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كاتێك بریاری ده رچوونی گۆڤاری  ژنان درا، به رێوه به ری  
هه ستی  به وه كرد ئه ركێكی  قوورسی  كه وتۆته  سه رشان و ده بێ 
بۆی   ماوه یه ی   هه ر  و گۆڤاره كه  سه ری   بده ن  وه به ر  شانی  

دیاری  كراوه  ده ربچێت.
به ر  له   گۆڤاره كه مان  ژماره ی   چله مین  كه   ئێستا     
به رێوه  به ریی   ده رچوونی ،  بۆ  ده كرێت  ئاماده   و  دایه   ده ست 
و  به رپرسایه تی   به   هه ست  و  شادی   به   ژنان  یه كیه تیی  
وزه یه كی  پتر له  جاران، وێرای  رێزگرتن له  تێكۆشانی  چه ند 
ده سته ی   به تایبه تی   و  ژنان  یه كیه تیی  رێبه رایه تی   ساڵه ی  
نووسه رانی  گۆڤاری  ژنان له  الیه ك وهاوكاری  و رێنوێنی  و 
ئامۆژگارییه كانی  ئه ندامانی ژنان، دڵسۆزان و خوێنه رانی  
به   بێ  پسانه وه   توانیویانه   پێكه وه   هه موو  كه   گۆڤاره كه مان 
كه   گرفتانه ی   هه موو  ئه و  سه ره ڕای   ماندووییه وه   و  هه ول 
له سه ر رێی  خه بات و تیكۆشانمان بووه ، سه ركه وتوانه  یه ك 
بكه ین.  باڵو  و  ژماره كانی  گۆڤار چاپ  یه ك دا  دوای   به  
سه ره ڕای  ئه مانه ش ره خنه ی  به  جێ و دڵسۆزانه ی  دۆستان و 
الیه نگران بوونه ته  هۆی  تێكۆشان و تین و گووری  تایبه تی  
و  نوێی   و سووژه ی   بابه ت  دۆزینه وه ی   بۆ  بوونه   هانده ر  و 

خۆماندووتركردنی  ده سته ی  نووسه ران.
و  به رێوه به ری   ده سته ی   له   كردن  پیرۆزبایی   وێرای  
له   باشتر  خوێنه ران  هیواردارین  گۆڤاره كه مان،  نووسه رانی  

پێشوو هاوكار و رێنوێنی  ده رمان بن.
  سالی 1392ی  هه تاوی  له  الیه ن ئایه توواڵ خامنه ییه وه  
ئابوویی (  حه ماسه ی   ـ  سیاسی  )حه ماسه ی   ساڵی   به  
ناودێركرا، له سه ره تا دا كۆر و كۆمه ڵگای  جیهانی  و ناوچه یی  
و ئێرانی  بۆچوونیان له سه ر ئه و دروشمه  ئه وه بوو كه  به  هێنانه  
خامنه یی  ئایه توواڵ  پێده چێت   وا  درووشمه ،  ئه و  گۆری  
و  واڵت  ئابووری   و  سیاسه ت  سه ر  به   گۆرانێك  بیهه وێت 
یازده هه مین  له   كه   به ره به ره   به اڵم  دابێنێت!  ده سه اڵته كه ی  
ئێران  ئیسالمی  كۆماری   سه رۆك  هه ڵبژاردنی   خوولی  
كه   ده رده كه وێت  كاتێك  درووشمه كه   واتای  بووینه وه ،  نیزیك 
ئایه توواڵ خامنه یی  له  دانیشتنێكی  كه  له  مانگی  گواڵندا 
بۆ ژماره یه كی  زۆر له  به رپرسانی  رێژیمه كه ی  گرتی ، ئاوا 

باسی  ئه و دوو حه ماسه یه ی  بۆكردن: 
له   خه ڵك  به شداریكرنی   یانی   سیاسی«   »حه ماسه ی  
هه ڵبژاردن دا، »حه ماسه ی  ئابووری « یانی  به شداری  كردنی  
خه ڵكی ده وڵه مه ند بۆ یارمه تی  دان به  فه قیر وهه ژاران و بۆ  

ئه وه ی  رێژیم له  گوشاری  گه مارۆكان رزگاریی بێت.

به دوای  ئه م شیكردنه وه ی  خامنه یی ، هه موو كاربه ده ستان، 
له   خامنه یی  نوێنه رانی   و  كۆمار  سه رۆك  به رپرسان، 
پێكهێنانی   ده رفه تی   كه   شوێنێك  له هه ر  و  مزگه وته كان 
له   خه ڵكیان  نه خشی  باسی   هه بووبێت  كۆبوونه وه یان 
و  گرفت  و  گیر  هه موو  و  زه قكردووه ته وه   هه ڵبژاردنه كان دا 
كێشه كانی  نێو رێژیم و نێو نه ته ویی یان خستووه ته  سه ر شانی  
خه ڵك و ته نیا رێگای  رزگار بوون له م دۆخه ی، به شداریی  
له  هه ڵبژاردن  توێژه كانی  خه ڵك  چاالكانه ی  هه موو چین و 

پیشان دراوه . 
كاتی   له   ئێران،  ئیسالمی   كۆماری   كه   زۆره   سااڵنێكی  
بێنێته  پێی  سندووقه كانی   هه ڵبژاردنه كاندا بۆ ئه وه ی  خه ڵك 
له   تایبه تی   به   راگه یاندنه كانی   ده زگا  له   و  ده نگدانه وه  
تله ویزیۆن دا ته بلیغی پێوه  بكات و به  دونیا نیشان بدات كه  
خه ڵك به  پێچه وانه ی  ته بلیغاتی  دوژمن هه ر له گه ڵ رێژیمن، 

ئه م شانۆگه ریه  به رێوه  ده بات.
  له  یاسای  بنه ر ه تیی  كۆماری  ئیسالمی  دا چه ند مه رجیان 
بۆ ئه و كه سانه ی  خۆیان بۆ سه رۆك كۆماری  كاندید ده كه ن 
داندراوه ، یه كێك له و یاسایانه  )پیاو بوونه (، بۆ ئه م خوله ی 
هه ڵبژاردنیش كه  رێژه یه كی  زۆر له  خه ڵك خۆیان كاندید كرد 
بوو، 12 كه سیان ژن بوون كه  ره دی  سه الحییه ت كرانه وه  و له  

نێوان پیاوه كانیشدا ته نیا 8 كه س ته ئید كران.
ئێمه  وه ك یه كیه تیی  ژنان به  دیاری  كردنی  سه الحییه تی  
ئه و ده سته  له  پاڵیوراوان و هه ڵبژاردنی  هه ر یه ك له وانه ، المان 
چوونكه   نایه ت،  پێك  رێژیمه دا  له و  ئاڵوگۆرێك  هیچ  وایه  
نابێ   نه یه ،  به سه ردا  گۆرانی   رێژیم  بنه ره تیی   یاسای   تا 
چاوه ڕوانی  ئاڵوگۆر له  چوارچێوه ی  ئه و رێژیمه دا بین. به  
تایبه تی  هیچ كام له و 8 كه سه  بۆ البردنی  گیروگرفتی  ژنان 

هیچ چه شنه  پرۆگرامێكیان نییه !
سه ره نجام له  به ره به یانی  رۆژی  هه ینی ، 24ی  جۆزه ردانی 
1392ی  هه تاوی  له  سه رانسه ری  ئێران هه ڵبژاردنی  سه رۆك 
كۆماری  و شووراكانی  شار و گونده كان له  كه ش و هه وایه كی  
له  شه و  كاتێ  تێپه ربوونی   تا  كراو  و موهه ندیسی   فێاڵوی  
ده نگه كان  ئاكامی   كاتژمێر   24 نزیك  دوای  چوو،  به رێوه  
به   بوو  و  ژمێردران  رووحانی   حه سه ن  ئاغای   قازانجی   به  
یازده هه مین سه رۆك كۆماری  كۆماری  ئیسالمی  ئێران. كه  
به  قه ولی  خۆی  گوته نی : هیوادارین به  قه وله كانی  عه مه ل 

بكات!

سهروتار
تار
هرو
س
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 بیره وه رییه ك له  ده ورانی  سه رۆك كۆماریی  محه ممه د خاته می دا 

رۆڵیژنانلهههڵبژاردنی
2یجۆزهردانی1376

وهاتنهسهركاریخاتهمی
یه كیه تی   سێهه می   دووهه م  و  كۆنفرانسی   نێوان  له  
ژنانی  دێموكراتی  كوردستانی  ئێران، شاهیدی  هێندێك 
یه كێك  بووین  واڵتدا  ناوخۆی   له   به رچاو  ئاڵوگۆڕی  
حه وته می   خولی    هه ڵبژاردنی   گرینگانه   رووداوه   له م 

سه رۆك كۆماری ، له  2ی  جۆزه ردانی  1376دا بوو.
محه ممه د  سه ید  هه ڵبژاردنه دا،  ئه م  ئاكامی   له  
خاته می ، كاندیداتۆری  قۆلی  ناسراو به  رێفۆرمخواز وه ك 
سه رۆك كۆماری  داهاتووی  واڵت هه ڵبژێردرا، پێویسته  
راوه ستانی   دوای   به   كه   بكه ین  ئاماژه   مه سه له یه   به م 
شه ڕ له  نێوان دوو واڵتی  ئێران  و عێراق كه  ئاكامه كه ی  
بێجگه  له  كوژران، ماڵوێرانی ، ئاواره یی ، فه قر و گرانی  
هیدی  دیكه  بۆ خه ڵك به  دواوه  نه بوو، هه روه ها به  دوای  
له   به ربه ره كانی   1368دا،  ساڵی   له   خومه ینی   مردنی  
وه ده ستهێنانی   بو  ئیسالمی   كۆماری   رێبه رانی   نێوان 

هه رچی  زیاتری  ده سه اڵت ده ستی  پێ  كرد. 
هاشمی   كۆماریی   سه رۆك  ساڵ   8 دوای   به  
زه بروزه نگ  و  سیاسه تی   پێشگرتنی   ره فسه نجانی   و 
زۆر  تیرۆر  و  قه تڵ  و  مرۆڤ،  مافی   پێشیلكردنی  
قه وڵ  و  پێچه وانه ی   به   ئابووری   هه ڵه ی   سیاسه تی  
بڵێنییه كانی  رێبه رانی  رێژیم، بارودۆخی  واڵت رۆژ به  
دوای  رۆژ به ره و خرابتر بوون رۆیشت، هه ر بۆیه  نه فره ت 
رێبه رانی   ئیسالمی   و  كۆماری   له   خه ڵك  بێزاری    و 

