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سەروتار
بەر لە هەڵبژاردنی نۆهەمین دەوری مەجلیسی شورای ئیسالمی 
ئێران، پروپاگەندەی زۆریان كرد، كە ئەم مەجلیسە، مەجلیسێكی 
تایبەتی دەبێ و دەتوانێ چاكسازی بكات. بە دوای هەڵبژاردن و 
ئاكامەكانی دەنگی دەنگدەران، دەركەوت كە ئەمجارەش ئەوانەی 
دەنگیان هێناوە و چوونە سەر كورسی پارلمان، نەتەنیا ناتوانن 
چاكسازیخوازان  پێشی  توندی  بە  زۆر  بەڵكو  بكەن،  چاكسازی 
دەگرن و یاسا و رێسا بەربەستەكان وەگەردەخەنەوە. مەسەلەی 
و  قوتابخانە  مامۆستای  و  كارمەند  كاری  جلكی  كردنی  دروست 
تەنانەت  و  پیاوان  و  ژنان  بۆ  دەوڵەتی  ئیدارەكانی  و  زانكۆكان 
جلكی تایبەتی بۆ قوتابیانی كور و كچ لە قوتابخانە و خوێندنگا 
ئیسالمیە،  نوێی حیجابی كۆماری  ئێران مۆدێلێكی  زانكۆكانی  و 
و  وەرگیرایەوە  بۆ  دەنگی  مەجلیس  لە  دیكەش  جارێكی  بۆ  كە 
زانكۆكان  و  خوێندنگا  و  فێرگە  و  ئیدارە  هەموو  بە  بەرە  بەرە 
رادەگەیەندرێ كە لە چ جۆرە جلكێك كەڵك وەرگرن و تەنانەت 

نرخی پارچە و دوورینیش لە نەزەر گیراوە.
كارگێڕی  و  هونەروان  چەند  تازەیەدا،  بریارە  ئەو  راستای  لە 
سینەمای ئێران، توانیان لە فستیڤالی »كن«دا جایزە وەرگرن كە 
یەكیان ژنێكی هونەرپیشە بوو، بە جلكێكی داپۆشراو لە بۆنەكەدا 
بەشداریی كرد و خەاڵتی وەرگرت، كۆماری ئیسالمی كە هەرچەشنە 
نەزەر  لە  بەرگرییەك  و  بەربەست  ژنان،  بەرەوپێشچوونێكی 
ئینتیزامیەكانەوە  هێزە  كۆمەاڵیەتیی  جێگری  رێگای  لە  دەگرێ، 
لەژێر ناوی )انتقاد ناجا از بد حجابی بازیگران زن( رایگەیاند كە 
ئەو جۆرە فستیڤاڵ و بۆنانەی سینەمایی لەگەڵ بەهاكانی ئێمە 

یەك ناگرنەوە، بۆیە دەبێ دابخرێن.
بە كردەوەی ئەو  ئێرانی  هەروەها گوتی: »بۆچی سینەماوانانی 
پیاوان  لەگەڵ  و  »كن«  وەك  فستیڤاڵگەلێك  دەچنە  ژنانەی 
دەست لێك دەدەنەوە، هیچ هەڵوێستێكیان نەگرتووە«. بە دوای 

بنەمایەی »خانەی سینەمای«  ئەو  گوتویەتی: »لە سەر  ئەوە 
ئێران ماوەیەكە داخراوە و زۆربەی سینەماوانان و هونەرمەندان 
و كارگێڕانی سینەما چارەنوسیان نادیارە و بەشێكیشیان دەست 

بەسەر كراون«.
لە الیەكی دیكەوە ئەوە لە حاڵێك دایە كە گرانی شت و مەك و 
خواردەمەنی لە ئێران بۆ جارێكی دیكەش سنووری شكاند و بە 
شێوەیەكی چاوەڕوان نەكراو نرخی نانێك بوو بە 1000 تمەن، كە 
تمەن  389هەزار  بە  دەوڵەتی  موچەخۆرێكی  یارمەتی  النیكەمی 
مەزەندە دەكرێ، بەو شێوەیە رێژەی گرانی گەیشتۆتە 14.3 %.

هەروەها چاوەڕوان دەكرێت كە لەسەر سفرەی 16میلیۆن ئێرانی 
تەنانەت وركە نانی وشكی نەبیندرێ و منداڵی لەسەر سفرەی لە 
ماڵ دانیشن لە دۆخێكی وا دژواردا، بێدەنگی و بێتەفاوەتی دەبێ 
وەالبندرێ، ئەركی هەموو ئەو ژنانەی كە لە بونیاد، رێكخراو و 
NGOەكان كار دەكەن ئەوەیە كە هەڵوێست بگرن و لە دەوڵەت 
بپرسن، هۆی ئەو هەاڵوسانە چیە و بەتایبەت هۆی لە رادەبەدەری 

گرانی نان چیە؟
ساڵی خوێندنی 90 ـ 91 كۆتایی پێ هاتووە و زۆربەی قوتابی 
مژدەی  كە  تاقیكارین  ئاكامی  چاوەڕوانی  خوێندكارەكان  و 
پشووی  بۆ  بكەن  ئامادە  خۆ  و  وەرگرن  دیكە  سەركەوتنێكی 

هاوینی.
پەیامی ئێمە بۆ ئەو كیژە الو و خوێندكارانە ئەوەیە، لەم پشودانە 
زمانێكی  بتوانن  كە  دارێژن  پێك  و  رێك  بەرنامەیەكی  كورتەدا، 
دیكە و وانەكانی سەرەكی ساڵی داهاتوو بخوێنن تاكو بە زانست 

و زانیاری باشەوە قۆناغی داهاتوویان تێپەر بكەن.
و  ژنان  رێكخراوی  لەگەڵ  كردن  پێوەندی  بە  دەتوانن  هەروەها 
خوێندكاران و الوان هێندێك ئەركی رێكخراویش وەئەستۆ بگرن و 

هەروەها زانیاری زانست و كۆمەاڵیەتی بە دەست بێنن.
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بارودۆخی  جەنابتان  وتوێژە،  ئەم  قبوولی  بۆ  سوپاس  وێڕای  ـ 
بزوتنەوەی سەرانسەریی ژنانی ئێران لە چ ئاستێكدا دەبینن؟ ئایا 
رووداوەكانی چەند ساڵی رابردوو لە واڵتانی عەرەبی و لە ژێر ناوی 
بەهاری عەرەبی دا لەسەر ئاوات و هیواكانی بزوتنەوەی ژنان لە 

ئێران كاریگەریی هەبووە؟
ـ وەكوو هەمووالیەك ئاگادارن هەموو بزووتنەوەیەكی دێموكراسی 
و یەكسانی لە ئێراندا لەژێر زەخت و زۆری رێژیمدایە و جیاوازی 
بیروڕا لە الیەن دەسەاڵتەوە تەحەمول ناكرێ، بەاڵم بزوتنەوەی 
سەرانسەریی ژنان زیاتر لە بزووتنەوەكانی دیكەش لە ژێر سەركوت 

بە  ئێران  ئازادیخوازی  ژنانی  حاڵەشەوە  بەو  دایە.  داپلۆسین  و 
كارو  دوای  بە  كە  ناڵەبارانەی  ئاكامە  ئەو  هەموو  قبووڵكردنی 
بۆ  خۆیان  خەباتی  دەبنەوە،  رووبەروو  لەگەڵی  چاالكییەكانیاندا 
لە  و  داوە  درێژە  رەواكانیان  مافە  و  دێموكراسی  بەدەستهێنانی 
بە  زینداندا  لە  ئەشكەنجەكانیان  و  بێحورمەتی  هەموو  بەرانبەر 
بۆ  دژوارەی  هەڵومەرجە  ئەو  لێكدانەوەی  بە  نەهاتوون.  چۆكدا 
ژنان پێكهاتووە، لەو باوەڕەدام كە بزوتنەوەی ژنان لە ئێراندا لە 

ئاستێكی بەرز دایە و جێگای ئافەرین و دەستخۆشی لێكردنە.
بێگومان رووخاندنی حكوومەتە دیكتاتۆرەكان بەهێزی یەكگرتوی 
خەڵكی ئەو واڵتانە گوڕوتینی زیاتری بەخشیوە بە خەباتی ژنان 
لە ئێراندا، بە تایبەت بەهۆی ئەوەی كە ژنان لەو واڵتانەدا بەشێكی 

خوێنەرانی بەرێزی گۆڤاری ژنان!
بە  ژنان  گۆڤاری  ئامادەكاریی  دەستەی 
بارودۆخی  كردنی  تاوتۆی  مەبەستی 
هەنووكەیی بزوتنەوەی ژنانی ئێران و جیهان 
كورد،  ژنی  پێگەی  و  جێگە  هەروەها  و 
لە  رۆژهەاڵت،  كوردی  ژنانى  تایبەت  بە 
بزوتنەوەی سەرانسەری ژنان، داوای لە بەرێز 
گشتیی  سكرتێری  هیجری،  مستەفا  كاك 
حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران كردووە 
گۆڤارەكەمان  بۆ  بابەتانە  ئەم  سەر  لە  كە 
بدوێت. سەرنجی خوێنەرانی بەرێز بۆ دەقی 

ئەم وتوێژە رادەكێشین: 

وتوێژی گۆڤاری ژنان لەگەڵ بەرێز كاك مستەفا 
هیجری، سكرتێری گشتیی حیزبی دێموكراتی 

كوردستانی ئێران

هەڤپەیڤین: رووناك فەتحی
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كرمان«یان  »تەوەكول  وەك  ژنانی  و  بوون  هێزە  لەو  بەرچاو 
تێدا بوو كە بە هۆی شوێندانەریی بەرچاوی لە رەوتی خەبات و 

بەربەرەكانیەكانیدا خەاڵتی ئاشتی نوبیلی پێبەخشرا.
ـ جێگە و پێگەی ژنی كورد لە بزوتنەوەی سەرانسەریی ئێراندا 

چۆن هەڵدەسەنگێنن؟
كۆماری  ناوەڕۆكی  ئێران  ژنانی  لەوەی  پێش  زۆر  كورد  ژنی  ـ 
ئیسالمی بناسن و خەباتی خۆیان بە دژی ئەم رێژیمە دەست پێ 
بكەن، كۆمار ئیسالمیان ناسی و خەباتی ئازادیخوازی خۆیان دژی 
رێژیم دەست پێكرد. بەو مەبەستە سەدان و بگرە هەزران ژنی 
ریزی حیزبە سیاسیەكانی  هاتنە  یەكسانیخواز  و  نیشتمانپەروەر 
سەخت  خەباتێكی  براكانیان  شانبەشانی  و  رێژیم  دژی  كوردیی 
ژمارەیەكی  پێناوەشدا  لەو  هەر  و  پێكرد  دەست  خۆیناوییان  و 
بەندیخانەكانی  خرانە  یان  بوون،  بریندار  و  شەهید  بەرچاویان 
رێژیم و چەند كەسێكیان ئیعدام كران. بێجگە لەوانە ژمارەیەكی 
الیەنگری  ناحكوومییەكانی  رێكخراوە  لە  كورد  ژنانی  لە  دیكە 
مافی ژنان خەباتی خۆیان درێژەدا، بەاڵم لەو مەیدانەشدا لەگەڵ 
كەندوكۆسپی زۆر رووبەروو بوون، رێكخراوەكانیان پێداخستن و 

بەشێكیان خستنە زیندان.
بە لەبەرچاو گرتنی ئەو راستییە كە خەباتی ژنانی كورد بەشێكی 
جیانەكراوە لە بزووتنەوەی سەرانسەریی ئێران، دەتوانین بڵێین 
ژنان  مافی  دەستهێنانی  بە  مەبەستی  بە  كورد  ژنانی  خەباتی 
بزوتنەوەی  لە  نیە  جیاواز  نەتەوایەتییەكانیان،  مافە  یان  بێ، 

سەرانسەری لە ئێراندا و خاوەنی پێگەیەكی جێگرتو و بەرزە.
ـ پێگەی بزوتنەوەی ژنان لە ئاستی جیهانی دا چۆن دەبینن؟

ـ بزووتنەوەی ژنان لە ئاستی جیهانیشدا پێگەیەكی گرنگی هەیە 
و لە هەموو جیهاندا ئەو بزووتنەوەیە ئەمڕۆ لە ئارا دایە. بەاڵم 
ئامانج و شێوەی بەڕێوە بردنی ئەم بزووتنەوەیە بەستراوەتەوە بە 
هەڵومەرجی سیاسیی واڵتان، رادەی وشیاری ژنان و ئاشنابوونیان 
واڵتانی  لە  خەباتەكەیان.  بواری  و  پێشیلكراوەكانیان  مافە  بە 
پێشكەوتو و دێموكراتیكدا كە ژنان وەك باقی چین و توێژەكانی 
كۆمەڵگا بە بەشێكی زۆر لە مافەكانیان گەیشتوون، خەباتەكەیان 
لە واڵتانی  بەردەوامە، بەاڵم  باقی مافەكانیان  بەدەستهێنانی  بۆ 
زاڵن،  خەڵكدا  بەسەر  دیكتاتۆرەكان  حكوومەتە  كە  دواكەوتوو 
خەباتی ژنانیش وەك هەموو بزووتنەوە ئازادیخوازەكان بەرەورووی 
زەبرو زەنگ دەبێتەوە، لە هێندێك لەم واڵتانەدا بە هۆی نەریت 
یان زۆر هۆی دیكە ژنان بە گوێرەی پێویست مافەكانی خۆیان 

ناناسن بۆیە خەبات بۆ مافی ژن لەم واڵتانەدا زۆر كزو الوازە.

ـ جەنابتان گرینگیی بوونی رێكخراوەكانی تایبەت بە ژنان لە چی 
دەبینن؟

ـ ئەگەر رێكخراوەكانی ژنان لەسەر بنەمایەكی دروست دامەزرابن 
لە  دەتوانێ  بن،  هەڵسوور  بنەمایە  ئەو  لەسەر  رێكخراوەكان  و 
شارەزاكردنی ژنان بە مافە دێموكراتیكەكانیان و شێوەی خەبات 
بۆ  ژنان  یەكگرتووكردنی  هەروەها  مافانە  ئەو  بەدەستهێنانی  بۆ 
پەڕەپێدانی خەبات شوێندانەری بەرچاویان هەبێ، بەاڵم بەداخەوە 
پێوەندییەدا  لەو  و  نین  ئاستەدا  لەو  ژنان  رێكخراوەكانی  هەموو 

گرفتی زۆر لە ئارادایە.
میللی  حیزبێكی  وەك  ئێران  كوردستانی  دێموكراتی  حیزبی  ـ 
بە  خۆیدا،  شانازیی  لە  پڕ  خەباتی  مێژووی  لە  دێموكراتیك  ـ 
و  نەتەوەیی  داخوازە  لە  كردن  داكۆكی  و  درووست  سیاسەتی 
كۆمەاڵیەتییەكانی نەتەوەی كورد لە كوردستانی ئێران توانیویەتی 
سەرجەم چین و توێژەكانی كۆمەڵگای كوردستان لە دەوری خۆی 
كۆبكاتەوە. ئایا حیزبی دێموكرات لە رەوتی خەبات و تێكۆشانی 
خۆیدا، تا چەند گرینگی داوە بە رۆڵی ژنانی كوردستان و كەڵك 

وەرگرتن لە هێز و تواناییەكانیان لە ریزەكانی حیزبدا؟
دامەزرانیەوە،  سەرەتای  لە  دێموكرات  حیزبی  ئاگادارن  وەك  ـ 
رەوتی  بەرەوپێشبردنی  و  سیاسی  بواری  لە  ژنانی  دەوری 
ساڵ   66 بە  نێزیك  بۆیەش  هەر  نرخاندووە،  بەرز  دێموكراسی 
لە  ژنان،  یەكیەتی  بنیاتنانی  لە  بووە  دەستپێشخەر  لەوەپێش 
بوون  دەگمەن  زۆر  كوردەواری  كۆمەڵگای  لە  كە  سەردەمێكدا 
لەو  هەبێ.  ژنان  ئازادییەكانی  مافو  بە  باوەڕیان  كەسانەی  ئەو 
رێكخراوی  ـ  ساڵێك  چەند  لە  بێجگە  ـ  ئێستا  تاكوو  كاتەشەوە 
یەكیەتی ژنانی دێموكراتی كوردستانی ئێران بە پشتیوانی حیزبی 
دێموكرات لەكاروچاالكییەكانی خۆیدا بەردەوام بووە، بێجگە لەوە 
حیزبی ئێمە پشتیوانی لە هەموو رێكخراوەكان و چاالكانی بواری 
مافی ژنان كردووە. ئەم پشتیوانی كردنانەش لە باوەڕی حیزبی 
دێموكرات بە مافی یەكسانی ژن و پیاو سەرچاوە دەگرێ. ئەم 
بیروباوەڕە لە ریزەكانی حیزبی دێموكراتدا رەنگی داوەتەوە، بە 
لە ریزی كادروپێشمەرگە و ئەندامانی حیزبدا ژن  شێوەیەك كە 
لەو  یەكسانیان هەیە و هەموو الیەك وەكوو یەك  پیاو مافی  و 
مافانە كەڵك وەردەگرن. بێجگە لەوانە بەدوای رووخانی رێژیمی 
پەهلەوی كە بۆ ماوەی یەك ساڵ حیزبی دێموكرات لە كوردستاندا 
دەسەاڵتی سەرەكی بە دەستەوە بوو، زۆر یاسای بە قازانجی ژنان 
پەسند كرد و بە كردەوە دژی ئەو كەسو الیەنانە وەستاوە كە 

پابەندی ئەم یاسایانە نەبوون.
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و  میسر  واڵتی  لە  كۆماری  سەرۆك  هەڵبژاردنەكانی  دوای  بە 
كە  مۆرسی«  »محەممەد  هەڵبژاردنانە،  ئەم  ئاكامی  راگەیاندنی 
كاندیدای حیزبی »اخوان المسلمین« بوو، لە یەكەم هەڵبژاردنەكانی 
سەرۆك كۆماری دوای رووخانی رێژیمی »حسنی مبارك« وەك 

سەرۆك كۆمار هەڵبژێردرا.
واڵتانی ئۆروپایی و رۆژئاوا، لەگەڵ پەیامەكانی پیرۆزبایی خۆیان بە 
بۆنەی هەڵبژاردنی مۆرسی وەك سەرۆك كۆماری میسر، گرینگیی 
پێبەندبوونی حكوومەتی مۆرسی بە بەیاننامە و بەڵێن نامەكانی 
نێودەوڵەتی و مافی ژنانیان دووپات كردەوە. هەڵبژاردنی مۆرسی 
كە نامزەدی ئیسالم گەرا و سەر بە حیزبی ئیسالمیی »اخوان 
المسلمین« بوو بە 13 میلیۆن دەنگ ـ كە نزیكەی 52 لە سەدی 
ئەحمەد  بەرامبەر  لە  ئەو  ـ و سەركەوتنی  بوو  دەنگەكان  گشت 
شەفیق، هێندێك نیگەرانی بەدوای خۆی هێنایەوە كە لەمە بەدوا 
بارودۆخی ژنان، كەمایەتی ئایینیەكان )بۆ نموونە قبتیەكان كە 
10 لە سەدی حەشیمەتی میسری پێك دێنن( و خەڵكی میسر بە 

گشتی، چی دەبێت؟!
هەموومان ئاگادارین كە مێژووی حزووری ژنانی میسر بۆ داوای 
مافە ئینسانیەكانیان و بەرەنگاری لەگەڵ هەاڵواردنی جینسیەتی، 
حزوورێكی پڕرەنگ و فیداكارانە بووە. نموونەیەك وەك »نەوال 
ژنانی  مافخوازی  دەنگی  لە  ناسراو  سیمایەكی  كە  سەعداوی« 
پێش  خۆپێشاندانەكانی  لە  سەعداوی  خاتوو  بووە.  میسر 

رووخانی رێژیمی »حسنی مبارك«، لە مەیدانی تەحریر بەردەوام 
بەشداریەكی چاالكی هەبووە، خۆی دەڵێ: »من لە منداڵیەوە لە 
زۆر خۆپێشاندان بەشداریم كردووە، كاتێك لە دانشكەدەی پزیشكی 
لەگەڵ  دواییش  و  دەكرت  فاروق خەباتم  دژی سوڵتان  بە  بووم 
دەستێوەردانی بریتانیا، هەروەها بە دژی ناسر، بە دژی سادات 
كە خستمی ناو بەندیخانە، هەوەها »مبارك« كە تەبعیدی كردم. 
بەاڵم هیچكات لە خەبات بە دژی دیكتاتۆریەت سارد نەبوومەوە«. 

بارودۆخی ژنان

میسر
مۆرسی

ئێلهام چایچی
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ئەمە نموونەیەك لە خەباتی ژنانی ئازادیخوازی میسر بوو.
لە الیەك حەماس كە رووتێكردنێكی زۆری لەگەڵ حیزبی »اخوان 
المسلمین« هەیە، بە دوای راگەیاندنی ئاكامی هەڵبژاردنەكان و 
ئاماژە  و  كرد  هاورێی خۆی  لە  پیرۆزبایی  سەركەوتنی مۆرسی، 
بەم خاڵە كرد كە سەركەوتنی مۆرسی دەبێتە هۆكارێكی ئەساسی 
خەڵكی  ئازادیخوازانەی  بزوتنەوەی  سەركەوتنی  لە  سەرەكی  و 
لە  مۆرسی«  »محەممەد  دیكەشەوە  الیەكی  لە  فەلەستیندا. 
وتوێژێكی دەڵێت: »مافەكانی ژنان لە الی من پارێزراوە و هەمووی 
كابینەی  لە  تەنانەت حزووری وەزیرانی ژن  بە فەرمی دەزانم و 
داهاتووی میسر زۆر پێویستە«. هەروەها لەم پێوەندیەدا، ئەحمەد 
زێف، راوێژكاری مۆرسی دەڵێت: » سەرۆك كۆمار، بۆ جێگری 
سەرۆك كۆماری یەك ژن و یەك مەسیحی هەڵدەبژێرێ«. زێف 
لە شوێنێكی دیكەدا دەڵێت: » بۆ یەكەمجار لە مێژووی میسر ـ 
نەتەنیا لە مێژووی مۆدێرنی میسر، بەڵكوو لە سەرانسەری مێژووی 
میسر ـ ژنێك لە كورسی جێگری سەرۆك كۆماری دادەنیشێت، 
تایبەت  حیزبێكی  و  رێباز  یەك  نوێنەرایەتی  تەنیا  پۆستە  ئەم 
لەسەر  هێزەوە،  تەواوی  بە  كە  دەبێت  كەسێك  بەڵكوو  ناكات، 

قەیرانەكانی كابینەی سەرۆك كۆماری زاڵ دەبێتەوە«.
دیارە نیگەرانیی كۆمەڵگای نێودەوڵەتی و بیروڕای گشتی و بە 
تایبەت ژنانی میسر لەو كاتەوە دەستی پێكرد كە ئیسالمیەكان 

خەڵكی  هەموو  وەك  ژنانیش  كە  خۆپێشاندانەكاندا،  رەوتی  لە 
هاتبوونە  مبارك«  »حسنی  دیكتاتۆری  رێژیمی  دژی  بە  میسر 
گرووپانە  ئەم  بێرێزی  و  توندوتیژی  لەگەڵ  شەقامەكان،  سەر 
ئاكامی هەڵبژاردنەكان  راگەیاندنی  بە دوای  بۆیە  بەرەوڕووبوون. 
ئەم نیگەرانیە هەر هەیە كە بارودۆخی ژنان بە سەرۆك كۆماری 
چۆن  المسلمین«  »اخوان  وەك  ئیسالمی  حیزبێكی  كاندیدای 

دەبێت.
خاتوونی یەكەمی میسر كێیە؟

»نەجال مەحموود« كە دەبێتە كچی خاڵی مۆرسی، لە درێژەی 
و  كرد  خۆی  هاوسەری  هاورێیەتی  هەڵبژاردنەكان،  پرۆسەی 
هیچكات بە تەنیا جێنەهێشتەوە. مۆرسی و نەجال مەحموود لە 
ساڵی 1979 ژیانی هاوبەشیان پێك هێناوە و لە ئاكامی ئەم ژیانە 
هاوبەشە 5 منداڵیان بووە. خاتوو نەجال لە وتووێژێكی رۆژنامەی 
ناوخۆی میسردا دەڵێ: »بە پێی عیلمی ئیسالم، سەرۆك كۆمار 
خزمەتگوزاری خەڵكە، بۆیە هاوسەری سەرۆك كۆماریش دەبێتە 
دەڵێ:  دیكەدا  وتووێژێكی  لە  هەروەها  خەڵك«.  خزمەتگوزاری 

»پێم خۆش نیە لە كۆشكی سەرۆك كۆماری دانیشم«.
پروپاگەندە و دروشمەكانی مۆرسی جوانن! بەاڵم لە داهاتوودا ئەم 
بەرنامەی كاری،  دروشمانە تا چەندە پراكتیزە دەكرێت و وەك 

كاریان پێ دەكرێ، شتێكی نائاشكرایە و لە داهاتوودا دەبینین.
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نموونەی  بەرچاوترین  ئەمە  رەنگە  شەرەفەوە،  ناوی  بە  كوشتن 
ئارەزوە  كونترۆڵكردنی  بۆ  بێت  نێر  رەگەزی  دڕندەییەكانی 
سێكسیەكانی رەگەزی مێینە، كەدواتر بە ناوی شەرەف پاساوی 
لە زۆركۆمەڵگادا لە  دەدەن، ئەم مەسەلە گرنگ  و هەستیارە و 
هزری نێرینەكانی خێزانەكاندا چەقیبەستووە، واتە ئەو دەستە لە 
پیاوان كە دەربارەی ژنان بەو شێوازە بیردەكەنەوە هەموو كردەوە 
چاودێری  ژێر  دەخەنە  خێزان  ژنانی  سێكسیەكانی  رەفتارە  و 
جەستەی  لە  شەرەف  چەمكی  شێوەیەك  هەموو  بە  خۆیانەوە، 
ئەگەر  واتە  دەزانن،  خاوەنی  بە  خۆیان  دەكەن  و  پێناسە  ژندا 
ببینێت  مێینەكانی خێزانەكەی  ئەندامە  لە  یەكێك  رۆژێك  هاتوو 
هەبووە  سێكسی  پەیوەندیی  یان  هەیە  پیاوی  هاورێیەكی  كە 
لەگەڵ خۆشەویستەكەی یان پیاوێكی دیكە لەدەرەوەی پرۆسەی 
هاوسەرگیری دەبێت ئەو ژنە باجەكەی بە مردنی خۆی بدات كە 
بۆ  بریاری  خێزانەكەی  نێرینەی  ئەندامانی  دەبێ   هەر  دیسانەوە 

بدەن كە بژیت یان نا!
لێرەدا ئەوە گرینگە كە ئەگەر ژن ببێتە شەرەفی پیاو ئەی پیاو 
خۆی دەبێتە شەرەفی كێ ؟ ئەم پرسیارە رەنگە زۆرجار كرابێت، 
بەاڵم بەردەوام بێ  واڵم ماوەتەوە. وەك ئەو تاوانانەی كە بە ناوی 
یاخود  ئەنجامدەدرێت و هەمیشە بێ واڵم دەمێننەوە،  شەرەفەوە 
سوڵحی  بە  بۆنمونە  ببرێت،  بەكار  تێدا  نەرمی  ئەوپەری  رەنگە 
عەشایەری و دەستێوەردانی ریش سپی و پیاو ماقواڵنی ناوچەكە 

لە ماڵی  پارە كە  بڕێك  لەسەر  رێكەوتن  بە  بكرێت و  چارەسەر 
نایاساییە  یان حەزلێكراو وەردەگیرێت بەم شێوە  دەستدرێژیكار 
كێشەكە »بەناو« چارەسەر دەكرێت  و ئەو مەسەلەیە بۆ هەتایە 
چاوپۆشی لێدەكرێت، بكوژ كە ژن یان خوشك یان دایك یاخود 
كچی خۆی كە بە شەرەفی خۆی پێناسەی دەكات بەو بڕە پارەیە 
بڕی  لە  ئاراوە  نەیەتە  پارە  مەسەلەی  ئەگەریش  دەگۆرێتەوە. 
خوێنی كوژراوەكە كچێكی دیكە دەبێتە قوربانی. واتە ئەوكچەی 
كە دەستنیشان دەكرێت دەبێ  بە بێ  رەزامەندی و خواستی خۆی 
بدرێتە ماڵی كوژراوەكە، كە ئەوكچە تاكوو مردن دەبێ بەو ئازار و 
ئەشكەنجەیەوە لەو ماڵەدا وەكوو خزمەتكارێك بژیت. ئەمەش لە 
كاتێكدایە كە سیستمێكی یاسایی نێودەوڵەتی وەكوو رێكەوتننامەی 
سیداو بەتایبەتی بڕگەكانی بنبڕكردنی هەموو جۆرە جیاوازییەك 
ژنان  رێكەوتننامەی  بە  لە ساڵی )1997(ەوە  ژنان كە  لە دژی 
یان سیداو دەناسرێت بوونی هەیە و راستەوخۆ لە الیەن كۆمیتەی 

)CEDAW(ەوە چاەدێری و شیكردنەوەی بۆ دەكرێت.
بڕگەكانی جاڕنامەی توندوتیژی لە دژی ژنان لە ساڵی )1993(
ەوە لە الیەن ئەنجومەنی گشتیی نەتەوە یەكگرتووەكانەوە وەكوو 
بریارێك دەرچووە، ئەم بڕیارەش بۆ پۆلێنكردنی توندوتیژی خێزانی 
 و هەروەها پشتگیری كردنی مافەكانی مرۆڤ بەتایبەت رەگەزی 
مێینە  و رەتكردنی پاساو هێنانەوەی بكوژ یان ئەوكەسانەی كە 

توندوتیژی ئەنجامدەدەن، دەرچووە.

كوشتن بەناوی 
شەرەف

فەرزانە عەلی
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ئەو  نموونە  بۆ  هەندێكجار 
بنەمای  لەسەر  توندوتیژیانەی 
كە  داب ونەریتەوە  و  دواكەوتویی 
لە  لەوانەیە  دەكرێت،  بۆ  ئاماژەیان 
دەسەاڵتەوە  خاوەن  كەسانێكی  الیەن 
لێرەدا  بكرێت،  ژنێك  بە  بەرامبەر 
بەرپرسیاریەتی  چەمكی  گەشەكردنی 
نابێت  كە  دەبینێت  دەور  حكومەت 
و  كردن  دادگایی  بەردەم  لە  بن  رێگر 
سزادانی ئەو كەسانەی كە توندوتیژیان 
بەرامبەر بەژنان ئەنجامداوە بەتایبەتی 
ئەو كەسانەی كە لەناو دام ودەزگاكانی 

خۆیاندا كاردەكەن.
رادەیەك  تا  لێكرا  باسی  كە  ئەمەی 
كە  دەكاتەوە  پشتراست  بۆ  ئەوەمان 
شەرەفەوە  بەناوی  كوشتن  مەسەلەی 
كە  توندوتیژییەك  هەرجۆرە  یاخود 
ئەنجامدەدرێت  ژنان  بە  بەرامبەر 
هاوكێشەیەكە كە بووەتە جێ  بایەخی 
نێودەوڵەتیەكان  و  یاسا  سیستمی 
رێكخراوەكانی مافی مرۆڤە لەجیهاندا، 
لەپێناو  كوشتن  مەسەلەی  چونكە 
ناوچەیەك  بە  نیە  تایبەت  شەرەفدا 
یاخود واڵتێكی دیاریكراو تاوەكو لەژێر 
چەتری یاسا ناوخۆییەكانی ئەو واڵتەدا 
كاری بۆ بكرێت و هەندێك جاریش بە 
بێ ئەوەی یاسا ئاگادار بێت بە رێكەوتن 
لەسەر پارە و بە سوڵحی عەشایەری 

تاوانبارەكە رزگاری بێت.
لێرەدا گرنگیی مەسەلەكە لەوەدایە كە 
كە  نێودەوڵەتیەی  یاسا  بەو سیستمە 
باسی لێدەكرێت  و بوونی هەیە تا چەند 
لەو واڵتانەدا رێز لەو بڕیارانە دەگیرێت 
و ئەنجامدەرانی تاوانەكان لە دادگایەكی 
كە  دەگەیەنرێن  سزا  بە  سەربەخۆدا 
ئەمە خاڵی جەوهەری مەسەلەكەیە  و 
ئەوناوەندە سەربەخۆانەی كە داكۆكی 
چاوەڕوانی  دەكەن  مرۆڤ  مافی  لە 
چونكە  واڵتانەن،  ئەو  هەڵوێستی 

مەسەلەیەكی جیهانیە و تایبەت نیە بەواڵتێكی دیاریكراوەوە كە دەبێت لە پێناو پاراستنی 
مافی مرۆڤدا هەموو كەسێك لە هەر پلە و پایە و پۆستێكدا، كاتێك كە توندوتیژی بەرامبەر 

بە مرۆڤێك ئەنجامدەدات ملكەجی یاسا بێت.

