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دامەزرانــی ڕێکخــراوەی یەکیەتیــی ژنــان ٧٦ ســاڵ بــەر لــە ئێســتا 
کۆمارێکــی  ســەرۆک  و  دێموکراتیــک  هەلومەرجێکــی  بەرهەمــی 
بــە پێویســت  بوونــی  لــە قۆناغێــک دا دەرکــی   لێهاتــووە، کــە 
ڕێکخراوێکــی تایبــەت بــە ژنــان کــردووە. کــە لــەو کاتــەدا کۆمەڵگەی 
کــوردەواری تــەواو فیۆداڵــی و ســونەتی بــووە و  مافــی ژنــان 
تەنانــەت لــە واڵتانــی دەوروبەریــش گرنگــی پــێ  نــەدەدرا. بــەاڵم لــە 
حکومەتە تازە بەدەســەاڵت گەیشــتووەکەی کۆماری کوردســتان و 
بــە  دامەزراندنــی ئــەو رێکخراوەیــە بایەخــدان بەو پرســە بە ڕوونی 
دەردەکــەوێ. ئــەوە لــە حاڵێکدایــە کــە دەبینیــن لــە ســایەی حکومەتــە 
دیکتاتــۆرەکان چ لــە ســەردەمی پاشــایەتی چ ســەردەمی کۆمــاری 
ئیســامی دا  ئــەو ڕیکخــراوە لــە مافــی چاالکــی خــۆی بێبــەش کراوە 
ولــە زۆربــەی قۆناغــەکان تەنیــا ئەو بەشــە لە ژنــان کە لە دەرەوەی 
ئێــران بــوون توانیویانــە تێیــدا چاالکــی بکــەن و کارو چاالکــی 
یەکیەتیــی ژنــان لــە چوارچێــوەی جوگرافیایەکــی  بەرتەســکدا بووە.
ئیمکاناتــی  بوونــی  هــۆی  بــە  ئێســتادا   لــە  بەخۆشــییەوە 
بــە بەرپرســایەتی کردنــی زیاتــری  زیاتــر و هەروەهــا هەســت 
لــە  تەنانــەت  زیاتــر  زۆر  ژنانێکــی  پێوەندییــەدا  لــەو  ژنــان 
ڕیکخــراوە  ئــەو  دەوری  لــە  توانیویانــە  واڵتیــش  نێوخــۆی 
کاری  خەتــی  ناڕاســتەوخۆ  و  وڕاســتەوخۆ  تێبکۆشــن  پێکــەوە 
بــۆ  گەرانــەوە  ئــەوەش  دابڕێــژن،  یەکیەتییــە  ئــەو  سیاســی 
ئــەو پاشــخانەیە کــە لــە شــوێنی لــە دایــک بوونــی دا  هەیەتــی.
ژنــان و هەوڵەکانــی  یەکیەتیــی  دامەزرانــی  لــە  دوای ٧٦ســاڵ 
کەمــی  بەشــی  ئێســتاش  مافەکانیــان،  بــە  گەیشــتن  بــۆ  ژنــان 
ئەمــەش  ســەرەکی  هــۆکاری  بــووە،  دەســتەبەر  مافەکانیــان 
و  دێموکراتیــک  دەســەاڵتێکی  نەبوونــی  بــۆ  دەگەڕێتــەوە 
ئێــران  ئیســامی  کۆمــاری  ژن.  دژە  یاســایەکی  بوونــی 
ئەســتاندنەوەی  لــە  قۆڵــی  ســەرکاری  هاتنــە  لەگــەڵ  هــەر 
پەیڕەوکردنــی  بــە  ناچــار  ژنانــی  و  هەڵماڵــی  ژنــان  مافەکانــی 
ئەویاســایانە کــرد کــە زۆر بەبــێ بنەمــاو دژە ژن دایڕشــتبوون. 

ــە لەســەردەمی  ــەو دەســکەوتانەی ک ــەوەش نەوەســتاو ئ ــەر ب ه
پاشــایەتیش بەدەســتیان هێنابــوو لێیــان بێبــەش کــران و ئەرکــی 
ژنانیــان لــە چوارچێــوەی مــاڵ و بەخێوکردنــی منــداڵ پێناســە کــرد. 
پــاش چــوار دەیــە لــە ســتەم و چەوســاندنەوەی ژنــان، تــا ئێســتاش 
لەئێران ژنان لە نێوان شەڕی سوننەت و مۆدێرنیتە دەبنەقوربانی 
دەدا. پێشــێلکارییانە  بــەو  شــەرعییەت  ئایینیــی  دەســەاڵتی  و 
ژێــر  لــە  ئــەوەی  وێــڕای  ژنــان  کوردســتان  ڕۆژهەاڵتــی  لــە 
ژێــر  لــە  دەناڵێنــن،  دیکتاتــۆر  دەســەاڵتدارانی  ســتەمی  بــاری 
پیاوســاالریدان.  نەتەوەیــی  و  ئایینــی  الیەنــەی  ســێ  تەوژمــی 
ســەڕەڕای ئــەوەش ژنــان هیــچ کات لــە تێکۆشــان نەوەســتاون 
ــان  ــی بۆی ــە ڕاوەســتاون و چۆن ــم و زۆران ــەو زوڵ ــەر ئ ــە بەراب ول
و  مەیدانــدرای  بــردووە.  پێــش  بــەرەو  خەباتەیــان  ئــەو  لوابــێ 
ژنانــی  بزوتنــەوەی  بــوارە جیاوازەکانــدا  لــە  ژنــان  تێکۆشــانی  
بزوتنەوەیەکــی  هــەر  ئێــران  لــە  و  دیکــە  قۆناغیکــی  بردۆتــە 
سیاســی کۆمەاڵیەتــی لــە ئارادابــێ ناتوانــێ ژنــان نادیــدە بگــڕێ 
ــان ئێســتا چارەنــوس ســازە. ــزی ژن ــەکا چــون هێ و بەشــدایارن ن
زیاتــر  ئەرکــی  ژنــان  بزوتنــەوەی  زیندوبوونــی  و  دیاربــوون 
دەخاتــە ســەر ڕێکخراوەکانــی ژنــان لــە ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان 
زیاتــر  ژنانــی ڕۆژهــەاڵت  ناوەنــدی  کــە  وایەپێویســتە  پێمــان  و 
بابەتەکانــی  بــۆ  بــێ  لەســەرخەت  و  هاوئاهەنــگ  پێشــوو  لــە 
کوردســتان. ڕۆژهەاڵتــی  لــە  ژنــان  پرســی  بــە  پێوەندیــدار 
ڕەشــەمە  ٢٤ی  لــە  کوردســتان  دێموکراتــی  ژنانــی  یەکیەتیــی 
بــە  ڕێگایــە  ئــەو  ڕێبوارانــی  لەگــەڵ  پەیمــان  دیکــە  جارێکــی 
تایبــەت دوو ســکرتێری ڕیکخــراوە، شــەهید ســووهەیا قــادری 
ــەوە. ــان نــوێ دەکات ــە ئامانجەکانی و نەســرین حــەداد تاگەیشــتن ب

دەستەی بەڕێوەبەری یەکیەتیی ژنانی دێموکراتی کوردستان
٢٤ی ڕشەمەی ١٤٠٠ی هەتاوی
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خۆمــان  پیرۆزبایــی  ڕازاوەتریــن  و  گەرمتریــن  هەتــاوی  و،١٤٤١ی  کــوردی  ٢٧٢٢ی  نــەورۆزی  هاتنــی  بۆنــەی  بــە 
کوردســتان,  ئاازادیخــوازی  خەڵکــی  کوردســتان  دێموکراتــی  ژنانــی  یەکیەتیــی  الیەنگرانــی  و  ئەندامــان  هەمــوو  پێشکەشــی 
دەکەیــن. خــواز  یەکســانی  پیاوانــی  و  ژنــان  ســەرجەم  و  گەلەکەمــان  ڕزگاری  ڕێــگای  شــەهیدانی  ســەربەرزی  بنەماڵــەی 

و  ســەرما  وەرزی  کۆتایــی  و  سرووشــت  نوێبوونــەوەی  و  نــوێ  ســاڵی  دەســتپێکی  ئــەوەی  لەگــەڵ  نــەورۆز 
نەتەوەیــی  ســامانێکی  و  ناســنامە  وەك  كــە  كــوردە  گەلــی  لەمێژینــەی  و  نەتەوەیــی  بۆنەیەكــی  هــاوکات  ســەخڵەتە، 
بســڕنەوە  لــێ  نەتەوەییەمــان  ناســنامە  ئــەم  نەیانتوانیــوە  نەتەوەكەمــان  دوژمنانــی  لــە  یــەك  هیــچ  و  ماوەتــەوە  بۆمــان 
ســەرهەڵدان.  و  یەكگرتــن  و  تەبایــی  نــوێ,  ژیانێکــی  گەشــانەوە،  ڕەمــزی  بۆتــە  نــەورۆز  بكەنــەوە.  كەمڕەنگــی  یاخــود 
ــە  ــووە و ئەمســاڵیش ل ــان هەب ــی کوردســتان ڕۆلێکــی بەرچاوی ــە ڕۆژهەاڵت ــی کــورد ل ــەوەی گەل ــدوو مان ــە پاراســتن و زین ــان ل ژن
بەڕێوەچــوون و گرتنــی جێژنــی نــەورۆز، ئــەو بۆنــە نەتەوەییــەدا بەشــداریان و نەخشــیان دیــار و بەرچــاو بــوو بــە جۆرێــک کــە لــە 
زۆربــەی هــەرە زۆری گونــد و شــارەکانی ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان، ژنــان پێشــەنگی هەڵگیرســانی مەشــخەڵی ئاگــری نــەورۆز بــوون.

ساڵو لە ئازایەتی و بیروباوەڕی نەبڕانەوەی ژنان
نەورۆزتان پیرۆز و مەشخەڵی خەباتتان تا وەدیهاتنی ئامانجەکانمان هەر وەک مەشخەڵی نەورۆز گەشاوە بێ

یەکیەتیی ژنانی دێموکراتی کوردستان
خاکەلێوەی ٢٧٢٢ی کوردی

١٤٠١ی هەتاوی

نەورۆزنامە
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ژنــان  خەباتــی  ڕەمــزی  بــە  بــوو  كــە  ڕۆژێــك  مــارس  ٨ی 
مــارس   ٨ لــە  ڕێزگرتــن  ڕەگــەزی.  هەاڵواردنــی  نەهێشــتنی  بــۆ 
ــە  ــۆ نەهێشــتنی چەوســانەوەیەك ك ــان ب ــی ژن ــە خەبات ــە ل ڕێزگرتن
بــە هــۆی سیســتەمی پیــاو ســاالرییەوە بــە ســەریاندا ســەپاوە. 
خەباتــی ژنــان پەیوەســت نییــە بــە ٨ی مارســەوە، بەڵكــوو ٨ی 
بــە چەوســانەوە.  بــە ڕەمــزی خەباتــی ژنــان دژ  بــووە  مــارس 
٨ی مارس لە رۆژ ژمێردا تەنها رۆژێكە ، بەاڵم لە خۆیدا هەڵگری 
مانایەكــی قوولــە. هەڵگــری مێژوویــەك خەباتــە دژ بە چەوســانەوە .
"ڕۆژی  نــاوی  بــە  پێشــووتر  كــە  ژنــان  نێونەتەوەیــی  ڕۆژی 
ڕۆژێكــی  ســاڵوەگەڕی  دەناســرا،  كرێــكار"  ژنانــی  نێونەتەوەیــی 
مەبەســتی  بــە  جیهانــدا  سەرانســەری  لــە  ژنــان  بــۆ  مێژووییــە 
ئەمــڕۆی  مــاف و دەســتكەوتەكانی  وەبیرهێنانــەوەی خەبــات و 
كۆمەاڵیەتــی،  سیاســی،  جۆراوجۆرەكانــی  بــوارە  لــە  ژنــان 
یاســایی، ئابــووری و هتــد. یەكەمیــن ڕێوڕەســمی یادكردنــەوەی 
ئــەم بۆنەیەیــش لــە ٢٨-٢-١9٠9 لــە شــاری نیۆیۆركــی ئەمریــكا 
بــۆ  بۆنەیــەش،  ئــەم  بەڕێوەچوونــی  هــۆكاری  چــوو.  بەڕێــوە 
كرێــكاری  ژنانــی  جیهانیــی  "یەكێتیــی  مانگرتنــی  ڕووداوی 
مەبەســتی  بــە   ١9٠٨ ســاڵی  لــە  جلوبــەرگ"،  پیشەســازیی 
ناڕەزایەتــی دەڕبریــن لــە هەمبــەر هەلومەرجــی نالەبــاری كاری 
ــەوە. ــی مووچــە دەگەڕای ــی ژن و نایەكســانی و كەمبوون كرێكاران
 هەرچەنــدە خەباتــی ژنــان تەنیــا لــە بــواری كار و ئابووریــدا 
نەبــووە، بەڵكــوو لــە واڵتــە جۆراوجۆرەكانــدا، بەتایبەتــی واڵتــە 
پیشەســازییەكاندا، گۆڕانگارییەكان بوونە هۆی بەشــداریی زیاتری 
ژنــان لــە بــواری گشــتیدا و، بــەم پێیــەش ژنــان داوای جێگیركردنــی 
لــە مــاف و ئەركەكانیانــدا دەكــرد. بۆیــە ســڕینەوەی  یەكســانی 
چەوســاندنەوە و جیــاكاری لــە بوارەكانــی كۆمەاڵیەتــی و سیاســی 
ــان.  ــی ســەرەكیی ژن ــووە داواكاری ــی بەشــداریی سیاســی، ب و ماف
مێــژووی ئــەم بۆنەیــەش بــۆ ڕۆژی ٨ی مارســی ســاڵی ١٨5٧ 
جلوبــەرگ  پیشەســازیی  كرێــكاری  ژنانــی  كــە  دەگەڕێتــەوە 
بارودۆخــی  باشــتركردنی  مەبەســتی  بــە  نیۆیــۆرك  شــاری  لــە 
ئەنجامــدا.  خۆپێشــاندانیان  مووچەكانیــان  زیاتركردنــی  و  كار 
پێشــكەوتنە  هــۆی  بــە  بیســتەم  ســەدەی  لــە  هەرچەنــدە 
جۆراوجۆرەكانــی پیشەســازی لــە جیهانــی هاوچــەرخ، دەرفــەت بــۆ 
بەشــداریی ژنان لە بوارە جۆراوجۆرەكانی كۆمەاڵیەتی و سیاســی 
فەراهــەم بــوو، بــەاڵم لــە ســەردەمە جۆراوجۆرەكانــدا تاوەكــوو 
ئێســتا ئــەم ڕۆژە بەپێــی گۆڕانكارییــەكان و، هەروەهــا پــرس و 
بابەتــە گرنگەكانــی نێوخــۆی دەوڵەتــان و هەلومەرجــی نیودەوڵەتــی 
وەكــوو شــەڕ، جیــاكاری، بێبەشــبوون و ســەرهەڵدانی قەیرانــی 
ئابــووری، بۆتــە ســەكۆیەكی یەكگرتوویی و ســیمایەكی ناڕەزایەتی 
دەڕبرینــی ژنــان لــە هەمبــەر ئــەو ڕووداو و بارودۆخــە نالەبارانــە.
بەرفراوانبوونــی  هــۆی  بــە  و  جیهانــی  شــەڕی  پــاش  لــە   
بەتایبەتــی  جیهــان،  سەرتاســەری  لــە  ژنــان  بزووتنەوەكانــی 
لــە دەیــەی ٦٠ی زایینــی ســەدەی ڕابــردوو، لــە ســاڵی ١9٧5دا 

ســاڵی  بــە  ســاڵەی  ئــەو  یەكگرتــووەكان  نەتــەوە  ڕێكخــراوی 
نێودەوڵەتیــی ژنــان ڕاگەیانــد. پاشــان لــە ســاڵی ١9٧٧ ڕێكخــراوی 
یەكگرتــووەكان،  نەتــەوە  بــە  ســەر  )UNESCO(ی  یۆنێســكۆ 
ناســاند. ژن"  جیهانیــی  “ڕۆژی  وەكــوو  مارســی  ٨ی  ڕۆژی 
ژنان بۆ دەستەبەر کردنی مافەکانیان لە ڕابردوو و لە ئێستاشدا 
لــە خەبــات بەردەوامــن. دەتوانیــن بڵێیــن مافــی ژنــان ئاماژەیەكــە بــۆ 
دەســتەبەركردنی ئــەو مــاف و ئازادییانــەی كــە بەیەكســانی لەگــەڵ 
ــە هــۆی بەســتێن و  ــە ب ــە، كــە لەوانەی ــە كۆمەڵگــەدا هەیان ــاوان ل پی
بارودۆخــی تایبەتــی كۆمەڵگــەكان بەپێــی یاســا و ئایین و ئەخاق و 
بەها و نۆرمە كەلتووری و مێژووییەكان پێشێل كراوە و دەکرێت.
و  مــرۆڤ  مافەكانــی  جیهانیــی  جاڕنامــەی  بەپێــی  هەرچەنــدە 
یاســاكانی تایبــەت بــە نەهێشــتنی جیــاكاری و چەوســاندنەوەی 
مــرۆڤ و ژنــان، هەمــوو مرۆڤــەكان ئــازاد و یەكســانن، بــەاڵم 
واقعــی دەوڵەتــان و كۆمەڵگــەكان پێچەوانــەی ئەوەمــان پــێ دەڵێــن.
ئــەو بەربەســتانەش ئەگــەر لــە پێشــووتردا زیاتــر یاســایی بــوون، 
لــە ئێســتادا زیاتــر كەلتــووری و كۆمەاڵیەتیــن. بــەم واتایە كە بێجگە 
لــە نموونــەی واڵتانــی ئایینــی )بــۆ نموونــە ئێــران ، ژنــان لــە ڕووی 
تیۆرییــەوە دەرفەتــی ئەوەیــان هەیــە كــە ببنــە خــاوەن هەمــوو مــاف 
ــە  ــن. بۆی ــا یاســایی نی ــەاڵم بەربەســتەكان تەنی ــان، ب و ئازادییەكانی
ــەك، دەستنیشــانی  ــەر كۆمەڵگەی ــی ه ــی زاڵ ــوور و ئایدیۆلۆژی كەلت
ســەرەكیترین مافەكانــی ژنــان كــە خەباتــی بــۆ دەكــەن، دەكات. 
ــە  ــە ڕووی جەســتەییەوە یەکێک ــی و ســەربەخۆیی ل  خاوەندارێت
ــەن.  ــی بۆدەک ــان ســااڵنێکە خەبات ــە ژن ــە ســەرەتایانەی ک ــەو ماف ل
دەتوانیــن بڵێیــن ئــەو مافــە تاوەكــوو ئێســتا بــە هــۆی جیاوازیــی 
دەوڵەتــان،  یاســای  كۆمەڵگــەكان ســەرەڕای  و  كەلتــوور  نێــوان 
بەتــەواوی نەهاتۆتــە دی. ئەمــەش لــە هــەر كۆمەڵگەیــەك گرێدراوی 
بنەماڵــە،  ئەخــاق،  وەكــوو  دیكەیــە  بــواری  و  چەمــك  چەندیــن 
ئاییــن، كەلتــوور و هتــد. هەرچەنــدە لــە واڵتانــی پێشــکەوتوو تــا 
ڕادەیەكــی زۆر ئــەم مافــە بــۆ ژنــان دەســتەبەر كــراوە، بــەاڵم 
و  تابــۆ  وەكــوو  ژنــان  جەســتەی  دەوڵەتانەشــدا  لــەم  تەنانــەت 
هێڵــی ســوور دەناســرێت و ئەخاقــی گشــتی و كەلتــوور و ئاییــن 
بــوون. یارمەتیــدەر  ژنــان  ســنوورداركردنی  بــۆ  ڕووەوە،  لــەم 
پێویســتە ئامــاژە بــەوەش بكرێــت كــە لــه  الیــەن بزووتنەوەكانــی 
ــت  ــە سیســتەمی ســەرمایەداری دەگیرێ ــە ل ــش ڕەخن خــودی ژنانی
كــە جەســتەی ژنــان وەكــوو كااڵیــەك لــە خزمــەت بــازاڕدا ســوودی 
لــێ وەردەگیرێــت؛ بــەاڵم نابێــت ئەوەمــان لەبیــر بچێــت كــە خــودی 
ئــەم ســوودوەگرتنە و بەبازاڕكردنــی جەســتەی ژنانیــش، بەرهــەم 
و پاشــماوەی ئــەو كەلتوورەیــە كــە ژنــان وەكــوو كااڵیەكــی تایبەتــی 
پیــاوان مامەڵــەی لەگــەڵ دەكرێــت و پیــاوان دەتوانــن خاوەندارێتــی 
بكــەن. بــەاڵم دەســتەبەركردنی ئــەم مافــە بۆ ئاســتی پێگەیشــتووییی 
كۆمەاڵیەتــی و كەلتــووری و تەنانــەت پێشــكەوتوویی ئابــووری 
و سیاســیی دەوڵەتــان و كۆمەڵگــەكان دەگەڕێتــەوە. بــۆ نموونــە 
ــان  ــوو جەســتەی ژن ــی دواكەوت ــە كوردســتان و واڵتان ئێســتاش ل
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و كچــان، بــه  موڵكــی تائیفــە و خێــڵ و نامووســی پیــاوان و كەســە 
نزیكەكانیــان هەژمــار دەكرێــت. بۆیــە كوشــتن لەســەر نامــووس 
سەرەڕای ڕێگەپێنەدراوبوونی لە ڕووی یاساییەوە، هێشتا وەكوو 
دیاردەیــەك دەبینرێــت و بەردەوامــە. بۆیەشــە كــە ئــەو مافانــەی 
ــان پەیوەندیــی ڕاســتەوخۆی بــە ئاســتی تێگەیشــتوویی پیــاوان  ژن
و نــۆرم و بەهــا ئەخاقــی و ئایینییەكانــی كۆمەڵگەكه یانــه وە هەیــە.
 دەنگــدان و بەشــداریی سیاســی یەکێکیتــرە لــەو مافانــەی کە ژنان 
تاوەکوو ئێستاش وەک پێویست نەیانتوانیوە ئامانجەکەیان بپێکن .
هەڵبژاردنــە  لــە  ژنــان  بەشــداریی  واتــای  بــە  دەنگــدان  مافــی 
مافــە  ئــەم  دەتوانیــن  كــە  دێــت،  دەوڵەتێــك  هــەر  گشــتییەكانی 
بــۆ  كــە  بزانیــن  ژنــان  مافەكانــی  گرنگتریــن  لــە  یەكێــك  بــە 
كــردووە.  بــۆ  خەباتیــان  ژنــان  بزووتنــەوەی  دەســتەبەركردنی 
بەشــداریی  و  سیاســی  یەكســانی  ســەرەتای  بــە  مافــە  ئــەم 
سیاســی ژنــان دادەندرێــت. بۆیــە هــەم خەباتــی ژنــان بــۆ ئــەم 
مافــە درێژخایــەن بــووە و، هەمیــش گرنگیــی تایبەتــی هەبــووە 

ــان  ــەی ژن ــەو پێی ــان؛ ب ــەی ژن ــی دیك ــە دەســتەبەركردنی مافەكان ل
بەشــدار بــوون لــە كاروبــاری یاســایی و سیاســی دەوڵەتــان و 
لــە  گۆڕانــگاری  یاخــود  دیكەیــان  مافەكانــی  دەســتەبەركردنی 
بوارەكانــی دیكــە دا. بۆیــە زۆربــەی بزووتنەوەكانــی ژنــان لــەو 
بــاوەڕەدا  بــوون، كــە سیاســەت لــە الیــەن پیاوانــەوە قــۆرخ كــراوە 
و، هەربۆیــە  دەتوانــن دەســەاڵتی خۆیــان بەســەر ژنانــدا بســەپێنن.
ژنــان هــەر لــە ســەرەتای هەوڵەكانیــان بــۆ گەیشــتن بــە مــاف 
و ئازادییەكانیــان بۆیــان دەركــەوت، كــە بەبــێ دەســتەبەركردنی 
مافــی پــەروەردە و خوێندنــی یەكســان لەگــەڵ پیــاوان، ناتوانــن 
داوای یەكســانی لــە بوارەكانــی دیكــەی سیاســی و كۆمەاڵیەتــی 
و یاســایی بكــەن. بێجگــە لــەوەش زۆربــەی بیرمەندانــی پێشــڕەوی 
ژن لەســەر ئــەو بــاوەڕە بــوون كــە نەخوێنــدەواری، یەكێــك لــە 
چەوســاندنەوەی  و  دواكەوتوویــی  هۆكارەكانــی  گرنگتریــن 
ــان بێبــەش  ــاوان بەمەبەســت ژنانی ــە كــە پی ــان وای ــە پێی ــە. بۆی ژنان
ــی  ــەوە. ئەزموون ــەدا بمێنن ــە دۆخیكــی دواكەوتووان ــە ل كــردووە، ك
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واڵتانیــش ڕاســتی و دروســتیی ئــەو بڕوایــەی ژنانــی نیشــاندا.
و  جیابوونــەوە  هاوســەرگیری،  مافــی  مەدەنییــەكان؛  مافــە 
بەخێوكردنــی منــداڵ، ئــەو مافــە یەكێــك لــەو  بابەتانەیــە کــە پــڕ 
بــە هــۆی  لــە كێشــە و مشــتومڕی كۆمەڵگــە و دەوڵەتانــە، كــە 
جیاوازییــان لــە ڕووی كەلتــووری و كۆمەاڵیەتییــەوە یاســاكانی 
لــە زۆربــەی  واڵتــان جیاوازییــان هەیــە. بزووتنەوەكانــی ژنــان 
ــە  ــەوە. بۆی ــن بەربەســت بوونەت ــەرووی چەندی كۆمەڵگــەكان ڕووب
ناتوانیــن بڵێیــن ئــەو مافــە بەتــەواوی بۆژنــان دەســتەبەر بــووە. 
واڵتــان،  بوونــی  دیموكراتیــك  و  پێشــكەوتوویی  بەپێــی  بــەاڵم 
ژنــان توانیویانــە وەكــوو بەشــێك لــە مافەكانــی خۆیــان بیناســێنن. 
بەهــای  و  كەلتــوور  خــاوەن  و  دواكەوتــوو  واڵتانــی  لــە  بــەاڵم 
دەســتەبەر  ژنــان  بــۆ  بەتــەواوی  مافانــە  ئــەو  جیــاواز،  ئایینیــی 
نەكــراون. بۆیــە خەباتــی ژنــان بــۆ گەیشــتن بــەو مافانــە هــەر 
ــان  ــەت ژن ــە ســەرەڕای پێشــكەوتنەكان، تەنان ــە. ئەمڕۆك بەردەوام
بــە دوای ســەره تایترینی ئــەو مافــە مەدەنییانــەوه ن؛ بــۆ نموونــە 
ئیســامی.  تــری  واڵتانــی  ســعوودیە  و  ئیســامی  كۆمــاری  لــە 
خەبــات و بزووتنــەوەی ژنــان بــۆ ئــازادی و یەكســانی، تووشــی 
هــەوراز و نشــێوی زۆر بــووە، بــەاڵم زێدەڕۆیــی نییــە ئەگــەر بڵێیــن 
ــە  ــی پل ــی ئەمــڕۆی واڵتان ــە پێشــكەوتنە مرۆییەكان بەشــێكی زۆر ل
ــی ئــەو قوربانیــدان و خەباتــەی ژنانــە بــۆ  ــی جیهــان بەرهەم یەك
دەســتەبەركردنی مافەكانیان.  ئەمڕۆ زۆرن ئەو واڵتانەی كە،ژنان 
لە پۆســتە بااڵکانیدان ، بەاڵم ئەمەش بە واتای كۆتایی نایەكســانی 
ــە خــودی دەوڵەتانــی  ــان نایــەت و، تەنانــەت ل و چەوســانەوەی ژن
بەردەوامــە. هــەر  خەباتەكــە  هێشــتاكە  جیهانیــش،  مۆدێرنــی 
لە ڕاســتیدا بەپێی شــوێندانەریی هەر كەلتوور و ئایدیۆلۆژیایەك، 
بزووتنەوەكانی ژنان بەشــێك لە ماف و ئازادییەكانیان دەســتەبەر 
كــردووە؛ بــۆ نموونــە لــە چوارچێــوەی ڕوانگــەی چەپەكانــدا پرســە 
ئابوورییــەكان ئەولەوییەتــی ســەرەكی بــووە و، الی لیبراڵــەكان 
و  مەدەنــی  مافــە  و  ئــازادی  بــواری  بــه   ئه وله وییــه ت  زیاتــر 
سیاســی و یاســایییەكان دراوه . ئــەوەی كــە سەرنجڕاكێشــە ئەوەیــە 
كــە، تاوەكــوو ئێســتا ژنــان نەیانتوانیــوە خۆیــان لــە كاریگەریــی 
تیــۆری و ڕوانگــە و چوارچێــوەی هزریــی پیــاوان ڕزگار بكــەن؛ 
و  هــزر  كــۆی  ژنــان  توندڕەوەكانــی  بزووتنــەوە  هەرچەنــدە 
و  پیاوســاالرانە  بەرهەمێكــی  بــە  ڕۆژئــاوا   ئێســتای  بەرهەمــی 
پیاو-تــەوەر دەزانــن كــە لــە بەرژەوەندیــی پیاوانــدا داڕێــژراوە.
بــەاڵم ئــەوەی كــە زیاتــر دەركەوتووە و ڕوون بۆتەوە ئەوەیە كە، 
ــی و پێشــكەوتنی  ــی ئاســتی دوواكەوتووی ــەك بەپێ هــەر كۆمەڵگەی
لــە بــوارە جۆراوجۆرەكانــدا، كێشــە و گرفتــی تایبەتــی خــۆی هەیــە 
كــە لەوانەیــە بــۆ كۆمەڵگەیەكــی دیكــە ئەولەوییــەت نەبێــت. بــۆ 
نموونــە ئێســتا ژنــان لــە ڕۆژئــاوا، كــە بەشــێكی زۆری مافەكانیــان 
دەســتەبەر كــراوە، بــە هــۆی پــرس و بابەتەكانــی كۆمەڵگەكانــی 
پاش-پیشەســازی ڕووبــەڕووی چەندیــن گرفتــی نــوێ بوونەتــەوە 
و تەنانــەت داواكارییەكانیشــیان لــە ژنانــی جیهانــی ســێیەم جیاوازە.
بۆیــە دەكرێــت بڵێیــن ٨ی مارس وەكــوو هێما و وەبیرهێنەرەوەی 
مێژوویــەك لــە خەباتــی ژنــان، دەتوانێــت ببێتــە ســه كۆیەك بــۆ 
پــرس و  لــە  تێڕامــان و قووڵبوونــەوەی زیاتــر  وردبوونــەوە و 
بابەتەكانی پەیوەست بە ژنان؛ بەو مەرجەی هاوبەشییەكانی ژنان 
ــت.  ــەك لەبەرچــاو بگیرێ ــەر كۆمەڵگەی ــە ه و جیاوازییەكانیشــیان ل
بــەم واتایــەی كــە ژنبــوون تاكە ناســنامەی ژنان نییــە، بەڵكوو لەژێر 

كاریگــەری و گوشــاری چەندیــن بەهــا و نــۆرم و ڕێســای بچووكــی 
لۆكاڵــی و جیهانیــدان و، هەروەهــا هــەر ژنێــك خــاوەن چەندیــن 
ســەپاوە. بەســەریدا  زۆریــان  بەشــیكی  كــە  دیكەیــە  ناســنامەی 
كــە  چەوســاندنەوەن  نموونــەی  باشــترین  كوردیــش  ژنانــی   
ــۆ چەوســانەوە  ــووە ب ــك ب ــان هۆكارێ ــە ژنبوونی ــەوەی ك ــە ل بێجگ
پرســی  كاتیشــدا كێشــە و  لــە هەمــان  بــەاڵم  بێبەشــكردنیان،  و 
هەروەهــا  و  نەتەوەیــی  ناســنامەیەكی  وەكــوو  كورد-بــوون 
چەوســانەوە  ڕووبــەڕووی  دووبــارە  چینایەتییــەوە  ڕووی  لــە 
لــە  بێجگــە  ئەمــە  كــردوون.  بێبەشــبوونی  و  توندوتیــژی  و 
جۆراوجــۆرەكان  توندوتیژییــە  و  شــەڕ  گرفتەكانــی  و  كێشــە 
كــە  سێیەم/باشــوور،  جیهانــی  و  ناوەڕاســت  ڕۆژهەاڵتــی  لــە 
ئەگــەر  چونكــە  ژنــن.  هــەر  دیســانه وه   ســەرەكی،  قوربانیانــی 
پیــاوان یــەك جــار ڕووبــەڕووی جیــاكاری و توندوتیــژی ببنــەوە، 
. بــواردا دەچەوســێندرێنەوە  و  لــە چەنــد ڕەهەنــد  ژنــان  ئــەوە 
كەوابوو ڕزگاری ژنان لە چەوسانەوە و جیاكاری و توندوتیژی، 
ــات و  ــە خەب ــە پێویســتی ب ــوو ئەم ــە، بەڵك ــان نیی ــی ژن ــا ئەرك تەنی
پــان و بزووتنەوەیەكــی هەمەالیەنــە هەیــە كــە لــە هەمــوو بــوار و 
ڕەهەندەكانــەوە كاری لەســەر بــكات. تەنانــەت ئــەم خەباتــە هــەر لــە 
ســەرەتای پرۆســەی فێركــردن و خوێنــدن و پــەروەردەوە دەســت 
پــێ دەكات تاوەكــوو پرۆســەی سیاســی و سیاســەت و یاســادانان.
ڕۆژهەاڵتــی  لــە  کــورد  ژنــی  خەباتــی  وێســتەگەی  یەکــەم 
کوردســتان حیزبــی دێموکراتــی کوردســتان بــوو یەکــەم شــوێنیش 
کــە تێیــدا مافەکانــی دەســتەبەر کــرد یاخــود ئــەو شــوێنەی کــە تێیــدا 
داوای مافەکانــی کــرد رێکخــراوی یەکیەتیــی ژنانــی دێموکراتــی 
کوردســتان بــوو، لــەدوای روخانــی کۆمــاری کوردســتان خەباتــی 
ــە  خەباتێکــی مەدەنیــەوە گــۆڕا  بــۆ خەباتــی چەکــداری و  ــان ل ژن
چەندیــن هــەوراز و نشــێوی بەخــۆوە بینــوە تــا گەیشــتۆتە ئێســتا. 
لــە  دا   ئێســتا  لــە  ژنــان  مەدەنــی  و  نــەرم  خەباتــی 
ڕاســــتییە  ئــــەو  دەرخــەری  و  دڵخۆشــــکەرە  کوردســتان 
مەترســـییە  پـــێ  کــــوردی  ژنــــی  ئیســــامی  کۆمــــاری  کــــە 
وەدوای  تەنهــا  کـــورد  ژنـــی  چونکـــە   ، دەســـەاڵتەکەی  بـــۆ 
پرســـی  وەدوای  بەڵکـــوو  ناکــەوێ  خــۆی  ڕەگــەزی  پرســـی 
نەتەوەکەشـــی دەکـــەوێ. هەربۆیــە ئێســتا پۆلێــک لــە چاالکانــی 
رەشــەکانی  لەچاڵــە  مەدەنــی  چاالکانــی  و  ژنــان  مافەکانــی 
کۆمــاری ئیســامی دان، بــەاڵم هــاو خەباتەکانیــان  درێــژەدەری 
یەکیەتــی  تاراوگــە،  لــە  چ  واڵت  خــۆی  لەنێــو  چ  ڕێگاکەیانــن  
ڕاســەقینەی  بەنوێنــەری  خــۆی  کوردســتان  دێموکراتــی  ژنانــی 
ئــەو خەباتــە دەزانــێ و پشــتگیری هــەر چەشــنە خەباتێــک دەکات 
کوردســتان.  رۆژهەاڵتــی  لــە  ژنــان  مافەکانــی  وەدیهێنانــی  بــۆ 

سەرکەوێ خەباتی فرە ڕەهەندی ژنان بۆ دەستەبەر کردنی 
مافەکانیان. 

یەکیەتیی ژنانی دێموکراتی کوردستان 
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بــە  گەیشــتن  ژن  جیهانیــی  ڕۆژی  مــارس  ٨ی  بەبۆنــەی 
ژنانــی  بەتایبــەت  کوردســتان،  ژنانــی  هەمــوو  ئامانجەکانــی 
وەدیهێنانــی  و  دەخوازیــن  ئــاوات  بــە  مافخــواز  و  تێکۆشــەر 
ئامانــج و تێکۆشــانی ئــەوان، کــە هــاوکات بەشــێک لــە بەرنامــە 
دێموکراتیشــە،  حیزبــی  کۆمەاڵیەتیــی  و  سیاســی  ئامانجــی  و 
ــەو  ــۆ ئ ــن ب ــەت دەنێری ــەدا ســاوی تایب ــەم بۆنەی ــە. هــەر ل هیوامان
لەپێنــاو  کــە  کــورد،  تێکۆشــەرانەی  و  دەروەســت  ژنــە  و  کــچ 
لــە  ئێســتا  نەتەوایەتییەکانیانــدا  و  یەکســانیخوازی  بیروبــاوەڕی 
بەندیخانەکانــی کۆمــاری ئیســامیدا بەنــد کــراون، بــەاڵم بــە ورەی 
بــەرزەوە لەســەر بیروبڕواکانیــان قــورس و قایــم ڕاوەســتاون.
ســاڵی  دەیــان  لــە  ئەگــەر  کوردســتان  ڕۆژهەاڵتــی  لــە  ژنــان 
ڕابــردووی مێــژووی هاوچەرخــدا هەمیشــە بەشــێک لــە هێــزی 
ماف زەوتکەرەکانــی  ڕێژیمــە  بــەدژی  مافخــوازی  و  خەبــات 
ناوەندگــەرا لــە ئێــران بــوون، بــەاڵم لــە ئێســتادا و لــە مەیدانــە 
و  سیاســی  مافــە  و  ئــازادی  بــۆ  خەبــات  جۆراوجۆرەکانــی 
مەدەنییەکانــدا تەنانــەت ڕۆڵــی پێشــەنگیش دەگێــڕن. بەشــداریی 
ژنــان لــە جوواڵنــەوە مەدەنــی، ئەدەبــی، کۆمەاڵیەتــی، ژینگەپارێــزی 
و هەروەهــا هاوبەشــییان لــە ناڕەزایەتییــە مەدەنــی و ســینفییە 
جۆراوجۆرییــەکان ئەگــەر لەالیــەک هیوابەخــش و جێــی ســپاس 
ژنانــی  کــە  ڕاستییەشــە  ئــەم  دەرخــەری  هــاوکات  پێزانینــە،  و 
کــورد چ لەنێوخــۆی واڵت و چ لــە ڕیــزی پێشــمەرگەکانی هێــزە 
تێکۆشــەرەکانی ڕۆژهەاڵتــی کوردســتاندا بــە شــێلگیرییەوە خەبــات 
دەکــەن  خۆیــان  یەکســانیخوازانەکانی  و  نەتەوایەتــی  مافــە  بــۆ 
ســەرەکیی  هــەرە  الیەنــی  وەک  ئیســامی  کۆمــاری  لــەدژی  و 
پێشــێلکردنی مافەکانیــان ئازایانــە و بوێرانــە لــە مەیدانــدا بــوون.
ئــەوە  لەســەر  پــێ  مــارس  ٨ی  هاتنــەوەی  بەبۆنــەی 

بــەردی  لــە  کوردســتان  دێموکراتــی  حیزبــی  کــە  دادەگرینــەوە 
مافــە  بــە  قووڵــی  بــاوەڕی  هــەر  نــەک  دامەزرانییــەوە  بناغــەی 
مرۆیــی و جیهانداگرەکانــی ژنــان هەبــووە و ئــەو مافانــەی لــە 
هەوڵــی  بەکــردەوەش  بەڵکــوو  گونجانــدوە،  خۆیــدا  بەرنامــەی 
جێبەجێکردنیانــی داوە. بۆیــە لــە ئێســتا و لــە داهاتووشــدا هەتــا 
بــە  خــۆی  ژنــان،  ئازادییەکانــی  و  مــاف  ســەرجەم  وەدیهاتنــی 
پشــتیوانی هەمیشــەیی خەباتــی یەکســانیخوازانەی ئــەوان دەزانــێ.
ئــەو  و  ژنــان  تێکۆشــانی  و  خەبــات  بەرزنرخاندنــی  وێــڕای 
تێچــووە قورســەش کــە لــەو مەیدانــەدا دەیــدەن، پــێ لەســەر ئــەوە 
ژنــان  مافەکانــی  پرســی  بەرەوپێش چوونــی  کــە  دادەگرینــەوە 
لــە ئێــران لەگــرەوی گۆڕینــی نــۆڕم و کەلتــوور و ئــەو قانوونــە 
ــێ  ــان ل ــران داژداریی ــاری ئیســامیی ئێ ــە کۆم ــە ک داســەپاوانە دای
دەکا و مانەوەیــان بــە مانــەوەی ئــەو ڕێژیمــە ماف زەوتکــەرەوە 
هــەروا  دەبــێ  ڕێژیمــە  ئــەم  دژی  خەبــات  بۆیــە  دراوە.  گــرێ 
بەشــێک لــە خەبــات و تێکۆشــانی ســەرەکیی ژنــان بــێ و هــاوکات 
بــەرزە  ئامانجــە  وەدیهاتنــی  بــۆ  ژنــان  شانبەشــانی  پیاوانیــش 
بــن. هاوخەباتیــان  و  پاڵپشــت  ژنــان  خەباتــی  ئینســانییەکانی 
بــەم بۆنــەوە لەالیــەن دەفتــەری سیاســیی حیزبــی دێموکراتــی 
کوردســتانەوە گەرمتریــن پیرۆزبایــی لــە هەمــوو ژنانــی تێکوشــەر 
دەکەیــن. کوردســتان  ژنانــی  تایبــەت  بــە  و  ئازادیخــواز  و 
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ئەمســاڵ ٧٦ ســاڵ بــە ســەر دامەزراندنــی ڕێکخــراوەی یەکیەتیــی 
ژنانــی دێموکراتــی کوردســتاندا تێدەپــەڕێ، ڕێکخراوەیــەک کــە تــا 
بــە ئێســتاش لەگــەڵ یادکردنــەوەی کۆمــاری کوردســتان، نــاوی 
لەگــەڵ نــاوی ئــەو کۆمــارەدا دێــت. گرینگــی ئــەم ڕێکخــراوە بــۆ 
ئــەوە دەگەڕێتــەوە، کــە ٧٦ ســاڵ لەمەوبــەر کۆمەڵگــەی کوردســتان 
لــە زۆر بــوارەوە نەگەیشــتبووە ئــەو قۆناغــە کــە باســی یەکســانی 
ــەاڵم  ــت. ب ــە بزانێ ــی کۆمەڵگ ــە باســێکی گرینگ ــاو ب ــوان ژن و پی نێ
بــە مەبەســتی خەبــات  دامەزرانــدن و بنیادنانــی ڕێکخراوەیــەک 
بــۆ یەکســانی نێــوان ژن و پیــاو لــەو ســەردەمەدا، بــۆ هەمیشــە 
لــە مێــژووی کــورد و کۆمــاری کوردســتاندا بــە گرینگیــەوە یــادی 
دەکرێتــەوە. بــەاڵم دوای ٧٦ ســاڵ لــە دامەزراندنــی ڕێکخــراوەی 
یەکیەتیــی ژنــان، گرینگــە  چەنــد پرســیارێک لــە خۆمــان بکەیــن، 
بــۆ نموونــە کــە پێگــەی ژنــی کــورد لــە دنیــای سیاســتدا لــە ئێســتادا 
شانبەشــانی  توانیویەتــی  کــورد  ژنــی  بارودۆخێکدایــە؟   چ  لــە 
پیــاوان لــە مەیدانــی سیاســەت دا بەشــدار بــێ؟ ئــەو هــۆکار و کــەم 
وکووڕیانەی کە یەکیەتیی ژنانی بۆ دامەزرا، بە کوێ گەیشــتووە؟
لــە زۆر  لــە ڕۆژگاری ئەمــڕۆدا بەشــداری  ژنــان  هەرچەنــدە 
ــاوان جیاوازیەکــی زۆری  ــە چــاو بەشــداری پی ــواری دیکەشــدا ب ب
ــواری سیاســی  ــە ب ــاس ل ــی ب ــم زان ــە گرینگ ــرەدا ب ــەاڵم لێ ــە، ب هەی
تاکێکــی  هــەر  مافــی  سیاســیدا  بــواری  لــە  بەشــداری  بکــەم. 
ــت. هاوبەشــی و بەشــداری ژن  ــک بێ ــە هــەر ڕەگەزێ ــە ل کۆمەڵگەی
و پیــاو تــا زیاتــر بــێ لــە بــواری سیاســی واڵت یــان حیزبێکــدا، 
ســەلمێنەری ئاســتی دێموکراســی ئــەو حیزبــە یــان ڕێکخراوەیەیــە.  
حاشــاهەڵنەگرە،  ڕاســتیەکی  و  ئاماژەیــە  جێگــەی  ئــەوەی 
ژنــی کــورد بــە گشــتی و ژنانــی ڕۆژهــەاڵت بــە تایبەتــی تــا بــە 
ئێســتاش نەیانتوانیــوە ئــەو بۆشــاییە پــڕ بکەنــەوە لــە مەیدانــی 
بــە گشــتی لەســەر  پیــاوان، هەرچەنــدە  سیاســەتدا شانبەشــانی 
ــک  ــی یەکێ ــەی ســەرنجە. بەپێ ــەم بۆشــاییە جێگ ــی ئ ئاســتی جیهان
ســاڵی  بــۆ  نەتەوەیەکگرتــووەکان  لەالیــەن  کــە  ئامــارەکان  لــە 
٢٠١9 باوکرایــەوە ســەبارەت بــە بەشــداری ژنــان لــە کاروبــاری 
ــە کــۆی ١9١ واڵتــی جیهــان، ڕێــژەی  سیاســیدا، دەریدەخــات کــە ل
بەشــداری ژنــان لــە کاروبــاری سیاســیدا تەنیــا ٢٣%ە.  هەرچەنــدە 
لــە هەندێــک لــە  واڵتانــی ڕۆژئاوایــی و پێشــکەوتوو، ژنــان بــە 
بــەراورد لەگــەڵ ڕابــردوو زیاتــر لــە پۆســتە سیاســیەکان و پلــە 
بەرزەکانــی بەڕێوەبــەری واڵتــان بەشــدارن. بــەاڵم لــە واڵتانــی بــۆ 
نموونــە وەک ئێــران و عێــراق و چەندیــن واڵتــی دیکــەی ڕۆژهەاڵتی 
بگەنــە پۆســتە  نەیانتوانیــوە  ژنــان  ئێســتاش  بــە  تــا  نێوەڕاســت 
وەزیــری. ســەرۆک  یــان  کۆمــاری  ســەرۆک  وەک  بەرزەکانــی 
ــە بەشــداری ژنــی کــورد لــەو مەیدانــەدا  بــەاڵم ئەگــەر ئاوڕێــک ل
بدەینــەوە، ئــەوەی ڕوونــە تــا بــە ئێســتاش لــە چوارچێــوەی ڕێبــەری 

حیزبە کوردیەکان ژنان بە ڕێژەیەکی زۆر کەمتر لە پیاوان، پۆستی 
ڕێبــەری وەردەگــرن. هەروەهــا لە بەڕێوەبردنی ئۆرگانەکانی ســەر 
بــەو حیزبانــە، ژمــارەی ژنــان لــە پەنجەکانــی دەســت تێپــەڕ ناکــەن.
خوێنــەر  ســەرنجی  دەزانــم  گرینگــی  بــە  بابەتــەدا  لــەم 
بەئێســتاش  تــا  کــە  ڕابکێشــم  هۆکارانــە  ئــەو  بــۆ 
سیاســیدا.  کاروبــاری  لــە  ژنــان  بەشــداری  لــە  ڕێگــرن 

-ئاستی رۆشنبیری:
یەکێــک لــە هــۆکارە هــەرە گرینگــەکان نەبوونــی ڕۆشــنبیرییە  لــە 
کۆمەڵگــەدا بــۆ گەیشــتنی ژنــان بــە مەیدانــی سیاســەت شانبەشــانی 
ــەرز  ــە ب ــەو کۆمەڵگەی ــە ئاســتی ڕۆشــنبیری ئ ــاوان، پێویســتە ک پی
بێــت. ئەمــە وادەکات  بەشــداری ژن لــە سیاســەت ببێتــە بــاوەڕ 
تــا  چونکــە  بــاوەڕ،  دەڵێــم  بۆیــە  ڕەگــەز  هــەردوو  نێــوان  لــە 
ئەوکاتــەی هــەردوو ڕەگــەز بــە بــاوەڕی تــەواو دان بــەو ڕاســتیەدا 
لــە سیاســەت بــە ڕێــژەی بەشــداری  نەنێــن کــە بەشــداری ژن 
پیــاو لــە سیاســەت کاریگــەرە، هــەر بەشــدارییەک بکــرێ تەنیــا 
ــا بــە  بــە ڕواڵەتــە. بــە هــۆکاری ئــەوەی کۆمەڵگــەی کــوردەواری ت
ــە ئاســتی ڕۆشــنبیری  ــی پیاوســاالرە، کەوات ئێســتاش کۆمەڵگەیەک
ڕێــژە  یــەک  بــە  کــە  ئاســتە  ئــەو  نەگەیشــتووەتە  کۆمەڵگــە 
ــرێ. ــە ئاســایی بزان ــواری سیاســەت ب ــە ب ــاو ل بەشــداری ژن و پی

-بەشدار نەبوونی ژنان لە ناوەندەکانی بڕیاردان:
کــە  پێشــکەوتوو  واڵتانــی  لــە  لێکۆڵینــەوە  چەندیــن  پێــی  بــە   
ئێســتا ڕێــژەی ژنــان لــە مەیدانــی سیاســیان باشــترە لــە ئێمــە، 
دەرکەوتــووە کــە یەکێــک لــە هــۆکارە گرینگــەکان بــۆ بردنەســەری 
ڕێــژەی بەشــداری ژنــان، بەشــداری پێ کردنــی خــودی ژنــان لــەو 
ــەوە  ــرە دەگەڕێم ــێ دەدرێ. دیســان لێ ــاری ل ــە بڕی ــە ک ئۆرگانانەی
بــۆ خاڵــی پێشــتر و باوەڕهێنــان بــە بەشــداری ژنــان لــە کاروبــاری 
سیاســیدا. ئەگــەر بــە بــاوەڕەوە هەوڵــی بەشــداری و بەهێزکردنــی 
حیزبــە  یــان  ڕێکخــراوە  سیاســی  بــاری  کارو  لــە  ژن   پێگــەی 
کوردیــەکان  بــدرێ، ئەوکاتــە ڕێگــەش دەدرێ کــە ژنــان بگەنــە 
ــت.  ــێ دەردەچێ ــاری ل ــەی کــە بڕی ــە گرینگان ــەو پۆســت و ئۆرگان ئ
تــا بەشــداری ژن لــەو ئۆرگانــە زیاتــر بــێ، بــە دڵنیاییــەوە بڕیــار و 
ــە  ــە ل ــۆ بەشــداری ژن. یەکێکــی دیک ــرە ب ــش زیات دەنگــی پۆزەتیڤی
گرینگیەکانــی بەشــداری ژنــان لــە ناوەنــدی بڕیاردانــدا دەگەڕێتــەوە 
بــۆ ئــەو لێکۆڵینــەوە ســایکۆلۆژییانەی لــە ســەر شــێوەی بڕیاردانــی 
ژنــان ئەنجامــدراون. بــە پێــی ئــەو لێکۆڵینەوانــە، شــێوازی بڕیاردانی 
ژنــان لەســەر بنەمــای وردبینــی و بیرکردنەوەیەکــی دەقیق دەدرێن. 

-ژن و ئەرکی بەڕێوەبەری خێزان:

پێگەی ژنی کورد لە سیاسەتدا دوای 
٧٦ ساڵ لە دامەزراندنی یەکیەتیی 

ژنانی دێموکراتی کوردستان
ڕۆژە عەزیزی
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 ئــەرک و بەرپرســیاریەتیی بنەماڵــە کــە زۆربــەی لەســەر شــانی 
ژن دەمێنێتــەوە، بەتایبــەت لــەو کاتانــەی کــە ئەرکی دایکایەتیشــی لە 
ئەســتۆیە. زۆرجــار ئــەو ژنانــەی کــە تــا ڕادەیەکــی بــاش توانیویانــە 
بــە  ناچــارن  ببــڕن  نێــو مەیدانــی سیاســەت  قۆناغەکانــی هاتنــە 
وازهێنــان لــەو هــەوڵ و تێکۆشــانانە. نەبوونــی هاوئاهەنگــی لەگــەڵ 
هاوســەر یــان ئەندامانــی بنەماڵــە، دەبێتــە ڕێگــر بــۆ درێــژە پێدانــی 
بــواری سیاســی لــە ژنــدا. هەرچەنــدە ڕاســتگۆیانە پێویســتە ئامــاژە 
بــەوە بکــەم کــە ئەمــە تەنیــا گرفتێکــی ژنانــی کــورد نییــە، بەڵکــو لــە 
واڵتانــی دیکــەش ئــەم گرفتــە بــۆ ژنــان دێتــە پێــش. بــەاڵم ئاســتی 
ئەندامانــی  یــان  هاوســەران  نێــوان  تێگەیشــتنی  و  ڕۆشــنبیری 
بنەماڵــە، لــە واڵتانــی پێشــکەوتوو زۆر جــار ئــەم گرفتــە دەکاتــە 
گرفتێکــی کورتخایــەن. بۆیــە ئــەو ژینگەی کــە ژن خەباتی تێدا دەکا، 
ــەوڵ  ــی ه ــەوە و درێژەپێدان ــۆ مان ــە ب ــی زۆری هەی تایبەتمەندییەک
ــر  ــا ژینگەیەکــی لەبارت ــاری سیاســیدا. ت ــە کاروب ــی ل و چاالکییەکان
و دەرفەتــی گونجاوتــر بڕەخســێ بــۆ ئــەم خەباتــەی ژنــان، ئاســتی 
بەشــداری ژنانیــش لــە مەیدانــی سیاســی کــورددا زیاتــر دەبــێ. 

-سەربەخۆ نەبوونی ژنان لە بواری ئابوورییەوە:
بەربەســت  تووشــی  ژنــان  ژیانــدا  بوارەکانــی  لەزۆربــەی 
دەبنــەوە بــە هــۆی نەبوونــی دەرامەتێکــی ســەربەخۆ کــە وادەکات 
ژن زۆربــەی کات پشــت بــەو یارمەتیــە داراییانــە ببەســتێ کــە 
ئەمــە  دەکــرێ،  دابیــن  بــۆی  بەرانبــەرەوە  ڕەگــەزی  الیــەن  لــە 
ــە خــۆی ببەســتێ.  ــێ پشــت ب ــەوەی کــە ژن نەتوان ــە هــۆی ئ دەبێت
خــاوەن  ژنانــەی  ئــەو  دەرکەوتــووە  لێکۆڵینــەوەکان  پێــی  بــە 
خۆیــان  تواناکانــی  بــە  پشــت  زیاتــر  ســەربەخۆن  ئابوریەکــی 
هەســتی  بەرزکردنــەوەی  هــۆکاری  دەبێتــە  کــە  و  دەبەســتن 
هاندەرێــک  دەبێتــە  ئەمــەش  کــە  ژنــان.  لــەالی  بڕوابەخۆبــوون 
بــە  گرنگیــدان  زیاتــر  کاروبــاری سیاســی و  لــە  بەشــداری  بــۆ 
گەیشــتنی دەنگــی خــودی ژنــان بــە بوارەکانــی تــری کۆمەڵگــە. 

-نەبوونی یەکگرتوویی لە ناو خودی ژناندا:
ســەرنجی  دەمــەوێ  کــە  لێــرەدا  ئاماژەیــە  جێگــەی  ئــەوەی 
خوێنــەری بــۆ ڕابکێشــم، گرفتــی نایەکگرتوویــی لــە نێــو خــودی 

ژناندایــە. بەداخــەوە نەبوونــی هاوئاهەنگــی لــە نێــوان ژنانــی ئەنــدام 
لــە حیزبــە کوردیــەکان، بۆتــە ڕێگرێــک بــۆ زیادکردنــی ژمــارەی 
ژنــان لــە پۆســتە بااڵکانــی ڕێبــەری. هــۆکاری هــەرە گرینــگ و 
ــەدا یەکگرتوویــی و  ــەم بابەت ــە ســەر ئ ــۆ ســەرکەوتن ب کاریگــەر ب
ــاوازی  ــە. بــەاڵم زۆربــەی جــار بەهــۆی جی ــان خۆیان هــاوکاری ژن
بیرکردنــەوە یاخــود نەبوونــی متمانــە بــە یەکتــری، ئەمــەش وادەکا 
هەلــەکان لەدەســت بدرێــن. ســەرەتا زەربــە لــە پێگــەی ژنــان خۆیــان 
کۆمەڵگــە.  یەکســانیخوازی  بزووتنــەوەی  لــە  دواتــر  و  دەدرێ 
ــی خــودی  ــە تواناییەکان ــردن ب ــی و متمانەک ــە هاوئاهەنگ ــە ب کەوات
ژنــان، زۆربــەی ئــەو گرفتانــە کــە دروســت دەبــن و ڕێگریــەکان 
کــە دەخرێنــە ســەر ڕێگــەی پێشــکەوتنی ژنــان دەتوانــرێ البدرێــن. 
بنەمــا  هــەرە  لــە  یەکێــک  کــە  بڵێــم  دەمــەوێ  کۆتاییــدا  لــە 
ــی  ــاری سیاســیدا، بوون ــە کاروب ــان ل ســەرەکیەکانی بەشــداری ژن
لــە حیزبــە  مافــی دەنگدانــە. کــە بــە خۆشــیەوە مافــی دەنگــدان 
کوردیــەکان دراوە بــە ژنــان. بــەاڵم ئایــا تەنیــا بــە پێدانــی مافــی 
هەڵبــژاردن و دەنگــدان یاخــود ڕێژەیەکــی دیاریکــراو بــۆ ژنــان 
لــە ئاســتی ڕێبــەری حیــزب یــان ڕێکخراوەکانــدا، دەتوانــێ کەلێنــی 
بکرێتــەوە؟  قەرەبــوو  سیاســیدا  مەیدانــی  لــە  ژنــان  نەبوونــی 
خەباتــی  ژنــان  کات  زۆربــەی  کــە  ســەلمێندراوە  ڕاســتیەکی 
یەکســانی ڕەگــەزی وەالدەنێــن بــۆ خەبــات و تێکۆشــانی نەتەوەیــی، 
لــە جیاتــی هــاوکاری و هەوڵدانــی زیاتــر بــۆ بەشــداری  بــەاڵم 
پەراوێــز  بــۆ  دەکرێــن  زیاتــر  گرفتــەکان  و  بەربەســت  ژنــان، 
ــە ســەرەتای دەســپێکی  ــوارەدا. ل ــەو ب ــان ل خســتنی بەشــداری ژن
باشــتر  تــا ڕادەیەکــی  یــان ئۆرگانیــدا،  کاروبــاری ڕێکخراوەیــی 
بــوار دەڕەخســێ بــۆ بەشــداری ژنــان، بــەاڵم تــا پلــە و پۆســتەکان 
بەرزتــر و ئۆرگانــەکان هەســتیارتربن، بەشــداری ژنانیــش کەمتــر 
تواناییەکانــی  بــە  متمانەیــە  نەبوونــی  هــۆکار  ئایــا  دەبێتــەوە، 
ژنــان؟ یاخــود ترســە لــە گواســتنەوەی ئــەو دەســەاڵتانەی کــە 
لــە دەســتی پیاواندایــە بــۆ ژێــر دەســتی ژنــان؟ ســەدان ســاڵە 
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مینا خانمی ئەسکەندەری ناسراو بە )مینا خانمی قازی( لە ساڵی 
١9٠٨ی زایینــی و لــە شــاری مەهابــاد چــاوی بــۆ ژیــان کردۆتــەوە.
خانیــی  حەســەن  بنەماڵــەی  لــە  و  ئەحمــەد  نــاوی  باوکــی 
حاجــی  بنەماڵــەی  لــە  خانــم  گوڵەنــدام  نــاوی  بــە  دایکــی  و 
هــەردووک  کــە  بــوون،  بــەگ  حاجــی  خانــی  حەســەن 
بــوون. مەهابــاد  شــاری  ناودارەکانــی  بنەماڵــە  لــە  بنەماڵــە 
مینــا خانــم لــە ســاڵی ١9٢٧و ١9٢٨ و لــە تەمەنــی ١9 ســاڵیدا، 
پاشــان  و  دەناســن  یەکتــر  محەممــەد  قــازی  پێشــەوا  لەگــەڵ 
ژیانــی هاوبــەش پێــک دێنــن. بەرهەمــی ژیانیــان ٧ کــچ و کوڕێــک 
ــۆ  ــاش ب ــی ب ــم هاوســەر و پشــتیوان و هاوکارێک ــا خان ــووە. مین ب
بــوو. بــۆ منداڵەکانــی  پێشــەوا و دایکێکــی دڵســۆز و خەمخــۆر 
لە هەمان کاتیشدا ژنێکی تێکۆشەر و نیشتمان خۆشەویست بوو، 
هەردەم بیری الی ئازادی و سەربەستی گەل و واڵتی خۆی بوو.
بــە دوای دامەزرانــی کۆمــاری کوردســتان لــە ٢ی ڕێبەندانــی 
ئاڵوگــۆڕەی  ئــەو  و  مەهابــاد  شــاری  لــە  هەتــاوی  ١٣٢٤ی 
و  فەرهەنگــی  ئابــووری،  کۆمەاڵیەتــی،  سیاســی،  بــواری  لــە 
...هتــد، هاتــە ئــاراوە و ژیانــی خەڵکــی بــە تــەواوی گــۆڕی، مینــا 
ــەروەر و ئازادیخــواز هــەوڵ و  خانمیــش وەک ژنێکــی نیشــتمان پ
تێکۆشــانی خــۆی بــۆ خزمــەت بــە گــەل و واڵتــی دەســتپێکرد و لــە 
ماوەیەکــی کەمــدا، وەک ژنێکــی کارا لەنێــو کۆمەڵگــەدا دەرکــەوت.
قــازی  بــە دەسپێشــخەری و پشــتیوانی پێشــەوا  خاتــوو مینــا 
ژنانــی  ڕێکخــراوی  کوردســتان،  کۆمــاری  ســەرۆک  محەممــەد 
ــەو  ــی دا ل ــد و هــەر خۆیشــی بــوو بــە بەرپرســی و هەوڵ دامەزران
ــان  ــەم هانی ــکا و ه ــان ئاشــنا ب ــە مافەکانی ــان ب ــەم ژن ــەوە ه ڕێگەی
ــەو  ــە. ئ ــە کۆمەڵگ ــان ب ــەڵ بوونی ــاڵ و تێک ــە م ــەدەر ل ــۆ هاتن ــدا ب ب
ــی  ــوودی و پشــتیوانی ســەرۆککۆماری کوردســتان هەوڵ ــە ڕێنم ب
زۆریــدا بــۆ ئــەوەی ژنــان چیدیکــە توانــا و لێهاتووییەکانیــان لــە 
چوارچێــوەی ماڵــدا قەتیــس نەکــەن، بەڵکــوو بێــن و شــان بــە شــانی 
پیــاوان ئــەرک و بــەر پرســیارەتی لــە بــوارە جــۆر بــە جۆرەکانــی 
ژیانــی سیاســی، کۆمەاڵیەتــی و فەرهەنگــی هیــدی، وەئەســتۆ بگــرن.
لــە  خانــم  مینــا  ژنــان  یەکیەتیــی  دامەزراندنــی  لەبــارەی 
دەڵــێ:  ئــاوا  )کاکشــار(  بەڕێــز  لــە  لەگــەڵ  چاوپێکەوتنێکیــدا 
ڕەحمەتــی  دامــەزا،  کوردســتان  کۆمــاری  )کاتێــک 
دەیگــوت:  خۆشــییەوە  بــە  بــوو.  شــاد  گەلێــک  قــازی، 
»ســوپاس بــۆ تــۆ خــودای گــەورە، پــاش هەزاران ســاڵ گەیشــتینە 
خۆزگــە و مافەکانمــان«. دواتــر ســەیری کــردم و گوتــی: »برالــە، 
ئیتــر ڕۆژی دانیشــتن نییــە. دەمەوێــت تۆیــش کارێــک بکــەی.« 
بــە پێکەنینــەوە پێــم گــوت: »ئەمــن نەخوێنــدەوارم و ناتوانــم هیــچ 
بکــەم. چیــم لــە دەســت دێــت« ســەیری کــردم و بــە پێکەنینــەوە پێــی 
گوتــم: »ژنانــی جیهــان زۆر پێشــکەوتوون، بیــر و ڕایــان گــۆڕاوە.  
بگۆڕێــت.  خــۆی  ڕای  و  بیــر  کوردیــش  ژنــی  پێویســتە 

بکــەی و یەکیەتییــەک  پــێ  تــۆ دەســت  لــە مەهابــاد  دەمــەوێ 
ســەرۆک  خێزانــی  وەک  کــە  تــۆ  ئەگــەر  دابمەزرێنیــت. 
کۆمــاری کوردســتان دەناســرێیت ئــەو کارە بکــەی، بــۆ ژنانــی 
بکــەن.  خەبــات  گۆڕەپانــی  لــە  ڕوو  تــا  هانــدەر  دەبیتــە  دیکــە 
خزمــەت  بخــەرە  هەمــووی  چییــە؟  بــۆ  زیــوەرت  و  زێــڕ  تــۆ 
ژنانــدا  لەنێــو  نەخوێنــدەواری  ئــەوەی  بــۆ  دەوڵــەت.  و  واڵت 
کۆتایــی پــێ بێــت، پێویســتە بچــی لــە قوتابخانــەدا ئامــادە بیــت 
و دەرس بخوێنیــت، تــا ژن و کچــی کوردیــش چــاوت لێبکــەن و 
ــە کار  ــرد و دەســتم ب ــە قســەم ک ــش ب ــن«. منی ــن دەرس بخوێن بێ
کــرد. هــەم یەکەتیــی ئافرەتانــی کوردســتان دامــەزرا و هەمیــش 
هەڵمەتێکمــان لــە دژی نەخوێنــدەواری دەســت پێکــرد. هەرگیــز ئــەو 
ڕۆژانــە لەبیــر ناکــەم ، هەمــوو خۆشــییەکان هــی ئــەو کاتەبــوون.  
یەکیەتــی ژنانــی دێموکراتــی کوردســتان لــە ٢٤ی ڕەشــەمەی 
١٣٢٤ی هەتــاوی لــە شــاری مەهابــاد و  بــە پێشــنیار و پشــتیوانی 
پێشــەوا قــازی محەممــەد دامــەزا، ئــەم ڕێکخــراوە لــە پێشــدا بــە 
ڕێکخراوێکــی  بــە  بــوو  دوایــە  و  ژنان(دامــەزرا  )حیزبــی  نــاوی 
یایان(بــوو، دوایــەش  ناوەکەی)یەکیەتــی  کــە  بــە ژنــان،  تایبــەت 
کورســتان(. دێموکراتــی  ژنانــی  )یەکیەتیــی  بــە  بــوو  گــۆڕاو 
لــەو   ژنــان  بــۆ  ڕێکخراوەیــەک  دامەزراندنــی 
./9٠ کــە  کۆمەڵگەیەکــدا،  لــە  تایبەتیــش  بــە  و  ســەردەمەدا 
خەڵکەکــەی نەخوێنــدەوار بێــت و واڵتیــش لەوپــەڕی دواکەوتوویــی 
سیاســی، ئابــووری، کۆمەاڵیەتــی و فەرهەنگــی دابێــت کارێکــی 
ســادە و ئاســان نەبــوو، بــە تایبەتیــش لــە حاڵێکــدا کــە ڕێکخــراوی 
ــوو،  ــی نەب ــران و کوردســتان بوون ــە ئێ ــەک هــەر ل ــەو چەشــنە ن ل
بەڵکــوو لــە ناوچەکەشــدا دەگمــەن بــوو، بــەاڵم پێشــەوای نەمــر بــە 
بیرتیــژی و جیهــان بینــی خــۆی دەیزانــی کــە تاکــوو ژن تێکــەڵ بــە 
کار و ئەرکــی نێــو کۆمەڵگــە نەکــرێ و ئــەرک و بەرپرســیارەتی پــێ 
نەســپێردرێ، ئــەوە ئــەو کۆمەڵگایــە لــە دواکەوتووییــدا دەمێنێتــەوە. 