به وپه ڕی  خۆی  گه یشت.
هه ر ئه م مه سه له یه ش بوو به  هۆی  ئه وه  كه  خه ڵكی  
ئێران له  هه ڵبژاردنی  2ی  جۆزه ردانی  76دا  و له  رێگای  
تووڕه یی   به  شێوه یه كی  سه رانسه ری ، رق  و  ده نگدانه وه  
 ،1376 جۆزه ردانی   2ی   هه ڵبژاردنی   ده ربڕن.  خۆیان 

ئازادیخوازی   خه ڵكی   خه باتی   له   نوێ   الپه ڕه یه كی  
ئێران به  دژی  حاكمییه تی  ویالیه تی  فه قی   و نیزامی  

كۆماری  ئیسالمی  كرده وه .
كۆماری   سه رۆك  دووهه می   ده وره ی   له   هه ر 
هاشمی  ره فسه نجانیدا، قۆلی  پاوانخواز و له  سه ره وه ی  
هه موویانه وه  خامنه یی   و داروده سته كه ی  هه وڵیان ده دا 
كه  »ناتقی  نووری « وه ك سه رۆك كۆماری  داهاتووی  
واڵت به  سه ر خه ڵكدا بسه پێنن. تا به ره به ری  هه ڵبژاردنی  
ده وره ی  حه وته میش ره نگه  زۆر كه س وا بیری  ده كرده وه  
داهاتووی   كۆماری   سه رۆك  نووری «  »ناتقی   كه  
واڵت ده بێ   و ده نگدانی  خه ڵك هیچ ئاكامێكی  نابێ   و 
وه ك ته واوی  هه ڵبژاردنه كانی  پێشوو ویستی  ویالیه تی  
فه قیه  و كاربه ده ستانی  نیزام له  سه ره وه ی  بیرۆبۆچوونی  

خه ڵك ده بێ .
نیگابان  شوورای   هه ڵبژاردن،  به ڕێوه چوونی   پێش 
ده یانه ویست  كه   كه سانه   ئه و  زۆربه ی   سه اڵحییه تی  
كه س  ته نیا چوار  كرده وه   و  ره ت  بكه ن  كاندید  خۆیان 
وه ك كاندیدا په سند كران  و له م چوار كه سه ش ملمالنێی  
خاته می«  و  محه ممه د  »سه ید  نێوان  له   سه ره كی  

»ناتق نووری«دا بوو. 
ژنان  پیاوان  و   1376 جۆزه ردانی   2ی   رۆژی  
له   كرد و  به شدارییان  هه ڵبژاردندا  له   واڵت  الوانی   و 
ئاكامدا »سه ید محه ممه د خاته می « كاندیدای  ناسراو 
به  رێفۆرمخواز به  وه ده ستهێنانی  زیاتر له  22 میلیون 
نه كراوی   چاوه ڕوان  گه وره   و  سه ركه وتنێكی   ده نگ 

وه ده ست هێنا.
خاته می ، هه تا پێش هه ڵبژاردنه كانی  خولی  حه وته م، 

هێرۆ جەڵدیانی
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رێژیم  ناسراوی   زۆر  كه سایه تییه كی  
كه   كورت  ماوه یه كی   له   دیاره   نه بوو، 
ئیسالمی   ئیرشادی   وه زاره تی   پۆستی  
به ده سته وه  بوو به  دانی  هێندیك ئازادی  
خۆی   توانی   نووسین  چاپه مه نی   و 
نیشان  میانه ڕه و  كه سایه تییه كی   وه ك 
بدات، به اڵم له م ماوه  كورته دا له  الیه ن 
بوو.  نه ناسراو  ئێران  خه ڵكی   زۆربه ی  
ده توانین بڵێین هه ڵبژاردنی  خاته می  دوو 
یه كه میان  هه بوو:  سه ره كیی   هۆكاری  
له   پشتیوانی   به   خه ڵك  كه   بوو  ئه وه  
ئه و، دژایه تیی  خۆیان له گه ڵ ویست  و 
داخوازه كانی  رێبه رانی  رێژیم به م شێوه یه  
واڵمێكی   رێگایه وه   له م  ده ربڕی   و 
مه نفییان به  ویالیه تی  موتڵه قه ی  فه قیه 
هۆكاری   داوه .  رێژیم  كاربه ده ستانی    و 
ئینتخاباتی   خه باتی   شێوه ی   دیكه ش، 
خاته می   و هه ڵبژاردنی  هێندێك دروشمی  
وه ك  ئاودار  ره نگ  و  خۆش  ته بلیغاتی  
پێكهێنانی   سیاسی ،  ته وسه عه ی  
له   داكۆكی   كۆمه اڵیه تی   و  عه داڵه تی  
چوارچێوه ی   له   خه ڵك  ئازادییه كانی  
یاسای بنه ڕه تیی  كۆماری  ئیسالمی   و 

داكۆكی  له  مافه كانی  ژنان  و الوانی  واڵتدا بوو.
پشتیوانی   سیاسی ،  زانایانی   له   هێندێك  بڕوای   به  
ژنان  و الوانی  ئێران له  به رنامه كانی  خاته می ، رۆلێكی  
ئه م دوو چینه   له  سه ركه وتنیدا هه بوو.  زۆر گرینگی  
درێژایی   له   كه   دێنن  پێك  ئێران  حه شیمه تی   زۆربه ی  
زۆرترین  ئیسالمیدا  كۆماری   ده سه اڵتداریی   ساڵ   34
زوڵم  و زۆریان لێ  چووه . ژنان له  ئێرانی  ژێرده سه اڵتی  
كۆماری  ئیسالمی  به  دوو شێوه  چه وساونه ته وه ، له  یه ك 
باقی  چین  و تۆێژه كانی  كۆمه ڵ  ئه وان وه ك  روانگه وه  
هاتوون  ئاخوندی   دیكتاتۆری   سه ره رۆیی   و  گیرۆده ی  
 و له  روانگه یه كی  دیكه وه ، ناوه رۆكی  یاساكانی  دژ به  
ژنانی  رێژیم  و پێكهێنانی  كۆمه ڵگایه كی  پیاوساالرانه  
كه  ئامانجی  رێبه رانی  رێژیمه ، بووه ته  هۆی  پێشێلكردنی  
مافه كانیان. هه ر بۆیه ش كاتێك خاته می  له  به رنامه كانی  

خۆیدا باسی  دیفاع له  مافی  ژنان ده كات، ژنانی  ئێران 
بۆ یه كه م جار كه  به  شێوه یه كی  ئاشكرا ئه م مه سه له یه  
له  چوارچێوه ی  كۆماری  ئیسالمیدا ده بینن  و پشتیوانیی  
كه   ئه وه ی   ده رده بڕن،  دروشمانه   له و  خۆیان  به رباڵوی  
جیگای  پرسیاره  ئه وه یه  كه  به  دوای  تێپه ربوونی  نزیك به  
یه ك ده وره  سه رۆك كۆماریی  خاته می  چ گۆڕانكارییه كی  
هاتووه ؟  پێك  ئیسالمیدا  نیزامی  كۆماری   له   ئه ساسی  
رێفۆمخواز! كه  خۆی  به  الیه نگری  مافی  ژنان داده نێ  
چ ئاڵوگۆڕێكی  له  بارودۆخی  ژنانی  ئێراندا پێك هێناوه ؟ 
ماوه ی   له   خاته می   كاریی   كارنامه ی   هه ڵسه نگاندنی  
چوار ساڵ ده سه اڵتداریی  خۆی  دا نیشان ده دات كه  له  
ئاشكرا  جیاوازییه كی   كرده وه كانیدا  دروشمه كان  و  نێوان 
به رچاو ده كه وێت. ئه وه ی  كه  له م ماوه یه دا به  ئاشكرایی  
روون بووه ته وه  ئه وه یه  كه  قۆڵی  رێفۆرمخواز رۆژ به  رۆژ 
له  به رامبه ری  هێرشه كانی  قۆڵی  پاوانخواز  و به  نیسبه ت 
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هه نگاو  دواوه   به ره  و  ده بنه وه   و  پاشگه ز  دروشمه كانی  یان 
هه ڵده گرن.

الیه نگری   به   خۆی   الیه كه وه   له   رێفۆرمخواز  قۆڵی  
داكۆكی  له  ئازادییه كان ده ناسێنێ   و له  الیه كی  دیكه وه  
ویالیه تی   ئه سڵی   مه شروعییه تی   له   باس  راشكاوی   به  
چه شنه   هه ر  دژی   كه   ده كات  فه قیه  موتڵه قه ی  
ئازادییه كه ، ئه وان خۆیان به  الیه نگری  ده سه اڵتی  یاسا له  
واڵت ده زانن، به اڵم  پرسیاره كه  ئه وه یه  كه  مه به ستیان له  
یاسا چیه ؟ ئایا ده یانهه وێت ئازادی   و مافه كانی  خه ڵك له  
چوارچێوه ی  یاسای بنه ڕه تیی  كۆماری  ئیسالمی دا پێك 
بێنن كه  له  هه ر كوێ  باسی  ئازادی   و مافه كانی  خه ڵك 
كراوه  به  هۆی  ماده ، یان به ندیك له  ژێر ناوی  دژایه تی  
له گه ڵ  موخالیفه ت  یان  میللی   ئه منییه تی   له گه ڵ  
ئاشكرا موخالیفه تی   به  شێوه یه كی   ئیسالمی   یاساكانی  
خۆیان ده ربڕیوه   و له  راستیدا ناوه رۆكی  ئه م یاسایانه  له  