سەرچاوە: هەفتەنامەی رێوان ژمارەی »251«
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بیرۆکه ی  قوربانیی  خۆیان  که   که سانێک  سێداره دانی  بێ شک 
دوواکه وتوو و ده مارگرژیی رێبه رانی کۆماری ئێسالمی و مافیای 
سوپای پاسدارانی ئێنقالبی ئیسالمی ئیرانن،ناتوانێت چاره سه رێکی 
و  ئێعتیاد  دیارده ی  نه هێشتنی  و  که مکردن  بۆ  گونجاو  و  باش 
گیرۆدەبوونی گه النی ژێر ده سه اڵتی رژیمی ئێران بێت. بیرۆکه یێک، 
که  گیرۆدەکردنی خەڵكی وه اڵتانی جیهان به  جیهاد ده زانێ و بۆ 
گه یشتن به م مه به سته  له  هیچ کرده وه یێک خۆ نابوێرن، به  هه موو 
هێز وتووانای خۆیانه وه  سه رقاڵی باڵو کردنی مه به ستداری مادده  
هۆشبه ره کان له  نێو گه النی ئێران و به  تایبه ت گه لی چه وساوه ی 
کوردن، به  شێوەیەك که  زۆربەی کارناسانی سیاسی ئه م کرده وه ی 
رژیمه  به  »ئه نفالی سپی« ناو لێ ده به ن، به راستی رژیمێک که  
خۆی وه ک زل هێزێک دەبینێت و ئێدعای ئه وه ی ده کا که  ته نانه ت 
ئه ون،  چاوەدێری  ژێر  له   سنووریش  له ده ره وه ی  دژبه رانی خۆی 
فرۆكەیەكی سیخوری 26 مه تری له  ئاسمانی خۆی که شف ده کات 
و دوواتر وه ک خۆی ده ڵێ له  هێرشێکی سایبری ده ستی به سه ردا 
ده گرێ! ئێستا پرسیار ئه وه یه  چۆن ناتوانێ پێش به  باڵوبوونه وه  
خۆی  واڵته که ی  له   هۆشبه رانه   ماده   هه موو  ئه م  هاتنه ناوی  و 
بگرێ؟ له  حالێکدا 50هه زار هێزی تایبه ت به  به ره نگاربوونه وه ی 
رۆژهه اڵتی  سنووری  كیلۆمێتر   900 له سه ر  هۆشبه ره کانی  مادده  
و  سیخوری  ده زگا  داموو  هه موو  له و  جگه   ئه وه   داناوه .!  ئێران 

نزامیانه ی دیكەیە . 
به  پێی دووایین ڕاپۆرت که  له  الیه ن رێکخراوی نه ته وه  یه کگرتووه کان 
له  سالی 2011 باڵو کرایه وه  حه شیمه تێک له  نێوان 149 تا 272 
یه کجار  که م  النی  جیهان  و اڵتانی  سه رانسه ری  له   که س  ملیۆن 
مادده ی گیرۆده که ر واته  )ئێعتیاد ئاوەر(یان به  کار هێناوه  كە لە 
ئاكامی هەڵسەنگاندنەكاندا دەتوانین بڵێین نیوەی ئەو حه شیمه ته  

ئێستاش ئه و ماددانه  به کار دەهێنن.
مادده ی  جۆر   12 له   زیاتر  جیهاندا  ئاستی  له   ئێستا  گشتی  به  
هۆشبه ری سرووشتی و زیاتر له  1500 نه وعی سه نعه تی به رهه م 
دێت. مێژووی به کارهێنانی ماده  هۆشبه ره کان له  جیهان ره وتێکی 
به اڵم  نیه،   پێشینه  ده رباز  له و  ئێرانیش  و  و درێژی هه یه   دوور 
به کارهێنانی مادده  هۆشبه ره کان و سه رهه ڵدانی ره وتی داگه ڕانی 
ئه و دیارده یه  وه ک دیارده  یه کی کۆمه اڵیه تی دزێو ده گه رێته وه  

گیرۆده ی مه رگ
زاگرۆس 
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بۆ ساڵە کانی 1340ی هه تاوی، به  گشتی 
دیارده ی گیرۆدەبوون »ئێعتیاد« له  ئێران 
زیاتر له  ساڵەکانی40 هەتا ئێستا خۆی 
کۆمه اڵیه تی  دیارده یەكی  وه ک  و  نواند 
ده رکه وت که  ئه ویش ده گه رایه وه  بۆ به رز 
بوونه وه ی ڕێژه ی حه شیمه تی ئێران و چۆل 
بوونی گۆند و روو کردنی خەڵك به ره و 
شاره کان و دواجار ئه و گۆڕانکاریانه ی که  
به سه ر پێکهاتەی ئابووری، کۆمه اڵیه تی و 
دوای  روویاندا،  ئێران  گه النی  کو لتووری 
به  سه رکارهاتنی کۆماری ئێسالمی ئیران، 
رێبه رانی رژیم له  سه ر ئه و بڕوایه  بوون 
که  هه نارده  کردنی مادده ی هۆشبه ر بۆ 
و اڵتانی رۆژئاوا، جیهاد به  دژی کۆفره ، 
به تایبه ت دوای شه ری ئێران و ئێراق و 
له   پاسداران  سوپای  تێوه ردانی  ده ست 
ئابووریەت و ئه و گۆڕانکاریانه ی که  به سه ر 
کرا،  پاسدارانه وه   سوپای  پێکهاتەی 
و  ئێسالمی  ئێنقالبی  پاسدارانی  سوپای 
ده سه اڵتدارانی تارانی کرده  به  گه ورترین 
هۆشبه ر،  مادده ی  جیهانی  مافیای 
ئه فغانستان  پاڵ  له   ئێران  جیرانه تیی 
به رهەمهێنه ری  وه اڵتی  گه وره ترین  وه ک 
تریاک، حه شیش و هێرۆئین له  جیهان و 
له سه ر ڕێی ترانزیتی جیهانی ئه و ماده یه  
هه ڵکه وتوون و دواجار که ڵک وه رگرتنی 
له   ئێسالمی  کۆماری  ده سه اڵتدارانی 
ماده هۆشبه ره کان بۆ سه رکوت و بێده نگ 
کردنی گه النی جێگیر له  ئێران، گرنگترین 
ئێعتیاد  دیارده ی  په ره سه ندنی  هۆکاری 
له  ئێرانی ژێر ده سه اڵتی ئاخوونده کانه . 
ده فته ری  به رپرسی  دلئۆ،  ئانتۆنی 
هۆشبه ره کان  ماده   بوونه وه ی  به ره نگار 
رێکخراوی  داره کانی  په یوه ندی  تاوانه   و 
ده ڵێ  ئێران،  له   یه کگرتووه کان  نه ته وه  
سه دی  له    2.26 به   وه اڵته   ئه م  که  
مادده   به کارهێنانی  په ره سه ندنی  ڕێژه ی 
له  جیهان  دووهه می  پله ی  سڕکه ره کان، 

هه یه .

هه تاوی  1390ی  گه الوێژی  رۆژی 9ی  یه کگرتووه کان،  نه ته وه   رێکخراوی  به رپرسه ی  ئه م 
رایگه یاند که  و اڵتانی ئه فغانستان و پاکستان به  ریزبه ند له  پله ی یه که م و سێهەمی ئه م 

ریزبه ندیه ، جێیان گرتووه .
ڕێژه یەكی باوه رپێکراو له و که سانه ی که  به  مادده ی هۆشبه ره وه  له  ئێران گیرۆدە کراون 
له به ر ده ستدا نیه ، به  پێی ئه و ڕاپۆرتانه ی که  زیاتر له  رێکخراوه کانی سه ر به  رژیم باڵو 
ده بنه وه ، ڕێژه ی گیرۆدە بووان به  مادده  هۆشبه ره کان له  ئێران تا سالی 1390 یه ک ملیۆن 
و دووسه د هه زار که س بووه ، ئه وه  له  حاڵێكدایه  که  به  وته ی رادیۆ دۆی چێوێڵەی ئاڵمان، 
له  ده یه ی حه فتای هه تاوی تا ئێستا رژیمی تاران رێژه یەكی یه کسان باڵو ده که نه وه  که  
ئه ویش رێژه یەكە  له  نێوان یه ک ملیۆن تا یه ک ملیۆن و دووسه د هه زار که س هه ر به  وته ی 
ئه و رادیۆیه  چه ند به رپرسێکی وه زاره تی ته ندرووستی ئێران باس له وه  ده که ن که  تا ساڵی 
1384 رێژه ی گیرووده  بووان به  ماده  هۆشبه ره کان له  ئێران زیاتر له  چوار ملیۆن که س 
بووه ، رێکخراوی نه ته وه  یه کگرتووه کان رێژه ی په ره سه ندنی گیرۆدە بوون له  ئێرانیان %8 
له  ساڵ زانیوه ، هه ر به و پێیه  کارناسان و رێکخراوه  ناحکوومیه کان رێژه ی گیرۆدەبووان به  
مادده کانی هۆشبه ر له  ئێرانیان له  نێوان هه شت تا ده  ملیۆن که س به راوه رد کردووه ، به رز 
بوونه وه ی ئاستی رێژه ی گیرۆدەبووان له  وه اڵتی ئێران ده گه رێته وه  بۆ چه ند هۆکارێکی 
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سه ره کی که  گرنگترینیان ئه و ده ستێوه ردانه ی رژیمی تاران له په ره سه ندنی مه به ستداری 
ماده  هۆشبه ره کانه .

سوپای پاسدارانی ئێنقالبی ئێسالمی وه ک ده سه اڵتی سێبه ر له  ئێران راسته وخۆ ده ستی 
له  بازرگانی ماده  هۆشبه ره کانه وه  هه یه  و وه ک گه وره ترین مافیای ماده  هۆشبه ره کان 
باڵوی  ویکیلیکس  ماڵپه ری  که   به ڵگانه   ئه و  پێی  به   ده درێ،  قه له م  له   جیهان  له  
کرده وه  که  له  باڵوێزخانه ی ئامریکا له  ئازه ربایجان وه ری گرتبوو، باس له وه ی ده کا 
که  داهاتی سااڵنه ی سوپای پاسداران له  بازرگانی به  ماده  هۆشبه ره کانه وه  چه ندین 
ملیارد دۆالر مه زه نده  ده کرێ و له  هه مان کاتدا سوپای پاسداران وه ک گه وره ترین 
بازرگان و فرۆشه ری ماده  هۆشبه ره کان له  ئاستی جیهانی ده زانێ، له  نوامبری 2011 دا 
رۆژنامه ی ئینگلیسی زمانی تایمز، راپۆرتێکی له سه ر رۆڵ و نه قشی سوپای پاسداران 
له  بازرگانی به و مادانه وه  باڵو کرده وه  که  تێیدا باس له  دۆزینه وه ی دوو فه رمانده ی 
باڵوێزی  تێرۆری  پیالنی  ده رخستنی  جه ره یانی  له   پاسداران  سوپای  بڵندی  پایه  
عه ره بستان له  وه اڵتی ئه مریکا ده کات که  هاوکات له  بازرگانی به  مادده  هۆشبه ره کان 
ده ستیان هه بووه ، به رپرسانی ئه مریکایی ئاشکاریان کرد ئه و دوو فه رمانده یه ی سوپای 
پاسداران به  نێوه کانی سه ردار عه بدۆاڵ عه راقی و موحسن ره فیق دووست په یوه ندیان 

گرتووه  به  مافیاکانی مادده  هۆشبه ره کان له  
ئامریکای التین، سه جاد حق په نا فه رمانده ی 
و  پاسداران  پارێزەریی سوپای  بڵندی  پایه  
پێشووی  دیپلۆماتی  ئێسالمی،  ئه بۆلفه زل 
کۆماری ئێسالمی هه ر له و وتووێژه ی له گه ڵ 
کردنی  بازرگانی  له   باس  تایمز  رۆژنامه ی 
هۆشبه ره کان  مادده   به   پاسداران  سوپای 

ده که ن.
سه لمێنه ری  به ڵگه کان  هه موو  حالێکدا  له  
ئه و راستیه ن که  سوپای پاسدارانی ئینقالبی 
و  بازرگانی  به   داوه ته   ده ستی  ئێسالمی 
له   ماددانه   ئه و  مه به ستداری  باڵوه کردنی 
ماددانه   به و  بازرگانی  ته نانه ت  و  ئێران 
لێبووردنی  رێکخراوی  جیهاندا،  ئاست  له  
الپه ره یی   44 ڕاپۆرتێکی  له   نێونه ته وه یی 
ئێراندا،  له   خهڵك  سێداره دانی  به   تایبه ت 
ئاشکرای ده کا که  له  سالی 2011ی زایینی 
488 که س له  ئێران به  تاوانی په یوه ندیدار 
به  ماده  هۆشبه ره کانه وه  له  سێداره  دراون که  
به  وته ی ئه و رێکخراوه یه  زۆربه یان خه ڵكی 
هه ژارن. خالی سه ره نج راکێشی ئه و ڕاپۆرته  
ده ڵێ:  ڕاپۆرته که   به شێکی  له   که   ئه وه یه  
له  سێداره  ده درێن  تاوانباران که   »زۆربەی 
و  حاشیه(  )اقشار  په راوێزخراو  توێژی  له  
که   ئێرانن  کۆمه ڵگای  هه ژاره کانی  به شه  

زۆرترین هه اڵواردنیان له سه ره . 
هه روه ک له  ڕاپۆرته که ی رێکخراوی لێبووردنی 
نێونه ته وه یی دا دیاره ، زۆربه ی ئه و که سانه  
و  مادده هۆشبه ره کان  پاساوی  ژێر  له   که  
به و بیانۆیه  له  سێداره  دراون خه لکی به زاڵه  
هاتووی نه ته وه کانی ئێرانن به اڵم له  هه مان 
له و  زۆربەی  که   ناکرێت  له وه   حاشا  کاتدا 
که سانه ش بازرگانیان به و مادده  هۆشبه رانه وه   
له  سێداره دانی چه ند  ئایا به   کردووه  به اڵم 
ئه و  قوربانی  شێوهیەك  به   که   که سێک 
سیاسه ته  »که الن«ه ی رژیم بوون، کێشه ی 

ئێعتیاد له  ئێران چاره سه ر ده كات؟ 
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گەشەسەندووی  واڵتانی  دەكرێ ،  ژن  ئازادیی  لە  باس  كاتێ  
دڵ  هێندە  دەخۆن  و  هەمووان مشووری  لە  زیاتر  كاپیتالیستی، 
بۆ ژنانی لە پاشكەوتووی جیهانی سێهەم  و چوارەم دەسووتێنن 
دەڵێ ،  كە  فارسی  بەنرخی  وتەیەكی  بیری  دەكەوێتە  مرۆڤ  كە 

كەوچكی گەرمتر لە دۆخەوا، یان دایەنی دڵسۆزتر لە دایك.
ئەم  وەاڵمی  ژندا،  ئازادی  رۆژی  لە  كە  هەیە  كەسێك  كەمتر 
پرسیارە بداتەوە كە مەبەست لە ئازادی ژن چیە؟ ژن دەبێ  لە 
چ شتێك رزگار بێ ، لەكوێی جیهاندا دەتوانین وێنەی ژنێكی ئازاد 

بدۆزینەوە؟ ئاخۆ ژنانی ئەمریكایی  و ئورووپایی ئازادن؟
خانەی  و  پۆرنۆگرافی   وەك  ئابڕووبەرانەی  دیاردەگەلێكی  بوونی 
پێشكەوتووترین  لە  نائاشكرا  ئاشكرا  و  شێوەیەكی  بە  فەساد 
واڵتانی كاپیتالیستی  و كەڵكوەرگرتنی ئابڕووبەرانە  و بێ شەرمانە 
ئەو  هەتا  ئەوەن  دەرخەری  هەموو  بازرگانی  پڕووپاگەندەی  لە 
لەمەڕ  پەیڤدان  هەیە  بوونی  كاپیتالیستی  سیستمی  كە  كاتەی 

ئازادی مرۆڤ بە تایبەتی ئازادی ژن گاڵتەجاڕییە.
مایۆر«سەرۆكی  »فێریدریكۆ  لەگەڵ  هەڤپەیڤینێكدا  لە  كاسترۆ 
ژن و  ملیۆن  دوو  لە  زیاتر  »سااڵنە   : دەڵێ   یۆنیسكۆ  پێشووی 
دەكرێتە  دەستدرێژیان  زۆری  بە  جیهاندا  سەرانسەری  لە  كچ 

ژنان و ئازادی
دەنێم  هەنگاو  كە  هەنگاوەكانتەوەیە  بە  رەشدا  و  ساردوسڕ  وەها  جیهانێكی  لە 

فەروخزاد( )فرووغ 

ن :مەنووچێهر بەسیر
و: جەالل كیشوەردووست

پڕ  بەرهەمە  لە  نوێ ،  چەپی  بیردۆزانی  »مێزارۆش«لە  سەر«. 
بایەخەكەیدا لەو باوەڕەدایە كە: حەفتا لە سەدی هەژارانی جیهان 
بەرهەمهێنان   مرۆڤ و  راوی  تەیارەكانی  باندە  دێنن.  پێكی  ژنان 
شاپەكان« و  تەنیشت«سێكس  لە  پۆڕنۆگرافی  باڵوكردنەوەی  و 
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شەرمانەی  بێ   پیشاندانی 
بەشێك  جینسی،  دیكەی 
»مافیای  چاالكییەكانی  لە 
سزانیگەرییە«یە  نێونەتەوەیی 
كە لەم دواییانەدا بۆ دۆزینەوەی 
سەتەالیت و  لە  كەڵك  بازار 
وەردەگرن.  ئەنتەرنێتیش 
لەم  زیاتر  روونی  بەرچاو  بۆ 
بوارەدا ئاماژە بە دووكەسی بە 
»مادام  مافیایە  ئەم  ناوبانگی 
لە  »هێنفر«  و  ئێگزاوێرا«  

ئەمریكا دەكەین.
یان  بەرێوەبەر  ئێگزاوێرا  مادام 
بە  لە  یەكێك  خانمی سەرۆكی 
خانەكانی  سۆزانی  ناوبانگترین 
بیرەوەرییەكانی  كە  ئەمریكایە 
خۆی لە پەرتووكی پڕ فرۆشی 
» سۆزانییە بەختەوەرەكان«دا 
ئەو  دەڵێ   ناوبراو  نووسیوە. 
كار  من  بۆ  كە  كچانەی  ژن و 
شێوەی  بە  هەموویان  دەكەن 
فەرمی سۆزانی نین، زۆرێك لە 
كچان  هاوسەر،  خاوەن  ژنانی 
یان ژنانی سەڵتن كە تەنانەت 
مامۆستای  نێوانیاندا  لە 
ژن و  ئەم  دەبینرێ.  زانكۆش 
رێزدارە  یان)سۆزانییە  كچانە 
بۆ  نووسەر(  ـ  ناپیشەییەكان 
ژیانی  لە  بوون  بەهرەمەند 
چارەسەركردنی  بۆ  یان  باشتر 
بە  ئابوورییەكانیان و  كێشە 
من  لەالی  مێردەكانیان  ئیزنی 
شێوەیە  بەم  دەكەن!!  كار 
شەرەف   هەموو  كە  دەبینین 
مرۆڤ  كەسایەتی  ئابڕوو  و  و 
لەژێر كاریگەری پارە و ئاریشەی 

ماددی دایە. 
تراستی  خاوەنی  یان  هێنفر 
بۆی«  »پلەی  ناوبانگی  بە 

دەتوانین بە سوڵتانی بەرهەمهێنان  و باڵوكردنەوەی بەرهەمگەلی 
پۆرنۆگرافی لە سەرانسەری جیهان دا، ناوزەد بكەین كە سامان و 
كەم  پۆاڵ و...  نەوت و  سووڵتانەكانی  لە  هیچی  ناوبراو  ناوبانگی 

نیە.
بە  مل  پۆرنۆگرافیدا  بێ  شەرمانە و  گەلی  فیلم  لە  كە  كەسانێك 
پەستی دەدەن لەم كۆمەڵگانەدا بە«پۆرنۆ ستار« یان ئەستێرەی 
فیلم گەلی پۆرنۆگرافی ناودێر دەكرین! لە كاتێكدا ئەمانە كۆیلەی 
جینسین كە رێز و حوورمەتی مرۆڤ بە قیزەونترین شێوازی گونجاو 
تایبەتی  بە  كۆمەڵگا و  گەندەڵی  پۆرنۆگرافی  ئامانجی  دەزڕێنن. 

چینی خوارەوەیە.
بە  بێ رێزیی  ئاستە  ئەو  تا  مرۆڤدا  مێژووی  لە  سیستمێك  هیچ 
مرۆڤ و بە تایبەتی ژن نەكردووە و پاشان، بەرێوەبەرانی كۆیلەی 
جینسی، یان كۆیلەتی ژنان بۆ ئازادی ژن دەبنە كەوچكی گەرمتر 

نوێ   راوگەیەكی  دۆخەوا.  لە 
نەتەوەیی  نێو  مافیایی  بۆ 
جەمسەری  سۆزانیگەری 
رۆژهەاڵتی پێشوو، بە تایبەتی 
پێشوو  سۆڤیەتی  یەكیەتیی 
یان بە وتەی راگەیەندراوەكانی 
سیستمی كاپیتالیستی واڵتانی 
گەیشتووی  دەسەاڵت  بە  تازە 
بێكار و  خەڵكی  رۆژهەاڵتە. 
باشترین  واڵتانە  ئەم  برسی 
خۆراكی باندە جۆراوجۆرەكانی 
مافیای  تایبەتی  بە  مافیا، 
سۆزانیەتی،  نێونەتەوەیی 
یان  دۆبەی  لە  كە  كەسانێك 
دیكەی  نشینەكانی  ئەمیر 
دەگەڕێنەوە  فارس  كەنداوی 
لە دیتنی ئەو هەموو كچ و ژنە 
لەوێدان سەریان  كە  رووسیانە 
كەوا  چۆنە  كە  دەمێنێ   سووڕ 
زلهێزێك بەم شێوەیەی بە سەر 

هاتووە؟
سۆزانیگەری،  تەنیشت  لە 
ماددەسڕكەرەكان، دزی، رەگەز 
تااڵنیش  كوشتن و  پەرەستی، 
واڵتانەدا  لەم  كارگ  هەروەك 
سەریان هەڵداوە، بەكورتی ئەمە 
هەمان ئەو بەهەشتە ونبووەیە 
ماوەیەكی  رۆژئاواییەكان  كە 
بە  ئەوەیان  بەڵێنی  بوو  زۆر 
پەردەی  پشتە  دانیشتوانی 
بەواتایەكی  دابوو.  ئاسنین 
دیكە هەڵوای تەنتەنانی تاكوو 

نەیخۆی نایزانی.
رووخانی  لە  پێش  چەندساڵ 
دیواری بەرلین، ئەو خەڵكانەی 
دوو  هەر  سەردانی  كە 
دیتنی  بە  دەكرد  ئاڵمانیایان 
زریقە وبریقەی  هەموو  ئەو 
چاوێكی  بە  رۆژئاوا،  ئاڵمانی 
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ئاڵمانی  ساكاری  سادە و  ژیانی  دەیانڕوانییە  سووكەوە  زۆر 
رۆژهەاڵت. لە مامۆستای زانكۆ هەتا تاكێكی ئاسایی لەو باوەڕەدا 
رۆژئاواییەكەیدا  هاوتا  بەرانبەر  لە  رۆژهەاڵت  ئاڵمانی  كە  بوون 
وەكوو كوێرە گوندێكە بەرانبەر بە شارێك. بەاڵم كەمتر كەسێك 
لەخۆی دەپرسی كە ئەو هەموو زریقەوبریقەی رۆژئاوا لە كوێوە 
هاتووە یان لە بنەڕەتدا بۆ ئەو هەمووە خانەی فەساد و سێكس 
شاپانە هەن؟ وێنەی قیزەونی كۆمەڵێك سۆزانی كە لە گەڕەكە 
تایبەتییەكاندا، رووت و بە نووسینی نرخەكەی بە سەر سینگییەوە 
لە پشت ویترینەكانەوە راكشاوە دەتوانێ  دەرخەری چ شتێك بێت 

جگە لە بازاری مودێرنی كۆیلەی جینسی؟
بە خۆشیەوە دیوارەكە رووخا و خەڵكی ئەو دیوی دیوار بە شایی و 
هەڵپەڕكێ  هاتنە نێو دیواری پڕ زریقەوبریقەی رۆژئاواوە  و پاش 
ماوەیەك سەرنجیان دا كە دەنگی دەهۆڵ لە دوورەوە خۆشە یان 
كە  كاتێ   نیە.  گوێز  بێ  خۆ  دیكە هەر شتێك خڕ  وتەیەكی  بە 
فیمینیستەكان دەنگ هەڵدەبڕن و دەڵێن ژن دەبێ  ئازاد بێ ، دەبێ  
بپرسی دەبێ  لە چ شتێك ئازاد بێ؟ مەگەر ژنی بووكەڵە رۆژئاوایی 
لە رێژیمی پێشووی ئێران دا ئازاد بوو؟ مەگەر لە بنەڕەتدا كێشەی 
ژن حیجاب و لەبەركردنی جلوبەرگ بوو؟ ژنێك كە بۆ پەیداكردنی 
بژێوی لە قەراخی شەقامەكان لەژێر چاوی حیزی پیاوان دەست 
لە  دەبێ   مەمرە وبژی  مووچەی  بە  كە  ژنێك  یان  بكا،  فرۆشی 
واتایەكی  چ  دەبێ   ژن  ئازادی  بكا،  كار  رێكخراوێكدا  یان  كارگا 
بۆی هەبێ !! بە تایبەتی لە واڵتانی جیهانی سێهەمدا كە چەمكی 
ئازادی واتای تایبەتی خۆی هەیە و بە جۆرێك پیاوساالری نەریتی 

بە سەریدا زاڵە.
كۆیلەتی  بێ  سەروبەرییە و  ئەم  جیهانی،  كاپیتالیستی  سیستمی 
بە«شۆڕشی  فێڵبازانە  بوێرانە و  شێوەیەكی  بە  جینسی 
بە سەرە  زۆڕنا  كاپیتالیزم  كە  كاتێكدا  دەكا.لە  جینسی«ناودێر 
هەراوییەكەیەوە لێدەدا. بۆ؟ چوونكە مەبەست لە شۆڕشی جینسی، 
بە  كۆنەپەرەستی و  بردنی  لەنێو  بێهداشت و  یەكسانی،  پاراستنی 
شێوەیەكی گشتی دەسكەوتی زانستی لە كێشەی جینسی دایە. 
كۆیلەتی و  چەوساندنەوە،  كاپیتالیزم  ئامانجی  كە  كاتێكدا  لە 

بەالرێدابردنی كۆمەڵگایە لەو بوارەدا.
ئێران  كۆمەڵناسی  باوكی  ئاریانپوور،  حوسین  دوكتور  نەمر 
ناسیاسی  مەبەستی  بە  فەسادی جینسی  بە  پەرەدان  دەیگۆت: 
كردنی كۆمەڵگایە. كاتێ  بە شێوەیەكی فێڵبازانە كەڵك لە سیكس و 
ماددەی سڕكەر و ژیانی بەرخوری و قیستی بۆ لەداوخستنی خەڵك و 
ناسیاسی كردنی كۆمەڵگا وەردەگرێ ، قوڕ بە سەر واڵتانی جیهانی 
سێهەم و چوارەم كە بە تاقم و نۆكەر و گۆپاڵ بەدەستی ئەو دێنە 
ئەژمار. خانمی »كارملۆ بۆدی جاردوو«نووسەری پەرتووكی«گۆالك 

راپۆرتی كودەتای ترسناكی 1965ی  راستیدا  لە  ئەندۆنیزی«كە 
ئەندۆنیزییە لە بیرەوەرییەكانیدا دەنووسێ : راوێژكارانی ئەمریكایی 
فیلم گەلی پۆرنۆگرافیان پیشانی لێكۆڵەرانی ئەرتەش دەدا هەتا 
هانەی پێویست بۆ دەستدرێژی كردنە سەر زیندانییە سیاسییەكانی 
ژن هەبێ . هاوڕێیەك دەیگۆت: لە فەرانسەدا لە فەرانسەوییەكەم 
پرسی كە چۆن دەكرێ  لە تەنیشت كلیسا خانەی فەساد و سیكس 
شاپ هەبێ ؟ فەرانسەوییەكە بە لە سەر خۆیی وەاڵمی دایەوە ـ 
مۆراڵ،  كۆتاییدا  راڤەی  لە  دەكەن!!  كاری خۆیان  یەكەیان  هەر 
شتێك  هەر  قازانجە و  كاپیتالیستی  سیستمی  بنەڕەتی  هەوێنی 
بۆ  دەكرێ .  تەئید  كردەوە  هێما و  بە  هەبێ ،  پێوە  پێوەندی  كە 
پاوان  كەین وبەین و  سۆزانیگەری،  سڕكەر،  ماددەی  شەڕ،  وێنە 
بەكردەكی  بەاڵم  دەكا  پرۆتستۆی  ئاخێودا  لە  هەرچەند  كردن 
كە  ئەوەیە  سەرنجڕاكێش   : دەڵێ   مێزارۆش  دێنێ .  بەرهەمی 
ئەگەر مرۆڤەكان نەتوانن بەرژەوەندییەكان و هۆگریی بە سەرمایە 
شێوەیەكی  بە  بكەن، سەرمایە  دابین  كۆكردنەوەی سەرمایە  بۆ 
زۆر نامرۆڤانە دەسەاڵتی خۆی بە سەرماندا دەسەپێنێ .شەڕەكانی 
یەكەم و دووهەمی جیهانی، ئۆردووگاكانی كاری زۆرە ملێی هیتلێر، 
كارەساتی ناكازاكی و هیرۆشیما و بەشێك لە دەسەاڵتی سەرمایەیە. 
لە ئاكامدا دەبێ  بڵێین: هەتا ئەو كاتەی سەرمایە زاڵ بێت، ئازادی 
ژن كە هەمان ئازادی تەواوی مرۆڤایەتییە، بە شێوەی راستەقینە و 

بنەمایی نالوێت.
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خانمی  بە  چاوم  "نوێباد"  گوندی  لە  رۆژێك  بەیانی  لە  سەر 
"قاچی زادە" كەوت. دۆزینەوەی ماڵی قاچی زادە واتە كوێخای گوند 
كارێكی یەكجار ئاسان بوو چونكە سیمایەكی لەڕادەبەدەر ناسراو 

بوو.
گوندی "نوێباد" لە ناوچەی "ولسوالی نهرشاهی" ویالیەتی "بلخ"ی 
ئەفغانستان هەڵكەوتوە، قازی زادە لە الیەن خەڵكی ئەو ناوچەیەوە 

بە حاكم هەڵبژێردراوە.
لە بەر درگا چاوەڕوانی من بوو،  كاتێك كە من چووم بۆ الی، 
بوومەوە  قازی زادە  گەرمی  خوڵقی  و  پێشوازی  رووبەڕووی  كە 
زۆربەیان  كە  ژن  پەنجا  بە  نزیك  ژوورەوە  چووینە  كە  كاتێك 
منداڵەكانیشیان لە گەڵ بوو، دانیشتبوون كە ئەوانیش هەموویان 

خەڵكی ئەو ناوچەیە بوون و لەوێدا كۆ ببوونەوە.
ئەو وێنەی كار و چاالكییەكانی خۆی پیشانی ئەو ژنانە دەدا و 
لە هەمان كاتدا پێی دەگوتن كە منیش وەك ئێوە لە ناو ماڵدا 
هەزاران كەس  لەگەڵ  دەتوانم  ئێستا  بەاڵم  كردوە  كارم  و  بووم 
كۆبوونەوەم هەبێت و لەگەڵیان دابنیشتنم و لەگەڵ دەسەاڵتداران 
بكەومە راوێژەوە. لە واڵتانی دەرەوە ژنان دەبنە سەرۆك كۆمار 
بەاڵم بۆ لە ئەفغانستان نابێت. ژنان لە واڵتانی دەرەوە و ئازاد زۆر 

هەڵسوور و چاالكن و بەشێكن لە هێزی كاری واڵتان.
كۆبوونەوەكە بە شێوەی فەرمی كۆتایی پێهات و ژنەكانیش هەر 
باس كرد  لەگەڵ  گرفتەكانیان  و  بە شێوەی جیاجیا كێشە  كام 
و ئەویش بە باشترین شێوەی گونجاو راوێژی لەگەڵ دەكردن و 

رێكاری شیاوی بۆ دەست نیشان دەكردن.
 پێگەی "كوێخا" "ڤریفی" تەنیا لە ناو ژنانی دێهاتەكانی "نهرشاهی" 
بەرتەسك نابێتەوە و كاریگەریی لەسەر پیاوانی ئەو ناوچەیەش 

ژنێكی ئەفغان
تەنیا

هەیە و بۆ زۆر كار پرسی پێدەكەن و بە كێشە و گرفتەكانیان 
گوندی  دانیشتوانی  لە  یەكێك  محمد"  سید  "مولوی  ڕادەگات. 
"نوێباد" لە بارەی خاتوو زەریفەوە دەڵێ: "ئەو كارانەی كە ناوبراو 

دەیكا لە توانای زۆرێك لە پیاواندا نییە".