هەر بۆیەش هەوڵیدا کچ و خێزانی خۆی بکاتە سەرمەشق بۆ 
خەڵکانی دیکە. 

حکومەتەکــەی  و  پێشــەوا  بــە  پشــتی  کــە  خانــم  مینــا 
باوەڕێکــی  و  بیــر  بــە  و  ئازایانــە  زۆر  بــوو،  قایــم 
کــرد.  تێکۆشــان  و  خەبــات  بــە  دەســتی  قایمــەوە 

ئەو هەوڵی زۆری دا تاکوو باوەڕ و قەناعەت لەالی ژنان 
دروو-ست بکا، بۆ ئەوەی لەماڵ بێنەدەر و بەشداری کار و 

ئەرکی سیاسی، ڕێکخراوەیی، کۆمەاڵیەتی و فەرهەنگی بکەن و 
جێ پەنجەیان لە کۆمەڵگەدا دیار بێت.

بــۆ ئــەو مەبەســتەش خــۆی بــوو بــە بەرپرســی ڕێکخراوەکــە 
و  هــاوکاری   بــە  و  کوردســتان  حکومەتــی  پشــتیوانی  بــە  و 
هەماهەنگــی بەشــێک لــە ژنانــی ڕوونــاک بیــر و مامۆســتا، هەڵمەتــی 
نەخوێندەواریــان ڕاگەیانــد و قوتابخانەیــان بــە زمانــی کــوردی 

مینا خانمی قازی ژنێکی پێشەنگ
 بۆ سەردەمی خۆی!

گەالوێژ پەیرەوان
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بــۆ ژنانــی نەخوێنــدەوار دامەزانــد، خۆشــی 
وەک قوتابــی لــەو قوتابخانەیــەدا لــە ڕیــزی 
ــدا دانیشــت و دەســتی  پێشــەوەی قوتابییەکان
کــرد بــە وانــە خوێنــدن. ئــەو بــوو بــە پێشــەنگ 
بــۆ ژنانــی دیکــە تاکــوو بێــن و بخوێنــن و 
یــان لــە ماڵــەوە ئیزنــی خوێندنیــان پــێ بــدرێ.
ســەرۆک  هاوســەری  وەک  خانــم   مینــا 
کۆمــاری کوردســتان بەرپرســیارەتی زۆری 
کردبــوو  وای  ئــەوەش  گرتبــوو،  وەئەســتۆ 
کــە خــەم لەگشــت بوارەکانــی ژیانــی خــەڵ 
نەخوێنــدەواری  و  مافــی  بــێ  و  بەگشــتی 
و  بخــوات  تایبەتــی  بــە  منــدااڵن  و  ژنــان 
بــێ. خەباتــدا  و  هــەوڵ  لــە  کات  هەمــوو 
نەوەســتا  وەنــدەوە  بــە  هــەر  خانــم  مینــا 
و وەک دەســت پێــش خەرییەکــی دیکــە بــۆ 
زیــو  و  زێــڕ  فرۆشــتنی  بــە  هەســتا  ژنــان، 
و شــتوومەکی بــە نرخــی خــۆی و پــوڵ و 
پارەکــەی پێشــکەش بــە حکومەتی کوردســتان 
و  کوردســتان   ســوپای  تایبەتیــش  بــە  و 
کــرد. نەخوێنــدەواری  بڕکردنــی  خاشــە 
لــە دوای ڕووخانــی کۆمــاری کوردســتان 
و  نارەحەتــی  زۆر  تووشــی  میناخانــم 
ڕۆژەکانــی  و  دەبێــت  ژیــان  مەینەتــی  
ژیانــی زۆر بــە ناخۆشــی بــەڕێ دەکا، ئــەو 
دانــی  لەدەســت  خەمــی  لەالیــەک  دەبــوو 
هاوســەرەکەی و لەالیەکــی دیکــەوە خەمــی 
منداڵەکانــی  گەورەکردنــی  و  پــەروەردە 
بخــوات، لەالیەکــی کەشــەوە خەمەگەورەکــەی 
کۆمــارە  مەرگکرانــی  جوانــە  واتــە 
پێهەڵچنیبــوو. تەنگــی  کــورد  ســاواکەی 
بوێرانــە  و  هەمیشــە  وەک  ئــەو  بــەاڵم 

ــان  ــی ژی ــگ و چەڵەمەکان ــەوە و تەن ــەو دۆخــە دەبێت ــگاری ئ بەرەن
نــەک هــەر چۆکــی پــێ دانــادەن، بەڵکــو قایمتــر و بــاوەڕ مەندتــری 
نــادات. کــۆڵ  و  داخوازییەکانــی  و  ویســت  ســەر  لــە  دەکــەن 
بەڵکــو  دایــک،  هــەر  نــەک  منداڵەکانــی  بــۆ  ئــەو 
باشــی  بــە  زۆر  و  پڕدەکاتــەوە  بــۆ  باوکیشــیان  جێــی 
دەکات. تــەواو  پــێ  خوێندنیــان  و  دەکا  دەیــان  پــەروەر 
دوای  خانــم  مینــا  پێکــردوە،  ئامــاژەم  ســەرەوە  لــە  هــەروەک 
کوردســتان،  کۆمــاری  ڕووخانــی  و  پێشــەوا  داردانــی  لــە 
و  هاتــوە  ناڕەحەتــی  و   ناخۆشــی  گەلێــک  تووشــی 
ڕۆژهەاڵتــی  داگیــرکاری  ڕێژیمەکانــی  الیــەن  لــە 
دەس  و  زینــدان  تووشــی  جــار   چەندیــن  کوردســتانەوە 
دراوە. ئەشــکەنجە  و  ئــازار  و   بــووە  ســەرکران  بــە 
ئــەم ژنــە خۆڕاگــرە لــە ســاڵی ١9٨٤ لــە الیــان رێژیمــی ئاخونــدی 
ژێــر  کەوتــە  و  کــرا  زیندانــی  مانــگ   ١١ مــاوەی  بــۆ  ئێرانــەوە 
لــە  کــە  کاتــەی  لــەو  مینــا خانــم  توندوتیژییــەوە.  ئەشــکەنجە و 
زینــدان بــوو بــە هۆی ئەشــکەنجە و ئــازارەوە تووشــی نەخۆشــی 
دەبــێ، کۆمــاری ئیســامیی ئێــران بــۆ ئــەوەی مینــا خانــم بنێرێتــە 
نەخۆشــخانەی ئاســایی داوا دەکا کــە یەکێــک لــە کچەکانــی بــە 

جێــگای ئــەو زیندانــی بکــرێ. بۆیــە خاتــوو فەوزییــەی کچــی دەچێتــە 
زینــدان و مینــا خانــم بــۆ نەخۆشــخانەیەکی تــاران بــەڕێ دەکــرێ.
بەاڵم بەو حاڵەش دەستی لە خەبات هەڵ نەگرتوە و تا دوا هەناسەی 
ژیانی وەفادار بە ڕێگا و ڕێبازی پێشــەوا و حکومەتەکەی مایەوە.
دڵسۆزی و نیشتمان پەروەرییەکەی بۆگەل و نیشتمانی، ئەویان 
کردبــوو ژنێکــی خۆشەویســت و جێــگای ڕێــزی خەڵکی کوردســتان 
بە گشــتی و شــاری مەهاباد بە تایبەتی، خەڵک بە چاوی حورمەت 
و ڕێــزەوە لێیــان دەڕوانــی و هیــوا و ورەیــان لــێ وەردەگــرت.
ئاڵمــان  واڵتــی  دەکاتــە  روو   ١99١ ســاڵی  لــە  میناخانــم 
لــە  مەهابــاد.  دەگەڕێتــەوە  کــەم  ماوەیەکــی  پــاش  و 
چارەســەرکردنی  مەبەســتی  بــە   ١99٦ و   ١995 ســاڵەکانی 
ئــەوەی کــە  پــاش  نەخۆشــییەکەی ڕوو دەکاتــەوە هەنــدەران و 
مەهابــاد. بــۆ  دەگەڕێتــەوە  دەبــێ،  نائومێــد  چاکبوونــەوەی  لــە 
ســەرەنجام لــە١99٨/٢/١٧ی زاینــی چــاوە پــڕ لــە حەســرەتەکانی 
کــرد  ژیــان  لــە  ماڵ ئــاوای  هەمیشــە  بــۆ  و  دانــا  لەســەریەک 
ســەربەخۆیی  و  ڕزگاری  کــە  ئارەزووەکانــی  و  ئــاوات  و 
تەرمەکــەی   گڵ.  ژێــر  بــردە  بــوو  نیشــتمانەکەی  و  گــەل 
کــرا. نیشــتمان  خاکــی  ئەســپەردەی  مەهابــاد  شــاری  لــە 
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پ/ ئێوە یەکێک لە دامەزرێنەران و بەرپرسانی گۆڤاری 
ژنان بوون بۆیە لە سەرەتادا پێمان بڵێن کە فکریەتی 

دامەزراندنی گۆڤارەکە لە الیان چ کەس یان کەسانێک هاتە 
ئاراوە؟

بیرۆکــەی باوکردنــەوەی گۆڤــار بــەردەوام لەالیــەن ئەندامــان، 
ــەاڵم  ــە ڕوو، ب ــان خراوەت ــی ژن ــی یەکیەتی ــران و بەڕێوبەران الیەنگ
لەســەر  تەئکیــدی  زیاتــر  ژنــان  یەکیەتیــی  کۆنفڕانســەکانی  لــە 
ــی کۆنفرانســی ســێیەم کــە مــن  ــی دوای گرتن ــەوە. بەتایبەت کراوەت
وەک بەرپرســی یه كیەتیــی ژنــان هەڵبژێــردرام، ویســت و ئیــراده ی 
بــه  ژنــان ئاشــكراتر ده ركــه وت. تایبــه ت  ده ركردنــی گۆڤارێكــی 
و  ئەندامــان  هەوڵــی  بــە  بیرۆكه یــه   ئــه و  هەنــگاوی ســه ره تای 
ئــەو ڕێکخــراوە و  الیەنگرانــی یەکیەتیــی ژنــان و بەڕێوبەرانــی 
ــی کوردســتان  ــی دێموکرات ــی حیزب ــا هــاوکاری و ڕێنوێنی هه روه ه
کوردســتان  دێموکراتــی  حیزبــی  چاپه مه نیــی  بەتایبەتــی 
بەڕێوبــەری  دەســتەیەکی  کۆبوونــەوە  چەندیــن  دوای  هه ڵگیــرا. 
بــۆ گۆڤــار دیاریکــراو ســەرەتا به ڕێــزان قــادر وریــا، خەدیجــە 
بەڕێوبەریــی  دەســتەی  وەک  فتووحــی  کوێســتان  مه عــزورو 
دیکــەش  کەســی  چەندیــن  دواتــر  و  کــران  دەستنیشــان  گۆڤــار 
لــە بەڕێوبەریــی یەکیەتیــی ژنــان و ژنــان و پیاوانــی الیەنگــری 
یەکیەتیــی ژنــان بوونــە ئەندامــی دەســتەی بەڕێوبەریــی گۆڤارەکــە 
لــەو کەســانە بــووم كــه  هــەم وەک ئەندامــی  و منیــش یەکێــک 
ژنــان  یەکیەتیــی  بەرپرســی  وەک  هــەم  و  نوســەران  دەســتەی 
هــاوکارو پشــتیوانی گۆڤــار بــووم کــە گۆڤارێکــی وەرزی بــوو.. 

پ/ چی بوو بەوەی کە بە زەروورەتی بزانن گۆڤارێک 
بەناوی گۆڤاری "ژنان" دەربکەن؟

پرســه   و  كێشــه   كــه   تایبــه ت  گۆڤارێكــی  دەرچوونــی 
لــه و  بــوو  زەرورەتێــک  بخاتــه ڕوو،  ژنــان  په یوه ندیداره كانــی 
گشــتی  بــه   و  ژنــان  یه كیه تیــی  ڕێکخراوه یــی  ژیانــی  قۆناغــی 
ــووه   ــاره  ده ب ــه و گۆڤ ــی كوردســتان. ئ ــه  ڕۆژهه اڵت ــان ل ــی ژن خه بات
ڕێکخــراوەی  ئــەو  چاالکییەکانــی  الیــه ك  لــه   كــه م  تریبونێــك 
دەســت  كاتــدا  لــه و  به تایبــه ت  کــە  دەکرایــەوە،  بــاو  تێــدا 
زۆر  کۆمەاڵیەتییــەکان  تــۆڕە  و  ئینته رنێــت  بــە  وێڕاگەیشــتن 
ســه ر  ده خســته   تیشــكی  دیكه شــه وه   الیه كــی  لــه   بــوو،  کــەم 
سیاســییه كانی  ته نانــه ت  و  ئابــووری  و  كۆمه اڵیه تــی  كێشــه  
ــە  ــان ک ــوو. گۆڤارەکەم ــەری زۆر ب ــار خوێن ــان. لەڕاســتیدا گۆڤ ژن
ــوو. ــدا ب ــەاڵم قەڵه مــی پیاوانیشــی تێ ــوو، ب ــان ب ــاری ژن ــاوی گۆڤ ن

پ/ وەک دیارە هەموو کارێک بەدواداچوونی زۆر پێویستە 
بۆ پەسەند کردن و باڵو کردنەوەی گۆڤارکە لەالی کێوە 

دەبوو بکرێ و ئەو پڕوسەیە چەندەی خایاند؟ 
 

دوای  پێــدا،  ئیشــارەم  پێشــوو  پرســیاری  لــە  هــەروەک 
ژمــارەی  یەکــەم  بــۆ  بابەتمــان  زۆر  ماندووبوونێكــی  و  هــەوڵ 
گۆڤارەکــە ئامــادە کــرد و باوکرایــەوە و لــە ماوەیەکــی کــەم دا 
ژنــان  یه كیەتیــی  ئــه وه ی  پێــی  بــه   خوێنــەران.  دەســت  کەوتــە 
لــه ڕووی سیاســی و فكرییــه وه  گرێــدراوی حیزبــی دیمۆكڕاتــی 
كوردســتان بــوو، داڕشــتنی گۆڤارێكــی تایبــه ت بــه  ڕێكخراوه كــه  
فكرییــه وه   و  سیاســی  ئاراســته ی  و  نــاوه ڕۆك  ڕووی  لــه  
گۆڤاره كــه   زوو  زۆر  بۆیــه   هــه ر  نه بــوو.  قــورس  كارێكــی 
كــردن. پــه روه رده   باشیشــی  قه ڵه مــی  زۆر  و  كــه وت  ســه رپێ 

پ/ دیارە بەپێ ئەوەی کە ئەوکات سوشیاڵمیدیا نەبوو و 
میدیاکانی وەک تلڤزیون و ماهوارە و ڕادیۆ و چاپەمەنییەکان 

دیدارێک لەگەڵ خاتوو عیسمەت نستانی 
یەکێک لە دامەزرێنەرانی گۆڤاری »ژنان«

و  ئێــران  گەالنــی  شۆڕشــی  دوای  لــە  هــەر  کوردســتان  دێموکراتــی  ژنانــی  یەکیەتیــی  دیــارە 
ئــەو  زمانحاڵــی  وەک  باڵوکراوەیــەک  دەرکردنــی  هەوڵــی  لــە  ڕێکخراوه یــە  ئــەو  کاری  چاالکبوونــەوەی 
ڕێکخراوەیــە بــووە، بــۆ نموونــە لەســەرەتای شۆڕشــی ٥٧ی گەالنــی ئێــران زیندووبوونــەوەی چاالکــی 
یەکیەتیــی ژنانــی دێموکراتــی کوردســتان باڵوکراوەیــەک بەنــاوی دەنگــی ژنــان دەســتی پێکــرد کــە بەداخــەوە 
کوردســتان  بەســەر  ئیســامی  کۆمــاری  ڕێژیمــی  داســەپاوی  شــەری  و  ئــەوکات  هەلومەرجــی  بەهــۆی 
باڵوکرایــەوە. لــێ  ژمــارەی  دوو  تەنیــا  ڕێکخراوەیــەش  ئــەو  چاالکییەکانــی  بوونــەوەی  بەرتەســک  و 
ئــەو گۆڤــارەی کــە هــەر ئێســتا ٥٦ەمیــن ژومــارەی لەبــەر دەســتی خوێنــەران دایــە ئاکامــی زەحمەتــی 
ســکرتێری  نســتانی  عیســمەت  خاتــوو  لــەوان  یــەک  کــە  زەحمەتکێشــە  لەخۆبــوردوو  کەســی  دەیــان 
پێشــوو و یەکێــک لــە دامەزرێنەرانــی ئــەم گۆڤارەیــە کــە ئێمــە دیمانەیەکــی کورتمــان ســەبارەت بــە 
چونیەتــی دامــەزران و زەروورەتــی ئەوکاتــی و ئێســتای ڕاگەیاندنــی یەکیەتیــی ژنــان بــە گۆڤــار یــان 
باڵوکراوەیەکــی لــەم چەشــنە لەگــەڵ کــردوون. بــەو هیوایــەی جێــی ســەرنجی  خوێەرانــی گۆڤــار بــێ

دیمانە: شەها حاجی ڕەحیمی
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تا ئەو ڕادەیەی ئێستا دیار و بەرچاو نەبوون و دەستکەوتنی 
هەواڵ و زانیاری پێوست بۆ گۆڤار دەبێ کەمێک ئەستەم و 

دژوار بووبێ، دەکرێ بۆمان باس بکەن کە خۆراکی گۆڤار جا 
لە هەواڵ و زانیاری تا وتارەکانتان چۆن کۆ دەکردەوە؟

ته كنه لۆژیــا  کــردووە،  ئیشــارەتان  پرســیارەکەتان  لــە  وەک 
لێوه ربگیرێــت،  ســوودی  بتوانــرێ  تــا  نه بــوو،  پێویســت  وه ك 
هه بــوو  ده ســاڵه ی  چه نــد  ئه زموونێكــی  ژنــان  خه باتــی  بــه اڵم 
لــه   گشــتی  بــه   چ  و  دیمۆكڕاتــدا  حیزبــی  چوارچێــوه ی  لــه   چ 
ڕۆژهه اڵتــی كوردســتان، ئــه وه ش وایكردبــوو چاالكانــی بــواری 
ژنــان لــه  نێوخــۆی ڕێكخــراو و ده وروبــه ره وه  ئه زموونه كانیــان 
بخه نــه  ســه ر كاغــه ز و بــۆ ئێمــه ی بنێــرن. ئه گــه ر ئاوڕێــك لــه  
ده بینیــن  بده ینــه وه   ژنــان  گۆڤــاری  ســه ره تای  ژماره كانــی 
كراوه تــه وه .  بــاو  تێــدا  نوێــی  و  به نــاوه ڕۆك  بابه تــی  و  وتــار 

پ/ بە دڵنیایەوە هەر میدیا و چاپەمەنی و ڕاگەیاندنێک 
پێویستی بە کەسانی شارەزا و پسپۆڕ هەیە کە لە بوارە 
جۆراوجۆرەکان بتوانێ کار بکا و ئەوە بۆ چاپەمەنییەکی 
گرینگ وەک گۆڤاری "ژنان" کە ئەوکات ساوا و تازەکار 

بووە دەبێ زۆر پێویست بووبێ، ئەو کەسانەی کە هاوکار 
بوون لە گۆڤارەکە چ کەسانێک بوون؟ و چ ئەرک و کارێکیان 
لەسەر شان بوو؟ و  زیاتر لە چ بوارێکدا شارەزاییان هەبوو؟ 

ئەو کەسانە تەنیا ژن بوون یان لە نێو پیاوانیشدا کەسانی 
شارەزا هاوکاری گۆڤار بوون؟ 

ئێمــه  چاوه ڕوانییه كانمــان لــه و گۆڤــاره  بــه  پێــی توانــا و پێویســتیی 
و  ده رفــه ت  له وانه یــه   و  نه مانده ویســت  ڕێكخســتبوو.  خۆمــان 
توانــای ئه وه شــمان نه بووبــێ گۆڤــاری ژنــان بكه ینــه  گۆڤارێكــی 
زانســتی و تیۆری.ئێمــه  لــه  ده وروبــه ری خۆمــان ده ڕوانــی، بــه دوای 
پێــوه   په یوه ندییــان  ده مانتوانــی  كــه   ده گه ڕایــن  قه ڵه مانــه دا  ئــه و 
بگریــن. هــه ر بۆیــه  بەڕێوبەرانــی گۆڤــاری ژنــان، لــەو ژن و پیاوانــە 
پێــک هاتبــوو کــە لەنێــو کەمپەکانــی حیــزب و دەرەوەی حیــزب و 

ــواری داکۆکــی  ــە ب ــان ل ــوون کــە زیاتری ــی کوردســتان ب ڕۆژهەاڵت
لــە چاپەمەنییەکانــی  یــان  لــە مافەکانــی ژنــان  کاریــان دەکــرد 
بــوو. زەحمــەت  پــڕ  کارێکــی  کــە  دەکــرد  کاریــان  حیزبــدا 

پ/ لە بەردەمی هەر کار و پڕۆسەیەکی گرینگ چەندین 
کێشە و بەربەست هەیە، دەکرێ باس لەو بەربەستانە بکەن 
کە لەسەر ڕێگاتان بوو لە کاتی باڵوکردنەوەی گۆڤارەکەدا؟ 

 هەمــوو كارێــك لــه  ســه ره تادا كارێكــی وه هــا ئاســان نیــه  و 
ئاســتەنگی  ژنانیــش  گۆڤــاری  دایــە،  لەبــەردەم  ئاســتەنگی  زۆر 
دیــارە  ته كنیكییــه وه .  لەبــاری  بەتایبەتــی  بــەردەم  ده هاتــه   زۆر 
کوردســتان  دێموکراتــی  حیزبــی  سوپاســی  خۆیەتــی  جێــگای 
مــاددی  شــێوه ی  بــه   بکەیــن  چاپه مه نــی  هاوڕێیانــی  به تایبــه ت 
کەمتەرخەمییــان  ژنــان  گۆڤــاری  دەرچوونــی  بــۆ  مەعنــەوی  و 
بــوون. پشــتیوانمان  هــاوکارو  هەمیشــە  نەکــردوەو 

پ/ گۆڤاری ئێستا چۆن دەبینن و پێتان وایە 
زەروورەتەکانی بەحس کردنی ئەو بابەتانەی کە لە نێو 

گۆڤاردا هەن بۆ ئەوڕۆ چین؟

ــان لەگــەڵ بیســت ســاڵ پێــش ئێســتا پێویســته  زۆر  ــاری ژن گۆڤ
ئێســتادا  لــە  ئــەوەی  لەبــەر  بێــت،  نێوه رۆكتــر  پــر  جیاوازتــرو 
ڕووه وه   زۆر  لــه   زانیارییــه كان  ده ســتكه وتنی  ســەرچاوەی 
به رده ســتترن و له گــه ڵ ئه وه شــدا بێگومــان الیەنــی ڕۆشــنبیری 
خەڵکیش به  به راورد به  بیست ساڵی پێشوو، گۆڕانكاریی گه وره ی 
به ســه ردا هاتــوه . چاالكانــی ژنــان هــه م لــه ڕووی چه ندایه تــی و هــه م 
لــه ڕووی چۆنایه تییــه وه  لــه  دۆخێكــی باشــتر دان. ژماره یه كــی زۆر 
ــه   ــه  ئاشــنان ب ــوون ك ــه م ده ركه وت ــر و قه ڵ ــازای خــاوه ن بی ــی ئ ژن
چه مــك و به هــا مرۆییه كانــی ســه رده م و به گشــتی بــه  تێگه یشــتنی 
قووڵتــر، لــه  كێشــه كانی ژنــان ده ڕوانــن. بۆیــە جێــگای خۆیەتــی 
ئــه و گۆڕانكارییانــه  لــه  بابەتەکانــی گۆڤــاری ژنانــدا ڕه نــگ بده نــه وه . 
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مــرۆڤ  مافــی  لــە  باشــتر  تێگەیشــتنی  بــۆ  پێویســتە  ســەرەتا 
ئیســامی  کۆمــاری  لەالیــەن  مــرۆڤ  مافــی  پێشــێلکردنی  و 
لــە  و  بزانیــن  بەباشــی  »مــاف«  پێناســەی  ئێرانــەوە، 
تێبگەیــن.  باشــی  بــە  پاراســتنیان  و  مــاف  بوونــی  زەروورەتــی 
ــە  ــای ڕاســتییە، ب ــە مان ــای وشــەییدا ب ــە مان لەڕاســتیدا "مــاف"  ل
ــە هــەر شــتێک دەگووتــرێ  ــە چەمکــدا مــاف ب ــای دروســتییە. ل مان
کــە کەســێک یــان شــتێک شــایانییەتی.  ئــەو مەســەلەیە دەتوانــێ 
پــاداش بــێ، دەتوانــێ ســزا بــێ، دەتوانــێ کۆمەڵێــک شــتی زاتــی 
و سروشــتی بــێ کــە بــە پێــی بــارودۆخ و ژیــان لــەو ســەردەمەدا  
پێکهاتــە  پێــی  بــە  کۆمەڵگــە،  پێشــکەوتنی  پێــی  بــە  پێکهاتــووە.  
و  کەلتــوور  پێشــکەوتنی  تێکنۆلــۆژی،  پێشــکەتوویی  نوێیــەکان، 
زانســت و قووڵتــر بوونــەوەی مانــا و چەمکــی بابەتــە کۆمەاڵیەتــی، 
ئابــووری، سیاســی و ژینگەییــەکان و کۆمەڵێــک شــتی دیکــەی 
بــێ.  ســەردەمە  ئــەو  ژیانــی  و  خەڵــک  شــایانی  چەشــنە،  لــەو 
بوارەکانــی  هەمــوو  کــە  گشــتی  مانــای  بــە  ژیــان  »هەڵبــەت 
پێویســت بــە شــێوەی ڕاســتەوخۆ و ناڕاســتەوخۆ لەخــۆ دەگــرێ«. 
کاتێــک چــاو لــە پێناســەکانی مــاف و حقــوق بکەیــن، بــە پێــی 
مەکتەبــە حقوقییــەکان پێناســە و بۆچوونــی جیــاواز هەیــە، کــە بــە 
ــە فەرهەنگــی  ــن بۆچــوون ل ــن باشــترین پێناســە و جوانتری ڕای م
پێکهاتــەی  لــە  مــاف  دەڵــێ:  کــە  "ئێســتنفۆرد"دایە  فەلســەفەی 
دەوڵەتــەکان، مێحــوەری ئەخاقییــەکان و بنچینــەی کەلتــوور و 
داب و نەریتمــان هــەر ئــەو جــۆرە بــۆ ســاز دەکا و پێکدەهێنــێ 
کــە بۆمــان دەرک و ڕوون دەبێتــەوە. کەوایــە مــاف  لــە بــواری 
پتــەوی عەداڵــەت و یەکســانی، پێوەندییەکــی ڕاســتەوخۆی لەگــەڵ 
بیــر  جــۆری  نەریتەکانمــان،  و  داب  ئێمــە،  بیروبۆچوونەکانــی 
کردنــەوە و ڕادەی خواســت و ئیــرادەی ئێمــە و کۆمەڵگــە هەیــە. 
مــاف لــە ســەرەتای بوونــی مــرۆڤ، هــەر لــەو کاتــەی ڕا کــە 
و  هــۆز  و  عەشــیرە  و  کۆبوونــەوە  یــەک  دەوری  لــە  مــرۆڤ 
قەبیلەیــان دامەزرانــد، بــەدوای ئــەودا دێهــات و شــار و شــارۆچکە 
و ناوچــە و دواتــر واڵتیــان پێكهێنــا، گرینــگ و ســەرنجڕاکێش و 
جێــی تێفکریــن و بیــر کردنــەوە بــووە. ئــەوەی کــە قــەرارە مــن 
چــۆن بژیــم؟ چ مافێکــم لەبەرامبــەر خۆمــدا هەیــە؟ چ مافگەلێکــم 
ئــەو مافانــە   لــە بەرامبــەر بنەماڵــە، کۆمەڵگــە و ژیانــدا هەیــە؟  
و  سیاســین  و  کۆمەاڵیەتــی  و  کەلتــووری  حقوقــی،  ئابــووری، 
لەگەڵیــان دەژیــم و بەکاریــان  هەمــوو کات و ســاتێک، ڕۆژانــە 
ــان  ــن و ژی ــان شــێوە لەســەر م ــە هەم ــەش ب ــەو مافان ــم و ئ دەهێن
و ئــەو وەزعییەتانــە کاریگــەری دەدانــێ. واڵتــان لــە کۆنــەوە بــۆ 
و  بگــرن   بەخۆیانــەوە  فەرمــی  ڕەنگــی  مافــەکان  هــەم  ئــەوەی 
ــک بخــەن  ــەدا ڕێ ــە کۆمەڵگ ــوق ل ــەکان و حق ــک ماف ــە جۆرێ هــەم ب
کــە تــا ئــەو جێگایــەی کــە دەکــرێ دادپــەروەری بــە شــێوەیەکی 
باشــتر بەڕێــوە بچــێ و لــە بەرامبەریشــدا واڵتێــک و ژینگەیــەک 

پێكبهێنــن بــۆ ژیانــی بــاش و ئاســایش و نەزمــی گشــتی، ئــەو 
بــۆ  و  داڕێژرانــەوە  یاســا  بــە  و  کــرد  پێناســە  مافگەالنەیــان 
ئــەو یاســایانەش گەرەنتــی ئیجراییــان دانــا. مافــەکان لــە بیــر و 
بۆچوونــی گــەورە پیاوانــی ئــەو واڵتــە، داب و نەریتــی کۆمەڵگــە 
دەســەاڵتداری  چۆنیەتیــی  بــە  حاکمــەکان  تێڕوانینــی  جــۆری  و 
ئــەو واڵت و خەڵکــە نووســراوە و ڕێــک و پێــک کــرا.  لەســەر 
ســەردەمانێک یاســاکان بۆ بەرگریکردن لە حکومەت و دەســەاڵت 
و حاکمــەکان بــوو لــە هەمبــەر واڵتانــی دەرەکــی و خەڵکــی نێوخۆی 
واڵتەکەیان بەاڵم ئێستا بە هۆی ئاڵۆگۆڕی زۆر و بیر و بۆچوونە 
جیــاوازەکان، یاســا بۆتــە هــۆی ســەقامگیری واڵتــان لــە بــواری 
سیاســی، ئابــووری، کەلتــووری و ئاسایشــی گشــتی بــۆ پێکهێنانــی 
بارودۆخێکــی لەبــار بــۆ خەڵکــی ئــەو واڵتــە، تــا بتوانــن بــە کەڵــک 
ــە هــۆی پێشــکەوتنی  ــەکان ببن ــات و زەرفییەت ــە ئیمکان ــن ل وەرگرت
ــازاد  ــارام و ئ ــی واڵتێکــی ئ ــۆ پێکهێنان ــن ب کۆمەڵگــە و یارمەتیدەرب
و پیشــەیی بــە پرنســیپە ســتانداردەکانی جیهانــی و نێونەتەوەیــی.
مافێکــە  ســەرەتاییترین  و  ســەرەکیترین  مــرۆڤ  مافــی 
ئینســانی  سروشــتی  و  زاتــی  شــێوەی  بــە  تاکێــك  هــەر  کــە 
دەبــێ.  ســوودمەند  لێــی  مرۆڤــە،  ئەوەیکــە   هــۆی  بــە  خــۆی، 
جاڕنامــەی  پێــی  بــە  و  مــرۆڤ  مافــی  سروشــتی  پێــی  بــە 
گەردوونــی مافــی مــرۆڤ و بەڵگــە نێونەتەوەییەکانــی دیکــە ئــەو 
ئاماژەیــان  پێویســتە  کــە  هەیــە  تایبەتمەندیــان  هەندێــک  مافــە 
پێ بکــرێ. وەکــوو جیهانــی بوونــی بــەو مانایــە کــە جیهــان شــمولە 
ــە بــێ لێــی بێبــەش  ــە هــەر کوێــی ئــەو جیهان و هەمــوو مرۆڤێــک ل
نییــە و ناکــرێ ئــەو مافانــە بــە نیســبەت کەســێک ڕەچــاو نەکــرێ، 
یــان کەســێک لــەو مافانــە بێبــەری بکــرێ؛ هــەاڵواردن و جیــاوازی 
لــەو بابەتانــەدا نییــە. یەکســانی و بەرابــەری لــە هەمبــەر مافــی 
مرۆڤــدا وەک مــرۆڤ، نموونــەی دیکــەی ئــەو تایبەتمەندییانەیــە.
لــە یــەک جیــا نەبوونــەوەی مافــەکان، بــەو پێناســەیە کــە هەمــووی 
لــە یەکتریــان جیابکەینــەوە بــە  پێکــەوەن و ناکــرێ وەک مــاف 
ــەو  ــدی ئ نیســبەت تاکــەکان و یەکســانیخوازی؛ تێکــەاڵوی و پێوەن
مافانــە لەوبابەتانەیــە کــە دەکــرێ ئاماژەیــان پــێ بکەیــن. هــەر 
بۆیــەش تــەواوی ئــەو مرۆڤانــەی کــە لــە هــەر کوێــی ئــەو جیهانــە 
و خەڵکــی هــەر واڵتێکــن بێبــەری لــەو مافانــە نیــن و ناکــرێ و 
نابــێ هیچکــەس لــەو مافانــە بێبــەری بکردرێــن. کەوایــە هەمــوو 
لــەوە کــە چ نژادێکــن، چ ڕەگەزێکــن، خەڵکــی  ئینســانەکان جیــا 
کوێــن، چ ئاییــن و باوەڕێکیــان هەیــە، لەبــواری ســێکس و ڕەگــەزی 
سێکســییەوە لەســەر چ عەقڵییەتێکــن و ڕەنــگ و زمانیــان چییــە 
و ...هتــد، لــە بەرامبــەر هەبوونــی ئــەو مافانــە بەنیســبەت یەکتــر 
بەرابــەر و یەکســانن و هیــچ جیاوازییــەک، هیــچ لەســەرتر بوونێــک، 
ــک  ــۆ هــەر تاکێ ــە ب ــەک، کاریگــەری لەســەر مافان ــچ کەم وکوڕیی هی
ناکرێــن.  زۆر  و  کــەم  مافانــە  ئــەو  و  نییــە  یەکتــر  لەبەرانبــەر 

پێشێلکردنی مافی مرۆڤ لە الیەن  
کۆماری ئیسالمی لە چوار دەیەی 

دەسەاڵتداریدا زانیار حوسێنی
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ئەو مافانە، مافە سروشتییەکان و مافە یاساییەکان کە لە یاسای 
ــەوە. شــارەزایان و  ــە دەگرێت ــدا هەی ــان و یاســای نێونەتەوەیی واڵت
چاالکانــی مافــی مــرۆڤ لــە چاالکــی و تێکۆشــانە نێونەتەوەییەکانــی 
ڕێکخــراوە  و  نیهــاد  نێونەتەوەیــی،  مافــی  بــواری  لــە  خۆیــان 
جیهانیــی و ناوچەییــەکان، سیاســەتی دەوڵەتــی و چاالکییەکانــی 
سیاســەتی  کۆڵەکــەی  و  بنەمــا  ســەربەخۆیەکان،  ڕێکخــراوە 
ــاوی ئــەو مەســەلەیە  ــە نێــو جــەرگ و هەن گشــتی و شــارەزایانە ل
داڕێــژراوە. لــە ڕاســتیدا دەتوانیــن بڵێیــن کــە ئەگــەر کۆمەڵگــەی 
جیهانــی بیهــەوێ لــە ئاشــتیدا و بــە زمانێکــی هاوبــەش لەگــەڵ یەکتر 
بدوێــن، ئــەو زمانــە هاوبەشــە ئەخاقییــە، »مافــی مرۆڤــە« و مافــی 
مــرۆڤ نێــو دەنــرێ. زۆربــەی بیرۆکەکانــی بنەڕەتــی کــە پاڵنــەر 
ــە دوای شــەڕی دووهەمــی  ــۆ مەســەلەی مافــی مــرۆڤ، ل ــوون ب ب
جیهانــی و جینایەتەکانــی »هۆلۆکاســت« پــەرەی پێــدرا و گەشــەی 
ســەند و بــە پەســندکردنی جاڕنامــەی گەردوونــی مافــی مــرۆڤ لــە 
پاریــس لەالیــەن کــۆڕی گشــتی ڕێکخــراوی نەتــەوە یەکگرتــووەکان 
ــە فەرمــی ناســرا.  ــی گەیشــتە لووتکــە و ب ــە ســاڵی ١9٤٨ی زایین ل
جیهانــدا  لــە  دادپــەروەری  و  ئاشــتی  ئــازادی،  بناغــەی 
و  مــرۆڤ  زاتــی  پێگــەی  و  جێگــە  بەفەرمی ناســینی 
ئینســانییە.  بنەماڵــەی  ئەندامانــی  هەمــوو  یەکســانی  مافــی 

هەر بۆیەش یەکەم ماددە یان ئەسڵ یان خاڵی جاڕنامەی 
گەردوونی مافی مرۆڤ دەڵێ: 

ــە دایــک دەبــن و لــە ڕووی جێگــە  ســەرجەم مرۆڤــەکان، ئــازاد ل
ــەوان -مەبەســت  ــەرن. الی ئ ــر بەراب و پێگــە و مــاف، لەگــەڵ یەکت
ئینســانەکان- عەقــڵ و ویــژدان دراوە یــان بەخشــراوە. هەر بۆیەش 
دەبــێ بــە نیســبەت یەکتــر یــان بەرامبــەر بــە یەکتــر ڕوحیــەی 
برایانەیــان هەبــێ. -برایانــە بــە مانای دەقی وشــەیە نەک ڕەگەزی-. 
کــە  جیهانییــە  گشــتگیرو  مافێکــی  مــرۆڤ،  مافــی  وایــە  کــە 
هەمــوو مرۆڤــەکان جیــا لــە بیــر و بۆچــوون و جــۆری ژیــان و 
تایبەتمەنــدی ڕەگــەزی و هەمــوو جــۆرە جیاوازییــەک دەگرێتــەوە. 
مافی مرۆڤ لە ئاســتی نێونەتەوەییدا بەچەند جۆر دەســتەبەندی 
دەکــرێ کــە حقوقــی مەدەنــی، سیاســی، ئابــووری، کۆمەاڵیەتــی 
و کەلتــووری جێکەوتووتریــن جــۆری دەســتەبەندییەکەیەتی. بــە 
و  ئەســڵی  چەمکەکانــی  بەپێــی  ئەولەوییەتبەنــدی  تــر  واتایەکــی 
ئوســولی دەبــێ بــێ جیــاوازی، یەکســانی و بەشــداری کــردن بــێ. 

ئێمــە لــە مافــی مرۆڤــدا ئەســڵی جیانەبوونــەوە یــا جیانەکرانــەوە 
لێــک  مــرۆڤ  مافــی  کــە  مانایــە  بــەو  هەیــە؛  یەکترمــان  لــە 
و  بگیــرێ  لــێ  ڕێــزی  دەبــێ  ئــەوە  هەمــووی  و  جیانابنــەوە 
حاڵەتێکــدا  لــە  تەنیــا  مــرۆڤ  مافــی  چــون  بکــردرێ،  جێبەجــێ 
بکــرێ.  ڕەچــاو  بەشــەکانی  هەمــوو  کــە  دەبــێ  ســەرکەوتوو 
لەســەرە وەک  کــە هاوفکــری جیهانــی  بابــەت هەیــە  هەندێــک 
یەکێــک لــەو بابەتانــەی کــە گرینگــە و لــە الیــەن ١٤٧ واڵتــەوە 
ئەشــکەنجەیە«  دژی  »کۆنوانســیۆنی  کــراوە،  ئیمــزا  و  قەدەغــە 
مافــی  بەردەداریــە،  دژی  کردنــە«.  »ئێعــدام  دیکــە  بابەتەکــەی 
ئــازادی  دادپەروەرانەیــە،  دادگایەکــی  لــە  کــردن  محاکەمــە 
مافــی مرۆڤــدا  لــە جاڕنامــەی گەردوونــی  بیــر و ڕا دەربڕینــە، 
دانــراوە: دەبڕیــن  ڕا  و  بیــر  ئــازادی  بــۆ  مــەرج  دوو  تەنیــا 
یەکــەم ڕێزگرتــن لــە مــاف و کەرامەتی خەڵک، دووهەم پاراســتنی 
ئەمنییــەت و ئاسایشــی گشــتی یــان ســامەت یــان ئەخاقــی گشــتی، 
بــۆی  لــەو دوو خاڵــە  دەنــا هەمــوو مرۆڤێــک بەپێــی ڕێزگرتــن 
هەیــە کــە بــە هەرجۆرێــک و لــە هــەر ڕێگەیــەک بیــر و ڕای خــۆی 
ــدە  ــە تایبەتــی بیروبۆچــوون و عەقی ــە هەمــوو شــت ب ســەبارەت ب
و مەڕامــی دەربــرێ کــە ڕەنگــە بــۆ هــەر کەســێك جیــاواز بــێ. 
بابەتەکــە  درێــژەی  کــران،  بــاس  لەســەرەوە  ئەوانــەی  بەپێــی 
کۆمــاری  لەالیــەن  مــرۆڤ  مافــی  پێشــێلکردنی  بــە  ســەبارەت 
ئیســامییەوە کــە لەالیــەن ئۆپۆزیســیۆنی کۆمــاری ئیســامی بــە 
ــەو  ــی ئ ــۆی ڕەفتارەکان ــەو دەســەاڵتە ناســراوە، ک ــی ئ جینایەتەکان
دەســەاڵتە یــان هێزەکانــی ســەر بــە ئــەوە کــە لەالیــەن خۆیــەوە 
پشــتیوانی لێــدەکات بــۆ پاراســتن و بــە هێزکردنــی خــۆی، تۆڵــە 
ــی کــە  ــە هاوپەیمانەکان ــدان ب ــان یارمەتی ــی، ی ــە دژبەران ــەوە ل کردن
پێکــردووە و هەتاکــوو  لــە ســەرەتای شۆڕشــی 5٧وە دەســتی 
داوە. مــرۆڤ  مافــی  و  خەڵــک  لــە  زۆری  زەربەیەکــی  ئێســتا 
ــە و جــاری واشــە  ــە جــۆری ئایینی ــە ل ــە جــاری وای ــەو تۆمەتان ئ
لــە جــۆری سیاســی و هەندێــک جاریــش هەیــە کــە هــەردووک 
حاڵەتــی تێدایــە. بــۆ نموونــە کەســی وەک ئەحمــەدی نــژاد تەنیــا 
حاڵێکــدا  لــە  شــەڕدا.  نێــو  لــە  کــردن  جینایــەت  بــە  تۆمەتبــارە 
کۆمەڵێــک لــە مەســئوالن و بەرپرســانی کۆمــاری ئیســامی بــۆ 
زۆر تاوانــی دیکــە وەک تاوانــی تێرۆریســتی، لــە ژێــر چاوەدێــری 
شــوێنە دادییەکانــی نێونەتەوەیــی وەک پۆلیســی نێونەتەوەیــی دان 
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بــۆ دەستبەســەرکردن. لــە یەکــەم ڕۆژەکانــی هاتنــی ســەرکاری 
کۆمــاری ئیســامی، ئێمــە لەگــەڵ ئــەو جــۆرە ســزایانە ڕووبــەڕوو 
بوویــن و لەگەڵیــان ئاشــنا بوویــن. بــۆ نموونــە حوکمــی وەک بڕینــی 
قامکی دەســت، بڕینی الق و دەســت، لێدانی مل، فڕێدان لە بڵیندی، 
بەردەبــاران کــردن، تیرەبــاران کــردن و ئێعدامــی تــاک و بە کۆمەڵی 
دژبەرانــی بــە پەتــک، تێــرۆری سیســتەماتیک و بــە بەرنامــە و پانی 
درێژخایەنــی حکومەتــی و غەیــری حکومەتــی، جێبەجــێ کــراوە. 
ئیســامیدا  کۆمــاری  دەســەاڵتی  لــە  مــرۆڤ  مافــی  دۆخــی 
چاالکانــی  و  ئێــران  نێــو  نەتەوەکانــی  لەالیــەن  و  نالەبــارە  زۆر 
ســەربەخۆی  ڕێکخراوەکانــی  و  نووســەران  مەدەنــی،  بــواری 
نێونەتەوەیــی لۆمــە کــراوە. لــەو چــل و ســێ ســاڵەی دەســەاڵتداری 
دوو  لــە  جگــە  »خومەینیــزم«  تێئــۆری  و  ئیســامی  کۆمــاری 
نەتــەوە  ڕێکخــراوەی  گشــتی  کــۆڕی  ســاڵەکان  هەمــوو  ســاڵ، 
ئیســامی  کۆمــاری  لەســەر  پەســندکراوی  یەکگرتــووەکان، 
کــردوە.  پەســند  مــرۆڤ  مافــی  پێشــێلکردنی  هــۆی  بــە 
بەرپرســانی  یــان  ئیســامی  کۆمــاری  کــردەوەی  پێشــینەی 
تێبەردانــی  ئــاور  بــۆ  دەگەڕێتــەوە  ئێــران  ئیســامی  کۆمــاری 
ســینەما »ڕێکســی ئابــادان« لــە ٢٨ی گەالوێــژی ســاڵی ١٣5٧ی 
سروشــتی  لــە  بــوو  وەرچەخانێــک  خاڵــی  ئــەوە  کــە  هەتــاوی. 
تێرۆریســمی ئایینیــدا، کــە یەکــەم جــار خەڵکــی مەدەنــی کەوتنــە 
کــەس  چوارســەد  نزیــک  و  ئایینییــەکان  کەســە  هێرشــی  بــەر 
لــەوێ دا ســووتان، ئــەو کارەســاتە تەنیــا بــۆ تەحریــک کردنــی 
شــەقامەکان.   بێنــە  زیاتــر  ئــەوەی  بــۆ  بــوو  خەڵــک  ڕووحیــەی 
دەکــرێ بڵێیــن کــە کۆمــاری ئیســامی بــە هەمــوو شــێوەیەک دژی 
مافــی مرۆڤــە و تەنانــەت کەمتــر حاڵــەت هەیــە کــە لــە یاســای ئــەو 
واڵتــە دژایەتــی مافــی مــرۆڤ و پێشــێلکردنی ڕەچــاو نەکرابــێ.
بــۆ نموونــە لــە حەریمــی شەخســی تەنیــا لــە ســاڵی ١٣٨5 بــۆ 
١٣٨٦ نیــروی ئینتزامــی زیاتــر لــە ١5٠ هــەزار کەســی بــە تاوانــی 
حیجابــی خــەراپ گرتــووە و ناچاریــان کــردوون بەڵێننامەیــەک 
واژۆ بکــەن کــە ڕێــز بگــرن لــە چۆنیەتــی جــل و بــەرگ لەبەرکــردن 
بــە جۆرێــک کــە لــە شــێوەی ســتانداردەکانی دەســەاڵت دەچــێ.   
یــان هــەر لــەو ســاڵە زیاتــر لــە ١٧ هــەزار کــەس لــە فــرودگاکان بە 
هۆی پۆشــینی جل و بەرگی جیاواز ڕاگیراون و لێ پرســینەوەیان 
لێکراوە و ٨5٠ ژن دەستبەسەر کراون و مەجبور کراون بەڵێننامە 
واژۆ بکــەن؛ ١٣٠ کەســی دیکــەش قــەراری گیرانیــان بــۆ دەرچــووە. 
ڕێکخــراوەکان،  و  ســەندیکایەکان  مافــی  پێشــێلکردنی 
نەکردنیــان  پشــتگیری  و  ســەربەخۆنەبوونیان  بەهــۆی  کــە 
دەوڵەتــی،  پێوەندیدارەکانــی  ڕێکخــراوە  و  کار  یاســای  لــە 
ســەندیکای  بەتایبــەت  ســەندیکایانە  ئــەو  مافەکانــی  زۆربــەی 
دەخــرێ.  گــوێ  پشــت  و  ناکــرێ  ڕەچــاو  کرێــکارەکان 

ڕەگەزپەرستی و تووندوتیژی بە نیسبەت هێندێک ڕەگەز 
لەالیــەن  ئیســامی،  کۆمــاری  دامەزرانــی  ســەرەتای  لــە  هــەر 
و  ئاییــن  بێــزاری  و  نەفــرەت  دەســەاڵتە  ئــەو  کاربەدەســتانی 
هەروەهــا سەیدســاالری  ســەندووە.  پــەرەی  نیــژادی جوولەکــە 
و دانــان و داهێنانــی ڕێــز و ئیحترامــی تایبــەت و جێگــە و پێگــە 
ــەوە  ــی خۆیان ــی تاریف ــە پێ ــەو ســاداتەی ب ــەت ئ ــۆ ســادات -هەڵب ب
هێڵــی  دانانــی  و  شــت  هەندێــک  کردنــی  پیــرۆز  بــە  ســاداتن- 
بــوون  ســادات  هــۆی  بــە  جێگەوپێگــە  پێدانــی  بۆیــان،  ســوور 
چینــی  لــە  ئێــران  ڕێبەرایەتــی  کردنــی  عــورف  بــە  تەنانــەت  و 
ســادات، کــە ئــەوە خــۆی نموونەیەکــی ڕەگەزپەرەســتی مەزهەبــی 
مرۆڤــەکان. یەکســانی  مافــی  لەبەرچاوگرتنــی  بەبــێ  توونــدە 
ــی  ــەکان و قەومــی و زمان ــە ئایینیی ــی کەمایەتیی پێشــێلکردنی ماف

و ڕەگەزییــەکان، ئێعدامەکانــی دوای ئینقــاب، گرتــن، ئەشــکەنجە 
کــردن و زیندانــی کــردن، داگیرکردنــی مــاڵ و دارایــی و ســەروەتی 
ئــەو کەســانەی کــە بــە تۆمەتــی دژایەتــی کۆمــاری ئیســامی یــان 
پێداگــری لەســەر مــاف و داخوازییــە ڕەواکانیــان  دەسبەســەر 
کــراون و نێردراونەتــە زینــدان یــان تووشــی حاڵەتــی دیکــە بــوون. 
دەشــتی  عەلــی  ئێعدامــی  ئەوانــە  نموونــەی  کــە 
و  ســاڵ   ٢٣ کتێبــی  کردنــەوەی  بــاو  تاوانــی  بــە 
ئایینــەوە.  گۆڕینــی  هــۆی  بــۆ  دیکــە  کەســی  کۆمەڵێــک 
دەرکردنــی فەتــوای کوشــتن بــەدژی تــاک یــان کۆمەڵێــک کــەس 
و  دەســەاڵتە  ئــەو  تەقلیدەکانــی  مەرجەعــە  و  ڕێبــەری  لەالیــەن 
پەرەپێدان بە تووندوتیژی و ئیزنی کوشتنی خەڵک بە الیەنگرانیان، 
وەک دەرکردنــی فتــوای کوشــتنی »ســەڵمان ڕوشــدی« لــە الیــەن 
خومەینییــەوە. ئــەوە بۆتــە هــۆی ئــەوە کــە هــەر تاکێــک کــە خــۆی 
لــە برانبــەر ئایینەکــەی بــە بەرپرســیار دەزانــێ، بــە لێکدانــەوە و 
عەقڵییەتــی خــۆی ئــەو مافــەی بۆخــۆی بــەڕەوا بزانــێ کــە لــە پێنــاو 
پاراســتنی ئایینەکــەی مافــی هــەر جینایەتێکــی هەیــە و ئیســتاحی 
»مهدورالــدم« یــەک لــەو نموونانەیــە کــە مافــی کوشــتن و ڕشــتنی 
خوێنــی تاکێــك یــان باوەڕمەنــدان بــە ئایینێکــی دیــاری کــراو دەدات.
بەهائییــەکان  کوشــتنی  و  ئەشــکەنجە  و  ئــازار  و  ئەزیــەت 
و  گونابــاد  دەروێشــەکانی  و  یارســانییەکان  بێدینــەکان،  یــان 
ــە.  ــی حەڵق ــان عیرفان ــی ی ــی کەیهان ــان و شــاگردانی عیرفان موڕەبی
لــە  بــاس  یــان  بگــۆڕێ  دینەکــەی  کــە  مســوڵمانێک  هــەر 
ئەگــەر  بــکات،  دینــە  ئــەو  نیســبەت  بــە  نەبــوون  باوەڕمەنــد 
شــارومەندی،  حقوقێکــی  هیــچ  مافــی  نەکــرێ  ئێعدامیــش 
بــە توونــدی ســەرکووت دەکــرێ.  نییــە و  ئینســانی  یاســایی و 
ئیســامی  کۆمــاری  گشــتی  ســزادانی  یاســای  پێــی  بــە  یانــی 
هەرکــەس لــە ئایینــی ئیســام بســووڕێتەوە ســزاکەی ئێعدامــە.
پێشێلکردنی مافی هەوڕەگەزخوازەکان، دووڕەگەزخوازەکان و 

هتد.. 
نەتــەوە  ڕێکخــراوی  تایبەتــی  هەوالنێــری  ڕاپۆرتــی  بەپێــی 
)دگرباشــان  مافــی  ئیســامی  کۆمــاری  کــە  یەکگرتــووەکان، 
جنســی( بــە تووندوتیــژی بــە شــێوەیەکی بەربــاو و ســازماندراو 
پێشــێل دەکات و تەنانــەت ئــەو تووندوتیژیانــە بــە یاســا کــراون. 
ئــەو پێشــێل کاریانــە لەالیــەن بەشــێک لــە میدیاکانــی ســەر بــەو 
قامچــی،  بــە  دەســەاڵتە  ئــەو  کــراوە  لــێ  پشــتیوانی  دەســەاڵتە 
ــک  ــە کومەڵێ ــان ل ــی، بێ بەریکردنی ئەشــکەنجەدانی ڕوحــی و ڕەوان
مــاف بــە هــۆی جــۆری ڕەگەزییــان و تەنانــەت ئێعدامیــش واڵمــی 
کردنــی  ئێعــدام  ڕێــژەی  ئامــار  هێندێــک  بەپێــی  کــە  داونەتــەوە 
ــە ٤ هــەزار کــەس دەدا.  ــەو جــۆرە کەســانە تاکــوو ئێســتا خــۆ ل ئ
و  چــاپ  ڕاگرتنــی  لــە  نووســەران،  مافــی  پێشــێلکردنی 
باوبوونــەوەی کتێــب و نووســراوەکانیان، تــا  گرتــن و ئەزییــەت 
و ئازاریــان و هەندێــک جــار کوشــتن و بــێ سەروشــوێن کردنیــان. 
زانکــۆکان  و  قووتابخانــە  مامۆســتایانی  مافــی  پێشــێلکردنی 
هەڵســووکەوت  جــۆری  بــۆ  مــەرج  هەندێــک  دانانــی  بــە 
ڕەزامەنــدی  کــە  بابــەت  هەندێــک  گوتنــی  یــان  کاس  لەســەر 
بــۆ  هیــچ  دەیڵێیــن  شــتانەی  ئــەو  لەســەر  خۆیــان  بــاوەڕی  و 
نییــە.  گرینــگ  دەســەاڵتە  ئــەو  بەرپرســانی  و  دەســەاڵتداران 
بــە  کــە   5٧ ســاڵی  دوای شۆڕشــی  لــە  فەرهەنگــی  شۆڕشــی 
یەکدەســت کردنــی زانکــۆکان و بــە ئیســامی کردنــی ئــەو شــوێنانە 
کــرا،  نــاوزەد  فەقیــە  ویایەتــی  تێئــۆری  بۆچوونــی  جــۆری  بــە 
کــە بــوو بەهــۆی دەرکــردن و هەڵپەســاردن و تەنانــەت گیرانــی 
ــە دوای ئەویــش تاکــوو  کۆمەڵێــک مامۆســتا و خوینــدکارەکان و ل
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ســەرکووت کردنــی خۆپێشــاندانی خوێنــدکاران لــە ســاڵی ٧٨ی 
هەتــاوی، پێشــێلکردنی مافــی ئــەو چینــە بەردەوامــە؛ زۆر جارانیــش 
ڕیگــە  جیــاواز  ئایینێکــی  یــان  جیــاواز  بــاوەڕی  و  بیــر  بەهــۆی 
ــک  ــە جۆرێ ــۆکان. ب ــە زانک ــن بچن ــە بتوان ــەو کەســانە ک ــەدراوە ب ن
تــا  ئــەو  دوای  لــە   ،٨٨ ســاڵی  خۆپێشــاندانەکانی  دوای  لــە  کــە 
ســاڵی ١٣9٠ی هەتــاوی النیکــەم زیاتــر لــە ٢ هــەزار خوێنــدکار 
هەندێکیــش  و  کــران  دەستبەســەر  و  دران  دەنــگ  بانگکــران، 
دەرکــران. لەڕاســتیدا ژینگــەی زانکــۆکان هــەر لــە ســەرەتای هاتنــە 
ئەمنییەتــی  حاڵەتــی  ئیســامی  کۆمــاری  دەســەاڵتی  ســەرکاری 
وایــە. ئێســتاکەش  هەتاکــوو  و  گــرت  خۆیــەوە  بــە  پادگانــی  و 
کــە  نەبــوون  چینانــە  بــەو  تایبــەت  تەنیــا  پێشــێلکارییانە  ئــەو 
مافــی  ژنــان،  مافــی  کرێــکاران،  مافــی  بەڵکــوو  کــران،  بــاس 
کۆمــاری  پێشــێلکارییەکانی  لــە  بەرچــاو  بەشــێکی  مندااڵنیــش 
دایــە.  مافەکانیــان  و  خەڵــک  بەرامبــەر  لــە  ئێــران  ئیســامی 
ئیجرایــی  کــە  یوونســکۆ   ٢٠٣٠ بەڵگەنامــەی  لەگــەڵ  دژایەتــی 
هــەرە  بەشــی  لــە  ڕێزگرتــن  واتــای  و  مانــا  بــە  کردنــی 
بــە  کــە  بــوو  ســەرەکییەکان  و  ســەرەتاییەکان  مافــە  زۆری 
کردنــەوەی  دووپــات  و  بەڵگەنامەیــە  ئــەو  ڕاگرتنــی  هــۆی 
پێشــێلکارییەکانی کۆمــاری ئیســامی لــە بازنــەی مافــی مرۆڤــدا، 
ڕاگەیەنــدرا. شــەرعی  غەیــری  و  پووچــەڵ  خامنەیــی   لەالیــەن 
ئێــران  لــە  دەربڕیــن،  بیــروڕا  ئــازادی  یــان  گووتــن،  ئــازادی 
و  مــاددە  نموونــە  بــۆ  دەکــرێ  پێشــێل  ڕۆژانــە  و  بــەردەوام 
بــە ڕوونــی  خاڵەکانــی 5١٣ و 5١٤ی یاســای ســزادانی گشــتی 
و  کــردن  بــاس  چوارچێــوەی  لــە  ســزا  ســەپاندنی  باســی 
دەربڕینــی ئازادانــەی بیــروڕا و بیرۆکــەکان دەکــەن. )لــەو دوو 
یاســایەدا ڕەتکردنــەوە یــان قبــوڵ نەکردنــی ئــەو بابەتانــەی کــە 
ــێ  ــە ب ــوە ب ــەدا هات ــەو دوو خاڵ ــان ل ــەو کەســانەی نێوی ــەن ئ لەالی
ڕێــزی وەردەگیــرێ و بــە دژی ئــەو کەســانە بــەکار دەهێنــرێ(  
گشــتی  دانــی  ســزا  یاســای  لــە   ٦١٠،٦١٨ خاڵەکانــی  یــان 
کۆمــاری ئیســامی کــە بەرتەســککردنەوەی مافــی خۆپێشــاندان 
تەنانــەت  گشــتیەکانە  کــۆڕە  پێکهێنانــی  و  کۆبوونــەوەکان  و 
کــە  شــێوەیەک  بــە  ئاشتیخوازانەشــدا.  و  ئــارام  جوێکــی  لــە 
و  توونــد  هەڕەشــەیەکی  خااڵنــە  ئــەو  داڕشــتنی  چەشــنی  لــە 
شــاراوەی تێدایــە و خۆپێشــاندان و خــڕ بوونــەوەکان لــە ڕوانگــەی 
ــەوەی  ــەر ئ ــێ؛ مەگ ــەزم دەبین ــی ئاســایش و ن ــی و تێکدان ئەمنییەت
لــە  بســەلمێندرێ.  خۆپێشــاندەرانەوە  لەالیــەن  پێچەوانەکــەی 
خۆپێشــاندانەکانی دەیــەی ڕابــردوودا دیتــراوە کــە زۆربــەی هــەرە 
زۆری جــارەکان ئــەوە هێــز و الیەنگرانــی دەســەاڵت بــوون کــە 
ئاڵــۆز کــردوە و دواییــش خەڵکــی ئاســایی  خۆپێشــاندانەکەنیان 
و خۆپێشــاندەرانیان بــە بیانــووی تێکدانــی ئاسایشــی گشــتی و 
ئەشــکەنجە  و  دەستبەســەر  ئەمنییەتــی واڵت  بۆســەر  هەڕەشــە 
توونــدی خۆپێشــاندانەکانی  کــردوە؛ ســەرکوتکردنی  و زیندانــی 
ــەی  ــە زۆرب سەرشــەقام کــە مافێکــی ســەرەتایی و پێناســەکراوە ل
ــی خۆپێشــاندانەکانی  ــدا، وەک ســەرکوت کردن هــەرە زۆری واڵتان
بــوو  یەکێــک   9٨ خۆپێشــاندانی  ســەرکوتی  کــە   ٨٨،9٦،9٧،9٨
لــە هــەرە ســەرکوتە توونــد و دڕندانەکــەی کۆمــاری ئیســامی 
ئێرانــن. نێــو  نەتەوەکانــی  ڕەواکانــی  داخوازییــە  بەرامبــەر  لــە 
ئــازادی  کۆمەاڵیەتییــەکان،  ئازادییــە  مافــی  پێشــێلکاری 
کــە  کەســانێك  مافــی  پێشــێلکردنی  هەروەهــا  کەلتوورییــەکان 
لــە  پشــتیوانی  بــە  سێکســین  دەســتدڕێژی  دەســتی  قوربانــی 
نمونــەی  کــە  دەســتدڕێژییانە،  ئــەو  تاوانبارانــی  و  تۆمەتبــاران 
ئاشــکرای ئــەو مەســەلەیە کەســێک بــە نێــوی عەبــاس غەفارییــە 