هه ر چه شنه  ئازادی   و مافێك بێبه رییه .
نێوان  جیاوازی   ژنانیش  بارودۆخی   به   سه باره ت 
زه ق  شتێكی   ئاكاره كانی   خاته می   و  درووشمه كانی  
به رنامه كانیدا  له   الیه نگرانی   خاته می   و  ئاشكرایه ،   و 
واڵتیان  سیاسی   كار وباری   له   ژنان  به شداریی   باسی  
كردبوو، به اڵم له  كاتی  هه ڵبژاردنی  كابینه   و دابه كردنی   
ته نیا  كه   بووین  شاهید  ده وڵه تیدا  سه ره وه ی   پۆسته كانی  
یه ك ژن وه ك جێگری  سه رۆك كۆمار  و به رپرسی  ژینگه  
هه ڵبژێردرا كه  له چاو قه ول  و به ڵێنییه كانیان شتێكی  زۆر 
به رچاو نه بوو. خاته می  به  راشكاوی  باسی   ئه وه  ده كا كه  
گه وره ترین هه ڵه ی  واڵتانی  پێشكه وتوو به تایبه ت واڵتانی  
رۆژئاوا ئازادی  بێ  سنووری  ژنان بووه   و ئه م مه سه له یه  
باسی   یان  بنه ماڵه   ئه ساسی   رووخانی   تێك  هۆی   بۆته  
ئه وه  ده كات كه  له  ماڵ مانه وه ی  ژنان به  مانای  به رته سك 
كردنیان نیه   و نابێ  وابیر بكه ینه وه  كه  تێكۆشانی  ژنان له  

كۆمه ڵدا به  مانای  تێكۆشانیان له  ده ره وه ی  ماڵه .
بوو  خاته میدا  كۆماری   سه رۆك  ماوه ی   له   هه ر 
ژێر  له   فه رهه نگی   ئینتیخابی   به رزی   شوورای   كه  
هه ڵگرتنی   كۆنواسیۆنی   له گه ڵ  ئه و  سه رۆكایه تیی  
هه ر چه شنه  جیاوازیی  ره گه زی  كه  له  الیه ن سازمانی  
میله له وه  پێشنیار كرابوو و یه كێك له  گرینگترین به ڵێن 

نامه كانی  نێونه ته وه ییه  بوو دژایه تیی  له گه ڵ كرا.

به  دوای  سه ركه وتنی  قۆڵی  ڕێفۆرمخواز له  هه ڵبژاردنی  
ساڵی  1376دا، ده بینین كه  جوواڵنه وه یه كی  نوێ  ژنان 
له  ژێر درووشمی  فیمینیزمی  ئیسالمی  ده ستی  پێكردوه  
جوواڵنه وه یه كی   وه ك  خۆی   كه   ئه وه یه   تێكۆشانی    و 
نێوخۆیی  بناسێنێ ، الیه نگرانی  ئه م حه ره كه ته  باوه ڕیان 
به وه یه  كه  مه سه له ی  ژنان له  ئێران به  روانگه یه كی  نۆی  
به  نیسبه ت یاساكانی  مه زهه بی  كۆماریی  ئیسالمییه وه  
ئه م  پێكهاتنی   له   ره نگه   بكرێ .  چاره سه ر  ده توانێ  
حه ره كه ته  له  ژێر ناوی  فیمینیزمی  ئیسالمی  هۆكاری   
جۆرا وجۆر ده ستی  هه بووبێت. به اڵم له  هه موو گرینگتر 
ده توانین به  سێ  خاڵ ئیشاره  بكه ین. یه كێك له م هۆیانه  
سه باره ت  ئیسالمی   كۆماری   به رنامه كانی   شكستی  
هۆكاره كانی   كاریگه ریی   دووهه م  خاڵی   بوو.  ژنان  به  
نێونه ته وه یی  له  سه ر بارودۆخی  نێوخۆیی  ئێران  و خاڵی  
خاته می   سه ر  به   الوه   دوو  له   كه   گوشارێكه   سێهه م 
 و قۆڵی  ڕێفۆرمخواز به  ته واوی  هێزه وه  به ربه ره كانێیان 
له گه ڵ ده كات. له م سااڵنه ی  دوایی  هێندێك پێكهاته   و 
رێكخراوی  ژنان له  نێوخۆی  واڵت به  هۆی  زه قبوونه وه ی  
ژێر  له   ده یانهه وێ   كه   بوون  درووست  ژنان  مه سه له ی  
دیاره   بكه ن،  ئیسالمیدا خه بات  درووشمی  فێمینیزمی  
كار  و تێكۆشانی  ئه م رێكخراوانه  شتێكی  ئه رێنیه ، به اڵم 
له  راستیدا ئه وان هیوایان به  پێشكه وتن  و سه ركه وتن له  
نیزامێك به ستووه  كه  تێده كۆشێ  سه ره رۆیی  فه رهه نگی ، 
سیاسی ، ئه منیه تیی  پیاوساالرانه   و دژی  ژنان نیشان 
بدات كه  ئینسان مافی  ده ستێوه ردانی  نیه . كه سانێك كه  
دڵیان به  فێمینیزمی  ئیسالمی  خۆش كردووه  له وانه یه  
له م قۆناغه دا بتوانن ئاڵوگۆڕی  به  رواڵه تدا پێك بێنن 
ناوه رۆكی   چاوگرتنی   له به ر  به   درێژخایه ندا  له   به اڵم 
یان  بپارێزن  بێده نگی   ده بێ   یان  ئیسالمی   كۆماری  
ئه وه ی  كه  چاویان به  سه ر راستی  یه كان ببه ستن  و ده ست 
به  داوێنی  ته وجیهات بن، له  لێكدانه وه یه كی  گشتی  دا 
ده توانین بڵێن كه  به  دوای  هاتنه  سه ر كاری   خاته می  
 و ده ستپێكردنی  به رنامه كانی  ئیسالمی  به  پێچه وانه ی  
ئه وه ی  كه  له  به رنامه كانیدا خۆی  به  الیه نگری  مافی  
ژنان ده ناساند، ئاڵوگۆڕێگی  ئه وتۆ له سه ر بارودۆخی  

ژنانی  ئێران پێك نه هاتووه . 
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به درێژایی مێژوو و هەتا چەند رۆژێکیش لەمەوبەر 
و  پیاوان  بە  بێحورمەتی کردن  له شێوەکانی  یەکێک 
ئەوە  ئێمەدا،  له کۆمەڵگای  ئەوان  دەروونی  ئازاردانی 
له پێ  ژنانی  دەرپێی  دەبا  بڵین:  پیاوێک  به  بوو که 

بایه. 
ئەو رەستەیه نیشاندەری ئەو بیر و فکرەیه که ژنان له 
بەر چاوی پیاواندا کەم بایەخ یان باشتر بڵێم بێ بایەخن. 
به داخەوه یاساکانی پەسەندکراوی کۆماری ئیسالمی 
که سەرچاوە لەو بیر و باوەرە دەگرێت که ژن مرۆڤێکی 
تەواو نییه و کەم عەقڵە، ئاکامەکەی ئەوەیه که ژن 
پیاو چاوی  وەکوو مڵکی  و  پیاو مافی هەیه  نیوەی 

لێ دەکرێت. 
ئەو یاسایانه رەنگدانەوەیەکی قووڵیان له سەر شیوازی 
داناوە.  ژنان  لەگەڵ  پیاوان  هەڵسووکەوتی  و  بیر 
ئاکامی ئەو شێوە بیرکردنەوه و ئەو یاسایانه بۆته هۆی 
خۆسووتاندن و خۆکۆشتنی ژنان که هیچ دەرەتانێک 
بۆ رزگاری و ژیانێکی باشتر شک نابەن. تێکەاڵوی 
بووە  پیاوساالرانە،  کولتووری  و  ئیسالمی  یاساکانی 
ژیان  و  بێبایەخی گیان  بیری  پەرەئەستاندی  به هۆی 
بۆیه  هەر  ئێمەدا.  کۆمەڵگای  له  ژنان  کەسایەتی  و 
بەرپرسانی هێزی ئینتیزامی کۆماری ئیسالمی ئێران 
له شاری مەریوان بۆ سزادانی پیاوێک جلی ژنانەی 
به خەڵکی  نێو شار دەیگەرێنن و  له  و  بەر دەکەن  له 

نیشان دەدەن.
شاری  ژنانی  وێنەی  کەم  و  قارەمانانه  هەڵوێستی 
الیەن  له  کردنیان  سەرکوت  و  کردەوەیه  بەو  مەریوان 
هێزه ئینتیزامییەکانی کۆماری ئیسالمی ئێرانەوە بوو 
به هۆی ئەوە که باوەرمەندانی راستەقینە به ئەرزشی 
بەرابەری ژن و پیاو له هەڵمەتێکی بێ وێنه به لە بەر 
کردنی جل و بەرگی ژنانه وێڕای پشتیوانی له ژنانی 
گشتی  بیرورای  به  مەریوان،  شاری  پێشکەوتووی 
ئێران  ئیسالمی  کۆماری  و  کوردەواری  کۆمەڵگەی 

کۆمەڵگەی  ئەندامانی  عەقلییەتی  که  بدەن  نیشان 
و شێوازی  هاتووه  بە سەر  ئاڵوگۆرێکی گەورەی  ئێمه 

بیرکردنەوە وەکوو جاران نەماوه. 
به  بۆ  حەرەکەته  ئەو  که  لەوەی  جیا  من  بەڕای 
ئیسالمی  کۆماری  بەرپرسانی  بۆ  خەتەر  زەنگێکی 
شکێنه  تابۆ  و  سنووربەزێن  کردەوە  ئەو  هاوکات  ئێران 
دەستپێکی شۆرشێکی فەرهەنگی گەورە و بێ وێنەیه له 

کۆمەڵگای کوردەوارێدا.
و  بناغه  بەردی  بیرکردنەوە  شێوازی  له  ئاڵ وگۆر 
ئەساسی هەموو ئاڵ وگۆرەکانی دیکەیە له کۆمەڵگادا. 
نێو  له  پیاو  و  ژن  یەکسانبوونی  بیری  که  کاتێک 
کۆمەڵگادا ئەوەنده پەرەی بستێنێت که ئیدی نەتوانن بۆ 
تانە و تەشر لە پیاوان به ژنیان حیسێب بکەن، ئەو کاتەیە 
کە ئەو باوەرمەندان دەتوانن داهاتوویەکی باشتر بۆ ژنان 
له کۆمەڵگا بخۆلقێنن. شێوازی بیر کردنه که دەبێته 
هۆ و بەردی بناغەی ئاڵ وگۆرەکان و گۆرینی نۆرم و 
خەباتێکی  کات  ئەو  هەتا  دیاره  کۆمەڵگادا.  لە  یاسا 
دوور و درێژ و رێگایەکی پر له تەنگ و چەڵەمەمان 
له پێشدایه بەاڵم ئەم کردەوە رەچەشکێنه دەسپێکێکه که 
دەبێته هۆی دڵخۆش بوون و هیوا به داهاتوویەکی باشتر 
کردەوەتان  بەو  ئێوە  داهاتوو.  نەسڵەکانی  بۆ  روونتر  و 

رەوتی مێژووتان به شێوەی ئەرینی گۆری.
بۆیه سپاس و پێزانینی خۆم پێشکەشی تاک تاکی 
ئێوه دەکەم که سنوور بەزێنن، به تایبەت ئەوانەی که 
ئازایانه  زۆر  باشوور  کوردستانی  و  واڵت  نێوخۆی  له 
دواکەوتوو  کولتووری  و  بیر  بەرامبەر  له  بوێرانه  و 
راوەستان. نێوی ئێوه تێکەڵی مێژووی خەباتی یەکسانی 
وەکوو  کە  ئەوانەی  و  من  بووه.  گەلەکەمان  خوازی 
بە  خۆمان  داهاتوو  نەسلەکانی  و  دەکەنەوە  بیر  من 
بن  دڵنیا  دەکەین.  پێوە  و شانازیتان  دەزانین  قەرزدارتان 
که رەنگدانەوەی ئەو کردەوە هەر رۆژ زیاتر له رۆژی 

پێشتر له کۆمەڵگادا خوێ دەنوێنی.