شكست یان سەركەوتن
 خاتوو "ڤریفە" 51 ساڵ تەمەنی هەیە، خاوەنی 8 كوڕ و 7 كچە 
و لە بەیانی تا ئێوارە بۆ خەڵكی ئەو ناوچەیە بە تایبەتی ژنان 

لە هەوڵدایە.
  لە ئەفغانستان كوێخایەتی بۆ ژنان باو نییە، چەندین سەدەیە 
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خاتوو  نموونەیەی  ئەم  و  پیاواندایە  ئەستۆی  لە  كارە  ئەم  كە 
"ڤریفە" نموونەیەكی یەكجار دەگمەنە.

  ناوبراو ئەو كاتەی لە ركابەری یەكەم دەوری هەڵبژاردن دەنگی 
پێویستی نەهێنایەوە، بەڵێنی بەو كەسانەدا كە دەنگیان پێدابوو 
كە گوشار بێنێ بۆ بەرپرسانی وزەی كارەبا بێنە بۆ "ولسسوالی 
و نهرشاهی". هەر بۆ ئەم مەبەستە رێگەی "كابل"ی گرتەبەر و لە 
وەزیری وزە و ئاو ئیزنی دروست كردنی وزەخانەیەكی برقی لە 

گوندی "نوێباد" وەرگرت.
وەكوو  چراخان  كردە  گوندەی  ئەو  كە  ئەوەی  پاش  لە  هەر   
ساڵ  شەش  ماوەی  هەنووكە  و  هەڵبژێردرا  گوندە  ئەو  كوێخای 

بەسەر ئەم رووداوەدا تێدەپەڕێ.
ماوەیەك لەمەوبەر بوو رەنگە بۆ یەكەمجار بوو كە خەڵكی ئەم 
ناوچەیە بە سەر سوڕ ماوەوییەوە بینەری ئەوە بوون كە ژنێك 
شۆفیری "تراكتور" ە و ئەو ژنە جگە لە خاتوو "ڤریفە" كەسێكی تر 

نەبوو.
 ئەو بە تراكتۆرەكەیەوە بەرد و خۆڵی بۆ ئەو گوندە هێناوە و 
ماشێنی وەرگەڕاوی لە ناو چاڵدا كێشاوەتە دەرەوە و زۆر جاریش 
بە جل وبەرگی پیاوانەوە سواری ماتۆڕەوە بووە و لە ناوچەكەدا بۆ 

پێڕاگەیشتن و چارەسەری كێشە و گرفتەكانی خەڵك گەڕاوە.
 لە كڵفەتییەوە تا دەسەاڵت

لە  فرمێسك  دەگێڕێتەوە  خۆی  سەرگوڕوشتەی  كاتێك  ناوبراو 

كە  دەڵێت  پڕەوە  دڵی  بە  هەروەها  دەبن.  قەتیس  چاوەكانیدا 
تەمەنم 10سال بوو كە داویانم بە شوو و لە تەمەنی 15ساڵێدا 

یەكەم منداڵم بووە.
ژیانی  تازە  كە  كاتەی  "ئەو  دەكات:  باس  درێژەدا  لە  هەروەها 
هاوبەشم دەست پێكردبوو كەرەستەی كایە و بووكە شووشەكانم 

لە ماڵی مێردەكەم هەر پێ بوو".
بنەماڵەی  لەگەڵ  كە  بووە  كاتە  ئەو  ژیانی  قۆناغی  تاڵترین 
مێردەكەی لە گوندێكی چەپەكی ویالیەتی "بلخ" دەژیا و دەڵێ: 

"كە ئەو كاتە لەگەڵ كڵفەتێك هیچ جیاوازییەكم نەبوو".
 لە سەردەمی دەسەاڵت دارییەتی تاڵیباندا، لەگەڵ مێردەكەی هاتنە 
"مزارشریف" و بە دڵخوازی خۆی زۆر لێبراوانە مندااڵنی"واكسن" 
دەكرد و بە شێوەی شاراوە و بە دوور لە چاوی خەڵك ژنانیشی 

فێری خوێندەواری دەكرد.
 لە پاش دەسەاڵتدارییەتیی تاڵیبان، چاالكییەكانی "ڤریفە" روی 
لە زیادبوون كرد، لە شۆراكانی ژناندا بەشداری كرد و ژنانیشی بۆ 
بەشداری كردن هان دەدا، تاكوو ئەوەی كە بۆ بە دەسەاڵتداری 

گوند.
  "ڤریفە" ئیتر ئەو ژنەی ناو مال نەمابوو، ئەو دەیتوانی چەك 

بەكار بێنێ و پیاوان رابێنێ و رێنوێنیان بكات.
هەروەها بۆ پێشكەوتنی گوندەكەی خۆیان بە پشوو درێژییەوە لە 

هەوڵدایە و زۆر جار تاوانبارانیش سزا دەدا.
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یەكیەتیی ژنانی دێموكراتی كوردستانی 
ئێران، پشتیوانیی خۆی لە ناڕەزایەتی 

كۆمەڵێك لە ژنانی شاری بۆكان لە پێوەندی 
لەگەل رفاندنی مندااڵن رادەگەیەنێت

ژنانی مافخواز و ئازادیخوازی كوردستان!
ژنان و مندااڵنی بێتاوانی شاری بۆكان!

بە داخەوە ماوەیەكە لە شاری بۆكان شاهیدی دیاردەیەكی دزێوی كۆمەاڵیەتی بە ناوی "رفاندنی مندااڵن" بووین كە 
داویین نموونەی ئەم دیاردەیە، رفاندن و كوشتنی سومەیە فەیزۆاڵپوور، قوتابیكی شاری بۆكان بوو. ئەم دیاردە دزێوە 
كۆمەاڵیەتیە وەك هەموو دیاردەكانی دیكە ئاكامی نەبوونی بەرنامەیەكی تایبەت بۆ بەرەنگاری لەگەأل دیاردە دزێوە 

كۆمەاڵیەتیەكان و هەروەها سیاسەتی نادرووستی نائەمن كردنی شارەكانی كوردستانە.
ژنانی كوردستان لە كاتی پێویست لە بەرامبەر پرس و كێشەكاندا هەڵوێستی خۆیانیان هەبووە و بە هەر شێوازێكی 
مومكین و گونجاو بۆ دەربڕینی ناڕەزایەتی، وە بەمەبەستی چاكسازی دۆخی كۆمەڵگا هەنگاویان هەڵێناوە. ئەمجاریش 
ژنانی قارەمان و نەترسی شاری بۆكان بە هەست بە بەرپرسایەتی لە بانگەوازێكدا، داوا لە دایك و باوكە دڵسۆزەكانیان 
كردووە كە لە دوانیوەڕۆی رۆژی هەینی، كاتژمێر 5ی پاشنیوەڕۆ لە پاركی ساحڵی بۆكان كۆببنەوە و لە حەرەكەتێكی 

هێمن و ئارام ناڕەزایەتیی خۆیان لەم بارودۆخەی هەنووكەیی شارەكەیان دەرببڕن.
و  مرۆڤایەتی  بە  دژ  لەم حەرەكەتە، سیاسەتەكانی  وێرای پشتیوانی  ئێران  دێموكراتی كوردستانی  ژنانی  یەكیەتیی 
بە تایبەت دژ بە ئەمنیەتی نەتەوەی كورد لە كوردستانی ئێرانی مەحكووم دەكات و داوا لە هەموو كۆر و كۆمەڵە 
نێونەتەوەییانە دەكەین كە تیشك بخەنە سەر ئەم بارودۆخە هەنووكەییەی ناو كۆمەڵگای كوردستان و بە پشتیوانی 

لە مندااڵنی بێتاوانی كورد، سیاسەتەكانی دژ بە مرۆڤایەتی كۆماری ئیسالمی لەقاو بدەن.

یەكیەتیی ژنانی دێموكراتی كوردستانی ئێران
1390/1/31ی هەتاوی
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لە پێدەشتە سەرسەوز و دڵرفێنەكان لەسەرەتای بەهاری هەست 
بزوێن، دەنگی موسیقای شادی كوردی تەواو دەوروبەری داگرتووە 
و كوڕان و كچانی الو و مێرمنااڵن و مندااڵنیش چۆپی دەكێشن و 
بە خۆشیەكی بێ وەسفەوە، پێیان دەكوتنە ئەرز و هەڵدەپەڕن، 
لە  گشتیانە.  لێوی  لەسەر  بزە  و  شایی  لە  پڕە  چاوەكانیان 
بریانی كە هێدی هێدی  بۆنی خۆشی كەباب و  هەموو الیەكەوە 
لەسەر  كە  تایبەتیەكانیان  خواردەمەنی  بۆنی  و  دێت  دەبرژێت 
سفرە دایاناوە ئیشتیای هەموو كەس دەبزوێنێت. لەونێوەدا نان 
و خواردەمەنیی تایبەتی كە لە باب و باپیرانیان بە میرات ماوە 
چاكی دەكەن و سرنج ڕاكێشترە كە ئەوان پێی دەڵێن كەالنە و 
شڵكێنە. لەناو بازاری "شوك مەخنە یەهودا" لە ئورشالیم »بیت 
المقدس«دا كۆمەڵێك لە كوردە جولەكەكان لە پاڵ باقی جولەكە 
بە رەچەڵەك ئێرانی و مەراكشی و یەمەنیەكاندا خاوەنی دوكان و 
بازاڕن. كاتێك گوێ بۆ موسیقاكەیان شل دەكەی، دەبیسی كە 
تێكەاڵوێك لە موسیقای خۆش و هەستبزوێنی كوردەكانی ناوچەی 
دادەنیشی،  سفرەكەیان  لەسەر  كاتێك  و  ناوەڕاستە  رۆژهەاڵتی 
دەبینی كە خواردەمەنیەكانیان كوردی و ئێرانینە. ئەگەر گوێ لە 
قسەكانیان دەگری كە لەم سەیرانە خنجیالنەیەدا بە دوور لە هەر 
چەشنە هەرا و هوریایەك لە دەوری یەك كۆبوونەتەوە، دەبیسی 
دەپەیڤن،  "كورد"  زمانی  بە   بەسااڵچوەكانیان  لە  كۆمەڵێك  كە 
ئەگەرچی وشەگەلێكی عبریشی لەگەڵدا تێكەڵ بووە. كەم نین  ئەو 

لە كوردەكانی ئیسراییل 

پیرانەی لەناو ئەم كۆڕە گەرم و پڕهەستەدا كە جلوبە رگی ڕازاوە 
و دڵڕفێنی كوردیان لەبەر كردوە. ژنەكان جلوبە رگی رەنگاوڕەنگ 
پیاوەكان  و  زوڵفەكانیانەوە  بە  لكاندوە  مووروویان  و  بە ریان  لە 
مێزەرێكیان لەسەر ناوە. گەر لە جل وبەرگەكانیان ورد بی دەبینی 
كە زۆربەيان لەوان نوێ نیینە، بەاڵم وەك بەرگی زێڕێن و گلێنەی 
چاویان لەناو سندووقەكاندا پاراستویانە، ئاخر یادگاری نیشتیمانی 
باب و باپیرانیانە. زۆر سرنجڕاكێش و جوانە كە دەبینی نەتەنیا 
جل وبە رگە  ئەم  الویش  كوڕانی  و  كچان  لە  زۆر  بەڵكو  پیرەكان 
لەگەڵ  و  دەچن  و  دێن  ئاسك  وەكو  و  كردوە  لەبەر  ڕازاوانەیان 
قیژەی هەر چۆپیەكیان كە دەیكێشن و پێ دەكوتنە زەوی خەم 
دەتارێنن و خۆشی دەبەخشنەوە. ئەگەر بێخەبەر بی لەوەی كە 
ئێرە ئیسراییلە، دەتوانی چاوەكانت لێك نێی و هەست بكەی كە 
دای.  ئێران  كوردستانی  لە  سنە  ئاویەری  دڵڕفێنی  چیای  لەناو 
و  شك  بێ هیچ  ئیسراییلی  بەهەزاران  ئیسراییلە،  ئێرە  نا،  بەاڵم 

گومانێك خۆیان بە كورد دەزانن.

وەك هەموو سااڵنی ڕابردوو ئەمساڵیش لە نێوان جەژنی "پێسەح" 
وەبیرهێنەرەوەی  و  جولەكەكانە  ئازادیی  و  بەهار  جێژنی  كە 
فرعەونەكانی  سەرەڕۆیی  لەبەرامبەر  جولەكەیە  قەومی  ڕابوونی 
میسردا، لەناو باخچەی شارەكی "كفاریونا" )واتا گوندی كۆتر( 
كە لەدەوروبەری شاری جوانی نەتانیا لە نێزيك لێوارەكانی زریای 
مەدیترانە كۆبوونەوەتەوە تا وەك سااڵنی پێشوو لەدەوری یەك 
لە  كە  الوانەی  تازە  و  الو  ئەم  بوونی  ئامادە  ڕابوێرن.  خۆشی 
و  باوك  و  دایك  گەرمی  كۆڕی  لەناو  و  بوونە  لەدایك  ئیسراییل 
دایەگەورە و باوەگەورەكاندا جوانیەكی دیكە داوەتە سەیرانەكە. 

چی دەزانن؟
و: پەیام
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لەهەر جێگایەكی ئەگەر لەم نەوە نوێیە بپرسی كە ڕەگ و ریشەی ئێوە لە كوێەوە هاتوە، 
بێ شك والمت دەدەنەوە "ئەخنو كوردیم"، ) بە زمانی عیبری واتا ئێمە كوردین(، ئەگەر 
لێیان بپرسی كوردی كوێن؟ واڵمەكان تۆزێك جیاوازتر دەبن وەك ئەوەى كە دەڵێن: 
ئەگەر باوەگەورەم خەڵكی سەقز بووبێت منیش سەقزیم )ئەرێ وایە منیش سەقزیم!!( یا 
ئەویتریان دەڵێت دایەگەورە و باوەگەورەم لە مناڵی لەگەڕەكی جولەكەكانی شاری سنە 
لە شەقامی سیرووس ژیاون و پاشان چوونەتە بۆ تاران و لە فاڵن ساڵی دەیەی پەنجا یا 
شەستی زایینی سەدەی بیستەم هاتوونە بۆ ئیسراییل یا ئەوی دیكەیان دەڵێت من كوردی 
كامیارانم، بەڵێ تەنانەت لە شارێكی وەك كامیارانیش كۆمەڵێك جوولەكە ی كورد ژیاوە 
كە لە ناویاندا مامۆستا و دەواساز و دكتۆریش وەك باقی توێژە  كانی كۆمەڵگا هەبووە. 
زۆربەی ئە م كوردە جولەكانە لە پارێزگاكانی كوردستان، كرمانشا یا باقی ناوچەكانی 
كوردستان و باكوری رۆژئاوای ئێران كە زۆربەیان بە زمانی )كوردی( قسەیان كردووە ژیاون  

و بە هۆی كەم بوونەوەی ژمارەی كوردە 
جولەكەكان لەو  ناوچانەدا، بەرەو تاران 
كۆچیان كردووە و كۆمەڵێكیشیان هەر 
لە سااڵنی سەرەتایی پاش سەربەخۆیی 
ئیسراییل روویان كردۆتە ئەو واڵتە تازە 
دامەزراوە. بەاڵم هەنە كۆمەڵێك كوردی 
ئێران و باقی ناوچەكانی دیكە كە پێش 
هاتوونەتە  ئیسراییلیش  بوونی  دروست 
لە چەند  كە  كوردانەی  ئەو  واڵتە.  ئەو 
ئیسراییل،  هاتونەتە  لەمەوبەرەوە  دەیە 
باكووری  ئاواییەكانی  لە  بەشێك  لە 
ئیسراییل یا ئۆشدود لە باشوور دەژین. 
رێستورانێكی كوردی كە دایە پیرە یەكی 
ئیسراییل  سنووری  نیزیك  لە  كورد 
ماوەیەكی  بۆ  دایناوە،  لوبنان  لەگەڵ 
گەشتیارانی  و  رێبواران  سرنجی  زۆر 
لە  راكێشابوو.  خۆی  بۆالی  ئیسراییلی 
دەكرێت  ئیسراییل  ديكەی  شوێنی  زۆر 
چاومان بە رێستورانگەلێك بكەوێت كە 
لەسەر تابلۆكەی سەردەرگای نووسراوە 
رێستورانی  واتا  كوردیت"  "میسعادا 

كوردی.

ئێران،  گۆڕانكاريەكانی  لەبەرەبەری 
واتا شۆڕش، ژمارەیەكی زۆر لە كوردە 
بەجێهێشت  واڵتیان  ئێران  جولەكەكانی 
و وەك باقی جولەكە ئێرانیەكان ڕوویان 
بەچەشنێك  ئەمریكا،  واڵتی  كردە 
ئەمریكا  لە  كوردانە  ئەو  ئێستاكە  كە 
"ئەنجومەنی  بەناو  ناوەندێكیشیان 
كوردانی جولەكەی ئێرانی، لە كالیفۆرنیا 
ئەندامی  هەزار  پێنج  كە  هێناوە  پێك 
چاالكی هەیە، بە تایبەت كە ئەم گرووپە 
بۆ پاراستنی زمانی "كوردی" زۆر هەوڵ 
كۆمەڵێك  ئیسراییلیش  لەناو  دەدەن. 
پاراستنی  بۆ  جولەكە  كوردی  چاالكی 
ئەم زمانە هەوڵەكانیان وەگەڕ خستوە و 
بە گوتنی شێعر و گۆرانی بەم زمانە و 
هەروەها لەم دواییانەش بە دامەزراندنی 
كوردی  زمانی  بە  ناوچەیی  رادیۆیەكی 
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لە ئیسراییل كەوتوونەتە كار تا ئەم 
زمانە بپارێزن و ئەم زمانە بە نەوەی 
نوێ كە ئاشنایەتی كەمیان لەگەڵ دا 
هەیە  زیاتر ئاشنا بكەن. بەرپرسانی 
ئەم ڕادیۆیە لە هەوڵدانە كە بە زوویی 
زمانی  بە  تەلەویزیۆنیش  بەرنامەی 
كوردی وەڕێ بخەن تا ئەو الوانەی 
نسبەت  بە  زانیاریان  ئاستی  كە 
كوردی تەنیا لە تێگە یشتنێكی سادە 
دایە بتوانن بەم زمانە هەوپەیوینیش 
بكەن، هەڵبەت زۆربەی كوردەكانی 
زمانێكی  وەك  زمانە  ئەو  ئیسراییل 
و  دایەگەورە  نێوان  لە  نهێنی 
كاتێك  كە  دەزانن  باوەگەورەیان 
باقی  و  بكەن  قسەیەك  وایە  بڕیار 
ئەندامانی ناو بنەماڵە تێنەگەن كە 
دەكەن،  قسە  چیدا  لەبارەی  ئەوان 
ئاشنایەتی  ئەگەرچی  دێنن.  بەكار 
ئەم نەوە نوێیە بە نسبە ت ئەم زمان   
كەمە، بەاڵم هەر ئەو ڕادەیەش بەسە 
بۆ ئەوەی كە لەگەڵ ئەم زمانەدا بژین 
گۆرانی بێژە كانی  گۆرانیی  لەگەڵ  و 
ئەم زمانە بێنە جۆش و هەڵپەڕین یا 
خەمبارەكانی،  گۆرانیە  بیستنی  بە  
دڵیان بگیرێت. ئێستاكە ئەم گروپە 
ئیسراییل  كوردی  چاالكانی  لە 
شانۆیەكن  بردنی  بەڕێوە  خەریكی 
لە  نەتەنیا  كە  "كوردی"  زمانی  بە 
لە  بەڵكوو  ئیسراییل  شارەكانی 
لۆس ئانجلێسی ئەمریكاش بڕیاروایە 
پیشان  نیشتەجێ  كوردەكانی  بۆ 
ئیسراییل  كوردەكانی  بەاڵم  بدرێ. 
بەرەچەڵك  كە  نینە  ئەوانە  تەنیا 
لە  زۆر  بەڵكوو  ئێرانن  خەڵكی 
كە  هەن  ئیسراییلیش  كوردەكانی 
بەڕەچەڵك كوردی عێراقن و شانازی 
و  دەكەن  خۆیان  ڕەچەڵەكی  بە 
هەوڵی زۆریشیان داوە كە سەردانی 
نیشتمانی باب و باپیرانیان بكەن و 

بۆ سەیران بچنەوە كوردستانی عێراق. لەسااڵنی سەرەتایی پاش روخانی رێژیمی سەدام 
كوردستانی  بۆ  چوون  توركیەوە  رێگای  لە  كوردەكان  لە  كۆمەڵێك  عێراق،  لە  حوسێن 
عێراق و رێپۆرتاژی زۆر لەم سەفەرانەدا لە ڕاگەیاندنەكانی ئیسراییلدا دەنگی دایەوە. ئەم 
گەشتیارە دڵپاكانە سە فە رە كەیان زۆر بێ گرفت وەسف دە كرد و دەیانگێڕاوە كە بۆ هەر 
شوێنێك دەچوون بە  ڕێز و حوڕمە تەوە پێشوازیان لێ دەكرا. كەم نیە ئەو كەسانەی كە 
لەدایك بووی ئیسراییلن و كاتێك دە پرسی ڕەگ و ریشەتان بۆ كوێ دەگەڕێتە وە، ئەڵێن 
ئێمە كوردی زاخۆینە. گۆیا دەبێ هەموو كەسێك بزانێت كە زاخۆ كوێیە!! ئە وان بە رۆح 
سوكی و سۆزداریەوە، زاخۆ و باقی شوێنەكانی كوردستانی عێراق كە رۆژگارێك شوێنی 
ژیانی كۆمەڵێكی زۆر لە جولەكەكان بووە، جێگا و بنچینەی باب و باپیرانیان دەزانن. بەاڵم 
ئەو ئەوینداریە، تەنیا سۆزێكی یەك الیەنە نییە بەڵكوو كەسانێك هەن لەناو كوردەكانیش 
و  ئیسراییل  نیشتە جێی  كوردەكانی  بە  سەبارەت  وەفاداریان  و  سۆز  زۆر  دڵیاندا  لە  كە 
تە نانەت ئیسراییلیش هەیە، نموونە كەی باڵوكراوەی" كورد ـ ئیسراییل"ە كە لە كوردستانی 
عێراق چاپ و باڵو دەبێتەوە و خاوەنەكەی سەرەڕای زۆر ئازار و گوشار كە لەالیەن گرووپە 
توندڕەوە ئیسالميەكانەوە چێشتوویەتی و تەنانەت كەوتۆتە بە ر زەربەی چەقۆی كەسانێك 

و هەروەها لەگەڵ گلەیی و گازەندەی توندی راگەیاندنەكانی كۆماری ئیسالمی و قسە و 
تۆمەتی وەك سیخوڕیش بەرەوڕوو بووە بەاڵم هەروا درێژە بە كارەكەی دەدات.

ئەو  لەسەر  گۆریۆنە وە  بن  لەسەردەمی  و  لەمەوبەر  ساڵ  دەیان  لە  ئیسراییل  رێبەرانی 
بڕوایە بوونە كە كوردەكان وەك باقی نەتەوەكانی ناوچە دەتوانن هاوپەیمانانی باش بۆ 

ئیسراییل بن.

لە كۆتاییەكانی دەیەی شەست و نێوان حەفتاكاندا مەالمستەفا بارزانی رێبەری كوردەكانی 
لە  بچووك  بەشێكی  لە  عێراق  ئەوكاتی  حكوومەتی  لەبە رامبەر  شۆڕشەكەی  لە  عێراق 
یارمەتیەكانی سەربازی ئیسراییل كە لەالیەن ئێرانەوە بۆی دە نێردرا كەڵكی وەرگرت، بەاڵم 
چەند ساڵ دواتر كاتێك كە پەیمانێك نێوان شای ئێران و سەدام حوسێن بەسرا، لەسەر 
داوای حكومەتی ئێران هەموو پێوەندیەكانی ئیسراییل لەگەڵ كوردەكاندا لەناكاو پچڕا. 
چۆنیەتیی ئەم رووداوە و شرۆڤەی باسەكە لە الیەن "ئێلیعێزر گێزی" نوێنەری ئەوكاتی 
مووساد لە كتێبێكدا بە ناوی "انا كوردی" )من كوردم( و لە دەیەی نەوەدی زایینی لە 
كتێبە  ئەم  نووسەری  و  كراوە  باس  زۆرەوە  پەژارەیەكی  و  بە خەم  باڵوبووە  ئیسراییل 
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بۆ سەیران بچنەوە كوردستانی عێراق. لەسااڵنی سەرەتایی پاش روخانی رێژیمی سەدام 
كوردستانی  بۆ  چوون  توركیەوە  رێگای  لە  كوردەكان  لە  كۆمەڵێك  عێراق،  لە  حوسێن 
عێراق و رێپۆرتاژی زۆر لەم سەفەرانەدا لە ڕاگەیاندنەكانی ئیسراییلدا دەنگی دایەوە. ئەم 
گەشتیارە دڵپاكانە سە فە رە كەیان زۆر بێ گرفت وەسف دە كرد و دەیانگێڕاوە كە بۆ هەر 
شوێنێك دەچوون بە  ڕێز و حوڕمە تەوە پێشوازیان لێ دەكرا. كەم نیە ئەو كەسانەی كە 
لەدایك بووی ئیسراییلن و كاتێك دە پرسی ڕەگ و ریشەتان بۆ كوێ دەگەڕێتە وە، ئەڵێن 
ئێمە كوردی زاخۆینە. گۆیا دەبێ هەموو كەسێك بزانێت كە زاخۆ كوێیە!! ئە وان بە رۆح 
سوكی و سۆزداریەوە، زاخۆ و باقی شوێنەكانی كوردستانی عێراق كە رۆژگارێك شوێنی 
ژیانی كۆمەڵێكی زۆر لە جولەكەكان بووە، جێگا و بنچینەی باب و باپیرانیان دەزانن. بەاڵم 
ئەو ئەوینداریە، تەنیا سۆزێكی یەك الیەنە نییە بەڵكوو كەسانێك هەن لەناو كوردەكانیش 
و  ئیسراییل  نیشتە جێی  كوردەكانی  بە  سەبارەت  وەفاداریان  و  سۆز  زۆر  دڵیاندا  لە  كە 
تە نانەت ئیسراییلیش هەیە، نموونە كەی باڵوكراوەی" كورد ـ ئیسراییل"ە كە لە كوردستانی 
عێراق چاپ و باڵو دەبێتەوە و خاوەنەكەی سەرەڕای زۆر ئازار و گوشار كە لەالیەن گرووپە 
توندڕەوە ئیسالميەكانەوە چێشتوویەتی و تەنانەت كەوتۆتە بە ر زەربەی چەقۆی كەسانێك 

و هەروەها لەگەڵ گلەیی و گازەندەی توندی راگەیاندنەكانی كۆماری ئیسالمی و قسە و 
تۆمەتی وەك سیخوڕیش بەرەوڕوو بووە بەاڵم هەروا درێژە بە كارەكەی دەدات.

ئەو  لەسەر  گۆریۆنە وە  بن  لەسەردەمی  و  لەمەوبەر  ساڵ  دەیان  لە  ئیسراییل  رێبەرانی 
بڕوایە بوونە كە كوردەكان وەك باقی نەتەوەكانی ناوچە دەتوانن هاوپەیمانانی باش بۆ 

ئیسراییل بن.

لە كۆتاییەكانی دەیەی شەست و نێوان حەفتاكاندا مەالمستەفا بارزانی رێبەری كوردەكانی 
لە  بچووك  بەشێكی  لە  عێراق  ئەوكاتی  حكوومەتی  لەبە رامبەر  شۆڕشەكەی  لە  عێراق 
یارمەتیەكانی سەربازی ئیسراییل كە لەالیەن ئێرانەوە بۆی دە نێردرا كەڵكی وەرگرت، بەاڵم 
چەند ساڵ دواتر كاتێك كە پەیمانێك نێوان شای ئێران و سەدام حوسێن بەسرا، لەسەر 
داوای حكومەتی ئێران هەموو پێوەندیەكانی ئیسراییل لەگەڵ كوردەكاندا لەناكاو پچڕا. 
چۆنیەتیی ئەم رووداوە و شرۆڤەی باسەكە لە الیەن "ئێلیعێزر گێزی" نوێنەری ئەوكاتی 
مووساد لە كتێبێكدا بە ناوی "انا كوردی" )من كوردم( و لە دەیەی نەوەدی زایینی لە 
كتێبە  ئەم  نووسەری  و  كراوە  باس  زۆرەوە  پەژارەیەكی  و  بە خەم  باڵوبووە  ئیسراییل 

خۆی  بێزاری  و  نە فرەت  تووندی  بە 
دەربڕیوە دەرحەق ئەوەی كە هەزاران 
كورد بوونە قوربانی سات و سەودای 
نێوان پەیمانێكی نێوان ئێران و عێراق 
شای  لە  كە  بەوەداوە  ئاماژەی  و 
ئێران بە  هۆی ئەم كردەوەیەوە خۆش 
ڕەشەی  رۆژگارە  ئەو  پاش  نابێت . 
بەسەریان  عێراق  كوردەكانی  كە 
هات ئێستاكە كوردەكانی نیشتەجێی 
خۆیان  و  سەرخۆشن  زۆر  ئیسراییل 
دەبینن  كە  دەزانن  بەختەوەر  بە 
ئازادیان  ناوچەیەكی  هاوزمانەكانیان 
هەنگاو  پێشكەوتن  بەرەو  كە  هەیە 
لە سەركەوتووترین  دەنێت و یەكێك 
و  ناوەڕاستە  رۆژهەاڵتی  ناوچەكانی 
كە  دەخوازن  ئەوە  هیوای  هەردەم 
عێراق  كوردەكانی  هێمنایەتیە ی  ئەو 
بەردەوام بێت و رۆژانی تاڵی رابڕدوو 
لە  بەاڵم  نەبێتەوە.  دووبارە  بۆیان 
بە ڕەچەڵك  حاڵێكدا كە كوردەكانی 
عێراقی، سەرخۆشن لەوەی كە دەبینن 
زێدی باوباپیرانیان لەم بارودۆخە باشە 
دایە كوردەكانی بە ڕەچەڵك ئێرانی، 
نیگەرانی ئەو كێشانەنە كە لە نێوان 
نیشتیمانی كۆن و شوێنی نیشتەجێ 
پێش.  هاتۆتە  ئێستایان  بوونی 
لەسەر  جەختیان  هەمووكات  ئەوان 
خوازیاری  كە  كردۆتەوە  راستیە  ئەو 
بەدوور  و  ئاوەدان  و  ئازاد  ئێرانێكی 
هەمووكات  و  كێشە ن،  و  شەڕ  لە 
نێوان  لە  كە  كردۆتەوە  دووپاتیان 
سۆز و وەفاداری و خۆشەویستی بۆ 
ئێران و ئیسراییل وەك دوو واڵت كە 
رێز  جێگای  بۆیان  باپیرانیان  و  باب 
و  ناكۆكی  هیچ  زۆرە،  حوڕمەتی  و 

دژایەتیەك نابینن.