درێــژی  دەســت  کەیســی   ٢١٠ لــە  زیاتــر  کووتــراوە  وەک  کــە 
لێکــراوە و تەنیــا  بــووە و بێدەنگــی  بــۆ ســەر ژنانــی  سێکســی 
کاتێــک باســکراوە کــە بۆتــە قومــاری نێــو شــەڕە نێوخۆییەکانــی 
بەرپرســانی کۆمــاری ئیســامی. نموونــەی دیکــە کەســی بەناوبانــگ 
ســەعید تووســییە کــە بــە دەســتدرێژی سێکســی بــۆ ســەر منــدااڵن 
لــە نوێنەرانــی  و مێرمنــدااڵن تۆمەتبــار کــرا و لەالیــەن یەکێــک 
لەوێــدا  کــە  کرایــەوە  بــاو  لــێ  بەڵگەیەکــی  ئێــران  مەجلیســی 
بۆخــۆی بــە ئاشــکرا دان بەســەر ئــەو کارە دادەنــێ و ئێعتــراف 
دەکا بــەاڵم بــە هــاوکاری بەرپرســی ئــەو کاتــی دەفتــەری ڕیبــەڕی 
ئێــران و ڕەئیــس دەزگای داد و دادســتانی تــاران قــەراری مەنعــی 
بەدواداچــوون یــان بڵێیــن بەســتنی کەیســەکەی بــۆ دەردەکــەن، 
ــە  ــان ب ــدی خۆی ــە ڕەزامەن ــەو قوربانیان ــەی ئ ــە بنەماڵ ــد ک هەرچەن
نیســبەت ئــەو کەســە دەرنەبــڕی بــەاڵم چــی تــر واڵمیــان نەدانــەوە.
بــە  هــەر  کــە  ئاشــکرایە  و  ڕوون  شــتێکی  زۆر  ئــەوەش 
دەســتدرێژی  کــراو،  دەستبەســەر  کەســانی  دانپێدانانــی  پێــی 
سێکســی و گێچەڵــە سێکســییەکان لــە تاریکخانەکانــی کۆمــاری 
لــە ئەشــکەنجەکانی دەستبەســەر کراوەکانــە،  ئیســامی یەکێکــە 
شــێوەیەکی  بــە  دەســتدرێژییانە  ئــەو  کــە  سیســتەمێک  کەوایــە 
واڵتــە  ئــەو  خەڵکــی  و  چــاالکان  تاوەکــوو  دەکا  سیســتماتیک 
بــکا،  بێدەنــگ  چەوســانەوە  و  زۆری  و  زوڵــم  هەمبــەر  لــە 
پێــی  بــە  تاوانانــە  ئــەو  بوونــی  ئاشــکرا  لەگــەڵ  چەتوونــە  زۆر 
بجووڵێتــەوە.  لەخــۆی  نیزیــک  کەســانی  لەگــەڵ  یاساوڕیســا 
ئێرانــی  زیندانەکانــی  بارودۆخــی  نێونەتەوەیــی  لێبووردوویــی 
بێڕوحامانە و دژەمرۆیی وەسف کردوە؛ وەک نەبوونی ئیمکاناتی 
ــە ســەرەتایترین  ــەدان ب ــوێ ن ــی پێڕاگەیشــتن و گ بێهداشــتی، کەم
ئیمکانــات کــە خــۆی ناڕاســتەوخۆ وەک ئەشــکەنجە کردنــی ڕووحی 
و دەروونــی وایــە و زیندانــەکان لەجیــات ئــەوەی ببنــە شــوێنی 
مــاوەی  تەحەموولــی  یــان  کەســانە  ئــەو  پەروەردەکردنــەوەی 
ــەو کەســانە.  ــۆ ئ ــر ب ــە ئەشــکەنجەخانەیەکی ت ــراو دەبێت ــاری ک دی
کردنــدا  ئێعــدام  لــە  ئیســامی  کۆمــاری  دیکــەوە  لەالیەکــی 
دەســتێکی بــااڵی هەیــە بــەو جــۆرە کــە لــە ســاڵی ٢٠٢٠ی زایینیــدا 
بــە گەوێــرەی ڕاپۆرتــەکان یــەک لەســەر ســێی ئیعدامــەکان لــە 
ئێــران کــراون. ئــەو ئێعدامانــە لــە ســەرەتای دامەزرانــی ئــەو ڕێژیــم 
و دەســەاڵتە بەهــۆی جۆراوجــۆر بــۆ حــەزف کــردن و لەنێوبردنــی 
دەنگــە موخالیفــەکان بــە کار بــردراوە کــە بــە پێــی بیــر و بۆچوونــی 
ئیدئۆلۆژیکــی بەرپرســانە ئــەو دەســەاڵتە تەنانــەت شــێواز و جــۆر 
ــی  ــووە وەک ئێعدام ــش دژە ئینســانی ب ــدام کردنەکانی ــی ئێع و کات
پێشــمەرگەکان بــێ دادگایــی کــردن، بەردەبــاران کردن، ڕەشــبگیری 
و ئێعدامــی بەکۆمەڵــی الوەکانــی شــارێک بــۆ ترســاندن و تۆقاندنــی 
خەڵــک، ئێعــدام بــە هــۆی ئــەوە کــە یەکێــک لــە ئەندامانــی بنەماڵــەی 
قوربانــی دژی کۆمــاری ئیســامی بــووە. )بەتایبــەت لــە ڕۆژهەاڵتــی 
ــەو دەســەاڵتە زۆر  ــە ســەرکاری ئ ــە ســەرەتای هاتن کوردســتان ل
پرۆســەیەکی  بــێ  بــە  مەهابــاد  الوی   59 نموونــە  بــۆ  کــراوە.( 
ئێعدامیــان  ســزای  خولەکیــدا  چەنــد  دادگایەکــی  لــە  یاســایی 
ــە ســاڵی ٨٦  ــی« ل ــاوی »کیان ــە ن ــان کەســێک ب بەســەردا ســەپا ی
ــۆی  ــە ه ــدام ب ــرا. ئێع ــاران ک ــدی سێکســی بەردەب ــۆی پێوەن ــە ه ب
عەقیــدەی جیــاواز و قبوڵــی ڕەوشــتێکی سیاســی جیــاواز و بــوون 
بــە ئەندامــی حیزبێــک لــە غەیــری ئــەو چەنــد حیزبــەی بەرپرســانی 
ئــەو ڕێژیمــە دایانمەزرانــدوە یــان قبوڵیــان بــوە. ئێعدامــی زیندانیانــی 
ســاڵی ١٣٦٧ی هەتــاوی بــە دەســتووری خومەینــی، ئیعدامــە بــە 
کۆمەڵــەکان، ئیعدامــی وەرزیشــکارەکان، ئێعدامــە کەیفەرییــەکان 
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ــە  ــۆ نموون ــە ب ــەکان، ک ــڵ و کوشــتن- ئیعدامــی منداڵ -بەهــۆی قەت
ــە شــاری  ــدی سێکســی ل ــی پێوەن ــە تاوان کچێکــی شــانزدە ســاڵە ب
ئێعدامــی  کــرا.  ئیعــدام  خەڵــک  لەبەرچــاوی  شــومال  نیــکای 
هاوڕەگەزخــوازەکان و ڕەفانــدن و تێــرۆری موخالیفــەکان. ئەوانــە 
هــەر هەمــووی بەشــێکن لــە کووشــتن و ســتاندنی مافــی ژیــان لــە 
خەڵــک و نەتەوەکانــی ئێــران، کــە هەرچەنــد  بەپێــی سیاســەتەکانی 
ڕێژیمــی ئێــران بەڕوونــی دەرناکــەوەن بــەاڵم بــە پێــی هەندێــک 
زیاتــر  هەتــاوی  هەتاکــوو ١٣99ی  لــە ســاڵی ١٣5٧  ســەرچاوە 
لــە ٤٤٦٠٠ ئینســان بــە شــێوازی جۆراوجــۆر کــوژراون و ئــەو 
ئامــارەش جیــا لــە ئامــاری چەنــد هــەزار کوژراو و بێ سەروشــوێن 
ــاری  ــی کۆم ــە بەدەســت پیاوکوژان ــراوی شــەڕی کوردســتانە ک ک
لێ ســتێنراوە.  ژیانیــان  مافــی  دادگایی کــردن  بەبــێ  و  ئیســامی 
و  هۆشــبەرەکان  مــادە  بــە  پێــدان  پــەرە  و  کردنــەوە  بــاو 
کەســانی  یــان  مۆعتــادەکان  ڕۆژی  بــە  ڕۆژ  کردنــی  زیــاد 
دەســکەوتەکانی  لــە  تــر  یەکێکــی  مەوادانــە  بــەو  ئالــودە 
مــرۆڤ.  مافــی  پێشــێلکردنی  لــە  ئیســامییە  کۆمــاری 
بەپێــی هەندێــک ســەرچاوەی ئەوســاڵەی کــە تێیدایــن النیکــەم 
ــەی  ــاددە هۆشــبەرەکانن و نیزیک ــە م ــوودە ب ــەس ئال ــۆن ک ١٢میلی
5میلیــۆن کــەس لــەو چینــەن کــە بــەردەوام ئــەو مــەوادە بــەکار 
دەهێنــن و بــە کوردییەکــی پەتــی و خۆماڵییانــە مۆعتــادی ســیفرن. 
ئێــران بەبۆنــەی ســوپای پاســدارانەوە گەورەرتریــن و گرینگتیرن 
ڕێگەیــە بــۆ قاچاغــی مــادە هۆشــبەرەکان، لە ڕاپۆرتێکــی مەحرەمانە 
و نەهێنــی ڕێکخــراوی نەتەوەیەکگرتوەکانــدا کــە دوایــی بــاو و 
گەورەتریــن  بــە  ئیســامی  کۆمــاری  دەســەاڵتی  بــۆوە،  ئاشــکرا 
قاچاغچــی مــادە هۆشــەبەرەکان لــە ئاســتی جیهانیــدا نێــو بــردراوە. 
دژایەتــی  ســەرەکییەکانی  هــۆکارە  لــە  یەکێــک  بۆیــەش  هــەر 
پەیماننامــەی "ئێــف ئێــی تــی ئێــف" و قبــوڵ نەکردنــی حیسابڕەســی 
ــەی قاچاغــی مــادە  ــە زەمین ــی ســوپای پاســداران ل ــارەی ڕۆڵ ــە ب ل
ــااڵی  ــە بەرپرســانی ب ــووە، ک ــەوە ب هۆشــبەرەکان و پوڵشــوویی ئ
کۆماری ئیسامی وەک ڕوحانی ئیشاڕەیان بەو مەسەلەیە کردوە. 
دژایەتــی کــردن لەگــەڵ کڕینــی ڤاکســێنی کۆرۆنــا و کوشــتنی 
سیســتەماتیکی خەڵــک بــە شــێوەیەکی نــوێ، نوێتریــن پێشــێلکاری 
کۆمــاری ئیســامی بەنیســبەت گەالنــی نێــو ئێرانــە، کــە تەنیا بە یەک 
وتــەی خامەنەیــی کــە دەســەاڵتداری ســەرەکییە لــە ئێــران، کڕینــی 
ــە قەدەغــە کــراوە و ئێســتاش دۆخــی ئێــران  ــەو پەتای پێکووتــەی ئ
ــە  ــەو نەخۆشــی و پەتای ــەر ئ ــە بەرامب ــە ل ــی دیک بەنیســبەت واڵتان
ــی  ــە جینایەتەکان ــا بەشــێک ل ــەوە تەنی ــە. ئ ــە ئاســتێکی خــراب دای ل
کۆمــاری ئیســامی لــە نێوخــۆی ئێرانــە ئەویــش بــە شــێوەیەکی 
ســادە و ســاکار و تەنیــا وەک چــاو پێخشــاندنێک باســمان کــردن. 
کۆماری ئیسامی لە دەرەوەی واڵتیش بەردەوام بووە لە پێشل 

کردنی مافەکان. 
ــان ســەرکووت  ــی دیکــە ی ــە شــەڕی واڵتان ــدن ل وەک خــۆ تێگان
کردنــی شۆڕشــی خەڵکــی ئــەو واڵتانــە بــۆ وەدیهاتنــی مافەکانیــان، 
بــۆ نموونــە خــۆ تێــوەردان لــە شــەڕی ســوورییە، کێشــەکانی لوبنان 
و شــەڕی یەمەن و کێشــەکانی ئیســرائیل و فەلەســتین، کە بەشــێکن 
ــان  ــە پشــتگیری تێرۆریســمی نێونەتەوەیــی کۆمــاری ئیســامی ی ل
ــان و  ــە ڕاهێن ــەو دەســەاڵتە ل ــە پشــتگیری ئ ئاشــکرابوونی بەڵگــە ل
پشــتیوانی ئابــووری و نیزامــی و دابینکردنــی ئیمکاناتــی پێویســت 
ــدە و  ــان، ئەلقاعی ــە تێرۆریســتییەکان وەک داعــش، تالیب ــۆ گرووپ ب
ئەســاعیبی ئەهلی حەق یان ســاز کردنی زەینەبییوون و فاتمیوون 
بــۆ پەرەپێــدان بــە بیــر و بــاوەڕە دژە ئینســانیانەی خــۆی و تێکدانــی 
ژینگــە و ئاســایش و ئەمنییەتــی خەڵــک و کۆمەڵگــەی واڵتانــی دیکــە. 

بەاڵم کردەوە جیهانییەکان و نێونەتەوەییەکان بە نیسبەت 
کۆماری ئیسامی چ بووە؟ 

دونیا چۆن بەرەو ڕووی ئەو بابەتانە بووەتەوە؟ 
بەگشــتی و بەکورتــی ئەگــەر بمهــەوێ باســی بکــەم، شــوڕای 
مافــی مرۆڤــی ڕێکخــراوی نەتــەوە یەکگرتــووەکان زۆر جــار و 
هەروەهــا دادگای نێونەتەوەیــی الهــە و ڕێژەیەکــی بەرچــاو لــە 
واڵتانــی جیهــان وەک ٤٧ واڵت لــە نامەیەکــدا و لــە دانیشــتنێکی 
هەروەهــا  واڵت،   ٧9  ،١٣99 ســاڵی  خەزەڵــوەری  لــە  دیکــە 
ــان  ــی مرۆڤی ــرۆڤ، پێشــێلکردنی ماف ــی م ــن ڕێکخــراوی ماف چەندی
لەالیــەن کۆمــاری ئیســامییەوە بــە توونــدی مەحکــووم کــردوە. 
٦٧ەمیــن  هەتــاوی  ١٣99ی  خەزەڵــوەری  ٢٨ی  دانیشــتینی  لــە 
کــۆڕی  لــە  ئیســامی  کۆمــاری  مەحکومکردنــی  پەســندکراوی 
گشــتی ڕێکخــراوی نەتــەوە یەکگرتــووەکان بــە هــۆی پێشــێلکردنی 
کــرا.  پەســند  مــرۆڤ  مافــی  ئاشــکرای  و  بەرچــاو  و  توونــد 
ســاڵی  ســەرماوەزی   ٢٧ لــە  ئورووپــا  پارلەمانــی  هەروەهــا 
لــە  ١٣99ی هەتــاوی پەســندکراوی پێشــیلکردنی مافــی مرۆڤــی 
ئێــران پەســند کــردوو و داوای لــە ئێــران کــرد بــە زووتریــن کات 
ــن و ســەرکووت  ــەت گرت ــە تایب ــە و ب ــەو پێشــێل کارییان دەســت ل
هەڵگــرێ.  کــردن  ئێعــدام  و  زۆرەملــی  بــە  پێدانانــی  دان  و 
نوێنەرانــی  هەتــاوی  ١٣99ی  ڕێبەندانــی  ٢٣ی  لــە  هەروەهــا 
و  دێموکــرات  باڵــی  هــەردووک  بــە  ئەمریــکا  پارلەمانــی 
پشــتیوانی  کــە  کــرد  پەســند  کراوێکیــان  پەســند  کۆماریخــواز، 
و  دەکــەن  ئــازاد  و  دێموکــرات  و  ســێکۆالر  ئێرانێکــی  لــە 
لەگــەڵ  دووژمنەیاتــی  هــۆی  بــە  ئیســامییش  کۆمــاری 
دەکــەن.  مەحکــوم  تێرۆریســتیەکان  کــردەوە  و  خەڵکــی 
ئەوســال  واتــە  هەتــاوی   ١٤٠٠ ســاڵی  گەالوێــژی  ٣٠ی  لــە 
یەکگرتــووەکان  نەتــەوە  ڕێکخــراوی  بــۆ  ڕاپــۆرت  نوێتریــن  لــە 
نیگەرانــی  ڕەحمــان  جاویــد  مرۆڤــدا،  مافــی  بــواری  لــە 
پێشــێل  و  مــرۆڤ  مافــی  دۆخــی  بوونــی  خراپتــر  لــە  خــۆی 
دەربــڕی. ئیســامی  کۆمــاری  توونــدی  و  ئاشــکرا  کردنــی 
لــە حاڵێکــدا هەمــوو ئــەو کێشــە و مەســەالنەی کــە دەســەاڵت 
بــۆ گەالنــی ئێرانــی ســاز کــردوە و بــە ئاسمیاســیۆنی هــزری 
خواســتە  و  ویســت  نێوبردنــی  لــە  هەوڵــی  کەلتــووری  و 
نێــو  لــە  و  کــورد  بــۆ  دۆخەکــە  دەدات،  زاتییــەکان  و  ئینســانی 
بــووە. ســەختتر  و  دژوارتــر  قــات  چەنــد  ژن  بــۆ  دا  کوردیــش 
بوودجــەی  کەمکردنــەوەی  بــە  کوردســتان  ڕۆژهەاڵتــی  لــە 
ــی  ــی کۆمەاڵیەت ــی ژیان ــی زەروورییات ــن نەکردن چاکســازی و دابی
و ژینگەیــی خەڵکانــی نیشــتەجێی ئــەو قەوارەیــە، هەروەهــا بــە 
ــد و  ــەر ڕەهەن ــە ه ــک ل ــرس و بابەتێ ــوو پ ــی هەم ــی کردن ئەمنییەت
بوارێکــدا کەبــێ، دەزگای ســەرکووت و سانســۆڕ لــە ئاســتێکی زۆر 
بەرچــاودا ڕۆڵ دەگێــڕێ؛ ئەوانــەش لــە حاڵێــك دایــە کــە دۆخــی 
کار و چاالکــی ڕێکخــراوە مەدەنییەکانــی سەرانســەری ڕۆژهــەاڵت 
ڕۆژ بــە ڕۆژ لەالیــەن دەســەاڵتی مەالیانــەوە چەتوونتــر دەبــێ. 
بەتایبــەت کــە ژنانــی کــورد زۆر چاالکانــە و وشــیارانە ئەرکــە 
کۆمەاڵیەتییەکانــی خۆیــان بە شــێوەی ســەربەخۆ یــان ڕێکخراوەیی 
نێــو بازنــەی  دەبەنــە پێــش و ڕۆژانــەش کەســانی زیاتــر دێنــە 
ــی  ــەو جــۆرە هەڵســووکەوت و تێکۆشــانانەدا. بەداخــەوە نەبوون ئ
ناوەنــد و ڕێکخــراوی هەواڵنێــری ســەربەخۆ و هەروەهــا کپکردنــی 
دەنگــی چاالکوانانــی ڕۆژهــەاڵت و لــە گەمــارۆ هاویشــتنی ئــەو 
تێکۆشــەرانە بــە شــێوەی ڕاســتەوخۆ و ناڕاســتەوخۆ، هەروەهــا 
نەبوونــی هاودەنگــی و هەودڵــی چاالکوانانــی گەالنــی دیکــەی ئێــران 
لەگــەڵ تێکۆشــەرانی کــورد )بەپێچەوانــەی چاالکوانانــی کــورد کــە 
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بــۆ دۆخــی گەالنــی دیکــەی ئێــران زۆربــەی کاتــەکان لەســەر خەتــن( 
بۆتــە هــۆی ســازبوونی کەنــد و کۆســپێکی زیاتــر بــە نیســبەت 
بەشەکانی دیکەی ئێران. هاوکات بەو داب و نەریتەی کە کۆماری 
ــی  ــە ڕۆژهەاڵت ــە ســەرکاری ل ــە ســەرەتای هاتن ــران ل ئیســامی ئێ
ــژی،  ــی تووندوتی ــەکار هێنان ــاو وەک ب ــە ب کوردســتانی کردووییەت
لــە  ســەرکووت و تۆقانــدن و ڕەشــبگیری و واڵمــدەر نەبــوون 
ــە بیانووگەلێــک وەک مونافــق، موحــارب و  ــە ب ــەو کاران ــەر ئ هەمب
تەجزییــە تەڵــەب و تێرۆریســت، ڕۆژانــە بــە شــێوەیەکی بــەردەوام 
ڕووبــەڕووی چاالکوانانــی کــورد دەبێتــەوە. لــە نێــوان چاالکوانانــی 
زیاتــر  پیــاوان  بەنیســبەت  ژن  تێکۆشــەرانی  دۆخــی  کوردیشــدا 
دژوارە و بەهــۆی زیاتــر ئاوەڵەبوونــی دەســتی ناوەندە ئەمنییەکان، 
)بــە هــۆی یاســاکانی کۆمــاری ئیســامی و بیروبۆچوونــی ویایەتی 
نەهــادە  ئــەو  هەڵســووکەوتی  شــێوازی  کــە  دەبینــدرێ  فەقیــە( 
ئەمنیــی و نیزامییانــە لەگــەڵ ژنــان جگــە لــە خەســتنە مەترســی 
بــۆ ســەر گیــان، مــاڵ و کار و پیشــەیان، زۆر جــاران چووەتــە 
خانــەی هەڕەشــە کــردن بــە دەســتدرێژی سێکســی یــان هەڕەشــە 
بــە ئەســید و ڕفانــدن  بــە مەبەســتی لەنێوبردنــی ئابــڕوو و لێدانــی 
ئــەو بەرچەســپانەی کــە لەنێــو کۆمەڵگــەدا تــا ڕادەیەکــی کــەم و 
نەهــاد  ئــەو  مــاوە. زۆر جارانیــش  هــەر  بۆنیــان  زۆر ڕەنــگ و 
و دەزگایانــە بەپێــی دەســتورات و پانــەکان کــە لــە ناوەنــدەوە 
دادەڕێــژرێ و پێیــان دەگوتــرێ، لــە ڕێگــەی ئــەو یاســاگەلەی کــە دژ 
بــە ژنانــە ڕێخۆشــکەر دەبــن بــۆ ڕەفتــارە کۆمەاڵیەتییــە ناباشــەکان 
و لــە بەرانبەریشــدا پێــش بــەو ڕێکخــراو و چاالکوانانــە دەگــرن کــە 
ــە  ــەو کێشــانە. هــەر بۆی ــە نیســبەت ئ ــە ب ــی چاکســازیان هەی هەوڵ
بــۆ نموونــە دەبینیــن کــە لــە یــەک ســاڵی ڕابــردوودا تەنیــا لــە کێشــە 
و مەســەلەی ژنکوژیــدا، ٤١ ژن بــە بیانــووی جۆراوجــۆر وەک 
کێشــەی خێزانــی، شــەڕەف، خوازبێنــی و حاڵەتــی نادیــار کــوژراون 
کــە نەبوونــی یاســای پێویســت و هەروەهــا ڕەوتــی کردەوەیــی 
ــر  ــە هــۆی زیات ــووە ب ــی ب ــی پشــتگیری دەوڵەت دادگاکان و نەبوون
ــی  ــە الیەکــی دیکــەوە النیکــەم 9٤ حاڵەت ــەو مەســەلەیە. ل ــی ئ بوون
خۆکــوژی ژنــان لەبــەر دۆخــی ژینگەیــی، کۆمەاڵیەتــی، کەلتــووری 
و ئابــووری و ...هتــد لــەو یەکســاڵەدا تۆمــار کــراوە؛ خــۆی ئــەو 
ئامــار و داتایانــە دەرخــەری ئەوەیــە کــە نــە تەنیــا دەســەاڵت و 
الیەنــە پێوەندیدارەکانــی دەســەاڵت هیــچ هەوڵێکیــان بــۆ چاکســازی 
ــد و  ــە کەن ــدا ب ــان کات ــە هەم ــەداوە، ل ــە ن ــی دۆخەک و باشــتر کردن
پێوەندیــدارەکان  ڕێکخــراوە  ڕێــی  لەســەر  کــردن  کۆســپ ســاز 
هەلومەرجێکــی باشــتریان ڕەخســاندوە بــۆ زیاتــر بوونی ئەو جۆرە 
ڕووداوانە؛ هەڵســەنگاندنی ئاماری ســاڵەکانی پێشــوو و زیادبوونی 
ڕاســتییەیە.  ئــەو  ســەلمێنەری  خــۆی  ڕێژەیــە  ئــەو  بەرچــاوی 
لەگــەڵ  ئیســامییە  کۆمــاری  ڕەفتــاری  دیکــەی  بەشــی  بــەاڵم 
چاالکوانانــی ژن؛ بــە گرتــن و هەڕشــە لــە خــۆی و بنەماڵــەی تاکــوو 
گوشــار هێنــان بــۆ هــاوکاری کــردن و دەســت کشــاندنەوە لــەو 
هــەوڵ و تێکۆشــانە ئینســانی و مەدەنییانەیــە. بــە جۆرێــک کــە 
هەڕەشــەی دەســتدرێژی سێکســی لەنێــو بەندینخانــە کاتییــەکان 
ــە بابەتێکــی  ــدا بۆت ــو دام ودەزگای حکوومەت ــەوەکان لەنێ و لێکۆڵین
سیســتماتیک و ڕۆژانــە و زۆر جارانیــش ئــەو هەڕەشــانە چوونەتــە 
خانــەی جێبەجــێ کردنــەوە، کــە بەداخەوە بە هــۆی دۆخی نالەباری 
کەلتــووری و نەبوونــی میدیــای بەهێــز و سانســۆری بەردەوامــی 
هــەواڵ و ...هتــد، زۆربــەی هــەرەزۆری ئــەو کەســانە بێدەنگــی 
هەڵدەبژێــرن و لــەو بــوارەوە ڕاپــۆرت و دەیتایــەک بەردەســت نییــە.
دۆخــی ژنــان لــە چاالکــی سیاســی و مەدەنیــدا نەتەنیــا باشــتر 

لــە بوارەکانــی دیکــە و چاالکوانانــی ڕەهەندەکانــی دیکــەی خەباتــی 
مەدەنــی نییــە، بەڵکــوو بەپێچەوانەیــە؛ هــەر وەک ڕاگرتنــی ژنــی 
ــە  ــراوەکان ب ــە دیاریک ــە ماف ــە، پێشــگرتن ل ــە بەندینخان ــان ل دووگی
نیســبەت ژنانــی دەستبەســەرکراو، ڕاگرتــن و لێپرســینەوە بەبــێ 
بەڵگــە و ...هتــد. هەمــووی ئەوانــە جیــا لــەو هەڕەشــەی ڕۆژانــە و 
جۆراجــۆری دەزگا ئەمنیــی و نیزامییەکانــە بۆســەر ژنانــی کــورد.
لەڕاستیدا هەر لە سەرەتای هاتنە سەرکاری مەالکان و بەدەست 
گرتنــی دەســەاڵت لەالیــەن ئەوانــەوە، کوردســتان بــوو بــە مەکــۆی 
خۆڕاگری و بەرخۆدان بە نیسبەت گەمارۆ و هەڕەشە و کردەوەی 
دەســەاڵت بــە نیســبەت کوردســتان و تەمــی نادیــاری گەمــارۆکان 
لەســەر ڕۆژهــەاڵت و جیاکردنــەوەی جــۆری هەڵســووکەوت و 
ڕەفتــار )هەڵبژاردنــی تووندتریــن ڕەفتــارە دژە ئینســانی و مرۆیــی( 
بــە نیســبەت بەشــەکانی دیکــەی ئێــران بۆتــە هــۆی زیاتــر قوربانــی 
واڵتــە.  ئــەو  دیکــەی  گەالنــی  نیســبەت  بــە  کــورد  گەلــی  دانــی 
ئێــران  ئیســامی  کۆمــاری  کــە  ئاشــکرایە  و  ڕوون  ئــەوە 
ــر ڕووی ڕاســتی خــۆی دەردەخــا و نیشــان دەدا  ــەڕۆژ زیات ڕۆژب
کــە نەتەنیــا گوێــی لــە هەڵوێســت و مەحکــوم کردنــەکان و تەنانــەت 
تــا ڕادەیەکیــش لــە تەحریمــەکان نییــە؛ لــە بەرامبــەردا بــە کــردەوە 
یەکیەتیــی  و  یەکگرتــووەکان  نەتــەوە  ڕێکخــراوی  ڕەفتاریــش  و 
مــرۆڤ و  لــە مافــی  کــە داوای ڕێزگرتــن  ئەمریــکا  ئورووپــا و 
داخوازییەکانــی خەڵــک دەکــەن لەالیــەن کۆمــاری ئیســامییەوە، 
چەنــد شــت بــۆ ئێمــە ڕوون و ئاشــکرا دەکا کــە یەکــەم گووشــاری 
ڕێکخــراوی نەتــەوە یەکگرتــووەکان و واڵتانــی دیکەیــە کــە یــان بــە 
پێــی پێویســت نەبــووە، یــان پێویســتی بــە نــوێ کردنــەوە و زیاتــر 
کردنــەوە و هەڵســووکەوتێکی جیــددی و تووندتــر هەیــە. دووهــەم 
ئێــران  نێــو  نەتەوەکانــی  و  ئێــران  خەڵکــی  تریشــەوە  لەالیەکــی 
کەمتــر هەوڵــی ســەبت و بــاس کردنــی ئــەو پێشــێلکارییانە دەدەن، 
ــەو  ــن و باســی ئ ــەو پێشــێلکارییانە دەدرکێن ــە ئ ــی کەســانێک ک یان
ــی کۆمــاری ئیســامی  ــە نیســبەت کردەوەکان ــە دەکــەن ب جینایەتان
زۆر زۆر کەمتــرە، ڕەنگــە تــەواوی ئــەو شــتانەی کــە باســمان کردن 
یــان لەبیرمــان چــوو کــە باســیان بکەیــن بــە نیســبەت بەدواداچوونی 
قوربانییــەکان و بنەماڵەکانیــان زۆر زیاتــر و لــە ڕادە بەدەرتــر بــێ. 
ســێهەم الواز بوونی یەکدەنگییەکی دروســت و بە بنەما و یاســایی 
و ســازمانی لەالیــەن ئۆپۆزیســیۆن و دژبەرانــی کۆمــاری ئیســامی 
ڕوو بــە ڕێکخــراو و واڵتانــی دیکــە و مەرجەعــە فەرمییەکانــی 
نێونەتەوەیــی بەنیســبەت ئــەو جینایەتانــە و پێشــێلکارییانە. چــوارەم 
ئابوورییــەوە  بــواری  یەکــدی  لەگــەڵ  زلهێــز  واڵتانــی  ملمانێــی 
و کەڵــک وەرگرتنــی کۆمــاری ئیســامی ئێــران لــەو بابەتــە، کــە 
ئێــران. گەالنــی  و  خەلــک  مافــی  بوونــی  قوربانــی  هــۆی  بۆتــە 
کــە  بکــەم  بــەوە  ئامــاژە  دەزانــم  بەباشــی  قســەدا  کۆتــا  لــە 
دەســەاڵتێک کــە لــە زیاتــر لــە چــوار دەیــە دەســەاڵتداریدا لــە هەمــوو 
بوارێکــەوە ڕۆژبــەڕۆژ بــەرەو الوازی گەندەڵــی و جینایــەت بــڕوا 
نائومێــدی  و  هەڵوەشــان  لێــک  هەڵدێــری  بــەرەو  کۆمەڵگــەی  و 
و تاریکــی بــەرێ، چاکســازی یــان ئومێــد بــە چاکســازیی لــەو 
ــارەزووی گەڕانــەوەی تەمەنــی  ــە ئ دەســەاڵتە و سیســتەمە وەک ل
ــە. ــە نیوەشــەوێکی تاریــک دای ــی ڕۆژ ل ــان هاتن ــک ی ــۆ پیرێ الوی ب
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ســاڵە  یــەک  و  ســی  کــوردی  کچــە  محەممــەدی  زارا 
لەدایــک  ســنە  پارێــزگای  ســەربە  لەیــاخ  ناوچــەی  لــە 
بــووە. گــەورە  دەستکووســرت  بنەمالەیەکــی  لــە  و  بــووە 
زارا بە درێژایی تەمەنی لەنێو کۆمەڵگەیەکی چەوساوە نەک هەر 
تەنیــا لــە بــواری ئابوورییــەوە بەڵکوو لە بواری زانســت و بەتایبەت 
سیستمی پەروردەیی پڕ لە کێشە دابووە. زارا بە هەستپێکردن بە 
ڕەنــج و ئــازار و کێشــەکانی ئــەو کۆمەڵگەیــە کــە تێیدا گــەورە بووە، 
ــۆ چارەســەرکردنی کێشــەگەلێکی  ــوە و ب ــرس زانی ــە بەرپ خــۆی ب
کــردووە.  تێکۆشــانی  و  هەوڵــدان  بــووە  خەڵــک  گیــرۆدەی  کــە 
زارا لەســەر ئــەو بنەمــا بیرییــە کــە پەروەردەیەکــی دروســت 
دروســت  کۆمەڵگــەدا  لەنێــو  کاراکتێــر  دەتوانــێ  بنەڕەتــی  و 
ــە  ــی کۆمەڵگ ــکات، تاک ــەدا دروســت ب ــو کۆمەڵگ ــەر لەنێ ــکات، ڕێب ب
بەرپرســیار بــار بێنــێ. لــە پێنــاو چارەنووســی نەتــەوە و خــاک 
کۆمەڵگــە  تاکــی  کــە  پەروەردەیــە  تەنانــەت  نیشــتمانەکەی.  و 
باردێنــێ بــۆ پاراســتنی خــاک و نیشــتمانەکەی ئەگــەر پێویســت 
بــوو قوربانــی بــدات. هەروەهــا نەبوونــی پەروەردەیەکــی شــیاو 
ژێردەســت  و  دەســتکوورتی  سەرلێشــێواوی،  ڕادەیــەک  چ  تــا 
دەخولقێنــێ. کۆمەڵگــە  لــە  نەهامەتــی  و  فەقیــری  و  بــوون 
زارا هەســتی بــەو پێویســتییە کــرد کــە دەبــێ لــە کۆمەڵگــەی 
هــۆی  بــە  بەداخــەوە  هەبــێ،  دروســت  پەروەردەیەکــی  ئێمــە 

تەنیــا  بوویــن  تووشــی  کــورد  ئێمــەی  کــە  چارەنووســەی  ئــەو 
لــە  ئێمــەدا هەیــە،  منداڵەکانــی  لەبەردەســتی  کــە  پەروەردەیــەک 
خزمــت داگیرکــەر دایــه و تەنیــا شــتێکە کــە فێــری تاکــی کۆمەڵگــەی 
ــی داگیرکــەرە و تاکــی کۆمەڵگــەی  ــوور و زمان ئێمــە دەکــرێ کەلت
ئێمــە لــە شــوناس و کەلتــووری خــۆی دوور دەبێتــەوەو تووشــی 
ــەژدە  ــی ه ــە تەمەن ــەر ل ــە زارا ه ــێ، بۆی ــاوەڕی دەب ــی خۆب نەبوون
ســاڵییەوە خۆبەخشــانە و بەبــێ هیــچ چەشــنە پاڵپشــتێک تەنیــا 
بــە ســەرچاوی مرۆیــی خــۆی و هاوڕێیەکانــی  بــە پشتبەســتن 
ســاڵەکانی  باشــترین  لــە  ســاڵ  یــازدە  ڕەبــەق،  ســاڵی  یــازدە 
لــە  خەڵکەکــەی  و  نەتەوەکــەی  خزمەتــی  خســتووەتە  تەمەنــی 
گونــد بــە گونــد و شــارۆچکە بــە شــارۆچکە و هەمــوو شــارەکانی 
پارێــزگای ســنە. هــەروەها لــە پارێــزگای کرماشــان و ئیامیــش 
ــە  کار و چاالکــی بــۆ پــەروەردە بــە زمانــی دایکییــان کــردووە و ل
ــج و الوی   ــداڵ و گەن ــداوە و من ــەرەی پێ ســەخترین بارودۆخــدا پ
کوردیــان فێــری زمانــی دایکــی و شوناســی نەتەوەیــی کــردوە.
هــاوکات لەگــەڵ پــەروەردە بــە زمانــی دایکــی ڕۆڵێکــی زۆر زۆر 
ــو کۆمەڵگــەی  ــی نێ ــە کێشــە کۆمەاڵیەتییەکان ــڕاوە ل ــان گێ بەرچاوی
ئێمــە لــە کوردســتانی ڕۆژهەاڵتــدا، بــۆ نموونــە: کێشــەی مافــی ژنــان 
ــدااڵن، مندااڵنــی کار، کێشــەی بێــکاری، کێشــەی  کێشــەی مافــی من
ئاڵــۆزاوی  و  ناخۆشــی  ئــەو  کێشــەی  و  هۆشــبەرەکان  مــاددە 
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بەتایبــەت  توندوتێژییانــەی  ئــەو  و  بنەماڵــە  نیــو  ئــاژاوەی  و 
ڕووبــەڕووی ژنــان دەبنــەوە، توانیویانــە ڕۆڵێکــی زۆر بەرچــاو 
ــن چارەســەرێکی  ــە بتوان ــک ک ــەوەی خەڵ ــاگادار کردن ــە ئ ــڕن ل بگێ
سروشــتییەکان  ڕووداوە  لــە  بدۆزنــەوە.  کێشــەکان  بــۆ  باشــتر 
وکــوو بۆمەلــەرزەی کرماشــان و الفــاوی لوڕســتان، بەڕاســتی 
توانیویانــە زۆر شــێلگیرانە و بەرچــاو بەشــداری بکــەن و یارمەتــی 
کۆبکەنــەوە و بیگەینــن بەدەســتی خەڵکــی لێقەمــاو، بــۆ نموونــە لــە 
الفــاوی لۆڕســتاندا بــوو بــە هــۆی ئــەوەی کــە ســەدان هــەزار خەڵــک 
مــاڵ و حاڵیــان لەدەســت بــدەن. زارا و هاوڕێیەکانــی توانیویانــە 
ســەرەتاییترین کەلوپەلی پێویســتی ئینســانی کۆبکەنەوە و بیگەینن 
بەدەســتی خەڵکــی لێقەمــاوی لۆڕســتان و لــە زۆر نموونــەدا کــە 
ــد و شــاروچکەی دوورکەوتــوو  خــۆی باســی دەکــرد هەنــدێ گون
تەنانــەت  و  بەســترابوو  ڕێگاکانیــان  الفــاوەوە  هــۆی  بــە  کــە 
ڕێکخــراوە خێرخوازییەکانیــش نەیانەدەتوانــی بــەو ناوچەیــە بگــەن 
کردبــووەوە  کۆیــان  یارمەتیگەلــەی  ئــەو  هاوڕێیەکانــی  و  زارا 
ــێ  ــە پ ــەوە ب ــە شــاخ و دۆڵ ــاوە و ســەعاتها ل لەســەر شــانیان دان
ــەو خەڵکــە  ــن بەدەســتی ئ ــە بگەین ــەو یارمەتیگەل ڕۆیشــتوون کــە ئ
لێقەومــاوە لــە چەنــد نموونــەدا کــە زارا باســی دەکــرد کــە هەنــدێ 
جێــگا ئــەوان ڕۆیشــتبوون، تەنانــەت هەفتەیــەک دوای الفاوەکــە زارا 
و هاوڕێکانــی یەکەمیــن کــەس بــوون کــە گەیشــتبوونە فریــای ئــەو 
خەڵکــە کــە لــە کێــو لەنێــو خێــوەت دا دەخەوتــن بــێ ســەرەتاییترین 
پیداویســتی ژیــان. بۆیــە زارا بــە هەســت کــردن بــەو زوڵــم و 
زۆرە و ئــەو هەمــوو نادادپەروەرییــە لــە حەقــی گەلەکەیــدا کــراوە 
زۆر شــێلگیرانە و خۆبەخشــانە و بــە تــەواو مانــا و بــە بــڕواوە 
هەوڵــی داوە و خزمەتــی کــردوە و بەردەوامیــش دەبــێ و قــەت 
کــۆڵ نــادا و وەک خۆیــی دەڵــێ بەندیخانــە باوەڕمەندتــری دەکات 
ــە زیندانیشــە شۆڕشــی زارا  لەســەر بڕواکانــی و زارا ئێســتا کــە ل
ــێ. ــش دەب ــە و بەردەوامی ــەاڵت بەردەوام ــی ڕۆژه ــی دڵ ــە قوواڵی ل
پــاش  ســاڵەی  دوو  ئــەم  مــاوەی  لــە  جــار  چەندیــن  زارا 
ســەپاندنی  و  دادگا  کۆتایــی  بڕیــاری  تاکــوو  دەسبەســەرکردنی 
ــەن  ــە الی ــن جــار ڕاســتەوخۆ و ناڕاســتەوخۆ ل حوکمەکــەی چەندی
پێــوە کرابــوو و داوای  وەزارەتــی ئێتاعاتــی ســنەوە پێوەنــدی 
لێکرابــوو کــە بڕواتــە دەرەوەی واڵت یــان ئــەوەی کــە واز لــە کار و 
چاالکییەکانــی بێنــێ، و ئێتاعاتیــش دەســت لــەو حوکمــە هەڵدەگــرێ 
و زاراش پێیــان دەڵــێ کــە هــەر ئەمــرۆ لــە ســێدارەم دەن ئەمــن 
حــازر نیــم خەڵکەکــم و خاکەکــم بەجــێ بهێڵــم، چونکــە خەڵکــی ئێمــە 
لــە زۆر بــواردا کاتێــک کــە پاڵپشــتی لــە نوخبــەکان و پاڵپشــتی لــە 
چــاالکان دەکــن و ئــەو چاالکانــە بــە کمتریــن فشــار یــان واڵت بەجێ 
دەهێڵــن یــان واز لــە چاالکــی دێنــن، خەڵکــی ئێمــەی بێهیــوا کــردوە 
ــە  ــەو مافخوازیی ــاو ئ ــەوێ بیســەلمێنێ کــە حــازرە لەپێن و زارا دەی
ــە  ــدا دەســت ل ــی ب ــە بەڵێن ــەوەش ک ــە واڵمــی ئ ــدا، و ل نرخەکــەی ب
چاالکــی بکێشــێ، زارا دەڵــێ: نــەک هــەر تەنیــا پێنــچ ســاڵ، حوکمــی 
ــە  ــە چاالکــی هەڵناگــرم. بۆی ــێ ئەمــن دەســت ل هەتاهەتاییشــم بدەن
زارا دەیهــەوێ مێژوویەکــی نــوێ بخولقێنــێ ، بــڕوا بــە خۆبوونێکــی 
ئێمــە  کۆمەڵگــەی  تاکــی  و  ببخشــێ  ئێمــە  کۆمەڵگــەی  بــە  تــازە 
فێــری ئــەوە بــکا کــە ژیانــی ئــازاد نرخــی دەوێ و ئێمــە دەتوانیــن 
داوای مافەکانمــان بکەیــن و پێویســت بــوو نرخەکەشــی بدیــن.

بەڕێوەچوونی ڕێوڕەسمی کۆتاییی خولی 

فێرکردنی زمانی کوردی لە شاری شنۆ

ــەن  ــوردی لەالی ــی ک ــی زمان ــە فێرخوازان ــن ل ــۆڕی ڕێزگرت ک
ناوەندی زانستپەروەری بۆ ژیان لە شاری شنۆ بەڕێوە چوو.
هەتــاوی،  ١٤٠٠ی  ڕەشــەمەی  ٢٢ی  یەکشــەممە  ڕۆژی 
ناوەندێکــی  وەک  ژیــان،  بــۆ  زانســتپەروەری  ناوەنــدی 
لــە  ڕۆشــەنگەری”  و  “زمانەوانــی  بــواری  لــە  چــاالک 
بــۆ  رێزلێنانــی  و  کۆتایــی  ڕێوڕەســمێکی  شــنۆ،  شــاری 
٦٠ قوتابــی ســەرکەوتوو کــە بــۆ مــاوەی ٣مانــگ چاالکانــە 
کوردییــان  زمانــی  بــە  نووســین  پــەرەوەردەی  دەورەی 
بینیبــوو، پێکهێنــا و بڕوانامــەی بــە بەشــداربووان بەخشــی.
لــە  یــەک  هــەر  ڕێوڕەســمەدا  لــەو  هــەر  باســە  شــایانی 
بەرێــزان مامۆســتا “عومــەر محەممــەدی” و “مامۆســتا شــەفێع 
ئاراســتە” دوو بابەتیــان لەســەر گرینگــی “زمانــی دایــک” و 
ــرد  ــووان ک ــە ئامادەب ــک” پێشــکەش ب ــی دای “فەلســەفەی زمان
و دواتــر دوو شــێعر لەالیــەن ڕێــزداران “شــەیدا مەحمــوودی” 
ــاوی “خۆشەویســتی زمــان” و  ــر ن و “شــاهۆ بابەکــری”، لەژێ
“خۆشەویســتی بــۆ مامۆســتا” پێشکەشــی بەشــداربووان کــرا.
پاشــان گرووپــی مووســیقای “ســەبا” بــە سەرپەرەســتیی 
بەرهەمیــان  دوو  قادرتــاج”  “عوســمان  مامۆســتا 
ناوەنــدی  هونەریــی  کــۆڕی  هەروەهــا  و  کــرد  پێشــکەش 
زانســتپەروەری بــۆ ژیانیــش ســروودێکیان بــە نــاوی “خوایــە 
کــرد. بەشــداربووان  بــە  پێشــکەش  کــەی”  ئــاوا  وەتــەن 
فێرخــوازان  بــە  بڕوانامــە  ڕێوڕەســمەکەدا،  کۆتاییــی  لــە 
ناوەنــدی  بەرێوەبەریــی  دەســتەی  لەالیــەن  و  بەخشــرا 
خــەاڵت  و  سپاســنامە  ژیــان”  بــۆ  “زانســپەروەری 
کــرا. کــوردی  زمانــی  مامۆســتایانی  بــە  پێشــکەش 
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گۆڕەپانــی  لــە  ژنــان  ئێــران،  ئیســامی  شۆڕشــی  دوای 
ســنووردارییەتی  و  ڕێگــری  لەگــەڵ  کۆمەاڵیەتــی  و  سیاســی 
زۆر  ماوەیەکــی  تــا  کــە  جۆرێــک  بــە  بوونــەوە،  بــەرەوڕوو  زۆر 
نەدەبیســترا، ئێــران  کۆمەڵگــەی  لەنێــو  ژنــان  لــە  دەنگێــک  هیــچ 
حکوومــەت بــە تونــدی ســەر بــە ئایدۆلــۆژی و پێکهاتــە بەجێماوەکانــی 
دەورانــی نەریتــی و پیاوســاالری بــووە هۆی ئەســڵی بێدەنگــی ژنــان 
لــە دوو دەیــەی یەکەمــی حکوومەتــی ئیســامی ئێــران بــوو، بــەاڵم بــە 
هاتنەســەرکاری دەوڵەتی چاکســازی بە ســەرکۆماری خاتەمی، بەشــداری 
مەدەنــی ژنــان لــە کۆمەڵگــە، ڕەنــگ و بۆنێکــی تــازەی بەخــۆی گــرت، تــا 
ڕادەیــەک کــە لــە دوودەیــەی دوایــی بزووتنــەوە کۆمەاڵیەتییەکانــی ئێــران 
بــە ئامادەبوونــی ژنــان دەنگدانەوەیەکــی سیاســی بەربــاوی هەبوو و هەر 
ــر  ــەوە کــە حکوومــەت هەســتیارییەکی زۆرت ــە بــوو بــە هۆی ئ ــەو بابەت ئ
ــە شــێوازی جۆراوجــۆر  ــدا و ب ــی ژن نیشــان ب ــە چاالکوانان ســەبارەت ب
ســەرکوتیان بــکا، ئــەو ســەرکوت کردنــە بــە بەندکردنــی ژنانــی چــاالک و 
ــەاڵم پرســیارێک  ــوو، ب ــان لەگــەڵ حەپســی درێژمــاوە ب مەحکــووم کردنی
کــە دێتــە پێــش ئەوەیــە کــە حکوومەتــی ئیســامی ئێــران بۆچــی ئــاوا خۆفی 
لــە چاالکوانانــی ژن هەیــە و بــە تونــدی هەڵســوکەوتیان لەگــەڵ دەکا؟
ســەر  ژنــان  بوونــی  ئامــادە  جــۆرە  هەر  کــە  ســەلمێنراوە  و  دیــار 
بــە  ســەر  حکوومەتێکــی  لــە  سیاســی  و  کۆمەاڵیەتــی  چاالکــی  بــە 
ئایدۆلۆژیانــە  ئــەو  بنەماکانــی  بــۆ  هەڕەشــەیەک  وەکــوو  ئایدۆلــۆژی 
ــاوەڕی  ــڕوا و ب ــی ب ــن بنەماکان ــان دەتوان ــە ژن ــەم هۆی ــەم دەدرێ، ب لەقەڵ
تــا  کــە ژنــان  ئــەو بڕوایانــەی  ئایدۆلــۆژی بەرنــە ژێــر پرســیار، هەر 
ڕادەی ئامێرێــک بــۆ ویســتی سێکســی پیــاوان دادەبەزێنــێ و بڕوامەنــد 
ــێ، حکوومەتێــک کــە  ــگا ناب ــە کۆمەڵ ــان ل ــۆ ژن ــک ب ــچ چەشــنە مافێ ــە هی ب
بناغەکــەی ئایینــی ئیســامیە و بــە پێــی بناغــەی بڕوامەنــدی ئــەو ئایینــە، 
ژنــان جێگــە و پێگەیەکیــان لــە کۆمەڵــگا نییــە و تەنیــا لــە چوارچێــوەی 
ــاری دەکا. ــۆ دی ــاوان ب ــەڵ پی ــی نایەکســانیان لەگ ــە مافێک ســانکای بنەماڵ
بــە  حکوومەتــی،  و  سیاســی  ســانکایەکی  وەها  لــە  سروشــتیە 
تەنیــا  نــە  سیاســییەکان  و  مەدەنــی  چاالکــی  لــە  ژنــان  ئامادەبوونــی 
دژایەتــی بەڵکــوو بــە توندیــش ســەرکوت دەکــرێ، بەتایبــەت لــە ســااڵنی 
کچانــی  ســپی،  چوارشــەممەی  وەک  بزووتنــەوە  چەندیــن  ڕابــردوو  
ــوو کــە  ڕاســتەوخۆ  ــەکان دروســت ب ــە نهێنیی شــەقامی شــۆڕش، ئازادیی
ســەبارەت بــە حیجابــی زۆرەملــی بەرهەڵســتی دەوڵــەت دەبوونــەوە و 
ئــەو بەرهەڵســتیانە ڕاســتەوخۆ بناغــەی بڕوامەنــدی ئایینــی ئیســامی 
پێیــە حکوومــەت،  بــەم  هەر  دەگــرت،  نیشــانە  بــە حیجــاب  ســەبارەت 
بــە ناوەکانــی ویــدا مووەحێــد و ســەحەر شــەجەریزادە کــە  دوو ژن 
لــە دامەزرێنەرانــی پڕۆســەی کچانــی شــەقامی شــۆڕش بــوون کــە بــە 
ــادار  ــە جووڵەیەکــی هێم ــی ل ــی زۆرەمل ــی لەگــەڵ حیجاب نیشــانەی دژایەت
لەچکێــک بــە ڕەنگــی ســپیان بــە ســەری چیلکەدارێکــەوە دەبەســت و دەیان 
جوواڵنــدەوە، دەستبەســەریان کــردن و حەپــس و ئەشــکەنجە کــران.
هەڵبــەت تــا ڕادەیــەک ڕوونــە کــە ئەگــەر هەر کەســێک کــە هەڕەشــە 
ــی  ــە ســانکا و حکوومەت ــکا ســەبارەت ب ــک بەرهەڵســتی ب ــە جۆرێ ــا ب و ی
ــە تونــدی ســەرکوت دەکــرێ، بــەاڵم دەبــێ قەبــووڵ بکــرێ  دیکتاتــۆری ب
کــە ســەرکوت کردنــی ژنــان تەنیــا چاالکوانانــی ژنــی دژ بــە حیجابــی 

ــەر  ــی ئایینــی ئیســامی ناکۆکــە ناگرێتەب ــی کــە لەگــەڵ باوەڕەکان زۆرەمل
و ئــەو حکوومەتــە دژە ژنــە زۆرێــک لــە کارتێکەرانــی کۆمەاڵیەتــی و 
ــە بنەماکانــی بڕوایــی  ــان ب ــان کــە مەیســەرە هیــچ پێوەندیەکی مەدەنــی ژن
چاالکوانانــی  نموونــە  بــۆ  کــردوو،  ســەرکووت  نەبــێ  ئیسامیشــەوە 
نێــو وەرزشــگاکان،  بــۆ  ژنــان  بــە چوونــە ژوورەوەی  ژن ســەبارەت 
بەرهەڵســتی بــە پڕژاندنــی تیــزاو بــە ژنــان، بەرگــری کــردن لــە لێخوڕینــی 
بــۆ  حکوومەتــەوە  لەالیــەن  کــە  کــە،  کــردەوەی  زۆر  و  دووچەرخــە 
ســەرکوتکردنی ژنــان دەکــرێ بەرهەڵســتیان نیشــان داوە، و حکوومــەت 
بــەردەوام لــە ڕێــگای جۆراوجــۆر درێــژە بــەو کــردەوە قیزەونانــەی دەدا 
و ئــەو بابەتــە خــۆی دەســەلمێنێ کــە لــە ڕوانگــەی ئەوانــەوە چاالکوانانــی 
ژن ترســێکی گــەورەن بــۆ ئــەو ســانکایە و بناغــەی ئایینــی ئیســام، 
و تەنیــا بــە ســەرکوتکردن و حەپســی ئــەو کۆمەڵــە ژنــە چاالکــوان و 
مەدەنــی  چاالکــی  چەشــنە  هەر  لەگــەڵ  بەڵکــوو  نابــێ،  ڕازی  بویــرە 
ــاوی دیمۆکراســیخوازی  ــە پێن ــە ل ــارە و هەر کۆنێشــگەرێکی ک ــان نەی ژن
کۆمەڵگــەی مەدەنــی هەنــگاو هەڵێنێتــەوە لەگــەڵ ســەرکوتی حکوومــەت 
حکوومــەت  کــە  ئەوەیــە  مەســەلە  بــەاڵم  دەبنــەوە،  ڕووبــەڕوو 
هەیــە. زۆرتــری  هەســتیاری  ژنــان  مەدەنــی  چاالکــی  بــە  ســەبارەت 
بەنــاوی  شــتێک  واژە  ڕاســتەقینەی  بەمانــای  ئێــران  لــە  هەرچەنــد 
جوواڵنــەوە  زۆرتــر  و  نەگرتــوو  فوڕمــی  ژنــان  بزووتنــەوەی 
ژنــان  مافــی  چاالکوانانــی  و  مەدەنییــەکان  چاالکوانــە  تاکەکەســێکانی 
بــووە کــە هەرچەنــد وەخــت جارێــک حکوومەتــی ئێــران تــاڵ دەکــەن.

چاالکوانــە  ئــەو  بوونــی  کــە  سرســامیە  جێــگای  دیســان  بــەاڵم 
ببێتــە  بەبــێ بوونــی هیــچ پێکهاتەیەکــی ڕێکخراوەیــی   مەدەنییانــە و 
بــە  هەم  دەســەاڵتدارە  ئــەو  ئێــران،  ئیســامی  کۆمــاری  خۆفــی  هۆی 
زۆربــەی  هەم  و  دەکا  ســەرکوت  جوواڵنەوەهایــەک  وەها  تونــدی 
و  دەکا  بەندیخانەکانیــان  ڕەوانــەی  و  دەستبەســەر  ژنانــە  ئــەو 
دەدا. ئازاری_سێکســیان  بگــرە  و  ڕەوانــی  ڕووحــی_  ئەشــکەنجەی 
ــی  ــە چاالکوانان ــم ل ــی ڕێژی ــی خۆف ــە هۆیەکان ــک ل ــی یەکێ ــە خاترجەم ب
سیاســی و مەدەنــی کــە بــە شــێوەی تاکــی و کــەم و کــورت چاالکــی 
ئــەو  داگــری  لــە  حکوومــەت  ترســی  ســەر  دەگەڕێتــەوە  دەکــەن 
جوواڵنانــەوە دژایەتیانــەی ژنانــە بــۆ چــی لەبــەر ئەوەیکــە نیــوەی زیاتــر 
لــە حەشــیمەتی ئێــران لــە ژنــان پێکهاتــووە، ژنانێــک کــە چەندیــن دەیەیــە 
ــەو  ــەن، بێ شــک ئ ــوون دەک ــەروەری ئەزم ــن هەاڵواردن و نادادپ زۆرتری
ڕێژەیــە لــە هەاڵواردن و دژ بــە ئــەو بارســتە لــە حەشــیمەتە، وەکــوو 
ئــاوری بــن خۆڵەمێشــە کــە مەیســەرە درەنــگ یــا زوو گڕەکــەی داوێنــی 
ئــەو ســتەمکارانە بگرێتەبــەر و لەنــاوی بــەرێ و هەر بــەم هۆیەیــە کــە 
ڕەفتــار  لەگــەڵ چاالکوانانــی ژن  بەتونــدی  ئێــران  ئیســامی  کۆمــاری 
دەکا و ســزای زۆر قورســیان بەســەردا دەســەپێنێ، تــا بەڵکــوو بــەم 
بگــرێ،  بزووتنــەوە  بــە  چاالکییانــە  ئــەو  گۆڕانــی  بــە  پێــش  شــێوازە 
بەندکردنــی  و  ئەشــکەنجە  بــە  دەیهــەوێ  تــر، حکوومــەت  بەواتایەکــی 
بــکا. بەرگــری  چاالکییانــە  ئــەو  پەرەگرتنــی  لــە  چــاالک،  ژنانــی 
لــە مــاوەی ســااڵنی ڕابــردوو زۆرتریــن ئامــاری ژنــان بــە تاوانــی ســەر 
ــە ســانکا  ــی و بانگەشــەکردن دژ ب ــە ئاسایشــی نەتەوەی و ســاختی دژ ب
دەستبەسەر و لە بەندیخانەکان سزای قورس و نابەحەقیان لە داداگا بێ 
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دادگایەکانــی ئیســامی ئێــران پێدراوە کە هەمــوو توێژەرەکانی کۆمەڵگەی 
ئێــران لــە تــەواوی نەتــەوەکان دەگرێتەبــەر کــە لێــرا ئامــاژە بــە هێندێکیــان 
دەکەیــن هەرچەنــد کــە ئامارێکــی ئاشــکرا لــە بەندکراوانــی سیاســی و 
مەدەنــی ژن لەدەســتدا نییــە و کۆمــاری ئیســامی ئێــران هــەوڵ دەدا کــە 
ماســماڵی بــکا و جێگــەی ئاماژەیــە کــە زۆربــەی ئــەو بەندکراوانە لە بوونی 
مافــی تەنانــەت ڕۆژێــک مەرەخەســی و بچووکتریــن پێداویســتییەکانی 
کــراون:  بێبــەری  و  نیــن  بەهرەمەنــد  پزیشــکی  و  بەندیخانــە  نێــو 
بــۆ نموونــە زەینــەب جەاللیــان کە حەپســی هەتاهەتایی بەسەرداســەپاوە 
و لــە خراپتریــن دۆخ بەســەردەبات و مــاوەی ١5 ســاڵە لــە بەندیخانەکانــی 
فەریبــا  و  شــەهریاری  مــەهوەش  بەســەردەبا،  ئیســامی  کۆمــاری 
کەمــاڵ ئابــادی دووهاواڵتــی بەهایــی و لــە فێــرکاران کــە لــە قەدیمیتریــن 
چاالکوانــی  محەممــەدی  نەرگــس  ئێڤینــن،  بەندیخانــەی  بەندکراوانــی 
مافــی مــرۆڤ، نەســرین ســوتوودە پارێــزەر، ســەبا کوردئەفشــاری و 
ڕاحیلــە ئەحمــەدی دایــک و کــچ بــە تاوانــی بەرهەڵســتی بــە حیجابــی 
ــا  ــد، ژی ــە دادوەن ــن، ســوهەیا حیجــاب، فاتم ــی، شــەهال جەهانبی زۆرەمل
قولیــان،  ســپیدە  کەشــاوەرز،  مــوژگان  عادلخــاە،  فەریبــا  کەرەمــزادە، 
ــە  ــر ک ــی ت ــی و زۆر چاالکوانان ــرە عەرەبشــاهی و یاســەمەن ئاریان مونی
بــە بیانــووی جۆراوجــۆر دژ بــەو حکوومەتــە بەرهەڵســت بــوون و بەبــێ 
ئەوەیکــە ئەشــکەنجە، بەنــد و مــاوەی حەپــس بۆیــان گرینــگ بــێ بــەردەوام 
درێــژەدەری ڕێــگا و ئارمانــی خۆیــان بــوون و ئێســتاکە لــە خراپتریــن 
بەســەردەبەن. ئێــران  ئیســامی  کۆمــاری  بەندیخانەکانــی  لــە  دۆخ 
ئاشــکرایە کــە خۆفــی ڕێژیمــی ئێران نە لەســەر ئــەو بەندکراوانە، بەڵکوو 
لــە ئاســەوارێکە کــە ئــەو بەندکراوانــە دەتوانــن لەســەر حەشــیمەتێکی 
زۆر لــە ژنانــی تــری دانێــن و ببنــە هۆی ئاگادارکردنــەوەی ئــەوان و 
ئــەوە دەتوانــێ ئەســڵیترین هۆی بەندکــردن و ســەرکوتکردنی ژنــان بــێ.
ــە یــەک دەیــەی  ــران ل ــرەوە دۆخــی سیاســەتی دەرەوەی ئێ لەالیەکــی ت
ڕابــردوو زۆر الواز و ئاڵــۆز بــووە، بەتایبــەت ســەبارەت بــە بابەتــی 
پانــی هەســتەیی و نەبوونــی پێبەنــدی بــە یاســای مافــی مــرۆڤ کــە 
هەمیشــە لەالیــەن واڵتانــی ئورووپایــی و ناوەندەکانــی مافــی مرۆڤــی 
بــۆ  کاری  کــە  کــراوە  تاوانبــار  و  بــووە  گومــان  جێــی  نێونەتەوەیــی 
ــک  ــە وەها بارودۆخێ ــردوو و ل ــەت زۆر دژوار ک سیاســەتوانانی حکووم
هەرچەشــنە بەرهەڵســتی و سەرکێشــی مەدەنــی لەالیــەن ژنانــەوە بەڵگــە و 

ئێــران  بابەتــە و کۆمــاری ئیســامی  ئــەو  بــۆ ســەلماندنی  قەباڵەیەکــە 
نەتەنیــا پێبەنــد بــە پڕەنســیبەکانی دیمۆکراســی نییــە بەڵکــوو حکوومەتێکــی 
ســەرکوتکەر و دیکتاتــۆڕە کــە بــۆ ســەرکوت =کردنــی ژنــان و ئەوەیکــە 
دوور بکرێنــەوە لــە دونیــای سیاســەت بــەردەوام لــە مــاوەی چەندیــن 
ســاڵ دەســەاڵتداری تەنیــا خەریکــی پــان ڕشــتن دژ بــە ژنانــە و بــۆ 
بــە  ناچــار  دیکتاتــۆری،  و  زاڵێتــی  گومانــی  بــەر  نەکەوێتــە  ئەوەیکــە 
ســەرکوتکردنی چاالکوانانــی مەدەنــی بــە تایبــەت ژنــان دەبــێ، بــە گومانــی 
لــە نێــوان توێــژی ژنــان دەتوانــێ  خــۆی پێکهێنانــی تــرس و خــۆف 
بەرگــری لــە بزووتنــەوەی ژنــان لــە ئێــران بــکا، و زۆر جــار هەر بــەو 
گومانــە لەنێــو بەندیخانــەکان دەســتدرێژی دەکرێتــە  ســەر ژنــان  و زۆر 
ئەشــکەنجەی تــر و ئــەوە بۆخــۆی ئەوپــەڕی خۆفــی کۆمــاری دیکتاتــۆڕی 
دەگەیەنــێ. ژنانــی  سیاســی  و  مەدەنــی  چاالکوانانــی  بــە  کــە  ئێرانــە 
لەکۆتایــی دا دەتوانیــن بڵێــن کــە ســەرکوتکردنی چاالکوانانــی ژن بــە 
دەســەاڵتداری ئێرانــی ئیســامی و ئــەو بابەتانــە کــە ئامــاژەی پێکــرا و لــە 
سەردەمێک کە سەردەمی پێوەندییەکانە و سنوورە جوغڕافیاکان وەکوو 
ڕابــردوو گرینگیــان نییــە، و دەســەاڵتدارانێک وەکــوو حکوومەتــی ئێــران 
ناتوانــن بــە ســەرکوتکردن و بەندکردنــی چاالکوانانــی مەدەنــی بەتایبــەت 
ژنــان بڕیــار و زاڵییەتــی خۆیــان بشــارنەوە، لــەوەها ســەردەمێک زانیــاری 
تێکنۆلــۆژی، مووبایــل، تۆڕەکۆمەاڵیەتییــەکان پانتاییەکــی دابیــن کردوو کە 
دەســەاڵتدارە دیکتاتــۆرەکان ناتوانــن بــە بەندکــردن و توندوتیــژی دژ بــە 
ژنــان بــە ئامانجەکانــی خۆیــان بگــەن، بــە پێچەوانــە هەر ئــەو ســەرکوت و 
بەندکردنانــە نیشــاندەری ناوەڕۆکــی ئــەو دەســەاڵتدارانەیە، ئەمــڕۆ هەر بە 
هۆی ئــەو ســەرکوت کردنــە نێوخۆییــە، هێــزی دەرەکــی حکوومــەت وردە 
وردە لەنێــو چــووە و بــەردەوام لــە ناوەندەکانــی مافــی مــرۆڤ ڕاپۆرتــە 
دژە مرۆڤایەتییەکانی ئەو دەســەاڵتدارە  ئەســتوورتر دەبێ و ســەرەنجام 
ــە سەرکوتســکردن  ــێ ب ــورت بتوان ــی ک ــە ماوەیەک ــەت ل ــێ حکووم ڕەنگب
دیکتاتۆرییەکانــی  ئامانجــە  بــە  ژنــان  ئەشــکەنجەی  و  بەندکــردن  و 
ــەو ســەرکوت  ــدە دوور، هەر ئ ــی نەهێن ــە داهاتوویەک ــەاڵم ل ــگا ب خــۆی ب
کردنانــە دەبێتــە هۆی ئــاگادار بوونــەوەی زۆرێــک لــە حەشــیمەتی ژنــان 
و ناوەڕۆکــی ئــەو دیکتاتــۆرە زاڵمــە بــە تــەواوی دونیــا نیشــان دەدا.
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و  کــەش  گۆڕانــی  نێونەتەویــی  کۆڕبەنــدی  لــە  "بیرمەنــدان   
هــەوای هەرێمــی دانیشــتنێکی ناڕاســتەوخۆی دوو حەفتەیــی بــۆ 
لێکۆڵینــەوەکان  کــراوی  ڕۆژ  بــە  وێرژنــی  هێنانــی  پــێ  کۆتایــی 
لەبــارەی گۆڕانــی کــەش و هــەوا لــە ٢5ی ڕێبەنــدان دەســتی پێکــرد.
لەوجێیــەوە کــە کاریگــەری گۆڕانــی کــەش و هــەوای هەرێمــی 
داوێنگیــری تــەوای کۆمەڵگــەکان دەبــێ و کاریگــەری نەرێنــی ئــەو، 
واڵتانــی فەقیــر و پێــش کەوتــوو دەگرێتــە بــەر و بــە پێــی ئــەوە کــە 
خەڵــک و تەنانــەت زۆربــەی  سیاســەتمەدارەکان لەگەڵ ئەم نیشــانە 
و ئــەو ڕێکخراوانــە کــە لــەم بارەیــەو چاالکیــان هەیــە، شــارەزاییان 
نییــە یــا ئەگــەر شــارەزاییەکیان هەیــە لــە ئاســتێک نییــە کــە بەپێــی 
ئــەوە بتوانیــن جوڵەیەکمــان هەبــێ پێویســتە کــە شــرۆڤەیەکمان 
لەســەر لێژنــەی نێودەوڵەتــی گۆڕانــی کــەش وهــەوای هەرێمــی ببێ.
 )IPCC(لێژنــەی نێودەوڵەتــی گۆڕانــی کــەش و هــەوای هەرێمــی
گرینگــی  هاتنەگــۆڕی  دوای  کــە  نێودەوڵەتیــە  ڕێکخراوەیەکــی 
پرســی کاریگــەری گــەرم بوونــی جیهانــی لــە یەکەمیــن کۆنفرانســی 
نێونەتەوەیــی گۆڕانــی کــەش و هــەوای هەرێمــی، بــە مەبەســتی 
ئابــووری  پســپۆڕانەی  زانســتی،  لێکۆلینــەوەی  هەڵســەنگاندنی 
هــەوای  و  کــەش  گۆڕانــی  لەگــەڵ  پەیوەندیــدار  کۆمەاڵیەتــی  و 
 ١9٨٨ ســاڵی  لــە  زەوی  گــۆی  لەســەر  کاریگــەری  و  هەرێمــی 
بەدەســتی ڕێکخــراوەی جێهانــی ناســینی کــەش و هــەوا)WMO( و 
 )UNEP( بەرنامــەی ژینگــەی ڕێکخــراوەی واڵتــە یەکگرتــووەکان
ئــەوەی  ئەرکــی  نێونەتەوەییــە  ڕێکخــراوە  ئــەم  کــرا.  درووســت 
ــی  ــاردە و ڕێگەکان ــەم دی ــی ئ ــۆکاری زانســتی ڕوودان ــە ه ــە ک هەی
بەرگــری لەگەڵیــدا بــۆ پیشــاندان بــە پەیماننامــەی گۆڕانــی کــەش و 
هــەوای هەرێمــی ڕێکخــراوەی نەتــەوە یەکگرتــووکان پێــک بهێنــێ.