شکۆفه قوبادی
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مێژوویمافیدهنگدان
بۆژنانلهئێران

دیسان خولێكی  دیكه  له  هه ڵبژاردنه كانی  سه رۆك كۆماری  
سه ر  له   چاوخشاندنێك  بۆ  بیانوویه ك  به   بوو  و  به رێوه چوو 
مێژووی  مافی  ده نگدان بۆ ژنان له  واڵتی  ئێراندا. ژنانی  
ئێرانیش وه ك ژنانی  هه موو جیهان بۆ وه ده ست هێنانی  مافی  
ده نگدان خه باتیان كردووه ، 57 ساڵ هه وڵ  و كۆشش و قوربانی 
دان له  پێناو وه ده ست هێنانی  مافی  ده نگدان، مێژوویه كی  پڕ 

له  شانازی بۆ ژنانی ئێرانی دروست كردووه .
مێژووی  شه پۆالوی  وه ده ست هێنانی  مافی  ده نگدان بۆ 
ژنان، له گه ڵ  دژایه تی  گرووپ، حیزب و كه سانی  جۆراوجۆر 
به ره وڕوو بووه . ئه م گرووپانه  كه  له  زۆربه ی  بواره كاندا ناكۆك 
بوونه ، له سه ر بێ به ش كردنی  ژنان له  مافی  ده نگدان كۆك 

و هاوده نگ بوون.
هه تاوی ،  1285ی   ره زبه ری   15ی   له   جار  یه كه م  بۆ 
یه كه مین  له  الیه ن  یاسای هه ڵبژاردن  په سند كردنی   دوای  
مه جلیسی شوورای  میللی و بێ به ش كردنی  ژنان له  مافی  
ده نگدان، خه بات و تێكۆشانی  ژنان بۆ گه یشتن به  مافی  

ده نگدان ده ستی  پێ كرد.
به   ئاماژه   ده كرێ   خه بات،  هه نگاوه كانی   یه كه م  وه ك 
كاروتێكۆشانی  »ئه نجومه نی  غیبی  نسوان« به  سه رۆكایه تیی  
»سه دیقه  ده وڵه ت ئابادی « وه ك یه كه مین ئه نجومه نی  ژنان 
كه  به  نیسبه ت ئه م بابه ته  ناڕه زایه تی خۆیان ده ربڕی  و له  
له   داكۆكی   بۆ  تریبونێك  وه ك  ژنان«  »زمانی  گۆڤاری  
ئه م  بكه ین.  وه رده گرتن،  كه ڵكی   ژنان  بۆ  ده نگدان  مافی  
نیگه رانیی   و  په ژاره   كه   بوو  هه لومه رجێكدا  له   هه ڵوێسته  
سه ره كیی  ژنان مافی  ده نگدان و به شداریی  سیاسی  نه بوو، 
به لكوو هێزی  خۆیان بۆ ئامووزش و مافی  خوێندن بۆ ژنان 

ته رخان كردبوو.
شكڵی   مه به سته   به و  كه   ناڕه زایه تیه كان  هه موو  له گه ڵ 
 ،1286 ره زبه ری   14ی   له   ساڵ،  یه ك  دوای  گرتبوو، 

كرد  په سند  بنه ڕه تیی   یاسای   میللی   شوورای   مه جلیسی 
و به  پێی  ئه و یاسایه  ژنان له  مافی  ده نگدان بێ به ش كران.

و  كرا  تۆپباران  مه جلیس  1288دا  پووشپه ڕی   22ی   له  
داخرا، به اڵم سه ر له  نوێ  كرانه وه ی  مه جلیس هیچ كه ڵكێكی  
بۆ ژنان نه بوو. له  ساڵی  1289 كه  یاسای  هه ڵبژاردن سه ر 
له  نوێ  په سند كرا، دیسان ژنان له  مافی  ده نگدان بێ به ش 
ریز  یه ك  له   فیكری   دواكه وتووی   كه سانی   له گه ڵ   و  كران 
ژنان  بێ رێزیه كان،  هه موو  له گه ڵ  به اڵم  كران.  هه ژمار 
پیاوانی   له   هێندێك  پشتیوانیی   به   و  نه داو  كۆلیان  دیسان 
الرعایا«  »وكیل  نموونه   )بۆ  سه رده مه ،  ئه و  رۆشنبیری  
نوێنه ری  خه ڵكی  هه مه دان( هه نگاوه كانیان توندتر و به هێزتر 
كرد. دیاره  بێ ڕێزییه كی  زۆریان پێ كرا، بۆ نموونه  »سه ید 
گه وره   »خوای   گوتی:  مه جلیس  له   موده ڕیس«  حه سه ن 

ئا: ئیلهام چایچی
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هیچ تایبه تمه ندییه ك بۆ ئه مانه  )ژنان( دانه ناوه  كه  شیاوی  
مافی  ده نگدان بن«.

هێندێك  كار،  سه ر  هاته   ره زاشا  حكوومه تی   كه   پاشان 
بواری   له   چاكسازیانه   له م  هێندێك  كه   كرا  چاكسازی  
بارودۆخی  ژیانی  ژنان بوو، بۆ نموونه  ئازادیی  هاتتوچوو 
و  زانكۆ  ئازادكردنی   حه سانه وه ،  شوێنی   و  سه یرانگا  بۆ 
باشتر  ژنان،  بۆ  ئامووزشیه كان  رێكخراوه   له   ئه ندامه تی  
زه واج  و  جیابوونه وه   به   پێوه ندی  دار  یاسای   دۆخی   كردنی  
)ته مه نی  زه واج بۆ كچان كرا به  15 ساڵ و بۆ كوڕان 18 
مافی   دیسان  ئاڵۆگۆره كان  هه موو  له گه ڵ  به اڵم  ساڵ(، 

ده نگدان به  ژنان نه درا.
پاش ره زاشا، كوڕه كه ی  محه ممه د ره زاشا هاته  سه ركار و 
له  ساڵی  1321، فاتمه  سه یاح و سه فیه  فیرۆز، حیزبێكیان 
پێك هێنا به  ناوی  حیزبی  ژنانی  ئێران. ئه م حیزبه  كاری  
بۆ  تێكۆشان  و  هه وڵ  به   كردبوو  ته رخان  خۆی   سه ره كیی  

وه رگتنی  مافی  ده نگدان بۆ ژنان.
یه كه م جار  بۆ  ئازه ربایجان دا  له  كۆماری   ساڵی  1325، 
مافی  ده نگدان درا به  ژنان و ژنانی  ئازه ری  یه كه م ژنانی  

ئێرانی  بوون كه  ئه زموونی  هه ڵبژاردنیان تاقی  كرده وه .
 1330 ساڵی   له   موسه دیق،  سه ركاری   هاتنه   دوای  
گه اڵڵه ی   موسه دیق،  محه ممه د  دوكتۆر  حكوومه تی 
ئیسالمی  یاسای هه ڵبژاردنی  پێشكه شی  مه جلیس كرد. له م 

گه اڵڵه یه دا ژنانیش مافی  ده نگدانیان هه بوو. له  به فرانباری  
1331دا، خومه ینی  به  وتووێژێك له  گۆڤاری  »ترقی « به  
ئاشكرا دژایه تیی  خۆی  سه باره ت به  ده نگدانی  ژنان ده ربڕی .
به  هه ر حاڵ له  دوای  كودتای  28ی  گه الوێژ و بێ هێزبوونی  
هێزه  سیاسیه كان، رێكخراو و چاالكانی  مافی  ژنان به هێز بوون 
و ته نانه ت له م ده رفه ته دا پێكهاته  و رێكخراوی  نوێ  دروست 
خولی   بیسته مین  هه ڵبژاردنه كانی    1339 ساڵی   له   بوون. 
مه جلیسی  شوورای  میللی  بوو به  ده رفه تێك بۆ وروژاندنی  
سه رله  نوێ  بێ مافیی  ژنان به  تایبه ت له  بواری  هه ڵبژاردندا. 
ده ركرد  باڵوكراوه یه كیان  یه كگرتوو  شێوه یه كی   به   ژنان  بۆیه  
له گه ڵ  به اڵم  كرد،  هه ڵبژاردنیان  له   به شداری   داوای   و 
دژایه تی  به ره وڕووبوون و ئه م هه ڵبژاردنه ش به  بێ به شداریی  
ژنان به ڕێوه چوو. ئه م هه ڵبژاردنه  ئاكامی  نه بوو و به  هۆی  
هێندێك گه نده ڵی  و كێشه ، هه ڵوه شا و بۆ 19ی  سه رماوه زی  
1339دا سه رله نوێ  هه ڵبژاردنی  ده وری  بیسته م راگه یه ندرا.