سەرچاوە : رادیۆ فەردا
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كە  ئیسالمی  كۆماری  دەسەاڵتی  مێژوو  بەدرێژایی  هەرچەندە 
بە  و  بووە  ئێران  نەتەوەكانی  و  كۆمەڵ  ئازادی  دژی  هەردەم 
هەمیشە  ئێران  گەالنی  بە  بەرامبەر  نامرۆییەكانی  كردەوە 
بەاڵم  ئازادی،  كردنی  پاكتاو  بۆ  بووە  ئامادە  چەكوشێكی 
ئیرادەی خەڵك بەتایبەت گەلی كورد زۆر بەرزتربوو لەوەی كە 
بەم هەڕەشانە بروخێت و تەسلیمی ئامانجە شومەكانی كۆماری 
سیاسی  زیندانیانی  )كۆمەڵكوژی(  ساڵیادی  بێت،  ئیسالمی 
وەبیر  كوردستان  رۆژهەاڵتی  ئازارەكانی  )60(ەكاندا  لە  ئێران 
ئیسالمی  كۆماری  دەسەاڵتی  سەرەتاكانی  لە  كە  دەهێنێتەوە 
كۆمەڵكوژیی كوردەكانی دەستپێكرد و تاوانە دژە مرۆییەكانی 
سنە و گوندی قارنای گرتەوە )هێزە هێرشبەر و  چەكدارەكانی 
موراد  و  مەعبودی  حاجی  سەرپەرشتی  بە  ئیسالمی  كۆماری 
قەناری لە رێگایاندا بۆ گوندی قارنێ كە پێنج كیلۆمەتر لە شاری 
نەغەدە و دورەو  یەكێكە لەشارەكانی كوردستانی رۆژهەاڵت، ئەو 
هێزانە بە دڕندانەترین شێوە هەر كەسێك كە كورد بوایە، بەپیر 
و گەنج و منداڵەوە  دەكوشت. تا ئەو كاتەی كە گەشتنە ناو 
گوندەكە و لە ماوەی 3 كاتژمێردا هەموو خەڵكی ئەو گوندەیان 
قەتل وعام كرد  و ئەوەش شتێكی چاوەڕوان نەكراوبوو كە لە 
دەیەی 60یشدا هەمان سیناریۆ و تاوان لە الیەن دەسەاڵتدارانی 
كۆماری ئیسالمیەوە بەرامبەر بە گەالنی دیكەش دوبارە بێتەوە 
ئامانجی  بە  بوو  كورد  دیسانەوە  مرۆییەدا  دژە  تاوانە  لەو  كە 

لەدەیەی60دا ئازادیەكان 
لەسێدارەدران 

ئەوزیندانیە فەرزانە عەلی ئەمجارەیان  بەاڵم  ئیسالمی  كۆماری  پەالمارەكانی 
و  كوردییەكان  پارتە  الیەنگرانی  كە  ئامانج  كرانە  سیاسیانە 
لە  شێوە  دڕندانەترین  بە  و  بوون  ئیسالمی  كۆماری  نەیارانی 

سێدارە دران.
لەسێدارەدانی زیندانیانی سیاسی لە هاوێنی ساڵی )1367(ی 
هەتاویدا راستیەكی حاشا هەڵنەگر بوو كە كۆماری ئیسالمیی 
بە  كە  زیندانیانەی  ئەو  هەموو  شێواز  دڕندانەترین  بە  ئێران 
یان  حزب  الیەنگری  یاخود  ئەندام  شێوەكان  لە  شێوەیەك 
رێكخراوێكی نەیاری كۆماری ئیسالمی بوون لە سێدارە دان و بە 
پێی ئەو ئامارانەی كە لە سەرچاوە جۆراوجۆرەكانەوە خراونەتە 
روو قوربانیانی ئەو كارەساتە دژەمرۆییەی كۆماری ئیسالمی لە 
نێوان )2500 كەس بۆ5000 كەس( مەزندە دەكرێت، زۆربەی ئەو 
كەسانەی كە لە سێدارەش دران بەندكراوانی زیندانەكانی تارانی 
لەقوربانیانی  كۆمەلێك  بەناوی  ئاماژە  لێرەدا  بوون.  پایتەخت 
لەوتاوانە  و  كوردبوون  هەمویان  كە  دەكرێت  كارەساتە  ئەو 
لە  ناوانە  ئەم  شەهیدبوون.  ئیسالمیدا  كۆماری  دژەمرۆییەی 
كتێبی سیمیناری نێودەوڵەتی ستۆكۆڵم چاپ وباڵو كراوەتەوە.
)حەسەن ئاخەر خوب، كۆمەڵە ـ موختار ئاوێهەنگ، كۆمەڵە ـ 
حەسەن ئیبراهیمی خەڵكی شاری مەهاباد ـ خالید ئیبراهیمی، 
ئیبراهیمی،  مستەفا  ـ  وخەڵكی شاری سنە  دێموكرات  حیزبی 
ئیبراهیمیان،  ـ رەحیم  حیزبی دێموكرات خەڵكی شاری ورمێ 
حیزبی دیمۆكرات وخەڵكی شاری ورمێ ـ محمەد ئەحمەدنژاد، 
حیزبی دێموكرات و خەڵكی شاری سەقز ـ جەمیل یان )ئارام( 
دێموكرات  حیزبی  ئەحمەدی،  رەئووف  ـ  كۆمەڵە  ئەحمەدی، 
دێموكرات  حیزبی  ئەحمەدی،  میرزا  ـ  سنە  شاری  وخەڵكی 
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ـ  سنە  شاری  وخەڵكی  دێموكرات  حیزبی  ئەرشەد،  ئیسماعیل  ـ  ورمێ  شاری  خەڵكی 
ئەڵماسی،  حەمزە  ـ  كۆمەڵە  ئیسماعیلی،  حیكمەت  ـ  كۆمەڵە  ئەسكەندەری،  جەمال 
بابایی،  خالید  ـ  كۆمەڵە  ئەلیاسی،  كەمال  ـ  ورمێ  شاری  خەڵكی  دێموكرات  حیزبی 
حیزبی دێموكرات ـ سەید خالد بولغاری، حیزبی دێموكرات خەڵكی شاری ورمێ و سەدان 
خاوەران  گۆرستانی  لە  ناوونیشاندا  بێ  و  بەكۆمەڵ  گۆرێكی  لە  دواتر  كە  تر (  كەسی 

شاردرانەوە.
شێوازی دادگایی كردنی زیندانیانی سیاسی و سەپاندنی حوكمی ئێعدام بەسەریاندا كە 
لە مانگی گەالوێژى ئەوساڵەدا روویدا ئەویش بە فەرمانی "روحواڵ خومەینی" بوو كە 
لێژنەیەكی پێك هێنا بوو لە نوێنەری وەزیری ئیتالعات و پارێزەرێكی شەرعی و دادوەرێك 
كە سەرۆكی لیژنەكە)حوسەین علی نەیەری( بوو، لەهەفتەیەكدا دووجار بە هێلكۆپتەر 
سەردانی زیندانەكانی )ئێوین وگەوهەر دەشتیان( دەكرد. ئەم گرۆپە)لیژنەیە(یان ناونابوو 
لێژنەیە  ئەم  گەالوێژ،  8ی  شەممە  رۆژی  مەرگ(.  )لیژنەی  مەرگ(یان  )كۆمیسیۆنی 
)گەوهەردەشت(  زیندانی  دادگای  بینای  لە  نەیەری(  )حوسەینعەلی  سەرپەرشتی  بە 
مرۆییە  دژە  تاوانە  ئەو  لەسەر  كە  زانیاریانە  و  راپۆرت  ئەو  بەپێ  دەستبەكاربوون، 
باڵوكراوەتەوە سەرەتاییترین پرسیار كە لەو زیندانیانە كراوە ئەوانە بوو: ئایا ئامادەیت 
ئایا  یان  بدەیت؟  سێدارە  لە  خۆت  بەدەستی  ئیسالمی  كۆماری  نەیارانی  لە  یەكێك 
لەچاوپێكەوتنی تەلەفزیۆنیدا بەشداری دەكەیت و نەیارانی كۆماری ئیسالمی تۆمەتبار 
بكەیت؟ یاخود ئایا ئامادەیت مەیدانەكانی مین پاك بكەیتەوە بۆ سەربازەكانی ئیسالم؟ 
و ئەگەر واڵمی نەرێنی بە هەركام لەم پرسیارانە بدرایەتەوە حوكمەكەیان لە سێدارەدان 

بوو.
ديارە ئێستاش ئامارێكی راستمان لە بەردەستدا نییە كە بزانرێت لەو تاوانە دژە مرۆییەی 

كەس  هەزار  چەند  ئیسالمی  كۆماری 
سەرچاوە  بەاڵم  قوربانی،  بوونەتە 
ئامارێك  لە  باس  جۆراوجۆرەكان 
دەكات كە النی كەم )12000( كەس لە 
لێبوردنی  سێدارە دراون و رێكخراوی 
نێو نەتەوەیی باس لە )2500 ( كەس 
و  درابێتن  سێدارە  لە  كە  دەكات 
لیستی ناوەكانیش ئاماژە بە )5000( 

كەس دەكات.
ماهباز  عیفەت  خانمی  لەوانە  یەكێك 
كە  مرۆڤ  مافی  بواری  چاالكی 
لە  تەمەنی  ساڵی   7 60دا  لەدەیەی 
دووكەسی  و  بردبوو  بەسەر  زینداندا 
نزیكی خۆی )هاوسەرەكەی عەلیرەزا 
ئەسكەندەری و بڕاكەی عەلی ماهباز( 
ی لەو كارەساتە لەدەستداوە و خۆی 
بەهاوكاری رێكخراوەكانی مافی مرۆڤ، 
لەناو و دەرەوەی واڵت توانی رزگاری 
بێت، بەم شێوەیە باس لە تاوانەكانی 
كۆماری ئیسالمی دەكات كە لەدەیەی 
60دا بەرامبەر بە زیندانیانی سیاسی 
كراوە و دەڵێت "ئەو حوكمانە هەمووی 
دەركرابوون،  ناحەق  و  ناعاداڵنە 
منداڵ  كچی  كۆمەڵێك  ئەوەی  لەبەر 
یان  خۆپێشاندانەكان  لە  تەنیا  كە 
باڵوكراوەكانی  باڵوكردنەوەی  لەكاتی 
رێكخراوەكان و حیزبەكاندا دەستبەسەر 
و زیندانی كرابوون و تەنانەت چاالكیی 
دوای  و  نەكردبوو  چەكداریشیان 
حوكمی  زیندانی  ساڵ   7 تێپەراندنی 
كە  ئەوانەی  دەرچوو،  بۆ  سێدارەیان 
لەسەر  سێدارەدران  لە  ساڵە  ئەو 
بیروڕای جیاوازی سیاسی بوو كە لە 
الریجانی  ئاغای  بەاڵم  سێدارەدرا ن، 
یەكگرتووەكان  نەتەوە  رێكخراوی  لە 
باسی لەوە كرد كە لە ئێران زیندانی 
سیاسیمان نیە و لە ئێران زیندانیانی 

سیاسی لە سێدارە نادرێن."
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مەیدانی  فەلسەفەی  واتە   ،mete_field ئەخالقى  مەیدانى  یان  ئەخالق،  فەلسەفەی 
ئەخالق لە کاتێکدا مەیدانی ئەخالق یەکەمین مەیدانێکی ڕێککراوە کە ڕاستەوخۆ پەیوەندی 
هەوڵ  ئەخالقدا،  لەمەیدانی  هەیە.  مرۆڤەکانەوە  رەفتاری  و  دەرەکی  جیهانی  کردارو  بە 
دراوە بنەما تایبەتییەکان دابنرێت و بەشێوەیەکی تایبەتیش لە خۆیەوە "self" دەست 
پێبکرێت. واتە من خودیەک و ئەوی دیکەمان "other" هەیە. سەرجەم بابەت یا خود 
کاری مەیدانی ئەخالق بریتیە لە پاکژکردنەوەی خۆ لەوەی دیکە، واتە سڕینەوەی ئەوی 
دیکە و ئەمە مانایی ئەوەیە کە هەموو كردەوە ناشايستەكان سەر بە ئەوی دیکەن و هەمان 
پێکهاتە و بونیادی مرۆڤيی ئێمەیان نییە، واتە لە بونیاددا لە ئێمە جێاوازن. تەنانەت ئەگەر 
بێنە ناوبوونمانەوە پێویستە دەریانپەرێنین و لە خۆماندا بیانسڕینەوە بەاڵم فەزیلەتەکان 
"virtue" هەمان بونیاد و پێکهاتەی ئێمەیان هەیە. کاتێکیش دێنە ناو بوونمانەوە وامان 

لێ دەکەن زیاتر خۆمان بين.
الیەنی  بەهاکانیش  و  خراپە  و  چاکە  بۆ  رەفتاری خەڵک  دابەشکردنی  چۆنیەتی  ئەمەیە 
پۆزەتیڤ دیوی نێگەتیڤیان هەیە. بە ها نێگەتیڤەکان بریتین لە ئەوانی دیگە و بەها پۆزە 

تیڤەکان بریتن لە خودەکان.
ئەخالق زۆر گرینگە، سەرەڕای ئەم هەموو مشتو مڕە دور و درێژ و هەندێک جار زۆرگرینگە 
دەکات.  گرینگ  زۆر  مرۆڤەوە  الیەن  لە  چەمکە  بەم  بایەخدان  هەمان  کە  گەورەیە  و 
عەبدوولکەریم سرووش دەڵێ: بۆچی ئێمە ئێرانی یا خود بڵێن ئێمەی موسڵمان ئەوەندە 

لە ئەخالقى راستەقینە دابڕاوین؟
درۆ نائەخالقیە، کە لە ناو فەرهەنگی ئێستای کۆماری ئێسالمی ئێران درۆ کردن و قسەی 
ناشیرین بەرامبەر کەسانی دیکە و سوکایەتی کردن بە خەڵکی ديكە وابێت رێساکانی فقهی 
ئیسالم گرینگترن لە رێسا ئەخالقییەکان یا خود لە یاسایی ئەم رێژیمەدا، موسڵمانێک 
قسە  و  درۆەکانی  و  زمانی  کونتروڵی  ناتوانێت  بەاڵم  نافەوتێنێت  نوێژەكانی  هەرگیز 
نابەجێکانی و سوکایەتی کردنەکان بکات، بە بێ ئەوەی هەست بە پەشیمانی بکات. لەم 
رێژیمەدا ئەوەندە كە بە دڵسۆزی و پیرۆزییەوە پایبەندن، کاتێک مافەکانی کەسانی دیکە 
دێتە ئاراوە، دەیانخەنە پشتچاو و دەیانخەنە ژێر پێ. لێرەدا تەنيا هۆکار ئەخالق نییە. 

فەلسەفەی  کردنی  تیۆریزە  لێرەدا 
ئەڕواتە  ئەخالق  مەیدانی  و  ئەخالق 
نێو بارودۆخی کۆمەاڵیەتی و ئابووری 
و دەروونییانەوە کە تیایاندا فەزیلەتە 
و  بوون  ناو  دەچنە  ئەخالقیەکان 
بەلكوو  کەسەکانەوە،  رەفتاری 
کلتووری  لە  ڕابردوودا  لە  شتەکان 

ئێمەدا جێيان كردووە.
لێرەدا باسی قەیرانی ئەخالقی دێتە 

ئاراوە.
گرینگ  هۆکاری  دوو  باسی  ئێستا 
تایبەتدا  سەردەمێكى  لە  دەکەین، 
بە  فیقهی  مەیدانی  خود  یا  بواری 
شێوەيەکی تایبەتی زاڵ بوو. جەخت 
لەسەر ئەو بیرۆکەیە بوو کە موسڵمان 
گوێرەی  بە  رەفتارەکانی  کەسێکە 
فیقهی بێت، واتە هاوتا بووە لەگەڵ 
ئەمر و نەهێنیەکانی فیقهیدا. ئەگەر 
مەسەلەکە  لە  بە شێوەيەکی گشتی 
بۆتە  فیقهی  بەهێزیی  ئەو  بروانیین 
ئەمە  ئەخالق.  بوونی  الواز  هۆی 
روویی  کردەوەدا  بواری  لە  تەنها 
تێوریشدا  بواری  لە  بەڵکوو  نەدا، 
و  بڕیارەکان  تەنانەت  روویدا. 
بیرۆکەکانیان لە چوارچێوەیی فیقهدا 

فەلسەفەی ئەخالق 
چنوور مەحموودی
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بە کار بردووە. هیچ کات بیرۆکەکان تا ئاستێکی زۆر گەورە لە 
لە  هەرچەندە  نەدراوەتە،  پێ  گەشەیان  ئەخالقدا  چوارچێوەی 
هەبووە،  فیکری  بێ توانایی  و  سادە  مەودایەکی  فیقهدا  بواری 
شان  نەیتوانیوە  تەنانەت  ئەخالقدا  بواری  لە  بیرکردنە  بەاڵم 
بە شانی ئەم بیرکردنەوە ساكارەی فیقهی هەنگاو بنێت و ئەم 

الوازی و پەکخستنەی ئەخالق کارەسات بار بوو ...
رەخنەی ئەخالق لە فەلسەفەی ئەخالق:

رەخنەی ئەخالقی زۆربەی شتەکان بە ئایین و فیقهی و بابەتەکانی 
دیکەوە پێوەندی دەدات، بێگومان بواری فیقهی دەبێت لە زۆر 
ئەو  لەگرینگترینی  یەکێک  بگرێت،  رەخنە  جیاوازەوە  گۆشەی 

گۆشانە گۆشەی ئەخالقە.
بۆ نموونە، پرسی مافەکانی مروڤ "Human rights" لە 
فیقهی ئیسالمی حکومداندا بە تایبەت رێژیمی کوماری ئیسالمی 
بێ ئەخالقی  رەهەندێکی  پرسە  ئەم  الوازە،  زۆر  زۆر  ئێران، 
خراپترین  لە  یەکێک  هەیە.  زۆرى  کەموکورتیەكى  كە  جیددیە 
ستەمکارەکان  سیستمە  کەم وکورتیەكانی  مەترسیدارترین  و 
دەستی  ژێر  لە  ئەخالق  ئەخالق،  دواکەوتنی  لە  بریتیە 
زۆرینەی  دەخنکێت.  و  ناکات  گەشە  سیستمە ستەمکاریەکاندا 
چونکە  خراپە  ستەمکاری  سیستمی  وایە  باورەریان  خەڵک 
خراپەکانی  لە  یەکێکە  ئەمە  بێگومان  چەوسێنێتەوە.  دەیان 
ستەمکاریە  گرینگتر،  لەمەش  بەاڵم  ستەمکارییەکان،  سیستمە 
"tyvanny" کە زۆر خراپە، چونکە ئەخالق دەچەوسێنێتەوە. 
دەبات،  نێوی  لە  و  هەڵدەوەشێنێتەوە  ئەخالق  كە  واتایە  بەو 
هێرەمێك لەبەرچاو بگرن، خەڵک بناغەی هێرەمەکە پێکدەهێنن، 
سیستمە  ئەوە  بەر  لە  هێرەمەکە.  لوتکەی  فەرمانرەواکانيش 
تاك،  مافی  پاراستنی  بۆ  نییە  رێسایەکى  هیچ  ستەمکارییەى 
واتە هەر كەس خۆی نزیک بکاتەوە لە فەرمانڕەواکان یا خود 
لە لوتکەی هێرەمەکە، ئەو کەسە نزیکە لە چەقی دەسەاڵت و 
بەهێزتر و بەدەسەاڵتتر دەبێت، دواجار دەتوانێت مافەکانی خۆی 
بە دەست بێنێت و تەنانەت مافەکانی خۆی تێپەرێنێت و ئەوەش 
بە ژێر پێنانی هەموو مافەکان فەزیلەتەکان و بەهاکانی مرۆڤە لە 
پێناو نزیک بوونەوە لە لوتکەی هێرەمەکە. بەم شێوەیە خەڵک 
کە  دەکات  واهەست  ئەوەیش  و  تاکێک  پەیژەکانی  پلە  دەبنە 
هەموشتێک لە پێناو بە دەست هێنانی دەسەاڵت و نزیک بوونەوە 

لە هەڵگێرانی دەسەاڵت شایانی چەوساندنەوەیە.
ستەمکاری  و  فیقهی  زاڵێتی  لەگەڵ  ئێستا  ئێرانی  نموونە  بۆ 
بیرۆکەکان  کات  هیچ  نییە،  تێدا  بوونی  ئەخالق  کە  روبەرووە 
گەشەیان  ئەخالقدا  چوارچێوەی  لە  گەورە  زۆر  ئاستێکی  تا 
پێنەدراوە، و هەروا کە دەزانین کۆماری ێسالمی وەک نموونە 

خەڵکی  بەسەر  دەکا  حکومەت  کە  ستەمکاریە  فیقهی  زاڵێتی 
بێت  دروست  بەهێز  فێقهێکی  کە  لەکۆمەڵگایەکدا  و  ئێراندا 
لە  واتە  و  ببێت  تێکەڵ  هێزدا  بە  ستەمکارییەکی  لەگەڵ  و 
کۆمەڵگایەکدا ستەمکاریی سیاسی بنا غە لە سەر فیقهی دابنێت 
و فیقهیش لە شێوازێکی ستەمکارییانەدا رابهێنرێت، ئەخالق دوو 

قات دەگوشرێت و فەسادی تێدا روو دەدا.
رەخنەی ئەخالقى:

لەبەر  هەڵەیە،  مێتودێکە  کردن  ڕەخنە  بڵیت  کەسێک  ئەگەر 
مێتودی  رەخنە  نییە،  مێتود  خۆیدا  لە  خۆی  رەخنە  ئەوەی 
مێتودێک جێبەجێ  بنەمای  لەسەر  دەبیێت  رەخنە  واتە  هەیە. 
بکرێت. واتە بریتیە لە کار کردن لە پێگەیەکی دیاری کراودا و 
پرچەک بوون بە بیرۆکەکان و چەمکەکان و بڕیارەکان )حکم( 
و پاشان جێبەجێ کردنی ئەم بیرۆکە و چەمکە و بڕیارانە بە 
پتەو  بڕیارێکی  ئەوکاتە  دەکرێت.  رەخنە  کە  مادەدا  ئەو  سەر 
دەکری دەربکرێت. بێگومان رەخنە جارجار بەکار دەهێنرێت بۆ 
هەندێک  و  سیستەمێک  ناوخۆییەکانی  دژایەتی  کردنی  ئاشکرا 
جاریش هەڵوەشاندنەوە و پارچەپارچە کردنی سیستەمێک، بۆ 
ئایا سیستمێکی فەرمانڕەوایی  بکەین کە  ئەگەر پرسیار  نمونە 
تایبەتی  بەدکرداری  فیقهیەوە(  لەالیەن  کردن  )فەرمانڕەوایی 
ئەخالقی  گرتنێكی  ئەمەرەخنە  نا؟  خود  یا  دێنێت  بەرهەم 
زانستی  رێگای  لە  توانیمان  ئێمە  ئەگەر  سیاسیە.  سیستەمی 
ئەخالق و کۆمەڵناسی و هۆکار و دەرەنجامە کۆمەاڵیەتییەكان 
پیشان بدەین کە سیستمی وەالیی بەمەبەستەوە بێت، یا خود 
بێ مەبەست، رەزیلەت یا خود فەزیلەتی تایبەتی خۆی بەرهەم 
بێنێت، لە کۆمەڵگادا ئاوا رەخنە گرتنێکی ئەخالقی سیاسیمان 
دەتوانرێت  شتیش  هەمان  كردووە،  درووست  واڵتەکەماندا  لە 
بگوترێت لەسەر رەخنە گرتنێکی ئەخالقی ستەمکاری، هەروەها 
خەڵکی  نموونە  بۆ   . دێموکراسیش  ئەخالقی  رەخنەگرتنێکی 
ئێران رەخنە لەسەر دەسەاڵتی کۆماری ئیسالمی ئێران دەگرن 
کە تەرکیز کردنێکی بەهێز لەسەر هێزی دەوڵەت دێننە کایەوە.
 شێوازی جیاوازی رەفتار و ئەخالق هەیە. هەموو کۆمەڵگایەک 
شێوازی ڕەفتاری تایبەتی خۆی هەیە. لە کۆمەڵگایەکی مەدەنیشدا 
نموونەیی رەفتاری نەشیاو و نائەخالقی دەبینین. هێندێك شت 
بە  دەزانین،  نائەخالقی  بە  ئێمە  کە  هەیە  ستەمکاری  وەک 
دڵنیاییەوە نائەخالقیە، چونکە بە شێوەیەکی گواستراوی دەبێتە 
نادادپەروەری، واتە ئەم شتانە الی ئێمە  هۆی دروست بوونی 

هیچ نین جگە لە نائەخالقیەت و رەفتار سەقەتی.
ورەخنەی  ئەخالق  ـ  سرووش  عەبدولکریم  وتەکانی  سەرچاوە: 

ئەخالقی
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خۆیان  مافەكانی  بە  رادەیەك  چ  تا  ژنان  ئامریكا  واڵتی  لە  ـ 
ئاشنان و لە بەدەستهێنانی ئەو مافانە تا چ رادەیەك سەركەوتوو 

بوونە؟
بكەین كە واڵتێكی  ئامریكا  بە  ئیشارەیەك  پێویستە  ـ پێشەكی 
هەیە.  هەواوە جیاوازی  و  ئاو  و  نەزەر جوگرافیا  لە  و  گەورەیە 
ئامریكا لە نەزەر قەومی و نژادیەوە زۆر قەومی جۆراوجۆرەى لە 
خۆ دەگرێتەوە و لە 51 ویالیەت پێكهاتووە كە هەر ویالیەتێك 
كارو باری خۆی بە شێوەیەكی تایبەت بە خۆی بەرێوە دەبات. من 

بە پێی ئەوەی كە لە دوو ویالیەت بووم دەتوانم قسە بكەم.
بووم هەستم  لەوێ  ماوەیە  ئەو  زانیاریانەی كە من  ئەو  بە پێی 
پێكرد كە ژن و پیاو لە قانون و یاسادا وەك یەكن، جياوازى لە 
نێوان ژن و پیاودا نيە. بەاڵم لە كۆمەڵگاكەدا چونكە میللیەتی 
بە  بنەماڵەكەیدا  لە  دەیەوێ  میللەتێك  هەر  تێدایە  جۆراوجۆری 
فەرهەنگی خۆی هەڵسوكەوت بكات، ئەویش دەبێتە هۆی ئەوەی 
كە دوو فەرهەنگی پێك بێ، بەتایبەتی لە نێو منداڵەكاندا، چونكە 
لەگەڵیان  دروست  بەشێوەیەكی  فێركاری  و  ئاموزش  سیستمی 

رەفتار دەكا بەاڵم لە نێو بنەماڵەدا بە شێوەیەكی دیكەیە.
بۆ  مافێكیان  و  پێگە  چ  ژنان  ئامریكادا  بنەڕەتی  یاسای  لە  ـ 

دەستەبەر كراوە؟
ئەوە  كە  نیە  جیاوازی  هیچ  بەرخوردارن  یاسایەك  هەموو  لە  ـ 

خوێنەرانی بەرێزی گۆڤاری ژنان! خاتوو هێرۆ جەڵدیانی، سەرنووسەری گۆڤاری ژنان و ئەندامی 
بەرێوەبەریی یەكیەتیی ژنانی دێموكراتی كوردستانی ئێران، ماوەیەك لەمەوبەر بۆ واڵتی ئامریكا 
سەفەرێكی هەبوو كە لەم سەفەرەدا چەندین چاوپێكەوتن و چاالكی گرینگیان بەرێوەبرد. خاتوو 
جەڵدیانی لە پێوەندی لەگەڵ ئەو چاالكیانە و چاوپێكەوتنانەدا بۆ گۆڤاری ژنان دەدوێ. سەرنجتان 

بۆ ئەم وتووێژە رادەكێشین:

هەڤپەیڤین: كەنێرە مێهفەر
پیاوە یا ژن. ژنیش وەك پیاو دەتوانێ بۆ سەرۆك كۆماری خۆی 
كاندید بكا و بۆ هەموو پۆستەكانی دیكەش بە هەمان شێوە. ئێمە 
دەبێ ئەوە قبول بكەین كە ژنان لە ئامریكاش رێگایەكی دژواریان 
لە پشت سەر داناوە هەتا ئێستا بووە كە توانیویانە ئەو مافانە 
بسەپێنن. ژنان بەڕاستی لە ئامریكا نیشانیان داوە كە دەتوانن 

شان بە شانی پیاوان كار بكەن.
ـ تا ئەو جێگەی لە نیزیكەوە بینیوتانە، پێگەی ژنان لە رووی 
سەربەخۆیی ئابوورییەوە لە واڵتی ئامریكا چۆن هەڵدەسەنگێنن؟

ـ دیسان دەتوانم ئەوە بڵێم كە لە بواری ئابوریدا بە پێی كارە، 
هەرچەند كار و تواناییت هەبێ ئەوەندە لە بواری ئابوریدا پێش 
دەكەوی، چونكە واڵتێكی سەرمایەداریە و لە كاردا رقابەت زۆرە، 
ئەگەر ژنان زیرەك نەبن لە بواری ئابوری و كاردا وەدوا دەكەون 
و ئەو جێگە و پێگەی كە هەیانە لە دەستی دەدەن چونكە لەوێ 

وەك مرۆڤ چاو لە ژن دەكرێ.
ـ كارو چاالكیی ژنانی ئامریكا لە ئاست كۆمەڵگای جیهانی چۆن 

هەڵدەسەنگێنن؟
ـ ئەگەر ژنانی ئامریكا لەگەڵ ژنانی واڵتانی دیكەی جیهان بەراورد 
بكەین پێشكەوتنێكی باشیان بە دەست هێناوە، چونكە لە هەموو 
فەرهەنگی خۆیان  هێندێك  میللیەتانە  ئەو  و  تێدایە  میللیەتێكی 
وەردەگیرێ  باشترینەكان  فەرهەنگانە  لەو  كە  ئامریكا  هێناوەتە 
كە هەم بە قازانجی ئامریكا و هەم بە قازانجی ژنان تەواو دەبێ. 
هەر ئەوەش بۆتە هۆی ئەوەی كە ئامریكا هەمیشە قسەی ئەوەڵ 
دەكا. ژنان لە واڵتانی ئوروپایی توانیویانە بە مافی خۆیان بگەن 
ئەوەشدا  لەگەڵ  بەاڵم  درابێتێ،  زیاتریشیان  ئیمتیازی  لەوانەیە 
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هێشتا ماوە كە بەرابەریەكی تەواو لە نێوان ژن و پیاودا هەبێ.
ـ ژنانی كوردی دانیشتووی واڵتی ئامریكا تا چ رادەیەك توانیویانە خۆیان لەگەڵ 

بارودۆخی نوێی ئەو واڵتە كە تێیدان بگونجێنن؟
یا  ژنێك  كاتێك  ئامریكا،  دەچنە  كە  بكەم  كورد  ژنانی  بە  ئیشارەیەك  دەمەوێ  ـ 
بنەماڵەیەك پێ لە خاكی ئامریكا دەنێ، دەبێ قانون و یاساكانی ئەو واڵتە رەچاو 
ئەوانەش  دوای  و  ئامریكا  لە  خۆپێگەیاندن  بۆ  ڕێگایە  سەرەكیترین  زمان  بكات، 
رانەندەگی، چونكە بە پێی ئەوە كە واڵتێكی پان و بەرینە زۆر پێویستە ئەو دو شتە 
بزانی، دەنا ژیان كردن لە واڵتێكی وەكو ئامریكا زۆر سەخت دەبێ. بە خۆشیەوە 
ژنانی كورد لە ئامریكا توانیویانە خۆیان لەگەڵ بارودۆخی ئەوێ بگونجێنن و ژنانی 
هەمیش  و  پێبگەیەنن  خۆیان  هەم  توانیویانە  كە  زۆرن  كوردیشمان  سەركەوتووی 
خزمەت بكەن بە نەتەوەكەیان. نمونە وەك سورەیا فەالح و ژنانی دیكە كە توانیویانە 
دەست  خۆیەتی  جێگەی  بكەنەوە.  خۆیان  جێی  ئامریكادا  گرینگی  پۆستەكانی  لە 
خۆشیان پێ بكوترێ. ژنانی دیكەشمان هەیە بە پێی ئاستی خوێندەواریان توانیویانە 

لە ناو دەرەوەی ماڵ جیگە و پێگەی خۆیان بكەنەوە.