دەبــێ بڵێیــن کــە پەیماننامــەی ڕێکخــراوەی نەتــەوە یەکگرتــوەکان 
پەیمانێکــی   )UNFCCC(هــەوا و  کــەش  گۆڕانــی  لەبــارەی 
نێونەتەوەیــی لــە گۆڕانــی کــەش و هەوایــی، بــە مەبەســتی کۆتایــی " 
سەقامگیری زۆری گازە گوڵخانەیەکان لە هەوای دەووری زەویە "
ئــای PCC هیــچ لێکۆڵینەوەیــەک ئەنجــام نــادا، لــە زانیــاری کــەش 
و هــەوای هەرێمــی چاودێــری و سەرپەرســتی نــاکا، بەڵکــو بنەمــای 
ڕاپۆرتــی هەڵســەنگاندنی خــۆی لەســەر بنەمــای باوکــراوە زانســتی 
زانســتی  زانیــاری گرینگــی  دادەنــێ.  بڕواپێکــراو  پســپۆڕانەی  و 
ســەبارەت بــە پرۆســەی گۆڕانــی کــەش و هــەوا چاکســازی دەکا.
هــەوا  و  کــەش  ڕێکخــراوەی  لــە   »IPCC« نوســینگەی 
بــۆ   »IPCC« لــە  بەشــداری  دایــە.  ژێنــو  لــە  جیهانــی  ناســی 
مەیســەرە.   »UNEP« و   »WMO« بەشــدارانی  تــەوای 
ای پــی ســی ســی لــەو کاتــەی دەســتی کــردوە بــەکار کۆمەڵێــک 
ــاری پســپۆڕی  ــی پســپۆڕانە و وت ــی هەڵســەنگاندن، ڕاپۆرت ڕاپۆرت
بــۆ  وپســپۆری  زانســتی  زانیــاری  کردنــی  ئامــادە  پێنــاوی  لــە 
خەڵــک  کۆمەڵــی  و  سیاســەتمەداران  بــۆ  جێهانــی  کۆمەڵگــەی 
چــاپ  جارێــک  ســاڵ  چەنــد  ڕاپۆرتانــە  ئــەم  کردوەتــەوە.  بــاو 
ــۆ  ــە ب ــەو ڕاپۆرت ــک ل ــی کورتەی ــن و لەگــەڵ پێشــکەش کردن دەکرێ
زانیــاری  ســەرچاوەی  بڕواپێکراوتریــن  وەک  سیاســەتدانەران 
ناســراوەکانن. هەرێمییــە  هــەوا  و  کــەش  گۆڕانــی  لەبــارەی 
ڕاپۆرتی چوارەمی هەڵســەنگاندی گۆڕانی کەش و هەوا هەرێمی 
بە ناوی »climet change ٢٠٠٧« سەرنجی زۆری کۆمەڵگەی 
ــەدوا  ــی کــەش و هــەوای هەرێمــی ب ــە مەســەلەی گۆڕان ــی ب جێهان
داهــات. هــەر ئــەوە بــوو بــە هــۆی ئــەوە کــە خەاڵتــی ئاشــتی نۆبــڵ 
لــە ســاڵی ٢٠٠٧ بــە هاوبەشــی بــدرێ بــە ڕێکخــراوەی )IPCC( و 

دانیشتنی کۆڕبەندی نێونەتەویی گۆڕانی کەش و 
IPCC نەمامهەوای هەرێمی
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بەڕێــز ئێلگــۆر کــە لــە ئــەم بەشــەدا چاالکی هەبــوو. ڕاپۆرتی پێنجەم 
ــوو. ــی ب ــەی جێهان ــۆ کۆمەڵگ ــگ ب ــی گرین ــد پەیاماێک ــری چەن هەڵگ
ئــەم ڕێکخــراوە بریتیــە لــە ســێ گرووپی کاری یەکــەم، دووهەم و 
سێهەم و گرووپێکی کاری تربە ناوی پێڕستی گازە گوڵخانەیەکان.
لەوجێــوە کــە دابینکردنــی بەشــێک لــە خەرجی گڕووپــە کارییەکان 
دوای  یەکانــە  ئــەم  پاڵپشــتی،  یەکەکانــی  ئەســتۆی  دەخرێتــە 
ــی ســەرۆکەکانی  ــاری کردن ــەی ســەرۆکایەتی دی ــی لێژن هەڵبژاردن
لــە  پێشــکەوتن  حاڵــی  لــە  واڵتــی  دوو  لــە  کاریــەکان  گرووپــە 
شــوێنی دیــاری کــراو لــە واڵتــی پێشــکەوتوو ســەقامگیر دەبــن.
نوێنەرانــی واڵتانــی بەشــدار النیکــەم ســاڵێک جــارێ لــە دانیشــتنی 
گشــتی کــە لــە یەکێــک لــە واڵتانــی بەشــدار بەڕێــوە دەچــێ بەشــدار 
دەبــن. جگــە لــە بەشــداران، ژمارەیــەک لــە پســپۆڕانی ناوەنــد و 
و  نادەوڵەتــی  و  دەوڵەتــی  تایبەتــی  ڵێکۆاڵنــەوەی  دەزگاکانــی 
ئــەم  لــە  چاودێــر  وەک  نێونەتەوەیــی  ڕێکخــراوەی  ژمارەیــەک 
دانیشــتنانە بەشــدار دەبــن. هەڵبژاردنــی لێژنــەی ســەرۆکایەتی و 
ســەرۆکانی گرووپــی کاری یەکــەم، دووهــەم، ســێهەم و هەروەهــا 
گرووپــی کاری پەیوەندیــدار بــە پێڕیســتی گازە گوڵخانەیــەکان، 
تەرخــان کردنــی   ،IPCC کاری  بەرنامەڕێــژی و چاالکییەکانــی 
بودجــە، شــێوەی ســەرف کردنــی خەرجــەکان و زۆر شــتی دیکــە 
ــاری لەســەر دەدرێ. پەســەندی  ــە دانیشــتنی گشــتی IPCC بڕی ل
ڕاپۆرتەکانــی هەڵســەنگاندن، پەســەندی ڕاپۆرتەکانــی پســپۆڕانە، 
سیاســەتدانان ســەبارەت بــە داواکاریــە نوێیەکانــی ڕێکخراوانــی 
نێونەتەوەیــی دیکــە بەتایبــەت »UNFCCC«، ســناریۆی نــوێ، 
چۆنییەتی کار و چاالکی گرووپی کاری »TGICA«، کەموکوورتی 
عەیبــی ڕاپۆرتانــی ئەنجــام دراو و چۆنییەتــی البردنیــان لە ڕاپۆرتی 
بــۆ  پێویســت  دانیشــتنانی  و  کارگا  مــژاری  و  شــوێن  داهاتــوو، 
دابینکردنــی پێشــەکییەکانی پێویســت لــە ئامادەســازی ڕاپۆرتــەکان، 
دەدرێ. لەســەر  بڕیاریــان  گشــتی  دانیشــتنی  لــە  بەگشــتی 
ــە  ــک ب ــە ڕێگــەی نوێنەرێ ــە »IPCC« ل ــوو ل ــی بەشــدار ب واڵتان
نــاوی ســەرچاوەی میللــی کــە چاالکییەکانــی ئــەم ڕێکخراوەیــە 
خــۆی  ئەندامانــی  لەگــەڵ  دەکا،  پەیجــۆری  واڵت  نێوخــۆی  لــە 
لەگــەڵ   IPCC چاالکییەکانــی  هاواهەنگــی  دەگــرێ.  پەیوەنــدی 
ڕێکخراوەکانــی نێوخــۆ و دەزگا پەیوەنــدی دارەکان، ســەبارەت بــە 
گۆڕانــی کــەش و هــەوا بــە تایبــەت هــاوڕا بوونــی واڵتانــی بەشــدار 
هەڵســەنگاندنی  ڕاپۆرتــی  چاوەدێــری  و  کــردن  درووســت  لــە 
IPCC لــە ئەســتۆی ســەرچاوەی تایبەتــی میللــی واڵتــەکان دایــە.
نەتــەوە  ڕێکخــراوەی  ســەربەخۆی  زانســتی  لێژنــەی 
یەکگرتــووەکان لــە تاوتۆێــی گۆڕانــی کــەش و هــەوای هەرێمــی، 
دەقــی  کردنــەوەی  بــاو  بــە  ڕۆژی دووشــەمە 9ی ســەرماوەز 
تــەواوی ڕاپۆرتــی نوێــی خــۆی ئــاگاداری دا کە ئــەم گۆڕانە خێرایی 
و تونــدی زۆری پەیــدا کــردوە و کۆمەڵگــەی جیهانــی بــۆ بەرەنــگار 
ــن. ــادە نی ــە ئام ــەم گۆڕانکاری ــەڵ ئ ــی لەگ ــو هاواهەنگ ــەوە یاک بوون
تاوتوێــی ١٤هــەزار  و  پێداچونــەوە  بــە  ڕاپۆرتــە  ئــەم  ئاکامــی 
 ٦5 لــە  لێکۆڵــەر  و  بیرمەنــد   ٢٣٤ لەالیــەن  زانســتی  وتــاری 
واڵتــی جیــاواز ســەبارەت بــە گۆڕانــی کــەش و هــەوا نوســراوە 
و نیشــان دەدا کــە چاالکانــی مــرۆڤ تــەوەر کــە بووتــە هــۆی 
تــا  گۆڕانکاریانــە  ئــەم  و  جێهــان  گەرمــی  پلــەی  بوونــی  بــەرز 
ســەدان و تەنانــەت هــەزاران ســاڵ توانــای گەڕانەوەیــان نییــە.
لــە  برێــک   IPCC ٢٠١٣ی  ســاڵی  ڕاپۆرتــی  لــە  و  پێشــتر 
وەک  ڕووداوێــک  چەنــد  بــە  ڕەپاڵــدان  بــە  حەزیــان  بیرمەنــدان 
شــەپولی گەرمــی و بــاران بارینــی وەک ســێاو بــە گۆڕانــی کــەش 
و هــەوای هەرێمــی نەبــوو بــەاڵم دوای چەنــد ڕووداوی دوایــی 

شــەپۆلی  مانــەوەی  و  گەرمایــی  گۆمــەزی  دیــاردەی  بەتایبــەت 
بەتــەوەژم بــۆ چەندیــن حەفتــە لــە ئەمریــکا، ئێســتا کــەش و هــەوا 
ناســانی هەرێمــی نــە تەنیــا بــە ڕوونــی دەڵێــن کــە دیاردەیکــی ئــاوا 
ــوو بەڵکــوو قۆناغێکــی  ــی نەب ــی کــەش و هــەوا ئێمکان ــێ گۆڕان بەب
نوێــی لــە دواهەمیــن ڕاپۆرتــی IPCC بــه پەیوەنــدی ڕاســتەوخۆی 
ــی  ــە چاالکیەکان ــەی گەرمــی ســەرچاوەگرتوو ل ــەوەی پل بەرزبوون
ــرا. ــە بەرچــاو گی ــی ل ــاو و هەوای ــدی ئ ــی تون ــرۆڤ  و ڕووداوان م
ــی  ــی نێودەوڵەت ــی ســەرۆک کۆمــاری ئەنجومەن هــوو ســوونگ ل
گۆڕانــی کــەش و هــەوا)IPCC( لــە یەکەمیــن ڕۆژی دانوســتانی 
١٤ی  دوشــنبە  ڕۆژی  کــە  ئەنجومەنــە  ئــەم  حەفتەیــی  دوو 
وێــرای  کــرد،  پــێ  دەســتی  برلیــن  ڕێبەندان(لــە  فێوریــە)٢5ی 
بەرنــگاری جیــددی  درەنگــی   بــێ  ناچــاری  لــە  کــردن  جەخــت 
بــۆ بەرگیــری کــردن لــە توندبوونــی قەیرانــی کــەش و هەوایــی 
پلــەی  گــەرم بوونــی  بەرنــگاری دژی  لــە هیــچ کاتێکــدا  گوتــی: 
هیــچ  چونکــە  نەبــووە،  گرینــگ  ئاســتە  ئــەم  تــا  زەوی  گەرمــی 
نەبــووە. دار  مەترســی  ئاســتە  ئــەم  تــا  گەرمــی  مەترســی  کات 
ئینگــر ئەندرســن، ســەرۆکی بەرنامــەی ژینگــەی ڕێکخــراوەی 
کــردەوه  ڕاســتی  )UNEP(یــش  یەکگرتــووەکان  نەتــەوە 
چاالکیــەکان بــۆ بەرگیــری لــە توونــد بوونــی گۆڕانــی کــەش و 
هــەوا لەچــاو  بــەرز  بوونــی پلــەی گەرمــی زەوی زۆر کەمــە.
توێژینەوەکانــی  وەزیــری  واتســینگر،  شــتارک  بێتینــا 
بــۆ  نێونەتەوەیــی  هــاوکاری  ســەر  خســتە  جەختــی  ئاڵمــان 
ڕێگــەی  لــە  بــەس  وتــی  و  هــەوا  و  کــەش  لــە  چاودێــری 
جۆرێکــی  بــە  دەتوانیــن  نێونەتەوەیــی  گشــگیری  چاالکــی 
بیــن. زەوی  گەرمــی  پلــەی  بوونــی  بــەرز  بەرنــگاری  کاریگــەر 
نێودەوڵەتــی  ئەنجمومەنــه  حەفتەیــی  دوو  دانوســتانی 
چــوو.  بەڕێــوە  ناڕاســتەوخۆ  شــێوەی  بــە  و  لەنزیکــەوە 
لــە  بەشــدار  واڵتــی   ١95 نوێنەرانــی  دانوســتانەدا  لــەم 
کــرد. بەشــداریان  ژینگــەی  ڕێکخــراوەی  و  ئەنجومــەن 
لێژنەی زانســتی ســەربەخۆی ڕێکخراوەی نەتەوە یەکگرتووەکان 
هــەوای هەرێمــی، ڕۆژی  و  کــەش  پێداچوونــەوەی گۆڕانــی  لــە 
دووشــەمە 9ی ســەرماوەز بــە باوکردنــی دەقــی گشــتی ڕاپۆرتــی 
و  خێرایــی  گۆڕانــە  ئــەم  کــە  کــردەوە  ئاگایــان  خــۆی  نوێــی 
تونــدی  زۆرتــری پەیــدا کــردووە و کۆمەڵگــەی مرۆڤایەتــی بــۆ 
بەرەنــگاری و ســازگار بــوون لەگــەڵ ئــەم گۆڕانــە ئامــادە نیــن.
ئێســتا  تــا  کــە  دەکا  بــەوە  ئامــاژە  هــەروا  ڕاپۆرتــە  ئــەم 
کارتێکــەری  لەبــەر  جێهــان  حەشــیمەتی  نیــوەی  بــە  نزیــک 
و  بــوون  هــەوا  و  کــەش  مەترســیداری  گۆڕانــی  زیانــی 
بەربــاون. پانتایکــی  لــە  بنەڕەتــی  هەوڵدانــی  داواکاری 
ئــاو  دابینکردنــی  بــۆ  کــە  دەکا  ئامــاژە  هەروهــا  لێژنەیــە  ئــەم 
نیــوەی  ســێی  لــە  یــەک  نیزیــک  خۆراکییــەکان  پێداویســتییە  و 
شــارەکانی  بکردرێــن.  پارێــزگاری  دەبــێ  زەوی  گــۆی  خەڵکــی 
دانیشــتوانی  ئەمنیەتــی  لــە  پارێــزگاری  بــۆ  دەریــا  لێــواری 
خۆیــان لــە بەرامبــەر بــەرز بوونــەوی ئاســتی ئــاوی دەریــاکان 
شــارەکانی  ببــێ.  ڕێکوپێــک  و  ورد  بەرنامەڕێژییەکــی  دەبــێ 
کەنــاری دەریــا بــۆ بەرنگاربــوون لەگــەڵ ئاســتی ئــاو تەنانــەت 
گۆڕانــی شــوێنی ئــەم شــارانە پێویســتیان بــە ژێرخانــی نوێیــە. 
نەتــەوە  ڕێکخــراوەی  گشــتی  ســکرتێری  گۆتێــرش،  ئانتنیــۆ 
یەکگرتووەکان، هاوکات لەگەڵ باو بوونەوەی ئەم ڕاپۆرتە دەڵێ: 
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لــه   ژنــان  ڕاســته وخۆی  به شــداری  به بــێ  ڕزگارییــه ك  هیــچ 
بــه دی  ژن  بــۆ  به ختــه وه ری  و  ئــازادی  شۆڕشــدا  ڕابه رایه تــی 
هــه ر  كــه   بــووه   ئــه وه   شــاهیدی  مێــژوو  ســه رتاپای  ناهێنــێ. 
ــوه   ــێ، نه یتوانی ــاوان بووب ــی پی ــه  ڕابه رایه ت ــا ب ــه  ته نی شۆڕشــێك ك
نــرخ و به هــای مرۆیــی بــۆ ژن بخوڵقێنێــت. كاتێكیــش بــاس لــه  
به شــداری ژن لــه  شۆڕشــدا دێتــه  ئــاراوە، مه به ســت به شــداری 
وه ك پێشــمه رگه  یــان چاالكــوان نییــه . به ڵكــو ژنانــی نوخبــه  كــه  لــه  
مێشكیشــدا ژنانــه  بیــر دەکەنــەوە و لــه  زێهنییه تــدا نه بــوون بــه  پیــاو، 
و توانیویانــە ژنێتــی خۆیــان بپارێــزن، ده بــێ هــه ر لــه  ئه ندازیــاری 
كردنــی شۆڕشــەوە بگــرە هه تــا ناوه نــدی ســه ره كی بڕیــاڕ و ڕایــی 
كردنــی پانــی شــۆڕش ده بــێ ڕۆڵــی كلیلدیــان هه بــێ تاكــو ئومێــد 
بــه وه  هه بــێ كــه  ژنێتــی ئــەوان دەبــێ بــە هەوێنــی یەکســانی لــە 
بناغــەی شۆڕشــی واڵتســازی و ئــه و شۆڕشــه نــرخ و به هــای ژن 
ده پارێــزێ. لــه  نێــو كورده واریــدا هه تــا ئێســتا ئــه وه  ڕووی نــه داوه ، 
و ژنێتــی پێــی نەناوەتــە ئــەو مەیدانــەوە، بەڵکــو ژنانــی بەشــدار 
ناچــار کــراون لــە ژێــر پەروەردەیەکــی پیاوتەوەرانــەدا ســەرەتا 
بتوانــن پیاوانــە بیــر بکەنــەوە و ببــن بــە بەشــێک لــە ڕێژێمــی فکــری 
ــن.  ــش بنێ ــەرەو پێ ــگاو ب ــەدا هەن ــەو مەیدان ــن ل ــو بتوان ــە تاک پیاوان
ئــەم دۆخــە بێمتمانەیــی الی ژنانــی توانــاداری کــورد دروســت 
ــه  شۆڕشــی  ــه  ب ــی نوخب ــی ژنان ــی بێمتمانه ی کــردووە و هۆكاره كان
ئەمــڕۆ، بــۆ نموونــه مۆدێلــی پیاوانــه ی ئــەم شۆڕشــە و وه ســتانی 
ــان  ــگای به شــداری ژن ــه ر وه ك به ربه ســت له ســه ر ڕێ ــی ڕێب پیاوان
لــه  ســاز كردنــه وه ی مۆدێلێكــی ناڕه گه زیــی دەبــێ هەڵوەژێردرێــن 
تاکــو مــه ودا بــۆ ژنانــی نوخبه  بۆ بەشــداری لە ئاســتی بــەرزدا لەبار 
و فــراوان بــكات. ڕێبەرانــی پیــاو پێویســته ئــەوە بزانــن کــە مانەوەی 
ئــەو بەربەســتانە کورتییەکــی گــەورە لــە شۆڕشــی کوردســتاندا 
دروســت دەکا لــە زیانەکانــی بــە ئاســانی قەرەبــوو ناکڕێنــەوە. 
ژن  ســه ر  ده كه وێتــه   هــه ر  گــه وره   ئه ركــی  ئەوەشــدا  لەگــەڵ 
ــە  ــورد و بزوتنەوەکەیان ــه ی ك ــی نوخب ــەی ژنان ــه وه  ئه رك خــۆی. ئ
كــه  بــه  هه مــوو كۆمه ڵگــە نیشــان بــده ن كــه  شــۆڕش سرووشــتێکی 
ڕەگەزشــۆر  کوردســتان  شۆڕشــی  دەبــێ  و  نییــه ،  ڕه گــه زی 
شــۆڕش  بوونــی  پیاوانــه  لــە  واتــە  بکرێــت.  زدایــی(  )جنســیت 
بگۆڕیــت بــۆ ناڕەگــەزی )غیــر جنســیتی( بــوون و ڕێگــە بــە هاتنــە 
مەیدانــی پۆتانســییەلی بــااڵی ژنــان بدرێــت. بــۆ ئــەوە دەبــێ هــه ر 
ــدن  ــا نووســینه وه ی یاســا و دامه زران ــه  قۆناغــی شۆڕشــه وه  هه ت ل
گه شــه ی  پرۆگرامــی  هه روه هــا  و  ده وڵــه ت  بردنــی  به ڕێــوه   و 
واڵت، ژنێتــی پێویســتە هەبــێ و بــۆ ئــەو مەبەســتە ده بــێ ژنــان لــه  
ئاســتی پێشــه نگایه تیدا مه یدانــداری بكــه ن به بــێ ئــه وه ی مــل بــه  
ــده ن. ــه  )جنســیت محــور( ب ــۆژی ڕه گه زته وه ران ــل و مێتۆدۆل مۆدێ

شــۆڕش  كــه   هه بــێ  ئــه وه   چاوه ڕوانــی  ناكــرێ  به كورتــی 
ئه ركێكــی پیاوانــه  و لــه  هه مــان كاتــدا یه كســانیخوازانه ش ببــێ. 
به ڵكــو  نییــه ،  پیاوانــه   ئه ركێكــی  ته نیــا  گۆڕانــکاری  و  شــۆڕش 
مــه زن  ئه ركێكــی  بۆیــه   ناڕه گه زییــه ،  سرووشــتێكی  خــاوه ن 

ده كه وێتــه  سه رشــانی ژنانــی كوردســتان بــه  گشــتی و نوخبــه كان 
بــه  تایبه تــی بــۆ په یوه نــدی و دیالۆگێكــی نه ته وه یــی له گــه ڵ یه كتــر 
بــۆ دۆزینــه وه ی ئــه و میكانیســمانه ی کــە دەبــن بــه  دینامیســمی 
گــوزار لــه  مۆدێلێكــی پیاوانــه ی شــۆڕش بــۆ مۆدێلێكــی ناڕه گه زیــی.
ده ســه اڵتی سیاســی و ژنانــە ئه گه رچــی به پێــی بــاوه ڕه  ناڕاســته  
ژن  مرۆڤــی  دژه ژنــه كان،  كۆنــه   نه ریتــه   و  داب  و  ئایینییــەکان 
ئــاوا زی الوازه، بــه اڵم زانســتی ســه رده م ده یســه ڵمێنێ كــه  بــه  هــۆی 
ــاوەڕە و  ــەو ب ــی ئ ــه، هەڵگران ــدی مێشــكی ژنان ــك تایبه تمه ن كۆمه ڵێ
تەنانــەت گشــت مرۆڤایەتیــش لــە توانســته  مەزنەکانــی ژن لەبــواری 
بەڕێوەبەریــدا بێئــاگا بــوون. ئــه و تایبه تمه ندییانــه ی مێشــكی ژنانــه 
نیشــانیان داوه  كه  ژنان له  ده ســه اڵتی سیاسیشــدا ده توانن له  ســێ 
كۆمه ڵگــە  بۆبه ڕێوه بــه ری  به هێزتریــان  كاراییەکــی  كاراكاتێــردا، 
تایبه تمه ندییــه   ســێ  ئــه م  دادپه روه رانه ترهەبــێ.  شــێوازی  بــە 
به رهه مهێنــان.  بــۆ  هــاوكاری  و  نه ســت  به زه یــی،  لــه   بریتیــن 
توانــای  مێینــە  و  نێرینــە  مێشــكی  پێکهاتــەی  لــە  جیاوازیــی 
ــر  ــاودا زیات ــە پی ــان ل ــەرک و فه رم ــی ئ ــۆ زیادكردن ــه وە ب وردبوون
دەکا، لــه  كاتێكــدا تواناییه كــی بێوێنــه بــۆ  زیادکردنــی چه ندین ئەرک 
و فه رمانــی هــاوكات بــە ژن دەبەخشــێ، و ده ربڕیــن و توانــای 
ــه   ــدی دیك ــه و زۆر تایبه تمه ن ــر ده كا. ئه مان ــان زیات شــی كردنه وه ی
وا  ده كا كــه  ژنــان بــۆ ئه ركــی به ڕێوه بــه ری زۆر گونجاوتــر بــن.
و  واڵت  به ڕێوه بــه ری  سیســته می  وه ك  سیاســی  ده ســه اڵتی 
لــە هــەوا زیاتــر  بــۆ هه ڵســووڕان و دادپه روه ربــوون  كۆمه ڵگــە 
ــا سرووشــتییانه یه . ــه و توان ــه  كــه  خاوه نــی ئ ــه  ژن هه ی پێویســتی ب
چ ئه گــه ر سیســتمی سیاســی ڕێگــر بــێ و چ ئه گــه ر ژن خــۆی 
ده ســه اڵتی  لــه   به هێــز  به شــداریكردنی  لــه   بــێ  دووره په رێــز 
سیاســیدا، ئــه وا ئــه و سیســته مه  ناتوانــێ یه كســانی و دادپه روه ریــی 
و كارایــی گونجــاو له گــه ڵ پێداویســتییه كانی كۆمه ڵگــەی هه بــێ کــە 
ــی  ــە درێژای ــە ب ــەی کوردســتان ک ــە کۆمەڵگ ــە ل ســتەمێکی گەورەی
ــه   ــان پێویســته  ب ــه  ژن ــووە. بۆی ــازاری دیت ــج و ئ ــا ڕەن ــژوو تەنی مێ
ئیــراده وه  لــه  چه قــی ناوه نــدی بڕیــاردا ڕۆڵــی ســه ره كییان هه بێــت.

ڕۆڵی ژن له  شۆڕشی ڕزگاریدا
 فەریبا ڕەشیدی
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کێشەی سەر ڕێگای کچان و ژنانی 
ڕۆژهەاڵتی لە باشووری کوردستان

نگین عەلیڕەمایی

ئەگەر بمانهەوێ ڕونکردنەوەی لەسەر باسەکەمان بدەین دەبێ لە پێشدا 
باسی کێشەی ئابوری کۆمەڵگە و هۆکاری  دروستبوونی ئەو کێشانە بکەین.
لــە ئێــران نەبونــی کار و پــوڵ و ئەمنییــەت بــووە بــە هــۆی ئــەوەی کــە 
ژنــان و پیــاوان بــە ناچــاری دەســت بکــەن بــە فروشــتن و بەکارهێنانــی 
ــران  ــان. ڕێژیمــی زورداری ئێ ــەش فروشــی ژن ــاددە هۆشــبەرەکان و ل م
تــەواوی مــاڵ و دارایــی دوڵــەت کــە لــە ڕێگای فروشــتنی گاز، نەوت، بەرق 
ــاڵ(  ــی )بیتواڵم ــە خــوی دەڵ ــی، ک ــۆی کانگاکان ــەوێ و ک وەدەســتیان دەک
حەقی هەموو خەڵکە، دەیدزێ و لە شــارە شیعەنشــینەکان خەرجی دەکا.
بــۆ نموونــە ســپای پاســداران وەکــو قاســم ســولیمانی و موحســین 
ــوو  ــاران وەرگرتب ــە شــارەداری ت ــان ل ــارد دوالری ــە دوو میلی ــاف ک قاڵیب
ناردبوویــان بــو حیزبوڵــای لوبنــان و فلســتین. ئــەو دوو میلیــارد دوالرە 
حەقوقــی یــەک ســاڵی دو ملیــۆن کرێــکار بــوو یــا دەکــرا بــەو پوڵــە چەندیــن 
ــۆ گەنجــەکان دروســت بکــەن. و هــەزاران دزی  هــەزار کاری گونجــاو ب
گــەورە و گەندەڵــی بەربــاوە دەکــرێ و لــە واڵتــە شــیعەکان وەکــوو 
بەشــی عەڕەبنشــینی عیــراق، یەمــەن، لوبنــان، فلســتین و ســوریە بــو 
ــران  ــا خــەرج دەکــرێ. کۆمــاری ئیســامی ئێ کاری تیروریســتی حیزبوڵ
لــە حالێکــدا کــە گەنجانــی واڵتێکــی بــەرو مــاددە هوشــبەرەکان و فەســاد 
و دزی دەڕۆن بــە ســەرمایەی واڵتەکەیــان هــەزاران مدرســە، مزگــەوت 
و شــوێنی زیــارەت بــۆ واڵتــە شــێعەکان کــە لــە کارە تیروریســتەکانی 
لەبــەر  ژنــان  و  گەنجــان  لێــرەدا  دەکات.  دروســت  دەبــن  هــاوکاری 
بێــکاری و قورســی ژیــان یــا ڕوو دەکەنــە باشــوور بــۆ کارکــردن یــا 
دەڕون بــو کۆڵبــەری و لەمــەڕزدا بــە دەســتی ڕێژیــم شــەهید دەبــن. 
تا ئێرە باســی کێشــەکانی ئێران و ڕۆژهەاڵتی کوردســتانمان کرد، بەاڵم 
کاتێک کە ژنان دێنە باشــووری کوردســتان توشــی چ کێشــەگەلێک دەبن؟
یەکــەم کێشــە کــە لــەم واڵتــە ژنــان توشــی دەبــن، کێشــەی ماڵییــە، 
و  بێنــرخ  زور  دۆالر  و  دینــار  بەرابــەری  لــە  ئیــران  پوڵــی  چونکــە 
بێبەهایــە. کاتێــک بــۆ میوانخانــە یــان هوتێلیکــی کــەم نــرخ دەگڕێــن توشــی 
پیاوانــی عــەرب و باشــوری چــاو و داوێــن برســی دیــن و بەســەختی 
لــە  بنەماڵــەوە  بــە  ژن  ئەگــەر  بدۆزنــەوە.  ئەمــن  شــوێنێکی  بتوانــن 
ــت،  ــی ترســی هەبی ــن و ب ــی ئەم ــە ماڵێک ــە ک ــژی، لەوانەی ــان ب باشــور ژی
لــە ســەر کارە کــی توشــی کێشــە دەبیت.یەکــی تــر لــە کێشــەکان کــە 
مۆڵەتــی  هەرێــم  ئاسایشــی  و  ئیقامەیــە  نەبوونــی  دەبــن،  توشــی  زور 
کار کردنیــان پــی نــادات. دەرهینانــی کارتــی ئیقامــە پوڵێکــی یەکجــار 

و  دیســکۆ  بکەنــە  ڕو  دەبــن  ناچــار  ژنــان  زوربــەی  دەویــت.  زوری 
کافەتەریــاکان، چــون خــاون دیســکوکان دەبــن بــە کەفیلیــان و پوڵــی 
ئیقامەکەیــان بــۆ دەدەن و دواتــر لــە کــۆی مانگانەکەیــان کــەم دەکەنــەوە. 
ئــەو ژنانــە کــە لــە بــەر کێشــەی ماڵــی و نەبونــی ئیقامــە ڕو دەکەنــە 
دیســکو و کافەتەریــاکان، جوریــک مامەڵەیــان لــە ســەر دەکــرێ. چــون 
و  جلوبــەرگ  و  هەڵخڵەتێــن  و  شــەنگ  ڕواڵەتێکــی  بــە  ژنــان  دەبــێ 
ــا بــەم شــێوەیە ســەرنجی  ــەو شــوێنانە ببــن ت هەڵســوکەوتێکی نەشــیاو ل
موشــتەری بــۆالی خۆیــان و کەســابەتەکەیان ڕابکێشــن. تەنانــەت ئەگــەر 
کارەکەیــان بــە باشــی بکــەن هەندێــک لــە کــۆی مانگانــە کەیــان زیــاد 
دەبــێ. دەتوانــم بڵیــم کــە هەڵســوکەوت و ڕەواڵەتیــان نرخیــان دابیــن دەکا. 
بەداخــەوە کاتێــک بــە ئــاگا دێنــەوە بــوون بــە کااڵیەکــی جنســی و ماڵــی.
هەندێــک کاری تــر هەیــە لــە کۆمپانیــاکان کــە پێویســتیان بــە ژنانــە 
ڕواڵــەت  بــە  ژنــان  کــە  ئەوەیــە  مەندوبــی  مەعنــای  مەندوبــی.  بــۆ 
بــە  گــەڕەک  گــەش  ڕووی  و  جــوان،  و  شــەنگ  بەرگــی  و  جــل  و 
گــەڕەک و مــاڵ بــە مــاڵ و دوکان بــە دوکان دەگەڕێــن و ڕیــکام بــو 
بەرهەمــی ئــەو کومپانیایــە دەکــەن. و ئــەو بەرهەمانــە کــە پێیانــە تــا 
تــەواو بونــی کاتــی کارەکەیــان کــە ٤ی روانیــوەڕۆ یــان زۆر جــار تــا 
تــەواوی  بــە  مانگانەکەیــان  تاکــۆی  بیفروشــن  دەخایەنــێ،   شــەویش 
وەرگــرن .لێریشــدا قوربانــی دەبــن، چونکــە ســەر بــە هــەزاران مــاڵ و 
دوکان و گــەڕەک دادەکــەن و تووشــی هەمــوو جــورە کەســێک دێــن. 
ئــەو ژنانــە تەنانــەت هەندێــک جــار دەڕون لــە مــااڵن کاری خاوێــن 
دەکــەن،  پەککەوتــە  و  پیــر  و  منــداڵ  چاودێــری  و  مــاڵ  کردنــەوەی 
کەمــە  پوڵەکــەی  هــەم  چــون  لێدەکــرێ  زوڵمیــان  دیســان  لیریشــدا 
پیــاوە  توشــی  لێریــش  لەوانەیــە  ســەختە،  زور  کارەکــەی  هــەم  و 
ــە  ــان ن ــە ســەر ڕێگای ــر دێت ــن. وە هــەزاران کێشــەی ت چاوبرســییەکان بب
لــە واڵتــە داگیــر کــراوە کــەی خویــان ئەمنیەتیــان هەیــە نــە لــە باشــوور.
و  فەســاد  و  گەندەڵــی  دزی،  ئێــران  داگیرکــەری  حکومەتــی  ئەگــەر 
ــە کۆمەڵگــەدا بــاو نەکربایســەتەوە، و دارایــی و  مــاددە هەشــبەرەکانی ل
ــان  ــە بــۆ واڵتــە شیعەنشــینەکان، گەنجــەکان ڕوی حەقــی خەڵکــی نەدزیبای
. نەدەبــوون  کێشــانە  هەمــوو  ئــەم  توشــی  دیکــە  واڵتێکــی  نەدەکــردە 
بــە هیــوای تێکشــکاندن و ڕوخانــی کۆمــاڕی زاڵمــی ئیــڕان، و تــەواو 
ئــەوڕوژەی  بەهیــوای  کۆمەڵگــە.  گەندەڵــی  و  فەســاد  و  دزی  بوونــی 
بــێ.---- ڕزگاری  تێروریســتی  ڕێژیمــی  دەس  لــە  واڵتەکەمــان 
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لەپێــش هەمــوو شــتێکدا تاریفێــک لــە ترنــس دەکەیــن . ترنــس 
زاهیــری  جنســیەتی  و  ڕەگــەز  لــە  کــە  دەڵێــن  کەســانێک  بــە 
خۆیــان ڕازی نیــن و خۆیــان بــە ڕەگەزێکــی دیکــە دەناســێنن . 
بــۆ نموونــە کەســێک هەیــە جەســتە و ئەندامــی ژنانەیــە بــەاڵم 
لــە فکــر و بیــر و هەڵســووکەوت و شــێوەی قســەکردندا وەک 
ــەوەی  ــۆڕدا دابنیشــێت و ل ــاو و ک ــاو پی ــە ن ــەوڵ دەدا ل ــاوە و ه پی
کــە پیــاو بــێ هەســتێکی خۆشــی هەیــە و لــە جەســتەی ژنانــەی 
ــەاڵم  ــاوە ب ــان پی ــەن جەســتە و ئەندامی ــان کەســانێک ه ــە. ی ناڕازی
وەک  خۆشــە  پێــی  و  ژنانەیــه  هەڵســووکەوتی  و  بیــر  و  فکــر 
ژن یــان کچێــک خــۆی جــوان بــکا و جلــی ژنانــە لەبــەر بــکا و 
گــووارە لــە گــوێ بــکا و ... بــەم جــۆرە کەســانە دەڵێــن ترێنــس. 

بــە پێــی لێکۆڵینــەوەکان تــا بــە ئەمڕۆ هۆکاری ئــەوەی کە مرۆڤێک 
ببــێ بــە ترنــس دەگەڕێتــەوە بــۆ ئــەو کاتــەی کــە لــە زگی دایکــی دایە 
و لەکاتــی دووگیــان بوونــدا ئیســترێس و دڵەڕاوکێکیەکــی زیــاد لــە 
ــە  ــی ل ــەروەردە بوون ــەوە بۆشــێوەی پ ــان دەگەڕێت ــە ی ئاســتی هەی
کاتــی منداڵیەکــەی . بــۆ نموونــە جلــی کچانەیــان دەکــردە بــەری یــان 
جوانکاریــان بــۆ روخســاریان دەکــرد و دایــک و باوکــی دەیانگــوت 
پێمــان خــۆش بــوو تــو کــچ بــی یــان کــوڕ بــی یــان هەموو جــار ئەوە 
دەڵێــن تــۆ تــا کاتێــک کــە بــە دونیــاش هاتــی پێمــان وابــوو کچــی / 
ــۆ ســاندبووی . ــان کوڕانەمــان ب ــە ی ــی کچان ــەت جل کــوڕی . تەنان

 
پــەروەردە  شــێوەی  و  هەڵســووکەوت  شــێوەی  و  وتــار  ئــەم 
دەبێتــە  بوونــدا  دووگیــان  کاتــی  لــە  دایــک  دڵەڕاوکێــی  یــان 
بــڕوات بەپێــی  بــوون  بــەرەو ترنــس  ئــەوەی کــە منــداڵ  هــۆی 
دەســتەی  دوو  بــە  ترنســەکان  جینســییان،  حــەزی  و  هەســت 
دەبــن. دابــەش  خــواز  هاوڕەگــەز  غەیــرە  و  خــواز  هاوڕەگــەز 

هاوڕەگەز خوازەکان: 
پــاش  کــە  کەســانێکن  هاوڕەگەزخــواز  ترنســی  لــە  مەبەســت 
بــۆ  جینســیان  مەیلــی  ڕەگەزیــان  گۆڕینــی  و  نەشــتەرگەری 
نەشــتەرگەری  ژنێــک  نموونــە  بــۆ  هەیــە.  بەرانبــەر  ڕەگــەزی 
هەیــە.  پیــاو  بــەرەو  جنســی  هەســتی  و  مەیــل  و  دەکات 
ترنســە هاوڕەگەزخــوازەکان خێراتــر نەشــتەرگەری دەکــەن و 
ــان خۆشــە  ــن و پێی ــان ڕازی ــی ڕەگەزی ــە نەشــتەرگەری و گۆڕین ل
لــە تەمەنــی خــوارەوە و مێرمنداڵــی یــان گەنجیــدا نەشــتەرگەری 
دەبینــن. ئــازار  هــەن  کــە  ڕەگــەزەی  لــەو  چــوون  بکــەن 

 
ترنسی غەیرە هاوڕەگەز خوازەکان :

ئــەم جــۆرە ترنســانە زۆرتــر لــە خــەون و خەیاڵــی خۆیــان حــەز 
دەکــەن ڕەگەزێکــی دیکــە بــن و چێــژ لــەو خــەون و خەیاڵــە دەبــەن 
و هەروەهــا بــە لەبەرکردنــی جلــی ڕەگــەزی بەرانبــەر هەســت بــە 
لەزەتبــردن و هێمــن بوونــەوە دەکــەن. ئــەم جــۆرە ترنســانە لــە 
ــاش نەشــتەرگەری  ــی ســەرتردا نەشــتەرگەری  دەکــەن و پ تەمەن
ــە نابــەدڵ و ناڕازیــن . زۆرتــر  ــەو نەشــتەرگەریەی کــە کردوویان ل
جەســتەیەکی  پرۆتــز  و  هورمــون  تەزرێقــی  بــە  خۆشــە  پێیــان 
ژنانــە بــۆ خۆیــان دروســت بکــەن و ئاڕایشــێکی ژنانەیــان هەبــێ. .
پــاش  کــە  هــەن  ترنســەکان  لــە  دیکــەش  دەســتەیەکی 
نەشــتەرگەری مەیــل و حــەزی جنســییان بــۆ هــەردوو ڕەگــەزی 
ــان بــە گشــتی هیــچ هەســتێکیان نییــە و پێیــان  ــە ی ــاو هەی ژن و پی
)خنثــی(. دەڵێــن خۆنســا  فارســی  بــە  یــان  پووچــەڵ  دەگوتــرێ 
کــە  بزانیــن  بەچیــدا  کــە  بــێ  پرســیار  بۆتــان  ڕەنگــە 
نــا؟ یــان  بــووە  ترێنســە  حاڵەتــی  ئــەو  تووشــی  ئێمــە  منداڵــی 
خــۆی  عەالمەتــی  و  نیشــانە  منداڵەکانــدا  لــە  بــوون  ترێنــس 
دەکــەم.. دانــە  چەنــد  بــە  ئامــاژە  لێــرەدا  مــن  کــە  هەیــە 
هەروەها وەک ئەوەی پێشتر باسمان کرد ڕەنگە هۆکاری ترنس 
بــوون ژنتیــک بــێ و هــەر لــە ســکی دایکــەوە ئەو مرۆڤــە وا خوڵقابێ 
بــە هــۆکاری دڵەڕاوکێــی زۆر و نائاســایی ئەگــەر منــداڵ هــەر لــەو 
کاتــەوە وابــێ کاتێــک چەنــد ســاڵ گەورەتــر بــوو بــە هەڵســووکەوت 
و گەمــە و شــێوەی کایەکردنیــدا هەســت دەکــەن کــە ترنســن یــا نــا .

 بۆ نموونە :
 منداڵەکــە پێــی خــۆش نییــە لەنێــو هاوڕەگــەزە کانــی خۆیــدا کایــە 
بــکا )بــە تایبــەت لــە تەمەنــی چوار ســاڵەیی تا ١١ و ١٢ ســاڵەییدا کە 
منداڵ زۆر حەزی لە گەمەکردن نێو هاوڕەگەزەکانی خۆی هەیە و 
دروشــمیان ئەوەیــە کــە کــوڕان لەنێــو کوڕانــدا کچــان لەنێــو کچانــدا( 
ڕەگــەزی  کایــەی  کەرەســتەی  و  کەلوپــەل  بــە  خۆشــە   پێــی 
بووکەڵــە  لــە  حــەز  کوڕێــک  )بۆنمونــە  بــکا.  قومــار  بەرانبــەر 
بــدات( نانوخــی  و  نینــوک  لــە  الک  خۆشــە  پێــی  یــان  دەکات 
و  بســازێ  ناتوانــێ  خــۆی  هاوڕەگەزەکانــی  نێــو   لــە 
هاوڕەگەزەکانــی  لــە  دەکا  بــوون  بێگانــە  و  تــرس  بــە  هەســت 
بــن  ئــاگادار  دەبــێ  قوتابخانــەکان(   لــە  نمونــە  )بــۆ 
نەکــەن.( بــوون  ترنــس  تێکــەاڵوی  منــداڵ  بوونــی  شــەرمن 
 پێــی خــۆش نییــە وەک ڕەگــەزی خــۆی جــل بکاتــە بــەری و 
هەمــووکات لــە ڕەگــەز و ئەنــدام و جلــی خــۆی بێــزاره و ناڕازییــە. 
لەکاتــی پێگەیشــتن و مێرمنداڵــی یــان کاتێــک کــە گەورەتریــش 
ئــەو جێگــە  تــا  و  ناڕازییــە  خــۆی  ڕەگــەزی  لــه  دیســان  دەبــێ 
بتوانــێ خــۆی وەک ڕەگــەزی دیکــە دەناســێنێ و نیشــان دەدات و 

ترنس بە کێ دەڵێن ؟
یان ترنسەکان کامانەن؟
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حەرەکــەت و هەڵســووکەوتی نیزیکــی ڕەگــەزی بەرانبــەر دەکا. .

دەرمانی ترنس:
پێــش هەمــوو شــتێک دەبــێ ئــەوە بزانیــن دەرکەوتنــی یەکێــک 
لــەو نیشــانانە کــە باســمان کــرد بــە مانــای ترنــس بــوون نییــە. 
ئەگەریــش کــە ئیحتماڵەکــە بەهێــز بــوو کــە خۆتــان یــان منداڵەکەتــان 
ــگاو ســەردانێکی  ــن هەن ــە ترنســن یەکەمی ــان هــەر کەســێکی دیک ی
جــار  چەندیــن  لــەوێ  بکــەن.  ڕەوانپزیشــک  یــان  دەرووننــاس 
لەگــەڵ دوکتورەکــە چاوپێکەوتنیــان دەبــێ و ڕەوانــکاوی دەکرێــن 
بۆیــە ڕەوانــکاوی دەکــرێ چــون هیوایــەک هەیــە بێتــەوە ســەر 
پــەروەردە  بەهــۆی شــێوەی  ڕەنگــە  و  خــۆی  ئاســایی  حاڵەتــی 
یــان  بــوون چوبــێ  ترنــس  بــەرەو  باوکــەوە  دایــک و  بــوون و 
هەربۆیــە  بووبــێ  ڕەگــەزی  سەرلێشــوانی شووناســی  تووشــی 
ماوەیــەک کاتــی بــۆ لێکۆڵینــەوەی دەروونــی و ڕەوانــکاوی لــەالی 
نەبــوو  دەرمــان  کاتانــەدا  لــەم  ئەگــەر  دادەنــدرێ  دەرووننــاس 
کــردن  نەشــتەرگەری  بــۆ  دەنووســێ  نۆســخە  دوکتــور  ئــەوا 
و تەئیــد دەکــرێ کــە ئــەم کەســە دەبــێ نەشــتەرگەری بکــرێ و 
ــە  ــەر ک ــەزی بەرانب ــی ڕەگ ــە ئەندام ــۆڕدرێ ب ــی جینســی بگ ئەندام
ــە دەرووننــاس و  ــۆ هەرکەســێکی دیکــە جگــە ل ــا بــردن ب ــە پەن وای
ــێ.. ــە و ڕەنگــە ئاکامــی باشــی نەب ــور و ڕەوانپزیشــک هەڵەی دوکت
ئــەوەی  ترنســەکان و هۆکارەکانــی  لــە  باســمان  لێــرەدا  ئێمــە 
کەســێک ببــێ بــە ترێنــس و نیشــانەکانی و دەرمانیشــی کــرد. بۆمان 
دەرکەوت ترنســەکان کەســێک نیین جودا لە بنیادەمەکانی دیکە بن 
کەســانێک نیــن کــە لــە ســەیارە و کەهکێشــانێکی دیکــەوە هاتبــن 
مرۆڤێکــن وەکــوو ئێمــە کــە بــە هۆکارگەلێــک تووشــی سەرلێشــوانی 
ڕەگــەزی بــوون کــە تەنانــەت خۆشــیان پێیــان خــۆش دەبــوو وەکوو 
دیکــە ڕەگــەزی ڕاســتەقینەی خۆیــان هەبوایــە.  هــەر مرۆڤێکــی 
بەداخــەوە لــە کۆمەڵگــەی ئێمــە چــون لەگــەڵ شــتی وا بێگانــە بــوون 
و ناســینی و ئاگاییــان لەســەر ئــەو بابەتــە نەبــووە بــە شــێوەیەکی 
نەشــیاو و نالەبــار لەگــەڵ ترنســەکاندا هەڵســووکەوت دەکــرێ و بــه 
چاوێکــی خــراپ بۆیــان دەڕوانــن. زۆر جــار بینــراوە ئــازار دراون، 
لێیان داون، بێڕێزی و بێحورمەتیان پێکراوە و لە خۆیان دووریان 
کــردون، جــاری وابــووە لــە دووکان و بــازار دەرکــراون جــاری 
وایــە دەســتدرێژی دەکرێتــە ســەریان جــاری وایــە لــە قووتابخانــە 

ئــازار دەبینــن  جــاری وایــە بنەماڵــە و خــزم و کــەس بێڕێزییــان پــێ 
دەکــەن و دەریــان دەکــەن و وەک شــتێکی پیــس بۆیــان دەڕوانــن.
و  لێــرە  کــردن  باســمان  کــە  ئــەوەن  ترنســەکان  بــەاڵم 
بــە دەرمانــە پێویســتیان  مرۆڤێکــن وەکــوو ئێمــە و پێویســتیان 
پێویســتیان  دەرکــە  و  تێگەشــتن  بــە  پێویســتیان  پشــتیوانە  بــە 
کۆتایــی  و  لێبکــرێ  چاویــان  ئاســایی  مرۆڤێکــی  وەک  بەوەیــە 
و  بــێ  بەرانبەریــان  بێحورمەتیــەکان  و  کــردن  بێڕێــزی  بــە 
هەڵســووکەوت  لەگەڵیــان  ئاســایی  مرۆڤێکــی  وەک  کــە  ئــەوەی 
. ئاواتێــک  بووەتــە  بۆیــان  بژیــن  ئاسایشــەوە  بــە  و  بکــرێ 
لــەم ماوەیــەدا کــە لەشــاری مەریــوان بــە هــۆی فتــوای مەالیەکــی 
ئاینــی ترنســێک خــۆی کوشــتبوو. کێشــە نائاگابوونــی ئــەو مەالیــە 
چونکە لە پێش هەموو شتەدا نابێ لەسەر بابەتێک کە شارەزاییان 
نییــە بڕیــاردەر بکــەن و فتــوا بــدەن. ئەگــەر ئاگاییــان هەبوایــە 
دەیانزانــی ئــەوە حاڵەتێکــە پێویســتی بــە دەرمــان یان نەشــتەرگەری 
هەیــه کــە وایــە ترنســەکان دێــو یــان جندۆکــە نیــن، کەســێکن وەک 
ئایینیەکانیــش  مامۆســتا  لــە  زۆرێ  مــن  ئێوە.تەنانــەت  و  ئێمــە 
ــان و نەشــتەرگەری  ــه و دەرم ــان لــەو بابەتــە هەی دەناســم ئاگایی
ترنســەکان بــە ناشــەرعی نازانــن و ئــەو مەالیــە لــە شــاری مەریــوان 
وادیــارە تەنانــەت ئاگاشــی لــە شــەرعی ئیســام و خوێندەواریشــی 
لەســەر ترەنســەکان نەبــووە کــە بەداخــەوە نائاگاییەکــی بــووە هۆی 
ــی  ــوو ئەرک ــەال بەڵک ــەو م ــەر ئ ــەک ه ــک، ن گیانلەدەســتدانێ مرۆڤێ
هەموومــان کــە لێیــان تێبگەیــن و ئاســتی زانیاریمــان بەرانبەریــان 
ببەینــە ســەر و بــە شــێوەیەکی زانســتی خوێندنەوەمــان هەبــێ 
لەســەریان، لێیــان تێبگەیــن و ڕێــزی کەســێکی ئاســاییان لــێ بگریــن 
ــداڵ  ــۆ من ــی شــتی وا ب ــن و ئەگــەری پێــش هاتن ــان بدەی و یارمەتی
یــان هــاوڕێ یــان خــزم یــان هەرکەســێکی دیکــە دەرکیــان بکەیــن 
بــە ئاگاییــەوە بــۆ بابەتەکــە بڕوانیــن بــۆ نموونــە کاتێــک دەڵێــن 
هەڵســووکەوت  لەگەڵیــان  کچێــک  وەک  کچیــن  نیــن  کــوڕ  ئێمــە 
بکەیــن و کاتــێ دەلێــن کوڕیــن وەک کوڕیــک هەڵســووکەوتیان 
لەبــەر  بەرابەریــان  ڕەگــەزی  جلــی  کاتــێ  یــان  بکەیــن  لەگــەڵ 
دەکــەن، ناونیتکــە و بێڕێزیــان و بێحورمەتیــان پــێ نەگوتــرێ و 
ئەتکیــان نەکەیــن تاکــوو نەبینــە هــۆی ئــازار و ئێشــی دەروونییــان.
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بەندکــراوی سیاســی کــوردی یارســان مــوژگان کاوســی خەڵکی 
ــە مــاوەی  ــدەران ل ــزگای مازن ــە پارێ شــاری کاردەشــت ســەر ب
ســااڵنی ڕابــردوودا چەندیــن وتــاری لەســەر زمانــی کــوردی بــاو 
کردووەتــەوە و کورتــە فیلمێکــی بــە نــاوی “هیــوا” بەرهــەم هێنــاوە 
کــە ناوەرۆکــی ئــەو فیلمــە بــاس لــە مەترســی لەناوچوونــی زمانــی 
کوردی لە نێو کوردەکانی کەالردەشــت لە پارێزگای مازندەرانی 
باکووری ئێران دەکا و هەروەها موژگان کاووسی کتێبی ئەنفال 
و چارەنووســی تەیمــوور، بەرهەمــی عــارف قوربانــی نووســەری 
خەڵکــی کەرکووکــی، بــۆ ســەر زمانــی فارســی وەرگێڕاوەتــەوە.
خەزەڵــوەری  ٢٧ی  دووشــەممە  ڕۆژی  کاوســی  مــوژگان   
١٣٨9 لەالیــەن هێزەکانــی ئیتاعاتــی شــاری نەوشــەهر ســەر بــە 
ــی نووســینی پۆســتێکی  ــە تۆمەت ــا ب ــدەران تەنی ــزگای مازەن پارێ
"بێدەنگــی خیانەتــە" و وێنــەی  ئینســتاگرامی کــە نووســیبووی 
لــە  خەزەڵــوەر  مانگــی  خۆپێشــاندانەکانی  گیانبەختکردوانــی 
شــارەکانی مەریــوان و جوانــڕۆ بــاو کردبــۆوە، دەستبەســەر 
١9ی  سێشــەممە  ڕۆژی  لێکۆڵینــەوە  ٢١ڕۆژ  پــاش  و  کــرا 
بەندیخانــەی  بــۆ  گوازرایــەو  هەتــاوی  ١٤٠٠ی  ســەرماوەزی 
مــاوەی  لــە  هاوواڵتییــە  ئــەو  نەوشــەهر،  شــاری  ناوەندیــی 
پەیوەنــدی  دەرفەتــی  جــار  یــەک  تەنیــا  کرانــی دا  دەستبەســەر 
لــە گــەڵ بنەماڵەکــەی پــێ درا بــوو و پــاش مانگێــک بــە دانانــی 
بارمتــە و بــە شــێوەی کاتــی تــا بەڕێوەچوونــی دادگا ئــازاد کــرا.
دواتر ڕۆژی پێنج شــەممە ٢٨ی ســەرماوەزی ١٣9٨ی هەتاوی 
لــە حالێکــدا کــە لــە گرتنــی پارێــزەر بێبــەری کرابــوو بــە تۆمەتــی 
"ئەندامەتــی لــە حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران" بــە ٢ســاڵ 
و ٧ مانــگ بەندکــران، بــە تۆمەتــی هاندانــی خەڵــک بــۆ دروســت 
کردنــی خۆپێشــاندان و تێکدانــی ئاسایشــی گشــتی بــە ســزای ٣ 
ســاڵ بەندکــران  بــە تۆمەتــی “ پڕوپاگەنــدە دژ بــە نیزام” ســزای ٧ 
مانــگ و ١5 ڕۆژ بەندکرانــی بــە ســەردا ســەپاوە و بەپێــی یاســای 

ــە  ــان وات ــە زۆرترینی ــەو ســێ حوکم ــەکان ل ــەوەی حوکم کۆکردن
حوکمی ٣ساڵ بەندکرانی جێبەجێ دەکرێت بەاڵم ئەو هاوواڵتییە 
دادگای  الیــەن  لــە  بــە ســزاکەی،  دەربڕیــن  ناڕەزایەتــی  دوای 
پێداچوونــەوە ســزاکەی کــە پێشــتر 5ســاڵ و 9 مانــگ بەندکــران 
بــوو بــۆ ٦ســاڵ و ٤ مانــگ و ١5 ڕۆژ بەندکرانــی زیــاد کــرا بــوو.
ــی پارێــزەری ئــەو هاوواڵتییــە ئــەوەی پشتڕاســت   مســتەفا نیل
کــردەوە کــە ســزای بەندکرانــی مــوژگان کاوســی بــە پێچەوانــەی 
مــادەی 5٠٠ی ئاییننامــەی دادیارییــە و بەبــێ بانــگ کردنــی و 
ــە ســەردا ســەپاوە. ــەو ســزایەی ب ــاع ئ ــۆ دیف ــزەر ب ــی پارێ بوون
بانەمــەڕی  ٣٠ی  دووشــەممە  ڕۆژی  کاوســی  مــوژگان 
١٤٠٠ی هەتــاوی بــە مەبەســتی تێپەڕاندنــی ســزاکەی دەســت 
کــرا.  نەوشــەهر  شــاری  بەندیخانــەی  ڕەوانــەی  و  بەســەر 
 دواتــر مــوژگان کاووســی لــە بەندیخانــەی نوشــەهر بــە هــۆی 
ناڕەزایەتــی دەربڕیــن بــە کەمتەرخەمیــی بەرپرســانی بەندیخانــە 
لــە ســەر پەرەســەندنی پەتــای کۆرۆنــا لــە بەنــدی ژنانــی ئــەو 
بەندیخانەیە و بێبەری بوونی لە مافی مەرەخەسی و چاوپێکەوتن 
پــاش  بنەماڵەکــەی  لەگــەڵ  تەلەفوونــی  پەیوەنــدی  تەنانــەت  و 
ماوەیــەک گوازرایــەوە بــۆ بەندیخانــەی "ئێڤیــن"ی شــاری تــاران.
دواتــر لــە بەندیخانــەی ئێڤینــی تــاران ڕۆژی سێشــەممە ١ی 
ــرت و دوای  ــە خــواردن گ ــی ل ــاوی مان ــی ١٣99ی هەت خەرمانان
١٦ رۆژ مانگرتــن لــە خــواردن لەبــەر ناجێگربوونــی تەندروســتی 
گوازرایــەوە بــۆ نەخۆشــخانەی تاڵەقانــی لــە  شــاری تــاران و لــە 
کۆتاییەکانــی مانگرتنەکــەی لە نەخۆشــخانە وتارێکی باوکردەوە. 