به ڕێوه چوونی  سه رله نوێ  هه ڵبژاردنه كان، ده رفه تێكی  باش 
بوو بۆ ژنان كه  دیسان باس له  داخوازیی  خۆیان بكه ن. بۆیه  بۆ 
ئه ومه به سته  گردبوونه وه یه كیان له  به رامبه ر مه جلیسی  سینا 
رێك خست. له م خۆپێشاندانه دا ژنان توانیان له گه ڵ »سه درۆل 
ئه م  ئاكامی   له   بكه ن،  دیدار  سینا،  سه رۆكی   ئه شراف« 
وتووێژه دا » سه درۆل ئه شراف« سه رۆكی  سینا گوتی : »له  
له  هه ڵبژاردنه كاندا  ژنان  كردنی   به شداری   ئایینیه وه   بواری  
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به اڵم  نیه ،  كێشه یه كی   و  هیچ گرفت 
هیچ زه رووره تێكیش بۆ به شداری  ژنان 

له  هه ڵبژاردنه كاندا نا بینم«!
»ئه سه دواڵهی   كه    1341 ساڵی  
وه زیران،  سه رۆك  به   بوو  علم« 
نه   كه   ده كات  ته نزیم  په سندكراوێك 
له   كردن  به شداری   مافی   ته نیا 
به ڵكوو  ده درێت،  ژنان  به   هه ڵبژاردن 
مافیان  ژنان  په سندكراوه   ئه م  پێی   به  
هه بێ  بۆ هه ڵبژاردنه كانی  ئه نجوومه نی  
كاندید  خۆیان  ویالیه تی   و  ئه یاڵه تی  
له گه ڵ  په سندكراوه   ئه م  به اڵم  بكه ن. 
دژایه تی  مه الكان و حۆزه كانی  عیلمیه  
خومه ینی   هه موویان  سه ره وه ی   له   و 
به ره وڕوو بوو. خومه ینی  به  پشتیوانیی  

بازاڕییه كان و  حه وزه كانی  عیلمیه  گوشاری خسته  سه ریان 
و له  نیهایه تدا ده وڵه تی  »عه له م« ناچار به  پاشه كشه  كرا.

به ر  له   ناڕزایه تی  ده ربڕینی   بۆ  ژنان  ئه نجومه نه كانی  
به فرامباری  1341  رۆژی  17ی   ده وڵه ت،  پاشه كشه ی   ئه م 
رێك  خۆپێشاندانیان  وه زیران  سه رۆك  كۆشكی   به رامبه ر  له  
شه ش  فه رمانی   ره زاشا  محه ممه د  رۆژ،  دوو  دوای   خست. 
میلله ت«  و  سپی   ناوی  »شۆڕشی   له ژێر  خۆی   مادده یی  
ده ركرد. له  به ندی  پێنجه می  ئه م فه رمانه دا هاتبوو كه  ده بێ  
پێداچوونه وه  له سه ر یاسای  هه ڵبژاردندا بكرێت. رۆژی  6ی  
به فرامبار كه  وه ك رێككه وتی  رێفراندۆم بۆ قبووڵ كردن یان 
روونكردنه وه یه ك  كرابوو، هیچ  ئه م فه رمانه  دیاری   نه كردنی  
ژنان  به   ئه و،  پێچه وانه ی   به   یان  و  كردن  به شداری   له سه ر 
نه درا بوو. ئه مجاره ش ژنان بێ ده نگ دانه نیشتن و نوێنه ری  
یه كیه تیی  ژنانی  یاساناسه كان به  سه رۆكایه تیی  مێهرئه نگیز 
مه نوچێهریان، شه وێك پێش له  رێفراندۆم دانیشتنێكیان له گه ڵ 
»ارسنجانی« وه زیری  كشت و كاڵ و به رپرسی  چاكسازی  
كردن  باس  بۆ  هاتبوو،  رێفراندۆمدا  یه كه می   به ندی   له   كه  
له سه ر به شداریی  ژنان له  رێفراندۆمدا، رێك خرا. له و دیداره دا 
»ارسنجانی« گوتی به  رای  من هیچ كێشه یه ك له  به شداریی  

ژنان له  رێفراندۆم نیه .
به م شێوازه  بوو كه  ژنان بۆ یه كه مین جار له  6ی  به فرامباری  
1341دا، له  هه ڵبژاردنه كانی  به  ناو »رێفراندۆم« به شدارییان 

كرد. به  دوای  ئه و، له  12ی  ره شه مه ی  1341دا، ده وڵه ت 
یاسای  3ی   مادده ی   كه   رایگه یاند  فه رمی   شێوه ی   به  
هه ڵبژاردنه كان  له   ژنان  به شداریی   به   پێش  كه   هه ڵبژاردن 
ده گرێته وه ، و هه روه ها وشه ی  پیاو له  پێوه ندیی  به  بارودۆخی  

كاندیداكان هه بوو له  مادده كانی  6 و 9دا، الببردرێت.
له   رانه وه ستان  و  خه بات  ساڵ  ده یان  دوای   شێوه یه   به م 
له   ساڵی  1342دا،  خه رمانانی   له  22ی   ژنان  تێكۆشان، 
هه ڵبژاردنه كانی  مه جلیسی  شوورای  میللی  وه ك ده نگده ر و 

پالێوراو به شداریان كرد و له  ئاكامدا 6 ژن هه ڵبژێردران.
له  ساڵی  1340 دامه زراوه   یاساناس:  یه كیه تیی  ژنانی  
و بۆ یه كسانی مافی  سیاسی  هه وڵ ده دا. به رپرسی  ئه م 
رێكخراوه  »مێهرئه نگیز مه نوچێهریان« بوو كه  به  نیسبه ت 
ئه م  ده جوواڵ.  رادیكاڵتر  راده یه ك  تا  دیكه   رێكخراوه كانی  
رێكخراوه  نه ته نیا داوای  مافی  ده نگدان بۆ ژنانی  ده كرد، 
كه   رایگه یاند،  خۆی  دا  كۆنفرانسی   یه كه مین  له   به ڵكوو 
داوای  مافی  یه كسان له گه ڵ پیاو له  سیاسه ت و كۆمه ڵگا 

ده كه ن. 
سه رچاوه : ئینتێرنێت
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جارێك  ساڵ  چوار  هه ر  
هه ڵبژاردنی   ناو  به   كه   
ئێران  له   سه ركۆماری  
خۆپااڵوتنی   پرسی  ده كرێ، 
له   یه كێك  ده بێته   ژنان 
ئه م  سه ره كیه كانی   پرسه  
هه ڵبژاردنانه . به  پێی  یاسایی  
115ی   مادده ی   هه ڵبژاردن 
یاسایی بنه ڕه تی  له  ئێران ئه و 
بۆ  خۆی   ده توانێ   كه سه ی  
ده بێ  بپالێوێ   سه ركۆماری  
له  پێشدا،«رجل«ی  رامیاری  
و ئایینی  بن و پاشان پابه ند 
به  رێژیم و ئه سڵی  ویالیه تی  
شێعه   هه روه ها  و  فه قیه 

مه زهه بی  دوازده  ئیمام بن، ئه وه ی  له م باسه دا هێمای  
هێشتا  كه   سیاسیه   »رجل«ی   مه سه له ی   ده كرێ   بۆ 
كاربه ده ستانی   هه رچه ند  و  نه كراوه   پێناسه   روونی   به  
رێژیم زۆرجار بانگه شه ی  ئه وه  ده كه ن كه  »رجل »له م 
ماده دا به  واتای   كه سایه تی  سیاسی دێ  و ژنان بۆیان 
ده نگی  خه ڵك  و  پۆسته   ئه م  بۆ  بپالێون  هه یه  كه  خۆ 
وه ده ست بێنن،  به اڵم  وه ك ده بینین هه ر كات ژنانێك 
شۆرای   الیه ن  له   پۆسته ،  ئه م  بۆ  پااڵوتووه   خۆیان 
ره دی   ئه م  و  كراونه ته وه   ره دی  سه الحییه ت  نیگابانه وه  
پارامێتره كانی   نه بوونی   به   داوه   پێوه ند  سه الحیه ته یان 
جێگای   ئه وه   كه سانه دا.  له م  كۆماریه وه   سه ر  دیكه ی  
ئیسالمیدا  كۆماری   له   كه   نیه   و گۆمان  هیچ شك 
پێگه ی  ژن و كه سایه تی  ژن زۆر الواز پێناسه  كراوه  و 

له  به نده  یاساییه كان و كۆمه ڵگای  ئێراندا هه میشه  ژن 
وه ك ملكی  پیاو له  به رچاو گیراوه  و مافه كانی  وه ك 
مرۆڤ به رده وام پێشێل كراوه .وشه ی  »رجال« وشه یه كی  
عه ره بییه  و مانایی« پیاوان« ده دا و له  به رانبه ر وشه یی 
»نسا« هاتووه  كه  مانای »ژنان« ده دا و ئه وه ی  كه  
به شێك له  كاربه ده ستانی  رێژیم بانگه شه ی  ئه وه  ده كه ن 
ببن  هه یه   بۆیان  دا  ئیسالمیی   كۆماری   له   ژنان  كه  
به  سه ركۆمار جیا له  ژێستێكی  دێمۆكراتیك شتێكی  
دیكه  نیه  و هه ر له  سه ره تای هاتنه  سه ركاری  كۆماری  
ئێران  بنه ڕه تی   یاسایی  كه   كاته ی   ئه و  و  ئیسالمی 
ده نووسرایه وه  دژبه رانی  خۆپااڵوتنی  ژنان بۆ بوون  به  
سه ركۆمار، ئه م به نده یان به  تێبنیه وه  داناوه  تا ئێستایش 
له   خاڵه   ئه م  بۆ  فه رمی   شێوه ی   به   شرۆڤه یه ك  هیچ 
محه ممه دی   چه ند  هه ر  نه كراوه .  ئێران  ده ستووری  