و  ژیان  شاهێدی  نزیكەوە  لە  كردووە  ئامریكاتان  واڵتی  سەردانی  كە  جەنابتان  ـ 
بارودۆخی هەنووكەی ئەوێ هەن، ئەگەر بتانهەوێت هەڵسەنگاندنێك بكەن لە نێوان 
بوارەدا چ  لەو  ئامریكا،  ژنانی واڵتی  لەگەل  ژنانی كورد  بەتایبەتی  و  ئێران  ژنانی 

قسەیەكتان هەیە؟
ـ جیاوازیان زۆرە، چونكە لە ئامریكا قانون و یاسا سەروەرە و هەر كەس سەرپێچی 

لەقانون بكا بە پێی تاوانەكەی سزا دەدرێ، 
مرۆڤ  وەك  ژن  كە  پێدا  ئاماژەم  هەرچەند 
چاوی لێ دەكرێ، نەك وەك رەگەزی جیاواز. 
بەاڵم بەداخەوە لە ئێراندا یاسای بنەرەتی بە 
كە  قانونە  هەر  پێچەوانەوە  بە  یا  ژنە،  دژی 
بە دژی ژن دەوەستێتەوە. هەتا كاتێك ئەوە 
هەبێ چۆن كۆمەڵگا بهێنینە سەر ئەو باوەرەی 
كە ژن و پیاو وەك یەك چاويان لێبكرێ. بە 
تایبەتی لە كوردستاندا كە پرسی نەتەوایەتی 
ئێمەیە  داخوازی  كە  شێوەیە  بەو  هەیە، 
ناتوانین كاری تێدا بكەین. دوور نەچین هەر 
ئەو كارەساتەی بۆ كچانی بۆكان روویدا، هەر 
ژنی  بەرامبەر  كە  تاوانەكانە  لە  یەكێك  ئەوە 
كورد رەوا دەبینرێ. كەوایە جیاوازیەكی زۆر 
لە نێوان ئێمە و ژنانی ئامریكادا هەیە. قسە 
بكەم،  ماندوو  خوێنەران  نامەوێ  بەاڵم  زۆرە 

دەبێ كاری بۆ بكرێ.
ـ یەكیەتی ژنانی دێموكراتی كوردستانی ئێران 
لە واڵتی ئامریكا تا چەندە توانیویەتی خۆی 
نزیك بكاتەوە لە رێكخراوە نێونەتەوەییەكانی 
مافی مرۆڤ و ژنان و ئەوان ئاشنا بكات لەگەڵ 

بارودۆخی ژنانی كورد؟
ـ تا ئێستا كۆمیتەی یەكیەتی ژنان لە واڵتی 
لە  خۆشییەوە  بە  نەهاتبوو،  پێك  ئامریكادا 
ژنان  یەكیەتی  كۆمیتەی  ئەمساڵدا  بەهاری 
لە ئامریكا دامەزرا، پێموایە یەكەم كۆمیتەی 
ژنانی كوردە لە رۆژهەاڵت و باكور و باشور و 
رۆژئاوا. هیوامان ئەوەیە كە لە داهاتوودا ئەو 
ویالیەتە  لە  پێگەی خۆی  و  كۆمیتەیە جێگە 

یەكگرتووەكانی ئامریكا بكاتەوە.
ژنانی  بۆ  هەیە  پەیامێكتان  چ  كۆتاییدا  لە  ـ 

ئێران بەگشتی و كوردستان بەتایبەتی؟
ژنانی  رۆژێك وەك  ئێمەش  ژنانی  هیوادارم  ـ 
ئامریكا ببنە خاوەن ماف و ئازادیەكانی خۆیان 
دەكەم  زۆر سوپاستان  بگیرێ.  لێ  رێزیان  و 
بۆ ئەو دەرفەتەی كە بۆ منتان رەخساند كە 
ئەزموونی خۆم لەو سەفەرەدا بخەمە بەر دیدی 

خوێنەرانی گۆڤاری ژنان.
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سەنتەری راگەیاندن و رووناكبیری ژنان )رێوان(
بنەماڵەی بەرێزی خوالێخۆشبوو رووناك رەعوف

بەرێز كاك بەرهەم ساڵح
وێرای  گەیشت.  پێ  رەعوفمان  رووناك  خاتوو  دوایی  كۆچی  دڵتەزینی  هەواڵی 
سەرەخۆشی و هاوخەمی لەگەڵ بنەماڵە و هاورێیانی لە سەنتەری رێوان، هیوادارین 
نمونەی ژنانێك وەك خاتوو رووناك رەعوف كە بێوچان و ماندوونەناسانە لە پێناو 

دەستەبەركردنی هەرچی زیاتری مافەكانی ژنی كورد هەوڵیان داوە، زیاتر بێت.
بە  خۆمانی  و  هەموومان  بۆ  گەورەیە  خەمێكی  رووناك  خاتوو  دوایی  كۆچی 

هاوخەمی ئێوەی بەرێز، بە تایبەت بنەماڵەی خوالێخۆشبوو دەزانین.

یەكیەتیی ژنانی دێموكراتی كوردستانی ئێران
بەرێوەبەریی گشتی

2012/6/14

پەیامی سەرەخۆشی یەكیەتیی ژنان بە 
بۆنەی كۆچی دوایی خاتوو رووناك 

رەعوف
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نه ته وه یه کدا  و  گه ل  و  واڵت  هه ر  مێژووی  له    
کۆمه لێک که سایه تی قاره مان و نێودار هه ڵکه وتوونه  
و له  هه مانکاتدا کۆمه ڵێک رۆژیش بوونه ته  هێمایه کی 
سه ره ڕای  کوردیش  نه ته وه ی  نه ته وه یی.  و  مێژوویی 
ئه وه ی که  به رده وام له الیه ن داگیرکه ر و دیکتاتۆرانه وه  
ناسنامه ی  سڕینه وه ی  و  بردن  نێو  له   هه وڵی 
نه ته وه کانی تر  باقی  وه ک  به اڵم  داوه   نه ته وایه تییان 
گه لێک  و  په روه ر  نیشتمان  که سانی  بوونی  به  هۆی 
بلیمه ت و بوێر که  هه مووکات دڵیان بۆ  سه رکرده ی 
رزگاری کوردستان و شادبوونی کورد به  مافه کانیان 
و  خه بات  مه یدانی  سوارچاکی  بوونه ته   لێیداوه ، 
تێکۆشان و گه لێک ده سکه وتی به نرخ و مێژووییان بۆ 
نه ته وه که مان تۆمار کردووه  که  ئه ویش به  فیداکاری و 
ته نانه ت به  به خت کردنی گیانیان بووه . بۆیه  ئه گه ر 
بۆمان  بده ینه وه   نه ته وه که مان  مێژووی  له   ئاوڕێک 
و  نه خشاوه   خوێن  به   مێژوومان  که   ده که وێت  ده ر 
زۆر  قوربانییه کی  نه ته وه که ماندا  رزگاری  پێناو  له  
لێبکرێت،  پۆشی  چاو  و  یاد  له   ناکرێت  که   دراوه  
بۆ وێنه  کاره ساتی ئه نفال له  هه ڵه بجه  و کاره ساتی 
ژینۆسایدی دێرسیم و قه تڵ وعامی قاڕنێ  و قه اڵتان 
ئێمه ی  به الی  هه موویان  که   سه دانی تر  و  ده یان  و 

کورده وه  رۆژێکی دڵته زێن و له  بیر نه کراون .

به اڵم کاتێک باس له  دیاری کردنی رۆژی 10ی خاکه لێوه  وه ک رۆژی شه هیدانی 
مێژووی  له   که   بێنینه وه   خۆمان  وه بیر  پێویسته  ئه وه   ده که ین  کوردستان 
نه ته وه که ماندا بۆ یه که م جار له  ساڵی 1324 یه که م حکوومه تی دێموکراتیکی 
کوردی له  شکڵی کۆماریدا که  له  شاری مه هاباد و به  به شداری کورده کانی 
هه ر چورپارچه ی کوردستان و به  سه رۆکایه تیی پێشه وا قازی محه ممه د وه ک 

به  فه رمی ناسینی رۆژی 10ی خاکه لێوه  
وه ک رۆژی شه هیدانی کوردستان ئه رکێکی 

نه ته وه یی و نیشتمانییه 

حیسام ئه حمه دی
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یه که م سه رکۆماری کوردستان داده مه زرێت که  ئه وه  بوو به  ده سکه وتێکی نه ته وه یی بۆ 
هه موو کورد به گشتی نه ک ته نیا بۆ پارت و الیه نێک، چونکه  راسته  حیزبی دێموکرات 
بوو به  بناغه ی دامه زراندنی کۆمار و پێشه وا قازی محه مه دیش سه رۆکی "حدک ئێران" 
به اڵم به شداری کورده کانی پارچه کانی تری کوردستان له  دامه زراندن و راگه یانی کۆمار 
سه لمێنه ری ئه وه یه  که  "حدک ئێران" بووه  به  ماڵی هه موو کوردێکی نیشتمانپه روه ر و 
کۆماریش هه وێنی هه وڵ و تێکۆشانی و ئامانجی کۆماری ئامانجی کوردانی هه ر چوار 
پارچه  بوو، له  هه مان کاتدا رووخان و له  نێو بردنی کۆماری کوردستان دوای 11مانگ 
له   هاوڕێیانی  و  قازی محه ممه د  پێشه وا  له  سێداره دانی  و  په هله وی  رێژیمی  له الیه ن 
رۆژی 10ی خاکه لێوه دا رۆژێکی له  بیر نه کراوه  بۆ هه موو کوردێک و پێویسته  کوردانی 
هه رچوار پارچه ی کوردستان خۆیان به  ئه رکدار بزانن له هه مبه ر به رز راگرتنی ئه و رۆژه  
که  هه وێنی هه وڵ و تێکۆشان و یه کریزی و یه ک بۆچوونی کوردانی هه ر چوار پارچه  

بوو که  له  نێو برا.
به اڵم ئه وه ی لێره دا پێویسته  تیشکی بخرێته  سه ر ئه وه یه  که  نه وه ی ئه مڕۆی کورد هه تا 
چه ند سه باره ت به  مێژووی نه ته وه که مان ئاگاییان له  چ ئاست و هه تا چه ند خۆیان له  
راستای زیندوو راگرتنی ده سکه وت و له  هه مان کاتدا رێزدانان بۆ قاره مانه تی و فیداکاری 
و نه ته وه ویستی رێبه رانی کورد به  ئه رکدار دزانن. بۆ ئه و مه به سته  ده توانم بڵیم نه وه ی 
نوێ و به تایبه ت الوانی کورد وه ک چۆن له  رابردوودا سه لماندیان که  له  پێناو داکۆکی 
کردن له  مان و مه وجوودییه تی نه ته وه که یان و رزگار کردنی کوردستان له  ده ست داگیر 

که ران ئاماده ی هه ر چه شنه  گیان فیداییه کن، 
مێژووی  به   به ستن  پشت  به   ئیستاشدا  له  
پڕ له  حه ماسه  و قاره مانه تی نه وه ی پێشوو 
کوردستانیان وه ک سه نگه رێکی به هێز و له  
گیران نه هاتوو بۆ به ربه ره کانی و له  راستای 
ده سته به ر کردنی مافی نه ته وایه تی پاراستووه  
ده سکه وته کانی  و  کورد  سه ردارانی  یادی  و 
خه بات و تێکۆشانی ئه وان ده که نه  هه وێنی 
یه کڕیزی و یه ک هه ڵوێستی له  دژی دوژمنانی 

نه ته وه که مان.
ئه مڕۆ زیاتر له  هه رکاتێک الوانی کورد ئاوڕ 
له  مێژووی نه ته وه که یان ئه ده نه وه  و به  پشت 
ئه وڕۆی  بۆ  ئیستراتیژی  مێژوو  به   به ستن 
خه بات داده رێژن، بۆ ئه و مه به سته  ده توانین 
ئاوڕێک له  به ڕێوه چوونی چه ندین رێوڕه سمی 
ساڵڕۆژی  رێبه ندان  2ی  یادی  به   تایبه ت 
مه هاباد  له   کوردستان  کۆماری  دامه زراندنی 
و  کوردستان  پارچه کانی  الوانی  له الیه ن  که  
به  شێوه ی هاوبه ش له  باشووری کوردستان 
به ڕێوه  چوون بده ینه وه  که  ده رخه ری ئه وه یه  
به شه کانی  له   هه رکام  له   کورد  الوانی  که  
مێژووه   ئه و  خاوه نی  به   خۆیان  کوردستان 
ده زانن و وه ک رۆژێکی نه ته وه یی بۆ زیندوو 
راگرتنی ئه و یاده  خۆیان به  ئه رکدار ده زانن که  
ده توانین وه ک زیندووترین به ڵگه ش ئاماژه  به  
گرتنی دووهه مین کۆنفرانسی نه ته وه یی الوانی 
 25/12/1390 له   کوردستان  چوارپارچه ی 
بکه ین که  له  ئه نجامی رێککه وتن له  سه ر 21 
خاڵ له  کۆنفرانس، له الیه ن الوانی هه ر چوار 
رێبه ندانیان  2ی  رۆژی  کو ردستان  پاچه ی 
که   کرد  په سند  نه ته وه یی  رۆژێکی  وه ک 
راستییه   ئه و  ده رخه ری  ده توانێت  ئه وه ش 
هه موو  مڵکی  کوردستان  کۆماری  که   بێت 
به   و  هه یه   و  بووه   کوردستان  پارچه کانی 
فه رمی ناسینی رۆژی 10ی خاکه لێوه ش وه ک 
رۆژی شه هیدانی کوردستان له الیه ن کوردانی 
ئه رکێکی  کوردستان  پاچه ی  چوار  هه ر 

نه ته وه یی و نیشتمانییه .
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ئەو  تێداچوونە،  ژنانەی كە  ئەو  وێنەی  لە  پڕە  ئێمە  كۆمەڵگای 
بێوەژنانەی كە بۆ بەدەس هێنانی بژێوی ژیانیان، پەنا بۆ هەر 
كارێك دەبن. ئەو كچانەی كە بۆ بەدەست هێنانی بژێوی ژیانیان، 
خەیانەت و فێلبازی و دەسبڕی دەكەن. ئەو ژنانەی كە توانای 
هەر  لەگەڵ  ئامادەن  و  نیە  تەنیاییان  بە  ژیانێكی  بەڕێوەبردنی 
نیوەی  كە  ژنانەی  ئەو  بێنن.  پێك  هاوسەرێتی  ژیانی  پیاوك 
بگەن  مافیان  بە  ئەوەی  بێ  بە  دادگا  راڕەوەكانی  لە  تەمەنیان 
بەسەر دەبەن. ئەو كچە الوانەی كە بێوەژن بوونە و بۆ هەمیشە 
خەیانەتی  لە  كە  ژنانەی  ئەو  پێش.  دەگرنە  بەدبەختی  رێى 

هاوسەرەكانیاندا دەسوتێن.
بەاڵم لە هەموویان سەرنج راكێشتر پەرچەكرداری خەڵكی ئێمەیە 
واقعیەتی  بێشك  كە  بابەتگەلێك  مەسەالنە.  و  بابەت  ئەو  بۆ 
لەناو  چاوەڕوانی،  ریزی  لە  ئێمەن،  كۆمەڵگای  كۆمەاڵیەتی 
بابەتی هاوڕێیان و  نێوان باس و  لە  تاكسیەكان و ماشینەكان، 
سایتەكان و وبالگەكان، پەرچەكرداری جۆاروجۆر هەیە. هێندێك 
نا، هێندێك رەخنەی لێ دەگرن و  قبووڵی دەكەن و هێندێكش 
هێندێكش سكاال دەكەن، و هێندێكش لەگەڵ ئەم رەوتە دەكەون. 
ئەوەی جێگای سرنجە ئەوەیە كە هیچ كەسێك بە شێوەی موتلەق 
دژی ئەو واقعیەتانە نیە، بەاڵم هیچ كەسیش چاو لە ریشەی ئەو 
واقعیەتانە ناكات و باس لە رەگ و ریشە و نهینیەكانیان ناكات. 
هەیە؟  كێشانەیان  ئەو  ئێمە  كچانی  و  ژنان  لە  هێندێك  بۆچی   
پێشە؟و  لە  وایان  داهاتوویەكی  ئێمە  ژنانی  لە  هێندیك  بۆچی 
بۆچی هێندیك لە ژنان و كچانی ئێمە ترسیان لە رووبەڕوو بوونەوە  

لەگەڵ داهاتوو هەیە؟ 
كە  كاتێك  بەاڵم  بەختەوەرن  و  دێنن  پێك  ژیان  كە  كچانێك 
هاوسەری ژیانیان دەمرێت و یان خەیانەتیان لێ دەكرێ هەموو 

باوكیان  دانی  دەست  لە  بە  كە  كچانێك  دەگۆڕدرێت.  شتێك 
سێبەری فساد و لەناوچوون بە سەر ژیانیان دا زاڵ دەبێت، بەاڵم 
لە بەرامبەردا پیاوی ئێرانی كە ژنی دەمرێت یان جیادەبێتەوە یان 
كورێك كە باوكی لە تەمەنی هەرزەكاری لە دەس دەدات، واقعیەت 

قسەيەكی دیكە دەكات. بۆچی؟

كێشەكانی ژنانی ئێران لە 
كوێەوە سەرچاوە دەگرن

ئەوین مستەفا زادە 
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قسە لە تایبەتەكان و دەگمەنەكان نیە، قسە لە واقعیتەكانی ئێستا 
نیە، قسە لە رەگ و ریشەكانە، قسە لەسەر جۆری پەروەردە و 
چەشن و شێوازەكانە. قسە لەسەر زۆر لەوەپێشە هەر ئەو كاتەی 

كە كچەكانمان لە دایك دەبن.
كاتێك بەوچاوەوە كچانمان پێ دەگەێنین كە توانای بەرێوەبردنی 
ژیان و بنەماڵە، توانای هەوڵ و تێكۆشان بۆ بەردەوامی ژیانیان 
بە  تایبەت  ژیان  بژیوەی  بۆ  پارە  هێنانی  دەست  بە  و  نیە، 

پیاوانە!
و  لەرزوكترین  كە  پێدەگەينین،  كچانمان  چاوەوە  بەو  كاتێك 
ناسكترین و جوانترینی ئێوە، باشترینی ئێوەن، نە بەتواناترین و 

بەهێزترینی ئێوە! 
ئێوە،  بوێرترینی  كە  پێدەگەينین،  كچانمان  چاوەوە  بەو  كاتێك 

بێزارەكەرن!
كاتێك بەو چاوەوە كچانمان پێدەگەينین، كە جوانترینی ئێوە، پڕ 

زریقەو بریقەترینن!
بوێری  و  ئازادی  خۆراگری،  مشقی  كچانمان  لەگەڵ  كاتێك 

ناكەین!
تەنیایی  بە  ژیان  بەرێوەبردنی  توانای  لە  كچانمان  كاتێك 

دەترسێنین!
كاتێك لە تەنیایی دەیانترسێنین!

هاودەنگی  و  دیتن  كۆمەڵگا،  ناو  چوونە  لە  كچانمان  كاتێك 
دەترسێنین!

كاتێك كە بە جێگای رووبەڕووكردنەوەیان لەگەڵ راستیەكانی ناو 
كۆمەڵگا، دووريان دەكەین و بۆ خۆمان لەبەرانبەریان رادەوستین. 
كچانمان هەرگیز وەكوو كوڕان و پیاوانی ئێمە فێر نابن كە هەوڵ 
و كوشش بكەن، فێرنابن هێز و دەسەاڵت لە دەستیان دا راگرن و 

فێر نابن خۆڕاگر و كۆڵ نەدەر بن. 
فێر نابن ریسك بكەن!

فێرنابن بە تەنیایی لە كۆمەڵگا بژین! 
فێر نابن پشتیوانی بكەن.!

فێر نابن یارمەتی ژنانی دیكە بدەن!   
فێرنابن مافی خۆیان وەرگرن!
فێر نابن ژنێكی بە توانا بن!

فێر نابن ئەو هێز وتوانایانەش فێری كچەكانیان بكەن!
فێر نابن هێما و سیمبول بن! هێمای مرۆڤێكی تەواو و كامڵ. 
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...قەتم ئەوی ڕۆژێ لە بیر ناچێ كە بابم هاتەوە ماڵێ و 
ئەمن دەگەڵ دایكم لە حەسارێ خەریكی خوری شی كردنێ 

بووین، بابم ڕوو لە دایكم گوتی: كارم پێتە.
داوای  ئاغا  و  هەیە  خوازبێنیت  گوتم:  پێی  دایكم  شەوێ 
كردووی. مارە كردن و گۆیزتنەوەكەم یەك بوو، ئەو ترسەی 

كە هەتا ئێستاش لە چوونە ماڵە ئاغای لە دڵم دایە، سێبەری 
جێگایەكی  بوومە  چوو  نیستم.  و  هەست  تەواوی  سەر  خستە 

یەكجار نامۆ.
ماڵی ئاغا حەسارێكی گەورەی چوار گۆشە بوو كە ڕوو لە قوبڵە، 
لە ڕۆژهەاڵتەوە بۆ ڕۆژاوا بریتی بوو لە مەتبەقێكی گەورە كە سێ 
ئیرۆ  ئەنبارێكی  ئاردی،  گەورەی  كەندویەكی  بوو،  تێدا  تندوری 
و تۆشەی ساڵێ، بەرهەیوانێكی گەورە كە مەشكەی لێ دەژا و 
هەروەها تەویلەی واڵغان، جا بە بەرەوەی ئەویدا خانوبەرەیەك 
لە  بوو  بریتی  خۆی  بۆ  و  سەرێ  دەچووە  پلیكانان  دە  بە  كە 
بە  گەورەی  خەڵوەتیەكی  كە  دانیشتن  دیوێكی  و  پێشخانەیەك 
كە  بوو  جێگایانە  چەندین  لەو  یەكێك  ئەوە  كە  بوو  سەرەوە 
وەتاغی ژورێیان پێ دەگوت كە هی یەكێك لە براكانی ئاغای بوو، 
لە درێژەی ویدا هەر كەم تاكورتێك جێگایەكی دیكەی بەو چەشنە 
بوو كە یەكی دی لە ماڵەكانی برایەك لە براكانی دیكەی ئاغا بوو، 
كە بات داباوە یانی پشت بە قوبڵەی حەسارەكە، بەالی ڕۆژاوای 
دەیگوت  بابم  كە  بوو  كۆن  گڵینی  دیوارێكی  خوار  هاتبایە  وێدا 
زەمانی باپیری ئاغای كێشراوە. دیسان باتداباوە یانی لە ڕۆژاوا 

هەستار

ڕا بەرەو ڕۆژهەاڵت بریتی بوو لە وشتر خان، چەند هۆڵی گەورەی 
مەڕ و مێگەل و بەرغەالن، ئیستەبڵی ئەسپان و.. جا دەگەیشتیە 
ئەو سوچەی و باتدەداوە یانی ڕوو بە قوبڵە كە ڕوشتبای دەبوو 
بە دیوی دەرێ، ئەو جێگایەی كە ئێمە حەقمان نەبوو بچین و 
شوێنی تایبەت بە میوانان بوو هەڵبەت پیاو. دااڵنێك دەكەوتە 
نێوان دیوی دەرێ و مەتبەقێكی كە تایبەت بە دیوی دەرێ بوو، 
ئەو جار دیسان دەبۆوە دیوی ژورێ، كە ئەمن لەو بەشەدا دەژیام، 
سوچەكان وێكدەكەوتنەوە، وەتاغی من لەو ژورەدا وەتاغێكی بە گڵە 
سپی سواغ كراو بوو كە چەندین تاقەی دەخوارد و پەنجەرەیەكی 
بە سەر حەسارێدا هەبوو. پتری ڕۆژەكانی ژیانم بریتی بوون لە 
كاروباری ڕۆژانە لەگەڵ ژنەكانی دیكەی ماڵە ئاغای كە دەبێ بڵێم 
وچانمان  هیچمان  كاردارەكان  هەتا  بووم،  ئاغاژن  كە  ڕا  من  لە 
بێدەنگی  بێ پسانەوەیەش،  بوونە  ماندوو  ئەو  بەستێنی  نەبوو، 
بوو. زۆر ڕۆژان لە حەسارێ لە هەیوانی دیوە چكۆلەكەی خۆم 
دادەنیشتم و تەشیم دەڕیست و غەم هەڵیدەگرتم، ماڵی خۆمان 
هەر لە پەنا ماڵی ئاغای لە پشت دیواری ئەو حەسارە بوو، كەچی 
نەمدەتوانی بچم، یادی دایكم دەكرد و توڕەیی بابم وەبیر دەهاتەوە 

مەهاباد
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و بۆ خوشكە چكولە لەبەر 
بوو  وەخت  ممەكانەكەم 
بگریم  نەمدەوێرا  بم.  شێت 
بە  ئاغا  بیستبوم  ئاخر 
و  دەبێ  توڕە  ژنان  گریانی 
بمبینێ  كەسێك  دەترسام 
كە دەگریم و بۆی بگێرێتەوە 

و تووشی پەندان بم.
كار  نەدەبڕاوە،  میوان 
زۆریش  نەدەبوو،  تەواو 
ماڵە  ژنانی  كۆمەڵی  لەنێو 
ئاغای خۆشەویست نەبووم، 
نا  بم،  السار  بڵەی  نەك 
هیچكەس وەك من گوێ لە 
مست نەبوو بەاڵم دەیانگوت 
كرمانجە«،  »كچە 
هەر  بكەم،  چی  نەمدەزانی 
بەر  لە  دەزانی  ئەوەندەم 
دەنگێ  دەبێ  بابم  ئابڕوی 
دەخواردەوە،  خۆم  نەكەم، 
بێدەنگی  و  بووم  تەنێ  بە 
و  مریشك  و جار جارەیش 
ساوای  گوێلكی  و  جوجكە 
نێوی  بە  مانگایەی  ئەو 
ئاواڵم.  دەبوونە  بوو،  خۆم 
مانگ  و  چون  و  هاتن  ڕۆژ 
تێپەرین. بە هۆی ئەو حاڵ 
دەنگ  هەمبوو،  وەزعەی  و 
منیش  و  ژنان  نێو  كەوتە 
خۆم  لە  درەنگتر  لەوان 
دووگیانم،  كە  بووم  حاڵی 
تەوس  سێبەرتر،  پڕ  ترس 
تەنیایی  پتر،  ژنان  وتانەی 

من بەرباڵوتر ببوو.
نەهێشێنم،  سەرتان  با  جا 
بە  موو  وانیە  قەرار  خۆ 
سەرهاتە  بە  ئەو  مووی 
بگێڕمەوە،  بۆ  خامۆشەتان 
لە  دەڵێن  ژن  وەك  بەڵێ 

ماوەی هەشت نۆ سااڵن دا پێنج زگم كرد، كوڕی هەوەڵینم 
بە  دیكەشم  ئەوی  نەدی،  لێ  خێرم  و  دا  پێوەی  دووپشك 
زەردویی مرد و دوو كچە قوڕبەسەرە و كوڕێكم بۆ ما، پاش 
ئەو هەمووە ساڵە تەواوی دڵخۆشیم ئەو كوڕەم بوو، ڕوحم لە 
سەر سەری بوو، دەتگوت تەواوی غەمی ئەو چەند ساڵە و 
تەنیایی ئەو ژوورە تاریكە گڵینە و شەوانی دور و درێژی بەر 
چڕای نەوتی و ئەو فرمێسكەی قەت نەمدەوێرا ئیزنی پێ بدەم 
بە ڕاشكاوی بێتە خوار، لێم ببوون بە شتێكی زۆر الواز و بێ 
دەستەاڵت كە تەنانەت ئیدی سرنجم نەدەدانێ. گەورە دەبوو، 
بەاڵم  دەكەوتەوە،  دوور  من  لە  پتر  دەبوو،  گەورەتر  هەتا 
دڵم نەدەهات ئەوەی وەڕوو بێنم، دەمگوت نەوەك بڕەنجێ. 

منیش  بوو،  ئاغای  كوڕی  تاقە 
دا  دەروونم  لە  تەنیا  دەستەاڵتم 
خۆ  دەنا  هەبوو،  دا  سەری  بە 
دڵ  بە  تێر  تەنانەت  نەمدەتوانی 

بیبینم.
بەشێكی  و  هەندەران  دەچووە 
زۆری لە ژیانی لە تاران و تەورێزان 
دەگوزەرا. لە بیرمە جارێكیان كە 
بوو،  كێشا  عەكسێكی  هاتبۆوە، 
بیبینم،  هێنای  كردبۆوە  گەورەی 
بستێنم،  لێی  نەدەهات  دڵم 
دەتگوت بە دەیان پێیان گوتوە، 
دیوەكە  قولینچكێكی  لە  هەستاو 
هەڵیاوەسی و گوتی: ئەوە با لێرە 
و  ڕەفیق  ڕا  لەو دەمی  دایە.  بێ 
هاودەمی ڕۆژ و شەوانم ئەو عەكسە 
بوو، بەاڵم چونكە دیوەكەم تاریك 
و  بیهێنم  دەبووم  مەجبور  بوو، 
لەسەر كۆشم دایبنێم و تێر تێی 
فرمێسكم  نەهێلم  بەاڵم  فكرم، 
پاش  ئیدی  هەڵبەت  خوار،  بێتە 
بەر  لە  نەك  ساڵە  هەمووە  ئەو 
لە ترسی  بەڵكو  تێبینی پێشوو، 
دەفكریم  تێی  خودای!  قەهری 
»چەند وەك بابم دەچێ، یان نا 
ناوەلاڵ  دەچێ،  ئاغای  وەك  پتر 
دەڵێی  چی  ئاغای  و  چی  بابمی 
تێی  دیسان  میسرێیە«  یوسفی 
دەفكرێم و بیرم لە تۆ دەكردەوە، 
دەمگوت داخودا دەبێ ئەتۆ چۆن 
بێ  جوانتر  تۆ  چاوی  دەبێ  بی، 
یان ئی بابت، لە باوەشم دەكردی 
باوەش  لە  كە  ئەوەندەی  تێر  و 
نەكردنی باوكتم لە بیر بچێتەوە، 
دەیانگوت  و  نەیاندەهێشت  ئەخە 
ماچم  بگرێ.  تۆی  ڕەنگی  نابێ 
نەكردنی  ماچ  تۆڵەی  و  دەكردی 
دیوە  ئەو   . دەكردەوە  باوكیشتم 
زیندان  وەك  كە  چكۆلەیە  گڵینە 
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بوو بۆ من، بەو عەكسەوە ببوە بەهەشت. زۆر جاران بە دەم وردە 
خەیاڵتەوە خەوم لێدەكەوت و كە وەخەبەر دەهاتم عەكسەكەم لە 
باوەش دا بوو. ئاخ كە چوزانی چەندەم ئەتۆ لە زەینم دا هێنا 

بەرچاو و چەندەم ڕاژاندی و چەندم الیە الیە بۆ گوتی.
لە  ئاغای  كوڕە  داوەتێ.  سەر  بچنە  دەبوون  ساز  ئاغای  ماڵی 
ئاغاژن  منی  چووبام،  نەدەبوو  ئەمن  هێنابوو،  ژنی  دی  دێیەكی 
و  بیست  لەو  هاتەوە  وەبیرم  ڕابگەم،  ژورێ  كاروباری  بە  دەبوو 
چەند ساڵەی دا، هیچكات بۆ هیچ كوێیان نەبردم، چەند جارێك 
نەبێ كە ئیزن درابووم بۆ سەردانێ بچمەوە ماڵی بابم، گریان لە 
ئەوكم دابوو، بەاڵم گوتم با دیسانیش هەر نەگریم خۆ لە بارێكەوە 
ئەو یەك دوو ڕۆژە وەك جارەكانی دی كە بە تەنێ بە جێ دەمام 

بەهەشتێك بوو بۆ من.
وەك جاری جاران عەكسم لە سەر كۆشم دانا بوو، تێی دەفكریم، 
پتر لە هەر جارێك ئەتۆم لە بەر چاوی بوو، دەستم بە كاكۆڵت 

دادێنا و دەمالواندییەوە...
لەو  ڕۆژێك  كە  كرد  ڕا دەستی پێ  لەوێ  ماجەڕایە  ئەو  تەواوی 
سەروبەندەی دا لەڕێی ماڵێ دابوو، بیری لە قسەكانی ئەوی رۆژیێ 

دایكی دەكردەوە كە گوتبوو:"خەونم بە خەسومەوە دیوە و خۆ 
شتێكی  خەونە  ئەو  بەڕاستی  نەدیووە،  خەسوم  قەتیشم  ئەمن 

سەیرە".
گەیشتەوە ماڵێ، لە پڕڕا لە جیاتی ئەوە كە بچێتە ناو دیوەكەی 
خۆی ڕێگای گۆڕی و الیدا و چووە دیوەكەی بابی، بابی لە سەر 
تەنیشت ڕاكشا بوو، دوای ساڵو كردن، بێ هیچ ئەوال و ئەم الیەك 
كە  مابوو  پرسێك  بەاڵم  لێكرد،  پرسیاری  دایكی  بە  سەبارەت 
ئەرێ  پرسی:  لێی  دیسان  بۆیە  هەر  بۆوە  نەدرا  وەاڵمی  هێشتا 
بابە دایكت چۆنی ئەمری خودای كرد؟ پێی گوت: لە داوەتێ ڕا 
هاتبوینەوە، چوومە دیوەكەی ساڵوێكی لێ بكەم، لە پێشدا پێم 
وابوو خەوی لێ كەوتووە كە چی دیتم نا، ئەوە عەكسەكەی منی 
لە باوەش دایە و تەواو بوو، ئەرێ با منیش شتێكت لێ پرسم، 

چۆنە ئەوەت هاتووە لە مێشكەوە؟
واڵمی نەداوەو هاتە دەرێ، ئەوە یەكەم جار بوو لە تەواوی تەمەنی 

دا كە بابی لە بارەی دایكی خۆی دا شتێكی بۆوی گێڕا بۆوە.