دەقی قسەکانی موژگان کاووسی
"بەرخۆدان ژیانە،

لــە  مانگرتــن  دووهەمــی  و  بیســت  ڕۆژی  کۆتایــی  لــە 
خواردنم،کۆتایی ڕۆژی سێشەممە ١ی ڕەزبەری ١٣99ی هەتاوی 
و لە کاتێکدا بە مەبەســتی چارەســەریی کۆئەندامی هەناســەم کە 

باسێک لە 
خۆڕاگرییەکەنی 

موژگان کاووسی 
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بــە هــۆی مانگرتــن لەخواردنــەوە لــە نەخۆشــخانە خەوێندرابــووم، 
مانگرتنەکــەم شــکاند هەتــا هــەر وەک پێشــتریش باســم کردبــوو 
بتوانــم بــە دوای کەڵکەڵــە هزرییەکانــی ژیانمــدا هەنــگاو بنێــم.
دیــوارە  پشــت  لــە  هەتــا  دەرفەتێــک  بــووە  ڕۆژانــە  ئــەم 
لەگــەڵ  دەنگــی  بــێ  بــە  ئێڤینــەوە  بەندیخانــەی  بەرزەکانــی 
بیســت،  منتــان  ناڕەزایەتیــی  دەنگــی  بکەیــن،  قســە  یەکتــری 
دەنگــی دڵەڕاوکێــی ئێــوەم بیســت. لــە هاوڕێیەتیــان خوشــحاڵ 
دڵخۆشــم". هاوڕێیەتییــە  ئــەو  بەبەبەردەوامــی  و  بــووم 

ڕۆژی چوارشــەممە ٣٠ی  ماوەیــەک  پــاش  هاوواڵتییــە  ئــەو 
پووشپەڕی ١٤٠٠ی هەتاوی بە هۆی تووشبوون بە پەتای کۆرۆنا 
بە دانانی بارمتە مەرەخەسی کاتی پێدرا و لە بەندیخانە ئازاد کرا.
لقــی  الیــەن  لــە  مەرەخەســییەکەی  تێپەڕبوونــی  کاتــی  لــە 
گەالوێــژی  9ی  ڕۆژی  مازەنــدەران  شــاری  دادگای  ٢٨ی 
بەندیخانــەی  بــۆ  دوورخســتنەوەی  ســزایی  هەتــاوی  ١٤٠٠ی 
بــە فەرمــی پێ ڕاگەیەنــدرا و ڕۆژی ٢٠ ی گەالوێــژی  کــەرەج 
مەرەخەســییەکەی  هاتنــی  کۆتایــی  پــاش  هەتــاوی  ١٤٠٠ی 
لــە حالێــک دا کــە بــە تــەواوی تەندروســتی خــۆی بــە دەســت 
نەهێنابــۆوە، گەڕایــەوە بــۆ بەندیخانــەی ئێڤیــن لــە شــاری تــاران.
ســزای  مــاوەی  تێپەڕاندنــی  کاتــی  لــە  هاوواڵتییــە  ئــەو 
و  پزیشــکی  پێداویســتی  نەبوونــی  هــۆی  بــە  بەندکرانەکــەی 
دەرمانــی لــە بەندیخانــە و بــە هــۆی نەخۆشــی دڵ و هاتنەخــواری 
زەختــی خوێــن بــاری تەندرووســتی ناجێگیــرە ببــوو و پزیشــکانی 
بەندیخانــە ئەوەیــان پشتڕاســت کردبــۆوە کــە مــوژگان توانــای 
مانــەوەی لــە زینــدان نەمــاوە بــەاڵم هیــچ وەاڵمێکــی روون لــە 
و  نەدرایــەوە  ناوبــراو  داوای  بــە  زینــدان  پەرپرســانی  الیــەن 

ڕۆژی ١٤ی ڕەزبــەری ١٤٠٠ی هەتــاوی دوای ٣ڕۆژ مانــەوە 
بــۆ  گوازرایــەوە  تــاران  شــاری  ئینتزامییەکانــی  گرتنگــە  لــە 
حالێکدابــوو  لــە  ئــەوە  و  کــەرەج  کەچوویــەی  بەندیخانــەی 
نیشــتەجێبوونی  شــوێنی  لــە  نزیکــی  هــۆی  بــە  نابــراو  کــە 
کردبــوو. نەوشــەهر  بەندیخانــەی  بــۆ  گواســتنەوەی  داوای 
بەندیخانــەی  بــۆ  کاووســی  مــوژگان  گوازرانــەوەی  دوای 
٢١ی  شــەممە  چــوار  ڕۆژی  کــەرەج  شــاری  کەچوویــەی 
ڕەزبــەری ١٤٠٠ی هەتــاوی بــۆ بەندیخانــەی ئێڤیــن لــە شــاری 
گواســتنەوەی  بــوو  ئاشــکرا  دواتــر  کــە  گەڕێندرایــەوە  تــاران 
مــوژگان کاووســی بــۆ بەندیخانــەی ئێڤیــن لــە تــاران هەڵــە بــووە 
و دووبــارە دەبــێ بگوازرێتــەوە بــۆ بەندیخانــەی کەچوویــەی 
شــاری کــەرەج و دووبــارە گەرێندراویــەوە بــۆ ئــەو بەندیخانەیــە.
لــە دروســتبوونی ئــەو هەڵەیــە لــە نێــوان ئــەو دوو بەندیخانــە و 
ــە بــەر نەبوونــی دادوەر  دەزگای داد مــوژگان کاووســی ٣ڕۆژ ل
لــە گرتنگــە ئینتزامییەکانــی شــاری تــاران ڕوبــەروی بێڕێزی هێزە 
ئینتزامییەکان ببۆوە و لە گەڵ بەندکراونی دیکە کە بە تاوانەکانی 
وەک دزی و  فرۆشــتنی مــادە هۆشــبەرەکان ڕاگیرابــوون، بەنــد 
کــرا. شــایانی باســە مــوژگان کاووســی لــە مــاوەی ئــەو ٣ ڕۆژە 
ــە گرتنگــە ئینتزامییــەکان بــووە نــان و ئــاوی نەخواردبــوو. کــە ل
هەتــاوی  ١٤٠٠ی  بەفرانبــاری  ١5ی  چوارشــەممە  ڕۆژی 
و  مەرەخەســی  بــە  کــرا  بــۆ  ســزاکەی  کۆتایــی  مــاوەی 
کــرا. ئــازاد  کــەرەج  شــاری  کەچویــەی  ندیخانــەی  بــە  لــە 
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بکــەم  وەســف  چۆنــی  و  بکــەم  باســی  کوێــوە  لــە  نازانــم 
ڕەنگــی  لــە  و  ورە  وێنــەی  لــە  بــاوەڕ،  ڕەگــەزی  لــە  ژنێــک 
نەیــار  بــۆ  ڕق  بــە  دەکا  ئازارەکانــی  کــە  ژنێــک  ئومێــد. 
پێدەکەنــێ. یارێــوە  دەم  بــە  دڵپڕییــەوە  دنیایــەک  بــە  و 
ژیانــی  خەرمانــی  تەنیــا  خەرمانــان  کــە  خاتوونێــک 
قســەی  و  ئومێــد  و  هێــوا  کۆاڵنێــک  بەڵکــوو  و  نەبــرد 
ئەســتاند. لــێ  دراوسێشــی  و  هــاوڕێ  و  خــۆش 
ــە  ــن ک ــک بکەی ــەک ڕەســتەدا پێناســەی ژنێ ــە ی ــن ل ــا دەتوانی تەنی
خــۆی الی حــەق بــێ و کەســایەتییەکی مەزنــی ببــێ کــە بیــر و 
ئەندێشــەی زینــدووی نەتەوەیــەک و چیرۆکەکانــی پڕاوپــڕی زام و 
ئێشــی کۆمەڵگــە و ژنانــی نەتــەوەی خۆیەتــی، ئەویــش زاڵ بوونــی 
بیــری نتەوەپەرســتی و ئاشــق بــوون بــە خــاک و نیشــتمانەکەیەتی.
ــێ و غەمــی   ــە مڵکــی خــۆی دەزان ــەو بست بەبســتی نیشــتمان ب ئ
کۆمەڵگەیــە. پیاوانــی  و  ژنــان  دواکەوتوویــی  ئــەو  ســەرەکی 
ژنێکــی بوێــر و پڕاوپــڕ لــە بــاوەڕ ئــەو غەم لەبیری چەقبەســتووی 
نەتەوەکــەی دەخــوا و ئــەو غەمــە وازی لــێ ناهێنــێ. ئــەو هــەر 
بــە منداڵــی تێکــەڵ بــە غەمــی کۆمەڵگــە و نیشــتمانەکەی  ببــوو، 
ئــازاری  لــە  پــڕ  ڕووداوی  دەیــان  بــە  ژیانیــدا  لــە  کــە  ژنێــک 

بینیبــێ لەوانیــە بەهێزتــر لــەوە بــێ کــە بــەو ســاناییە بڕووخــێ.
خاتوو ســوڕەیا پەیڕەوان کچە شــەهیدی ژنە شــەهید، خاتوونێک 
کــە لــە هەڕەتــی الوێتــی نــازی باوکی لێ دەشــێوێ و باوکی دەچێتە 
ڕیــزی شــەهیدان و ســەری لــە ڕێــگای خــاک و واڵتەکــەی دادەنــێ.
بــۆ  دەبــا  داواکانــی  و  نــاز  ئــەو  هەمــوو  دەڵــێ  خــۆی  وەک 
خۆشەویســت و هاوســەری و ئــەو دەبێتــە هەڵگــری نازەکانــی.
ورە  لــە  پــڕ  ڕووخــۆش،  و  میهرەبــان  و  هاشــمی  کاک 
بــوو. تێکۆشــانیدا  و  کار  لــە  دڵســۆز  و  کاری  و  بــاوەڕ  و 
کاک هاشــم و ســوڕەیا خاتوون دوانەیەکی هێند جوان بوون کە 
دووژمن چاوی بەرایی نەدا و بەشێوەیەک بێ بەزیانە لێکی کردن. 
بــوو  ڕۆژ  هەمــان  ڕۆژە  ئــەو  بــوو  خەرمانــان  ١٧ی  ڕۆژی 
دوژمن تۆقێنەکــەی  قــەاڵ  لــە  بەچەکێــک  ئیســامی  کۆمــاری  کــە 
لــێ  کەڵکــی  دەوڵەتــان  شــەڕی  بــۆ  تەنیــا  کــە  دا  دێموکراتــی 
ــدا  ــە زۆر شــوێن و بابەت ــەو ڕۆژە زۆر و ل ــرێ، باســی ئ وەردەگی
بــڕۆم و باســی  لەســەر  لــەوە زیاتــری  نامهــەوێ  بۆیــە  کــراوە 
ناچێتــەوە. لەبیــر  کــە  بــوو  بڵێــم ڕۆژێــک  تەنیــا دەتوانــم  بکــەم 
و  هەڵپــڕووزان  گوڵــەکان  هەمــوو  کــە  ڕۆژێکــی 
هەڵپڕووکانــی چــڵ بــە چڵــی ئــەو دار و گواڵنــە کــە بــە دەســتی 
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وێــڕای  خۆشــی  کــە  چاندرابــوون  باخەوانێــک  میهرەبانــی 
کــرد.  نیشــتمان  خاکــی  تەســلیمی  پاکــی  ڕوحــی  گوڵەکانــی 
کاک هاشــم عەزیزی میهرەبان و دڵســۆز، دڵســۆز، بۆ تاک بەتاکی 
پێشمەرگەکان و سرووشت و دار و گوڵ و حەوشە و...هتدی قەاڵ.
مووشــەکی  بــە  ئێــران  غــەدداری  ڕێژیمــی  خەرمانــان  ١٧ی 
ئــەوەی  هــۆی  بــە  بــوو  و  دا  دێموکراتــی  قــەاڵی  لــە  بالســتیک 
بگــرێ. دێموکــرات  بنەماڵــەی  بەرۆکــی  قــورس  غەمێکــی  کــە 
ــە نەخۆشــخانە ســوڕەیا خانمــم بینــی هێشــتا نــاوی  ئــەو ڕۆژە ل
ــڕ  ــی پ ــە دڵێک ــەاڵم ب ــەک ورەوە ب ــە دنیای ــوو ب شــەهیدەکان نەهاتب
لــە غــەم و بــە هیــوای ئــەوەی بــە زیندوویــی خۆشەویســتەکەی 
هاوســەر و هاودەمــەی چەندیــن ســاڵەی ببینــێ، دەگــەڕا بــەاڵم 
شــێوابوو،  لــێ  نــازی  هەتاهەتایــە  بــۆ  کــە  لــەوەی  خەبــەر  بــێ 
تاریــک  لــێ  ماڵــی  هەتایــە  هەتــا  بــۆ  کــە  لــەوەی  خەبــەر  بــێ 
ڕۆژە  جگەرگۆشــەکانی  نەتەنیــا  کــە  لــەوەی  بێخەبــەر  ببــوو، 
و مــوژدە و نــزار و بانــە بــێ بــاب ببــوون و خــۆی و هەمــوو 
گوڵەکانــی قــەاڵ و ماڵــە خنجیانەکەشــیان نازیــان لــێ شــێوابوو.
ســوڕەیا خاتــوون، خاتوونێکــی پــڕ لــە ورە، ورەیــەک لــە شــێوەی 
پــۆاڵ و پــڕ لــە غــروور، غروورێــک لــە شــێوەی ئاگــر، ئاگرێــک 
ــار  ــی ی ــەی دڵ ــر دەکا و گەرماک ــار کوێ ــە بڵێســەکەی چــاوی نەی ک
ئــەو ڕووداوە  تــازە  کــە  یەکــەم  لــە ڕۆژانــی  گــەرم دەکا. هــەر 
ناخهەژێنــە ڕوویدابــو، دەچوویــن بــۆالی لەگــەڵ دڵــی برینــداری پــڕ 
بــوو لــە غــروور و تەنیــا بــۆ دڵخۆشــیدانەوەی خــۆی و هەمــوو 
هاوڕێیانــی دەیگــوت خــۆ مــن بەتەنیــا چــرای ماڵــم نەکوژاوەتــەوە 
ئــەو  تــا  لــەم ســەر  لــە خوێنــدا،  کۆاڵنەکەمــان ســوور ســوورە 
ســەری کــۆاڵن خوێنــی شــەهیدە. چرایــەک ناییســێ لــەم کۆاڵنــەدا.
خۆشەویســت  کام  بــۆ  بگریــم؟  کامیــان  بــۆ  نازانــم  دەیگــوت 
منداڵەکانــی  باوێنمــەوە؟  هــاوڕێ  کام  هەڵوەرێنــم؟  فرمێســک 
خــۆم لــە ئامێــز بگــرم یــان منداڵــی هاوڕێــی چەندیــن ســاڵە و 
کوژایــەوە؟ ماڵیــان  چــرای  هەتاهەتایــە  بــۆ  کــە  دراوســێکانم 
بــۆ  ســامەت؟  ســەرتان  خــۆش  بۆخۆتــان  بڵێــم  کامیــان  بــە 
پێشــەوای شــلک و الو و مەنســووری پــڕ لــە ورە و بــاوەڕ و 
جەماڵــی دڵ بەدنیــا دەگریــا چــاوی بــە چــرای کــوژاوەی ماڵــی 
حەســەنپوور دەکــەوت و کوڵــی دڵ هەڵــی دەگــرت و غەمــی لــە 
دەســتدانی نەســرین و ســوهەیای هاوڕێــی چەندیــن ســاڵەی و 
هەمــوو هاوڕێکانــی بــوو بــە وره و باوەڕێــک کــە لــە چــل ڕۆژ 
ــەڕی  ــەو پ ــدا ب ــەی شــەهیدانی ١٧ی خەرمانان ــە چل ــە ل ــدا وات دوایی
پەیامــی  و  بوەســتێ  کامێــرادا  دەیــان  بــەردەم  لــە  غــروورەوە 
بنەماڵــەی شــەهیدان بخوێنێتــەوە و بــە دڵێکــی پــڕ لــە غــەم بــەاڵم بــە 
ورەیەکــی پۆاڵییــن بڵــێ هەتــا کۆتــا چرکــەی ژیانمــان درێــژەدەری 
ڕێبازێــک دەبیــن کــە ئــەو شــەهیدانە ســەریان بــۆ کــردە بەردەبــاز.
لــە حەوشــەی قــەاڵ وردە ورده گوڵــەکان  پــێ نەچــوو  زۆری 
لەگــەڵ  هاشــم  شــەهید  ڕووحــی  کــرد  هەســتم  مــن  ڕوانــەوە 
هەتــا  گەڕایــەوە  قــەاڵ  گوڵەکانــی  غونچــەی  یەکــەم  پشــکووتنی 
بنەماڵــەی  و  پێشــمەرگە  بــاوەڕی  و  ورە  قــەاڵی  هەتــا  بڵــێ 
پێشــمەرگە و شــەهی ببــێ جوانــی و ئومێــد و ژیــان هــەر دەمێنــێ.
غــەم  مێهرەبانانــە  دڵ  بــە  و  مەغــروور  ڕواڵــەت  بــە  ئــەو 
دەوروبەریــن. لــە  کــە  دەخــوا  کەســانە  ئــەو  هەمــوو  لــە 
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هەندێــک لــە کتێبــەکان هــەن کــە هیــچ کات ناتوانــی لــە یادیــان کەی 
بــۆ هەمێشــە لــە یــادت دەبــێ هەندێــک لــە کتێبــەکان کــە دەیانخوێنــی 
هەســت دەکــەی بــاس لــە تــۆ دەکا لــە ژیانــی تــۆ خــۆت لــە نــاو 
ــەکان،  ــە کتێب ــک جــار بنووســین ل ــت هەندێ ــی... دەبێ ــەدا دەبین کتێب
ڕووداوەکان، دەردکان، نابەرانبەریــەکان، بیــرە کۆنــەکان و زۆر 
شــتێ تــر... هەندێــک جــار کــە کتێبێــک دەخوێنــی ڕەنگــە لــە ڕوانگەی 
زۆر کەســەوە ئــەوە تەنیــا ڕۆمانێــک بــێ و هیچی تــر بەاڵم نا وانییە 
ئــەو کتێبــە بــە جورێــک لــە ســەر ژیانــی تــۆ کاریگــەری هەیــە کــە 
ناتوانــی باســی بکــەی. ڕەنگــە هەمــوو ژیانــت و بیرەکانــت بگــۆڕێ. 
هەندێــک جــار تەنیــا یــەک کتێــب یــەک قســە یــەک هەڵــە بتوانــێ تــۆ 
بگــۆڕی و هەمیشــە شــێونەواری ئــەو شــتە لەســەر دڵــت بمێنــی...
لەنێو بیرێکی زۆر قووڵ دا بووم چی بنووسم چ شتێک دەتوانی 
ئــەم جــارە ببیتــە یــاری پێنووســەکەم چــە شــتێک هەیــە کــە بتوانــی 
لەگەڵ حاڵی هەمووان بگونجێ باس لە قسەی دڵی من و تۆ بکات.
بزانــی چــۆن  دەبــێ  پێویســتە  دەســپێکردنی  هــەر شــتێک  بــۆ 
دەســتپێبکەی چــۆن بــاس بکــەی هیــچ شــتێکم نەدەزانــی ماوەیــەک 
شــتم  دانرابــوو  ژوورەکــەم  ســووچی   لــە  پێنووســەکەم  بــوو 
نەبــوو  نووســین  بــۆ  باســێکم  ڕاســتییەکەی  نەدەنووســی  پــێ 
تــا ئــەوێ کــە لەگــەڵ ئــەو کتێبــە کــە شــوێنەواری دەزانــم بــۆ 
هەمیشــە لەســەر ژیانــم دەمێنیتــەوە دەزانــم هیــچ کات ناتوانــم 
ئــەو ژیانــە تاڵــە لــە بیــرم بکــەم... بەڵــێ بــاس لــە ڕۆمانــی )گــرەوی 
بەختــی هەاڵڵــە دەکــەم( هەمــان ئــەو ڕۆمانــەی کــە باســی تەنیــا 
کچێکــە. هەمــوو  ژیانــی  کچێکــە  هەمــوو  باســی  نییــە  کچێــک 
کــە  کچــە  ئــەو  هەمــان  دەکــەم  هەاڵڵــە  لــە  بــاس  کــچ؟  کامــە 
هەمــوو  چەشــت  تاڵییەکــی  هەمــوو  بــەاڵم  نەبــوو  تاوانێکــی 
ناحەقییەکــی لــە بەرانبــەردا کــرا؟ ئایــا هەڵــەی کردبــوو؟ کاتێــک 
قەفەســێک  لەنێــو  کــردەوە  بیــر  وام  خوێنــدەوە  ڕۆمانــەم  ئــەم 
گیــرم خــواردووە ڕێگــەی دەربــاز بوونــم نییــە قەفــەس بــوون 
ــەاڵم  ــا ب ــت ن ــرم خواردبێ ــک گی ــە ژوورێ ــە ل ــا ک ــەوە ن ــای ئ ــە مان ب
ــە قســەکان  ــەوەی ب ــا ئ ــرێ ت ــی بک ــک زیندان ــە ژوورێ ــم ل وا دەزان
بیــرەکان هەڵســووکەوتەکان لەنێــو قەفەســێک زەنجیــرت بکــەن 
ئایــا دەتوانیــن لــەو زەنجیــرە دەربــاز بیــن یــا نــا، خۆزگــە ڕێگەیــان 
دەدا بــە دڵــی خۆمــان بژیــن ئــەو کات باشــتر نەدەبــوو؟ باشــتر 
ــۆ  ــازادی ب ــا کــوا ئ ــژارد؟ بــەاڵم ن ڕێگــەی ژیانــی خۆمــان هەڵنەدەب
کــچ بــووە؟ کــوا کــچ مافــی ئــەوەی بــووە کــە بــە دڵــی خــۆی بــژی؟
با شرۆڤەیەک لەسەر هەاڵڵەتان بۆ بکە ئەسڵەن هەاڵڵە کێیە؟ هەاڵڵە 
دەنگی هەموو کچێکە ژیانی هەموو کچ و ژنێکە بە شێوازی جیاوا. 
ــە" یەکێــک لــەو کتێبانــە بــوو کــە  ڕۆمانــی "گــرەوی بەختــی هەاڵڵ
قــەت ناتوانــی وشــەکان هەســتەکانی نێــو ئــەو کتێبــە لــە یــاد بکــەی. 
بــۆ هەمــوو ژنێــک پێویســتە کــە ئــەو ڕۆمانــە بخوێنێتــەوە و باســی 
لەســەر بــکا ئــەو ڕۆمانــە دەبــێ چەندیــن کاتژمێــر و چەندیــن کــەس 
ــەوەی  ــە ئ ــە هــۆکار کــە هەاڵڵ باســی لەســەر بکــەن. شــتێک بووەت
بەســەرهات و خەنجــەری لــە دڵــی دراوە. بــەاڵم ئەمــە بــۆ هەندێــک 
کــەس تەنیــا ڕۆمانێکــی ئاســاییە و هیچــی تــر نییــە، بــەاڵم نــا ئەمــە 
باســی ژیانی ئێمەیە ژیانی ئەمڕۆ دوێنی و تەنانەت داهاتووشــمان. 
دەگــرێ؟  ســەرچاوە  لەچییــەوە  ڕۆمانــەدا  لــەم  تووندوتیــژی 

بــووە؟  تووندوتیــژی و ڕووداوە  ئــەم  هــۆکاری ســەرەکی  کــێ 
کــە ڕۆمانــی "گــرەوی بەختــی هەاڵڵــە" دەخوێنینــەوە دەزانیــن کــە 
ــەوە  ــەر لەســەرەتایی منداڵی ــە ه ــە هەاڵڵ ــەر ب ــی بەرانب ــێ ناحەق بەڵ
دەســتی پــێ کــرد کاتــی کــە هەاڵڵــە منداڵ بــوو لەبەر پێشــمەرگایەتی 
باوکــی حەمــە ڕەشــید ئاغــا حــەزی لــە پێشــمەرگایەتی بــوو بــەاڵم 
دایکی هەمیشە پێ دەگوت تۆ کچی نابێ بەو جورە هەڵسووکەوت 
بکــەی نابــێ بــەو شــێوازی جل وبەرگــە بێیــە دەرێ ئــەوە نەشــیاوە 
بۆتــۆ، چــەن ســەیرە تەنانــەت ئێمــە ژنەکانمــان ڕەحــم بــە هــاو 
ڕەگەزی خۆیان ناکەن و هەمیشــە لە زەوقی دەدەن هەموو کاری 
دەکــەن تاکــوو ڕێگــەر بــن لــە گەشــە کردنــی یەکتــر. بــەاڵم بۆچــی 
هــۆکاری ئــەوە چییــە کــە دوو ژن ســەبارەت بــە یەکتــر بــەو جــورە 
هەڵســووکەوت دەکــەن؟ چــۆن کاتێــک دوو ژن بــەو جــورە ناحەقــی 
بەرانبــەر بــە یــەک دەکــەن ڕەگــەزی بەرانبــەر حــەق بــە ئــەوان بــدا. 
بیــر  بــوون  نائــاگا  بــۆ  دەگرێتــەوە  ئەمــە  هۆکارەکانــی 
نەکردنــەوە بیــر و شــێوازە کۆنــەکان، کاتێــک کــە هەاڵڵــە جلــی 
کوڕانــی لەبــەر دەکــرد باوکــی هەمیشــە پــێ دەگــوت هەاڵڵــە تــۆ 
کــچ نــی تــۆ کــوڕی تــۆ وەکــوو کــوڕی و ئــازا و بوێــری. ئــەو 
گــەورە  خۆیــدا  جێــی  لــە  لەوانەیــە  هەاڵڵــە  باوکــی  قســەیەی 
نیشــاندان و تاریــف بــێ بــۆ کچێــک بــەاڵم لــە ڕاســتیدا ئــەوەش 
ژنــان. بــە  دەژ  تووندوتیژییــە  و  نابەرانبــەری  شــێوەیەک  بــە 
کاتێــک کــە باوکــی هەاڵڵــە ژنــی هێنــا بەســەر دایکــی هەاڵڵــە دایکــی 
تەنانــەت هیچــێ بــە حەمــە ڕەشــید ئاغــاش نەگــوت و ئــەو ژنــە کــە 
ــوەژن  ــەوەی بێ ــەر ئ ــوو لەب ــا کردب ــە ڕەشــید ئاغ ــە حەم شــووی ب
بــوو وایــان بــە مێشــکیدا خوێندبــوو کەســێک کــە بێــوەژن بــوو 
هیــچ کات ناتوانــی هاوســەرێکی بــاش بدۆزیتــەوە و ئەویــش لەبــەر 
ئــەوە شــووی بــە پیاوێــک کــرد کــە هــاو تەمەنــی باوکــی بــوو. 
کاتێــک کــە هەاڵڵــە ڕۆشــتە حیــزب و لەگــەڵ برایمــۆک یەکتریــان 
ناســی، برایمــۆک کەســیکی تێگەیشــتوو بــوو هیــچ کات باوکــی 
ئــەوی خــۆش نەویســت چــۆن هاوبیــری باوکــی هەاڵڵــە نەبــوو 
و  بێــت  ئێمــە  دەژی  کەســی  گــەر  هەموومــان  )بەداخــەوە  و 
دەژی بیروڕاکانمــان بۆســتی خۆشــمان نــاوێ ڕەقمــان لێیەتــی.( 
بــۆ خوێنــدن هەاڵڵــە دوای مردنــی برایمــۆک ڕۆشــتە ســوئید 
بــۆ ئــەوەی گەشــە بــکا و ببیتــە ئەو کەســە وا خــۆی دەیەوێ بەاڵم 
کــەی کچێــک لــە خێزانێکــی بــەو جورە توانیوێتی بــە دڵی خۆی بژی 
گەشــە بــکا هەاڵڵــە کــە ڕۆیشــتە ســوئید کەســێکی ســەرکەوتوو بــوو 
ــای لەگــەڵ مافەکانــی خــۆی ئاشــنا بێتــەوە و بزانــێ ژنیــش  و توان
مافــی هەیــە و ئێســا هەمــوو مافەکانــی یــەک دانــە ژنــی دەزانی چییە 
و هەمــوو قســەیەکی بــە ئاســانی قەبــووڵ نەدەکــرد چــون کەســێکی 
ــوو تاوەکــوو باوکــی  ــوو. ژیانێکــی خۆشــی ب ــدەوار ب ــاگا و خوێن ئ
ــۆ ســوئید. ــارد ب ــاوی شــێرزاد وەکــوو هاوســەری ن ــە ن کوڕێــک ب
کچەکــەت  بــۆ  هاوســەر  واڵتــی  لــە  ســەیرە  چــەن 
؟ کــرد  کارەی  ئــەو  بۆچــی  تــر  واڵتێکــی  بــۆ  بنێــری 
نازانــم لــە کوێــوە باســی شــێرزادتان بــۆ بکــەم و چــی بڵێــم ئــەو 
ــوو  ــو بردب ــی لەنێ ــر و شــێوازی کــۆن هەمــوو ژیان کــوڕەی کــە بی
ئــەو کەســە کــە هیــچ شــتێک جگــە لــەو بیــرە هەاڵنــە نەدەبینی باســی 
ــە  ــە هەاڵڵ ــەر ب ــۆ بکــەم ناحەقیەکانــی کــە بەرانب چــی شــێرزادتان ب

باسێک لە ڕۆمانی گرەوی بەختی هەاڵڵە
ڕووناک
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کــردی ئــەو برێنانــەی کــە نــەک هــەر لەســەر جەســتەی هەاڵڵــە 
بەڵکــوو لەســەر دڵیشــی شــوێنەواری هێشــت  نازانــم بــەاڵم ڕەنگــە 
شــێرزاد باشیشــی هەبــێ بــۆ نموونــە ئــەوێ کــە هەمیشــە ئەوینــی 
کوردســتانی لەدڵــدا بــوو هەمیشــە دڵــی الی واڵتەکــەی خــۆی بــوو 
بــەاڵم بەداخــەوە کــە بیــرەکان و شــێوازەی پــەروەردە کردنــی نــەک 
هەرخــۆی هەاڵڵــەش و ئارەزووشــی لــە نێــو بــرد ئاخ ئــارەزوو گیان 
کچــی جــوان بۆچــی تــۆ چیــت کردبوو کە دەبوو ئەوە چارەنووســی 
تــۆ بــێ بــۆ دەبــێ شــایەتی جیابوونــەوەی دایکــت و باوکــت بــێ بــۆ 
دەبــێ لــە موحبەتــی دایــک بێبــەرێ بــێ ئاخــر بــۆ گوناحــی تــۆ چــی 
بــووە تەنیــا ئــەوی کــە کچــی شــێرزاد و هەاڵڵــە بــووی؟ ئــەو کەســە 
کــە تەنیــا کەســێک کــە هاوڕێــت بــوو فەرزانــە بــوو کچــی ســەعید.
ســەعید؟ بەڵــێ ســەعید هەمــان ئــەو پیــاوە ڕۆشــنبیرە کــە شــێرزاد 
ڕەقــی لێــی بــوو هەمــان ئــەو کەســە کــە بەڕاســتی ئــاگا بــوو ئــەوە 
ناحەقــی بەرانبــەر بــە ژنــان نەدەکــرد حەقــی ژنانــی دەپاراســت. 
چەنــد ســەختە چەنــد تاڵــە لەبەرچــی چــی بــووە هــۆکاری ئــەوە 
ــەوە چــون  ــەر ئ ــدا لەب ــە ب ــە جەرگــی هەاڵڵ کــە شــێرزاد خەنجــەر ل
هاوســەری شــێرزاد نەبــوو چــون دوای جیــا بوونــەوە دەیەویســت 
ــەوە  ــا بوون ــەوەی دوای جی ــی ئ ــۆ تاوان ــر بــێ ب لەگــەڵ کەســێکی ت
کەســیکی تــر لــە ژیانــت هەڵبژێــری بۆچــی ئــەو دەبــێ ڕازی نەبــێ 
کــە هــەر کــەس مافــی ژیانــی هەیــە چ ژن چ پیــاو بۆچــێ دەبــێ 
ژن بەکــەم بزانیــن و گــەر کەســێک بێهــەوی بــە دڵــی خــۆی بــژی 
ــدەوە  ــەم خوێن ــەو ڕۆمان ــک ئ ــن کاتێ ــی بدەی ــە دڵ ــێ خەنجــەر ل دەب
بیــرم لــەوە دەکــردەوە ئــەو خەنجــەرە لەگــەڵ هەمــوو ژنێــک دایــە 
ــێ  شــوێنەواری هەمیشــە لەگــەڵ هەمــوو ژنێکــە ڕەنگــە هەســتی پ
نەکەیــن جەســتەمان برێنــدار نــەکات بــەاڵم دڵمــان لــە هەرکاتێکــدا 
بــێ برێنــداری دەکا ئــەو خەنجــەرە ئاســاری ئــەو بیــرە هەاڵنەیــە کــە 
ــۆ هەمیشــە  ــو مێشــکی هەندێــک کــەس هێشــتا مــاوە و ڕەنگــە ب نێ
بــەرەدەوام بــێ چ کەســێک لــەم ڕۆمانــەدا بەڕاســتی تاوانبــار بــوو 
شــێرزاد کــە مافــی بەرانبەری پێ قەبــووڵ نەدەکرا؟ باوکی؟ دایکی؟ 
ــەوەکان،  ــرەکان، شــێوازی بیرکردن ــچ کام بی ــە هی ــە خــۆی؟ ن هەاڵڵ
شــێوازی  ئەمانــە  تــەواوی  هــۆکاری  بــە  بــوو  قســەکان، 
پــەروەردە کردنــەکان، بــووە هــۆی ئــەوە هەاڵڵــە وای لــێ بــێ.

ڕۆژێــک  نەبــێ  هەاڵڵەمــان  ئیتــر  کــە  دەبــێ  ڕۆژێــک  نازانــم 
خۆیــان  دڵــی  بــە  ژنــەکان  و  پیــاوەکان  بەڕاســتی  دەبــێ 
هەرکــەس  نەمێنــێ  پیاوســااڵری  دەبــێ  ڕۆژێــک  بژیــن 
بــدەن؟  پــێ  ڕێگــەی  بــژی  خــۆی  دڵــی  بــە  بێهــەوێ 
ئێمە نەک هەر هەاڵڵە چەندین هەاڵڵەمان بووە کە لەسەر شتێکی 
بیرکردنــەوەکان  شــێوازی  چــون  لەبەرچــی  کــوژراوە  بێهــوودە 
هەڵەیــە دەبــێ بیــرەکان بگــۆڕی تاوەکــوو بیــرەکان و شــێوازی 
ــت.  ــان دەبێ ــە هــەزاران هەاڵڵەم ــەک هەاڵڵ ــەک ی ــێ ن ــەرەوردە واب پ
هەاڵڵــە دەنگــی هەمــوو ژنێکــە ڕەنگــە بڵێــن گــەر ئەمــە ســەبارەت 
بــە تووندوتیــژی دەژ بــە ژنانــەوە قســە دەکا ئــەی بــۆ گواڵڵــەی 
خوشــکی هەاڵڵــە ئــازاد بــوو و ڕێگــە دەدرا لەگــەڵ ئــەم کــوڕ و ئــەو 
کــوڕ بــێ بــەاڵم نــە ئەمــە ئازادیــی نییــە ئــەوەش تووندوتیژیــە چــۆن 
ژن بــە ئــەو کارانــە ســەرقاڵ دەکــەن تــا هیــچ کات ئــاگا نەبنــەوە هیچ 
کات نەزانــن ئەوانیــش مافیــان هەیــە ئــەوە وەکــوو سەرپۆشــێک 
وایــە بــە ئــەو سەرپۆشــه کارەکانیــان دەشــارنەوە و ژنەکــە بــە 
قســە دەگــرن تــا وەکــوو نەزانــن چــی لــە ژێــر ئــەو سەرپۆشــە دایــە 
لــە  و  بکــەی  بــاس  کاژتمێــر  بەیــەک  هەاڵڵــە  ژیانــی  ناتوانــی 
وتارێکــدا بینووســی، چــون ئەوەنــدەی قســە لەنێــو ئــەو کتێبــە دایــە 
و لــە هــەر وشــەیەک دەبێتــە کەڵــک وەربگــرێ ئــەوە تەنیــا ڕۆمانیــک 
بکرێنــەوە  ئــاگا  ژنــەکان  دەبــێ  هەموومانــە  ژیانــی  ئــەوە  نییــە 
گــەر ئــاگای نەبــێ دۆخ نــەک بــاش بەڵکــوو زۆر خراپتــر دەبــێ.
تووندوتیژی تەنیا کوشتن نییە تەنیا ئازاری جەستە نییە هەندێک 
جــار دڵ و ڕۆح و بیرەکانــت ئاواتەکانــت لەگەڵیــان تووندوتیــژی 
دەکــرێ، سەرپۆشــیش دەدەنــە ســەر هەمــوو تووندوتیژیــەکان.
بــاس لــە چەنــد دانــە تووندوتیژیــت بــۆ بکــەم ئایــا لــە ژیانــی هەاڵڵە 
تەنیــا بــە یــەک شــێواز تووندوتیــژی کــراوە تەنیــا یــەک جــار؟
بەختــی  خــۆش  ڕێــگای  تەنیــا  دەزانــن  وا  تەنیــا  بۆچــی 
شــوو  ژنێــک  هــەر  ئەرکــی  تەنیــا  هاوســەرگیریە  هەرژنێــک 
هەیــە  ژیانــی  مافــی  ژنیــش  نــا  بوونــە؟  منــداڵ  و  کــردن 
هەبــێ.  هیــوای  ئاواتەکانــی  شــوێن  بڕواتــە  هەیــە  مافــی 
نەبیــن. هەاڵڵــە  باوکــی  نەبیــن،  شــێرزاد  ئێمــە  بــا 
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پێوانــەی  کــە  کــراوە  گــەورە  خاڵێکــی  دەســتپێکی  »بازنــە« 
ســیمبولی  جێ دەکاتــەوە.  لەخۆیــدا  قــەوارەکان  زۆربــەی 
ــە هــەر جــۆرە جیابوونەوەیــەک،  ــە ل یەکگرتوویــی و دوربوونەوەی
بونیادنانــی  لــە  داهێنانێکــە  هەمــوو  وەدیهێنانــی  نیشــانەی 
گۆڕانــکاری  و  گــەردوون  ســووڕانەوەی  و  گــەردوون  گــۆی 
هەڵســووڕاو. بازنەیەکــی  هەمــوو  ســووڕانی  هــۆی  بــە 
بــێ  دەســتپێک،  بــێ  تەواوکــراو،  بازنەیەکــی  هێڵــی  گەڕانــی 
ئەنجــام و بــێ گۆڕانکاریــە. هــەر لەبــەر ئــەو هۆکارانەشــە کــە 
و  گۆڕانــکاری  بــێ  زەمەنێــک  زەمــەن،  لــە  نیشــانەیەکە  بازنــە 
بــەردەوام لــە دووپــات بوونــەوەی ســووڕان دایــە بــه ڕێکوپێکــی..
بازنە نیشانەیەکە لە هێڵی ئاسمان، پەیوەندیدارە بە خواناسیەوە.
لــە نووســراوە کۆنەکانــدا ئامــاژە بــەوە کــراوە، کــە خــوا وەکــوو 
بازنــە وایــە کــە دەتوانــێ  دەســتپێکی ناوەڕاســتەکەی لــە هــەر 
شــوێنێکەوە بێــت و پانتایەکــی بێســنوور لــە هەمــوو شــوێنێک.
مــێ  پێکهاتــەی  و  ژنایەتــی  هەســت،  لــە  ســیمبولێکە  بازنــە 
بوونــە گرینگــی بازنــە لــە ســووڕانی دایــە، هــەر بــەو جــۆرەی 
ــکاری ســیمایەکی  ــەرەو گۆڕان ــا ب ــی چــەڕخ دونی ــە دوای داهێنان ک
گۆڕانــکاری  بــێ  کاتژمێــر  چەرخــی  گــرت  بەخۆیــەوە  تــازەی 
کەوانەیەکــە  بازنــە  دەفــدا  لــە  تێپــەڕدەکا.  کات  ڕێکوپێکــی  بــە 
دەف  کەوانــەی  گــەردوون،  چەڕخــی  ســیمبولی  دەف، 
نیشــانەیەکە لــە تێپەڕبوونــی زەمــەن لــە ســووڕانی هاوچەرخــدا.
بازنەی دەف نیشانەی گۆڤەندی شادییە، هەر وەک لە کوردستان 
هەڵپەڕکــەی کــوردی لــە نێــو بازنەیەکــدا جێــی خــۆی کردوۆتــەوە.
هاتنــە  دەتوانــدرێ،  کــە  ڕەمزێکــن  گاوانیــش  و  ســەرچۆپی 
ئــارای حەڵقەکانــی دەف گــرێ بدرێنــەوە بــە هەمــان ڕەمــزەوە.
پــەروەردە  و  ژیانــەوە  لــە  ســیمبولێکە  دەف  حەڵقــەی 
نــزم  و  بــەرز  فەلســەفەی  مرۆڤایەتــی،  بازنــەی  کردنــی 
بوونــەوەی دەنگــەکان، بــەرز و نــزم بوونــەوەی ژیانــی مڕۆڤــە.
دەنگدانــەوە و پەیوەنــدی نێــوان حەڵقەکانــی دەف، ئامــاژە بــە 
بەهێزبوووونــی یەکگرتوویــی و یەکدەنگــی دەســەاڵت و ڕیتمــی 
نێــوان مرۆڤــەکان دەگەیێنــێ، هــەر چــۆن کــورد وتەنــی "دەســتێک 
بەتەنــێ تەقــەی نایــە"  ئــەوەش بــە هەمــان شــێوە ئــەو فەلســەفەیە 
دەگەیێنــێ کــە لــە پێوەنــدی زنجیــرەی حەلقــەکان لــە ســەر کەوانــەی 
دەف بازنەیەکــی بەهێــز بــە دەنگێکــی بەهێــز دەخاتــەڕوو کــە تێکــەڵ 
کردنــی ئــەو دەنگانــە لــە زەمانــدا دەتوانــێ ڕیتمــی ژیانــەوە بژەنێــت.
ــدارن  ــە خــۆر و حەلقەکانیــش پەیوەندی ــە ب بازنــەی دەف ئاماژەی
دەف  ژەنینــی  و  جواڵندنــی  بــە  کــە  خــۆر  تیشــکی  لەگــەڵ 
بوونەوەرێــک. هەمــوو  ژیانــی  دەبەخشــنە  وزە  و  گەرمــی 
ــە  ــر لەوەی ڕەســەنایەتی و فەلســەفەی دەفــی ئەمڕۆیــی زۆر زیات

کــە ئامــاژەی پێکــڕاوە ئەگــەر بمانهــەوێ شــیکاری بــۆ بکەییــن لــە 
ــێ. ــەواو ناب ــەوە و ت ــگای نابێت کتێبێکــی دووســەد الپەڕەییشــدا جێ
دەفــی  مێــژووی  و  کوردســتان  لــە  دەف  ڕەســەنایەتی 
لەبــەر  نەبێــت،  کــۆن  زۆر  مێــژووی  پێدەچــێ  ئەمڕۆیــی 
دابــێ  ڕووی  دەفــدا  پێکهاتــەی  لــە  نوێگــەری  هەندێــک  ئــەوەی 
ئێســتا. پێگەیشــتووەی  قۆناغــە  ئــەو  گەیشــتۆتە  ئێســتا  کــە 
ئاســەواری  هێندێــک  لەگــەڵ  بــەراوەرد  بــە  دەتوانیــن  بــەاڵم 
ڕوونییەکــی  بەرچــاو  کــۆن  مێــژووی  دۆزراوەی 
و  ڕەســەنایەتی  بتوانیــن  تــا  بخرێتــەڕوو  بــۆ  زیاترمــان 
خــۆی. جێــگای  بــۆ  بگەڕێنینــەوە  دەف  ئامێــری  شــکۆی 
لــە شــاری دێزفولــی ئێســتای ئێــران  کــە ســەر بــە پارێــزگای 
ــە ســاڵی ١9٦٢  ــن، ل ــەوەی لورەکان ــە ن خوزســتانە و خەڵکەکــەی ل
ــەش، کــە  ــەن ســتافێکی مێژووناســی  هاوب ــی لەالی ــۆ ١9٦٦ زائین ب
پێکهاتبــوو لــە  زانکــۆی کالیفۆڕنیــا و ســەنتەری ڕۆژهــەاڵت ناســی 
زانکــۆی شــیکاگۆ، دەســت بــە گــەڕان و بەدواداچــوون لــە ســەر 
ــە  ــن شــارێک ب ــە کۆنتری ــاواز کــرا ل پاشــماوەی ١5 ســەردەمی جی
نــاوی چوغارمیــش کــە مێژوەکــەی دەگەڕێتەوە بۆ 9٠٠٠ســاڵ پێش 
ســەردەمی ئێســتا  کــە دەتوانــێ مێــژووی شارســتانێەت و کشــت و 
کاڵ زۆر لە ئامێرەکانی مۆسیقای سیمی و بایی و زەبریبە بەڵگەوە 
ڕوون بکاتــەوە. ئــەو شــتوومەک و کەرەســتە گەڵینانــەی کــە لــەوێ 
دۆزراونــەوە دەگەڕێنــەوە بــۆ پێــش ســەردەمی داهێنانــی نووســین.
پێبکــرێ.  ئامــاژەی  دەتوانــدرێ  و  گرینگــە  لێــرە  کــە  ئــەوەی 
گرۆڤەریــە  مــۆرە  لــەو  پارچەیــەک  لەنێــو  بەڵگــە  وەک  ئەوەیــە 
ــژووی پێشــکەوتنی شارســتانیەت  ــەوە،  مێ ــە دۆزراون ــەی ک گڵینان
پێــش ســەردەمی نووســین و گەشــەی مۆســیقادا دەرکەوتــووە.
بەســەر  ئــاژەڵ  پێســتی  کــە  ڕیتــم  دەرهێنانــی  بــۆ  کاتێــک 
بــە  دابەســتراوە،  تەپــڵ  نــاوی  بــە  بەســتراو  چوارچێوەیەکــی 
بــە  دەفیــش  شــێوەی  کــە  تێبگەییــن  لــەوە  دەتوانــی  ڕوونــی 
لــە جــۆری بەرهەمهێنانیــدا  هێندێــک جیــاوازی بوونــی هەبــووە 
لــە  ئاگادارکردنــەوە  مەبەســتی  و  ئایینــی  کۆبوونــەوەی  بــۆ  و 
هاتــووە. بــەکار  دڕنــدەکان  و  ئــاژڵ  ترســاندنی  و  شــەڕ  کاتــی 
ئــاژەڵ  پێســتی  بــە  هەڵبەســتراوە  بازنەیەکــی  دەف 
لەســەر  کــە  جیــاوازی  هێندێــک  بــە  تەپــەڵ  شــێوەی  لــە 
دەژەنــدرێ. دەســت  دوو  بــە  و  دادەنــدرێ  دەســت 
تێپەڕبوونــی  پێــی  لــە  ئەمڕۆیــی  دەفــی  بــەاڵم 
بەســەرداهاتووە. گۆڕانــکاری  زەمــەن 
هەڵبەســتراو  بازنــەی  وەک  درام  یــا  ڕیتمــی  ئامێــری 
و  ڕۆژئاوایــی  واڵتانــی  زۆربــەی  لــە  پێســت  بــە 
ئێســتاش. هەیــە  و  هەبــووە  بوونــی  ڕۆژهەاڵتــی 
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دەبینــدرێ  کوردســتان  لــە  کــە  ئێســتا  شــێوەیەی  ئــەو  بــەاڵم 
وەاڵت  بــەو  تایبەتــە  کــە  بیســەلمێنین  دەتوانیــن  ڕوونــی  بــە 
وەاڵتانیتــر. درامــی  لەگــەڵ  جیــاوازە  و  خاکەیــە  ئــاو  و 
لــەو  هێندێــک  بەڵگــەی  بەپێــی  مێزۆپۆتامیاشــدا  لــە 
ئاشــوری  و  ســومەری  ســەردەمی  لــە  کــە  ئاســەوارانەی 
کــە  ئــەوەن  ســەلمێنەری  دەســتکەوتووە  هوریەکانــدا 
هێنــدراوە. بــەکار  جیــاواز  مەبەســتی  بــۆ  دەف  ئامێــری 
ــە چوارشــەممەی ســووری  ــەش ئێســتا ل ــی الل ــو ئیزەدیەکان لەنێ
خۆیانــدا و تەنانــەت هێندێــک بۆنــەی ئایینــی دەف ئەژەنــدرێ و 
ئامێرێکــی پیــرۆز و گرینــگ بــۆ بەڕێوەبردنــی مەراســمەکانیان.
لێدوانــم  هێندێــک  باباچــاوش  لەگــەڵ  کــە  مــن  تەنانــەت 
کۆنــەوە  لــە  هــەر  فەرمــووی  هەبــوو،  دەف  بــە  ســەبارەت 
هەبــووە.  بوونــی  ئێمــەدا  ئایینیەکانــی  بۆنــە  لــە  ئامێــرە  ئــەو 
ئیزەدییــەکان ڕەســەنترینی ئــەو مرۆڤانــەن کــە لــە کوردســتان  
ئیزەدییــەکان  دەبــەن،  بەڕێــوە  بۆنەکانیــان  گۆڕانــکاری  بــێ 
لێکچوونیــان زۆرە بەپێــی جــل و بــەرگ و شــێوەیان بــە بــەراوەد 
لەگــەڵ ئــەو پەیکەرانــەی کــە لــە ســەردەمی ســومەری دۆزراونــەوە.
ڕۆڵێکــی  زەردەشتیشــدا  و  میتراییســم  ئاییــن  نێــو  لــە  دەف 
گێــڕاوە. شــادییەکانیاندا  و  ئایینــی  کۆبوونــەوەی  لــە  گرینگــی 
نێــو  چۆتــە  ئیســام  ئایینــی  هاتنــی  دوای  دەف 
مێژوویــی  پەیوەندیەکــی  هیــچ  و  عەربــەوە  کەلتــوری 
نییــە. و  نەبــووە  ئیســامەوە  ئایینــی  بــە  مەزهەبــی  و 
هــەر بــە پێــی ئــەو بەڵگانــەی ئێســتاش ئەگــەر ســەیری کەییــن کــە 
زۆرتریــن دەفــی دونیــا لــە نێــو کورددا ســاز دەکــرێ و بوونی هەیە.
لــە  کــە  ڕەســەنایەتیەی  ئــە  لەگــەڵ  هاوتەریبــە  ئــەوەش  کــە 
مێــژووی دف لەنێــو ئــەو خاکــەدا هەبــووە و ئــەو ئامێــرە لەبــواری 
ســایکۆڵۆژیەوە هێنــدە نیزیکــە لە ڕوحــی مڕۆڤی کورد کە زۆرترین 
ئێستاشــەوە. بــە  وەردەگیــرێ  و  لێوەرگیــراوە  کەڵکــی  و  ســود 
ــی  ــدا ماموســتایان و ژەنیاران ــەری مۆســیقای هاوچەرخ ــە هون ل
لێهاتــووی ئــەو ئامێــرە وایــان کــردووە کــە بــۆ زیندووکردنــەوەی 
الیەنــە مۆســیقایەکەی دەف ببێتــە ئامێرێکــی گرینــگ و پێویســت 
بــۆ پــەروەردە کردنــی قوتابیــان و کــۆر و کۆبوونــەوەی مۆســیقا.
ــوو  ــە تەســەوفیەکانی کوردســتان وک ــە کۆمەڵ ــاڵ ئەوەشــدا ل لەپ
تەریقەی قادری و نەقشبەندی و یارسان و ئەهلی حەق و کۆمەلێک 

کــۆر و کۆبوونــەوە و بازنــەی جیــاواز ڕۆڵێکی گرینگیان هەبووە لە 
بــەکار هێنانــی دەف وەک ئامێرێکــی ســەرەکی بــۆ زینــدوو ڕاگرتنــی 
شــکۆمەندی و گەورەیــی ئــەو ئامێــرە لــە نێــو مرۆڤــی کــوردا دەف 
وەک ئامێرێــک بــۆ پەیوەنــدی نێــوان و مــرۆڤ و خــودا ناســراوە.
دەف بەو شکڵ و شێوەیەی ئێستا موڵکی هیچ وەاڵتێک نییە و 

تایبەتە بە میللەتی کورد.

"دەف  "
به ليوى چەڕخى گەردانت ، دەهاژێنێ دڵ و گيانم  

به پەنجەى سيمى خاراوت دەلەرزێ عقل و عیرفانم  
له ڕيزی دايرەی گەردوون ، به دەف چەرخێ بنەخشێنه  

له  ڕيزى دايرەى توحيد ، فەنا كه دين و ئيمانم  
له شانەى زوڵفى ئاڵۆزت ،هەزاران نه غمه بەرپايه  
به هەر نەغمه دەالوينێ، به وێنەى سەروى بوستانم  

ئەسيرت بووم شەهيدت چەم،به چەرمت ئالو گۆرم كه  
ئيشارەت كه له سينەى من، كەوا پەخشەو پەرێشانم 

دەفى من ئايەتى ئەشقه ، نەوای مەحشەر دەخولقێنێ  
دەسا مەحشەر بكه سارا خەرامانى خەر امانم

سارا تەاڵیی
زانــی    پێویســتم  بــە   خــۆم  لەســەر  دەف  ئامیــری  ژەنیارێکــی  وەک 
نووســینیدا لــە  نەکردبــێ  هەڵــەم  هیــوادارم  بنووســم  بابەتــە  ئــەو 

چۆن من میژووناس نیم.
هەبــوو  بەهێزتــری  نووســراوەی  کەســێک  ئەگــەر  بــەاڵم 
دەبــم. خوشــحاڵ  بکاتــەوە،  ئــاگادارم  دەتوانــێ  بەڵگــەوە  بــە 

سپاس
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ســاڵی ١٣٨٦ی هەتــاوی )٢٠٠٧ی زایینــی( دوکتــور جەهانبەخــش 
کتێبــە  لــە  لوڕســتان،  زانکــۆی  زانســتیی  ئەندامــی  ســەواقب 
باســی  فرمانــروا(،  )زنــان  بەدەســەاڵتدا  ژنانــی  فارســییەکەی 
چەنــد ژنەکــوردی  ئەوســای کــردووە بەبــێ ئــەوەی بڵــێ کــورد 
بــوون. بۆیــە بــە پێویســتم زانــی ئــەم دەقــە دوایــی بــۆ فارســەکان 
پــێ  جوانــی  بــە  کوردیــان  ســاالرەژنەکانی  هەتــا  بگوازمــەوە، 
فارســی.  زمانــی  ســەر  وەردەگێڕدرێتــەوە  دوایــی  کــە  بناســێنم 
چاالکانــی  ژیاننامــەی  ڕۆژهەاڵتیــش  کوردســتانی  لــە  هەروەهــا 
١٣9٣ی  ســاڵی  لــە  بۆیــە  بــووە،  دەگمــەن  و  کــەم  کــورد  ژنــی 
ژنــە  بانگهێشــتی  لــە ڕۆژنامەکانــدا  زایینــی(  )٢٠١٤ی  هەتــاوی 
ژیاننامەکەیانــم  لێکۆڵینــەوە،  بــە  دوایــی  و  کــرد  چاالکوانەکانــم 
نووســیەوە هەتــا بزانیــن ژنانــی ئەوســا چییــان بــە یــادگار و دیــاری 
بــۆ بەجــێ هێشــتووین کــە خوێندەواریشــیان نەبــووە، لەالیەکــی 
ــش  ــی پارچەکانی تری ــە چاالکوانەکان ــی ڕۆژهەاڵت، ژن ــەوە ژنان دیک
ئــەو  ژیاننامــەی  نووســینی  ســەرەکیم،  مەبەســتی  بناســن، 
ــازاری زۆرەوە، دوور  ــە چەرمەســەری و ئ ــە ب ــووە ک ــە ب ئافرەتان
لــە هێــزی پیــاوان لــە بــواری خوێنــدەواری، یــان دەســتڕەنگینی 
دەڵێــن پێشــینیان  وەک  پێگەیانــدووە.  خۆیــان  پیشــەییەوە،  و 

دەستی خاڵی هەر بۆ چەپۆک چاکە               

بیدەی لە تەپڵی سەری خۆت کاکە

ژنێک بە مەردی مناڵی ژیاند                        

بێ بوونی پیاو  سەختی تێپەڕاند

ناوی زۆر بەرزە لەسەر چاوانە

لە بۆ کۆمەڵگا هێز و دەرمانە

ژیاننامــەی نەخوێنــدەواری خۆپێگەیانــدووە، هونەرمەنــد، داهێنەر، 
دەســتڕەنگین و جواننــووس، وێنەکێــش، ســواڵەتکار )گۆزەکــەر( و 
خۆڕسکیشــم نووســی، چونکــە مایــک و هەلــی خۆدەرخســتنیان بــۆ 
ــووە.  ــڕوا بەخــۆ ب ــزی ســەرکەوتنیان، ب ــەاڵم ڕەم نەڕەخســابوو، ب
تــا چەنــد ســاڵ لەمەوبــەر ژنانــی کــورد، لــە کوورەخانەکانیشــدا 
بــە تایبــەت کــوورە خشــتپەزییەکانی تارانــدا لەبــۆ نانێکــی حــەاڵڵ، 
بەبــەر قرچــە و بــرژەی کــوورە و هەتــاوی هاوینــان لەوپــەڕی 
هەژاریــدا لەگــەڵ مێردەکانیــان ئازاریــان دەچێشــت. ئەگــەر تەمــەن 
ــی  ــە ژنان ــە ب ــە تایبەت ــەدا ک ــی کتێب ــی دووەم ــە بەرگ ــدا ل ــەودام ب م
ــەوە". ــوو بیانبینم ــاوای کوردســتان، بەڵک ــوور و ڕۆژئ ــی باک چاالک
لەســەر جیاوازیــی پــرۆژەی کتێبــی ژنانــی کــورد کــە لەگــەڵ ئــەو 

کتێــب و پرۆژانــەی دیکــە کــە لــەم بــوارەدا چــاپ و بــاو بوونەتەوە، 
»مێژووی کورد بەهۆی نەبوونی دەسەاڵتی سیاسی و فەرهەنگی 
و کۆمەاڵیەتییەوە بەرهەم و هونەری تااڵن کراوە و دەسەاڵتەکان 
کردوویانەتــە موڵکــی خۆیــان. بــەم کەمــەش کــە بۆمــان ماوەتــەوە، 
بۆمــان دەردەکــەوێ کــە فەرهەنــگ و کولتوورێکــی دەوڵەمەندمــان 
بــووە و داپیــرە و باپیرەکانمــان لــە فەوتــان ڕزگاریــان کــردووە. بــۆ 
نموونــە لــە ئەویــن و خۆشەویســتیدا لــە ئوســتوورە و دێرۆکەکانــدا 
چەندیــن  و  فەرهــاد  و  شــیرین  زیــن،  و  مــەم  وەک:  کەســانێک 
ــان  ــن«. ی ــەی ڕاســتەقینەی دڵداری ــە نموون ــە ک ــان هەی کەســی ترم
بــووە واڵتپارێزمــان  و  جەنــگاوەر  دەیــان  دەســەاڵتدا  لەبەشــی 
ــە دەســەاڵتی  ــووە ک ــە بەشــی دەســەاڵتدا ســەرەژنگەلێکمان ب »ل
ــر  ــە جورئەتت ــاوان ب ــە پی ــووە و ل ــد و شــارەکەیان بەئەســتۆ ب گون
و  بــردووە  بەڕێــوە  شــێوە  جوانتریــن  بــە  واڵتیــان  بەهێزتــر  و 
خــوداداد  وەک:  بەخشــیوە.  خەڵــک  بــە  ئارامییــان  و  یەکســانی 
شــاخاتوون،   ســۆران،  خانــزادی  شــەجەرەدوڕ،  خاتــوون، 
بــەاڵم  عادیلەخانــم،  خانــم،  قەدەمخێــر  نەقیــب،  حەپســەخانی 
و  ژنــان  حاکمــە  و  گــەورە  مێــژووی  ئێســتا  ژنانــی  بەداخــەوە 
و  ڕوخســار  خەریکــی  زیاتــر  بۆیــە  ناخوێننــەوە  شــەڕڤانەکان 
جوانــکاری و نەشــتەرگەریگەلی نابەجێــن. لــە فەرموودەبێــژی و 
ــرۆزەوە ســەدان  ــی پی ــی قورئان ــە خوێندن ــک ب ــدا ژنگەلێ خێرخوازی
قوتابخانــە و خانووبەرەیــان بــۆ هەتیــوان و دەســتکورتان کــردووە 
و ســامەتیی جەســتە و ڕۆحــی کۆمەڵگەیــان مســۆگەر کــردووە«.
لــە بــواری شــێوازی پۆلێنبەندیــی پڕۆژەکە »لــە هەموو بوارەکانی 
سیاســی و دەســەاڵت، فەرهەنــگ و ئەدەبیــات، ژنانــی خێرومەنــد و 
ــا و دەســتڕەنگین  ــی ئەوســا و هەنووکــەی زان ــژ، ژنان فەرموودەبێ
و گیادەرمانــی کــۆن و... بــە شــێوازێکی ڕێکوپێــک پێڕســت کــراوە."
ئــەو جــۆرەی کــە خاتــوو شــیان گیانــی بــاس لــە شــێوازی 
لێکۆڵینەوەکەیــان دەکات ئــەم پڕۆژەیــە هــەم شــێوازی مەیدانــی و 
هەم بە شــێوازی کتێبخانەیی بەرهەم هاتووە و لەمبارەوە هەم بە 
شــێوەی مەیدانــی و هــەم بــە تەلەفــون و ئیمەیــل و هەمیش لەڕووی 
چەند سەرچاوەی ڕوون کراوە، بەاڵم بەهۆی باردۆخی سیاسی و 
کۆڕۆناوە نەمتوانی بە کوردستانی باکوور و ڕۆژاوا سەفەر بکەم.
بــە  لەرێــگای  بەربەســت  هەبوونــی  پرســیاری  واڵمــی  لــە 
کتیبــی  گەیاندنــی  چــاپ  بــە  و  لێکۆڵینەوەکــەی  ئەنجامگەیاندنــی 
ژنانــی کــورد، »بەربەســتی زۆرم بــۆ هاتووەتــە پێشــەوە، زۆر بــە 
دوای ســەرچاوەدا گــەڕاوم. ژنانێــک چــاالک و دەســتڕەنگین و 
شــانۆکار و مێدیــاکار بــە تایبــەت لــە ڕۆژهــەاڵت، ئامــادە نەبــوون 
الوەکانــی  بــۆ  ســەرکەوتنیان  ڕەمــزی  و  بکــەن  خۆیــان  باســی 
پەشــیمان  و  دەردەبــڕی  ئامادەگییــان  یــان  دەرخــەن.  دواڕۆژ 
دەبوونــەوە، یــان لەبیریــان دەکــرد و دەبــوا بــەردەوام بــە تەلەفــون 
وەبیریانــم بهێنایــەوە، وەک لــە بەرایــی کتێبەکەیشــدا باســم کردووە 
»ســواڵی فەرهەنگــی«م کــردووە، کەســانێکی زۆر لەباتــی ژیاننامــە، 

شیالن گیالنی: بۆ نووسینی کتێبی )ژنانی کورد( 
ڕۆژووی فەرهەنگیم گرت
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ڕێزوومــە، واتــە کورتــە چاالکییەکیــان لــە چەنــد ڕســتەدا بــۆ ڕەوانــە 
دەکــردم، ســەدانجار بــە تەلەفــون پێناســە و جیــاوازی ژیاننامــە 
و ڕێزوومــەم بۆیــان کــردوو، ئــەم لێکۆڵینــەوە کوێــرەوەری زۆرە 
دواییــش زۆر کــەس بایەخــی پــێ نــادەن و پێیــان وایــە کارێکــی 
ڕۆژهــەاڵت  لــە  ســەرچاوەکان  لــە  بڕێــک  ســادەیە.  و  ســاکار 
نەبــوون، ناچــار لــە باشــوور گــەڕاوم هەتــا دەســتم کەوتــووە. 
بەڕاســتی ئــەم کتێبــە پیــری کــردم، دڵەڕاوکێــی زۆری هەبــوو. وای 
کــرد کــە ڕۆژووی فەرهەنگیــم گــرت. بەدەگمــەن دەچوومــە میوانــی 
و کــۆڕ و کۆبوونــەوەکان و ســەفەر بــۆ الی خــزم و کەســوکار و...
لەســەر ئــەوەی کــە ئایــا چــاپ و باوبوونــەوەی کتێــب و پــڕۆژەی 
لەم شێوە چ سوود و کاریگەرییەکی لەسەر کۆمەڵگە و بە تایبەتی 
بــۆ ژنــان دەبێــت، »ئــەم کتێبــە ئەگــەر خوێنــەری خــۆی هەبــێ، 
ــی  ــۆ خوێندکاران ــەت و ب ــان، بەتایب ــۆ ژن ــە ب ســوودێکی زۆری هەی
زانکــۆ هەتــا باشــتر لــە مێــژووی خۆیــان بگــەن. لەوانەیــە ببێتــە 
لــە کەســایەتییەکدا  کــە خۆیــان  داهاتوویــان  بــۆ  تیشــکهاوێژێک 
بدۆزنەوە و هەڵکەوتەییان مســۆگەر بکەن بۆ دواڕۆژی نیشــتمان. 
لــە کۆتاییــدا لــە میــری مــەزن داواکارم پەتــای کۆڕۆنــا بنەبــڕ بێــت و 

ئاشــتی و ئارامــی بــاڵ بکێشــێ بەســەر کوردســتاندا و نەیارەکانــی 
نیشــتمان ببــن بــە یــار. باشــووری ماڵەباوانیشــمان بــۆ بمێنێــت.
سپاســی دکتــۆر عەلــی ئەشــرافی و مامۆســتا ســاماڵ ئەحمــەدی 
پێداچوونــەوەی  ئەرکــی  کــە  دەکــەم  باشــوور  دانیشــتووی 
پێزانینــم  و  ســپاس  هەروەهــا  گــرت،  بەئەســتۆ  کتێبەکەیــان 
دەکــەم  ســۆما  دوکتــور  زەحمەتکێشــەکەم  کچــە  بــە  پێشــکەش 
ــوادارم  ــرت، هی ــەی بەئەســتۆ گ ــەم کتێب ــی ئ ــە چاپدان ــی ل ــە ئەرک ک
لەگــەڵ بەڕێوەبەرانــی )باســنیوز( بەختــەوەر و تەندروســت بــێ«.
شــیان گیانــی نووســەر و شــاعیری خەڵکــی شــاری ســنەی 
ڕۆژهەاڵتــی کوردســتانە، بەتایبەتــی لەســەر ئــەدەب و شــێعری 
منــدااڵن و مێرمنــدااڵن کار دەکات و تــا ئێســتا چەندیــن بەرهــەم 
فریشــتەی  داوبــاز،  ماســیخۆرەی  دایــە،  »دیارییــەکان  وەکــوو 
شــیعری  لــە  جیــا  گەیانــدووە.  چــاپ  بــە  بــوارەدا  لــەم  دیــان« 
منــدااڵن و مێرمنــدااڵن، لــە بوارەکانــی دیکەشــدا شــیعر دەنووســم 
ژنانیشــم. مافەکانــی  بــواری  هەڵســووڕی  و  چاالکوانێــک  و 
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ژنە شاعیرو وەڕگێری بەتوانای شاری سنە خاتوو شیان گەیانی
ســنه  خنجیانه كــه ی  شــاره   لــه   ١٣٣٣كۆچــی  له ســاڵی 
بــه   و  ئایینــی  پیاوێكــی  باوکــی  هەڵێنــاوە.  بەدنیــا  چــاوی 
بــووه .  باشــوور  كوردســتانی  به رزه نجــه ی  خه ڵكــی  ڕه چه ڵــه ك 
خوێندنــی ســه ره تایی له قوتابخانــه ی وه فایــی لــه  ســنه دا تــه واو 
ــوو  ــۆن خــۆی نه كردب ــه و ســه رده مه دا هێشــتا ته لەڤیزی ــردووە، ل ك
به مااڵنــدا، بۆیــه  ڕادیــۆ دووهه میــن قوتابخانــه ی هونه ریــی شــیان 
بــووە، كــه  مۆســیقا و دیالــۆگ و ته مســیله كان گوێــی ده الوانــده وه . 
نــاو  كه ســایه تییه كانی  له گــه ڵ  و  به رئاوینــه   چووەتــه   هــاوكات 
چیرۆكــه  ڕادیۆییەکانــدا ده وری  گیــڕاوە. نەمامــی ته مه نــی لــه  شــاره  
كه ســك و چــڕو پڕه كــه ی بانــه دا بنچــی ته نیــوە و له و شــاره  جوانه دا 
كه وتۆتــه  باڵەفڕكــێ. هه ناســه ی به هــارو چریكــه ی مامۆســتایانی 
نه مــر حه ســه ن زیــره ك و عه لــی مــه ردان و مامۆســتای پایه بــه رز 
عه زیزشــاڕۆخی لــه وێ بــە گوێــی هەســت بیســتووە و بــە لووتــی 
و  بنــاره كان  گیــای  كانییــه كان،  خــوڕه ی  کــردوون.  بۆنــی  ڕۆح 
ــه وه  نووســاوە. ــه  بیره وه رییه كانیی ــی ب ســه وزایی ده شــت و دیمه ن
ــه ن و ڕه زی  ــه  و داره ب ــی هه ڵمه ڵ ــه و سروشــته دا گیاجــاڕو گوڵ ل
ئاربه بــا و ڕه زه وانــی بینیــوە. تەمەنــی ده  ســااڵن بــووە كــه  ئــه و 
مناڵییــه وه   لــه   هــه ر  پێبه خشــیوە.  سروشــتی  مه خمه ڵینــه   شــاره  
شــه یدای گۆرانــی و ده نگــی خــۆش بــووە و هــه ر كــه  گۆرانییه كــی 
كــوردی یــان فارســی گــوێ دابایــە، خیــرا شــێعر و ئاوازه كــه ی 
بــه  زه ینییــه وه  ده لــكا. دوای وەرگرتنــی دیپڵــوم بەهــۆی ئــەوەی 
فریاڕەســانە  فریشــتە  ئــەم  عاشــقی  مناڵییــەوە  لــە  هــەر  کــە 
دەکا. کار  پیــرۆزەدا  پیشــە  لــەو  و  پەرســتار  دەبیتــە  بــووە، 
ســنە  ئەدەبــی  ئەنجومەنــی  رێــی  ١٣٧5دا  لەســاڵی 
پێــدەکا. دەســت  چاالکییەکانــی  و  کار  و  دەگرێتەبــەر 
كــه   حوســه ین په نایی  شــه ریف  مامۆســتا  داوای  لەســەر 
به ڕیوه ده بــرد،  كــوردی  مه وله ویــی  ئه ده بیــی  ئه نجومه نــی 
بردنــی  بەڕێــوە  لــە  و  چــاالک  دەبێتــە  هاوکارێکــی 
لــه دوای  هەڵدەماڵــێ،  قــۆڵ  ئه نجومه نــه   ئــه و  به رنامه كانــی 
به ڕیوه بــه ری بــه   دەبــێ  ئەنجوومــەن  هاتووچــۆی  ســاڵ  ســێ 

به رنامه كانــی ڕێبــازی ژیــان لــه  )ته له فیزیــۆن( و بــه ده م كاری 
ناهیــد  له گــه ڵ  دواتــر  ده نووســێ.  شــێعر  ته له فیزیۆنیشــه وه  
ڕێزمانــی  و  ڕێنــووس  مامۆســتای  ده بێتــە  شــاعر  حوســه ینی 
وانــه ی  خولــی  یه که میــن  فه رهه نــگ(   )خانــه ی  لــه   کــوردی 
ــێ. ــه اڵت دادەمەزرێن ــە ڕۆژه ــه  ســاڵی ١٣٧٧ی کۆچــی ل ــوردی ل ک
شــیان خانــم جیــا لــەو کارانــەی کــە باســمان کــرد لەبــواری 
نووســین و وەرگێرانــی ئەدەبیاتــی منااڵنیــش دەســتێکی بااڵی هەیە.
لــە  کۆمەڵێــک  چاپکرانــی  بــە  بەهرەمەنــدە  خاتوونــە  ئــەو 
بەرهەمەکانــی خزمەتێکــی گــەورەی بە کتێبخانەی کوردی کردووە.