ژنانلەكۆماریئیسالمیداو
پرسیسەركۆماریی

هیوا میرزایی
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رێكه وتی  26ی   له   نیگابان  شورای   ئه ندامی   یه زدی  
حوزه ی   فه قیه كانی   بۆ  كه   كۆبوونه وه یه ك  له   بانه مه ڕ 
علمیه ی  قوم گرتبووی  زۆر راشكاوانه  به رپه رچی  ئه و 
كه سانه ی  دایه وه  كه  له و باوه ڕه دا بوون كه  له  كۆماری  
و  سه ركۆمار  به   ببن  هه یه   بۆیان  ژنان  ئیسالمیدا 
به شێوه ی  گاڵته ئامێز وتی : فاڵنكه سیان له  گوند رێ 
ئه مه   و  ده پرسی  كوێخای   ماڵی   ناونیشانی   نه ده دا، 
كۆماری   ئێرانی   له   كه   به وه ی   روونه   ئاماژه یه كی  
ده سه اڵتداری   به رزی   ئاستی   له   ژنان  بۆ  ئیسالمیدا 
كاتێكدایه   له   نه گیراوه .ئه مه   به رچاو  له   شوێنك  هیچ 
واڵته   ته نانه ت  و  ئێران  ده وروبه ری   واڵتانی   له   كه  
توانیویانه   ژنان  پاكستان  واڵتی   وه ك  موسڵمانه كانیش 
له  به رزترین ئاستی  ده سه اڵتداری  دا خۆببینه وه  و  له  
واڵتی  ئه فعانستانیش به  پێی  مادده ی  62ی  یاسایی 
بنه ڕه تی  ئه م واڵته  هیچ به ربه ستێك بۆ خۆ پااڵوتنی  
له   هه روه ها  و  نه كراوه   دیاری   سه ركۆماری   بۆ  ژنان 
یاسایی بنه ڕه تی  عێراق و له  مادده ی  66یشدا هێمایه ك 
بۆ ژن یان پیاو بوونی  سه ركۆمار نه كراوه .تێكه اڵوی  دین 
و حكوومه ت و ده سه اڵتداری  پیاوه  ئایینیه كان و ئاستی  

كه م  به    سه ره كییه كانی   هۆكاره   وله   الواز  فه رهه نگی  
گرتنی  ژنان له  كۆماری  ئیسالمییدایه  و هه ر ئه مه یش 
وای  كردووه  كه  به  درێژایی ته مه نی  كۆماری  ئیسالمی  
هه موو كات كاربه ده ستانی  ئه م واڵته  هه وڵیان داوه  رێگر 
بن له  چااڵكی  و تێكۆشانی  ژنان له  كۆمه ڵگا و ژنی  
و  كردووه   پێناسه   ماڵ  نێو  ژنی   وه ك  هه میشه   باشیان 
توانا و لێهاتووی  ژنانیان بۆ وه رگرتنی  ئه ركی  گه وره تر 
له  نێوكۆمه ڵگادا بردووه ته  ژێر پرسیاره وه  ئه مه یش وای  
و  دادوه ری   پۆستی   ئیسالمیدا  كۆماری   له   كردووه  
پۆسته   وه رگرتنی   بێ.  قه ده غه   ژنان  بۆ  سه ركۆماری  
به رز و گرینگه كانی  ده سه اڵتداری  له  جیهان له  الیه ن 
چه ندین  له   ده بینین  وه ك  و  دیارده یه ك  به   بووه   ژنانه وه  
ژنان  به   دراوه   رێگه   ناوچه یی   و  پێشكه وتوو   واڵتی  
كه  توانا و لێهاتوویی خۆیان زیاتر ده ربخه ن و به  چاو 
خشاندنێكدا به  كارنامه ی  ئه و ژنانه  بۆمان ده رده كه وێ  
كه  توانایی به ڕێوه به ری  واڵت ئه گه ر له  پیاوان زۆرتر 

نه بێ له وان كه متر نیه .
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له  که  هاوبه شانه ی  ژیانه  ئه و  زۆربه ی  ئه ورۆکه 
کۆمه ڵگای ئێمه دا پێک دێ سه ره تاکه ی به خۆشی 
تووشی  درێژدا  له  به اڵم  پێده کا،  ده ست  شادیه وه  و 
به  که  ژیانه ی  ئه و  و  ده بێ  ئاریشه هایه ک  کێشه و 
تووشی  و  تاڵ  پێکردووه،  ده ستی  شادی  و  خۆشی 
پشێوی و ئاڵۆزی ده بێ. ته نانت ئه و دوو تاکه ی که 
خۆیان یه کتریان په سند کردووه و هێستا له گه ڵ یه کتر 
نامۆن و به رامبه ر به     یه کتردا راده وه ستن و لێره دا 
کۆمه ڵێک که سی دیکه وه ک دایک و باب و خه زم 
قاڵ  سه ر  کێشه که یان  و  خۆیان  به  کار  و  که س  و 

ده که ن.
راهییه ک  به ینی سێ  له  به م شێوه یه مرۆڤ  ژیان 
داده نێ و وای لێ ده کا که ئه و ژیانه ته حه ممول بکات 
و  ته اڵق  ده بی  یا  بسازێت  و  بسوتێت  واتایه ک  به  و 
جودایی هه ڵبژێری و یا ئه وه ێکه به روواڵه ت و له به ر 
چاوی خه ڵک ژیان به رنه سه رو و له ناخیش دا خه یانت 

بکه ن.
بکه ین  باسی لێ  دا  بابه ته  له و  ده مانه وێ  ئه وه ی   

خه یانه ت له ژیانی هاوبه ش دایه.
هێستا  هه ر  که  دزێوه کانی  دیارده  له   یه کێک 
بۆته  و  مه ترسیوه  خستۆته  ئێمه ی  کۆمه ڵگای 
قه یرانێک بو کۆمه ڵگا، خه یانه ت له ژیانی هاوبه شه. 
رابردوودا  ساڵی  چه ند  له  هاوبه ش،  ژیان  له  خه یانه ت 
به الم  و  کێشه  کۆمه اڵیه تیه کان  له  یه کێک  به  بۆته 
به ر  له  دزێوه  دیارده  له و  راسته قینه  ئامارێکی  هیچ 

ده ست دانییه.
مه به ست  ده کرێ  خه یا نه ت  له  باس  که  کاتێک 
پێوه ندێکی شاراوه یه که         که سێکی خێزاندار له 
گه ڵ که سێکی دیکه که هاوسه ری یاسایی ئه و نییه 
پێک بێنێت و ئه و پێوه ندی زۆر جار شاراوه ده مێنێته وه   
پشتیوانی  و  ڕاده به در  له  خۆشه ویستی  شێوه ی  به  و 
جنسی و ماڵیش خۆێ ده رده خا. کاتێک ئه و پێوه ندی 
داڕمانی  هۆی  ده بێته  ده درێ  له قاو   یا  ده بێته وه  روون 
چوارچێوه ی بنه ما ڵه و زۆر جار دیارده ی جۆراوجوری 
وه ک ته اڵق، قه تڵی نامووسی، خۆکوژی، ڕاکردن له 

ماڵه وه و هتد لێده که وێته وه.
به  بوون  وه فادار  و  پابه ندبوون  یانی  هاوبه ش  ژیانی 
پێبه ندبوون  شه ریکی ژیانت. ژیانی هاوبه ش جۆرێک 
زوجین به رامبه ر به یه ک پێک دێنێ و ئه و پابه ند بوونه 
ده بێ دوو الیه نه بێت. پێبه ند بوون له ژیان هاوبه ش دا، 
بناغه  و ئه ساسی متمانه له ژیانی هاوبه ش دایه و له 
ئه گه ری له ناو چوون و له ژیر پێنانی ئه و پێبه ندی 
ژیانی  پیاو«،  و چ  هه ر کامێک »چ ژن  له الیان 
قه ره بوونه کراوه  چه له مه ی  و  ته نگ  تووشی  هاوبه ش 

ده بێ و خه ساری گه وره ی لێده که وێته وه.

زۆربه ی ده روونناسان له سه ر ئه و باوه  ڕه ن که خه یانه ت 
چوار قۆناغ تێپه ڕ ده کا: 1- به فکر و مێشک 2- به 

دڵ 3- به قسه کردن 4- به کرده وه
ده ست  خه یانه ت  ده ێهه وێ  که سێک  که  کاتێک 
دا  مێشکی  له  دیکه  الیه نه که ی  جار  هه وڵ  پێبکا 

خهیانهتلهژیانیهاوبهشدا
مەهتاب فەیزی
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فکری  زۆربه ی  و  لێده کاته وه  بیری  و  ده با  و  دێنی 
رۆژانه ی به بیر کردنه وه به و ته رخان ده کا و له قۆناغی 
دوو هه م دا دڵی بۆی له لێدان ده که وێ و له قۆناغی 
به هه ر شێوه یه ک بێ د ه رگای  تێده کۆشی  دا  سێهه م 
قسه له گه ڵ بکاته وه و له قۆناغی چواره م دا زۆرتر 
لێک نزیک ده بنه وه و ئه و جاره به شێوه ی راسته  وخۆ 

کاته که یان له گه ل یه ک تێپه ڕ ده که ن.
به اڵم لێره دا پرسیار ئه وه یه، بۆچی ئه و دوو که سه ی 
بڕیاری  و  دێنن  پێک  هاوبه ش  ژیانی  به یه که وه  که 
بواره کانی ژیان و  له سه رجه م  ده به ستن که  وه فاداری 
یه کتر  پشتیوانی  و  یاریده ر  دا  نشێوه کانی  و  هه وراز 
له  هۆی  ده بنه  و  ده بن  دزێوه  دیارده  ئه و  تووشی  بن، 
ڕووخانی  و  لێکترازان  خۆبوون،  به  متمانه  ناوچوونی 
الیه نی  له  کام  هه ر  ده روونی  کێشه ی  و  که سایه تی 

به رامبه ر.
ئه گه ر چی له ڕابردوودا کاتێک باس له خه یانه ت 
به رچاو  ژن  به  به رامبه ر  پێاو  خه یانه تی  زۆرتر  ده کرا 
له هێندێک حاله ت دا باسی  لێده کرا و  باسی  بوو و 
خه یانه تی ژن به رامبه ر به پێاو ده کرا به اڵم  ئه و رۆکه 
ژن   ( الوه  دوک  له هه ر  هاوبه ش  ژیانی  له  خه یانه ت 
بۆ  ده توانین  و  دایه  ئارا  له  به ژن(   پێاو  پێاو –  به 
هاوبه ش  یا  جیاواز  گه لێکی  هۆکار  ئه وان  خه یانه تی 

ده ست نیشان بکه ین.
پرۆسه ی  له  ته سه ل  و  تێر  زانیارێکی  نه بوونی 
الیه نی  سه ر  له  زانیاری  نه وبوونی  هاوسه رگیری، 
و  ناته بایی  گلبی(،  )تنوع  فره چه شنی  به رامبه ر،  
ناخۆشی یه کانی که له ژیانی هاوبه ش دا دێنه پێش، 
پێویستی  نه بوونی  دابین  ژن هێنانی)ازدواج( زۆره ملی، 
کێشه ی  تۆڵه سه ندنه وه،  ئابووری،  کێشه ی  جنسی، 
قۆناغی  له  باش  ڕابردوویه کی  عاتفی،نه بوونی 
گه نجی دا، که م ره نگ بوونه وه ی باوه ری دینی، بینینی 
به رنامه و فیلم هایه ک که هێستا له کۆمه ڵگای ئێمه دا 
دروست  وه رنه گرتنی  که ڵک  نه کراو،  بو  به سترسازی 
موبایل،ئینترنت،  وه ک  که ره سته هایه ک  له  به جێ  و 
هاسانتر کردۆته وه،  ده ست ڕاگه یشتنی  فه یسبوک که 
هابه ش  ژیانی  ده توانی  که  هۆکارانانه ن  ئه و  سه رجه م 