 هەستار= فرمێسكێك كە لە گریانی بێ دەنگەوە هەڵدەوەرێ.
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ئەم ئێوارە
دڵدارێکی لە خۆبايی

هاتە الم و وتی ها دەبینی
ئەم چەپکە گوڵە؟

ئەمەشیان شانە و ئاوێنەیە و
ئەمەشیان ئینجانەی واڵتی دڵە

یار بۆی ناردووم
 بۆ رۆژی خۆشەویستی

بە گوێچکەمدا چڕپەیکی کرد و
بە غەمزەیى بەالما تێپەری بە ئەسپای

وتم مەرۆ کەمێ ڕاوەستە
پیرۆزت بێ

دیاریەکی جوانت لەدەستە
منیش هەر وەک تۆ دڵدارم !

ئەم ئێوارەیە 
نامەیەکم بە شەمااڵ بۆ هات

لەسەری ئاوا نووسرا بوو
بۆ خۆشەویستی دوورە واڵت

نامەکەم نا بە دڵمەوە
ڕام کردە ژوورەکەی خۆم

نامەم کردەوە
لە نامەکەدا

گەاڵیەکی دار گوێز و چڵە رێحانەیەک و
تیا  کێشراوی  بەدەست  وێنەیەکی  و  شین  بەردێکی  تەختە 

بوو
لەسەرگەاڵ گوێزەکە بە خەتێکی سوور نووسرابوو

هەناسەکەم خۆشم دەوێی
تەختە بەردەکەش بە وێنەی دڵ 

کرا بوو بە پەتێکەوە
لە الی راستیەوە ئااڵی کوردستان و

 الی چەپیشەوە 
سیمای کوردستانی 

تیا کێشرا بوو
ئیتر دەستم دایە نامەکە

خه اڵتی 
ڤااڵنتایین

دلسۆز یاری
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وشە بە ووشەی رستەکانم بە چاوی دڵم خوێندەوە
چوار رستە بوو
رستەی یەکم 

سالوێک و دوو شێعری دلدار
رستەی دووهەم

هەوالی خۆر و واڵتی ئاگر و خوێن 
رستەی سییەم

گۆڤەندی شەماڵ و زریان و
رستەی چوارم

هەمووی ئەوینی من و ئەو بوو
لە سەرووی وێنەکە

زنجیرە چیای زاگرۆسی 
لە ئاراراتەوە وێنا کردبوو 

بۆ ئاگری و قەندیل و بۆ قووالی ناوەند و
لەوێوە بۆ شاهۆ و دااڵنپەڕ و دااڵهۆ

لە دااڵهۆ خۆر سەرهەڵ ئەدا و
کوردستان دەپێوێ و

بۆ نیوەرۆپشوو دەگاتە چوار چرا
 ئێوارە ژوانی دێنێتەوە  ئاگری و 

پاشان بە هێمنی
دەست لە مالنی کوردستان دەبێ

لە بناری چیاکان
شەونم و مێرگ و چیمەن لە ژوان دان

هەڵۆیان سەری شاخیان کردۆتە متەرێز
قاز و قورینگیش بە ئاسمانەوە خول دەخۆن

دیمەنی واڵتی خۆر و ئاگر بوو
لە بناری هەر کێوێ

دارستان و رەز و باخ و چۆمێک و 
چەند گوندێکی خنجیالنە و
شارێکی رووناک دەبیندرێ

هەر لەوێدا
کاروانی جەنگاوەرانی خۆرەتاو

قەتارەیان بەستووە
سەری کاروان لە قەندیل و کۆتای لە شاهۆ و

بیری روزگاری واڵتی تەنیوە
لە خوار وێنەکەشدا نووسرابوو

چاوگی ئاگر هێز و گیانمە
باوەری بەرزی کوردستانمە
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هەیئەتێكی پارتی ماف و 
ئازادی و كۆمەڵەی الوان 

سەردانی یەكیەتیی
 ژنانیان كرد

ژنانی  هەیئەتێكی   ،1390 رەشەممەی  29ی  دووشەممە،  رۆژی 
لە  هاتبوون  پێك  كە  الوان  كۆمەڵەی  و  ئازادی  و  ماف  پارتی 
بەرێزان سێڤگی، بەرپرسی رێكخراوی ژنانی پارتی ئازادی، خاتوو 
و  ئازادی  پارتی  ژنانی  رێكخراوی  بەرێوەبەریی  ئەندامی  سۆزدا 
الوان  كۆمەڵەی  بەرێوەبەریی  ئەندامانی  ئارەزوو  خاتوو  هەروەها 

سەردانی یەكیەتیی ژنانیان كرد.
لەم سەردانەدا پرس و بەربەستەكانی ژنانی كوردستانی ئێران و 
كوردستانی توركیە خرابەرباس و دوای تاوتۆ كردنی خەباتی ژنانی 
كورد لە چوارپارچەی كوردستان، بەڵێنی هاوكاری و پێوەندیەكی 

بەرباڵو و پتەوتر لە الیەن هەر دوو رێكخراو درایەوە.
شایانی باسە هەیئەتی میوان لە الیەن هەیئەتێكی چەند كەسی 
لە بەرێوەبەرایەتیی یەكیەتیی ژنان بە سەرپەرستیی خاتوو ئێلهام 
چایچی بەرپرسی گشتی یەكیەتیی ژنانی دێموكراتی كوردستانی 

ئێران بە گەرمی پێشوازی كران.

دامەزرانی کۆمیتەی 
یەکیەتیی ژنانی دێموکراتی 
کوردستانی ئێران لە ئامریکا

مەبەستی  بە  ئێران  کوردستانی  دێموکراتی  ژنانی  یەکیەتیی 
واڵتی  لە  خۆی،   چاالکییەکانی  و  کار  بە  زیاتر،  پەرەپێدانی 

ئەمریکا کۆمیتەیەک دامەزراند.
لە رێکەوتی 2ی بانەمەڕی 1391 ئەندامان و الیەنگرانی یەکیەتیی 
ژنانی دێموکراتی کوردستانی ئێران لە واشینگتون، بە هاوکاریی 
ئەمریکا  لە  ئێران  کوردستانی  دێمۆکراتی  حیزبی  کۆمیتەی 

کۆبوونەوەیەکی گشتییان پێک هێنا و کۆمیتەیان ساخ کردەوە.
رەقیب"  "ئەی  نەتەوایەتیی  سروودی  بە  کۆبوونەوەکە  سەرەتای 
و راگرتنی خولەکێک بێدەنگی بۆ گیانی پاکی شەهیدان دەستی 

پێکرد.
دواتر بەڕێز "جەماڵ عەبدوڵاڵزادە" بەرپرسی کۆمیتەی حدک ئێران 
لە ئەمریکا وتەیەکی کورتی لەسەر رۆڵی ژنانی کورد پێشکەشى  

کرد و داوای سەرکەوتنی بۆ کۆبوونەوەکە خواست.
ژنانی  یەکیەتیی  بەڕێوەبەریی  ئەندامی  "هیرۆ جەڵدیانی"  پاشان 
دێمۆکراتی کوردستانی ئێران لەسەر بارودۆخی ژنانی رۆژهەاڵتی 
لەسەر  باسێکی  کورتی  بە  هەروەها  دوا.  ئێستادا  لە  نێوەڕاست 
کورتی  شرۆڤەیەکی  و  کرد  دێمۆکرات  ژنانی  یەکیەتیی  مێژووی 
کرد.  پێشکەش  ژنان  یەکیەتیی  ئەساسنامەی  و  بەرنامە  لەسەر 
پاشان بەشداربوان پرسیار و بۆچوونی خۆیان هێنایە بەر باس و 

واڵم درانەوە.
 3 دێمۆکراتیکدا،  و  ئازاد  هەڵبژاردنێکی  لە  کۆتایی  بەشی  لە 
ئەندامی ئەسڵی و 2 جێگر بۆ کۆمیتەی یەکیەتیی ژنانی دێمۆکراتی 

کوردستانی ئێران له ئامريکا هەڵبژێردرا.
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هەتاوی،  1391ی  جۆزەردانی  2ی  رێكەوتی  سێشەممە،  رۆژی 
هەیئەتێك لە الیەن یەكیەتیی ژنانی دێموكراتی كوردستانی ئێران 
بەشداریی  ژێنێڤاكالدا  نێونەتەوەیی  رێكخراوی  كۆبوونەوەی  لە 

كرد.
رۆژهەاڵت  ژنانی  رێكخراوی  چەندین  بەشداریی  بە  كۆبوونەوەكە 
ئائورێلی،  بەرێز  كۆبوونەوەدا  دەسپێكی  لە  پێكرد.  دەستی 
ژێنێڤاكال،  نێونەتەوەیی  رێكخراوی  لە  ژنان  بەشی  بەرپرسی 
مێژوو  هەمبەر  لە  زانیاری  هێندێك  زیاتر،  بەرچاوڕوونیەكی  بۆ 
تازە  بەشی  دوو  هەروەها  و  رێكخراوەیە  ئەم  كاری  چۆنیەتی  و 
دامەزراو، وەك بەشی مندااڵن و ژنان لەم رێكخراوەیە پێشكەشی 
بەرێز  الیەن  لە  كۆبوونەوە  دووهەمی  بەشی  كرد.  بەشداربووانی 
ئائۆریلی تەرخان كرا بە ئامانجەكانی پێك هێنانی كۆبوونەوەكە. 
هەروەها ئاماژەی بە چەندین كاری گرینگی ئەم رێكخراوەیە كرد 
كە لە هەمبەر پرسی ژن بەرێوەدەچێت. هەر لە چوارچێوەی كاری 
هیوایە  بە  رێكخراوەیە  ئەم  كە  رایگەیاند  ئائۆریلی  بەرێز  ژناندا، 
لەم  ژنان  سەرەكیی  پرسی  سێ  و  بخات  رێك  پەیماننامەیەكی 
دووهەم،  جینسی،  توندوتیژی  یەكەم  بگونجێنێت،  پەیماننامەیە 
كردنی  خوش  سێهەم،  جینسیەتی،  هەاڵواردنی  كردنەوەی  كەم 

رێگا بۆ بەشداریی ژنان لە ناوەندەكانی بریاردا.
بەرێز ئائۆریلی وەك نوێنەری رێكخراوی ژێنێڤاكال داوای لە هەموو 
بەشداربوانی ئەم كۆبوونەوەیە كرد كە خاڵەكانی پەیماننامەكە بە 

وردی تاوتۆ بكەن و بیخەنە بەر باس و گفتگۆ. 
كۆبوونەوەكە 6 كاتژمێر خایەند و جێگای ئاماژەیە كە هەیئەتی 
ئامادەبوو لە الیەن یەكیەتیی ژنانی دێموكراتی كوردستانی ئێران 
ژنان  یەكیەتیی  گشتی  بەرپرسی  چایچی  ئێلهام  لە  بوون  بریتی 
و هەروەها هێرۆ جەڵدیانی ئەندامی بەرێوەبەریایەتیی یەكیەیتی 

ژنانی دێموكراتی كوردستانی ئێران.

بەشداریی یەكیەتیی ژنان لە كۆبوونەوەی 
رێكخراوی نێونەتەوەیی ژێنێڤاكال
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بەشداریی هەیئەتی 
یەكیەتیی ژنان )ئاڵمان( 

لە كۆبوونەوەی حیزب و 
رێكخراوە كوردییەكان

شاری  لە  زایینی،  ی   2012  /  6  /  10 شەمە  یەك  ڕۆژی  لە 
نورنبێرگی ئاڵمان، كۆبوونەوەیەك بە بەشداری ژمارەیەك لە حیزب 
و ڕێكخراوەكانی باشوور، ڕۆژهەاڵت و باكووری كوردستان لە سەر 
پرۆژەی هاوكاریی كوردەكان بە مەبەستی هەوڵدانی كوردەكانی 
دەرەوەی واڵت بۆ پەیدا كردنی شوێنی شایانی خۆیان لە كۆمەڵگای 
مرۆڤایەتیدا و هەروەها هەوڵ بدەن بە گوێرەی توانا و لێهاتوویی 
و وشیاری نەتەوەیی خۆیان، سەرەڕای بیر و بۆچوونی جیاواز، 
گونجاو،  میكانیزمی  دۆزینەوەی  و  دیالۆگ  ڕێگای  لە  تێبكۆشن 

زەمینەیەكی لەبار بۆ هاوكاری كردن بدۆزنەوە، پێك هات .
بۆ  بێدەنگی  خولەكێك  و  ڕەقیب  ئەی  سرودی  بە  كۆبوونەوەكە 

گیانی پاكی شەهیدانی كوردستان دەستی پێكرد.
پرۆژەكە لە الیەن بەڕێز كاك "باسگت عەزیمی" یەكێك لە بەرپرسانی 

ناوەندی كولتوریی كوردی لە شاری نورنبێرگ دارژرابوو .
ئامانجەكانی پرۆژەكە :

1 / پاراستنی پێناسەی نەتەوەیی
2 / پەرەپێدانی زمان، كولتوور و هونەری كوردی

3 / ناساندنی سیمای گەش و شارستانییانەی كورد بە دانیشتوانی 
شارەكە و دەوروبەری

4 / گونجاندنی باشتری كوردەكان لە كۆمەڵگای ئاڵماندا
كۆبونەوەكە بە بەشداری چاالكانەی بەشداربووان و بە پێشنیار و 
رەخنە، بە یەكدەنگی بڕیار لە سەر بابەتەكان، بەرنامە و چاالكی 
بۆ یەك ساڵی داهاتوو دارێژرا و ماوەی هەشت كاتژمێری خایاند 
و لە كەش و هەوایەكی دۆستانە بە ڕەزامەندیی هەموو بەشدار 

بووان كۆتایی پێهات.
الیەن و رێكخراوە بەشداربووەكان بریتی بوون لە :

1/ پارتی دێموكراتی كوردستان
2 / ناوەندی كوردی

3 / حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران

4 / یەكیەتی ژنانی دێموكراتی كوردستانی ئێران
5 / بزووتنەوەی گۆڕان

6 / حیزبی دێموكراتی كوردستان
7 / یەكیەتی نیشتمانیی كوردستان

8 / حیزبی شیوعی كوردستان
9 / رێكخراوی كۆمكار

ژنانی  یەكیەتیی  هەیئەتی  دانیشتنەدا  لەو  كە  بگوترێ  پێوستە 
كەژاڵ  بەرێزان  لە،  هاتبوو  پێك  ئێران  كوردستانی  دێمۆكراتی 

نەقشبەندی بەرپرسی ژنان و سوعدا حەسەنزادە.
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یەكیەیتی ژنانی دێموكراتی كوردستانی ئێران بە دوای بەستنی 
و  كۆبوونەوە  مەبەستی سەردان،  بە  دووهەمی خۆی،  كۆنگرەی 
كوردستان  لە سەرانسەری  كۆمیتەكان  نوێ  كردنی سەرلە  ساق 
لە رۆژی شەممە، رێكەوتی 9ی بانەمەڕی 1391ی هەتاوی، هەتا 
رێكەوتی 18ی بانەمەڕی 1391ی هەتاوی، بە هاوكاریی چەندین 
سەردانی  هاتبوو،  پێك  بەرێوەبەری  ئەندامانەی  لە  كە  هەیئەت 

هەموو كۆمیتەكانی خۆی لە سەرانسەری كوردستان كرد.
یەكیەتیی  تەشكیالتی  بەشی  هەڵمەتی  بە  كە  كۆبوونەوانە  ئەم 
ئیبتیكارەوە  مەحبووبە  خاتوو  بەشە،  ئەم  بەرپرسی  و  ژنان 
ئەو  ژنانی  و  ئەندامان  بەرچاوی  پێشوازیی  لەگەڵ  بەرێوەچوو، 
كەمپ و شار و شارۆچكانە بەرەورووبوو. خاتوو ئێلهام چایچی، 
بەرپرسی یەكیەتیی ژنان كە سەرپەرستیی هەموو هەیئەتەكانی 
وەئەستۆ بوو، بە پێك هێنانی كۆبوونەوەی گشتی و باس و تاوتۆی 
بارودۆخی هەنووكەیی ژنانی كوردستان و جیهان، باسەكەی دەس 
پێكرد. سەردێری ئەو باسانە كە لە كۆبوونەوەكان پێشكەش كرا 

بریتی بوون لە: 
ـ كۆنگرەی دووهەمی یەكیەیتی ژنان و راسپاردەكانی كۆنگرە بۆ 

بەرێوەبەری
ـ مێژووی یەكیەتیی ژنان و شێوەی كاری ئەم رێكخراوەیە

ـ بزووتنەوەی ژنان لە ئێران و كوردستان
كۆماری  مرۆڤایەتیی  و  ژن  بە  دژ  سیاسەتەكانی  و  یاساكان  ـ 

ئیسالمی 
ـ بارودۆخی ئابووریی ئێران

ـ ئەركی ئەندامانی یەكیەتیی ژنان
هەموو  دووهەمی  بەشی  گشتی،  باسی  كردنی  پێشكەش  دوای 
بە كاری بەشی تەشكیالت كە پێك  كۆبوونەوەكان تەرخان كرا 
هێنانی كۆمیتە و ئەندامگیری سەرلە نوێ بوو. بە خۆشیەوە هەردوو 
بەش لەگەڵ پێشوازیەكی یەكجار بەرچاوی ژنان بەرێوەچوو و ژنان 
چ وەك ئەندامی كۆمیتە و چ وەك ئەندام بوونەوە لە یەكیەتیی 
رەزامەندیەكی  جێگای  ئەمەش  كە  گێرا  رۆڵیان  چاالكانە  ژنان 

یەكجار زۆر بوو بۆ هەیئەتەكانی یەكیەتیی ژنان.
سیرانی،  كانی  منێرە  ئیبراهیمی،  گولێ  بەرێزان  باسە  شایانی 
كەنێر مێهفەر، رووناك فەتحی، مەلێحە محەممەدی وەك هاورێیانی 

ئەم هەیئەتانە، لە كۆبوونەوەكان بەشداریان كرد.

سەردانی كۆمیتەكانی یەكیەتیی ژنان لە سەرانسەری 
كوردستانی عێراق
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بەرێوەبردنی 
كۆبوونەوەیەكی ئامووزشی 

لە كەمپی شێرەوەن

لە ڕێكەوتی2012/6/18ی زایینی، لە سەر بانگهێشتی كۆمیتەی 
یەكیەتی ژنانی دێموكراتی كوردستانی ئێران لە كەمپی شێرەوەن، 
بەرەنگاربوونەوەی  سەنتەری  بەرپرسی  ڤیان،  خاتوو  بەڕێز 
توێژەری  سوعاد،  خاتوو  هەروەها  ژنان،  دژی  تووندوتیژی 
كۆمەاڵیەتی و بەرپرسی بەشی ڕۆشنبیری و پاراستنی ئەو سەنتەرە، 
لەسەر خۆپاراستنی ژنان لە نەخۆشی شێرپەنجە كۆبوونەوەیەكی 
ڕۆشنبیری و هۆشیاریان بۆ هەموو ژنانی كەمپی شێرەوەن بەڕێوە 
دوانیوەڕۆ  كاتژمێر3ی  لە  كۆبوونەوەیە  ئەو  ئاماژەیە  جێی  برد. 

دەستیپێكرد وكاتژمێر پێنج كۆتایی پێ هات. 

بەرێوەبردنی سەیرانێك بۆ 
ئەندامانی یەكیەتیی ژنان لە 

كەمپی شێرەوەن
كۆمیتەی یەكیەتی ژنانی كەمپی شێرەوەن لە درێژەی چاالكیەكانیدا، 
لە ڕێكەوتی 2012/5/28 سەیرانێكی بۆ ئەندامان و دڵسۆزانی ئەو 
كۆمیتەیە ڕێكخست و بە گشتی زۆرینەی ئەندامانی یەكیەتی ژنان 

و الیەنگرانی ئەو كۆمیتەیە لەو سەیرانەدا بەشداریان كرد. 
جێی ئاماژەیە ئەو سەیرانە لە كاتژمێر7ی سەر لە بەیانی دەستی 
پێكرد و لە كاتژمێر7ی ئێوارە كۆتای پێهات. مەبەست لە پێك 
بەهاریی  سرووشتی  لە  وەرگرتن  كەڵك  سەیرانە  ئەم  هێنانی 
ئەندامانی  بۆ  خۆشحاڵی  جێگای  بە  بوو  كە  بوو  كوردستان 
كوردستانی  دێموكراتی  ژنانی  یەكیەتیی  دڵسۆزانی  و  كۆمیتەكە 

ئێران. 
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بەشداریی هەیئەتی 
یەكیەتیی ژنان )ئامریكا( لە 

بەرنامەی شەباهەنگ

ژنانی  یەكیەتیی  هەیئەتێكی  زایینی،  2012/6/1ی  رێكەوتی  لە 
دێموكراتی كوردستانی ئێران )ئامریكا( لە بەرنامەیەكی تایبەتی 
ئەنجومەنی فەرهەنگی ـ هونەریی شەباهەنگ، كە ماوەی 23 ساڵە 
ئێران  نەتەوەكانی  فەرهەنگی  و  ئەدەبیات  لەگەڵ  پێوەندی  لە 
لێكۆڵینەوە و بەرنامەی جۆراوجۆر رێك دەخات، بەشداریی كرد.

هەیئەتی یەكیەتیی ژنان لە الیەن بەرپرسی ئەنجومەن، دوكتوور 
سیمین دادگەر پێشوازی گەرمیان لێ كرا و ئاگادار كران كە ئەو 
لێكۆڵینەوە  بۆ  و  كوردستان(  )شەوی  ناوی  ژێر  لە  بەرنامەیە 
ناساندنی فەرهەنگ، رەگەز و هونەری كوردەكانی كوردستان  و 

بەرێوەدەچێت.
لە سەرەتادا بەرنامەكە بە پێشكەش كردنی چەندین پارچە شێعر 
دووهەمی  بڕكەی  لە  پێكرد.  دەستی  شاعێرەوە  چەند  الیەن  لە 
بەرنامە، بەڕێز عەلی جەوانمەردی، وەك رۆژنامەوانێكی ناسراو، 
راپۆرتێكی تێر و تەسەڵ لەسەر رەگەز، فەرهەنگ، زمان، شێوە، 
رادەی حەشیمەت، ئایین و مەزهەبەكانی جۆراوجۆری كوردەكانی 
پێشكەشی  توركیە،  و  سوریە  عێراق،  ئێران،  واڵتی  چوار 

ئامادەبووانی كرد.
سەنتەر"  "كورد  الیەن  لە  دێكومێنتارێك  بەرنامەكە،  درێژەی  لە 
لە بواری كوردەكانی چوار واڵتی ئێران، عێراق، سوریە و توركیە 

پێشكەشی بەشداربووان كرا.
كۆمیتەی  بەرپرسی  شەرەفی،  سیران  بەریزان  ئاماژەیە  جیگای 
ئەندامی  حوسێنی،  مەحبووبە  و  ئامریكا  لە  ژنان  یەكیەتیی 
لەم  ژنان  یەكیەتیی  هەیئەتی  وەك  كۆمیتە  بەرێوەبەریی 

رێوەرەسمەدا بەشداریان كرد.

بەشداریی هەیئەتێكی یەكیەیتی 
ژنان )ئامریكا( لە رێورەسمی 
ساڵیادی یەكیەتیی نیشتیمانی

لە رێكەوتی 2012/10/6ی زایینی، هەيئەتێكی یەكیەیتی ژنان سەر 
بە كۆمیتەی ئامریكا، بە هاورێیەتیی كۆمیتەی حیزبی دێموكراتی 
كوردستانی ئێران لە ئامریكادا، لە رێورەسمی 37 ساڵەی ساڵیادی 

دامەزرانی یەكیەیتی نیشتیمانی كوردستاندا بەشداریان كرد.
خاتوو  لە  بوون  بریتی  ژنان  یەكیەیتی  هەیئەتی  باسە،  شایانی 
واڵتی  لە  ژنان  یەكیەیتی  كۆمیتەی  بەرپرسی  شەرەفی،  سیران 
ئامریكا و هەروەها بەرێزان مەحبووبە حوسێنی و ئامینە حەقپوور، 

ئەندامانی كۆمیتەی یەكیەتیی ژنان لە واڵتی ئامریكا.
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هەتاوی،  1391ی  بانەمەڕی  26ی  رێكەوتی  سێشەممە،  رۆژی 
هەیئەتێك لە الیەن یەكیەیتی ژنانی دێموكراتی كوردستانی ئێران 
بەشداریان  خامۆش  ئەكرەم  دوكتور  شێعری  كۆرێكی  ئێوارە  لە 

كرد.
ئەم كۆرە كە بە هەڵمەت و یارمەتیی سەنتەری گەنجانی كۆیە و 
لە هۆڵی سەنتەری گەنجان رێكخرابوو، بە بەشداریی دەیان شاعیر 
و كەسایەتی، لە كاتژمێر 4:30ی پاش نیوەرۆ بە پێشكەش كردنی 
چەندین پارچە شێعر لە الیەن دوكتور ئەكرەم خاموش دەستی 

پێكرد. 
بەرپرسی  لە الیەن  لەم كۆرەدا،  باسە هەیئەتی بەشدار  شایانی 
گشتیی یەكیەتیی ژنان، خاتوو ئێلهام چایچی سەرپەرەستی و لە 
الیەن خاتوو مەحبووبە ئیبتیكار، ئەندامی بەریوەبەریی و خاتوو 

هاوناز فەرازمەند هاورێیەتی كرا.

بەشداریی هەیئەتێكی 
یەكیەتی ژنان لە ئێوارە 
كۆرێكی شێعری دوكتور 

ئەكرەم خامۆش

بەشداری لە 18هەمین 
ساڵیادی راگەیاندنی 

رێكخراوی گەشەپێدانی 
قوتابیانی كوردستان

هەتاوی  1391ی  خاكەلێوەی  21ی  رێكەوتی  دووشەممە،  رۆژی 
لە  ئێران  كوردستانی  دێموكراتی  ژنانی  یەكیەیتی  هەیئەتێكی 
18هەمین ساڵیادی راگەیاندنی رێكخراوی گەشەپێدانی قوتابیانی 

كوردستانیان بەشداریان كرد.
هەیئەتی یەكیەتیی ژنان وێرای پیرۆزبایی لە بەرێز عەلی محەممەد، 
بەرپرسی ئەم رێكخراوە، هیوای بەردەوامی و گەشەساندنی زیاتر 

بۆ بە ئاوات خواستن.
خاتوو  لە  هاتبوو  پێك  ژنان  یەكیەتیی  هەیئەتی  باسە  شایانی 
رووناك فەتحی، ئەندامی بەرێوەبەریی یەكیەتیی ژنان و هەروەها 
خاتوو شنە ساڵحی ئەندامی یەكیەیتی ژنانی دێموكراتی كوردستانی 

ئێران. 

بەشداری لە وۆرك شۆپێكی 
رێكخراوی AMAR لەسەر 

بابەتى )كۆتا( 
رۆژی دووشەممە، رێكەوتی 1ی جۆزەردانی 1391ی هەتاوی، لە 
ناوی  لەژێر  شۆپێك  وۆرك  كوردستان،  شیوعی  حیزبی  بنكەی 

سەهمیەی ئیجباری بۆ ژنان )كۆتا( بەرێوەچوو. 
و  گفتگۆ  و  باس  بەر  خرایە  )كۆتا(  بابەتی  وۆرك شۆپەدا  لەم 
لە هەموو الیەكەوە خاڵە بەهێز و الوازەكانی سەهمیەی ئیجباری 

لەنێو حیزب و رێكخراوەكان و حكوومەتەوە، خرایە بەرباس.
جێگای ئاماژەیە زۆربەی بەرپرسانى رێكخراوەكانی ژنان لە شاری 
كۆیە بەشداری ئەم وۆرك شۆپە بوون. لە الیەن یەكیەتی ژنانیش، 
بەڕێز ئێلهام چایچی بەرپرسی گشتیی یەكیەیتی ژنانی دێموكراتی 

كوردستانی ئێران لەم وۆرك شۆپەدا بەشداربوو.
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بەرێوە چوونی سمینارێك 
لە الیەن یەكیەتی ژنانی 
دێموكراتی كوردستانی 

ئێران ـ سوئێد
 

رۆژی شەممە رێكەوتی 5 / 5/ 2012 زایینی كاتژمێر 12ى نێوەرۆ 
یەكیەتی ژنانی دێموكراتی كوردستانی ئێران لە واڵتی سوئێد بە 
هاوكاری كۆمیتەی یەكییەتی ژنانی دێموكراتی كوردستانی ئێران 
لە شاری ڤێسترۆس سمینارێكیان بۆ بەرێزان د. نەبی فەتتاحی 
دەروون ناس و مامۆستای زانكۆ لە واڵتی سوئێد و خۆشكە مریەم 

عەلی پوور چاالكی بواری ژنان بەرێوە برد.

پاكی  گیانی  بۆ  بێدەنگی  خۆلەكێك  بە  سمینارەكە  سەرەتای 
شەهیدان دەستی پێكرد. پاشان لە الیەن خۆشكە ئاوارە جەاللی 
بەرپرسیی كۆمیتەی یەكیەتی ژنانی دێموكراتی كوردستانی ئێران 
بە  سمینارەكە  كرا.  بەشداران  هاتنی  بەخێر  سوئێد  واڵتی  لە 

ووتەكانی بەریز كاك د. نەبی فەتتاحی دەستی پێ كرد .

بەرێز د. نەبی فەتتاحی سەرەتا باسێكی تێر و تەسەل سەبارەت 
بە ژن و كێشە دەروونیەكانی كە بۆی دێنە پێشەوە كردو قامكی 
و  خەمۆكی  هۆی  دەبنە  كە  گرنگانەی  خاڵە  ئەو  سەر  خستە 
درێژەی  لە  فەتتاحی  بەرێز  كورددا.  ژنانی  لە  دەروونی  ناسازی 
و  خەمۆكی  هۆكارەكانی  كردنەوەی  شی  سەر  هاتە  باسەكەیدا 
چارەسەر كردنیان و بە شێوەیەكی گشتی باسی لە پێش گرتن بە 
نەخۆشی خەمۆكی كرد لە ناو پەنابەراندا كە لە دەرەوەی واڵت  

زۆر رەنگی داوەتەوە .

ژنانی  یەكیەتی  كۆمیتەی  ژنانی  نەبی  د.  بەرێز  وتەكانی  باش 
خواردنی  ڤێسترۆس   شاری  لە  ئێران  كوردستانی  دێموكراتی 
چوونە  خواردن  نان  بۆ  بەشداران  كە  كردبوو  ئامادە  كوردیان 
ساڵۆنی تایبەت و پاش یەك كاتژمێرگەرانەوە شوێنی سمینارەكە 

بۆ درێژەدان بە باسەكان.

پاشان بەرێز خۆشكە مریەم عەلی پوور باسەكەی خۆیان سەبارەی 
واتە سەهمیەی  ژنان  بۆ  دا  لە دەسەاڵت  كراو  دیاری  رێژەی  بە 

ئێجباری پێشكەش كرد .

هۆكارە  لە  باسی  سەرەتا  ووردی  بە  زۆر  پوور  عەلی  بەرێز 
ئەرێنیەكانی بوونی بەرچاوی ژنانی لە دەسەالت دا كرد، پاشان 
ئاماژەی بە بەربەستەكانی سەررێگای ژنان بۆ گەیشتن بە دەسەالت 
كرد و هەروەها رێژەی دیاری كراوی بۆ ژنان بە ئەرێنی لە قەلەم 
داو هیوای خواست كە ئەو مافە زەوت كراو لێ سەندراوەی ژنان 

بگەرێتەوە بۆیان .

گەرمی  بە  زۆر  بەشداران  كە  بكەین  ئاماژە  پێویستە  دیارە   
پرسیاریان  كۆمەڵێك  كردو  سمینارەكە  باسەكانی  لە  بەشداریان 
نەبی فەتاحی و خۆشكە مریەم  بەرێزان د .  ئاراستەی هەردوو 

عەلی پوور كران كە وەاڵمی پێویستیان درایەوە .