كتیبه  چاپكراوه كانی بۆمنداالن: بریتین لە
شیعری ماشینه كان

پیشه كان 
فریشته ی دیان 

شوینه كان
شانوه  شێعری ئۆلۆمپیادی گیانداران

چیرۆکی بیره وه ری گه اڵکان بۆ تازه الوان
ماسیخوەرەی داوباز

دیارییەکانی دایە
لــه   منــدااڵن  چیرۆکــی  ســه دوپه نجا  وەرگێرانــی 
ڕۆژنامــه ی  مندااڵنــی  به شــی  الپــه ڕه ی  بــۆ  فارســییه وه  
کۆچــی  ١٣9٢ی  ســه ره تای  هه تــا  ١٣٨٨ی  له ســاڵی  هه ولێــر 

نووسینی بیست و پێنج چیرۆک بۆ مندااڵن
سێ ساڵ بەڕێوەبەری الپەڕەی بەشی مندااڵنی ڕۆژنامەی 

هەولێر بووە. 
کتێبی شازاده  بچکۆلەی  له  فارسییه وه  کردووەتە کوردی

چاالکییه کانی تر بۆ گه وره ساڵ:
شێعرنامەی)بی سرمیچ(بۆگه وره ساالن.

بیست وچوار وتاری کۆمەاڵیەتی
وه رگێڕی چیرۆک له  فارسییه وه ، چوار چیرۆک: قاڕه قاڕی 

چه ند قه ل«ئه قده س بینایی«
 کۆالره باز«ئه قده س بینایی«

ــه  فارســییه وه . ــه ی ئه ودیــوی په رده »ســادێق هیدایه ت«ل  بووکه ڵ

کورتەیەک لە ژیانی ئەدەبی
شیالن گەیالنی و چەند هۆندراوەی 

ئامادەکردنی:تریفەفاتیحی
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وه رگێڕی وتار له سه ر چۆنیه تی ڕه خنه ی ئه ده بی، 
په روه رده کردنی مندااڵن، خوێندنه وه ی نیگاره کانیان، 

لەفارسییه وه.
بابه تــی  ده   ســیروان،  هه فته نامــه ی  خۆبەخشــی  هه واڵنێــری 
لــه  شــاری  ســنه . باوکــراوه . ســاڵی ١٣٨5 و ١٣٨٦ی کۆچــی 

مامۆســتای  ›قه ســه منامه‹کەی  کتێبــی  ڕاڤــه ی  و  خوێندنــه وه  
کۆچکــردوو واره ســتگان و کتێبــی ›به هار‹ەکــەی نیــاز که مــاڵ کــە 
بــۆ منــدااڵن نووســیویەتی. لــە هەفتەنامــەی ســیروان چــاپ بــووە.

ماوەیەک ڕێنووسی کوردیی دەرس داوە.
١٣5٧ مه ریــوان  لــه   بــووە  ژنــان  ڕێکخــراو ی  سه رپه رشــتی 

ئه وانه ی ئاماده ی چاپن:
نه فت چۆن دۆزرایه وه ، له  فارسییه وه .

ماسیخۆری فێڵباز له  فارسییه وه .
بووكی شاراوەکەی سادق هیدایه ت له  فارسییه وه .

ره خنه  و تویژینه وه  له ئه ده بی منداالن«هادی محه مه دی«له  
فارسییه وه . 

به شێک له  فۆلكلۆری كرماشان،
ژیانی مێشهه نگوین.

چیرۆكی به ركۆ و سیسرك.
کتێبی مندااڵنه ی هه لۆرک

شیعری شینگێڕی و به رته ونانه ی ناوخەڵک.
و  خانەنشــینە  پەرســتاری  ،ئیســتا  گەیانــی  شــیان  خاتــوو 
هــاوکات  مندااڵنــە،  گڕوگاڵــی  گۆڤــاری  نوســەرانی  دەســتەی 
بەنــاوی  کتێبێکــە  نووســینی  ســەرقاڵی  ســاڵە   پێنــج  مــاوەی 
ئەرکانــە هەمــوو  ئــەو  ســەرەڕای  کــورد«.  نــاوداری  »ژنانــی 
ئمــوری بەشــی  لــە  زانکــۆ  چوارەمــی  ســاڵی 
خوێندنــە. خەریکــی  ســنە  شــاری  زانکــۆی  لــە  فەرهەنگــی 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
سێ تار

لە قیبلەگای کەوانی دڵ
ڕۆژێ چەن جار دەکەم سوجدە

لە ژێر چریکە و دەنگی تۆدا
مەستانە دەگۆڕم پەردە

وەکوو مەستوورە من شێتم
سابۆم تێکە تۆ لەو بادە

بە تیشکی نیو نیگای دڵبەر
گەر بسووتێم دڵم شادە
دە بیژەنە سێتاری دڵ
با تانوپۆی دڵم دەربێ

لەسەر میزرابی ئەو چەمکە
با کۆترەکەی دڵم بەربێ
پێشەوا گیان لە ئاسمانی

منیش پێشمەرگەکەی دەهرم
لەسەر ڕێبازی پیرۆزت

بە گیان دانن وەکوو بەحرم
دەچم سێتارەکەی دێنم

لەسەر ژوانگەی چوار ڕێیانێ
بە سروودی ئەی ڕەقیب هەر

پڕ دەکەم ئەرز و ئاسمانێ
)بهەژێت گشت کوردستانێ(

کتێبی ژنانی کورد

)گوڵبژێرێــک لــە ژنانــی ئافرێنــەر لــە ئاوێنــەی مێــژوودا(

ســاڵە   حــەوت  بێوچانــی  ئامانجــی  کتێبــە  ئــەم 
گەیانــی. شــیان  خامــەی  و  هــزر  و  بیــر  لەســەر 
بەشــێکە لــە چاالکــی و ماندوونەناســی ژنانــی ئەوســا و 
ســەردەمی ئێســتای چــوار پارچــەی کۆمەڵــگای کوردســتان.

و  بێــژ  فەرمــوودە  و  بەدەســەاڵت  ژنانــی  باســی 
و  سیاســی  و  مەدەنــی  هەڵکەوتوانــی  و  نەخوێنــدەوار 
فەرهەنگییــە، تەنانــەت ئــەو تــەوارە ژنانــەی کــە بــە بــێ 
ــان  ــەورە کچ ــا گ ــی تەنی ــە تاق ــاو ب ــە پی ــتن ب ــت بەس پش
ــردووە و دەرفەتــی  ــان پــەروەردە ک ــی ناوداری و  پیاوانێک
نەڕەخســاوە  بــۆ  مێدیاکانــەوە  لــە  خۆدەرخســتنیان 
کــردووە.  بــەڕێ  ئەویــن  قامووســی  بــە  ژیانیــان  و 

زۆربــەی جــار بەســەرهاتی ژنانــی ئافرێنــەری کــورد 
ــی  ــتم زان ــە پێویس ــە ب ــاوە، بۆی ــاوان نەخش ــت پی بەدەس
کاروانــی  نێــو  بیانخەمــە  دووبەرگــدا  دووتــۆی  لــە 
نــەکات. لەبیریــان  مێــژوو  هەتــا  ســەرکەوتوو  ژنانــی 
ڕێز و حورمەتم بۆ ئەو پیاوانەی کە ڕێزگر و مافخوازی 

ژنانن.
زانکــۆی  خانەنشــینی  گەیانــی،  شــیان 
پێداویســتی  و  پزشــکی  زانســتی  پزشــکی(  )علــوم 
ســنە. پارێــزگای  دەرمانــی  و  بهداشــتی 

شیان گەیانی 3٠/ ١٠/ ١3٩٩
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ئاشقانی واڵتی خۆر
کــــــــــــــــەریم فــــــــەرخـــــەپـــــوور

ژنانی پێشەنگ و پێشڕەو، کچانی بێبەش و بوێر و ئازای 
واڵتی خۆر، نەوبووکانی ڕووسوور و دایکانی خاوەن 

هەلوێست، ئێوەی یاغی لە فەرمانی زۆردار و شا و شازادەکان 
بە هاتنە مەیدانتان و هەڵوێستی کوردانەتان تەختی شاهانتان 
هەژاند، کۆشک و قەاڵی فەرمانڕەوای مەملەکەتی زۆردارتان 

لەرزاند، هێڵە سوورەکانی یاسای چاخی بەردین و ئەهریمەنی 
و دواکەوتوانەی دژە ژنتان بەزاند.

 

نەبوونە نێچیر و مەلی بەندی 
قەفەس، نەبوونە دیل و کۆیلە، ئازایانە کۆت و 

زنجیری دیلیتان پساند. لەگەڵ لێدانی سەمفۆنیای مەرگ، 
مەرگتان دەستەمۆ و بوێرانە ترستان ترساند، ژنانە، خاوەن 

ئیرادە و ئازایانە لووتی لەمپەرتان شکاند. 
 برووسکە ئاسا وەرزی وەیشوومەتان هەژاند. بوونە 

تروسکەی خۆری حەقیقەت، نەپرینگانەوە لە شەختە و کڕێوە 
و باهۆز، زستانی تووشتان کردە بەهار و نەورۆز. بوونە 

گەردەلوولی پاپۆڕی ترس و، لەنێو جەرگەی شەپۆل و هەژاندا 
دروشمی ئازادی و ئازایەتیتان بە گوێچکەی کەڕی مێژوودا دا. 
پێنووس بە دەست فێری وانەی بوێری و بەرەنگاری بوون و 

ئااڵ بەدەست بوونە پێشەنگ و پێشمەرگە. 
 ئێوەی سەوداسەری ئازادی، چەک لە شان چوونە 

مەیدانی جەنگ و بوێرانە بۆ ئازادی جەنگان. ئێوەی یاغی لە 
کەلتووری سەقەت، ئازایانە هاتنە مەیدانی گان و هەستانەوە. 

لەگەڵ چەخماخەی شۆڕشی کورد دا، شکۆی ژنتان گەیاندە 
کەشکەاڵن، سەرتان هەردەم لەنێو سەران. بەجێی بازنە و 

گەردانە قەتارەی فیشەکتان لە سینە و بەرۆک هااڵن.  بوونە 

قەاڵ و پشت و پشتیوان، بوونە هیوای بی دایک و هەتیوان، 
بوونە قەڵغان، بوونە پێشەنگ، مەشخەڵ بەدەست بەرەو 

ئاسۆی ئازادی خرۆشان. بوونە مەرهەمی زامی حەسرەتی 
دڵی دایکی شەهید و پێشڕەوی کاروانی خەباتی فریادڕەسی 

بێنەوا و بێبەشان. 
ژنان و کچانی سەرقافڵەی ئەم کاروانە گەلێکن کەم نین، 
نەسرین و سوهەیاکەی غەڵتانی خوێن لە باوەشی قەاڵی 

باوەڕ ئاوێتەی سەحەری مامە سێوەن لە بناری هەیبە سوڵتان، 
زارای نیشتمان لە زیندان، زۆر شەهید و پێشەنگی تر 

نموونەن بۆ ئازایەتی و غروور و پێناسەی ژنانە و 
کوردانەتان. 

دایکانی خاوەن ئیمان و ئیرادە و نەوبووکانی کۆستکەوتووی 
واڵتی من دوای هەر کۆستێ هەڵدەستنەوە، کچانی 

سەوداسەری ئازادیی زێدەکەی من، بە هزر و هێزەوە، دوای 
گان ڕادەبنەوە، دەبنەوە کڵپە و بڵێسەی سووری ئاگر و 

برووسکە ئاسا بەگژ هەور و تاریکی و جەهالەتدا دەچنەوە. 
بۆ ستاندنی هەق، بە دوای ڕزگاریی وەتەندا ڕێی سەختی 

تێکۆشان و نەسرەوتن دەپێون. تەلیسم و بەندی دێوەزمەی 
شەو و شەوەزەنگ و شەڕ دەڕمێنن، خەو لەچاوی داگیرکەر و 

دژ و دژمن ودژبەر و دژە ژن دەتارێنن، ئەوان سەوداسەری 
ئازادین و ئازادی بە دیاری بۆ گەل دێنن. 
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ژنانی ئازای واڵتی خۆر ئاواز و مۆسیقای ئازادی دەچڕن، 
گیان دەبەخشن و ڕوح لە پێناو، ئازادی بە خوێن دەکڕن. مات 

و سەرگەردان دەستەوەستان بە خەیاڵی ئەستێرەی بەخت 
وچارەنووس دەستەوئەژنۆ دانانیشن، تەوار ئاسا بۆ ئازادیی 

خەڵک و خاک رادەبن، بەگژ زوڵم و زۆرداریدا دەچنەوە دەبنە 
مۆمی بەر پەنجەرەی هیوای هەموو ماڵێ، دەبنە گوڵی گوڵدانی 
بەرهەیوانی ژینی هەموو پڕ لەژانێ، دەبنە ئەستێرەی ئاسمانی 

ئازادیی واڵت، لە کاکەشان دەدرەوشێنەوە هەتا شەوچرای ماڵە 
قوڕینەکانی شەوەزەنگی نیشتمان خامۆش نەبێ.

کچانی بە هەست و دەروەستی واڵتی من دوور لە سۆزی 
کوڕە حەیرانان ئاسکە ئاسا دەستەمانی ئامێزی چیا دەبن. 
نەوبووکانی نیشتمانی کورد، کورد بە بوێری و بەرگریتان 
لە نیشتمان و بەرەنگاریتان دژ بە سپای جەهل و تاریکی 

سەرفراز و سەربڵند و ڕوو سوورە، ڕووسووریتان لەجێی 
پەچە و ڕووبەند، لە ڕووسووریتان خوێن لە جەرگی 

چیای سووتمان دەتکێ و ماندوویەتی و پێنووس و چەک 
و  بیروباوەڕتان ئاوێتە و ئاوێزانی یەک دەبن. ئێوەی 

سەوداسەری ئازادی، بەندیخانە دەکەنە قوتابخانەی خۆڕاگری، 
سروە و شنەی شەماڵی کوێستان لەجێی هەناسەی دەزگیرانی 
دابڕاو و بێ  سەروشوێنتان، لە ئەشقی نیشتماندا خاک دەکەنە 

دڵبەر و دڵدارتان. لە ئامێزی چیا و سەنگەردا خوێن تارای 
سووری بووکێنی و خەنەی شەوی خەنەبەندانتان، قرمژنی 
چەک و گرمەی بۆمبا  ئاواز و مۆسیقای شایی و زەماوەند 
و گۆڤەندتان، ئێوە پەروەردەی ئامێزی دایکێکی ڕووسوورن 

هەر بۆیە بوونەتە جێی فەخر و شانازی بۆ کورد و نیشتمانی 
کوردان. 

کچان و ژنانی پێشەنگ و پێشمەرگە!
 ئەگەر لەم ڕێگەیەدا گان، نیشتمان خۆش، بەاڵم دڵنیام 

ڕۆژێ باوەش بە بااڵی گوڵستانی ئازادیدا دەکەن، پەیکەرێ 
لە بااڵی چیایتان چێ دەبێ و دەبێتە زیارەتگەی ئاشقان و 

ئەویندارانی نیشتمان. دەزگیرانی شەهید لە نێرگزەجاڕی ئاگری 
و بیستوون و موکریان، لە ورمێ وە هەتا ئیام و کرماشان 

چەپک چەپک بۆ پێشوازیی ماندوویەتیتان گوڵی نێرگز 
دەچننەوە، لە پەرتووکی دیرۆکی ئازایەتیتان، هەڵبەستوان و 

هۆزانبێژ الوک و هۆزان و هۆنراوە دەهۆننەوە و ئێوە لە هەر 
دێڕە شێعر و بەستەیەکدا دێنەوە و پڕ بە گەرووتان هاوار 

دەکەن و دەڵێن »بۆ ئازادیی نیشتمان، ئاوایە ڕێگای ئاشقان.«

٢٤ی ڕەشەمەی ١٤٠٠ی هەتاوی
١٣/٣/٢٠٢٢ی زایینی
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خەاڵتی ماملێ بۆ ساڵی ٢٠٢٢ پێشکەش 
بە مامۆستا کاوە فەقیەزادە کرا

مامۆستا کاوە فەقیەزادە لەالیەن مەڵبەندی هونەریی ماملێ، 
خەاڵتی هونەرمەندی ساڵی ٢٠٢٢ی "ماملێ"ـی پێشکەش کرا.

ڕێکەوتــی ١٧ی مانگــی ژانویــە بەرانبــەر بــە ٢٧ی بەفرانبــاری 
١٤٠٠ی هەتــاوی، لــە ســاڵۆنی بۆنەکانــی هۆتێــل تــارا لــە شــاری 
مەهابــاد ڕێوڕەســمێک بــۆ پێشکەشــکردنی خەاڵتــی ســااڵنەی 
ــەزادە بەڕێــوە چــوو. ــە مامۆســتا کاوە فەقی ــێ ب هونەریــی مامل
لــە درێــژەی چاالکیــی ســااڵنەی مەڵبەنــدی هونەریــی ماملــێ بۆ 
دەستنیشــانکردنی هونەرمەندی ســاڵ، مامۆســتا کاوە فەقیەزادە 
بۆ پێشکەشکردنی خەاڵتی ساڵی ٢٠٢٢ی »ماملێ« هەڵبژێردرا.
تێکۆشــانی ئــەو هونەرمەنــدە بــەرزەی کــورد بــۆ نووســینەوە 
نۆتەکانــی کۆمەڵێــک  لەســەر موزیــک، دەق و  لێکۆڵینــەوە  و 
مێلــۆدی، گۆرانــی، بەیــت، حەیــران، الوک و هــەوای کــوردی، 
مامۆســتا  دەگمەنەکانــی  و  گرینــگ  هــەرە  کارە  لــە  یەکێــک 
کاوەیــە کــە لــە کــۆی چەنــد کتێبێکــی نــاوازەدا کــە زیاتــر لــە ١5 
کتێــب لەخــۆ دەگــرێ، پێشــکەش بــە نەتــەوەی کــوردی کــردووە.  
ــدە ســەرەڕای کۆمەڵێــک گرفــت و بەربەســتی  ــەو هونەرمەن ئ
بــە  خزمەتکــردن  لــە  )دارایــی(،  تایبــەت  بــە  جۆراوجــۆر 
دامەزراندنــی  بــە  و  ڕانەوەســتاوە  کــوردی  موزیکــی 
هەروەهــا  فيارمونيــک(،  جیهانــی  و  زانســتی  )ئۆرکێســترای 
بــە خەڵــک و گەشــەی موزیکــی  ئــەو شــێوازە  ئاشــناکردنی 
موکریــان،  ناوچــەی  لــە  تایبــەت  بــە  بــوارەدا،  لــەو  کــوردی 
توانیوییەتــی بەدەســتی بەتــاڵ و بەبــێ پشــتیوانییەکی ئەوتــۆ 
هەڵێنێتــەوە. گــەورە  هەنــگاوی  کورتــدا،  ماوەیەکــی  لــە  و 
شــایانی باســە کــە خەاڵتــی ماملــێ، وەک هێمایەکــی ڕێزلێنــان 
ــەن  ــە و لەالی ــاوەی ١٣ ســاڵە چاالک ــدی کــورد، م ــە هونەرمەن ل
بــەو  پێشــکەش  ســااڵنە  ماملــێ وە  هونەریــی  مەڵبەنــدی 
هونەرمەندە ماندوو و تێکۆشــەرانە دەکرێ کە لە خزمەتکردنی 
پێ بەخشــیوە. گەشــەیان  و  تێکۆشــاون  کوردیــدا  هونەریــی 

بەڕێوەچوونی شەوەشێعری »چلوورە و 
چلوان« لە شاری سەردەشت

بــە  چلــوان«  و  »چلــوورە  شەوەشــێعری 
وێــژەی  و  زمــان  ئوگــری   ٣٠٠ لــە  زیاتــر  بەشــداریی 
چــوو. بەڕێــوە  سەردەشــت  شــاری  لــە  کــوردی 
هەتــاوی،   ١٤٠٠y بەفرانبــاری  ٢۴ی  لەســەر   ٢٣ شــەوی 
ــە  ــر ل ــە بەشــداری زیات ــوان« ب ــوورە و چل شەوەشــێعری »چل
٣٠٠ ئوگــری زمــان و وێــژەی کــوردی، هەروەهــا خوێندنــەوەی 
شــاعیرانی  لەالیــەن  جیــاواز  بەرهەمــی  ســی  لــە  زیاتــر 
چــوو. بەڕێــوە  ســەردەم  ئەدەبــی  ئەنجومەنــی  ئەندامــی 
لەالیــەن  حەیــران  و  گۆرانــی  چەنــد  کــۆەڕەدا  لــەو 
کــران. ئامادەبــووان  پێشکەشــی  هونەرمەنــدان 
لــە چــل  لــە کۆتایــی کۆڕەکــەدا زیاتــر  شــایانی باســە کــە 
ئەنجومەنــی  فێرکارییەکانــی  خولــە  لــە  بەشــدار  فێرخــوازی 
ســەردەم، بەهــۆی دەرچوونیــان لــە پۆلەکانــی یاســاکانی شــێعر 
و ڕێنووســی کــوردی، بڕوانامــە و ڕێزنامەیــان پــێ بەخشــرا.

 سنە وه ک پایتەختی کتێبی ئێران دەستنیشان کرا

لــە  هەتــاوی،  ١٤٠٠ی  ســەرماوەزی  شەشــی  دووشــەممە 
کاروبــاری  جێگــری  وەزیــری  بەشــداریی  بــە  ڕێوڕەســمێک 
نووســینگەی  ئیرشــاد،  و  فەرهەنــگ  وەزارەتــی  فەرهەنگیــی 
بنکــەی  کولتــووری،  بەرنامەداڕشــتنی  و  توێژینــەوە 
هاوئاهەنگیــی شــار و گوندەکانــی هۆگــری کتێــب دامــەزراو 
و  هەڵبــژاردن  مەراســیمی  هــاوکار،  ڕێکخراوەکانــی  و 
بەڕێــوە  ئێــران  کتێبــی  پێتەختــی  حەوتەمیــن  ناســاندنی 
کۆتایــی  قۆناغــی  دەرچووەکانــی  شــارە  نێــو  لــە  و  چــوو 
پایتەختــی  حەوتەمیــن  نازنــاوی  وەرگرتنــی  کێبەرکێــی 
ــران، شــاری ســنەی وەک شــاری بــراوە، هەلبــژارد. ــی ئێ کتێب



پووشپەڕی ١٤٠٠
ژمارە٥٦

47

دوو سەرکەوتنی گرووپی هەڵپەڕکێی 
ورمێ گۆڤەند

الوانــی  لەالیــەن  کــە  گۆڤەنــد«  »ورمــێ  هەڵپەڕکێــی  گرووپــی 
شــاری ورمێــی کوردســتانەوە پێــک هاتــووە، لــە دوو فێســتیڤاڵی 
هێنــا. بەدەســت  دووهەمــی  و  یەکــەم  پلەکانــی  نێودەوڵەتیــدا 
گرووپــی هەڵپەڕکێــی »ورمــێ گۆڤەنــد« کــە لەالیــەن کۆمەڵێــک 
لــە الوانــی شــاری ورمێــی ڕۆژهەاڵتــی کوردســتانەوە دامــەزراوە 
و لــە زۆربــەی فێســتیڤاڵە نێودەوڵەتییەکانــدا وەکــوو نوێنەرایەتیــی 
دوو  لــە  دواجــار  دەکات،  بەشــداری  کــورد  گەلــی  کەلتــووری 
فێســتیڤاڵی نێودەوڵەتیــی واڵتانــی ڕووســیە و فەرانســە بەشــداریی 
کــردووە و توانیویەتــی پلەکانــی یەکــەم و دووهــەم بەدەســت بهێنێــت.
گۆڤەنــد«  »ورمــێ  هەڵپەڕکێــی  گرووپــی  زانیارییــەکان؛  بەپێــی 
لــە نوامبــەری ٢٠٢١ی زایینــی و لەســەر بانگهێشــتی ڕێکخــراوی 
نێودەوڵەتیــی هونــەری فۆلکلــۆر »Eaff« لــە دوو فێســتیڤاڵی »ئالفیــا 
ئوزالووا« لە ڕووسیە و »ئەستێرەکانی پاریسی« لە واڵتی فەرانسە 
بەشــدارییان کردووە کە لە فێســتیڤاڵی واڵتی ڕووســیە پلەی یەکەم و 
لــە فێســتیڤاڵی واڵتــی فەرانســەش پلــەی دووهەمیان بەدەســت هێناوە.
نێودەوڵەتیــی  فێســتیڤاڵی  لــە  ئەمســاڵیش  پاییــزی  گرووپــە  ئــەو 
ڕەنگییەکانــی  »فێســتیڤاڵە  نــاوی  لەژێــر  ئیســپانیادا  واڵتــی 
زیاتــر  بەشــداربی  بــە  کێبڕکێیەکــدا  لــە  ئیســپانیایی«  هەتــاوی 
بهێنــێ. بەدەســت  یەکــەم  پلــەی  توانــی  جیهــان،  واڵتــی   ١٠ لــە 

نوێترین کتێبی کۆمەڵەشیعری خاتوو ژاڵە 
سەفی یاری، شاعیر و نووسەری کورد، لە 
ڕۆژهەاڵتی کورستان چاپ و باڵو کرایەوە.

نوێتریــن کتێبــی خاتــوو ژالــە ســەفی یاری، شــاعیر و نووســەری کــورد 
و خەڵکــی شــاری ســەقزی ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان و ئەندامــی دەســتەی 
یەکشــەممە،  ڕۆژی  کوردســتان،  نووســەرانی  ناوەنــدی  بەڕێوەبەریــی 
ــاوی کۆمەڵەشــیعری »هەرمانــی  ــە ن ــاری ٢٧٢١ی کــوردی، ب ۵ی بەفرانب
ئەویــن«، کــە ١٣۵ الپەڕەیــە و لــە ۵٠ غــەزڵ، ٤٠ دووبەیتــی، ٣٠ شــیعری 
نــوێ و ١٠ چوارپــارە پێکهاتــووە، لــە شــاری ســەقز و لەالیــەن چاپەمەنیــی 
ئەندێشــە«وە  و  »هونــەر  کتێبفرۆشــیی  لەالیــەن  و  چــاپ  »خانــی« 
بــاو کرایــەوە، هــاوکات لەالیــەن ناوەنــدی ٤9 کتێــب و لــە دەرەرەی 
کوردســتانیش ئامادەکاریــی بــۆ چــاپ و باوبوونــەوەی ئــەو کتێبــە کــراوە.
شــایانی باســە کــە ئــەم کتێبــە دووهەمین کتێبی خاتــوو ژاڵەیە و کتێبێکی 
تری کۆمەڵەشیعری بە ناوی »سترانی تاسە« لە ساڵی ٢٧٢٠ی کوردی، 
لە ڕۆژهەاڵتی کوردستان چاپ و باو بووەتەوە، هەنووکەش دوو کتێبی 
ــە. ــەوە ئامــادەی چــاپ و باوبوونەوەی ــواری ئەدەبــی مندااڵن تریشــی لەب
ژاڵــە ســەفی یاری، لەدایکبــووی ٢٧ی خەزەڵــوەری ١٣٦٣ی هەتــاوی، 
١٣٨٠ی  ســاڵی  لــە  و  کوردســتانە  ڕۆژهەاڵتــی  ســەقزی  شــاری  لــە 
هەتاوییــەوە ســەرەتا لــە کورتەچیرۆکــەوە دەســتی بــە نووســین کــردووە 
بــە هۆنینــەوەی شــیعری کــوردی کــردووە کــە  و دواتریــش دەســتی 
تاکــوو ئێســتاش لــە بوارەکانــی نووســینی کورتەچیــرۆک، هۆنینــەوەی 
شــیعر، ئەدەبیاتــی منــدااڵن و وانەوتنــەوەی زمانــی کــوردی بــە هــەردوو 
ــە. ــەردەوام چاالک ــە شــێوەی ســەرهێڵ ب ــی، ب ــی و التین ڕێنووســی ئارام
ناوەنــدی  ئەندامــی  ســاڵێکە  چەنــد  مــاوەی  ژاڵــە  خاتــوو 
ناوەنــدی  کۆنفرانســی  ســێهەمین  لــە  و  کوردســتانە  نووســەرانی 
بەڕێوەبەریــی  دەســتەی  ئەندامــی  وەکــوو  کوردســتان  نووســەرانی 
لێژنەکانــی  لــە  هەنووکــە  و  هەڵبژێــردراوە  نووســەران  ناوەنــدی 
چاالکــە. نووســەراندا  ناوەنــدی  هونــەری  و  منــدااڵن  ئەدەبــی 

لە ئیالم یەکەم ڕۆمانی کوردی  باڵو کرایەوە

»هــووز  ڕۆمانــی 
نوســینی  لــە  ماکــەت« 
زارا ئۆمیــدی چــاپ و بــاو 
ــە  ــە ب ــەم ڕۆمان ــەوه. ئ کرای
یەکــەم ڕۆمانــی کــوردی بە 
زاراوەی ئیامــی دادەنــرێ.
الپەڕەیــە   9١ ڕۆمانەکــە 
ڕۆمانەکــە لــە ڕوانگەیەکــی 
دیــاردەی  ڕەخنەگرانــەوە 
»ئەجیننــە« لــە کۆمەڵگــەی 
ڕوو. دەخاتــە  کــوردی 

زار ئومیدی نوسەری  كوردی نوسی پارێزگای ئیامە و ڕۆڵی 
بەرچاوی هەیە لە پارێزگاریكردنی شوناسی كوردی ناوچەكە.
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کۆچی دوایی خاتوو ئامینە شێخە دێگەیی هاوژینی  نەمر جەلیل گادانی

خاتوو »ئامینە شێخە دێگەیی« هاوژین و 
یاری وەفاداری کەســایەتیی ناوداری کورد، 
نەمــر جەلیــل گادانــی، بەهــۆی نەخۆشــییەوە 
لــە شــاری هەولێــر مااڵوایــی لــە ژیــان کــرد.
خاتــوو ئامینــە ســاڵی ١٣٣9ی هەتــاوی لــە 
داوێنــی گــەورە بنەماڵــە و نیشــتمانپەروەری 
باشــووری کوردســتان »شــێخە دێگەیــی« 
ســاڵی  لــە  هەڵێنــاوە،  دونیــا  بــە  چــاوی 
هاوبەشــی  ژیانــی  هەتــاوی  ١٣٧٨ی 
لەگــەڵ نەمــر جــەالل گادانــی پێــک هێنــاوە.
خاتــوو ئامینــە ژنێکــی نیشــتمانپەروەر و 
ئەندامــی دڵســۆزی ڕێکخــراوەی یەکیەتیــی 
بــوو.  کوردســتان  دێموکراتــی  ژنانــی 
ژیانــی  مــاوەی  لــە  ئامینــە  خاتــوو 
نــاوداری  کەســایەتیی  لەگــەڵ  هاوبەشــی  
گادانــی،   جەلیــل  کاک  نەمــر  کــورد، 
حەقخوازانــەی  شۆڕشــی  بــە  تێکــەل 
نەببــوو  کوردســتان  ڕۆژهەاڵتــی 

بــە  ئــەو  بــووە  دێموکــرات  یارانــی  حەســانەوەی  وێســتگەی  هەمــووکات  ئــەو  باوانــی  ماڵــە  بەڵکــوو 
کردبــۆوە. پێشــمەرگەکاندا  و  کادر  بنەماڵــەی  دڵــی  لــە  خــۆی  جێــگای  دڵســۆزییەکانی  و  میهربانــی 
سەرەخۆشــی  پرســەو  »ژنــان«  گۆڤــاری  بەڕێوەبەرانــی  و  کوردســتان  دێموکراتــی  ژنانــی  یەکیەتیــی  ڕاگەیاندنــی  لەالیــەن 
دەزانیــن. خەمیــان  شــەریکی  بــە  خۆمــان  و  دەکەیــن  شــێخەدێگەیی  و  گادانــی  گــەورەی  بنەماڵــەی  ئاڕاســتەی  خۆمــان 

کۆچی دوایی پێشمەرگەی وەفادارکاک کەریم عەبباسی)شەڵماشی(

١٨ی  شــەممە،  ڕۆژی  بەیانــی  لــە  ســەر  بەداخــەوە 
عەبباســی  کەریــم  کاک  هەتــاوی،  ١٤٠٠ی  ســاڵی  بەفرانبــاری 
کــرد. ژیــان  لــە  ماڵئاوایــی  شەلماشــی  کەریــم  بــە  ناســراو 
لــە  هەتــاوی  ١٣٣٠ی  ســاڵی  لــە  شەڵماشــی  کەریــم  کاک 
و  بــووە   لەدایــک  سەردەشــت  ناوچــەی  شەڵماشــی  گونــدی 

لــە ســاڵی ١٣5٨ پــاش ســەرکەوتنی شۆرشــی گەالنــی ئێــران و 
خەباتــی ئاشــکرای حیزبــی دێموکــرات بۆتــە پێشــمەرگە بەهــۆی 
لــە ســاڵی  کەریــم  کاک  نهێنیپارێزیــی  و  ئەمانــەت  و  وەفــاداری 
ــی   ــە پێشــمەرگە پارێزەکان ــک ل ــە یەکێ ــوو ب ــەوە ب ١٣٦٣ی هەتاویی
هەتــاوی.  ١٣٨5ی  ســاڵی  هەتــا  حیــزب  ســکرتێرەکانی  هەمــوو 
ــە ســکرتاریای حیــزب خزمەتــی کــرد  ــەدا بــەردەوام ل ــەو ماوەی ل
ــی  ــەی تێکــڕای ئەندامان ــاوڕ و متمان ــی ب ــداری جێ ــە ئەمین ــوو ب و ب
ڕێبەرایەتــی و کادرەکانــی ڕیــزی پێشــەوەی حیزبــی دێموکــرات.
هاوســەری  و  دێریــن  پێشــمەرگەی  شەڵماشــی  کەریــم  نەمــر 
ژنانــی  یەکیەتیــی  بەوەجــی  کادری  دڵســۆزی  و  بەوەفــا 
بــوو. شەڵماشــی«  »شــنۆ  خاتــوو  کوردســتان  دێموکراتــی 
دێموکراتــی  ژنانــی  »یەکیەتیــی  ڕاگەیاندنــی  لەالیــەن 
کوردســتان«ەوە پرســەو و هاوخەمــی خۆمــان بــە بۆنــەی کۆچــی 
ــم  ــەی کاک کەری ــم شەڵماشــی ئاڕاســتەی بنەماڵ ــی کاک کەری دوای
شەڵماشــی بەگشــتی و خاتــوو شــنۆ هاوســەری بەڕێــزی و کچــە 
چاوگەشــەکانی دەکەیــن و خۆمــان بــە شــەریکی خەمیــان دەزانیــن.
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   )کۆچی دوایی خاتوونێکی نیشتمان 
پەروەر وشۆڕشگێڕ و ئەندامی یەکیەتیی 

ژنانی دێمۆکراتی کوردستان

ڕێکەوتــی ٦ی خاکەلێــوەی ١٤٠١ی هەتــاوی کاتژمێــر ١١ی شــەو 
خاتــوو "حەلیمــە ئامانــی کاکەڵــا"  ناســراو بــە )حاجــی ژن( لــە 
یەکێــک لــە نەخۆشــخانەکانی شــاری کۆیــە کۆچــی دوایــی کــرد.
خاتــوو "حەلیــم ئامانــی کاکــەاڵ"  هاوســەری ڕەوانشــاد حاجــی 
نێــو  دێتــە  ١٣٦٤هەتــاوی  ســاڵی  ئەســکەندەری"  "محەممــەد 
ڕێبــازی  بــە  وەفــادار  هەناســەی  دوا  تــا  و  ڕێزەکانــی شــۆڕش 
دەمێنێتــەوە،  هاوســەرەکەی  و  کوردســتان  دێموکراتــی  حیزبــی 
شــایانی باســە خاتــوو حەلیمــە پــوری خوشــکە خەدیجــە مەعــزور 
لێهاتــووی  کادری  و  دێموکــرات  حیزبــی  ڕێبــەری  ئەندامــی 
ڕوح  خاتوونێکــی  و  کوردســتان  دێموکراتــی  ژنانــی  یەکیەتیــی 
. بــوو  نێــو حیــزب  بنەماڵەکانــی  نێــو  ســووک و خۆشەویســتی 
ــی کوردســتان  ــی دێموکرات ــی ژنان ــی یەکیەتی ــەن ڕاگەیاندن ــە الی ل
بەبۆنــەی کۆچــی دوایــی خاتــوو " حەلیمــە ئامانــی کاکــە ئەڵــا" 
حاجــی ژن، پرســەو سەرەخۆشــی خۆمــان ئاڕاســتەی بنەماڵــەی 
خەدیجــە  خاتــوو  و  بەگشــتی  مەعــزوری  و  ئەســەکەندەری 
مەعــزوری بەتایبەتــی دەکەیــن و خۆمــان بــە شــەریکی خەمیــان 
دەزانیــن ڕوحــی حاجــی ژن شــاد و ســەبووری بــۆ ئازیزانــی.

٧ی  خاکەلێوەی ١٤٠١هەتاوی
ڕاگەیاندنی یەکیەتیی ژنانی دێموکراتی کوردستان

کۆچی دوایی  باوکی یەکێک لە ئەندامانی 
یەکیەتیی ژنانی دێموکڕاتی کوردستان لە پیرانشار

ڕۆژی یــەک شــەممە ڕێکەوتــی ٧ی خاکەلێــوەی ١٤٠١ی هەتــاوی 
حاجی " سوڵتان قوربانی نژاد " ناسرو بە )سوڵتانی سۆفی حەسەنی 
( باوکــی خاتــوو "فاتمــە قوربانــی نــژاد" ئەندامــی یەکیەتیــی ژنانــی 
دێموکراتــی کوردســتان لــە شــاری پیرانشــار   کۆچــی دوایــی کــرد.
ــگای  شــایانی باســە خوالێخۆشــبوو"حاجی ســوڵتان پیاوێکــی جێ
ڕێــز و متمانــەی خەڵکــی ئاوایــی ســێڵوێ و ناوچەی پیرانشــار بوو . 
دێموکراتــی  ژنانــی  یەکیەتیــی  ڕاگەیاندنــی  الیــەن  لــە 
ســوڵتان  حاجــی"  دوایــی  کۆچــی  بەبۆنــەی  کوردســتان 
ئاڕاســتەی  خۆمــان  سەرەخۆشــی  پرســەو   " نــژاد  قوربانــی 
خاکــی  بەڕێــز  بنەماڵــەی  و  نــژاد  قوربانــی  فاتمــە  خاتــوو 
. دەزانیــن  خەمیــان  شــەریکی  بــە  خۆمــان  و  دەکەیــن  نیهــاد 

٨ی  خاکەلێوەی ١٤٠١هەتاوی

دەستپێکی وەشانی گۆڤارێکی تایبەت بە دنیای مندااڵن لە مەهاباد
گۆڤارێکی نوێی تایبەت بە دنیای مندااڵنی کوردستان لە شاری مەهاباد لەژێر ناوی “کانی” کەوتە سەر ڕەوڕەوەی وەشان و 

یەکەمین ژمارەی چاپ و باو کرایەوە.
نوێترین گۆڤاری تایبەت بە جیهانی مندااڵنی کوردستان لەژێر ناوی “کانی” کەوتە سەر ڕەوڕەوەی وەشان و یەکەمین ژمارەی 

ئەم گۆڤارە لە دووتوێ 5٦ الپەڕە و بە شێوازی نیگارکێشیی تایبەتەوە وەکوو دیاریی نەورۆزانە پێشکەش بە مندااڵن و مێرمندااڵنی 
کوردستان کرا.
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بەشــی  هەتــاوی،  ١٤٠٠ی  بەفرانبــاری  ١٨ی  شــەممە  ڕۆژی 
تەشــکیاتی یەکیەتیی ژنانی دێموکراتی کوردســتان کۆبونەوەیەکی 
بــۆ ئەندامانــی ئــەو ڕێکخراوەیــە لــە کەمپــی گردەچــاڵ پێکهێنــا.
محەممــەدی  تامــان  خاتــوو  کۆبوونەوەکــە  ســەرەتای 
بەرپرســی بەشــی تەشــکیات باســێکی لەســەر وەزعیەتــی کاری 
و  کــرد  پێشــکەش  ڕابــردوودا  وەرزی  لەمــاوەی  ڕێکخراوەیــی 
ــرت. ــوو وەرگ ــی وەرزی داهات ــۆ چاالک ــی ب ــی ئەندامان ڕاوبۆچوون
لــە بەشــی دووهەمــی کۆبوونەوەکە خاتوو »مــوژگان عەلیپوور« 

باســێکی  کوردســتان  دێموکراتــی  ژنانــی  یەکیەتیــی  ســکرتێری 
لەســەر بزوتنــەوەی زینــدووی کۆمەڵگــەی مەدەنــی لــە ڕۆژهەاڵتــی 
ــڕاوە. ــان گێ ــی بەرچاوی ــدا ڕۆڵ ــان تێی ــد کــە ژن کوردســتان وروژان
خاتــوو مــوژگان لــە دڕێــژەی باســەکەیدا بــە گرینگییــەوە ئامــاژەی 
بــە بەشــداری ژنــان لە کایــە جۆراوجۆرەکانــی نێوکۆمەڵگەدا کرد و  
گوتــی: ژنــان لــە ڕۆژهــەاڵت جگــە لەبــواری یەکســانیی ڕەگــەزی، لــە 
بوارەکانــی دیکــەی فەرهەنگیــی و کۆمەاڵیەتــی و سیاســیدا چاالکــن 
و تێکۆشــانیان، تەنیا خۆی لە بوارێکدا نەدیتۆتەوە و خاتوو »زارا 
محەممــەدی« و خاتــوو »مــوژگان کاووســی«، نموونــەی بــەرزی 
ئاســتی وشــیاری نەتەوەیی ژنی کورد لە ڕۆژهەاڵتی کوردســتانن.
باســی  درێــژەدا  لــە  هەروەهــا  پــوور  عەلــی  مــوژگان  خاتــوو 
ئــەوەی کــرد کــە مامۆســتایەک وەک زارا محەممــەدی کــە دەبــێ بــە 
نیشــتمان بــۆ کوردســتان لــە کاتێکــدا کــە کۆمــاری ئیســامیی ئێــران 
و خۆفرۆشــەکان دەیانهــەوێ ســیما و ڕۆخســاری ئــەو چاالکــە 
ــی  ــی کردن ــەن و کەیســی داکۆک ــک ناشــیرین بک ــە جۆرێ ــوردە ب ک
ــدا  ــە الڕێ ــی دایکــی ب ــە زمان ــدن و نووســین ب ــی خوێن ــۆ ماف زارا ب
ببــەن، خاتــوو زارا محەممــەدی لەبــەر دادگای ئینقابــی شــاری 
ســنە، بــە شــانازییەوە بــاس لــە کارەکانــی دەکا و دەڵــێ: »قــوڕ 
ــە«، مامۆســتا زارا  ــە بەندیخانەی ــوای ب ــەی هی ــەو دوژمن بەســەر ئ
ئەمــڕۆ جەختــی لــە ســەر ئــەوە کــردەوە کــە بەندیخانــە هیــچ کات 
ــە داواکردنــی مافــە ڕەواکانــی ڕاناوەســتێنێ، بەڵکــوو زیاتــر  ــەو ل ئ
هانــی دەدا کــە لەســەر داوا ڕەواکانــی گەلــی کــورد ســوورتر بــێ.

لە بەشی کۆتایی کۆبوونەوەکە بەشداران بە تێبینی و 
پێشنیارەکانیان کۆڕەکەیان دەوڵەمەندتر کرد.

یەکیەتیی ژنانی دێموکراتی کوردستان کۆبونەوەیەکی تەشکیالتی بۆ بەشێک 
لە ئەندامانی کەمپی گردەچاڵ )ناوەندی ٣ی حدک( پێکهێنا

هەیئەتی یەکیەتیی ژنانی دێموکراتی کوردستان 
سەردانی ناوەندی سێی کوردستانی کرد

کوردســتان  دێموکراتــی  ژنانــی  یەکیەتیــی  هەیئەتێکــی 
ســکرتێری  علیپــوور"  "مــوژگان  خاتــوو  سەرپەرەســتی  بــە 
ســەردانی  کوردســتان  دێموکراتــی  ژنانــی  یەکیەتیــی 
بەڕێــز  لەگــەڵ  و  کــرد  کوردســتانی  ســێی  ناوەنــدی 
کۆبوونــەوە. ســێ  ناونــدی  بەرپرســی  موئمێنــی"  "لوقمــان 
لــەو کۆبوونەوەیــەدا بــاس لــە ڕۆڵــی حیــزب لــە هــاوکاری 
و پاڵپشــتی ڕێکخــراوەی ژنــان بــۆ پــەروەردە و ڕاهێنــان کــرا 
ناوەنــدی  بەشــەکانی  هــاوکاری  مــوژگان سپاســی  خاتــوو  و 
ســێی بــۆ ڕاپەڕاندنــی کاروچاالکیــی ڕێکخــراوە، لــە گردەچــاڵ 
لــەو  خۆیانــی  پاڵپشــتی  موئمێنــی  لوقمــان  بەڕێــز  و  کــرد 
کــردەوە. دووپــات  ژنــان  یەکیەتیــی  ڕێکخــراوەی  بــۆ  بەشــە 
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سەر لەبەیانی ڕۆژی دووشەممە ١٣ی بەفرانباری ١٤٠٠ی هەتاوی 
کۆبوونــەوەی دەســتەی بەڕێوەبــەری یەکیەتیــی ژنانــی دێموکراتــی 
بەڕێوەچــوو. ڕێکخراوەیــە  ئــەو  ســکرتاریای  لــە  کوردســتان، 
ڕێزگرتــن  بــۆ  بێدەنگــی  ســاتێک  بــە  کۆبوونەوەکــە 
پێکــرد. دەســتی  شــەهیدان  بیــرەوەری  و  یــاد  لــە 
عەلیپــوور  مــوژگان  خاتــوو  کۆبوونەوەکــە  ســەرەتای 
کوردســتان  دێموکراتــی  ژنانــی  یەکیەتیــی  ســکرتێری 
ئێــران  و  گشــتی  بــە  جیهــان  لــە  ژنــان  لەســەر  ڕاپۆرتێکــی 
کــرد. پێشــکەش  بەتایبەتــی  کوردســتان  ڕۆژهەاڵتــی  و 
لــە  ژنــان  دۆخــی  لــە  ئاوڕدانەوەیــەک  بــە  مــوژگان،  خاتــوو 
ــان  ــی ژن ــی کــە مەســەلەی گشــتگیر و جیهان جیهــان بەگشــتی گوت
ــن کــە  ــدووە و ئێســتاکە دەبین ــاوە تێپەڕان ــی لەپەن قۆناغــی هەوڵدان
ژنــان  پرســی  لــە  کۆمەاڵیەتــی  مەســەلەیەکی  تەنیــا وەک  ژنــان 
ــە گرینــگ و بەڕۆژەکــە کــە مەســەلەی بەشــداری  ناڕوانــن و الیەن
سیاســی و بەڕێوەبــەری واڵتــە، بۆتــه بابەتــی ســەرەکی هــەوڵ 
لەنێوبردنــی  بــۆ  لەپەنــا ئەویشــدا هــەوڵ  و تێکۆشــانی ژنــان و 
هــەر  بەپێــی  کــە  دەدەن،  ڕەگەزییــەکان  و  کۆمەاڵیەتــی  کەلێنــە 
و  هەیــە  خــۆی  تایبەتمەنــدی  و  جیــاوازی  ناوچەیــەک  و  واڵت 
هەوڵەکانیــش دەبــێ بــە لەبەرچاوگرتنــی ئــەو تایبەتمەندییانــە بــێ.
خاتــوو مــوژگان لــە درێــژەدا بــە ئاوڕدانەوەیــەک لــە بارودۆخــی 
لــەو  و  ناوچەیــە  ئــەو  ئاڵۆزییەکانــی  و  نێوەڕاســت  ڕۆژهەاڵتــی 
نێوەشــدا بارودۆخــی ژنــان، درێــژەی بــە باســەکەیدا و ئامــاژەی بــە 
هەســتیاربوونی قۆناغەکە کرد کە ژنانیش وەک بەشــێکی کۆمەڵگه 
ــە  ــێ ب ــش دەب ــن و ڕێکخــراوەی ژنانی ــڵ نەب ــەو دۆخــە غاف ــێ ل دەب
لەبەرچاوگرتنــی ئــەو دۆخــە کاروتێکۆشــانی خــۆی بەرێتــە پێــش.
لــە درێــژەدا خاتــوو مــوژگان بــە وردی باســی لــە بزووتنــەوەی 
ژنــان لــە ئێــران ودەرفــەت و بەربەســتەکان کــرد و پاشــان پڕژایــە 

ــە ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان کــە بــە  ســەر هەوڵەکانــی ژنــی کــورد ل
ــە  ــڕای بەربەســتەکان ل ــی ســەردەم وێ ــە جیهان ــن ل ــک وەرگرت کەڵ
بــوارە جیــاوازەکان توانیویانــە یارمەتیــدەری ســەرەکیی کۆمەڵگــەی 
مەدەنــی بــن بــۆ ئــەو خۆبەڕێوبەرییــە کە لە ڕۆژهەاڵتی کوردســتان 
هەیــە و هــەر لــەو پێوەندییەشــدا الیەکــی دیکــەی ئەوبابەتــە دۆخــی 
نالەبــاری ئابــووری و دەســەاڵتداری نابەرپــرس لــە ئێرانــە کــە 
خەڵــک و بەتایبەتــی ژنانــی تووشــی کۆمەڵێــک دیــاردە کــردووە 
ــە،  ــە زیادبوون کــە پێــوەی دەناڵێنــن و ڕۆژ بــە ڕۆژیــش ڕوویــان ل
بــۆ ئــاگادار بــوون لەودۆخــە و دۆزینــەوەی ڕێگەچــارەی کاتــی و 
درێژمــاوەش، پێوســتمان بــە لێکۆڵێنــەوەی ورد لەســەر ئەو بابەتانە 
هەیــە و بــەو پێیــەش کــە لــە ئێــران هیــچ ناوندێکــی لێکۆڵینــەوە بــە 
فەرمــی ڕێگــەی پێنــادرێ دەبــێ ئەرکــەکان بخرێنــە ســەر شــانی 
خەمخــۆران و هەڵســوڕاوانی بــواری مافەکانــی ژنــان و هەروەهــا 
ــی کوردســتان. ــە نێوخــۆی ڕۆژهەاڵت ــان ل ــی ژن ــی یەکیەتی ئەندامان

کۆی ئەو باس و بابەتە لە الیەن ئەندامانی بەڕێوەبەری 
تاوتوێکراو و هەریەک لە ئەندامانی بەشدار ڕاوبۆچوونی خۆیان 

سەبارەت بە تەوەری  باسەکە دەربڕی.
باســێکی  کۆبوونەوەکــە  باســی  دووهەمــی  تــەوەری 
لەبەشــەکان  هەریــەک  کــە  بــوو  نێوخۆیــی  و  تەشــکیاتی 
و  خســتەڕوو  کۆبوونەوەکــە  لــە  خۆیــان  کاری  ڕاپۆرتــی 
تەندروســتی،  دۆخــی  لەبەرچاوگرتنــی  و  هەڵســەنگاندن  بــە 
داڕشــتەوە.  داهاتــوو  مانگــی  ســێ  بــۆ  کاریــان  بەرنامــەی 
کاتژمێــر   چەنــد  پــاش  کۆبوونەوەکــە  کــە  باســە  شــایانی 
هێنــا. خــۆی  کارکانــی  بــە  کۆتایــی  باســەکان  تاوتوێــی  لــە 
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١٤٠٠ی  ڕێبەندانــی  ١٦ی  شــەممە  ڕۆژی  نیــوەڕۆی  پــاش 
کوردســتان  دێموکراتــی  ژنانــی  یەکیەتیــی  هەتــاوی، 
کۆبونەوەیەکــی تەشــکیاتی بــۆ ئەندامانــی ڕێکخراوەکــە پێکهێنــا.
ڕێزگرتــن  بــۆ  بێدەنگــی  بەســاتێک  کۆبونەوەکــە  ســەرەتای 
لــە یــاد و بیــرەوەری شــەهیدان دەســتیپێکرد و پاشــان خاتــوو 
تامــان محەممــەدی بەرپرســی بەشــی تەشــکیات  مەبەســت لــە 
پێکهێنانــی ئــەو کۆبوونــەوەی بــۆ بەشــداران بــاس کــرد و پاشــان 
داوای لــە خاتــوو مــوژگان عەلیپــوور ســکرتێری یەکیەتیــی ژنانــی 
دێموکراتــی کوردســتان کــرد کــە باســەکەیان پێشــکەش بکــەن.
خاتــوو مــوژگان عەلیپــوور باســێکی لــە ژێــر نــاوی »پرســی ژنــان 
پــاش ٤٣ســاڵ دەســەاڵتداری ڕێژیمــی ئێــران« پێشــکەش کــرد.
ــە  ــورت ل ــی ک ــە ئاوڕێک ــوژگان ب ــوو م ســەرەتای باســەکەی خات
ــە باســەکەیدا  ــە جیهــان دەســتی پێکــرد و پاشــان ل ــان ل پرســی ژن
ئامــاژەی بــە ئــەو واڵتانــە کــرد کــە ڕۆڵ وکاریگــەری ژنــان لــە 
ــز  ــدا بەرچــاوە و بوونــی هێ ــەکان تێی کایــە سیاســی و کۆمەاڵیەتیی
وباوەڕبەخۆبوونــی ژنــان و هەروەهــا دێموکراســی و پاڵپشــتی 
یاســایی بــۆ ژنانــی بــە بەشــێک لــە هــۆکاری ئــەو دەســتکەوتانە 
نەتوانــراوە  تائێســتاش  ئەوانــەش  وێــڕای  وابــوو  پێــی  و  زانــی 
لــەو واڵتانــە بەتــەواوی پڕبکرێنــەوە. کــە کەلێنــە ڕەگەزییــەکان 
بــە  ئامــاژەی  باســەکەیدا  درێــژەی  لــە  مــوژگان  خاتــوو   
کۆرۆنــادا  پەتــای  ســەردەمی  لــە  پرســە  ئــەو  و  ژنــان  دۆخــی 
کــرد. خەســارانە  لــەو  بەشــێک  بــە  ئامــاژەی  و  کــرد 

٢٢ی  لــە  بوونــەوە  نیزیــک  بــە  ئامــاژە  بــە  مــوژگان  خاتــوو 
ســەر  پڕژایــە  ئێــران،   گەالنــی  ســاڵڕۆژی شۆڕشــی  ڕێبەنــدان 
گۆڕانکارییــەکان لەســەر پرســی ژنــان لــە مــاوەی زیاتــر لــە ٤ 
دەیــە دەســەاڵتداری کۆمــاری ئیســامی و قۆناغــە جیاوازەکانــی 
ســەرکاری  هاتنــە  لەکاتــی  ڕەوتــە  ئــەو  بەرەوپێشــچوونی 
ســەرۆککۆمارە جیــاوازەکان لەئێــران کــە بەڕێزیــان پێــی وابــوو کــە 
وێــڕای ئــەوەی لــە هێنــدێ قۆنــاغ دەرفەتــی بچــووک قۆزراوەتــەوە، 
بــەاڵم هیــچ کام لــە ســەرۆککۆمارەکان و دەســەاڵتدارانی ئێــران 
قازانجیــان بــۆ بزووتنــەوەی ژنــان و گەشــەی ئــەو پرســە نەبــووە 
و ئــەوەی تــا ئێســتاش شــاهیدین ئیبتــکار و هونــەری ژنــان خۆیــان 
بــووە کــە خۆیــان لەوبوارانــە داوە و باجــی قورسیشــیان بــۆ داوە.
و  چاالکــی  بــۆ  کرابــوو  تەرخــان  باســەکە  دیکــەی  بەشــێکی 
کوردســتان  ڕۆژهەاڵتــی  لــە  کۆمەاڵیەتییــەکان  جمووجۆڵــە 
و  سیاســی  پرســە  کردنــی  خاوەنــداری  و  دیاربــوون  و 
خــۆ  و  مەیــدان  هاتنــە  و  ژنانــەوە  لەالیــەن  کۆمەاڵیەتییــەکان 
ــان کــە خاڵێکــی گرینــگ و جێــی ســەرەنجە  بەرپرســیار زانینــی ژن
کــە لــەو دۆخــە داخــراوەی دەســەاڵتی خۆســەپێن بەرچــاو دەکەوێ.
کۆڕگیــڕ پێــی وابــوو کــە دوای زیاتــر لــە ٤ دەیــە زەبــر و زەنــگ 
ــەوەی  ــدراوە بزوتن ــەک نەتوان ــان ن ــە ژن ــەر ب ــژی بەرامب و توندوتی
ژنــان و پرســی ژنــان کــپ و بــێ دەنــگ بکــەن بەڵکــوو وێــڕای 
هەمــوو بەربەســتەکان ئاســۆیەکی ڕوون لەبــەر دەم بزووتنــەوەی 
هەیــە. کوردســتاندا  ڕۆژهەاڵتــی  تایبــەت  بــە  لەئێــران  ژنــان 

بەڕێوچوونی کۆبوونەوەی تەشکیالتی
 یەکیەتیی ژنانی دێموکراتی کوردستان

کۆبوونەوەی تۆڕی هاوبەشی رێکخراوەکانی ژنان لە شاری کۆیە
ڕێکەوتــی  شــەممە  ڕۆژی  لەبەیانــی  ســەر 
هەیئەتێکــی  هەتــاوی  ١٤٠٠ی  ڕێبەندانــی  ٢٦ی 
کوردســتان  دێموکراتــی  ژنانــی  یەکیەتیــی  
هاوبەشــی  تــۆڕی  کۆبوونەوەیەکــی  بەشــداری  
کــرد. کۆیــە  لــە  ژنانــی  ڕێکخراوەکانــی 
ئامانــج لــەو کۆبوونەوەیــە بەرنامــە و پــان دانان 
ــە  ــان  ک ــی ژن ــاڕس ڕۆژی جیهان ــۆ ٨ ی م ــوو ب ب
بــە هاوفکــری یەکتــر کۆبوونــەوە کۆتایــی پێهــات.
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بەڕێوەچوونی کۆنفڕانسی سااڵنەی
یەکیەتیی ژنانی دێموکراتی کوردستان لە واڵتی سوئید

ڕۆژی شــەممە ڕێکەوتــی 5ی فێوریــەی ٢٠٢٢ی زایینــی بەرانبــەر 
کۆنفڕانســی  ١٢هەمیــن  کــوردی،  ٢٧٢١ی  ڕێبەندانــی  ١٦ی  بــە 
دێموکراتــی  ژنانــی  یەکیەتیــی  ســویدی  کۆمیتــەی  ســااڵنەی 
ئامــادە  بــە  زینــدان«  زمــان،  »زارا،  نــاوی  له ژێــر  کوردســتان، 
بەرپرســانی  و  ئەندامــان  لــە  زۆر  بەشــێکی  و  میوانــان  بوونــی 
بەڕێوەچــوو. )ئانایــن(  ســەرهێڵ  شــێوەی  بــە  ڕێکخراوەکــە 
ــب و  ــەی ڕەقی ــی ئ ــە ســروودی نەتەوەی ــس ب ســەرەتای کۆنفران
پاشــان ســاتێک بــێ دەنگــی بــۆ ڕێــز گرتــن لــە گیانی پاکی شــەهیدان 
بەڕێوەبــەری  وریــا«  »هانــا  خاتــوو  پاشــان  پێکــرد.  دەســتی 
لــە  کۆنفرانســەکەمان  کــە  بــەوەی  ئامــاژە  پــاش  کۆنفرانــس، 
کاتێكــدا دەبەســترێ کــە لــە ســێ بۆنــەی گرینگــی ٢١ی فێوریــە، 
ڕۆژی جیهانــی زمانــی دایــک، ٨ی مــارس و ٢٤ی ڕەشــەمە دوو 
نێزیــک  ڕێکخراوەکەمــان  و  ژنــان  بــە  تایبــەت  گرینگــی  بۆنــەی 
دەبینــەوە، بــە گەرمــی  بەخێرهاتنــی میوانــان و بەشــداربووانی 
لەالیــەن  فەرمــی  بــە  پاشــانیش کۆنفڕانــس  کــرد و  کۆنفڕانســی 
ــەوە. ــک كرای ــه وه ی په یامێ ــی« به خوێندن ــارە قەرەگۆل ــوو »ماپ خات

بەڕێزیان لە پەیامەکەیدا پاش ئاماژە دان بەوەی کە کۆنفڕانســی 
ئەمجارەمــان هاوکاتــە لەگــەڵ کۆمەڵێــک گۆڕانــکاری و پێشــهاتی 
نــوێ لــە جیهــان بــە گشــتی و کوردســتان و ڕۆژهەاڵتــی نێوەڕاســت 
بەتایبەتــی، باســی لــەوە کــرد کــە ژنانــی ئێمــە وەک ئەکتەرێکــی 
دیــار و خــاوەن ڕۆڵــی ســەر ســەکۆی ڕووداوە سیاســییەکانی 
کوردســتان، چ لــە ڕابــردوودا و چ لــە ئێســتادا و لــە هــەر دوو 
بــواری خەباتــی چەکــداری و خەباتــی مەدەنیــدا، جــێ پەنجــەی 
خۆیان بەجێهێشــتوە و ئەوەش وای کردوە کە ئاســتی چاوەڕوانی 
کۆمەڵگــە و بەتایبــەت ژنــان لــە ڕێکخراوەکانــی ژنــان لــە هەڵچوونــدا 
بێــت و بێگومــان ئێمــەش وەک ڕێکخراوێکــی لــە مێژینــە و دیــار 

ــی  ــە ئەســتۆ و چاوەڕوان ــان دەکەوێت ــی زیاترم ــوارەدا ئەرک ــەو ب ل
زیاترمــان لــێ دەکــرێ. بۆیــە پێویســت و بەجێیــە کــە هــەوڵ بدەیــن 
بــۆ ئــەوەی کــە لــە ئاســتی چاوەڕوانییەکانــی کۆمەڵگــەدا و نوێنــەری 
بیــن. ڕێکخراوەکەمــان  الیەنگرانــی  و  ئەندامــان  ڕاســتەقینەی 
پاش کردنەوەی کۆنفرانس بەفەرمی، دەنگ بۆ هەموو بەشەکانی 
کۆنفرانــس وەرگیــرا و بــە تێکــڕای دەنــگ لەالیــەن بەشــداربووانەوە 
کــرد. کارەکانــی  بــە  دەســتی  کۆنفرانــس  و  کــران  پەســند 
کۆمیتــەی  پەیامــی  کۆنفرانســدا  کاری  بڕگــەی  یەکــەم  لــە 
خاتــوو  لەالیــەن  کوردســتان،  دێموکراتــی  حیزبــی  ســوئیدی 
»ســۆزان فەتحــی« یــەوە پێشــکەش کــرا. ناوبــراو لــە پەیامەکەیــدا 
ئامــاژەی بــە سیاســەتی زۆردارانــە و بــێ بەزەییانــەی کۆمــاری 
نەتەوایەتــی  بزووتنەوەیەکــی  بوونــی  و  کــرد  ئیســامی 
و  سیاســی  وشــیاریی  ئاســتی  بوونــی  ســەرێ  لــە  و  ڕەوا 
بــۆ  ســەرەکی  هۆیەکــی  بــە  کوردســتانی  خەڵکــی  کۆمەاڵیەتــی 
بــرد.  نــاو  کــورد  گەلــی  هەاڵواردنــی  و  چەوســاندنەوە  زیاتــر 
لــە درێــژەی وتەکانیــدا خاتــوو ســۆزان ئامــاژەی بــە خەباتــی  
ژنــی کــورد لــە ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان کــرد و ژنانــی بــە هێزێکــی 
دیــار و شــوێندانەر لــە ڕەوتــی خەباتــی مەدەنیــدا زانــی و وەک 
نموونەیەکــی بەرچــاو، ئامــاژەی بــە خاتــوو »زارا محەممــەدی« 
وەک ســیمبولی داکۆکی کردن لە زمان و ناســنامەی کوردی کرد.
یەکیەتیــی  دەرەوەی  کۆمیتــەی  پەیامــی  پاشــان 
خاتــوو  لەالیــەن  کوردســتان  دێموکراتــی  ژنانــی 
کــرا.  پێشــکەش  ڕەحیمی«یــەوە  »مەحبووبــە 
کۆنفرانــس،  گرتنــی  پیرۆزبایــی  پــاش  مەحبووبــە  خاتــوو 
ئەرکەکانیــان   ڕاپەڕاندنــی  بــۆ  ســوئیدی  کۆمیتــەی  هەوڵەکانــی 
خواســتن. بــۆ  زیاتــری  ســەرکەوتنی  هیــوای  و  نرخانــد  بــەرز 
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ــەر  ــۆ ه ــی کوردســتان ســمینارێکی ب ــی دێموکرات ــی ژنان یەکیەتی
لەژێــر  قــادر وریــا، مامۆســتای زانکــۆ  لــە بەڕێــزان کاک  یــەک 
ــان و  ــە زم ــری ل ــەوەی بەرگ ــی ڕۆژهــەاڵت و بزووتن ــاوی »ژنان ن
ــوور، ســکرتێری  ــوو مــوژگان عەلیپ ــی« و خات ناســنامەی نەتەوەی
یەکیەتیــی ژنانــی دێموکراتــی کوردســتان لەژێــر نــاوی »ژنانــی 
ڕۆژهــەاڵت و بەشــداری فرەڕەهەنــدی ژنــان لــە خەبات،« پێک هێنا. 
١٤٠٠ی  بەفرانبــاری  ٢9ی  چوارشــەممە  ڕۆژی  ســەرلەبەیانی 
هەتــاوی، یەکیەتیــی ژنانــی دێموکراتــی کوردســتان ســمینارێکی بــۆ 
هــەر یــەک لــە بەڕێــزان کاک قــادر وریــا  مامۆســتای زانکــۆ و 
خاتــوو مــوژگان عەلیپــوور ســکرتێری یەکیەتیــی ژنانــی دێموکراتــی 
کوردســتان لــە کتێبخانــەی گشــتیی حیزبــی دێموکــرات پێــک هێنــا.
ــە گیانــی پاکــی  ســمینارەکە بــە ســاتێک وەســتان بــۆ ڕێزگرتــن ل

پێکهێنانی سمینارێک لەالیەن یەکیەتیی ژنانەوە لەژێر ناوی 
بەشداری ژنان لە خەبات و ڕەهەندە جیاوازەکاندا

شــەهیدان دەســتی پێکــرد و پاشــان کاک قــادر وریــا بــە ئامــاژە بــە 
خەباتــی ژنــان لــە ڕۆژهــەاڵت، ئامــاژەی بــە نــاوی ئەو ژنانــە کرد کە 
لەمــاوەی ڕابــردوودا لــە بــواری دەســتەبەرکردنی مافەکانــی ژنــان 
ــی  ــەن هێزەکان ــان کــردووە و لەالی ــدا چاالکیی ــە نەتەوەییەکان و ماف
ڕێژیمەوە دەسبەر کراون یان حوکمی ناڕەوایان بەسەردا سەپاوە.
لــە درێــژەی ســمینارەکەدا بەڕێــز قــادر وریــا بــە گرینگییــەوە 
بــاس لــە زمــان دەکا و دەڵــێ: زمــان وەک یەکێــک لــە کۆڵەکــە 
ئــەوەی  وێــڕای  نەتەوکەمــان،  شوناســی  ســەرەکییەکانی 
ــدا بــووە،  هەمــووکات لەژێــر هەڕەشــەی دەســەاڵتی ڕێژیمــی ئێران
ــەو  ــۆ پاراســتنی تێکۆشــاوە و ئێســتا ئ کۆمەڵگــەی ڕۆژهەاڵتیــش ب
بــووە. دەوڵەمەندتریــش  بەڵکــوو  نەچــووە  لەنێــو  نــەک  زمانــە 
ــوو مــوژگان عەلیپــوور ســکرتێری یەکیەتیــی ژنانــی  پاشــان خات
دێموکراتــی کوردســتان، بــە ئاوڕدانەوەیەکــی کــورت لــە بەشــداریی 
ژنــان لــەو ڕەوتــە لە خەباتی فرەڕەهەند لە ڕۆژهەاڵتی کوردســتان، 
هاتە ســەر بەشــداریی بەرچاو و هەوڵی زۆری ژنان لە بەرەوپێش 
ــان  ــەاڵت کــە زم ــان لــە ڕۆژه ــی شوناســخوازیی ژن ــی خەبات بردن
یەکێــک لــەو بوارانەیــە کــە ژنــان هــەم وەک تاکێکــی کۆمەڵگــە و هەم 
وەک دایکێــک بــۆ پــەروەردەی منداڵەکانیــان لــە بەرانبەر پاراســتنیدا 
خۆیــان بــە بەرپرســیار دەزانــن و دەبینیــن کــە کۆمەڵگــەی مەدەنــی، 
بەشــداری ژنانــی تێیــدا بەرچــاوە و هەموو شــارەکانی ڕۆژهەاڵتیان 
کەلتــووری  و  زمــان  پاراســتنی  بــۆ  ڕێکخــراو  بنکــەی  کردۆتــە 
کــوردی و نمونــەی هــەرە بەرچاویشــیان خاتــوو زارا محەممــەدی 
و خاتــوو مــوژگان کاوســییە کــە ڕێژیمــی ئێرانــی هێناوەتــە لــەرزە.
و  ورە  بــە  ئامــاژە  وێــڕای  عەلیپــوور  مــوژگان  خاتــوو 
بــاوەڕی خاتــوو زارا و زاراکان، ئامــاژەی بــەوە کــرد کــە ئــەو 
گەیشــتنە  نیشــانەی  بەرباوییــە  بــەو  تێکۆشــانە  و  خەبــات 
لووتکــەی هەســتی ناسیۆنالیســتییە لــە ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان.