بخه نه مه ترسیه وه و خه یانه تی لێبکه وێته وه.
به اڵم  بووه  بوونی  هه میشه  خه یانه ت  و  بی وه فایی 
زۆرتر  ئێمه  کۆمه ڵگای  له  دیارده یه  ئه و  هه نووکه 
جێی  به  هاتووه  ئه وه  کاتی  و   ده که وێ  به رچاو 
دیارده یه کی  عنوانی  به  باس کردنی  له  خۆپاراستن 
خه سارناسی  و  بکه ین  قه بووڵی  کۆمه اڵیه تی  دزێوی 
ئه و  له به ر چاو گرتنی هۆکاره کانی  به  و  بکه ین  بۆ 

دیارده یه  رێگا چاره ی شیاوی بۆ بدۆزینه وه.
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هەركەس بەجۆرێك پێناسەی ژیانی كردوە. »كافگا« 
دەڵێ  : هەركات توانای داهێنانم نەبێ ، ئەوكات دەمرم. 
»مامۆستا هەژار« دەڵێ : هەركات بەرهەمەكانم پوك 
و چروك بوون و كەس نەیان خوێنێتەوە، ئەوكاتە مەرگی 
هەركات  دەڵێ :  شاعیر  دوریان«ی  »پێترۆس  منە. 

گۆڕم بێ ناونیشان بێ ، ساتە وەختی مردنمە. 
زۆر هاوڕێی ئازیزمان، رۆژانە مەرگ لێمان دەرفێنێ . 
یادو  بەاڵم  دەكەن،  لێ   ماڵئاواییمان  بەجەستە  ئەوانە 
پرشنگی  هیوایان   تروسكەی  رێبازو  خۆشەویستیان، 
ژیان و ژیانەوەمان بەسەردا دەبارێنن. بەپێچەوانەش زۆر 
كەس لەنێوانماندا هەن كە بە جەستە زیندوون، بەاڵم زۆر 

لەمێژە لەدڵماندا مردوون. 
زیندووبونمان  لەخۆشیەكانی  چێژ  و  دەژین  ئێمە 
بەهێز  كە  لێدەكەن  وامان  ناخۆشیەكانیش  وەردەگرین. 
تاكوو  بكەین  خۆشیەكان  لەمانەوەی  بەرگری  و  بین 
لەژیان كردن بەردەوام بین. زۆرجار مرۆڤە ترسنۆكەكان 
پێش لەمەرگی خۆیان دەمرن. بۆیە ئێمە هەمیشە دەبێ  
بەهەموو  ژیان  دەژین؟  بۆچی  دەژین؟  بۆ  كە  بزانین 
سەختیەكانیەوە نرخی ئەوەی هەیە كە لەگەڵی بین و 

زیندوو بمێنین؟ 
یەڵدا خاتونێكە لە تەلەفزیۆنێكدا ئیشی مۆنتاژ دەكا، 

28 ساڵی تەمەنە، لێم پرسی ژیان چی فێركردی؟.
شتێك  كەهەر  كردم  فێری  »ژیان  وتی:  لەوەاڵمدا 
نەك  بژیم  بۆئێستام  بدەم،  بۆ  نرخی  بەئەندازەی خۆی 
بۆ داهاتوو. لەو باوەڕەدایە ژیان بۆ ئەوەی دەبێ  شەڕی 
بۆ بكەین و بەرەنگاری مەرگ ببینەوە، بەاڵم جەنگین 
لەپێناو هەموو شتێكدا نە. دەبێ  بۆ شتێك بجەنگی كە 

بمێنێتەوە.«
بەڵێ ، دەبێ  لە هەموو ژیانماندا تا ئەو كاتەی كە بە 
یەكجاری لەم دنیایەدا دەڕۆین، كەسێكی گەشبین بین. 
ئەمڕۆمان پاك بێ  و بۆ داهاتویەكی گەشیش هەواڵ 
لە خۆشەویستی. ڕێزی  بكەین  تەژی  ژیانمان  بدەین. 

دەوروبەرمان بگرین، بەخیل نەبین، راستگۆ بین. ئەگینا 
خەیاڵمان  نیە.  راحەت  ویژدانمان  و  دوودڵین  هەمیشە 
پەرت دەبێ  و ئەوكاتیش ناتوانین بۆ ئێستای خۆمان بە 

دروستی بیر بكەینەوە.« 
كەڵ  و  بژی  »كەم  دەڵێ   هەیە  كوردی  پەندێكی 
بە  كورتی  »ژینی  دەڵێ   شاعیریش  سوارەی  بژی«، 
هەڵۆی مردن، نەك پەنا بۆ قەلی روڕەش بردن«. هێندێك 
كەس بۆ مانەوەی خۆیان لە ژیان، یا بۆ گەیشتن بە 
مەبەستێك، خۆیان لێ ون دەبێ  و بۆیان گرینگ نیە 
بەدەستهێنانی  تەنیا  دێنن.  بەدەستی  ڕێگەیەك  چ  بە 

بۆیان گرینگە. 
بۆ  خۆزگە  سەر،  بچێتە  تەمەنی  هەرچەند  مرۆڤ 
لە  كاتژمێر  میلەكانی  حەزدەكا  و  دەخوازێ   رابردوو 
بەردەستی دا مۆم بان و بەئاگری دەستی تواندبایەوە. 
كەدەبوا  زۆركار  دواوە،  بگەرێتە  تەمەنی  بێتو  ئەگەر 
كردبای، دەیكرد. یان هیچ كات ئەو كارانەی كەنەیدەویست 

بكرێ  نەیدەكرد. بۆئەوەی هەمیشە ئاسودەبێ . 
ڕووگەش خدر ژنی ماڵەوەیە و خاوەنی سێ  منداڵە و 
تەمەنی 33 ساڵە بەمشێوەیە دەستی بە قسەكردن كرد:

»دیارە ئێستا ژیانم خۆشە و لەگەڵ هاوسەرەكەم و 
منداڵەكانم ژیانێكی ئاراممان هەیە، بەاڵم خۆزگە بۆ 
تا  قوتابخانە،  بۆ  چووبام  ببمەوە  منداڵ  دەخوازم  ئەوە 
دەمتوانی دەرسم دەخوێند. پێم وایە مرۆڤ لە زۆر شت 
دا دەتوانێ  قەرەبووی بۆ بكاتەوە، ئەگەر رۆژێك فەقیر 
دەتوانی  ...هتد  نەبێ   ناخۆش بێ ، منداڵت  دڵت  بی، 
ڕۆژێك هەر بە دەستیان بێنی و بە ئامانجەكەت بگەی، 
بەاڵم خوێندن ناتوانی. كوا خوێندنی 7 ساڵی و 33 ساڵی 
وەك یەكە، ئەویش ماڵ و منداڵ و كێشە و سەختی ژیان 
كوا ئیزن دەدەن. بۆیە تكام وایە هەموو دایك و باوكێك 
گەر بە ئیجباریش بێ  با بە منداڵەكانیان بخوێنن، با 

وەك ئێمە دنیای ڕوونیان لێ  تاریك نەبێ .«
 

گەالوێژ مێهفەر

ژیانچیە؟
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ناسینی  ژیاندا،  لە 
زۆر  مرۆڤەكان 
بۆ  ئەوە  گرینگە. 
پێش  هاتۆتە  زۆر  من 
دەرەوەی  تەنیا  كە 
ناسیوە،  مرۆڤەكانم 
هاتوومەوە  بەئاگا  تا 
زانیوەمە كە ناخی ئەو 
كەسە چی تێدایە، ئەو 
زیانی  زۆر  نەناسینە 

پێگەیاندووم.
ئاشتیە  قسەی  ئەوە 
كە خوێندكارە و ئێستا 
لە زانكۆ دەخوێنێ ، لە 
كە  دیاربوو  وتەكانیرا 
هۆی  بە  ژیانیدا  لە 
باش  و  تێنەگەیشتن 
مرۆڤەوە  نەناسینی 
تووشی كێشە هاتووە و 
هەر وەك خۆی باسی 
كرد ماوەیەك تەواو لە 

ژیان بێزار ببوو.
كەسێك،  ناسینی 
بردن  پەی  واتە 
بەنهێنیە جیاوازییەكان، 
خستنی  ر ە د

خاڵە  دۆزینەوەی  و  یەكتری  تایبەتمەندییەكانی 
و  خەون  وێناكردنی  و  پێكەوەبوون  هاوبەشەكانی 
ئاواتەكانی سبەی، ئەمانە یارمەتیدەرمانن كە لەژیاندا 

سەركەوتووبین.
گرینگە. چونكە  زۆر  لەژیاندا  كۆكردنەوە  ئەزموون 
و  نەكەینەوە  دووبارە  رابردوو  هەڵەكانی  كە  وادەكا 

سەركەووتوتر بین. 
سەنگەر كورێكی چاو كاڵی بااڵ مام ناوەندی تەمەن 
23 سااڵن بەمشێوەیە بۆمان باسی ژیانی خۆی دەكا:

»ژیانی ئەمرۆ كەمێك سەختە، دیارە هەموو شتێك 
ئەگەر زەحمەتت لەگەڵدا كێشا لەالت شیرینترە. بەاڵم 

هەمیشە  سەر  بەرمە  خۆشی  بە  ژیانم  ئەوەی  بۆ  من 
رابردووی خۆم ، بەتایبەت هەڵەكانم وەك ئاوێنە لە بیرو 
مێشكمدا دادەنێم و سەیریان دەكەم تاوەكو جارێكی تر ئەو 
كارە هەڵەیە نەیەتەوە ناو بیرەوەری ژیانم. من هەمیشە 
گەشبینم و دڵم بە ژیان خۆشە. هەوڵدەدەم ژیانم لەوەی 
كەسێكی  هەموو  وەك  دەمهەوێ   بێ .  باشتر  هەیە  كە 
ئاسایی بژیم و با زۆر شتم نەبێ ، با پارەم زۆر نەبێ ، 

گرینگ ئەوەیە دڵم خۆشە.« 
لەكاتی  سوێرە  ئاوی  خواردنەوی  وەك  ژیان  كەواتە، 
تینوەتیت  بخۆیەوە  هەرچەند  كە  زۆردا.  تونیبونێكی 
سازانمان  بەیەكەوە  بەیەكەوەبونمان،  با  بۆیە  ناشكێنێ . 