 كاتژمێر 17 :00 سمینارەكە كۆتایی پێ هات
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بەڕێوەچوونی وۆرك شۆپ 
لە الیەن یە كێتی ئافرەتانی 

كوردستان لقی كۆیە

ڕۆژی شەممە، ڕێكەوتی 91/4/3ی هەتاوی بەرامبەر بە 2012/6/23 
ی زائینی یەكێتی ئافرەتانی كوردستان، وۆرك شۆپێك لە دوو 
شۆپ  وۆرك  یەكەمی  تەوەری  بەڕێوەبرد.  جیاوازدا  تەوەری 
پیشاندانی فیلمێكی 50 دەقەیی بوو لە سەر خۆسوتاندنی ژنانی 
الیان  لە  كە  دیاردەیە  ئەم  هۆكارەكانی  و  كوردستان  هەرێمی 
ئامادە كرابوو پێش   AMAR بەناوی ئامریكا یی  ڕێكخراوێكی 
لە پیشاندانی فیلمەكە هەر یەكە لە مامۆستا) ئاری( كۆمەڵناس 
كۆمەڵگای  بواری  چاالكوانی  زەنگەنە(  سابیر  هودا  خاتوو)  و 
مەدەنی پاش بەخێرهاتنی ئامادەبوان چەند وتەیەكیان سەبارەت 
بە كارو چاالكی ڕێكخراویAMAR و ناساندنی ئەم ڕێكخراوەو 
كرد.  بەشداربوان  پێشكەشی  فیلمە  ئەم  ئامادەكردنی  گرینگی 
بە  كە  كرابوو  ژنانە  ئەو  سەردانی  فیلمەدا  لەم  باسە  شایانی 
هۆكاری جۆراوجۆر پەنایان بردبووە بەر دیاردەی خۆسووتاندن لە 
یەكێك نەخۆشخانەكانی هەرێمی كوردستان بۆ ئەم مەبەستەش 
وتەی ژمارەیەك لەو ژنانە وەرگیرابوو كە ڕووبەڕووی ئەم دیاردە 
بەر  بردنە  پەنا  هۆكاری  زیاتر  ببونەوە  كۆمەاڵیەتییە  دڵتەزێنە 
گوشارە  و  زەخت  و  توندوتیژی  بۆ  دەگێڕایەوە  خۆسووتاندنیان 
ساالری  پیاو  دیاردەی  دواكەوتوو  دابونەریتی  و  بنەماڵەییەكان 
وتەی  لە  فیلمەدا  لەم  بوو  كە جێگای سەرنج  ئەوەی  كۆمەڵگا. 
هەموو ئەو ژنانەی كە ئاگڕیان لە جەستەی خۆیان بەردابوو بە 
پەشیمانی  تەنها  كێشەكان  لە  ڕاكردن  و  هێنان  كۆتایی  هیوای 
دەبیسترا و دەیانگوت: پەشیمانین لەوەی كە كردوومانە بەرامبەر 
بە خۆمان. دواجار مامۆستا )ئاری( ئاماژەی بەوەدا كە بەداخەوە 
ڕێژەی خۆسووتاندنی ژنان لە هەریمی كوردستان بە پێی ئامارەكان 
ڕوو لە زیاد بوون بووە.بەشی دووەمی وۆرك شۆپ پێكهات بوو 
بۆ خاتوو )هودا سابیر زەنگەنە( چاالكوانی كۆمەڵگای مەدەنی 
كە تەوەری باسەكەیان لە سەر یاساكانی باری تاك لە هەرێمی 
یاسایانەی  بەندە  ئەو  وردی  بە  ناوبراو  بوو  عێراق  و  كوردستان 

خستەبەرباس كە پەیوەندیان بە مافەكانی ژنانەوە هەبوو. هەروەها 
كۆمەڵگای  ڕێكخراوەكانی  تێكۆشانی  و  هەوڵ  بە  كرد  ئاماژەی 
مەدەنی و حكومەتی هەرێم بۆ گۆڕینی ئەو بەندە یاسایانەی كە 
هەاڵواردنی  كە  بەجۆرێك  خرابوو،  پەراوێز  تێدا  ژنانی  مافەكانی 
ڕەگەزی لە خۆگرتبوو هەروەها باسی لەو بەندە یاسایانە كرد كە 
ژناندا  ڕەگەزی  بەتایبەت  كۆمەڵگاو  بەرژەوەندی  لە  ئێستاش  تا 
ڕیكخراوەكانی  وتی:  قسەكانیدا  درێژەی  لە  هودا  خاتوو  نییە. 
هەرێم  حكومەتی  هاوكاری  بە  دەدا  هەوڵ  مەدەنی  كۆمەڵگای 
هاوسەنگ  ڕەگەزدا  دوو  هەر  بەرژەوەندی  لە  یاساكان  بەردەوام 
لە  زۆر  ژمارەیەكی  شۆپەدا  وۆرك  لەم  ئاماژەیە  جێگای  بكەن. 
كەسایەتی  چەندین  و  بەژنان  تایبەت  ڕێكخراوەكانی  نوێنەرانی 
حیزبی و حكومی و قەزایی شاری كۆیە بەشداربوون. شاندێكی 
یەكیەتی ژنانی دێموكراتی كوردستانی ئێران پێكهاتوو لە بەڕێزان 
بەڕێوەبەری  ئەندامانی  فەتحی  ڕووناك  و  سەیران  كانی  مونیرە 
و سەفیە مەحمودی و سەیران عزەتی ئەندامانی یەكیەتی ژنان 

چاالكانە باشداری هەر دوو تەوەری وۆرك شۆپ بوون.
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به شداریی نوێنه ری یه کیه تیی ژنان
 له  کۆبوونه وه  ژنانی ئه نترناسیۆناڵ له  تورکیه 

له   ئێران  کوردستانی  دێمۆکراتی  ژنانی  یه کیه تیی  نوێنه ری 
ئه ستانبووڵ  له   سوسیالیست  ئه نترناسیۆناڵ  ژنانی  کۆبوونه وه ی 

به شداریی کرد.
به پێی هه واڵی گه یشتوو به  ماڵپه ڕی کوردستان میدیا، رێکه وتی 
4ی پووشپه ڕی 1391ی هه تاوی، کۆبوونه وه ی ژنانی ئه نترناسیۆناڵ 

سوسیالیست له  شاری ئه ستانبووڵ له  تورکیه  به ڕێوه چوو.
رۆڵی ژنان له  پرۆسه ی ئاشتی و چاره سه ر کردنی ناکۆکییه کان 
له  رێگای دیالۆگ و وتووێژه وه، باسی سه ره کیی ئه م کۆبوونه وه  

بوون.
کۆبوونه وه ی ئه مجاره ی ژنانی ئه نترناسیۆناڵ سوسیالیست له الیه ن 
 )BDP( دێمۆکراسیه وه  و  ئاشتی  پارتی  ژنانی  یه کیه تیی 
میوانداری ده کرا و خاتوو "په روانه  حه یده ری" به رپرسی یه کیه تیی 
له و  واڵت،  ده ره وه ى  له  ئێران  کوردستان  دێمۆکراتی  ژنانی 

کۆبوونه وه یه دا به شدار بوو.

ئێران خاتوون  دێمۆکراتی کوردستانی  ژنانی  یه کیه تیی  نوێنه ری 
پەروانە حەیدەری، له  کۆبوونه وه ی ئه نترناسیۆناڵ سوسیالیستدا 
چه ند وته یه کی پێشکه ش کرد و له  نێو وته کانیدا له سه ر پرسی 
بارودۆخی ژنان له  ئێران به گشتی و بارودۆخی ژنانی نه ته وه کانی 
وه ک، کورد، تورک، ئازه ری، عه ره ب، به لووچ و تورکمه ن به تایبه تی 

پێشکێش کرد.
له  ئاکامی دانیشتنی ژنانی ئه نترناسیۆناڵ سوسیالیست دوو بڕیار 

په سند کرا که  بریتین له:
ــ هه وڵدان بۆ به شداری کردنی ژنان له  چاره سه ر کردنی ناکۆکی 

و کێشه کان له  رێگای دیالۆگ 
ــ هه وڵدان بۆ سڕینه وه ی یاسای رێگرتن له  له بار بردنی مندااڵن 

له  تورکیه 
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یەکیەتی ژنانی دێموکراتی 
کوردستانی ئێران لە 

واڵتی دانمارک کۆنفرانسی 
سااڵنەی خۆی بەڕێوەبرد

 
دانمارک  واڵتی  لە  ئێران  کوردستانی  دێموکراتی  ژنانی  یەکیەتی 
کۆمیتەی  نوێنەری  بەشداریی  بە  خۆی  کۆنفرانسی  دووهەمین 
دەرەوەی واڵتی یەکیەتیی ژنان خاتوو شەهین بەهمەن سوڵتانی 

لە شاری ئالبۆرگ بەڕێوەبرد.
کۆنفرانس بە سروودی نەتەوایەتیی ئەی ڕەقیب و دواتر ڕاگرتنی 
خولەکێک بێدەنگی بۆ ڕیز گرتن لە گیانی پاکی شەهیدانی کورد 
و کوردستان دەستی بەکارەکانی کرد. پاشان پەیامی کۆمیتەی 
لە  دانمارک،  لە  ئێران  کوردستانی  دێمۆکراتی  حیزبی  گشتیی 
الیەن کاک عەلی خانی، پەیامی بەڕێوەبەریی گشتیی یەکیەتیی 
گشتی  بەڕێوەبەریی  پەیامی  نەسروڵالهی،  کەژال  الیەن  لە  ژنان 
دەشتی،  ئارەزوو  الیەن  لە  واڵت  دەرەوەی  لە  ژنان  یەکیەتیی 
پەیامی یەکیەتیی الوانی دێموکرات ـ دانمارک، لە الیەن بێستوون 

حوسەینییەوە خوێندرانەوە.
بەرپرسی  کەلەشی  سولەیمان  کاک  بەڕێز  دووهەمدا  بڕگەی  لە 
کۆمیتەی گشتیی حیزب لە دانمارک ، لە وتەیەکی کورتدا تیشکی 
خستە سەر ئەرک و تێکۆشانی ژنانی دێموکرات و هاوکارییەکانی 
سولەیمان،  کاک  وتەکانی  دوای  ژنان.  لەگەڵ  حیزب  کۆمیتەی 
یەکیەتیی  دانمارکی  کۆمیتەی  سااڵنەی  وچاالکیی  کار  ڕاپۆرتی 
ژنان، لە الیەن بەرپرسی گشتی کۆمیتە، نەشمیل ئیسماعیلی یەوە 

پێشکەش بە کۆنفرانس کرا.
کار  لەبارەی  وتەیەکی  شەهین  خاتوو  کورت،  پشوویەکی  دوای 
و تێکۆشانی ژنانی دێمۆکرات لە دەرەوەی واڵت پێشکەش کرد. 
پاشان بەشداران لەسەر ڕاپۆرتی سااڵنەی کۆمیتە ڕا و بۆچوونی 

خۆیان باس کرد.
باری یەکیەتیی  تازە بۆ کار و  لە برگەی کۆتاییدا کۆمیتەیەکی 
ژنانی دێموکراتی کوردستانی ئێران هەڵبژێردرا کە ئەم بەڕێزانەی 

خوارەوە بوون :

نەشمیل ئیسماعیلی
شەیدا ساڵح زادە
کەژاڵ نەسرولالهی

سوعدا هۆوانی
نازدار محەممەدزادە

هەر وەها 2 کەسیش وەک جێگر هەڵبژێران کە ئەم بەڕێزانە بوون، 
جەواهیر محمەممەدی، ڕەعنا خوسرەوی.

بە دوای تەواوبوونی کۆنفڕانس، لە یەکەمین کۆبوونەوەی کۆمیتە 
دانمارکی  کۆمیتەی  بەرپرسی  وەک  ئیسماعیلی  نەشمیل   ، دا 

یەکیەتیی ژنانی دێموکراتى كوردستانی ئێران هەلبژێرایەوە.
یەکیەتیی ژنانی دێموکراتی کوردستانی ئێران

کۆمیتەی دانمارک
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الیەن  لە  یەكەمجار  بۆ  یوورو  بە  ناسراو  ئوروپا  فووتباڵی  نەتەوەكانی  جامی 
ماركۆدلونای بیرمەندی فەرانسەوی لە ساڵی 1960 بە میوانداری واڵتی فەرانسە 
جامی  یەكەمی  قۆناغی  یارییەكانی  رۆژیكە  چەند  ماوەی  چوو.ئێستا  بەرێوە 
ناوبراو بە شێوەی هاوبەش لە 2 واڵتی لێهستان و ئوكراین بەرێوە دەچێت. لە 
روانگەی تویژەرانی فووتبالەوە ئەو تورنمێنتە بە جامی جیهانی بچوك هەژمار 
دەكرێت بە هۆی بەشداری كردنی چەندین هەڵبژاردەی بەهێز و خاوەن شێوازی 
تایبەت وەكوو: ئاڵمان، ئیسپانیا، هۆلەند، فەرانسە،ئینگلیز،ئیتالیا، پورتوغاڵ 
و... هتد تاكوو ئێستا 14جار ئەو پێشبركیە جوانە بە بەشداری واڵتانی سەر 
بە قارەی ئوروپا بەرێوە چووە بەاڵم هیچ واڵتێك جیا لە ئاڵمان كە تا پێش 
یوروی 2012 سێ جار براوەی خولەكە بووە، نەیتوانیوە زیاتر لە 2 جار نازناوە 
كە بباتەوە. فووتباڵ دوستانی جیهان لە رێكەوتی 2012/6/8دا شاهید بینینی 
یەك لە جوانترین تۆرنمێنتەكانی فووتباڵی دونیا بوون هەرچەند كاتێك یەكیەتی 
ناوەندی فووتباڵی ئوروپا)یوفا( 2 واڵتی لێهستان و ئوكرانی بە شێوەی هاوبەش 
بیرمەندی  كۆمەڵیك  كرد.  دیاری   2012 یوروی  یارییەكانی  میوانداری  وەكوو 
وەرزشی پی یان وابوو 2 واڵتی ناوبراو لە روی ئابوریەوە توانای بەرێوە بردنی 
یارییەكان لە  ئەو خولە گرنگەیان نییە. بەاڵم لە كاتی كرانەوەی رێورەسمی 
راستەقینەی  هاندەری  كەس  57هەزار  بوونی  ئامادە  بە  دا  وەرشوو  رێگای 
فووتباڵ و بە ئامادە بوونی هەزاران وێنەگر، هەواڵنێری و رۆژنامە نووس لە 
سەرانسەری جیهان میوانداری شیاوی 2 واڵتی ناوبراو زیاتر بە دیاركەوت. لە 
یوروی 2012دا هیچ بەر بەستێك بۆ ژنان نەبوو بە مەبەستی ئامادە بوونیان لە 

ئاورێك لە جامی نەتەوەكانی 
ئوروپا)یووروی 2012(

رەحیم ئەحمەدی

نێو یاریگاكاندا وەكوو هەواڵنیر، وێنەگریان رۆژنامە 
بەرێوەبەرانی  هەروەها  هتد  هاندەرو  و  نامووس 
وەرزشیدا  جوانی  هەڵویستێكی  لە   2012 یوروی 
بریاریان دا كۆمەڵێك یاریزانی ئاست بەرز وەكوو 
باڵیوزی خۆیان دیاری بكەن بۆ پیشتگیری كردنی 
بە  تایبەت  پێداویستی  خاوەن  هەژارو  مندااڵنی 
باوەری من ئەو هەڵویستەی بەرێوەبەرانی یوروی 
2012 هەڵویستێكی جێگای رێزو وانەیە كێشە بۆ 

فێر بوون.
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جامی جیهانيی نەتەوە بێدەوڵەتەكان 
وچەند ئاماژەیەك

تریفە سابیر

ژن وەكوو گەوهەر و بنەچەی ژیانی مرۆیی و هەروەها وەكوو بەشێكی كۆمەڵگا 
گرینگی و پێویستی بەشداری كردنی لە هەموو بوار و بەستێنەكانی ژیانی ئەمڕۆدا 
بۆ هەموو الیەك دەركەوتووە. ئەو توانایی و تایبەتمەندییە و بەرجەستانەی كە لە 
باری هەست، سۆز و ورەوە لە ناخی ژنان و بە تایبەت كچانی گەنجدا هەیە، ئەو 
راستییەمان بۆ دەسەڵمێنێت كە دەتوانن لە گۆڕەپانی یاری و چاالكییە جەستەیی 
و وەرزشییەكاندا دەربكەون و ببنە هەوێنی راسان و بزاوێكی گرینگی وەرزشی و 

كۆمەاڵیەتی.
بوون و حزووری توێژی ژنان لە هەموو ئاست و بە تایبەت چاالكییە وەرزشییە 
تێكەأل  نیشانەی  و  نەتەوە  شارستانییەتی  هەبوونی  هێمای  نێودەوڵەتیەكاندا 
بوون و خۆگونجاندنی كۆمەڵگاكانی جیهانی سێهەمە بە رەوتی گۆرانكارییەكانی 
دونیا. لە الیەكی دیكەشەوە حزووری پڕرەنگ و چاالكی كچان و ژنان لە یارییە 
نێودەوڵەتیەكاندا دەربڕی ئاستی شعووری نەتەوە و گرینگی دانە بە هزر و بیروباوەڕ 
و تواناییەكانی ژنان كە لە بیرۆكەی پرۆسەی نەتەوەسازییەوە سەرچاوە دەگرێت و 

دەبێ بەم ئاراستەیەدا سیمایەكی نوێ بە یارییە وەرزشیەكانمان ببەخشین.
كە بە وردی سەیری پڕۆگرامی ناوەندە نێودەولەتییەكانی وەرزشی وەكوو: كۆری 
تۆپی پێی  نێودەوڵەتی  یەكیەتیی  و  ئۆلەمپی  یارییەكانی  بەڕێوەبەرایەتی  گشتی 
ئێمەی  كە  دەكەین  تاڵە  راستییە  بەو  هەست  بێ گومان  دەكەین.  "فیفا"  جیهان 
كورد وەكوو گەورەترین نەتەوەی بێ دەوڵەت بۆمان نییە بە نێوی كوردستانەوە 
بەشداری لە یارییەكانی 2 رێكخراوی وەرزشیی ناوبراودا بكەین. بەاڵم بەشداریی 
لە  دەوڵەتەكان  بێ  نەتەوە  بە  تایبەت  فیدراسیۆنی  "فیفا"  یارییەكانی  لە  ئێمە 
"میشیل  ناسراو  بیرمەندی  سەردەستی  لە  و  فەرانسە  واڵتی  لە  2003دا  ساڵی 
2006دا  ساڵی  لە  كوردستانیش  پێی  تۆپی  هەڵبژاردەی  نراو  بنیات  كریستیان« 
بە شێوەی فەرمی لە ریزی هەڵبژاردەكانی سەر بە ڤیڤا لەگەڵ بە ئەندام بوونی 
پاڵەوانییە دەكات.  ئەو  یارییەكانی  بەشداری  تۆپی پێی كوردستان  فیدراسیۆنی 

لەو  كوردستان  هەڵبژاردەی  كردنی  بەشداری 
یاریانە دا هیوایەتێكی گەورەی وەرزشی بوو كە 
بۆ كوردستانیان هاتەدی، ئێستا شاری هەولێر 
لە كاتێكدا میوانداریی یارییەكانی ڤیڤا دەكات 
بۆشایەكی  رۆژنامە نووسێك  وەكوو  من  كە 
نەبوونی  ئەویش  دەبینم  یاریانەوە  بەو  گەورە 
هیچ بوارێكی وەرزشی تایبەت بە ژنانە راستە 
بە  تایبەت  پێی  تۆپی  یاریی  كوردستاندا  لە 
ژنانمان نییە، بەاڵم دەكرا لە بوارەكاتی "تۆپی 
دەست، تۆپی باڵە یان فوتساڵ" دا داوامان لە 
كە  كردبایە  دیكە  هەریمەی   8 ئەو  سەرجەم 
ژنانیشەوە  تیمی  بە  بوارانەدا  لەو  بەیەك  لە 
ژنانیش  هەتا  بكەن  پێشبركێ  بەشداریی 
هەستیان بە بوونی خۆیان بكردبایە. پێویستە 
لە ئێستادا رێكخراوەكانی ژنانی كوردستان  و 
بەتایبەتی وەزارەتی رۆشنبیری و الوان، لێژنەی 
وەرزشی  نووسینگەی  كوردستان،  ئۆلەمپیی 
ژنانی كوردستان و رێكخراوەكانی تایبەتی ژنان 
چەند  بردنی  بەڕێوە  بە  هاوبەش  شێوەی  بە 
كۆنفرانسێك بگەنە كۆدەنگییەك بە مەبەستی 
چۆنیەتیی بەشداری ژنان لە بوارێكی وەرزشی 

لە یارییەكانی داهاتووی فیفادا.
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دیمانە: رحیم ئەحمەدی

پێشەكی:
ماوەی سااڵنێكی زۆرە واڵتانێك وەكوو بریتانیا، ئاڵمان، ئامریكا، 
تایبەت و  بایەخی  بە هۆی  ژاپۆن، ئوسترالیا، روسیە  فەرانسە، 
جۆراوجۆر  نازناوی  و  میدالیا  ژنان  وەرزشی  بە  سەردەمیانەیان 
دەستەبەر دەكەن، بەاڵم لە هەندێ واڵتدا بەداخەوە هێشتا ژنان 
دەكەونەوە  نەریتییەكانەوە  كۆمەڵگا  پواوەكانی  باوەرە  هۆی  بە 
وەرزش  بەرزی  ئاستی  بە  گەیشتن  لە  و  فەراسۆشی  پەراوێزی 
دایكبووی  لە  عەبدولكەریم  جەالل  دەشنی  دەكرێن.  بەش  بێ 
سێهەمی  قۆناغی  خوێندكاری  ناوبراو  كۆیەیە،  1990ی  ساڵی 
سكولی پەروەردەی وەرزشی زانكۆی كۆیەیە كە لە هەمبەر دۆخی 
هەنوكەیی وەرزشی ئافرەتانی كوردستان بەو شێوەیە بۆ گۆڤاری 

ژنان دەدوێت.
1- وەرزشی ژنانی كوردستان چوون دەبینیی ؟ ئێستا لە سەرجەم 
شارو شارروچكەكانی كوردستاندا بنكەی وەرزش والوان و یانەی 
لێژنەی  كە  2006وە  ساڵی  پاش  لە  و  نراون  بنیات  وەرزشی 
ئولەمپی كوردستان و ئەنجومەنی بااڵی وەرزش یەكیان گرتەوە 
كردنی  چاوەدێری  مەبەستی  بە  وەرزشی  فیدارسیۆنی  كۆمەڵێك 
بەداخەوە  بەاڵم  كرد  چاالكی  بە  دەستیان  وەرزشیەكان  بوارە 
وەرزشی ژنانی كوردستان تاكوو ئێستاش خاوەن پێگەیەكی دیارو 

تایبەت نییە.
2- سەرەكی ترین لەمپەرەكانی بەردەم وەرزشی ژنانی كوردستان 
دواچوونی  بە  و  تویژینەوە  پرسیارەت  ئەو  دەبینی؟  دا  چ  لە 
زۆری پی دەدوێت چوونكە بۆ واڵمی پرسیارەكەتان دەبێ ئێمە 

دیمانەیەكی وەرزشی لەگەڵ دەشنی 
جەالل عەبدولكەریم

بنەرەتی  بە شێوەی  ژنان  وەرزشیەكانی  ئەكادیمیە  تاكە  وەكوو 
سەیری یاساو باوەرەكانی كۆمەڵگای وەرزشی كوردستان بكەین 
تا بزانیین لە سااڵنی رابردوودا چ كاریكی بنەرەتی بۆ زیاتر گەشە 
كردنی وەرزشی ژنان كراوە و یاسا نووسراوەكانی پیاوساالرانە تا 
چەند لەمپەر بوونە لە بەردەم هەڵكشانی وەرزشی ئێمەدا من بە 
ئیرادەی وەرزشی ژنانی كوردستان خۆشبینم بە مەرجێك سوور 

بین لە جێگیر كردنی مافە وەرزشیەكانمان.
3-لە ئێستادا وەرزشی ژنان پێویستی بە چ گۆرانكاریەك هەیە؟ 
1896لە  ساڵی  لە  ژنان  وەرزشی  مێژوودا  لە  جار  یەكەم  بۆ 
سەرجەم  بێت  ئولەمپیك  یارییەكانی  كە  خۆی  ئاستی  بەرزترین 
مافە بەرایەكانی بە كردەیی كرد. جێگیر كردنی یاسا و البردنی 
دارشتنی  هەوڵی  لە  كۆمەڵگادا  نێو  لە  باو  كۆنەكانی  باوەرە 

خوێندنەوەیەكی نۆی دا بێت.
كۆیە  زانكۆی  وەرزشی  سكولی  وەرزشی  پەروەردەی  4-ئاستی 
شاری  لە  وەرزش  سكولی  نانی  بنیات  هەڵدەسەنگێنی؟  چوون 
كۆیەدا لەساڵی 2004 بە هۆی دكتور سەعید سالح پێویستێكی 
مێژوویی بوو كە بۆ وەرزشدۆستانی كوردستان هاتەدی. سكولی 
بوو  بەرەورو  گرفت  كۆمەڵیك  لەگەڵ  رابردوودا  سااڵنی  لە  ئێمە 
بەاڵم بە تێپەربوونی كات ئێستا دەبینین كچان و كورانی زۆربەی 
شاروشارۆچكەكانی كوردستان بە مەبەستی تەواو كردنی وانەكانی 
تایبەت بە وەرزش دەروەست بە سكولی وەرزشی زانكۆی كۆیە 
لە  كۆیە  زانكۆی  وەرزشی  سكولی  ئێستا  كە  بەتایبەتی  دەبن 

ئاستێكی باشی زانستیدا دەبینم.
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نووسینی  1921"لە  2008ـ  ئێراندا  لە  "فوتباڵ  كتێبی 
نووسیویەتی،  ئەحمەدی پوور  رەحیم  كاك  رۆژنامەنووس 
لەم كتێبەدا باسی لە مێژووی فووتباڵ لە ئێران بەگشتی 
شاراوەكانی  الیەنە  سەر  دەخاتە  تیشك  بەتایبەتی  و 
وەرزش لە سەردەمی كۆماری ئیسالمی و هەروەها باس لە 

واقعییەتەكانی وەرزشی ئێران و پێگە
لە الیەن چاپخانەی  ئەم كتێبە  ئێران دەكات.  زوڵملێكراوەكانی  نەتەوە  و جێگەی 
رۆژهەاڵت بە چاپ گەیشتووە، رۆژنامەی كوردستان وێڕای دەسخۆشی لە كاك رەحیم 

ئەحمەدی پوور، هیوای لەش ساغی و بەردەوامبوون لە بوارەكەیدا بۆ دەخوازێت.
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Nîgar Heme Reşîd, ji bo Kovara JINAN diaxive:

``Jiyana ewropa gellek pirsgirêk û 
dijwaarî hene``

JINAN: Dixwazim xwendevanên JINAN 
zêde we nas bikin.
Nîgar H. Reşîd: Ez Nîgar Heme Reşd 
ji bajarê Helebce me. Heta dema 
çêbûna bûyera kîmyabarankirina 
bajar di 16`ê Adara 1988`an, min li wî 
bajarî jiyan dikir û ji wê demê şûnde 
ez ji Helebce veqetiyame. Piştî min 
xwendingeh qedand, kursek pênc 
salî ya mamostetî û dersbêjiyê kuta 
kir, piştî awarebûnê û vegeriyana 
ji Rojhilatê Kurdistanê û heta salek 
beriya hatina ji bo Awustirya, min 
heyamê 9 salan li derdora bajarê 
Silêmaniyê karê mamostaatiyê kir.

Pirsgirêk, derd û elemên ku hûn di 
bûyera Helebce de pê re rûbirû bûn, 
çawa bûn?
Nîgar H. Reşîd: Bûyera Helebce 
karesatek bixof, trajedîk û bêmînak 
bû ku qet nayê ji bîrkirin di jiyana 
min û bajarê min de û tevahiya 
rûniştevanên bajar. Hemû salê dema 
bihar û Newroz nêzîk dibe û roja 16`ê 
Adarê tê, tevahiya derd û elemên wê 
karesatê di mêjî û xeyalên min de zindî 

Hevpeyvîn: Sefiye Xalidî

dibin û carek din xem min dadigirin. 
Roja ku buyer çêbû, em li mala xwe 
di odeya binerdê de bûn. Sê rojan 
berî bombebarankirina kîmyayî ya 
Sedam Husên, dewleta Îranê derdorên 
Helebceyê bombebaran dikir. Hin car 
jî topên li hundirê bajarê Helebce jî 
diketin. Loma malên ku odeyên bin 
erdê hebûn, bibûn êvirgeha cîran û 
derdoran.  Hikûmeta Iraqê destpêkê bi 
bombebarankirina normal dest pêkir, 
jib o ku xelk here odeyên bin erdê 
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û dema bombeyên kîmyayî birijîne, 
herî zêde xelkê bikuje û birîndar bin. 
Balafir li ser bajar digeriyan û bombe 
diavêtin. Bombeyek li pêşiya mala me 
ket ku neteqiya û heta vê dawiyê jî 
hew wir bicih mabû. Bombeeyek din li 
hewşa mala me ket û otubmbêla birayê 
min agir girt, di odeya mala me ya 
bin erdê de 2 derî hebûn, em ji deriyê 
duyem bi pêxasî û piyên tazî reviyan 
û ber bi derdora bajar çûn. Xelkê 
bajar hemû ji malên xwe derketibûn 
û di nav deştên derdora bajar de 
belav bibûn. Firokeyan bombebarana 
kîmyayî destpê kiribûn, kaxiz diavêtin 
erdê da ku bizanibin ba ber bi kîjan 
alî ve tê. Armanca wan ji vî karî ev bû 
ku bi awayekê bombeyan bavêjin ku 
herî zêde mirovan bikujin. 
Xelkê wisa fêm dikir ku ew balafir 
daxuyaniyan davêjin xwar û belav 
dikin, lê dema me temaşeyî kaxizan 
dikir, ti tiştek têde nehatibû nivîsîn! 
Beşek ji xelkê taxê me zêde ber bi 
gundê Enebê direviyan û beşek jî ber 
bi gundê Ebabeylê. Li ser biryara bavê 
min, em ber bi gundê Ebabeylê çûn, di 
vê hêlê de kuştî kêmtir bûn. Di nav rê 
de em rastî traktorekê hatin û bi père 
em lê siwar bûn. Dîmenên trajedîk 
me didîtin. Hin car diviya ajotkarê 
traktorê bisekiniya û xelk bihata 
xwar û cenazeyan li ser cadeyê rakin 
û rêyê vekin. Balafiran jî bombebaran 
berdewam dikir û diviya em her car 
bên xwar û xwe bavêjin erdê. Piştî 
demekê tayera traktor teqiya û êdî 
em neçar bûn dakevin. 
Me dixwast ji çiyayê Şinrwê dakevin 
û ber bi zozanên Rojhilatê Kurdistanê 
bimeşin. Rêyek pirr teng û dijwar 
bû, pirraniya xelkê ji kesûkarên xwe 
veqetiyabûn, hindek birîndar bibûn û 
dinalandin, hinek ji ber windakirina 
malbat û kesûkarên xwe xemgîn bûn, 

beşek ji xelkê jî bi pêxasî û bê pêlav û 
cilên normal reviyabûn. Rewşek gellek 
nexweş bû, piştî ku em şev û rojekê 
meşiyan, gihîştin gundê Hawar. Beriya 
bombebarankirina Helebce, awareyên 
Kurdên Îranê û Pêşmergeyên PDKÎ 
têde diman û jiyan dikirin. Xelkê 
wir jî malên xwe bicîh hiştibûn û 
reviyabûn. Me dema 2 seetan wir 
bêhna xwe veda û em veheviyan. 
Cilên normal liber me nebûn, hewa jî 
sar bû, piştî bêhnvedanek kurt, dîsan 
em ji wir rêketin, diviya em ji çemekê 
derbas bibin. Pira wî çemî avê biribû 
û tenê darek lûs û saf mabû ku em 
neeçar bûn bi ser re derbas bin. Liq 
û çiqilênn dare biyekê li ser wê darê 
hatibûn xwar, derbasbûn bi vî awayî 
pirr dijwar bû, diviya dest me bi liq û 
çiqên dara biyê vebe û hêdî –hêdî û 
bi tirs û xofek zêde bimeşin. Şev bû û 
pirr tarî. Di wê şevê de min dîmenek 
gellek ecêb dît ku qet ji bîra min naçe 
û dema dikeve  bîra min, bi tevahî têk 
diçim û xemgîn dibim: Jin û mêrekî, 
xort û keçek bi xwe re hebûn, çaverê 
dikirin li ser wê darê derbas bin, haya 
min ji wan hebû, her nîqaş dikirin ku 
kîjan zarok bicîh bihêlin. Dixwestin 
yek ji zarokên xwe bicî bihêlin. Her 
yek jii wan tiştek digot, di dawî de 
biryar dan kurê xwe cîhde bihêlin û 
keçik ligel xwe anîn. 
Dîmenek gellek nexweş û dilşewat 
bû, her kes di fikra vê yekê de bû ku 
bi awayekê ji vê rewşê rizgar bibe û 
jiyana xwe bifelitîne. Ji ber ku min 
di temenê 13 saliyê de operasyona 
dil kiribû, çend car ji hiş çûbûm. 
Birayekî min wê demê bi min re bû, ez 
hilgirtibûm. Diviya em ji gundê Hawar 
biçin bo gundl Şêxan li Kurdistana 
Rojhilat. Riyek çiyayî û pirr dijwar û 
asteng bû. Em jî ne şareza bûn. Pirr 
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car heyamekê em dimeşiyan, ji ber 
neçarezabûnê, dîsan em vedigeriyan 
ser  cihê xwe. Ji ber ku berî 
bombebarana Helebce, Kurdên Îranê 
û Pêşmergeyên PDKÎ wir cihgir dibûn, 
ji aliyê Îranê ve hatibû mayînrêjkirin. 
Tirsek din jî hebû ku herdem gef li 
jiyana me dixwar, ew jî ketina me li 
ser mayînan bû. Bi her awayê heyî 
û piştî 3 şev û roj meşiyanê, em 
gihîştin gundê Şêxan li Kurdistana 
Rojhilat. Hêzek zêde ya Îranê li wir 
hebû û ji bo şer bose girtibûn. Me 
wir Pêşmergeyên Kurdistana Başûr 
dîtin.  Em gellek meraqê xuşka min 
bûn ku hevserê wê Pêşmerge bû û ew 
jî ligel wî li navçeya Qeredaxê jiyan 
dikir.  Wan Pêşmergan peywendî ligel 
hevalên xwe yên Qeredaxê girtin 
û agahî ji bo me standin. Qerdax jî 
hatibû bombebarankirin û ketibû ber 
enafalê. Xuşka min ketibû ber êrîşa 
kîmyewî û birîndar bibû, lê bi rêya 
hindekk nasanm bi nihênî ligel zarokek 
wê yê biçûk anîbûn SIlêmaniyê. Vê 
nûçeyl zêdetir em êşandin. 
Eva beşek kurt ji çîrok û serpêhatiya 
tehl a me bû ku dikaribe  pirtûk li 
ser werin nivîsandin. Jiyana hundirê 
Îranê û vegeriyan j ibo Iraqê bi 
rêya Serdeşt û Sonê û  bi navê 
xelkê Kurdistana Îranê û Pêşmergên 
PDKÎ û destpêkirina jiyana tejî tirs 
û xof a dubare li Silêmaniyê û tirsê 
eşkerebûna vê yekê ku xelkê bajarê 
Helebce ne. Her yek ji van bi xwe 
çîrokek dirêj in ku behskirina wan di 
vê çarçoveyê de nagunce.