خەباتــی  کاریگــەری  بــە  ئامــاژەی  پەیامەکەیــدا  لــە  ناوبــراو 
پــاش  لــە  الیەنــەکان  و  حیــزب  ســەرهەڵدانەوەی  و  سیاســی 
کــرد  ژنــان  خەباتــی  لەســەر  پاشــایەتی،  ڕێژیمــی  رووخانــی 
بەرزنرخانــد. بــوارەدا  لــەو  دێموکراتــی  حیزبــی  کاریگــەری  و 
لــە بەشــێکی دیکــەی پەیامەکــەدا هاتبــوو کــە پرســی ژن، پرســێکی 
جیهانییــە و تەنیــا تایبــەت بــە کوردســتان و ڕۆژهەاڵتــی نێوەڕاســت 
نییــە. بــەاڵم هــەروەک ئاگاداریــن ژنــان لــە ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان 
لــە الیەکــەوە سیســتمێکی  لــە کــەش و هەوایەکــدا دەژیــن، کــە 
یاســا  وەک  ڕەگــەزی  یەکســانی  دژی  و  ژن  دژی   حکوومەتــی 
کەلتــووری  و  پیاوســاالری  فەرهەنگــی  دیکەشــەوە  لەالیەکــی  و 
خێلەکــی زاڵ بەســەر کۆمەڵگــەدا، ڕێــگای خەباتــی بــۆ ژنان دژوار و 
ئەســتەم کــردووە، هــەر بۆیــە لــەو خەباتــەدا پێویســتمان بــە هــەوڵ 
و تێکۆشــانی ژنــان و پیاوانــی شۆڕشــگێڕ و یەکســانیخواز هەیــە.
لــە بڕگــەی دووهەمــی کۆنفرانســدا، ڕاپۆڕتــی کار و چاالکییەکانــی 
ــە  ــی کوردســتان ل ــی دێموکرات ــی ژنان ــەی ســوئیدی یەکیەتی کۆمیت
مــەودای دوو کۆنفڕانســدا لەالیــەن خاتــوو »له تیفــه  جه بــاری« 
بەرپرســی کۆمیتــە و هەروەهــا ڕاپۆرتــی ماڵــی لەالیــەن خاتــوو 

پێشــکەش  یــەوە  ماڵــی  به شــی  هــاوکاری  ئه حمــه دی«  »كــه ژاڵ 
و  بەربــاس  خرایــە  بەشــداربووانەوە  لەالیــەن  دواتــر  و  کــرا 
كــران. په ســه ند  دەنــگ  زۆرینــەی  بــە  پاشــان  و  پێداچوونــەوە 

بــاس  بــۆ  کرابــوو  تەرخــان  کۆنفڕانــس  دیکــەی  بەشــێکی 
وەرگرتنــی  پــاش  کــە  نێوخۆیــی،  پەیــرەوی  و  بەرنامــە  لەســەر 
بــارەوە،  لــەو  کۆنفرانــس  ئەندامانــی  بۆچوونەکانــی  و  ڕا 
ئەســتۆ. کەوتــە  ئاڵوگۆڕەکانــی  ئەرکــی  پێداچوونــەوە  دەســتەی 
لەبەشــی كۆتایــی كۆنفرانســدا خــۆ بەربژێــر کردنــی ئەندامــان 
چاودێــری  هەڵبژاردنــی  و  داهاتــوودا  کۆمیتــەی  لــە  کار  بــۆ 
داهاتــوو  کۆنفڕانســی  بــۆ  ئامــادەکاری  دەســتەی  و  ماڵــی 
پێكهاتــوو  نــوێ،  به ڕێوه بــه ری  ده ســته یه كی  و  به ڕێوه چــوو 
بــۆ  جێگــر،  ئەندامــی  دوو  و  ئه ســڵی  ئه ندامــی  حــەوت  لــه  
هەڵبژێــردران. داهاتــوو  كۆمیتــه ی  ئه ركه كانــی  به رێوه بردنــی 
بــە  کاتژمێــر  حــەوت  لــە  زیاتــر  پــاش  کۆنفڕانــس 
هێنــا. خــۆی  کارەکانــی  بــە  کۆتایــی  ســەرکەوتوویی 
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ــەی »ســویس«ی  ــی ٢٢/١/٢٠٢٢ ، کۆمیت ڕۆژی شــەممە ڕێکەوت
ــن کۆنفرانســی  ــی کوردســتان، پێنجەمی ــی دێموکرات ــی ژنان یەکیەتی
خــۆی لــە شــاری زوریــخ و بــە بەشــداری ئەندامانــی ڕێکخراوەکــە 
لــەو واڵتــە و بــە بەشــداری بەرپرســی کۆمیتــەی دەرەوەی واڵت، 
خاتــوو مەحبووبــە ڕەحیمــی و بەرپرســی تەشــکیاتی دەرەوەی 
هاوڕێیانــی  میوانــداری  بــە  و  جەبــاری  لەتیفــە  خاتــوو  واڵت 
کۆمیتــەی حیزبــی، بەڕێــزان مامۆســتا عەزیــز ئەحمــەدی، زاهیــر 
قــادر حاجــی و ڕەحیــم ڕەحمانــزادە، لەژێــر نــاوی مافــی یەکســان، 
ــوە  ــە، بەڕێ ــەی پێشــکەوتنی کۆمەڵگ ــە ڕێگ ــی یەکســان، تاک دەرفەت
بــرد. ســەرەتای کۆنفرانــس بــە ســروودی نەتەوایەتــی ئــەی ڕەقیــب 

و ســاتێک بێدەنگــی بــۆ ڕێــز گرتــن لــە گیانــی پاکــی شــەهیدان 
لەالیــەن  کۆنفرانســدا،  کاری  دەســپێکی  لــە  پێکــرد.  دەســتی 
ــی  ــر هاتن ــەوە بەخێ ــوو شــەهین مودەڕســی، بەرپرســی کۆمیت خات
مامۆســتا  بەڕێــز  پاشــان  و  کــرا  بــووان  بەشــدار  و  ئەندامــان 
ــۆ  ــوای ســەرکەوتن ب ــڕای دەسخۆشــی و هی ــز ئەحمــەدی وێ عەزی
کونفرانــس، باســێکی کورتــی لەســەر دووی ڕێبەنــدان و کۆمــاری 
کوردســتان پێشــکەش بــە بەشــدار بــووان کــرد. دواتــر خاتــوو 
مەحبووبــە ڕەحیمــی وێــڕای دەسخۆشــی لــە کۆمیتــەی ســویس، 
بارودۆخــی  لــە  کۆنفرانــس  گرتنــی  بــۆ  کۆمیتــەی  هەوڵەکانــی 
کورتــی  باســێکی  و  نرخانــد  بــەرز  کۆڕۆنــادا  پەتــای  ئێســتای 
لەســەر گرینگــی هەبوونــی ڕێکخــراوە و خــۆ پــەروەردە کــردن 
و  کــرد  پێوەندییــەدا  لــەو  ئەندامــان  ئەرکــی  و  و خۆڕێکخســتن 
هیــوای کونفرانســێکی ســەرکەوتووی بــۆ بــە ئــاوات خواســتن.                        
لــە دەســپێکی بەشــی دووهەمــی کاری کۆنفرانســدا کــە تەرخــان 
لەتیفــە  خاتــوو  کۆمیتــە،  ڕاپۆرتــی  پێشکەشــکردنی  بــۆ  کرابــوو 
ڕێنوێنــی  هەندێــک  کۆنفرانــس،  پیرۆزبایــی  وێــڕای  جەببــاری 
پێویســتی لەســەر کاری ڕێکخراوەیــی و چۆنیەتــی بەڕێوەبردنــی 
ــی  ــووان و پاشــان ڕاپۆرت ــە بەشــدار ب ــس، دا ب ــی کۆنفران کارەکان
کار و چاالکییەکانــی کۆمیتــە لەالیــەن خاتــوو شــەهین مودەڕســی، 
بەرپرســی کۆمیتــە و ڕاپۆرتــی ماڵــی لەالیــەن خاتــوو پەرویــن 
شــەکووری بەرپرســی بەشــی ماڵــی کۆمیتــەوە پێشــکەش کــران 
پرســیاری  و واڵمدانــەوەی  ڕاپۆرتــەکان  لەســەر  بــاس  پــاش  و 
ئەندامــان لەالیــەن هــەر دوو بەڕێــزان خاتــوو »شــەهین« و خاتــوو 
»پەروین«ەوە، بەتێکڕای دەنگ لەالیەن کۆنفرانسەوە پەسند کران.                       
هەڵبژاردن کە کۆتا بەشــی کۆنفرانس بوو، لە کەش و هەوایەکی 
دێموکراتییانــەدا بەڕێوەچــوو و کۆمیتــەی نــوێ، پێک هاتوو لە ســێ 
ئەندامی ئەسڵی و ئەندامێکی جێگر دەستی بە کارەکانی خۆی کرد.

بەڕێوەچوونی پێنجەمین کۆنفرانسی کۆمیتەی »سویس«ی 
یەکیەتیی ژنانی دێموکراتی کوردستان

کۆبوونەوەی یەکیەتیی ژنانی دێموکراتی کوردستان کۆمیتەی ڤێسترۆس_ سوید

 ڕۆژی شــەممە ١٨/١٢/٢٠٢١ کۆمیتــەی ڤێسترۆســی یەکیەتیــی ژنانــی دێموکراتــی کوردســتان، پــاش ماوەیەکــی زۆر دابــڕان بــە هــۆی 
پەتای کۆڤید-١9 ، کۆبوونەوەیەکی بۆ ئەندامانی ڕێکخراوەکە بە مەبەســتی دیدار نوێ کردنەوە و ئاگادار بوون لە کار و چاالکییەکانی 
کۆمیتــە پێک هێنــا. ســەرەتای کۆبوونەوەکــە بــە خولەکێــک بێدەنگــی بــۆ گیانــی پاکــی شــەهیدان دەســتی پێکــرد و پاشــان بــە بــاس لەســەر 

پەتــای گشــتگیری کۆڤیــد-١9 و بارودۆخــی ئێســتای واڵتــی 
ڕاگیرانــی  هــۆی  بوونەتــە  کــە  بەربەســتانەی  ئــەو  و  ســوید 
تەندروســتییەکان  کار و چاالکییــەکان و هەروەهــا ڕێنماییــە 
لەوبــارەوە، درێــژە بــە کۆبوونەوەکــە درا و بەشــدار بــووان 
چاالکانــە بەشــداری باســەکەیان کــرد و ڕاو و بۆچــوون و 
هەروەهــا پێشــنیارەکانی خۆیــان لــە پێوەندییــەدا بــاس کــرد.
لــە بەشــی کۆتایــی کۆبوونەوەکــەدا، بەشــداربووان لە ســاڵۆنی 
کێبەڕکــێ  دانانــی  بــە  و  کۆبوونــەوە  شــارە  ئــەو  بوڤلینگــی 
بــرد. بەســەر  پێکــەوە  خۆشــیان  کاتێکــی  کــردن  یــاری  و 
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٢٠ی  بــە  بەرانبــەر   ،٢٠٢٢ فێوریــەی  9ی  چوارشــەممە  ڕۆژی 
ڕێبەندانــی ١٤٠٠ی هەتــاوی و لــە بەرەبــەرەی ٤٣ســاڵەی ســاڵوەگەڕی 
دەرەوەی  کۆمیتــەی  ئیســامی،  کۆمــاری  ڕێژیمــی  ســەرکاری  هاتنــە 
بەڕێــزان  بــۆ  وێبینارێکــی  کوردســتان،  دێموکراتــی  ژنانــی  یەکیەتیــی 
دێموکراتــی  ژنانــی  یەکیەتیــی  عەلیپــوور، ســکرتێری  مــوژگان  خاتــوو 
پێوەندییــە  بەشــی  ئەندامــی  حاتەمــی،  حەســەن  کاک  کوردســتان، 
ئێرانییەکانــی حیزبــی دێموکــرات لــە دەرەوەی واڵت و خاتــوو بەیــان 
بــرد. بەڕێــوە  ئۆنایــن  شــێوەی  بــە  ژنــان،  بــواری  کەریمــی چاالکــی 
کۆڕەکە بە ســروودی نەتەوەیی ئەی ڕەقیب و ســاتێک بێدەنگی بۆ ڕێز 
لە گیانی پاکی شەهیدان دەستی پێکرد و پاشان خاتوو »تریفە فاتیحی« 
ــار، بەخێرهاتنــی بەشــدار بــووان و کۆڕگێرانــی کــرد. بەڕێوەبــەری وێبین
لــە دەســپێکی وێبینارەکــەدا، خاتــوو مــوژگان عەلیپــوور، ســکرتێری 
یەکیەتیــی ژنانــی دێموکراتــی کوردســتان باســێکی لەژێــر نــاوی »پرســی 
ژنــان لــە قوناغــە جیاوازەکانــی مــاوەی دەســەاڵتداری ڕێژیمــی ئێــران«دا 
پێشــکەش کــرد. دەســپێکی باســەکەی خاتــوو مــوژگان، ئاوڕدانەوەیەکــی 

کــورت لــە دۆخــی ژنــان پێــش شۆرشــی گەالنــی ئێــران بــوو. ناوبــراو 
گوتــی: پــرس و مافــی ژنــان لــە ئێــران بــە درێژایــی مێــژوو بابەتێــک بــووە 
کــە ژنــان هەوڵیــان بــۆ داوە و لەالیــەن دەســەاڵتدارانەوە پێشــێل کــراوە و 
پاشــان ئامــاژەی بــە ڕۆڵــی بەرچــاوی ژنــان لــەو شۆرشــە و ئاکامەکانــی 
داکــرد. خاتــوو مــوژگان لــە درێــژەدا باســی لــە قۆناغــە جیاوازەکانــی پــاش 
هاتنــە ســەرکاری کۆمــاری ئیســامی لــە مــاوەی زیاتــر لــە ٤ دەیــەدا کــرد 
ــی  ــراو قۆناغــی یەکەم ــردن.  ناوب ــدا دابەشــی ک ــد قۆناغ ــە ســەر چەن و ب
بــە ســەردەمی زەبــر و زەنــگ بــۆ خســتنە ژوورەوی ژنــان و چەســپاندی 
یاســاکانی دژبــە ژنــان ناوبــرد و فتــوای خومەینــی بــۆ حیجابــی زۆرەملــێ 
بــە نموونــە هێنایــەوە و شــەڕی ئێــران و عێــراق، کــە فەزایەکــی ســەربازی 
و قورســی دروســت کردبــوو بــە قۆناغێکــی گرینــگ ناوبــرد کــە تێیــدا 

دەســتی دەســەاڵت بــۆ زەبــر وزەنــگ ئاواڵەتــر بــوو و پێــی وابــوو کــە لــەو 
ســەردەمەدا زۆرتریــن خەســار لــە بزووتنــەوەی ژنــان کەوتــووە. قۆناغــی 
پــاش ئــەو ســەرکوتانە، قۆناغــی هاتنــە ســەرکاری ڕێفۆرمیســتەکان بــوو 
کــە بــەو هۆیــەوە کەلێنێکــی سیاســی کەوتــە نــاو دەســەاڵت و دەرفەتێکــی 
بچووکــی بــە چاالکوانــان و ڕۆژنامەنووســان دا کــە بەچاپــی باوکــراوە 
و دامەزراندنــی هێندێــک ڕێکخــراوی ســینفی جموجۆڵێــک بکــەن و ژنــان 
و بزووتنــەوە و داواکارییەکانیــان لــەو قۆناغــەدا بەشــێک بــوون لــەو 
بەســەر  گۆڕانکارییــەک  هیــچ  حاڵــەش  بــەو  هەرچەنــد  جموجواڵنــەدا. 
سیاســەتەکانی ئــەو ڕێژیمــە بەنیســبەت مافــی ژنانــەوە نەهاتــە ئــاراوە. 
ــا و زۆر  ــی تەکنوڵۆژی ــک هــۆکار وەک هاتن ــەو ســەردەمە کۆمەڵێ ــاش ئ پ
بوونــی ڕێــژەی خوێنــدەواران لەنێــو ژنــان و هاتنــی مۆدێرنیتــە، وایــان کرد 
ــە  ــی ئاســتی وشــیاریان بچێت ــە تایبەت ــان ب ــە گشــتی و ژن کــە کۆمەڵگــە ب
ــە  ــاژەی ب ــان و ئام ــە ســەر داواکارییەکانی ــن ل ــر ب ــر پێداگ ســەرێ و زیات

خۆپیشــاندانەکانی ســاڵەکانی 9٦ و 9٨ی هەتــاوی کــرد کــە ژنــان ڕۆڵ و 
حزووریــان لــە سەرشــەقام وەک تــاک بــۆ خواســتە گشــتییەکانی کۆمەڵگــە 
و خواســتەکانی خۆشــیان وەک ژن چەندە پڕ ڕەنگ بووە. بەشــی کۆتایی 
قســەکانی خاتوو موژگان تەرخان کرابوو بە پرســی ژنان لە ڕۆژهەاڵتی 
لــە ڕۆژهەاڵتــی  ژنــان  بزووتنــەوەی  کــە  وابــوو  پێیــان  و  کوردســتان 
کوردســتان وێــڕای هاتنــە ســەرکاری یــەک لــەدوای یەکــی حکوومەتــە 
دژە ژنــەکان، توانیویەتــی ڕێچکەیەکــی قایــم، هــەم لــە بــواری نەتەوەیــی و 
هــەم یەکســانیخوازیدا بەرێتــە پێشــێ و بــە چاالکــی و تێکۆشــانیان لەنێــو 
ــک  ــن و کۆمەڵێ ــەری خەڵکی ــەاڵت شــاهیدی خۆبەڕێوەب ــەی ڕۆژه کۆمەڵگ
کەلتــووری جــوان و ســەردەمیانە لــەو پێوەندییــەدا درووســت بــوون.
  پاشــان »حەســەنی حاتەمــی« باســێکی لــە ژێــر ســەردێری »بازنــەی 

بەڕێوەچوونی وێبینارێک بە بۆنەی ٢٢ی ڕێبەندان، ساڵڕۆژی 
دامەزراندنی کۆماری ئیسالمی!
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نەگــۆڕی ســەرەڕۆیی لــە مێــژووی ئێران دا«، پێشــکەش کــرد و بە کورتی 
باســی ســێ ڕووداوی گرینگــی ١٣٢ ســاڵی ڕابــردووی لــە مێــژووی ئێــران 
دا کــرد. یەکــەم: بزووتنــەوەی تەنباکــۆ لــە زەمانــی ناســرئەدینی شــای 
قاجــاردا لــە ســاڵی ١٢٦٨ هەتــاوی )١٨9٠( زایینیــدا،  دووهــەم: شۆڕشــی 
مەشرووتە لە ساڵی ١٢٨5 )١9٠٦( دا و سێیەم: شۆڕشی گەالنی بەرایی 
ــرد. ــی ســاڵی ١٣5٧ )١9٧9( دا پێشــکەش ک ــە ٢٢ی  ڕێبەندان ــران ل ــە ئێ ل
ــرد  ــۆ ک ــەوەی تەنباک ــە ســەر بزووتن ــی ل ــاش باســێکی کورت ــراو پ ناوب
تاقــم و  ئــەو  پرژایــە ســەر شۆڕشــی مەشــرووتە و ســەرهەڵدانی  و، 
گرووپانــەی، کــە لــە کۆتاییــدا بــوو بــە هــۆی ڕووخانــی دەســەاڵتی قاجــار 
و هاتنــە ســەرکاری دەســەاڵتی پەهلــەوی و شــەڕی جیهانــی دووهــەم. 
هەروەهــا ئامــاژەی بــە ســەرهەڵدانی حیــزب و ڕێکخــراوە جۆراوجۆرەکان 
لــە ئێــران و لــەو ســەردەمەدا کــرد و حیزبــی دێموکــرات و کۆمــاری 
کوردســتانی بــە دوو دەســکەوتی مێژوویــی ئــەو ســەردەمە نــاو بــرد.
لە بەشی سێهەمی باسەکەیدا، حاتەمی بە وردی باسی لە سەرهەڵدانی 
شۆڕشــی گەالنــی ئێــران لــە ســەرەتاوە تــا ســەرکەوتن کــرد و یەکیەتیــی 
نێــوان ڕەوتــە میللی گــەرا، چــەپ و ئیســامییەکان و ســەرهەڵدانەوە و 
دروســت بوونــی هەندێــک حیــزب و ڕێکخــراوی بــە هۆیەکــی کاریگــەر بــۆ 
ــە ئەنجامــدا بــوو بــە هــۆی  خێراتــر بوونــی ڕەوتــی شــۆڕش زانــی، کــە ل
ــاری  ــی ڕێژیمــی کۆم ــاوی و دامەزراندن ڕێفراندۆمــی ســاڵی ١٣5٨ی هەت
هەیــە. درێــژەی  دەســەاڵتە  ئــەو  ســاڵە   ٤٣ بەداخــەوە  کــە  ئیســامی، 

ڕووداوی  دوو  بــە  ئامــاژەی  باســەکەیدا  درێــژەی  لــە  حاتەمــی 
و  کــرد  ئیســامی  شۆڕشــی  ســەرکەوتنی  ســەرەتاکانی  گرینگــی 
گوتــی: دوو ڕووداو کــە لــە ڕەشــەممەی ١٣5٧دا بــوون، خەباتکارانــی 
گەلــی  پشــتیوانیی  و  هاوخەبــات  کــە  ســاڵەن،   ٤٣ ئــەو  شــێلگیری 
ــی  ــە مێتینگ ــەو ڕووداوان ــووە. ئ ــۆ دروســت ب دیکەشــیان بەخۆشــییەوە ب
ناڕەزایەتــی  و  کوردســتان  دێموکراتــی  حیزبــی  ڕەشــەمەی  ١١ی 
شــەقامی ژنــان و کچــان لــە ١٧ی ڕەشــەمە ) ٨ ی مــارس( دا، بــوون.

قەیرانــە  و  ڕێژیمــە  ئــەو  ناکارامەیــی  باســی  کۆتاییــدا،  لــە  حاتەمــی 
ئاوســان،  نــەداری،  و  هــەژاری  هەســتەیی،  ئابــووری،  مەزەنەکانــی 
کــرد،  هۆشــبەرەکانی  مــادە  و  ئــاوی  کــەم  و  دراویــی  نرخــی  بــێ 
لــە  چین وتوێــژەکان  الیەنــەی  چەنــد  خەباتــی  بەرانبەریــدا،  لــە  کــە 

و  ئینگلســتان  لــە  ئابــان  گەلــی  دادگاکانــی  بەردەوامــن.  شــەقامەکان 
هەڵدانــەوەی  ســتۆکهۆڵم،  لــە  )عەبباســی(  نــووری  حەمیــدی  دادگای 
و  ســەرەڕۆ  ڕێژیمــە  ئــەو  جینایەتەکانــی  پەروەندەکانــی  و  فایــل 
توتالیتێــرەن کــە لــە گەاڵڕێزانــی 9٨ لــە شــەقامەکان دا، و کوشــتاری 
بــە کۆمەڵــی زیندانییــە سیاســییەکان لــە هاوینــی ١٣٦٧دا، ئەنجــام دراون.

 ٦٠ نزیــک  کــە  کــرا،  ئاکامگیــری  بەڕێزیــان  گوتەکانــی  کــۆی  لــە 
گــەالن  خۆراگــری   و  خەبــات  بــە  پەهلەوییــەکان،  ســەرەڕۆیی  ســاڵ 
ــات و تێکۆشــانی  ــژوو ســپێردرا و ئەگــەر خەب ــە مێ ــران ب ــە ئێ ــی ل بەرای
لــە  تایبەتــی  بــە  و  ئێــران  سەرانســەری  لــە  گــەالن  یەکگرتووانــەی 
توتالیتێــری  و  ســەرەڕۆ  پتــر  ڕێژیــم  بــن،  کوردســتان  ڕۆژهەاڵتــی 
دووهــەم،  و  یەکــەم  فەقییەکانــی  وەلــی  و  شــیعە  سیاســی  ئیســامی 
مێــژوو ســپاردن دەبــێ.   بــە  خومەینــی و خامنەییــش، چارەنووســیان 
لــە بەشــێکی دیکــەی وێبینارەکــەدا، خاتــوو بەیــان کەریمــی، باســێکی 
لــە ژێــر نــاوی »چەمکــی ئینترسیکشــنالەتی و کولۆنیالەتــی جەنــدەر« 
پێشــکەش کــرد و پــاش شــیکردنەوە، بارودۆخــی تایبــەت و جیــاوازی 
بابەتــەوە گــرێ دا و  بــەو  لــە ڕۆژهەالتــی کوردســتان  ژنــی کــوردی 
باســێکی تێــر و تەســەلی لــە ســەر جیاوازییەکانــی نێــوان فیمینیســتی 
نەتەوەیــی و فیمینیســتی ناوەنــدی پێشــکەش کــرد و گوتــی: زانیــاری 
ــی کــورد  ــدەری ژن ــی و جەن لەســەر چەوســانەوە و ژێردەســتی نەتەوەی
ــی  ــەوی ژن ــگار بوون ــۆ بەرن ــە ب ــی کوردســتان گرینگــی هەی ــە ڕۆژهەاڵت ل
کــورد بــە دژی فیمنیســتی ناوەنــدی، کــە لــە پرۆســەی بوونیــدا ژنــی 
نەتەوەیــی  جوواڵنــەوەی  گوتــی:  هەروەهــا  کــردوە.  بێدەنــگ  کــوردی 
کــە لــە ســەر نمــای پیــاو ســاالری الی نــەداوە، گرنگــە بــۆ شــکڵگیری 
فیمنیســتێکی کــوردی و لــەو ڕاســتایەدا دەبــێ ئینترسیکشــنالەتی بیــر 
هەل ومــەرج،  لەســەر  جوواڵنەوەکەمــان  و  خەبــات  واتــە  بکەینــەوە، 
دابڕێژیــن. کــورد  ژنــی  ڕاســتەوخۆی  دەنگــی  و  ئەزمــوون 
بەشــداربووان  پرســیاری  وێبینارەکــەدا  کۆتایــی  بەشــی  لــە 
درانــەوە. وەاڵم  وردی  بــە  کۆڕگێڕانــەوە  لەالیــەن  و  وەرگیــرا، 
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بــۆ  منــداڵ  كــە  دەگووترێــت  زمانــە  بــەو  دایــك،  زمانــی 
زمانــی  واتــە  دەبێــت،  فێــری  خێزانەكەیــەوە  لــە  یەكەمجــار 
دەگووترێــت  پێشــی  بۆیــە  دەگرێتــەوە،  منداڵەكــە  باوانــی 
و  منــداڵ  لــە  كەســە  نزیكتریــن  دایــك  چونكــە  دایــك،  زمانــی 
دەبێــت. قســەكردن  فێــری  یەكەمجــار  بــۆ  ئــەوەوە  لەڕێــی 
هــاوكاری  بــە  یەكگرتــووەكان  نەتــەوە  ڕێكخــراوی 
ســاڵی  لــە  كۆبونەوەیەكــدا  لــە  یونســكۆ  ڕێكخــراوی 
ســاڵێك  هەمــوو  فورییــەی  )٢١(ى  بڕیاریــدا   ،)١999(
بــكات. دیــاری  دایــك  زمانــی  جیهانــی  ڕۆژی  وەك 
لەژێــر  ســااڵنە  دایــك  زمانــی  جیهانــی  ڕۆژی  یــادی 
دروشــمەكەی   )٢٠٢١( ســاڵی  بــۆ  دەكرێتــەوە،  دروشــمێکدا 
تێكــەاڵوی  لەپێنــاو  زمانەوانــی  )هەمەچەشــنی  لــە  بــوو  بریتــی 
ناونیشــانە  لــەو  كەمەبەســت  كۆمەڵگــەدا(  و  فێركــردن  لــە 
هەمەچەشــنی  بــۆ  گونجــاوە  دەرفەتــی  دروســتكردنی 
كۆمەڵگــەدا. لــە  جیــاوازەكان  ڕۆشــنبیرییە  و  زمــان 
و  ســتراتیژی  قورســاییەكی  جیهــان  ئاســتی  لەســەر  زمــان 
لــەڕووی  هەیــە  مرۆڤایەتــی  ژیانــی  بــۆ  زۆری  گرنگییەكــی 

كۆمەاڵیەتــی و زانســتی چەنــد بابەتێكــی دیكــە، هەروەهــا یەكێكــە لــە پایــە ســەرەكییەكانی پەیوەنــدی بەســتن لەگــەڵ دەوروبــەردا. 
داگیكردنی كوردستان و دابەشكردنی بۆ چەند پارچەیەك، هەروەها قەدەغەكردنی خوێندن و نوسین بە زمانەكە لە بەشێكی ئەو واڵتانەی 
كوردســتانی بەســەردا دابەشــكراوە بۆتــە یەكێــك لــە كێشــەكان بــۆ زمانــی كــوردی، بۆیە پێویســتە گرنگییەكی زیاتری پێبدرێــت و بەتایبەت 
لەڕووی دانانی زمانێكی ســتاندارد، چونكە دەبێتە هۆی زیاتر بەهێز كردن و باوبونەوەی زمانەكە لەســەر ئاســتی نێوخۆیی و جیهانی.
عەڕەبــی  و  تورکــی  فارســی،  زمانەکانــی  کاریگــەری  ژێــر  کەوتووەتــە  زمانەکــەی  کوردســتان  پارچــەی  چــوار  هــەر  لــە  کــورد 
زمانــە.  ئــەو  نێــو  هاتوونەتــە  بیانــی  وشــەی  ســەدان  و  دەیــان  و  واڵتــدا  چــوار  بەســەر  دابەشــکردنیەتی  ئەنجامــی  ئــەوەش 
نوێترینیشــیان قســەی گەنــج و مندااڵنــە بــە تێکــەاڵوی لەنێــوان وشــەی ئینگلیــزی و کــوردی و خەریکــە سۆشــیالمیدیاش کاریگــەری 
مانەوەیەتــی. ســەرەکی  ئامرازێکــی  و  نەتەوەیەکــە  شووناســی  ســاڵە  هــەزاران  کــە  زمانێــک  ســەر  دەخاتــە  گــەورە  نەرێنــی 
لــە  بۆیــە  نەنــراوە،  نەتەوەییــەکان  پێکهاتــە  پەروەردەیــی  و  زمانــی  مافــی  بــە  دان  ئێرانــدا  پــەروەردەی  سیســتەمی  لــە 
مامۆســتایانی  و  چاالکوانــان  شــانی  کەوتووەتەســەر  دایــک  زمانــی  پەرەپێدانــی  و  پاراســتن  ئەرکــی  کوردســتان  ڕۆژهەاڵتــی 
یــان هاوکاریــی  ئیتاعاتیــەکان و لەســەر ئەرکــی خۆیــان  بــەردەم گوشــاری هێــزە ئەمنــی و  ئــەوان خۆیــان دەخەنــە  خۆبەخــش. 
دەکــەن.  دابیــن  کۆرســەکان  بەڕێوەبردنــی  بــۆ  شــوێن  زۆر،  زەحمەتــی  بــە  و  دەکــڕن  خوێنــدن  پێداویســتییەکانی  خەڵــک 
پێویســتیی  لەبــارەی  کۆمەڵگــە  وشــیاری  ســاڵ  بــە  ســاڵ  شــانازییە  مایــەی  خۆشــحاڵیەو  جێــگای  ئــەوەی  بــەاڵم 
دەنێرنــە  منداڵەکانیــان  هاوینــدا،  وەرزی  لــە  بەتایبــەت  خێزانــەکان  لــە  بەشــێک  و  دەچێتەســەرێ  دایــک  زمانــی  فێربوونــی 
شــانازییان  جێــی  و  بــەرز  نموونــەی  کــە  ئاشــکرا  یــا  بێــت  نهێنــی  شــێوەی  بــە  جــا  کــوردی  زمانــی  فێرکردنــی  ناوەندەکانــی 
ئیســامییە. کۆمــاری  ســیاچاڵەکانی  لــە  دایــک  زمانــی  وانــەی  گوتنــەوەی  تاوانــی  بــە  ئێســتا  کــە  محەممەدییــە  زارا  خاتــوو 
بەڵکــوو  بــکات  کەمڕەنــگ  کــوردی  زمانــی  نەیتوانیــوە  نــەوەک  ئێــران  لــە  دژەکــورد  و  دیکتاتــۆڕ  دەســەاڵتی  کەواتــە 
خۆیــان. کولتــووری  و  شــوناس  پاراســتنی  بــۆ  قەڵغانێکــن  لەرۆژهــەاڵت  ڕێکخــراو  و  تــاک  بــە  نێوخــۆ  چاالکانــی  لەئێســتادا 
و  میدیــا  سوشــیال  ڕێــگای  لــە  تێبکۆشــی  زیاتــر  کــە  دەزانــی  خــۆی  ئەرکــی  بــە  کوردســتان  دێموکراتــی  ژنانــی  یەکیەتیــی 
دەکەیــن  ئازیــز  کوردســتانیانی  هەمــوو  لــە  داوا  و  بــکات  نیشــتمانییە  ئەرکــە  ئــەم  بــۆ  زیاتــر  کاری  و  کۆمەاڵیەتییەکانــە  تــۆڕە 
بگریــن  پەروەرانــە  نیشــتمان  ئــەو  تێکۆشــانی  لــە  ڕێــز  خۆیەتــی  جێــی  ڕۆژەدا  لــەم  هەروەهــا  بــن،  پاڵپشــتمان  و  هاودەنــگ  کــە 
داوە. زۆریــان  قوربانــی  پێنــاوەدا  لــەو  و  تێکۆشــاون  نەتەوەکەیــان  شوناســی  پاراســتنی  و  گەلەکەیــان  مانــەوەی  بــۆ  کــە 
وەک  و  پێوەندییــەدا  لــەو  بکــەن  بەرپرســیارەتی  بــە  هەســت  زیاتــر  دەبــێ  نیشــتمانن  دایکانــی  کــە  ژنــان 
کــوردی.  کولتــووری  و  زمــان  بــە  نــوێ  نــەوەی  ئاشــناکردنی  و  پەروەردەکــردن  لــە  تێبکۆشــن  هەمیشــە 
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ڕاگەیاندراوی یەکیەتیی ژنانی دێموکراتی کوردستان بەبۆنەی 
٢ی ڕەشەمە ڕۆژی جیهانی زمانی دایک
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ــی  ڕۆژی یەکشــەممە  ٢٠.٢.٢٠٢٢ کۆنفڕانســی ســااڵنەی یەکیەتیــی ژنان
میوانــان  بەشــداری  بــە  فینانــد،  کۆمیتــەی  کوردســتان  دێموکراتــی 
چــوو. بەڕێــوە  تورکــو  شــاری  لــە  ئەندامــان،  لــە  زۆر  بەشــێکی  و 
ســەرەتای کۆنفرانــس بــە ســروودی نەتەوەیــی ئــەی ڕەقیــب و خولەکێک 
بێدەنگی بۆ ڕێزلێنان لە گیانی پاکی شەهیدان دەستی پێکرد و پاشان لەالیەن 
بەڕێوەبــەری کۆنفرانســەوە بەخێــر هاتنــی میوانــان و بەشــدار بــووان کــرا.
لەبەشــی یەکەمــی کۆنفڕانســدا، پەیامــی یەکیەتیــی ژنانــی دێموکراتــی 
»مەحبووبــە  خاتــوو  لەالیــەن  واڵت،  دەرەوەی  کۆمیتــەی  کوردســتان 
دێموکراتــی  حیزبــی  فینانــدی  کۆمیتــەی  پەیامــی  و  ڕەحیمــی« 
ــە الیــەن کاک »قــادر مەکاوەیــی« یــەوە پێشــکەش کــران.  کوردســتان ل
چاالکییەکانــی  و  کار  ڕاپۆرتــی  کۆنفرانســدا،  دیکــەی  بەشــێکی  لــە 
لــە  ماڵــی  ڕاپۆرتــی  و  دیباجــی«  »زڵێخــا  خاتــوو  الیــەن  لــە  کۆمیتــە 
ــەن  ــە الی ــەوە پێشــکەش کــران و پاشــان ل ــی کۆمیت ــەن بەرپرســی ماڵ الی
بەشــدار بووانــەوە کەوتنــە بــەر بــاس و بــە تێکــڕای دەنــگ پەســند کــران.
بەشی کۆتایی کۆنفرانس تەرخان کرابوو بۆ خۆ بەربژێر کردنی ئەندامان 
و هەڵبژاردنــی کۆمیتــەی نــوێ کــە لــە کــەش و هەوایەکــی دێموکراتییانــەدا 
ــە ســێ ئەندامــی  ــوو ل ــەری، پێکهات ــوە چــوو و دەســتەیەکی بەڕێوەب بەڕێ
ئەســڵی و دوو ئەندامــی جێگــر بــۆ کار لــە کۆمیتــەی نوێــدا هەڵبژێــردران.
هێنــا. خــۆی  کارەکانــی  بــە  کۆتایــی  ســەعات   ٤ پــاش  کۆنفرانــس 

یەكیە تیی ژنانی دێموكراتی كوردستان -     فیناند
٢٦٠٢٠٢٠٢٢             

بەڕێوەچوونی کۆنفرانسی 
یەکیەتیی ژنانی دێموکراتی 
کوردستان لە واڵتی فینالند!

بەشداری هەیئەتێکی یەکیەتیی ژنانی دێموکراتی 
کوردستان لە ساڵیادی دامەزانی تۆڕی چەتر لە کۆیە

ڕەشــەمەی  ١٠ی  ڕێکەوتــی  سێشــەممە  ڕۆژی  دوانیــوەڕۆی 
دێموکراتــی  ژنانــی  یەکیەتیــی  هەیئەتێکــی  هەتــاوی  ١٤٠٠ی 
کوردســتان بەشــداری لــە مراســمی یــادی 9 ســاڵەی دامەزراندنــی  
ڕێکخــراوی تــۆڕی چەتــر لــە هۆڵــی ڕۆشــنبیری لــە کۆیــە کــرد.
بــۆ  وەســتان  ســاتێک  چەنــد  بــە  ڕێوڕەســمەکە  ســەرەتای 
لــە گیانــی پاکــی شــەهیدان دەســتی پێکــرد و دواتــر  ڕێزگرتــن 
بەشــێک لــەو کار وچاالکییەکانــی کــە لــەو چەنــد ســاڵە کــراوە، 
بــە داتاشــۆ نمایــش کــرا و ڕێوڕەســمەکە بەچەنــد بڕگــەی جیــاواز 
ڕازابــۆوە. دواییــن بڕگــەی ڕێوڕەســمەکە هەندێــک لە بەشــداربووان 
کــرد. چەتــر  تــۆڕی  بــە  پێشــکەش  پیرۆزباییــان  چەپکەگوڵــی 

کۆبوونەی ئەندامانی یەکیەتیی ژنانی 
دێموکراتی کوردستان کۆمیتەی نۆروێژ

یەكیەتیــی  كۆمیتــەی  فوریــە  ٢٦ی   یەكشــەممە  ڕۆژی 
نۆروێــژ  واڵتــی  لــە  كوردســتان  دێموكراتــی  ژنانــی 
پێکهێنــا.  کۆمیتــە  ئەندامانــی  بــۆ  کۆبوونــەوەی 
دیکــە  جارێکــی  چاالکییــە،  ئــەم  پێكهێنانــی  لــە  مەبەســت 
نوێکردنــەوە  دیــدار  و  ئەندامانــی  کۆبوونــەوەی  لێــک 
کڕۆنــاوە  پەتــای  بەهــۆی  بەداخــەوە  کــە  بــوو، 
ببــۆوە. کەمتــر  چاالکییــەکان  کــە  بــوو  زۆر  ماوەیەکــی 
کۆمیتــەی  تەشــکیاتی  بەشــی  کۆبوونەوەکــەدا،  لەبەشــێکی 
بــە  پێشــکەش  گوتەیەکــی  ژنــان  یەکیەتیــی  نۆروێــژی 
کاری  پانــی  چۆنیەتــی  بــە  ســەبارەت  و  کــرد  ئەندامــان 
بەرچاوڕوونــی  هەروەهــا  و  لەمســاڵدا  ڕێکخراوەکــە 
دوا.  ئەندامــان  بــۆ  هەنووکەیــەکان  پرســە  هەمبــەر  لــە 
لــەو کۆبوونەوەیــەدا بەشــێک لــە ئەندامانــی كۆمیتــە تێیــدا 
بەهــۆی  ئەندامــان  لــە  بەشــێک  بەداخــەوە  و  بەشــداربوون 
بەشــداربن.  نەیانتوانــی  کۆڕۆنــا  پەتــای  بــە  توشــبوون 
دێموكراتــی  ژنانــی  یەكیەتیــی  بەڕێوەبــەری  كۆمیتــەی 

نۆروێــژ  كوردســتان 
٢٦ی فوریەی ٢٠٢٢
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هاونیشتمانیانی بەڕێز !
ژنانی ئازاد و مافخوازی کوردستان!

ــی  ــە پانتای ــژوودا و ل ــە مێ ــان ل چەوســاندنەوە و ســەرکوتی ژن
قۆناغێکــی  لــە  هــاوکات  و  حاشــاهەڵنەگرە  شــتێکی  جیهانــدا 
ــەر  ــات بەرامب ــگای خەب ــدان، ڕێ ــە مەی ــە هاتن ــان ب ــدا، ژن مێژوویی
ئێســتاش  تاکــوو  و  گرتەبــەر  چەوســاندنەوەیان  و  ســتەم   بــه 
ڕێبوارانــی ئــەم ڕێگایــە لەســەر گەیشــتن بــە ئامانجەکانیــان ڕێگــە 
دەبــڕن و بەردەوامــن لــە وەدیهێنانــی دنیایــەک کە تێیــدا بەرابەری 
ڕەگــەزی جێگیربێــت و بنەماکانــی مرۆڤایەتــی لــە لوتکــە دابــن.
بــە ســەرنج خســتنە ســەر ئــەم بابەتــە، تێدەگەیــن بنەڕەتــی 
چاالکانــی  و  مافخــواز  ژنانــی  جەمــاوەری  خەباتــی  پێکهاتنــی 
پرســی ژن، دەگەڕێتــەوە بــۆ ســەرەتاکانی ســەدەی بیســتەمی 
زاییــن لەســەر دۆخــی خراپــی ژنانــی کرێــکاری کارگــەی ڕســتن و 
چنینــی شــاری نیۆیــۆرک کــە ئــەو ژنانــە مانگرتنیــان ڕێکخســت و 
بــوون بــه پێشــەنگ و ســیمبول بــۆ خەباتــی مافخوازانــەی ژنــان. 
زایینــی،  ١9٠٨ی  ســاڵی  لــه  ڕەوتــەدا،  ئــەم  درێــژەی  لــە   
بــە  بەرامبــەر  جارێکیتــر  بــۆ  وچنیــن   ڕســتن  کارگــەی  ژنانــی  
هــەاڵواردن، نایەکســانی حەقدەســت و پێشــێل بوونی مافەکانیــان 
مانیــان گــرت و درگای کارگەیــان لەســەر داخــراو و کارگەکــە 
ئاگــرەدا  لــەو  ژن  کرێــکاری   ١٢9 لەئاکامــدا  و  ســووتێندرا 
ســووتان. دواتــر بــەم هــۆکارە ڕۆژی ٨ی مــارس بــە ڕۆژی ژن 
ناوزەدکــرا، کــە دەکرێــت بــە ڕۆژی بێ دەنــگ  نەبــوون بەرامبــەر 
زوڵــم و ســتەم و هــاوکات، بەرەنگاربوونــەوە پێناســە بکرێــت.
بــوو  ڕۆژە  ئــەم  جیهــان  واڵتانــی  لــە  دواییــدا  ســااڵنی  لــە 
و  ڕادەگیــرێ  بــەرز  جۆراوجــۆر  بەشــێوازی  و  بەهێمــا 
ــی  ــە ســاڵی ١9٧5ی زایین ــش ل ڕێکخــراوی نەتەوەیەکگرتووەکانی
ناســی.  بەڕەســمی  ژن  جیهانــی  ڕۆژی  وەک  ڕۆژەی  ئــەو 
لەســەرجەم  ئێســتاش  تاکــوو  ژنــان  چەوســانەوەی 
واڵتێــک  هــەر  لــە  بــەاڵم  بەردەوامــە،  جیهــان  واڵتانــی 
توندوتیژییــە. بــە  تێکــەڵ  بەڕادەیــەک  و  بەجۆرێــک 
لەبــواری  پێشــکەوتوو  و  ڕۆژئاوایــی  واڵتانــی  لــە 
لــە  بەشــێک  زانســتەوە  و  دێموکراتیزەبــوون  و  یاســایی 
بــه  ژنــان  هێشــتا  بــەاڵم  جێگیرکــراوە،  ژنــان  مافەکانــی 
ســەرجەم  بەگشــتی  و  نەگەیشــتوون  مافەکانیــان  هەمــوو 

توندوتیــژی  لەژێــر هەڕەشــە و  نییــە و  پارێــزراو  مافەکانیــان 
بەردەوامــە. خەباتیــان  بۆیــە  هــەر  دایــە،  دەســتدرێژی  و 
هەروەهــا ژنــان لــە واڵتانــی ڕۆژئاواییــدا لــە بــواری یاســاییەوە 
وشــیارکردنەوە  ناڕەزایەتــی،  دەربڕینــی  بــۆ  ڕێگەپێــدراون 
و ڕێکخســتنی کۆڕوکۆمــەڵ لەســەر پرســی ژن و ئــازادن لــە 
لــە  بــەاڵم  بەژنــان؛  تایبــەت  ڕێوڕەســمەکانی  بەرزڕاگرتنــی 
ژنــان  ئیســامی،  کۆمــاری  دەســەاڵتی  ژێــر  ئێرانــی  واڵتــی 
تەنانــەت لــەو مافــە و لــە ســەرەتاییترین مافەکانیــان بێبەشــن 
توندوتیــژی،  تووشــی  کۆمەڵگــە،  و  حاکمیــەت  لەالیــەن  و 
دەبنــەوە. مافەکانیــان  پێشــێلبوونی  و  دەســتدرێژی 
شــێوەیەک  هەمــوو  بــە  ئێــران  ئیســامی  کۆمــاری  بەگشــتی 
ڕێگــری لــە وشــیاربوونەوەی ژنــان و هەوڵەكانیــان بــۆ گەیشــتن 
ژنــان  دەنگهەڵبڕینــی،  ئەگــەری  لــە  و  دەدات  مافەکانیــان  بــە 
یاســا  تەنانــەت  و  دەکرێــن  ســەرکوت  دەســەاڵتەوە  لەالیــەن 
پاڵپشــتی چەوســاندنەوەی ژنــان و پێشــێلکەری مافەکانیانــە و 
ڕێگە خۆشــکەری پیاوســاالری و ســەرکوتی سیســتماتیکی ژنانە.
بەاڵم ژنان تەنانەت لە چوارچێوەی ئەم سیستەمە سەرکوتکار 
و دژە ژنەشــدا، لــە ڕەوتــی گەیشــتن بــه مافەکانیــان نەوەســتاون 
و بەتایبەتیــش لــە کوردســتان خەباتــی ژنــان و چاالکانــی پرســی 
ژن لــه ڕەهەنــدە جیاوازەکانــەوە لەچــاو بەشــەکانی دیكــەی ئێــران 
ڕێکخراوتــر و جیاوازتــر لــە ژێــر گوشــاری ئەمنــی بــۆ گەیشــتن 
بــە ســەرجەم مافەکانیــان لــە هەوڵــدان بەردەوامــە، بەتایبــەت 
لــەو ســۆنگەوە کــە ڕووبــەڕووی ســتەمی چەندقــات دەبنــەوە. 
ــی  ــی کــورد و خەبات ــەر ژن ــات بەرامب ــە ســتەمی چەندق هەربۆی
فرەڕەهەنــدی بــۆ مافــە هەمەالیەنەکانــی وایکــردووە ژنانــی کــورد 
ــان  ــە خەباتی ــەت ل ــدا تەنان ــی ئێران ــوەی دیکتاتۆرییەت ــە چوارچێ ل
ــدەن  ــر ب ــان تێچــوی زۆرت ــاو چاالکییەکانی ــە پێن ــۆ پرســی ژن ل ب
و بکەونــە بــەر پەالمــار و هێرشــی حکوومەتــی ئێــران. لەگــەڵ 
لــە  و  بەردەوامــن  خۆیــان  خواســتەکانی  لەســەر  ئەوەشــدا 
ــە  ــان چاالکان ــران و دەرەوەی واڵت ژن ناوخــۆی کوردســتانی ئێ
ــان تێدەکۆشــن. ــاف  و ئامانجەکانی ــە م ــۆ گەیشــتن ب ــە ب و بوێڕان

لــە قۆناغــی ئێستاشــدا کــە دەســەاڵتی کۆمــاری ئیســامی لــە 
دوای هەمــوو نارەزایەتییــە بەرینەکانــی خەڵــک و نەمانــی ڕەوایی، 
ئەمنیتیتــر لــە هەمیشــە هەڵســووکەوت  و ســەرکوتی کــردووە بــە 

پەیامی ناوەندی 
ژنانی کوردستانی 
ڕۆژهەاڵت بەبۆنەی 
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»هاریــکاری لەگــەڵ دۆخــی نــوێ دەتوانــێ گیانــی زۆر لــە خەڵــک 
ڕزگار بکا. هەوکات لەگەڵ مەترسیدارتربوونی ئاکامەکانی گۆڕانی 
کەش و هەوای هەرێمی زۆرکردنی سەرمایە گوزاری بۆ مانەوەی 
خەڵــک پێویســتە و بــەدوا خســتنی بــە نرخــی مــردن تــەواو دەبــێ«.
ــە خااڵنــی هاوبەشــی  ئــەم ڕاپۆرتــە ســێ هــەزار و ٦٧5 الپەڕەی
و  کــەش  گۆڕانــی  ئاکامەکانــی  لەبــارەی  زانســتی  کۆمەڵگــەی 
هــەوای هەرێمــێ دێنێتــە ئەژمــار بــەاڵم چــڕی ئەولــە ســەر ئــەم 
گۆڕانــی کــەش و هــەوا لــە سرووشــت و کۆمەڵگــە و چۆنییەتــی 
هــەوای هەرێمییــە. کــەش و  لەگــەڵ گۆڕانــی  ئــەوان  هاواهنگــی 
دەڵــێ:  ئامریــکا  دەرەوەی  وەزیــری  بلینکــن،  ئانتۆنــی 
دەوامــی  و  ســەقامگیری  هــەوا  و  کــەش  »گۆڕانــی 
مەترســی«. بــەر  دەخاتــە  ناوچەیــی  و  جێهانــی 
هــەروا گوتــی کــە: ئێمــە بــە باشــی دەزانیــن کــە گۆڕانــی کــەش و 
هــەوا بــۆ تەندرووســتی و پاراســتنی مــرۆڤ مەترســی دارە و لــە 
هەمــان حاڵــدا دەزانیــن کــە کاریگــەر دەبــێ لە ســەر ئاشــتی جێهانی.
کــەش  گۆڕانــی  کاریگــەری  کــە  دەکا  جەخــت  ڕاپۆرتــە  ئــەم 
و هــەوا لــە تــەواوی بەشــەکان خێراتــر و توندتــر لــە ئاســتێکە 
کــە تــا ئێســتە بیرمەنــدان پێــش بینیــان کــردوە. بــەاڵم لــە ئــاوا 
کردنــی  کــەم  لەگــەڵ  هــاوکات  جێهانــی  کۆمەڵگــەی  دۆخێکــدا 
ــەی گەرمــی  ــی پەل ــەرز بوون ــی ب ــۆ کارامەی ــەوا ب پیســکەرەکانی ه
ژیانــی  گونجاندنــی  پێکــەوە  بــۆ  بەجــێ  ڕێگــەی  دەبــێ  هــەوا 
خەڵــک لەگــەڵ بــەرز بوونــی پلــەی گەرمــی زەوی پەیــدا کــەن.
بــەکار  بــۆ  زۆر  ســەرمایەگوزاری  بــە  کارانــە  ئــەم 
دەبــێ. پێویســتی  پێشــکەوتوو  تێکنۆلــۆژی  هێنانــی 
هەندێــک  نرخــی  کــە  دەڵــێ:  ڕاپۆرتــە  ئــەم 
دەبــێ. گــران  و  قــورس  زۆر  کارانــە  لــەم 
ڕاپۆرتــی لێژنــەی زانســتی ڕێکخــراوەی ســەربەخۆی نەتــەوە 
یەکگرتــووەکان نیزیــک ســێ مانــگ دوای دانیشــتوانی کــەش و هەوا 
لە شــاری گاســکۆ باو دەبێتەوە کە لە بڕیارنامەی خۆی گرینگی 
کۆنتــرۆڵ کردنــی پلــەی گەرمــی زەوی لــە ســنووری ١,5 دەرەجەی 
ســانتیگراد بەرزتــر لــە ســەردەمی پێــش پیشــە ســازی جەخــت دەکا.
پلەیــی  چونــی  ســەرتر  کــە  دەکاتــەوە  ئــاگادار  ڕاپۆرتــە  ئــەم 
گەرمــی زەوی لــە ئــەم ڕادەی پێویســتە کــە دیــاری کــراوە زیانێکــی 
قەرەبوونەکراو بەجێ دێڵێ و هەر چەندە ڕادەی پلەی گەرمی زەوی 
زۆرتــر ببــێ ئاکامــە ئــازاردار و وێرانکەرەکانــی ئــەو توندتــر دەبــێ.
 ١,5 ســنووری  لــە  زەوی  گەرمــی  پلــەی  کۆنترۆڵــی 
لــە  پێشــگیری  هەیــە  ئەگــەری  ســانتیگراد  دەرەجــەی 
نــەکا  ئابــوری  و  کۆمەڵگــە  سروشــت،  بــە  تونــد  زیانــی  
دەبێتــەوە. کــەم  بەرچــاو  ســنوورێکی  تــا  زیانانــە  ئــەم  بــەاڵم 
کەمکردنــی  لەســەر  ڕاپۆرتــە  ئــەم  تەوەرکانــی  لــە  تــر  یەکــی 
بێعەداڵەتــی ئابــووری و کۆمەاڵیەتییــە و ئــاگادار دەکاتــەوە کــە 
بــێ دەســەاڵت زۆرتــر  کۆمەڵگــە خەســارهەلگرەکان و واڵتانــی 
لــە هەمــووان لــە ئاکامــی گەرمــی زەوی زیــان و ئــازار دەبینــن.
ڕەســتە  ئەوەڵــی  لــە   IPCCجــی دوو  لــە  ئەمەیــان  کــە 
بــە التیــن دەمنوســی دەقەکــە خــراپ دەبــوو گــەر  دەهــات کــە 
خۆتــان سیســتم تــان ببــێ زەحمــەت کێشــان دروســتی بکــەن.

درێژەی

دانیشتنی کۆڕبەندی نێونەتەویی 
IPCC گۆڕانی کەش و هەوای هەرێمی

پیشــە، بــەو پێیــەش کە هەمیشــە ڕوانگەی وابــووە کە بە کۆنترۆڵ 
و چەوســانەوەی ژن تــەواوی کۆمەڵگــە دەخاتــە ژێــر ســەیتەرەی 
خۆیــەوە، بارودۆخــی ژنانــی لەئێــران زۆر نالەبارتــر کــردووە؛ 
هــەر لــە باوکردنــەوە و ڕەواییــدان بــە دەیــان خەســار و قەیرانــی 
وەک، بــە یاســاییکردنی توندوتیــژی و کوشــتنی ژنــان کــە بــەرز 
بوونــەوەی پــەت پســاوانەی ڕێــژەی تووندوتیژییــەکان بەرانبــەر 
بــە ژنــان و بەداخــەوە قوربانــی بوونــی ســەدان ژنی بــێ دەرەتانی 
ئــەو کۆمەڵگەیــە نیشــاندەری ئاکامی توندوتیژییەکی سیســتماتیکە 
کــە کۆمــاری ئیســامی ڕوو بــە ژنــان دەینوێنــێ، پێداگــری لەســەر 
و...هتــد. ڕادەبــەدەر  لــە  بێــکاری  و  هــەژاری   منداڵهاوســەری، 
بەمەبەســتی کۆتوبەندکردنــی ژنــان و ڕێگربــوون لــە ڕەوتــی 
پێشــکەوتن  و ســەرهەڵێنانیان تــا هــەاڵواردن  و بیبەش کردنیــان 
بەگشــتی  و  کۆمەڵگــە  بوارەکانــی  و  جەمســەر  ســەرجەم  لــە 
بەرخــۆدان  هەرجــۆرە  لــە  کۆمەڵگــە  و  ژنــان   خەڵســاندنی 
کێشــەکاندا؛  و  خەســار  لەنێــو  تواندنەوەیــان  و  خەباتێــک  و 
لەالیەکی تریشــەوە ســەرکوتی چاالکانــی ژن و مەدەنــی لــە هەموو 
بــوارەکان بەمەبەســتی لەدەســت دەرنەچوونی ڕەوتــی ســەرکوت  
هەربۆیــە  کــردووە.  بــە سیســتماتیکتر  کۆمەڵگــە  کۆنتڕۆڵــی  و 
پێویســتە ئــەو بەشــەی کۆمەڵگــە کــە مەجاڵــی هاتنــە مەیدانــی 
زیاتــری بــۆ ڕووبەڕووبەنــەوەی ئــەو ســتەمانە هەیــە، زیاتــر لــە 
پێشــوو، بەرپرســایەتییەکی گەورەتــر بخاتــە سەرشــانی و تــۆی 
خەبــات و بەرخــۆدان لەناخــی هەمــوو تاکەکانی کۆمەڵگە پەرەپێدا 
ــێ. ــی وەســتانەوە دژی ســتەمکاری ب و ڕاگــری ســیمای بەهاکان
کۆمەڵگــەی  بەســتێنی  لــە  ئاوڕدانــەوە  بــە  پێویســتە  لێــرەدا 
مەدەنــی ڕۆژهــەاڵت باســی ئــەوە بکەیــن کــە پێویســتە پرســی 
بوارەکانــی  پرســە وەکــوو هەمــوو  ئــەو  بــۆ  کارکــردن  ژن و 
کۆمەڵگــەی  گرینگــی  و  گشــتی  پرســێکی  ببێتــە  دیکــە، 
بەرپرســایەتی  لەســەر  پێداگــری  وێــڕای  تاکــوو  مەدەنــی، 
کۆمەڵگــە  تاکەکانــی  حاکــم  دەســەاڵتی  پێچەوانــەی  گشــتی، 
بنیادنــەری  و  بــەرن  بەرەوپێــش  ڕەگــەزی  بەرابــەری  ڕەوتــی 
کۆمەڵگەیەکــی پێشــکەتوو لەســەر بنەمــای بەڕابــەری ڕەگەزیبــن. 
ناوەنــدی ژنانــی کوردســتانی ڕۆژهەاڵتیــش، وەک ناوەندێکــی 
تایبــەت بــە کوردســتانی ڕۆژهــەاڵت بەپێــی زەروورەتــی کاری 
هاوبەشــی ڕێکخراوەکانــی ژنــان و زیاتــر یەکخســتنی دەنگــی 
خــۆی  ئــەوەی  وێــڕای  مافەکانــی،  و  خواســت  و  کــورد  ژنــی 
دەزانێــت،  ئەرکــدار  بــە  ڕۆژهــەاڵت  لــە  ژن  پرســی  بەرامبــەر 
لــەم ڕۆژەدا پێداگــری دەکاتــەوە لەســەر خەبــات بــۆ خواســت و 
ــەڕووی ســتەمی  ــەوەی ڕووب ــای ئ ــان لەســەر بنەم ــی ژن مافەکان
چەندقــات لەپێنــاو گەیشــتن بــه یەکســانی مرۆڤــەکان و بەدیهێنانی 
کۆمەڵگەیــەک کــە خاڵــی بــێ لــه پێشــێلکاری مافــی مــرۆڤ و 
توندوتیــژی و ڕزگاری ژنــان لــە ژێــر چەپــۆک و چەوســاندنەوە.
بەرزبێــت ڕۆژی جیهانــی ژن و بزوتنــەوەی حەق خوازانــەی 
کوردســتان.  بەتایبــەت  و  جیهــان  سەرانســەری  لــە  ژنــان 

پیرۆز بێ  8ی مارس، ڕۆژی جیهانی ژنان
ناوەندی ژنانی کوردستانی ڕۆژهەاڵت
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٢٠٢٢ی  مارســی  ١٢ی  شــەممە  ڕۆژی 
ڕەشــەمەی  ٢١ی  بــە  بەرانبــەر  زایینــی، 
٢٠٧٢١ی کــوردی، ڕێوڕەســمێک بــۆ بــەرز 
ڕاگرتنــی ٨ی مــارس، ڕۆژی جیهانــی ژنــان 
ــە شــاری »تۆرکــۆ«ی واڵتــی فینانــد بــە  ل
بەشــداری نوێنەرانی کۆمیتەکانی یەکیەتیی 
بەشــێکی  و  دەرەوە  واڵتانــی  لــە  ژنــان 
ــی  ــی یەکیەتی ــان و الیەنگران ــە ئەندام زۆر ل
چــوو. بەڕێــوە  فینانــد  واڵتــی  لــە  ژنــان 
ڕێوڕەســمەکە بــە ســروودی یەکســانی و 
خولەکێــک بێدەنگــی بــۆ ڕێزگرتــن لــە گیانــی 
پاکــی شــەهیدان، بەتایبەتیــی دوو شــەهیدی 
ژن نەســرین حــەداد و ســوهەیا قــادری و 
هەمــوو ئــەو ژنانــەی کــە بوونەتــە قوربانــی 
ــە کۆمەڵگــەدا دەســتی پێکــرد. نایەکســانی ل
بــە  ڕێوڕەســمەکە  یەکەمــی  بەشــی 
خوێندنــەوەی کۆپلــە شــێعرێک و بەخێــر 
ــەن  ــان و بەشــداربووان لەالی ــی میوان هێنان
بەڕێوەبــەری  بــەدەوی«  »کیمیــا  خاتــوو 
پاشــان  پێکــرد.  دەســتی  ڕێوڕەســمەکە 
پەیامــی کومیتــەی دەرەوەی یەکیەتیی ژنان 

ــراو  ــرا. ناوب ــەوە پێشــکەش ک ــە جەباری«ی ــوو »لەتیف ــەن خات لەالی
پــاش پیرۆزبایــی ٨ی مــارس لــە بەشــدارن بــە گشــتی و ئەندامــان و 
الیەنگرانــی ڕێکخراوەکەمــان بــە تایبەتــی، پەیامەکــەی بــە باســێکی 
کــورت لەســەر مێــژووی ســەرهەڵدانی خەباتــی ژنــان و ڕۆژی ٨ی 
مــارس دەســت پێکــرد و پاشــان بــە ئاوڕدانەوەیــەک لــە بارودۆخــی 
بــە  ئامــاژەی  ئێــران بەگشــتی و کوردســتان بەتایبەتــی،  ژنانــی 
هەندێــک لــەو دیاردانــە کــرد کــە لەالیــەن کۆمەڵگــە و لەژێــر نــاوی 
دیــن و ئاییــن و لــە چوارچیــوەی یاســادا بەســەر ژنانــدا ســەپاوە و 
ڕۆل و نەخشــی ژنانــی لــە بەشــداری کردنیــان لــە خەباتــی سیاســی 
و مەدەنــی و کاریگەرییەکانیــان لەســەر کۆمەڵگــە بــەرز نرخانــد.
ــی  ــی ڕۆژهەاڵت ــوو: ژنان ــراودا هاتب ــە بەشــێکی پەیامەکــەی ناوب ل
کوردســتان ســەرەڕای ئــەوەی کــە وەک هەمــوو ژنانــی ئێــران لــە 
ژێــر ســتەمی چینایەتــی و ڕەگــەزی و مەزهەبیــدا دەچەوســینەوە، 
کــورد  تاوانــی  بــە  و  بندەســت  نەتەوەیەکــی  ئەندامانــی  وەک 
بوونیــش بــەرەوڕووی گەلێــک ئاســتەنگ دەبنــەوە و ئــەوەش وای 
کــردووە کــە لــە مەیدانــی خەباتــدا و پــاش هاتنەســەرکاری کۆمــاری 
ئیســامی، نەخــش و ڕۆلــی دیــار و بەرچاویــان هەبــێ و شــان 
بــە شــانی پیــاوان لــە هــەر دوو بــواری خەباتــی نەتەوایەتیــی و 
خەباتــی چینایەتیــدا تێبکۆشــن و لــەو ڕێگەیەشــدا قوربانــی زۆریــان 

داوە. ژنــان بــە دروســتکردنی ڕێکخــراوەی ژنــان و ئەنجومەنەکانــی 
ئەدەبــی و ژینگەپارێــزی و کەلتــووری هەوڵیــان داوە کــە خەباتــی 
چینایەتــی و نەتەوایەتــی تێکــەڵ بکــەن و بــە هەمــوو شــێوەیەک 
بــەرەوڕووی دەســەاڵت ببنــەوە. هــەر ئێســتاش زۆرێــک لــە ژنــان 
و کچانــی ئازادیخــوازو یەکســانیخوازی کــورد لــە کار و خوێنــدن 
ــر  ــە ژێ ــاری ئیســامیدا ل ــە ســیاچاڵەکانی کۆم ــراون و ل ــەش ک بێب
گوشــار و ئەشــکەنجە و ســووکایەتیدان، کــە نموونــەی بەرچاویــان 
مامۆســتا زارا محەممــەدی و زێنــەب جەاللیــان و دەیــان ژنــی 
بەندکــراون کــە بەتاوانــی کوردبــوون و پاراســتنی زمــان و وێــژەی 
کــراون. بێبــەش  ژیــان  مافەکانــی  ســەرەتاییترین  لــە  کــوردی، 
دێموکراتــی  حیزبــی  فینانــدی  کۆمیتــەی  پەیامەکانــی  پاشــان 
کوردســتان لەالیــەن بەرپرســی کۆمیتــە کاک »قــادر مەکاوەیــی«، 
فینانــد  لــە  کوردســتان  دێموکــرات  ژنانــی  یەکیەتیــی  پەیامــی 
کۆمەڵــەی  پەیامــی  و  کەریــم«  »ئەســمەر  خاتــوو  لەالیــەن 
کاک  لەالیــەن  فینانــد  لــە  کوردســتان  دێرینەکانــی  پێشــمەرگە 
کــران. پێشــکەش  کۆمەڵــەوە  لێپرســراوی  شــوانی«  »هیــوا 
ــوو »شــەهێن زادئەحمــەد«  ــەکان، خات ــەوەی پەیام ــاش خوێندن پ
باســێکی لەژێــر نــاوی »ئــەرک و بەرپرســایەتی ژنانــی کــوردی 
کــرد. پێشــکەش  ناوچــەدا«  ئاڵــۆزی  دۆخــی  لــە  ڕۆژهــەاڵت 
لــە  مــارس  ٨ی  ڕۆژی  پیرۆزبایــی  دوای  "شــەهێن"  خاتــوو 

بەڕێوەچوونی ڕێوڕەسمی ٨ی مارس، 
ڕۆژی جیهانی ژنان لە واڵتی فینالند
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بەشــداران و دۆســتانی ڕێکخــراوی ژنــان و ســپاس و پێزانیــن لــە 
زەحمەتــی بەڕێوەبەرانــی ڕێوڕەســمەکە، پێشــەکی باســێکی کورتــی 
لەســەر مێــژووی ڕووداوە گرینگەکانــی ناوچــە لــە شــەری یەکــەم 
و دووهەمــی جیهانــی، و شۆرشــە بــە نێوبانگەکانــی فەڕانســە و 
ڕووســیە هێنایــە بەربــاس، کــە مێــژووی بەرهەمــی دیــاردەی ئــەم 
ئابووریــدا،  و  بافتــی کومەاڵیەتــی، سیاســی  بەســەر  ڕووداوانــە 
هــەرکام چ لەبــواری ئەرێنــی و چ لەبــواری نەرێنیــدا هەڵســەنگاندنی 
خۆیانــی هێنایــە بەربــاس، بەڕێزیــان پێیــان وابــوو بەدرێژایــی ئــەم 
مێژوویــە ژنــی کــورد زەرەرمەندی ســەرەکی بــووە و نەیتوانیوە لە 
دەرفەتــەکان کەڵکــی خــۆی وەرگرێــت و هۆکارەکانیشــی گەڕاندەوە 
بــۆ هێژمۆنییەکــی مەزهەبــی و یاســای واڵتانــی داگیرکــەر، هەروەها 
کــورد  ژنــی  ئێــران،  گەالنــی  دوای شۆڕشــی  بــەوەدا  ئامــاژەی 
بەبوونــی لەمبەرکانــی ســەر ڕێگــەی، توانــی هەرچەنــد بەڕێژەیەکــی 
کــەم، بــەاڵم کارا و مونــەزەم خــۆی دەربخــات و لــە ڕێکخــراوە 
هەڵێنێــت. بــاش  هەنــگاوی  کاتــدا  لــەو  سیاســیەکان  و  ســنفی 
ناوبــراو لــە درێــژەی باســەکەیدا ئیشــارەی بــە ڕۆلــی ژنانــی 
چاالکــی نێوخــۆ و دەرەوەدا و پێــی وابــوو بەنێســبەت زووڵــم و 
زۆری سیســتەمی حکوومەتیــی و کولتــوری داســەپاوی مەزهەبــی، 
و  نەکــردووە  بێتەفــاوەت  ڕۆژدا  مەســائیلی  لــە  خۆیــان  ژنــان 
فەرهەنگــی  زانســتی،  کۆمەاڵیەتــی،  ســەحنەکانی  لــە  تەنانــەت 
و سیاســیدا دیــارن، بــەاڵم ئــەم ڕێژەیــە لــە چاالکانــی ژنانــی لــە 
ســەردەم  پێشــکەوتوویی  ســەردەمی  و  تێکنۆلۆژییــەک  بــواری 
دەبــێ  ژن  کــە  دەربــڕی  هیــواداری  و  نەزانــی  مەتڵووبــی  بــە 
باشــترین کەڵکــی خــۆی لــە کەرەســەکانی زانســتی ڕۆژ وەرگرێــت.
تابتوانێــت بــە پەروەردەیەکــی بــاش ئەزمــون ببەخشــێتە نەســلی 
دوای خــۆی. لــە بابــەت ڕەوتــی فمێنیســمی ژنــی کــورددا وتــی کــە 
خەباتــی ژنانــی کــورد بەتایبــەت ژنــی کــوردی ڕۆژهــەاڵت نابــێ لــە 
مەســیرێکی بەرتەســکی ژنانــەدا خــۆی قەتیــس کاتــەوە، پێــی وایــە 
ژنــی کــورد لــە ئێســتادا خەباتــی لۆکاڵــی و ڕادیکالــی نابــێ تەرجیــح 
بەســەر خەباتــی نەتەوایەتــی و تەنانــەت خەباتــی فرەڕەهەنــدی 
و  پێگەیانــدن  و  پــەروەردە  لەڕاســتای  دەبــێ  ژن  خەباتــی  بــدا، 
یارمەتیــدان بــە بەرژەوەندییــە گشــتییەکانی نەتەوەیــی بچێتــە پێــش 
و لــەو پێنــاوەدا بەستەرســازی بــۆ یارمەتیــدان بە بنەمای داڕشــتنی 
فەرهەنگســازی پــەروەردەی تاکــی کۆمەالیەتــی دابــێ، لــە کۆتاییــدا 
داوای وابــوو کــە وەدیهێنانــی مــاف و ویســتەکان لــە خــەون و حــەز 
و ئــارەزوودا نەهێلینــەوە، بــا یەکگرتوانــە لەهەوڵــی ئــەوەدا بیــن کــە 
پرســی ژن وەک موعزەلێکــی کۆمەاڵیەتــی پێناســە بکەیــن تــا تــەک 
بــە تاکــی کۆمەڵگــە بــۆ ئەم کێشــە گرینگــە خۆیان بەرپرســیار بکەن.
چەپکــە  پێشکەشــکردنی  بــە  ڕێوڕەســمەکە  یەکەمــی  بەشــی 
گوڵــی ڕێــز و ســپاس لەالیــەن خاتــوو »مەحبووبــە ڕەحیمــی« 
بــۆ  ژنانــەوە  یەکیەتیــی  واڵتــی  دەرەوەی  کۆمیتــەی  بەرپرســی 
زەڕینفــام«  »نەمــام  خاتــوو  لەالیــەن  و  »شــەهێن«  خاتــوو 
فینانــدی  کومیتــەی  بەرپرســی  بــۆ  دەرەوە  کۆمیتــەی  ئەندامــی 
پێهــات. کۆتایــی  دیباجــی«  »زڵێخــا  خاتــوو  ژنــان  یەکیەتیــی 
هەڵپەڕکــێ  و  بەشــایی  ڕێوڕەســمەکە  دووهەمــی  بەشــی 
هەبــوو. درێــژەی  شــەو  کۆتایــی  تــا  و  پێکــرد  دەســتی 

پەیامی پیرۆز بایی ئەنجومەنی زیندانییە 
سیاسییەکانی ڕۆژهەاڵتی کوردستان بە بۆنەی 
٢٤ی ڕەشەمە ساڵرۆژی دامەزرانی یەکیەتیی 

ژنانی دێموکراتی کوردستان:

کوردســتان  دێموکراتــی  ژنانــی  یەکیەتیــی  لــە  بەڕێــزان 
یەکیەتیــی  دامەزرانــی  ڕۆژی  ڕەشــەممە  ٢٤ی  بۆنــەی  بــە 
لــە  پیرۆزبایــی  گەرمتریــن  کوردســتان  دێموکراتــی  ژنانــی 
و  کوردســتان  ڕۆژهەاڵتــی  بەتایبەتــی  کوردســتان  ژنانــی 
ــن. ــی کوردســتان دەکەی ــی دێموکرات ــی ژنان ــی یەکیەتی ئەندامان
بێگۆمان لەئێستادا خەبات و ڕۆڵ و دەوری ژنان بە تایبەتی 
ژنــان و کچانــی بــە هەڵوێســتی کــورد لــە هەمــوو مەیدانەکانــی 
کوردســتان  داگیرکەرەکانــی  ڕێژیمــە  لەگــەڵ  بەربەرەکانــی 
بــەر چــاوە، هــەر ئێســتا کــەم نیــن ئــەو ژن و کچانــەی کــە 
ــە مەیدانــی خەبــات و تێکۆشــانی نەتەوەیــی لەنێــو ڕێزەکانــی  ل
ــە  ــدا ل ــە هەمــان کات ــات دەکــەن و ل ــزە تێکۆشــەرەکاندا خەب هێ
ــی پێشــەنگی  ــی لەنێوخــۆی واڵت ژنان ــی مەدەن ــی خەبات مەیدان
ئــەو خەباتــە شــۆناس خوازانــە هــەر لــەو پێناوەشــدا قوربانــی 
ژنانــی  لــە  بەرچــاو  کۆمەلێکــی  ئێســتا  هــەر  داوە  زۆریــان 
ــە  ــاف و ئازادی ــە م ــۆ گەیشــتن ب ئازادخــواز و یەکســانیخواز ب
ئیســامی  کۆمــاری  تاریکەکانــی  زیندانــە  لــە  نەتەوەییــەکان 
ســەپاوە. بەســەردا  بەندکرانیــان  قورســی  حوکمــی  و  دان 
ئەنجومەنــی زیندانییــە سیاســییەکانی ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان 
و  ســەرکەوتن  هیــوای  دووبــارە  پیرۆزبایــی  وێــرای 
ــاوات دەخــوازێ. ــە ئ ــان ب ــە ئەرکــە پیرۆزەکانت ــان ل بەردەوامیت

بەڕێز: یەکیەتیی ژنانی 
دێموکراتی کوردستان 
بابەت: پەیامی پیرۆز 

بایی
بەبۆنەی ساڵڕۆژی 

دامەزراندنی 
ڕێکخراوەکەتان جوانترین 

پیروز بایی خۆمانتان 
ئاڕاستە دەکەین 

هیوادارین هەمیشە سەرکەوتوو بن بۆ بەدیهێنان و داکۆکی 
کردن لە مافاکانی ژنان و ژنانی کوردستان 

دووبارە پیرۆزە
یەکگرتووی خوشکانی ئیسامی کوردستان

لقی کۆیە
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بەڕێوەچوونی ڕێوڕەسمی ڕێزلێنان لە 
٥٠ چاالکوانی ژن لە سلێمانی

ســەوزی  پارتــی  ژن،  جیهانیــی  ڕۆژی  مــارس  ٨ی  بەبۆنــەی 
چاالکوانــی   5٠ بــۆ  ڕێزلێنانــی  ڕێوڕەســمێکی  کوردســتان، 
پێکهێنــا. ســلێمانی  شــاری  لــە  پارتــە  ئــەو  بــارەگای  لــە  ژن 
ڕۆژی پێنجشــەممە ١9ی ڕەشــەمەی ١٤٠٠ی هەتــاوی، پارتــی 
ســەوز،  پارتــی  ژنانــی  هەماهەنگــی  بــە  کوردســتان،  ســەوزی 
ــە ڕۆژی جلوبەرگــی  بەبۆنــەی٨ ی مــارس ڕۆژی جیهانــی ژنــان ل
ــدا و هەروەهــا ســاڵیادی ڕۆژەکانــی ڕاپەڕیــن، ڕێوڕەســمی  کوردی
ڕێزڵینان لە 5٠ چاالکوانی ژن لە بارەگای پارتی ســەوز لە شــاری 
ســلێمانی بەرێوەچــوو و ئامانــج لــەو ڕێوڕەســمە ڕێزلێنــان لە ژنانی 
چــاالک لــە بوارەکانــی سیاســی، مافــی مــرۆڤ ، ژینگــە پارێــزی بوو.
لــە  ڕێزگرتــن  بــۆ  بێدەنگــی  ســاتێک  چەنــد  بــە  ڕێوڕەســمەکە 
پــاش  و  دەســتی پێکرد  کوردســتان  شــەهیدانی  پاکــی  گیانــی 
ڕاگەیاندنــی بەرنامــەکان ڕێوڕەســمەکە بەوتــەی بەڕێــز »ملکــۆ 
درێــژەی  کوردســتان  ســەوزی  پارتــی  ســکرتێری  ژینگــە« 
ڕۆڵــی  بەشــداربووان  بەخێرهاتنــی  وێــڕای  ناوبــراو  و  کێشــا 
بەرزنرخانــد. جۆراوجــۆرەکان  بــوارە  لــە  کوردســتانی  ژنانــی 
دێموکراتــی  حیزبــی  هیئەتێکــی  کــە  ئاماژەیــە  جێــگای 
ئەندامــی  نــووری،  ســۆران  سەرپەرەســتی  بــە  کوردســتان 
بــوون. ڕێوڕەســمەکە  بەشــداری  حیــزب  ڕێبــەری 
بــە  پێشــکەش  ڕێزنامەیــەک  ڕێوڕەســمەکەدا  درێــژەی  لــە 
یەکێــک  و  کــرا  جۆراوجــۆرەکان  بــوارە  لــە  چاالکــوان  5٠ژنــی 
ــرا  ــزی لێگی ــە ڕێ ــوو ک ــزووری ب ــوو خەدیجــە مەع ــە خات ــەو ژنان ل
نــووری  ســۆران  کاک  هەروەها  کــرا،  پێشــکەش  ڕێزنامــەی  و 
کــرد. چاالکــوان  خاتوونــی  چەنــد  بــە  پێشــکەش  ڕێزنامــەی 

ناوەندی ژنانی کوردستانی ڕۆژهەاڵت بە بۆنەی 
٨ی مارس ئاکسیۆنێکی بەڕێوەبرد

ناوەندی ژنانی کوردستانی ڕۆژهەاڵت بە بۆنەی ٨ی مارس 
ئاکسیۆنێکی بەڕێوە برد

ڕۆژی دووشەممە ١٦ی ڕەشەمە، ناوەندی ژنانی کوردستانی 
ڕۆژهەاڵت هەستا بە بەڕێوەبردنی ئاکسیۆنێک تایبەت بە رۆژی 

جیهانی ژن لە پارکی ئازادیی شاری سلێمانی.
ئەم ئاکسیۆنە بە ڕاگرتنی خولەکێک بێدەنگی بۆ گیانی ژنانی 

ئازادیخوازی کوردستان دەستی پێ کرد و دواتر پەیامی 
ناوەندنی ژنانی کوردستانی ڕۆژهەاڵت لەالیەن خاتوو »زەینەب 

حوسێنی« ئەندامی ناوەندنی ژنانی ڕۆژهەاڵتەوە پێشکەشی 
ئامادەبووان کرا.

ناوەندی ژنان لەم پەیامەدا وێڕای ئاوڕدانەوە لە مێژووی 
٨ی مارس و ناودێرکردنی ئەم ڕۆژە و گرینگیی ڕێزگرتن لەم 

یادە، ڕایگەیاند: »ناوەندی ژنانی کوردستانی ڕۆژهەاڵتیش وەک 
ناوەندێکی تایبەت بە کوردستانی ڕۆژهەاڵت بەپێی زەروورەتی 
کاری هاوبەشی ڕێکخراوەکانی ژنان و زیاتر یەکخستنی دەنگی 
ژنی کورد و خواست و مافەکانی، وێڕای ئەوەی خۆی بەرامبەر 

پرسی ژن لە ڕۆژهەاڵت بە ئەرکدار دەزانێت، لەم ڕۆژەدا 
پێداگری دەکاتەوە لەسەر خەبات بۆ خواست و مافەکانی ژنان 

لەسەر بنەمای ئەوەی ڕووبەڕووی ستەمی چەندقات لەپێناو 
گەیشتن به یەکسانیی مرۆڤەکان و بەدیهێنانی کۆمەڵگەیەک کە 

خاڵی بێت له پێشێلکاریی مافی مرۆڤ و توندوتیژی و ڕزگاریی 
ژنان لەژێر چەپۆک و چەوساندنەوە«.

ئاکسیۆنەکە بە خوێندنەوەی سرودی یەکسانی و 
باوکردنەوەی بروشورێکی تایبەت کە لەالیەن ناوەندی ژنان 
بەبۆنەی ٨ی مارس ئامادەکرابوو، بەسەر  ئامادەبووان باو 

کرایەوە.
ئەم ئاکسیۆنە بە بەشداریی بەشێکی بەرچاو لە ئەندامانی 
ناوەندی ژنان و ژنان و پیاوانی ئازادیخواز و یەکسانیخواز 

بەڕێوە چوو.
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عەلــی  بەڕێــز  نوســراوەی  عادت هــا«  »محاکمــە  کتێبــی   
لــە  هەتــاوی  ١٣99ی  ســاڵی  ڕەزبــەری  مانگــی  لــە  خاکــزادی، 
ئێرانــدا لــە چــاپ درا و تــا ئێســتا لــە وەشــانخانەی هورمــزد بــە 
ــی گەیشــتووە. ــی ١5٠٠ بەرگ ــەک چاپ ــی و ی ــی ١٠٠٠ بەرگ ٢ چاپ
ســەرناوی  بــە  کتێبــەی  ئــەم  میرزایــی  ئیلهــام  خاتــوو 
زمانــی  ســەر  وەرگێڕاوەتــە  خــووەکان«  »دادگەیــی 
داوە.  چاپــی  لــە  ڕۆژ  وەشــانخانەی  و  ســۆرانی  کوردیــی 

 THE TRIAL OF کتێبــی "محاکمــە عادت هــا" بــە ســەرناوی
HABITS سەرنجی چوار وەشانخانەی ناونەتەوەیی لە ئینگلستان 
و ئەمریکاشــدا ڕاکێشــابوو. کــە لــە ئاکامــدا لــە ڕێکەوتــی ٧ی مــەی 
٢٠٢١ی زایینــی، گرێبەســتێک لەگــەڵ وەشــانخانەی پێگاسوســی 
)Pegasus(  ئینگلستان واژۆ کرا. بە پێی ئەو گرێبەستە ئەم کتێبە 
لــە ســاڵی ٢٠٢٢ی زایینــی، لــە ٣٣ وەاڵتــی جیهانــدا بــاو دەبێتــەوە.
ســەرناوی  بــە  عەرەبــی  زمانــی  بــە  کتێبــە،  ئــەم  هەروەهــا 
"محاکمەالعــادات" لــە وەشــانخانەی الفارابــی لبنــان بــاو دەبێتــەوە.
ئــەم ڕۆمانــە بەســەرهاتی پیاوێــک بــە نــاوی ئورهــان دەگێڕێتــەوە 

کــە خووگەلێکــی خراپــی هەیــە. ئــەم خــووە خراپانــە، ئورهانیــان 
کــردووە.  گێروکێشــەیان  تووشــی  و  بــردووە  الڕێــدا  بــە 
خوێندنــی  ســەرچڵ  خــووی  خراپانــە،  خــووە  لــەو  یەکێــک 
دەقــەکان و گرێبەســتەکانە کــە بووەتــە هــۆی ئەوەیکــە ئورهــان 
گرێبەســتێک واژۆ بــکات کــە بــە پێــی ئــەو گرێبەســتە، مێشــکی 
بۆنــەی  بــە  دوایــی جەســتەی  و  دەکەنــەوە  جیــا  لــە جەســتەی 
دەکات!  ســکااڵ  مێشــکی  بــە  دژ  خــراپ،  خووگەلــی  هەبوونــی 
بەشــداری  بــە  لێپرســینەوە  دادگایەکــی  ســەرئەنجام 
دوورگەیەکــی  لــە  ســوێندخۆران،  دەســتەی  ئەندامــی  دوازدە 
دەچێــت.  بەڕێــوە  برینلەنــد،  نــاوی  بــە  خەیاڵــی 
لــەم دۆســیەدا جەســتە دادبــەرە و مێشــک تۆمەتبــارە، چونکــە بــە 
بۆنەی هەبوونی خووگەلی خراپەوە لە ژیانیدا سەرکەوتوو نەبووە. 
تــەواو گفتوگــۆی نێــوان پارێــزەری مێشــک و پارێــزەری جەســتە، 
لــە پێشــگای دادوەر و ئەندامانــی دەســتەی ســوێندخۆران، بــە پێــی 
نووســراوە. ئەمریــکا  وەاڵتــی  یاســاگەلی  و  دادگا  ســتاندارگەلی 

لەم چیرۆکەدا تاوتوێ خووەکان لە ڕوانگەی ڕەوانناسییەوە 
ئەنجام دراوە.

بابەتی خووەکان، بابەتێکی بێ سنووری ئینسانییە کە 
جوگرافییایەکی تایبەت ناناسێت و تەواوی مرۆڤەکان بەردەنگی 

ئەم بابەتەن. 
بــە پێــی ئەوەیکــە ئــەم ڕۆژانە کاریگەریی خووەکان لەســەر ژیانی 
کەســی و کۆمەڵــگا ئاشــکرایە، ئــەم چیرۆکــە ســەرنجی خوێنەرانــی 
ڕاکێشــاوە. کەوایــە وەرگێڕانــی ئــەم کتێبــە بە زمانگەلــی جۆراوجۆر 
ئەنجــام دەدرێــت و بەرنامەڕێــژی کــراوە تــا ســاڵی ٢٠٢٤، کتێبــی 
لــە چــاپ  "محاکمــە عادت هــا" بــە ١5 زمانــی زینــدووی جیهــان 
بدرێــت و لــە ٧٠ وەاڵتــی جیهانــدا، بەردەســتی خوێنــەران بێــت.

چاپی وەرگیڕانی کتێبی »محاکمە عادت ها« 
»دادگەیی خووەکان«
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٢٩ ژن  لە بواری دادگەری  دەستبەکاربوون 
له به رده م سه رۆكی ئه نجومه نی دادوه ری

ڕێوڕه سمی سوێندخواردنی ٤٧ دادوه ر و 
1٢ ئه ندامی داواكاری گشتی به ڕێوه چوو

له به رده م به ڕێز دادوه ر عبدالجبار عزیز حەسەن، سه رۆكی 
ئه نجومه نی دادوه ری هه رێمی كوردستان ڕێوڕه سمی 

سوێندخواردنی ٤٧ دادوه ر و ١٢ ئه ندامی داواكاری گشتی 
به ڕێوه چوو.

لــه    ٧١( ژمــاره   دادوه ری  ئه نجومه نــی  بڕیــاری  دوای 
٢٠٢١/١٢/١( پاڵپشــت بــه  فه رمانــی هه رێمــی ژمــاره  )٢٧٢(ی 
ســاڵی ٢٠٢١ و بــه  پێــی نووســراوی ســه رۆكایه تی هه رێمــی 
و   )٢٠٢١/9/5 لــه   )د-١٠99  ژمــاره   /دیــوان  كوردســتان 
به دیكردنــی گشــت مه رجه كانــی یاســایی ئه نجومه نــی دادوه ری 
بــۆ دادگاكانــی  بــه  دامه زراندنــی ٤٧ دادوه ر  بڕیــاری دابــوو 
تێهه ڵچوونــه وه ی هه وڵیــر/ ســلێمانی /دهــۆك / و كه ركــوك-
گه رمیــان و ئه مــڕۆ ڕێوڕه ســمی ســوێندخواردنیان به ڕێوه چــوو.
لــه  ڕێوڕه ســمه كه دا جێگرانــی ســه رۆكی ئه نجومه نــی دادوه ری 
دادگاكانــی  ســه رۆكی  و  پێداچوونــه وه   دادگای  ئه ندامانــی  و 
تێهه ڵچوونــه وه ی هه ولێــر و ســلێمانی و دهــۆك و كه ركــوك- 
گه رمیــان و ســه رۆكی داواكاری گشــتی و بریــكاری وه زاره تــی 
ئاماده بــوون. دادوه ری  په یمانگــه ی  به ڕێوه بــه ری  و  داد 
ژن   ٢9 گشــتی،  داواكاری  ئه ندامانــی  و  دادوه ر  له نێــو 
وه ك  دیكه شــیان  ١٠ی  و  دادوه ر  وه ك  ١9یــان  كــه   هــه ن 
تێهه ڵچوونــه وه ی  دادگاكانــی  لــه   گشــتی  داواكاری  ئه ندامــی 
ده بــن.  ده ســتبه كار  كوردســتان  هه رێمــی  پارێزگاكانــی 
دوای  گشــتیش  داواكارانــی  و  دادوه ر  ده ســتبه كاربوونی 
ته واوكردنــی خولــی ســێهه می په یمانگــه ی دادوه ریــه  كــه  بــه  پێــی 
پێویســتی ناوچه  جیاجیاكانی هه رێمی كوردســتان به  دادوه ر و 
ئه ندامــی داواكاری گشــتی دابــه ش كــراون  به شــێوه یه ك دادگای 
تێهه ڵچوونه وه ی هه ولێر ١٢ دادوه ر و دادگای تێهه ڵچوونه وه ی 
 9 دهــۆك  تێهه ڵچوونــه وه ی  دادگای  و  دادوه ر   ١٧ ســلێمانی 
كه ركوك-گه رمیــان  تێهه ڵچوونــه وه ی  دادگای  و  دادوه ر 
داواكاری  ئه ندامانــی  دابه شــكردنی  هه روه هــا  دادوه رن.   9
بــه   داواكاری گشــتیه ،  ئه ندامــی  ژماره یــان ١٢  كــه   گشــتیش 
ده بــێ. هه رێمــه وه   گشــتی  داواكاری  ســه رۆكایه تی  ڕێگــه ی 

بەڕێوەچوونی ڕێوڕەسمێک لە 
ساڵیادی کۆچی دوایی 

خاتوو ئامینە مەولوودیان )ئامە(

بەشــداریی  بــە  هەتــاوی،  ١٤٠٠ی  ڕێبەندانــی   ٢٦ ڕۆژی 
کۆمەڵێــک لــە هونەرمەنــدان و الیەنگرانــی هونــەر و موســیقا 
و  نووســەران  و  ماملــێ  محەممــەد  مامۆســتا  دەنگــی  و 
و  خزمــان  و  بنەماڵــە  و  ڕۆژنامەوانــان  و  میدیــاکاران 
خۆشەویســتانی خاتــوو ئامینــە مەولوودیــان ناســراو بــە )ئامــە( 
لەســەر مــەزاری ئامینــەی ماملــێ لــە شــاری مەهابــاد یــادی 
ڕاگیــرا. پیــرۆز  نیشــتیمانپەروەرە  و  هونەرمەنــدە  ژنــە  ئــەو 
پێشکەشــکاری  لەالیــەن  ڕێوڕەســمە  ئــەو  ســەرەتای 
میوانــان  بەخێرهاتنــی  ئەبووبەکــری«  »شــۆڕش  بەرنامــە 
ڕەهبــەر«  »حوســێن  هونەرمەنــد  پەیامــی  پاشــان  و  کــرا 
و  کرایــەوە  بــاو  ماملــێ  مامۆســتا  یــاری  و  ژەنیــار 
»ساســان  و  بوڕاقــی«  »یونــس  هونەرمەنــدان  پاشــان 
کــرد. پێشــکەش  »ئامینــێ«  بەنــاوی  کارێکیــان  ســەمەدی« 
وەلیانــی«  »عەزیــز  مامۆســتا  بەرنامەکــە  لەدرێــژەی 
مەولوودیــان  ئامینــە  خاتــوو  ژیانــی  لەســەر  وتارێکــی 
»ســولەیمان  کاک  هــاوکاری  بــە  کــە  خوێنــدەوە 
کرابــوو. ئامــادە  ئامینــە  خاتــوو  کــوڕی  خودایــار« 
دواتــر هونەرمەنــدان »خالیــد نادرپــوور«، »لوقمــان عــادڵ 
پوور« و »کامران ئاهمەند« چەند مەقام و گۆرانیان پێشکەشی 
»چــاالک  هونەرمەنــد  پەیامــی  دواییــدا  لــە  و  کــرد  میوانــان 
ماملــێ«، کــوڕی خاتــوو ئامینــە بــاو کرایــەوە و بــە فاتیحــە 
و گوڵبارانــی مــەزاری ئامەخــان کۆتایــی بــە بەرنامەکــە هــات .
ســاڵیادی  بەبۆنــەی  ڕێوڕەســمە  ئــەو  کــە  ئاماژەیــە  جێــی 
موحەممــەد  مامۆســتا  هاوســەری  ئامەخــان  کۆچی دوایــی 
و  خودایــار«  »ســولەیمان  بەڕیــزان  لەالیــەن  ماملــێ 
»چــاالک ماملــێ« ئامــادە کرابــوو و سپاســی زەحمەتەکانــی 
هەروەهــا  و  گوڵپەرەســت«  »موحســێن  کاک  هونەرمەنــد 
کــرا. گەڕیــدە«  »کەمــاڵ  کاک  دڵ  شــاری  پەیجــی  خاوەنــی 
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ژنە وەرزشوانێکی کرماشانی وەکوو ڕاهێنەری یانەی میللیی ئێران دیاری کرا

زەنگنــە«  »پێــگا  نــاوی  بــە  کرماشــانی  وەرزشــوانێکی  ژنــە 
ژنــان  کاراتــای  بــواری  وەرزشــوانانی  باشــترین  لــە  یەکێــک 
هەڵبژێــردرا. ئێــران  میللیــی  یانــەی  ڕاهێنــەری  وەکــوو 
ــی ئاســیایی،  ــی یارییەکان ــە کێبڕکێ ــوردە ل ــە وەرزشــوانە ک ــەو ژن ئ
یانەکانــی کاراتــای  پاڵەوانییەتیــی کاراتــای ئاســیا، کاپــی  جیهانــی، 
ئاســیا، یارییەکانــی هاوپەیوەندیــی واڵتانــی ئیســامی و کاپی یانەکانی 
کاراتــای ئاســیا، ١١ میداڵــی زێــڕ، زیــو و بڕۆنــزی بــە دەســت هێنــاوە.
شــاری  لــە   ١٣٦٢ ســاڵی  لەدایکبــووی  زەنگنــە  پێــگا 
مریــەم  ژێــر چاودێریــی  لــە  ٨ ســاڵیدا،  تەمەنــی  لــە  و  کرماشــانە 
دەســتپێکردووە. کاراتــە  لەبــواری  خــۆی  چاالکیــی  موشــیری 

سەرکەوتنی مشکات ئەلزەهرا سەفی 
لە یاری تێنیس

تێنیــس،  زانــی  یــاری  کچــە  ســەفی،  ئەلزەهــرا  مشــکات 
الوانــی  ٧٣ی  پلــەی  توانــی  ســەرکەوتن  پلــە   ٧ بەبڕینــی 
کــە  جــارە  یەکەمیــن  ئــەوە  بــکا،  مســەوگەر  جیهــان 
جیهــان. الوانــی  ٧٣ی  پلــەی  دەگاتــە  ئێرانیــی  یاریزانێکــی 
مشــکات ســەفی، کچــە یاریزانــی تێنیــس ئێرانیــی کــە توانیبــووی 
پێشــتر بــە گەیشــتن بــە پلــەی ٧٤ لــە ئاســتی الوانــی جیهانــدا 
مێژوویەک بۆ خۆی تۆمار بکا، دووبارە بە سەرکەوتن  پلەیەکی 
ــڕی. ــدا ب ــە ئاســتی جیهان ــی ســەرکەوتنی ل ــە قۆناغەکان دیکــەی ل
بۆ یەکەمین جار یاریزانێکی ئێرانی دەگاتە پلەی ٧٣ی الوانی 

جیهان لە یاری تێنیس دا.

سەرکەوتنی قوتابییەکی خەڵکی 
مەهاباد لە ئولەمپیادی جیهانیی 

بیرکاریدا
قوتابییەکی خەڵکی مەهاباد بەناوی »نادیا 
خاکپوور«، لە ئولەمپیادی جیهانیی بیرکاریدا 

پلەی دووهەمی جیهانیی بەدەست هینا.
نادیا خاکپوور، قوتابیی پۆلی هەشتەم لە 

قوتابخانەی بەیان بە بەدەستهێنانی ٢٣٣ خاڵ، 
توانی پلەی دووهەمی ئولەمپیادی جیهانیی 
بیرکاری، هاروارد و ئەستێنفۆرد بەدەست 

بهێنێ و ببێتە خاوەن میدالیای زیو.
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ڕەشــەمە  ١٧ی  سێشــەممە  ڕۆژی  نیــوەڕۆی  پــاش 
کوردســتان  دێموکراتــی  ژنانــی  یەکیەتیــی  هەتــاوی،  ١٤٠٠ی 
ژن  جیهانیــی  ڕۆژی  مــارس  ٨ی  بەبۆنــەی  ســمینارێکی 
بەڕێوەبــرد. دێموکــرات  قــەاڵی  ســاڵۆنەکانی  لــە  یەکێــک  لــە 
ســمینارەکە بــە ســاتێک وەســتان بــۆ ڕێزگرتــن لەگیانــی پاکــی 
پێکــرد. دەســتی  نادادپــەروەری  قوربانــی  بوونــە  ژنانــەی  ئــەو 
کوردســتان  دێموکراتــی  ژنانــی  یەکیەتیــی  پەیامــی  ســەرەتا 
مەحمــوودی،  شــلێر  خاتــوو  لەالیــەن  مــارس،  ٨ی  بەبۆنــەی 
کــرا. پێشــکەش  بەڕێوەبەرییــەوە  دەســتەی  ئەندامــی 
لــە بەشــێک لــە پەیامەکــەی یەکیەتیــی ژنــان ئامــاژە بــە مێــژووی 
٨ی مــارس و گرینگــی دەســت نیشــانکردنی ئــەو ڕۆژە جیهانییــە و 
کاریگەریــی دانانــی لــە واڵتــە جیــاوازەکان کرابــوو و هەروەهــا بــە 
ــی  ــۆت و بەندەکان ــران و ک ــە یاســا و ڕێســاکانی ئێ ــاس ل وردی ب
کۆمــاری ئیســامی بــۆ ژنــان کــرا و خەباتــی ژنانــی ڕۆژهــەاڵت 
لــەو دۆخــەدا بــەرز نرخێنــدراو و هەروەهــا بەردەوامــی وپشــتیوانی 
کرابــۆوە. لەســەر  جەختــی  پەیامەکــەدا  لــە  ژنــان  یەکیەتیــی 
لە بەشــێکی دیکەی ســمینارکە باســێکی خاتوو گەالوێژ پەیرەوان 
کادری یەکیەتیــی ژنــان وئەندامــی ڕێبــەری حیزبــی دێموکــرات لــە 
ژێرناوی " ٨ی مارس و ئاوڕێک لە خەباتی ژنی کورد" پێشکەش کرا.
لــەو  ڕێــز  لەگــەڵ  کــە  بــەوەی  بەئامــاژە  گەالوێــژ  خاتــوو 
ڕۆژە مێژووییــە پێویســتە بــاس لــە خەبــات و تێکۆشــانی ژنــی 
کــورد و ناســاندنی ئــەو خاتوونــە تێکۆشــەرانە دەســتی پێکــرد.
تەرخــان  باســەکەی  یەکەمــی  بەشــی  گەالوێــژ  خاتــوو 
کــە  ڕچەشــکێنانە  ژنــە  لــەو  بەشــێک  ناســاندنی  بــۆ  کردبــوو 

پەنجەیــان  جێــی  کــورددا  نەتــەوەی  خەباتــی  مێــژووی  لــە 
لێکــراوە و هەروەهــا وتــی: کــە  بــووە و کەمتــر باســیان  دیــار 
کــراوە. مێــژوودا  لــە نووســینەوەی  ژنــان  لــە  غــەدر  زۆرتریــن 
لــە  بــاس  گەالوێــژ،  خاتــوو  باســەکەی  دووهەمــی  بەشــی 
بزووتنــەوەی ژنــان لــە چوارپارچــەی کوردســتان و بەتایبەتــی 
وابــوو  پێیــان  بەڕێزیــان  کــە  بــوو  کوردســتان  ڕۆژهەاڵتــی 
بەتایبــەت  و  ڕەگــەزی  و  نەتەوەیــی  خەباتــی  بــە  کــورد  ژنــی 
نەتــەوەی  لــە  بەرگــری  بــۆ  چەکــداری  خەباتــی  لــە  بەشــداری 
نیشــاندا. جیهــان  بــە  ژنیــان  دیکــەی  ڕوویەکــی  کــورد، 
هاتنــە مەیدانــی  لــە  بــاس  بەشــی کۆتایــی قســەکانی کۆڕگێــڕ 
خەباتــی  بــە  کــە  بــوو  کوردســتان  ڕۆژهەاڵتــی  لــە  ژنــان 
فرەڕەهەنــد و تێکۆشــان لــە بــوارە جۆراوجــۆرەکان بزوتنــەوەی 
خــۆی. ئاســتی  گەیاندۆتــە  کوردســتان  و  ئێــران  لــە  ژنانیــان 
پــاش کۆتایــی ســمینارەکە بــە بەشــداری بەشــێک لــە کادر و 
نەســرین  شــەهیدان  کتێبخانەکانــی  ژنــان  یەکیەتیــی  ئەندامانــی 
مەعنــەوەی  میراتــی  وەک  کــە  قــادری  ســۆهەیا  و  حــەداد 
یــەک  ســکرتێرە  تێکۆشــانی  لــە  ڕێــز  بــڕاوە،  ڕێکخــراوە  بــە 
گیــرا. مارســدا  ٨ی  لــە  ژنــان،  یەکیەتیــی  یەکەکانــی  دوای  لــە 

  
تێبینی: وێنەکان لە الپەڕەکانی کۆتایی دا داندراون

 بەڕێوەچوونی سمینارێک
 بەبۆنەی ٨ی مارس ڕۆژی جیهانیی ژن
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رۆژی  مــارس  ٨ی  بۆنــەی  بــە  لیلەســترۆم  شــاری   لــە 
بەشــداری  بــە  تایبــەت   ڕێوڕەســمێکی  ژنــان  نێونەتــەوەی 
چــوو. بەڕێــوە  کەلتوریــەکان  و  ســنفی  ڕێکخــراوە  ســەرجەم 
ڕۆژی ســێ شــەممە  ٢٠٢٢/٣/٨ی زایینی، لە شــاری  لیلەســترۆم 
کومیتــەی  لەالیــەن  ژن  جیهانیــی  ڕۆژی  مــارس،  ٨ی  بەبۆنــەی 
نۆروێــژ  وەاڵتــی  لــە  کوردســتان  دێموکراتــی  ژنــان  یەکیەتیــی 
کەلتوریەکانــی  و  ســنفی  ڕێکخــراوە  لەگــەڵ  هەماهەنگــی  بــە  و 
نۆروێــژی و ژنانــی نەتــەوە جیــاوازەکان وەک :ســودانی، ســۆماڵی، 
پاکســتانی و ئەریتیریــە یــادی ڕۆژی جیهانــی ژنانیــان کــردەوە.

ســەرەتا خاتــوو »مریــەم ناییــم«، وەک بەڕێوبــەری بەرنامــە 
لەســەر  کورتــی  باســێکی  بــوان   بەشــدار  بەخێرهاتنــی  وێــرای 
النگفــێ«  »نینــا  خاتــوو  دواتــر  و  کــرد  مارســی  ٨ی  مێــژووی 
بەرپرســی بەشــی کەلتــوری و سەرپەرســتی ڕێکخــراوە ســنفی 
بــە ئوســتانی ویکــەن، لەســەر چۆنیەتــی   و کلتوریەکانــی ســەر 
کاری هــەرەوزی و هاوبەشــی ڕێکخــراوەکان لــەم کۆمۆنــەدا کــرد.
خاتــوو  دا،  بەڕیوەبــەری  بەرنامــەی  درێــژەی  لــە 
ڕۆژی  بــە  تایبــەت  مووزیکێکــی  پارچــە  »بێریــت« 
کــرد.  پێشــکەش  مارســی  ٨ی  واتــە  ژنــان،  نێونەتەوەیــی 
پاشــان، خاتــوو »مەحبوبــە ڕەحیمــی« بەرپرســی یەکیەتیی ژنانی 
دێموکــرات لــە دەرەوەی وەاڵت، بابەتێکــی لەژێــر نــاوی ژنێکــی 
نەخوێندەوار و هەوڵدان بۆ خۆپێگەیاند و شکاندنی بەربەستەکانی 
بــەردەم پێشــکەش کــرد و لــە بەشــێک لــە باســەکەیدا ئامــاژەی بــە 
ــاوان  ــە پی ــارەوە ل ــە زۆر ب ــان ل ــی: ژن ــردو گوت ــان ک ــی ژن تواناکان
بەتواناتــرن، هۆکارەکەشــی گەڕانــدەوە بــۆ ئــەو بەربەســتانەی کــە 
ڕۆژانــە ڕووبەڕوویــان دەبنــەوە و بــەاڵم بــە هــەول و کــۆڵ نەدان و 
هێــز و تواناکانیــان درێــژە بــە چاالکــی خۆیــان دەدەن و ناوەســتن.

باســێکی  ئووســمان«،  »ئافــرام  خاتــوو  هەروەهــا 
ســوودانی  ژنانــی  چاالکوانانــی  مێــژووی   نــاوی  لەژێــر 
ژنانــی  ماندووبوونــی  و  هــەوڵ  باســی  و  کــرد  پێشــکەش 
و  وچــان  بــێ  تێکۆشــانی  و  هــەوڵ  بــە  کــە  کــرد،  ســوودانی 
ماندونەناســانە و زەحمــەت و تێکۆشــانی لــە بــڕان نەهاتویــان ،
ڕێپیشــاندەری   و  هانــدەر  ببنــە  توانیویانــە 
ســوودانی.  دیکــەی  کچانــی  و  ژنــان 

»چــرۆ  خاتــوو  بەرنامەکــەدا  دیکــەی  بەشــێکی  لــە 
ســەنتەرە؛  فرێــد  نانــس  چاالکــی،  ئەندامێکــی  کــە  بوورهــان« 
ئــەو  بەتایبــەت  دایــکان   ڕۆڵــی  نــاوی  لەژێــر  باســێکی 
کــرد. پێشــکەش  دەژیــن  نۆروێــژ  واڵتــی  لــە  کــە  دایکانــەی 
پێوەنــدی  ســەر  خســتە  تیشــکی  باســەکەیدا:  بەشــێک  لــە 

دایکانــە، کــە بــە هەمــوو توانایەکــەوە، هــەوڵ  بــۆ پــەروەردەی 
دەکۆشــن. تــێ  و  دەدەن  کچــەکان  تایبــەت  بــە  منداڵەکانیــان 
هەروەهــا لــە ئاســتی چۆنیەتــی پێوەنــدی دایــک و بابــەکان لــە گەڵ 
مێرمندااڵن، لە واڵتێکی ئورپاییدا، باســی لە ســەربەخۆیی و ئازادی 
کچانــی پەنابــەر لــەم واڵتــەی کــرد و گوتــی: زۆر گرینگە کە دایک و 
بابەکان هەست بەوە بکەن کە لە واڵتی خۆیان ناژین و بزانن چۆن

هەڵسوکەوت لە گەڵ کچەکانیان دەکەن. 

لە کۆتا بەشی ڕێوڕەسمەکەدا، هەردوو خاتوونی هونەرمەند: 
“بێریت و ئینگرید موە” بەگۆرانی و موزیک ڕێوڕەسمەکەیان 

ڕازاندووە.

 یەکیەتیی ژنانی دێمۆکراتی کوردستان
٩ی مارس ٢٠٢٢

بەرز ڕاگرتنی ٨ی مارس
 لە واڵتی نۆروێژ
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دێموکراتــی  ژنانــی  یەکیەتیــی  مــارس،  ٨ی  سێشــەمە  ڕۆژی 
ژنانــی  لەگــەڵ  هاوبەشــی  بــە  ســوئید  کۆمیتــەی  کوردســتان 
حیزبــی چەپــی ســوئیدی، بــۆ بــەرز ڕاگرتنــی ٨ی مــارس ڕۆژی 
هــەر  ئەندامانــی  بەشــداری  بــە  ڕێوڕەســمێکیان  ژنــان  جیهانــی 
هێنــا. پێــک  ژنــان  بــە  تایبــەت  ناوەنــدی  چەنــد  و  الیــەن  دوو 
ڕێوڕەسمەکە بە کۆبوونەوە لە گۆڕەپانی »هۆرسالس پارک« 

دەستی پێکرد.
ســەرەتا لــە الیــەن بەڕێوەبــەری ڕێوڕەســمەکە خاتــوو »کارۆلیــن 
داســاندێر« بەخێرهاتنــی بەشــداربووان کــرا و لەســەر چۆنیەتیــی 
ــە بەشــداربووان. ــی درای ــڕەوی ڕێوڕەســمەکە بەرچــاو ڕوون و ڕێ
لــە بەشــی یەکەمــی ڕێوڕەســمەکەدا پەیامــی ژنانــی حیزبــی چــەپ 
لــە الیــەن خاتــوو »جێســیکا ئێــک« خوێندرایــەوە و پاشــان لــە 
الیــەن خاتــوو »کــەژاڵ ئەحمــەدی« یــەوە پەیامــی یەکیەتیــی ژنانــی 
دێموکراتــی کوردســتان بــە زمانــی ســوئیدی پێشــکەش کــرا. خاتــوو 
کــەژاڵ پــاش ئامــاژەدان بــە بۆنــەی ٨ی مــارس وتــی: بــە پێــی یاســا 
نووســراوەکان، هەمــوو تاکێکــی کۆمەڵگە بەبــێ جیاوازیی ڕەگەزی، 
ــەو  ــەاڵم بەداخــەوە ئ ــەرن، ب ــی یەکســان و بەراب ــی و نەتەوەی ئایین
ــواری جێبەجــێ  ــە ب ــەواوی نەکەوتووەت ــە ت ــردەوە ب ــە ک یاســایە ب
کــردن و هــەر ئــەوەش بووەتــە هــۆی ئــەوەی کــە خەباتــی ژنــان لــە 
هەمــوو جیهــان تــا ئێســتاش هــەر وا بــەردەوام بێــت. لــە بەشــێکی 
دیکــەدا خاتــوو کەژاڵ باســی لــە بارودۆخی نالەباری ژنان لە ئێران 
بــە گشــتی و ژنانــی کوردســتانی بــە تایبەتی کرد و لــەو پێوەندییەدا 
خاتــوو »زارا محەممــەدی« وەک نموونەیەکــی بەرچــاو هێنایــەوە.
پــاش پێشــکەش کردنــی پەیامــەکان، بەشــدار بــووان بــە ڕێپێــوان 
بەڕێکەوتــن. کۆبوونــەوە  شــوێنی  بــەرەو  دروشــم  دانــی  بــە  و 
گۆرانــی  و  موزیــک  بــە  ڕێوڕەســمەکە  دووهەمــی  بڕگــەی 
پێکــرد و  ئینگلیــزی و ســوئیدی دەســتی  هــەر دوو زمانــی  بــە 
کردنــی  پێشــکەش  بــە  بێنگتســۆن«  »پائۆلینــا  خاتــوو  پاشــان 
و  کێشــە  ئــەو  و  خــۆی  بەســەرهاتی  و  ژیــان  لەســەر  باســێک 
چۆنیەتــی  و  ببوونــەوە  بــەرەوڕووی  لەژیانیــدا  کــە  گرفتانــەی 
ڕاکێشــا. بەشــداربووانی  ســەرنجی  بەســەریاندا،  زاڵبوونــی 
بەرپرســی  مۆهلینــگ«  »ســارا  خاتــوو  لەالیــەن  دواتــر 
گیروگرفتــی  ســەر  لــە  باســێک  کچــان  پاراســتنی  ناوەنــدی 
کــرا. پێشــکەش  ســوئیددا  کۆمەڵگــەی  لــە  کچــان 

لــە بەشــێکی دیکــەی ڕێوڕەســمەکەدا، باســێکی کــورت لەســەر 
کام  هــەر  واتــای  هەروەهــا  و  کــوردی  هەڵپەڕکێــی  مێــژووی 
ئەحمەدی«یــەوە  »کــەژاڵ  خاتــوو  لەالیــەن  جووڵەکانــی  لــە 
ســوئیدی  بەشــدارانی  بــە  زیاتــر  بەرچاوڕوونــی  بــۆ 
بــە  ژنــان  یەکیەتیــی  ئەندامانــی  پاشــانیش  و  کــرا  پێشــکەش 
هەرچــی  کۆڕەکەیــان  کــوردی  هەڵپەڕکێــی  پێشــکەش کردنی 
ڕاکێشــا.   بەشــداربووانیان  ســەرنجی  و  ڕازانــدەوە  زیاتــر 
پێشــاندانی  بــە  ژنــان  یەکیەتیــی  کــە  ئاماژەیــە  بــە  پێویســت 
ســەرنجی  جێــگای  بوونــە  کولتــووری  کەل وپەلــی  هەندێــک 
پاراســتنی  ناوەندەکانــی  لــە  کام  هــەر  و  بــووان  بەشــدار 
دانانــی  بــە  داپیــرەکان  پاراســتنی  و  کچــان  پاراســتنی  ژنــان، 
و  بــوون  ڕێوڕەســمەکە  بەشــداری  ناوەندەکانیــان،  لۆگــۆی 
دەدرەوشــایەوە. نێوانیانــدا  لــە  ژنانیــش  یەکیەتیــی  لۆگــۆی 
و  موزیــک  پێشــکەش کردنی  بــە  ڕێوڕەســمەکە 
پێهــات. کۆتایــی  کاتژمێــر   ٣ پــاش  ســوئیدی  گۆرانــی 

بەڕێوەچوونی ڕێوڕەسمی ٨ی مارس لە واڵتی سوئید

کتێبی “کاڵوەکەمم دەوێتەوە” چاپ و باڵو کرایەوە
محەممەدیــان  هێمــن  لەالیــەن  و  مندااڵنــە  بــە  تایبــەت  کــە  دەوێتــەوە”  “کاوەکەمــم  کتێبــی 
کرایــەوە. بــاو  و  چــاپ  وەرگێڕدراوەتــەوە،  کــوردی  زمانــی  بۆســەر  ئینگلیزییــەوە  زمانــی  لــە 
کتێبــی »کاوەکەمــم دەوێتــەوە« کــە بەرهەمــی “جــان کاســن” نووســەری کانادایــی و تایبــەت بــە 
مندااڵنــە، لەالیــەن »هێمــن محەممەدیــان« وەرگێــڕ و چاالکــی بــواری منــدااڵن بۆســەر زمانــی کــوردی 
وەرگێڕدرایــەوە و لــە ڕۆژانــی ڕابــردوو و لــە تیــراژی هــەزار دانــەدا چــاپ و بــاو کراوەتــەوە.

لەگــەڵ  کتێبــە  ئــەم  کتێبەکەیــە،  نیگارکێشــی  کاســن  جــان  و  بووەتــەوە  بــاو  و  چــاپ  کــوردی  ٢٧١١ی  ســاڵی  کتێبــە  ئــەم 
نێودەوڵەتییــە. خەاڵتــی  چەندیــن  بــراوەی  و  فرۆشــراوە  لــێ  بەرگیــان  ملیــۆن  دوو  لــە  زیاتــر  نووســەر  دیکــەی  کتێبێکــی 
ئەندامــی  ســنە،  کوردســتانی  زانکــۆی  لــە  زیندەوەرناســی  کارناســیی  خوێنــدکاری  محەممەدیــان،  هێمــن  کــە  ئاماژەیــە  جێــی 
ڕێکخــراوی زانســتیی هۆژیــن و ئەندامــی دەســتەی نووســەرانی گۆڤــاری زانســتیی هۆژیــن، چاالکــی بــواری منــدااڵن و بەرپرســی 
بــۆ  تایبەتــی  کاری  کۆمەڵێــک  ڕابــردوودا  لەمــاوەی  ناوبــراو  و  مندااڵنــە  بــە  تایبــەت  تیڤــی  گەشــە  ئینســتاگرامیی  تەلەفزیۆنــی 
کــراوە. لــێ  پێشــوازییەکی زۆر گەرمــی  مندااڵنــەوە  بەتایبــەت  و  لەالیــەن خەڵکــی کوردســتان  کــە  کــردووە  مندااڵنــی کوردســتان 
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بەشداری هەیئەتێکی یەکیەتیی ژنانی 
دێموکراتی کوردستان لە سمیناری 

یەکگرتووی خوشکانی ئیسالمی 
کوردستان لقی کۆیە

 
١5ی  ڕێکەوتــی  سێشــەممە  ڕۆژی  دوانیــوەڕۆی 
مارســی ٢٠٢٢ی زایینــی و ٢٤ی ڕەشــەمەی هەتــاوی، 
کوردســتان  ئیســامی  خوشــکانی  یەکگرتــووی 
"تاڤگــە  خاتــوون  دوو  بــۆ  ســمینارێکی  کۆیــە  لقــی 
محەممــەد" لــە ژێــر نــاوی "ڕۆڵــی خێــزان بــۆ پاراســتنی 
لەژێــر  عبدولرەحمــان"  "بەهــار  و   پەروەدەیــی" 
ئافــرەت"  پاراســتنی شــکۆی  بــۆ  ئاییــن  "ڕۆڵــی  نــاوی 
بەڕێوەبــرد. کۆیــە  شــاری  نەجیبەخانــی  هۆڵــی  لــە 
دێموکراتــی  ژنانــی  یەکیەتیــی  هەیئەتێکــی 
بــوون. ســیمینارە  ئــەو  بەشــداری  کوردســتان 

ژنانــی  یەکیەتیــی  تەشــکیاتی  بەشــی  هەتــاوی،  ١٤٠٠ی  ڕەشــەممەی  ٢٦ی  پێنجشــەممە  ڕۆژی 
پێکهێنــا. ســۆران   لــە  ڕێکخراوەیــە  ئــەو  ئەندامانــی  بــۆ  کۆبونەوەیەکــی  کوردســتان  دێموکراتــی 
کاری  وەزعیەتــی  لەســەر  باســێکی  تەشــکیات  بەشــی  بەرپرســی  محەممــەدی  تامــان  خاتــوو  کۆبوونەوەکــە  ســەرەتای 
ڕێکخراوەیــی لەمــاوەی وەرزی ڕابــردوودا پێشــکەش کــرد و ڕاوبۆچوونــی ئەندامانــی بــۆ چاالکــی و كاری ڕێكخراوەیــی وەرگــرت.
لــە بەشــی دووهەمــی کۆبوونەوەکــە خاتــوو "مــوژگان عەلیپــوور" ســکرتێری یەکیەتیــی ژنانــی دێموکراتــی کوردســتان باســێکی 
ــڕاوە. ــان گێ ــی بەرچاوی ــدا ڕۆڵ ــان تێی ــە ژن ــد ک ــی کوردســتان وروژان ــە ڕۆژهەاڵت ــی ل ــەی مەدەن ــدووی کۆمەڵگ ــەوەی زین لەســەر بزوتن
جۆراوجۆرەکانــی  کایــە  لــە  ژنــان  بەشــداری  بــە  ئامــاژەی  گرینگییــەوە  بــە  باســەکەیدا  دڕێــژەی  لــە  مــوژگان  خاتــوو 
فەرهەنگیــی  دیکــەی  بوارەکانــی  لــە  ڕەگــەزی،  یەکســانیی  بــواری  لــە  جگــە  ڕۆژهــەاڵت  لــە  ژنــان  وتــی:  و   کــرد  نێوکۆمەڵگــەدا 
محەممــەدی"  "زارا  خاتــوو  و  نەدیتۆتــەوە  بوارێکــدا  لــە  خــۆی  تەنیــا  تێکۆشــانیان،  و  چاالکــن  سیاســیدا  و  کۆمەاڵیەتــی  و 
کوردســتانن. ڕۆژهەاڵتــی  لــە  کــورد  ژنــی  نەتەوەیــی  وشــیاری  ئاســتی  بــەرزی  نموونــەی  کاووســی"،  "مــوژگان  خاتــوو  و 
کــرد. دەوڵەمەندتــر  كۆبوونەوەكەیــان   پێشــنیارەکانیان  و  تێبینــی  بــە  بەشــداران  کۆبوونەوەکــە  کۆتایــی  بەشــی  لــە 

یەکیەتیی ژنانی دێموکراتی کوردستان کۆبونەوەیەکی تەشکیالتی بۆ 
بەشێک لە ئەندامانی شاری سۆران پێکهێنا
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بەڕێوەچوونی كۆبوونەوەی تەشكیالتی
یەكیەتیی ژنانی دێموكراتی كوردستان 

کۆبوونــەوەی   ١٤٠٠هەتــاوی  بەفرانبــاری  ٦ی   و   5 ڕۆژانــی 
کوردســتان  دێموکراتــی  ژنانــی  یەکیەتیــی  تەشــکیاتی 
بەڕێوەبــرد. ئامیریــە  و  ئــازادی  شــانەی  هــەردوو  لــە 
ســەرەتای كۆبوونەوەكــە »خاتــوو تامــان محەممەدی«بەرپرســی 
بەشی تەشكیات، باسێكی لەسەر  چۆنییەتی بەڕێوەچوونی کاری 
تەشكیاتی و ڕێکخراوەیی یەكیەتیی ژنان لە یەك ساڵی ڕابردوودا 
كــرد و بــە ئامــاژە بــە دۆخــی كۆرۆنــا و پێویســتی خۆپارێــزی، ڕا 
و بۆچوونــی ئەندامانــی بــۆ كاروچاالکــی لــە داهاتــوو وەرگــرت.
»مــوژگان  خاتــوو  كۆبوونەوەیــە  ئــەو  دیكــەی  بەشــێكی  لــە 
ــی كوردســتان  ــی دێموكرات ــی ژنان ــوور« ســكرتێری  یەكیەتی عەلیپ
لــە ڕۆژهەاڵتــی كوردســتان دایــەوە  لــە دۆخــی ژنــان  ئاوڕێكــی 
نێوخۆیــی  بابەتــی  و  بــاس  كۆمەڵێــك  ســەر  پڕژایــە  دواتــر  و و 
تەشكیاتی بۆ بەردەوامی كار و تێكۆشان، ئەندامان ئەركدار كران.

لە بەشی كۆتایی كۆبوونەوەكە بە هاوفكری و گفتوگۆی بەشە جیاوازەكانی یەكیەتیی ژنان و ڕا و بۆچوونی بەشداران 
کۆبوونەوەکە كۆتای هات.

بەڕێوەچوونی کۆبوونەوەی ئەندامانی
 یەکیەتیی ژنانی دێموکراتی کوردستان لە سۆران

١٤٠٠ی  ٧بەفرانبــارێ  ڕێکەوتــی  شــەممە  ســێ  ڕۆژی   
هەتــاوی کۆبوونــەوەی ئەندامانــی یەکیەتیــی ژنانــی دێموکراتــی 
حیــزب  پێوەندییەکانــی  بنکــەی  لــە  ســۆران  لــە  کوردســتان 
ــە بەڕێوەچــوو،  ــەو ناوچەی ــی ئ ــەی ئەندامان بەبەشــداری زۆرب
قوناغــی  ســێ  لــە  ژن  ڕۆڵــی  لەســەر  باســەکە  تــەوەری 
کوردســتان  کۆمــاری  دامەزرانــی  کاتــی  وەک  جیــاوازی 
سیاســەت  لــە  ژنــان  بەشــداری  و  پێشــەوا  بەهیمەتــی  و 
ودامەزرانــی یەکیەتیــی الوان، لــە دوای شورشــی 5٧ بەتایبــەت 
لەکونگــرەی چــوار و بەشــداری ژنــان لەگونگــرە و هەلبژاردنــی 
ــی ژن لــە کایــە  چــەن ژن بەئەندامــی ڕێبــەری و دوبــارە ڕوڵ
لەســەر  حیــزب  بەجێــی  بریــاری  و  ئــەوکات  سیاســییەکانی 
گەورەبەبچــوک  و  بــەژن  ژن  وەک  گرینــگ  بابەتــی  چەنــد 
لــەو  هەبــوو  گرینگــی  نەخشــی  بەڕاســتی  کــە  بەرخویــن  و 
ســەردەمدا، لەســەر ئــەو چەنــد بابەتــە و  بنبەرکردنــی چەندیــن 
ــی لەســەر دەچەوســایەوە،  کاری ناشــیرین کەلەکۆمەڵگــەدا ژن
و هەروهــا ڕوڵــی ژن لەقوناغــی ئێســتای خەبــات و گرینگیــدان 
دەســەاڵتی  جومگەکانــی  هەمــوو  لــە  ژنــان  بەشــداری  بــە 
سیاســی و هەروهــا چاالکــی ژنــان لەکایــەی سیاســی قوناغــی 
ئێســتای خەباتمــان شــان بەشــانی پیــاوان بەکۆرگێــری هــاوڕێ 
عەلــی دڵســۆز، دواتربەخوێندنــەوەی شــیعریک لەالیــەن عەلــی 
دڵســۆز لەســەرژن و خوێندنــەوەی هونراوەیەکــی تــر لەالیــەن 
پێشــمەرگە  ســامان کەریمییــان کۆتــای بەکۆبوونەوەکــە هــات.
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ئاڵبۆمێک لە هەڵبژاردەی وێنەی

 ڕێوڕەسمەکانی ٢٤ی ڕەشەمە
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ئاڵبۆمێک لە هەڵبژاردەی وێنەی ڕێوڕەسمەکانی ٨ی مارس
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کردنەوەی پێشانگایەکی کاری دەستی خانمان 
لەالیەن ڕێکخراوەی ئۆسکار لە شاری کۆیە

سەر لەبەیانی ڕۆژی سێشەممە ڕێکەوتی  ١٠ ڕەشەمەی ١٤٠٠هەتاوی هەیئەتێکی یەکیەتیی ژنانی دێموکراتی کوردستان 
سەردانی پێشانگایەکی کاری دەستی ژنانی  لە شاری کۆیە کرد کە ڕێکخراوەی ئۆسکار پێکی هێنابوو.

ئامانج لە پێکهێنانی ئەو پێشانگایە خستنە ڕووی توانایی هونەری و کاری دەستی ژنان بوو کە بۆ پێشوازی لە ٨ی مارس 
ڕۆژی جیهانی ژنان پێکیان هێنابوو.
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