JINAN: Çawan bû ku huûn hatin 
derveyî welat?
Nîgar H. Reşîd: Hevserê min xelkê 
Kurdistana Rojhilat e û ji sala 1983`an 
ketiye serr mayînê û piyek wî birîndar 

e û xizmê malbataa me ne. Bi xwe 
mîna birîndar ji bo welatê Otrîşê 
hatiye şandin û vir dijî. Sala 1994`an 
û piştî rizgarbûna Kurdistana Başûr, 
vegeriya bajarê Silêmaniyê û ez wek 
hevserê xwe hilbijartim û ji sala 
1996`an ve ez bi hevserê xwe re  li 
Awustirya jiyanê dikim.

JINAN: Hûn jiyan ligel Pêşmergeyek 
Kurdistan çawan dibînin?
Nîgar H. Reşîd: Jiyana min ligel 
hevserê min li ser bingeha rêzgirtn ji 
hevdu û malbatên hev û hurmetgirtin 
ji dîtin û nerînên hev hatiye avakirin. 
Ez pirr ji jiyana xwe razî me û 
bextewar im. Hevserê min niha wek 
duktor li nexweşxaneyekê kar dike û 
din car pirr diweste û zêde ser lingan 
disekine. Ligel karê wî yê zêde, 
pirr carr mijûlê kurdayetiyê ye jî û 
demekê zêde jî di vê rêyê de terxan 
dike. Ez jî mamostayê xwendingehê 
me. Jiyanek dijwar e, lê wek dibêjin 
jiyan bi dijwariyan ve xweş e. Ji bo 
hevserê min du tişt giring in: Yekem 
alîkarîkirin bi dayîk û bav xwe re, 
duyem xebat ji bo rizgariya welat û 
danîna demê bo van armancan. Ti 
pirsgirêkek min ligel wan duyan tine.

JINAN: We çi zehmetî û dijwarî 
kişandine li jiyana ewropa?
Nîgar H. Reşîd: Jiyana ewropa xwedî 
taybetmendiyên xwe ye, bi tevahî 
cuda ye ligel jiyan li Kurdistanê. Bo 
kesek ku nû tê ewropa, jiyan dijwar 
e, ji bo kesê/a nû hatî, her tiş ecêb û 
ne naskirî ye. Mirov ji civak û kultûr û 
dab û edetên xwe ku çarçoveya jiyana 
xwe pê re pêk aniye, bi tevahî hatiye 
û tê veqetandin û tê hundirê civakekê 
ku jê re gellek ne naskirî ye. Ji bo ku 
kesek di civaka ewropa de serkevtî 
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Saziya “sebt Ehwal” ya Îranê ragehand 
ku li sala 1390’î de 143 hezar telaq di 
Îranê de hebûne ku li gorî serjimêriyan 
hijmara telaqê li çav sala 1389’ê 401% zêde 
bûye. Li gorî ragehandina vê saziyê 
jinên 25 heya 29 salî zêdetir daxwazkarên 
telaqê ne, ku bi jinên 20 heya 24 salî re 
zewicî ne. Her vê saziyê ragehandiye 
ku di sala 1390’î de 874 hezar û 792 zewac 
hebûne, ku li çav sala pêştir jimara 
zewacan zêdetir bûye.
Li gorî serjimêriyan zêdetirîn zewacên 
navnûskrin linavbera jin û mêrên 20 
heya 24 salî de bûye ku bi jinên 15 heya 
19 salî re zewicî ne. Li gorî serjimêriyên  
“Saziya sebt Ehwal” mirov dikare bêje 
ku li sala 1390’î de li hemberî her 100 
zewacan, 16 telaq hebûne. Ew amar di 
demekê de hate weşandin  ku li meha 
Sermaweza sala borî de rojnameya 
Şerq ba s ji hebûna rojane 500 telaqên 
tewafoqî (her du alî razî) hebûne, ku 
li mehekê de 12 hezar dosyeyên telaqa 
tewafoqî hebûne. Herweha 80% ji yên 
ku daxwaza telaqê didne dadgehê jin 
in, û 40%  ji wan jinan yan lidewrana 
taze marekirinê de dijîn, yan jî kêmtir 

Rewşa zewac, telaq û 
hijmara ji dayîkbûna

W: Xedîce Bêhmen

ji salekê dibe ku zewicî ne.
Her li gorî Saziya Sebt Ehwal a Îranê li 
sala borî de 1 milyon û 382 hezar û 229 
zarok ji dayîk bûne ku nîşaneya zêde 
bûna 1.4% ya hijmara jidayîkbûnan e. 
Û li hemberî sed zarokên keç de 105.1 
zarokên Kur hebûne. Di hemen dem de 
li meha xakelêweya sala borî de wezîra 
tendurustiya Îranê Merziye Wehîd 
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jiyan bike, dive beriya her tiştî ziman 
baş hîn bibe ku aleva peeywendîgirtin 
ligel takekesan e di hundirêê civakê 
de. Fêrbûna ziman bingehek e ji bo 
danîna jiyanek serkevtî. Berî ku mirov 
ziman hîn bibe, bi tevahî girêdayî 
derdora xwe heye. Bi tena serê xwe 
karîna cîbicîkirina ti karekê nine, divê 
li bendê be hemû tiştekê xelkê din jê re 
cîbicî bike û eva êş û pirsgirêka hemû 
kesna e û ez jî yek li wan kesan. Yek 
ji pirsgirêkên din ên mezin li welatên 
ewropa nebûna pisporiyê ye di kar 
de. Dema mirov li kar digere, heta 
karên pirr sade û normal jî, ewropî 
daxwaza belgenameya pisporiyê dikin. 
Wergirtina moleta mayînê, derfeta 
kar yan wergirtina mafê penaberiyê 
ji bo kesên ku ti kesek nebe alîkariya 
wan bike, pirsgirêkên pirr mezin in. 
Pirr kes ji ber van pirsgirêkêan û ne 
çareserbûna wan tûşî nexweşiyan 
dibin û çi tam û lezetekê ji jiyanê 
nabînin û pirsgirêkên wiha wisa ji 
wan dike ku heta ji jiyanê bêzar û 
nerazî bibin. Herçiqas para min ji van 
pirsgirêkan kêm bûye, lê car din para 
xwe ez bi wan hatime êşandin.
JINAN: Pilanên we ji bo serkevtin di 
jiwanê de çi bûn?
Nîgar H. Reşîd: Bi nerîna min bo 
serkevtin di jiyanê de, dive berî her 
tiştî mirov armanc û mebesta xwe ji 
jiyanê diyar bike. Hemû rêyên gihîştin 
bi mebestên xwe analîz bike û lêkolînê 
derbarê wan bike û div ê navberê 
de riya herî baş hilbijêre. Tevlîbûna 
liggel civakê û guhdarîkirin awayê 
fikirîn û nerîna mirovan û bikaranîna 
rênîşanî û şîretên wan dikare alîkar 
be ji bo pêvajoya serkevtina mirov di 
jiyanê de. Nabe mirov pozbilind be û 
di her tiştî de xwe ji xelkê din zanetir 
bibîne û bizane û wisa bifikire ku 
ew bi xwe her tiştî dizane û pêwîstî 

bi xelkê din tune ye. Serkevtin di 
jiyanê de pêwîstî bi xwe westandin û 
herwiha bi terxankirina dem û hêzê û 
destberdan ji hindek xweşiyên demkî 
yên jiyanê heye. 

JINAN: Çi pêşniyarên te ji bo jinên 
Kurdistanê hene?
Nîgar H. Reşîd: Yekem, heta bikarin û li 
gor karîn û şiyanê xwe mijûlê xwendin 
û fêrbûna zanistê bikin. Xwendewarî 
û zanist mifte û şifreyên herî baş 
in jo bo vekirina deriyê rizgariya 
neteweyekê û herwiha serbestbûna ji 
qeyd û bendên kevneşop ên kultûrî 
û xilasbûna ji bindestî û çewisandina 
civakî. Jiyan bê nexweşî û rizgarî bê 
asteng nine, divê baweriya jinê bi hêz 
û şiyana xwe hebe, nabe li hemberî 
dijwarî û astengên jiyanê biwestin 
û teslîm bibin, gerek hevgirtî bin û 
yekîtiya xwe xurt bikin û fidakar bin. 
Ligel rêzgirtin ji bingehên tenduristiya 
civaka xwe, diviya berevaniyê ji 
mafên xwe hem li hundirê nav civakê 
û hem di nav malbatê de bikin û jê 
re hewl bidin, eva rêyek dijwar e, lê 
serkevtin têde nemumkin nine.
JINAN: Çi daxwaziyek we heye wek 
jinek Kurdistanî?
Nîgar H. Reşîd: Daxwaza min ev e 
ku hikûmeta Kurdî, rêxistinên Kurdî 
û qanûnên wan zêde di berjewendiya 
jinan de be, Parlemana Kuurdistanê 
li dijî hemû cor qanûnekê bisekine ku 
dixwaze li dijî jinan derkeve, ferq nake 
ku çi ev yasa ji aliyê kesk yan aliyekê 
ve derkeve pêş. Civaka Kurdî bi yek 
çav binêre jin û mêr û her mafek ku ji 
bo mêr rewa û heq dizane û dide, jin 
jî lê bêpar nebin û wek mêran xwedî 
maf bin. Jin zêde yekgirtî bin, zêde 
hewlê bidin û şiyanên xwe derxin 
holê.
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Destcirdî  ragehan ku heke her bi vî 
awayî jidayîkbûna zarokan kîm bibe, 
heya 40 salên din, wê 21% ji nifûsa welat 
Ji pîr û îxtiyaran pêk tê.
Hinek ji karnasan arîşeyên civakî li 
Îranê de wek sedemek giring ji bo 
kêmbûna hijmara jidayîkbûnan dizanin. 
Elî Xamineyî li Gelawêja sala 1390’î de 
ragehand ku li Îranê de ciyê 150 milyon 
kesî heye û bi raya min dema ku nifûs 
bigîje 150 milyon kesî, wê demê bila nifûs 
were sekinandin. Berî wî Ehmedînijad 
jî her bi vî awayî rexne li siyaseta 
kêm kirina za û zê girtibû, û gotibû: 
“Hûn çima yasayan dadinên û dibêjin 
ku nabe kesê ji du zarokan zêdetir 
hebin, jiber ku ew xwedêye ku risq û 
xwarina mirovan dide, û ew duruşm ya 
rojawayiyan e, û niha hûn dibînin ku 
çawan ew bi arîşeya kêmiya nifûsê re 
berbirû û neçar man ku ji welatên din 
xelkê bînin welatê xwe”.
Nawenda serjimêriya Komara Îslamiya 
Îranê hijmara nifûsa Îranê li sawiya 
sala 1389’ê zêdetir ji 75 milyon kes 
ragehandibû.
 Çavkanî: Îran Prees News

Zarokên Kolanan

Sefiye Xalidî
Îro pirsekê xwe bikin gelo hember hêz û 
siyasetên dewletan û hember pîlanên şexsî û 
rikeberiya  hêzdarên civakê, guneha zarokan 
çiye? Hûn serê xwe kuda badin, ew li ber 
çavên we ne. Desmalfiroş, avfiroş, benîştfiroş, 
rojnamefiroş, cixarefiroş û parsek in li ser 
rêya we. Hûn rêya xwe biguherînin jî, ew 
dîsa li ber çavên we ne. Pêlavan boyax dikin, 
ji ber germaya tendûrê nan berhev dikin, 
camê otumbêlan dimalin û paqij dikin, tiliyên 
wan tên birrîn û hwd… Çavê wan dişewitin, 
di karên gellek giran û bi xeter de dixebitin, 
û tim li ber çavên we ne. Hûn di kolanan da 
digerin, otumbêla xwe dajon, diçin çarşî û 
bazarê, diçin ser karê xwe, diçin dibistana 
xwe, diçin cem û serdana hevalên  xwe. Lê 
hûn çi dikin bikin, hûnê êvaran vegerin mala 
xwe. Mala xwe a germ, a ku xwarinek germ, 
nivînek germ ji bo we amade ye û dilekî germ 
ji bo we lê dide. Lê rewşa zarokên kolanan ne 
wisa ye. Ew bê maleke germ, bê xwarineke 
germ, û bê nivînek germ in. Kes ji wan hez 
nake û  ji wan nabe xwedî  û  ji wan carna 
ditirsin. Ew çavê civatê da dizin,, mêrkuj in, 
pîs in, xerab in. Ji ber ku bi xeter in, kes bi 
wan re napeyive, kes nêzîkî wan nabe. Her 
tişt ji rûyê wan da dibe. Gelo ger ew di nav 
civatê da nebin, tu xirabî nabin! Hemû xerabî 
ji wan tên!?Baş e, ev zarokên li kolanan dijîn, 
dixebitin ji ku derê hatin ketin nav civatê, 
çima di vê rewşê da dijîn? Ma tu sûçê kesê 
din tune? Ev civata ku ji van zarokan gilî û 
gazinan dike qet ne sûçdar e? 
Li gor lêkolînan hejmara zarokên li kolanan 
dijîn û dixebitin, piştî salên nodî sed car zêde 
bûne.!?
Gelo di wan salan çi bû? Li gor rapora sedema 
zêde bûna hejmara zarokên li kolanan dijîn
û dixebitin tundî û şîdet e. !? Ev rapor wisa 
nebêje jî, sedema rewşa van zarokan şerê 
di nav civakê a pîs û gemar e.Bê guman 
zarokên ji miletên din jî li kolanan hene, lê 
hejmara wan gelekî kêm e.mixabin Zarokên 
kurd di rojhelatê de di xeterek mezin dene 
..lişarê tehranê tu serdana kîjan park û şûna 
ku kesên bê mal tê de dijîn mijarek pir zarok 
û kencên kurdane...di urmiyeh de 100 an 
zarok ji xwandinê bêpar mayîne û mijûl karê 
bê pêşeroj û bê saxlemî dibin...hezar kiç û 
xurtên kurd di urmiyê  de karê  mafîran dikin 
û bi  heqdestek  kêm temenê pir mifayê xwe  
bi  betalî ji dest didin ..di wê rewşa qirêja 
îranê de cihêlên kurd  qurbanîne... Her roj ku 
diçe em  bûyerên  nexweş dibihîzin  û dibînin 
lê gelo heya kengî ? ji ber pirsgirêkên aborî 
bi rojê çendîn malbat tekdiçin...çendîn zarok 
sêwî dibin...çendîn jin bê kes dibin ..çendîn dil 
dişewitin û çendîn can ji dest diçin?!! Zarok 
nifşên pêşeroja civakê nem divê qîmet ji wan 
re bê dayin û ji wan xwedî derkevin…
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 Hem di qada navnetewî de û hem jî di 
Kurdistanê de ji bo azadî, wekhevî û 
demokrasiyê têkoşîneke xurt a jinan 
heye, jinên kurd dikarin serbilind bin 
ji ber ku pêşengî ji bo sîstemek nû ya 
demokrasiyê dikin û îspat kirine ku 
jinên herî jîndar ên cîhanê ne .
Hêja ye dema ku tê gotin sedsala 
21`an sedsala jinê ye, ji xwe rola 
jina kurd di îspatkirina vê rastiyê de 
heye.
Bêguman bi pêşketina medyayê ev 
pêşketin bileztir bûye, ev pêşketin 
ji bo ku bikeve xizmeta civakê divê 
baş were bikaranîn . Bi taybetî di 
civaka Kurdistanê de ku guherîn 
û veguherînek mezin tê kirin, jina 
kurd stûna sereke ya vê guhertin û 
veguhertinê ye .
Bê hurmetî û îşkence derheq jinan 
kêmasiyek herî girîng a mirovahiyê 
ye . Bi destxistina desthilatdariyê ji 
aliyê mêrên Serdest ve, jiyan li jinan 
û civakê teng kiriye.
Bi nerîna sîstema mêrên serdest, jin 
cinseke lawaz e û divê herdem di bin 
desthilatdariya mêran de tevbigerin.
Li gorî berjewendiyên sîstema ku 
destdirêjî hemû nirxên herî giranbuha 
yên jin û civakê dike, divê dengên 
dijber dernekevin. Dema ew dengên 
dijber bilind bin jî, bi hemû hêza xwe 
êrîş dike da ku wan dengên bilind 
bûyî qut bikin.
Rêbazên zordestî, destanîna ser, 
standina bi zorê, milk kirin, şer, 
asîmîlasyon, şîdet û destdanîna ser 
kedê ne, ku hêzên serdest tecawiza 
ji bedena jinê dest pêdike û di her 
qada jiyanê de pêk tînin.
Tecawiz çekek wisa ye ku zêhniyeta 

Bê hurmetî û îşkence 
derheq jinan, kêmasiyek 

herî girîng a mirovahiyê ye
Sefiye Xalidî

serdest ji bo ku îradeyê bişkîne û 
bibe xwedî li ser jinê, kesan û gelan 
bikar tîne.
Di wijdana civakê de wisa dane 
qebûlkirin ku talan û xenîmeta herî 
girîng tecawiza jin û zarokan e û ev 
pêwîstiya şer hatiye dîtin.
Jinên kurd di her çar parçên Kurdistanê 
de ji aliyê hêzên serdest ve dikevin 
zîndanan û tîcara bedena jinan bi 
fermî didin meşandin û berî îdamkirina 
wan destdirêjî bi kesayetiya jina kurd 
dikin.
Bi baweriya wan wekhevî tune ye, bi 
her awayî jin û mêr rûbirû bi sîstemek 
dirinde ne. 
Li hember vê sîstema êrîşkar, nerînên 
serdest û siyasetên destdirêjî yên bi 
taybet li her çar parçên Kurdistanê, 
Rojhilata Navîn û li cîhanê tekoşîna 
jinên kurd her ku diçe berfirehtir 
dibe, lê mixabin hîn jî li her çar 
parçên Kurdistanê destdirêjî û 
xweşewitandina jinan berdewam 
e. Hîn sinetkirina jinan heye, hêj 
kuştina jinan dom dike, hêşta firotina 
bedena jinan heye. Neşandina jinan bi 
dibistanê û pêşî li wan girtin mixabin 
hîna jî didome, hemû jin nebûne 
xwediya biryar û îrada xwe...
Li Rojhilatê Kurdistanê li ser jinan 
zilm û zora civakî û zordestiya rijîma 
Îranê her ku diçe zêdetir dibe, ji 
aliyêkî ve bi sûcên weke namûs û bê 
axlaqiyê û ji aliyê din ve ji ber sûcên 
siyasî têne girtin, kuştin û îdamkirin 
.....kê berpirsiyar e?  Çawa ew 
pirsgirêka destdirêjî çareser dibe? Bi 
destê kê? Bi baweriya min tenê mêr 
û jinên kurd dikarin namûs û mafê 
xwe biparêzim li hember sîstem û 
zêhniyeta serdest...
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Pênc sal bi ser binçavkirin, 
dadgehîkirina ne adîlane û 
mehkûmkirina rojnamevan, çalakvanê 
navdar ê mafê mirovan li Rojhilatê 
Kurdistanê û serokê Rêxistina Mafê 
Mirovan a Kurdistanê Mihemedsidîq 
Kebûdvend derbas dibe, div ê heyamê 
de rewşa tenduristiya wî û mafên wî 
yên qanûnî jî heta nehatiy berçavgirtin 
û parastin. Ev yek nîşan dide ku 
mixabin her diçe rewşa binpêkirina 
mafê mirovan li seranserî Îranê û li 
Kurdistanê bi taybet xerabtir dibe û 
di vê navberê de girtiyên siyasî yên 
Kurd ligel rewş û astengên pirr ciddî 
hatine rûbirûkirin. 
Kebudvend ji aliyê Dadgeha Şoreşê 
ya Îranê bi guneha damezrandina 
Rêxistina Mafê Mirovan a Kurdistanê 
û hewildan li dijî ewlekariya neteweyî 
û propaganda li dijî hikûmeta Îranê, 
bi 11 salan cezayê girtîgehê hatiye 
mehkûmkirin. Kebûdvend tenê 
çalakiyên mafê mirovî kirine û di 
çarçoveya van tometan de ti gavek 
hilnegirtiye. Navborî çalakvanekî sivîl 
û rojanemavnek bûye ku tenê sîstma 
dictator a Komara Îslamî ya Îranê 

Nabe Mihemedsidîq 
Kebûdvend tenê bê hiştin

Azad Kurdî

taba van kesayetiyên sivîl nine. Ji ber 
ku ku M.Sidîq kebûdvend kurd e, ceza 
û zextên wî du qa zêde ne.
Navbirî niha 5 sal dibin li girtîgeha 
EVIN a Tehranê girtî ye û li gor hevjîna 
wî di vê demê de, ji bo careke tenê 
jî molet ne standiye ku vegere nav 
malbata xwe. Kebûdvend di nameya 
xwe de diyar kiriye ku ew heta 
bicîh nehatina daxwaza xwe gireva 
birçîbûnê didomîne û destnîşan dike 
ku ger piursgirêkek ji wî û xortê wî yê 
nexweş re derkeve, Dozgerê Tehranê 
lê berpirsyar e. Ev yek nigeraniyên pir 
ciddî derbarê rewşa tenduristiya wî 
pêk anîne û çalakvanên sivîl û mafê 
mirovan li Kurdistanê û derveyî weat 
ketine nav tevgeran.
Mihemedsidîq Kebûdvend, çalakvanê 
kurd û Serokê Rêxistina Berevanî ji 
Mafê Mirovan a Kurdistanê, ji sala 
2007`an pê re ji bo careke tenê jî molet 
ne standiye ku vegere nav malbata 
xwe. Ligel ku navborî ligel çend 
nexweşiyên ciddî di nav girtîgehê de 
rûbirû ye û pêdiviya wî bi çareseriya 
dermankirinê li derveyî girtîgehê 
heye. 
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K e b û d v e n d 
tenê li hemberî  
p ê v a j o y a 
b i n p ê k i r i n a 
berfireh a 
mafê mirovan 
li Kurdisanê 
dest bi çalakî 
û hewildana 
kir û xwest bi 
awayekî sivîl 
û di çarçoveya 
qanûn û rêbazên 
navdewletî de vê 
pirsê bo raya giştî 
eşkere bike û 
bala van bikşîne 
ser proseya 
b i n p ê k i r i n a 
mfê mirov li 
K u r d i s t a n a 
Rojhilat. 
Heyamê mehekê 
dibe ku serokê 
R ê x i s t i n a 
Mafê Mirovan 
a Kurdistanê 
M i h e m e d s i d î q 
Kebûdvend, ji bo 
gihîştin bi mafên 
herî destpêkî 
ên mirovî û 
qanûnî yên xwe 
dest bi gireva 
birçîbûnê kiriye. 
Kebûdvend di 
heyamê van 
5 salên borî li 
girtîgehê rastî 
çend nexweşiyên 
xurt bûye û kurê 
wî jî li derveyî 
girtîgehê tûşî 
n e x w e ş i y e k 

bê çareserî bûye. Malakvanê mafê mirov li Kurdistanê 
Kebûdvend heta niha bi rêyên qanûnî û girevên birçîbûnê 
xwestiye li derveyî girtîgehê bê dermankirin û mafê 
serlêdayîna kurê xwe bistîne. Lê mixabin heta niha ti 
bal û bersivek bi vê xwestekên navborî nehatiye dayin. 
Ji aliyekî din ve di hevdîtina dawî de jî Mihemedsidîq 
Kebûdvend îlan kiriye ku dê dest bi gireva birçîbûnê û 
nexwarina xorakê hişk jî bike, vê pirsê nigeraniyên ciddî 
ji bo malbata wî û sazî û komeleyên sivîl û çalakvanên 
mafê mirovan li Kurdistanê  pêk aniye. 
Pêwîste ku wijdanên hişyar û mirovhez û sazî û çalakvanên 
marêzerê mafê mirovan vê rewşa ku birêz Kebûdvend 
neçar kiriye bi vî awayî gireva birçîbûnê bike, fêm bikin 
û bikevin nav tevgerên ciddî.  
Di vê navberê de erkên dîrokî dikev ser Konseya Maf 
Mirovan ya NY`ê ku dengê Kebûdvend û dehan girtiyên 
siyasî li girtîgehên Îranê bibîse û Kebûdvend tenê nehêle 
û zextên pêdivî ji Komara Îslamî re bîne.. Ji aliyekî din ve 
jî, erkek dîrokî dikeve ser milê civaka sivîl ya Rojhilatê 
Kurdistanê û hemû sazî, rêxistin û tex û qatên civakê ku 
li Kebûdvend û girtiyên din ên siyasî xwedî derkevin û 
wan tenê nehêlin.
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Ev pirs mehê carekê di nav xelkê hejar 
û kêmdahat û heta dikarim bêjim 
yên pileya navîn di warê dahatê de jî 
berdewam tê bihîstin, ku mirov dikare 
bi başî çîroka hejarî û belengaziya 
xwediyên pirsê têde bibihîse û hest 
bike. 
Lê taze pere hatin destpêka çîrokê 
ye, emê parekî biçûk li jiyana tijî ji 
êş û elem a gelên Îranê û bi taybet 
ezê malbatek Kurd wekî nimûne bo 
we hilbijêrim ku bi rastî rengvedana 
jiyana îro ye li Îrana jêr desthilata 
Komara Îslamî û wek gotinek ku Fars 
dibêjin: “Moşt nimûnêyê xerwar est” 
Merivê malê yan babê zarokan bi 
sedema siyasî (yanî ji ber ku birayê wî 
Pêşmerge bûye û di rêya azadiya gelê 
xwe canê xwe gorî kirîye) li ser kar 
hatiye derxistin û çavkaniya dahata 
xwe ji dest daye û vê  gavê tenê hêvîya 
wî ew pere ye ku bi navê “Yaran” jê 
re tê dayîn û nizane ka ev qasê kêm 
yê pere ku çend roj li bendê ye, wê 
çawan û bi çi awayekê xerc bike? Ji 
ber ku wî gellek xewn bo wan pereyan 
dîtiye û herwisa li gellek dikanan tişt 
bo mala xwe qer û deyn aniye û qewl 

Gelo kengî perê Yaranê tê 
hesaban?!

Kamran Urmiye

daye dikandaran heke perê “Yaran”ê 
hat, ezê qerê we dicîh de bidim. 
Piştî çend rojan dereng ketin û çav li 
rêtiyê pere tên hesabê û bilez hemû 
perên xwe li hesabê der tîne, qasekê 
bêhna wî fireh dibe, ji xwe re dibejê: 
“Gellek wexte min bo mal çi êmîş 
nekiriye, bila ez îro dest betal neçim 
malê, îro kêmek bi rûyek geştir li caran 
diçe mal û bi dengekê bilind dike gazî: 
“Wê carê jî pere hatin hesabê û heta 
carek din jî Xwedê mezin e ...” Hêşta 
gotina wî bi dawî nehtiye ku kabanîya 
malê anko dayîka zarokan jêre di bêje: 
“Qerar bû ku bi pereyên vê carê min 
bibî doxtor, lê bila vê carê jî bimîne, ji 
ber ku me ne rûn û birinc maye û ne 
ça û ne ....” 
Gotinên wê jî bi temamî xilas nebûne 
kurê wî jêre dibêje: “Babo te negot 
min perê ‘Yaran’ê were ezê ji te re cil 
û solan bikirim, axir babo ez di nav 
hevalên xwe de şerm dikim wisa biçim 
qotabxanê.” Keça wî ku xwendekarê 
zanîngehê ye û rewşa babê xwe baş 
dizane, wê jî wek birayê xwe gellek 
kêmasî hene, lê mecbûr e carê bas 
neke, gellek ji xwe dike zorî heta 
dikare bi şerm ve û bi dengekê lerzok 
û nizim bêje babê xwe: “Babo serê 
têrmê ye û ez divê perê şehriya 
zanîngehê bidim, babo bêhnek kûr 
hildikêşe û ji hemûyan re dibêje başe. 
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Roja din bo kirîna alevên malê diçe 
bazarê û li buha û qîmetan dinêre, 
şaş dimîne, dipirse qîmet çima wisa 
lê hatine? Xwe heta doh û pêr jî wiha 
nebû? Jêre dibêjin ya doh û pêr êdî 
navegere, ma tu nizanî dolar bûye 
çend? Bi pereyekî gellek gellek zêdetir 
ji eva ku di hizra xwe de hesab kiribû, 
hinek tiştan dikire û derdikeve, di reyê 
de digehe pêşiya yek ji wan xwedî 
qerên xwe û serê xwe nevî dike û ji 
xwe re dibêje: Xweda vê carê jî gazî 
min neke û jê derbas dibe, diçe mal 
û tiştan didanê erdê çavê wî dikeve 
faktorên telefon, elektirîk û avê, hêdî 
ji ber xwe re dibêje: “Axir êdî ez bo 
vê pere ji kîderê bînim....”
Xwendevanên hêja! eva ku min bo 
we bas kir, rewşa jiyanek normal bû, 
lê hûn xwe dadweriyê bikin, heke di 

malbatê de nerihetî, nesaxên bi êşa 
giran û bi giştî pirsgirêkên zêdetir 
wekî zexta ji aliyê rejîmê, zindanî û .... 
hebe, erê gelo vê gavê rewşa jîyanê 
dê çawan be? Malbata ku me behsa wê 
kir zarokên malê bi her awayekê be 
mijûlî xwendinê bûn û babê zarokan 
hemû eş û elemên jiyanê qebûl dike 
ku zarokên wî bikarbin bixwînin, lê pirr 
in ew zarokên ku ji ber rewşa xirab a  
aboriyê  ji mafê sereke yê xwendin û 
nivîsinê bêpar in û xirabtir ji vê yekê 
jî eva ye ku di gelek malbatan de 
tenê zarok nanê malê peyda dike û ji 
ber vê yekê neçar e ku bi vî temenê 
xwe yê kêm sibê heta êvar kar bike û 
bixebite û bo yekcarî xwendin, lîstin 
tevî hevalên xwe û gellek xewn û 
xeyalên taybet ... ji bîra xwe bibe.
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