ژیان بەرەو جوانیەكی هەتایی بەرین.
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هاوسهرگیرینێوانمامۆستاوقوتابی،
لهنێواندروستیونادروستیدا

سامان سیوه یلی

له  مامۆستا  پێویست: مه به ستم  )ڕوونکردنه وه یه کی 
و قوتابی له م وتاره دا مامۆستایانی قۆناغی ئاماده یی 
له  ده ره وه ی شاره  گه وره کاندا  بێگومان   ،)12 – 10(
له   خوێندن  گونده کاندا  و  ناحیه   و  قه زا  له   بڵێین  یان 
قۆناغی بنه ڕه تی و ئاماده یی تێکه اڵوه  واته  کوڕان و 
کچان تێکه اڵون، به هه مان شێوه  مامۆستایانی هه ردوو 
وه ک  خوێندنگانه دا،  له و  هه یه   بوونیان  ڕه گه زیش 
زانراوه  ده رچووانی زانکۆکان کاتێک وه ک مامۆستا 
ساڵێک  چه ند  ماوه ی  هه تا  و  له سه ره تادا  داده مه زرێن 
ده بێت له ده ره وه ی شار خزمه تی مامۆستایی بکه ن، پاشان 

ده گوازرێنه وه  بۆ شاره کان و شوێنی نیشته جێبوونیان(
هه ستاوم  ڕابردوودا   ساڵی  پێنج  له   ئه وه ی  به هۆی 
به سازدانی پتر له  150 سیمینار بۆ قوتابیان و خوێندکاران 
و مامۆستایان، له  ناوشاری سلێمانی و زۆرێک له  قه زا 
و ناحیه  و گونده کانی پارێزگای سلێمانی، به مهۆیه وه  
چوومه ته  ناو پتر له  )50000 – په نجا هه زار( قوتابی و 
خوێندکار و چه ند هه زار مامۆستایه ک، بۆیه  زێده ڕۆیی 
به   ئاشنام  په روه رده   وه زاره تی  له   زیاتر  بڵێم  ئه گه ر  نیه  
که لێن و که مکورتییه کانی بواری په روه رده  له  هه رێمی 
کوردستان، چونکه  ئه و چاالکییانه ی له ناو قوتابخانه  
له   نه بووه   بریتی  ته نها  ئه نجاممداون  و خوێندنگه کاندا 
قسه  کردن و ڕێنمایی پێشکه شکردن، به ڵکو هاوکات 
گوێگرتنیش بووه  له  پرسیار و ژانکۆی به شداربووانی 
سیمیناره کان، ئه و پرسیار و ژانکۆیانه ی که  به ئاشکرا 
ده ریانبڕیبێت  خوێندکاران  و  قوتابیان  هۆڵه کاندا  له ناو 
ئاڕاسته م  به شێوه ی تاک و گروپ  و  به نهێنی  یاخود 
کرابێت، یاخود دواتر له ڕێی په یوه ندیه  ئه له کترۆنیه کانه وه  

ئاڕاسته م کرابێت.
په یوه ندی  باسوخوازی  له وێ  و  لێره   سااڵنێکه  
و  مامۆستا  نێوان  هاوسه رگیریی  یان  سۆزداری 
له   ده کرامه وه   ئاگادار  لێی  یان  ده بیست  خوێندکارم 
هه ستم  به اڵم  ئاماده ییه کاندا،  خوێندنگه   و  قوتابخانه  
ده کرد ئه م حاڵه ته  ده گمه نه  و ڕه نگه  پێویست به وه  نه کات 
قسه ی له سه ر بکرێت، هه ندێجاریش له  خولی شیاندنی 

وانه بێژی  وه کو  به نده   که   هاویناندا  له   مامۆستایاندا 
ماده ی )سایکۆلۆژیای هه رزه کاری( ماوه ی پێنج ساڵه  
له و خوالنه دا وانه  ده ڵێمه وه به  مامۆستایان ، له  زمانی 
چه ندین مامۆستاوه  باس له  بوونی ئه و حااڵتانه  ده کرا، 
ئاڕاسته دا  به هه ردوو  مامۆستایان  باسکردنانه ی  ئه م 
خوێندکارانی  هه ندێجار  که   ده کرا  ئه وه   باسی  بوو، 
په یوه ندیه کان  دروستکردنی  بۆ  ده ستپێشخه رن  کچ 
که   هه یه   حاڵه تیش  هه ندێ  مامۆستاکانیان،  له گه ڵ 

مامۆستایان ده ستپێشخه رن.
له سااڵنی  و  پێشتر  که   بهێنم  حاڵه تانه   له و  واز  با 
پاڵنه رم  بووه   ئه وه ی  بینیومه ،  یان  بیستوومه   ڕابردوودا 
که   بوو  حاڵه تێک  چه ند  بابه ته ،  ئه م  نووسینی  بۆ 
به ئازارتر  له هه موویان  وتاره دا،  له م  پێده که م  ئاماژه یان 
ڕۆژ  سێ  که   بوو  ته له فۆنیه   په یوه ندیه   ئه و  من  بۆ 
به ر له ئێستا له الیه ن کچه  قوتابیه کی قۆناغی )12( 
سلێمانی  به پارێزگای  سه ر  قه زاکانی  له   یه کێک  له  
ئه و  په یوه ندی  پوخته ی  ئه مه ش  پێوه کردم،  په یوه ندی 
کچه  خوێندکاره یه : )ساڵ و نیوێک  په یوه ندیم له گه ڵ 
کوڕه که   مامۆستا  هه بوو،  خۆماندا  مامۆستایه کی 
به ڵێنی ئه وه ی پێدام که  بمخوازێت و ببینه  هاوسه ری 
یه کتر، زۆرم خۆشده ویست، ئه ویش خۆشه ویستی زۆری 
ئه مساڵدا  یه که می  وه رزی  له   که چی  ده رده بڕیم،  بۆ 
په یوه ندی له گه ڵمدا بچڕاند و هێنده ی نه برد ده نگوباسی 
نیگه ران  زۆر  باڵوبۆوه ،  ئه و مامۆستایه   هاوسه رگیری 
بووم به م هه واڵه ، که وتمه  سۆراخی مه سه له که ، هه تا ئه و 
کچه م دۆزیه وه  که  بووه  ده ستگیرانی خۆشه ویسته که م 
)مامۆستا کوڕه که (، کاتێک قسه م له گه ڵ کچه که  
کرد بۆم باسکرد که  من و ئه و کوڕه ی ده ستگیرانت  
خۆشه ویستی یه کتر بووین و په یمانی ئه وه مان له نێواندا 
ئه مساڵم  خوێندنی  ته واوبوونی  دوای  که   هه بوو 
کچه که ی  قسه یه م  ئه م  به اڵم  بکه ین،  هاوسه رگیری 
دوو  ئه م  واته   ئه وان  چونکه   کرد  شۆک  تووشی 
سۆزداریان  په یوه ندی  ساڵه   چوار  ماوه ی  ده ستگیرانه  
له هه مان کاتدا  ئه م مامۆستایه   واته   له نێواندا هه بووه ، 
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له گه ڵ  سۆزداری  په یوه ندی 
هه بووه   ئه و کچه شدا  و  منیش 
ده ستگیرانیه تی،  ئێستا  که  
به ته واوی  من  به مهۆیه وه  
و  قسه کانم  له   کشامه وه  
گه ڕامه وه ،  شکاوه وه   به دڵی 
ده روونیم  باری  به مهۆیه وه   هه ر 
نه متوانی  چیتر  و  تێکچوو 
له   بده م،  به خوێندن  درێژه  
یه که مه وه   وه رزی  کۆتایی 
له ماڵه وه   ساڵه وه (  )نیوه ی 
و  خه م  به ده ست  و  دانیشتووم 
الوازبوونی  و  خه و  تێکچوونی 

جه سته مه وه  ده ناڵێنم(.
ئه م کیژۆڵه  هه رزه کاره  وێڕای 
ژانکۆیانه ی  ئه م  باسکردنی 
پێبکات  ڕاوێژم  ده یویست 
ئه ویش  ده رباره ی مه سه له یه ک 
به مجۆره  باسی لێوه کرد: )چه ند 
ڕۆژێک به ر له ئێستا کوڕێک 
به هیچ  من  داوام،  هاتۆته  
جۆرێک ئه م کوڕه م به دڵم نیه  و 
ناچێته  دڵمه وه ، به اڵم ده مه وێت 
ئه م  مامۆستایه   ئه و  له داخی 
هاوسه رگیرییه  بکه م، چۆن ئه و 
منیش  منه وه   به دڵی  نا  داخی 
ده مه وێت به م هاوسه رگیریه  داخ 

بنێمه وه  به دڵیه وه (.
درێژه   زیاتر  نامه وێت 

هه یه   هێنده   بده م،  برینداره   کیژۆڵه   ئه م  به وته کانی 
خۆشبه ختانه   که   کرد  ڕێنماییم  ئاڕاسته   سێ  به  

وه اڵمدانه وه ی زۆر ئه رێنی بوو: 
1- ده ستهه ڵنه گرتن له  خوێندن و گه ڕانه وه  بۆ خوێندن 

له  ساڵی نوێی خوێندن.
2- به ده مه وه  چوونی چاره سه ری باره  ده روونییه که ی 

که  ئێمه  هه موو ئاماده ییه کمان بۆ ده ربڕی.
به تایبه تی  کاته دا،  له م  نه کردن  هاوسه رگیری   -3
و  نیه   هاوسه رگیریی  کاتی  ته مه نه   ئه و  له به رئه وه ی 
ئه مجۆره  هاوسه رگیرییه  ده چێته  خانه ی هاوسه رگیری 
پێشه وه خته وه  و له به رئه وه ی به پاڵناری تۆڵه کردنه وه یه  له  
که سێک ئه و هه نگاوه  ده نرێت که  دواجار بۆ جارێکی 

تریش ده بێته وه  به قوربانی.
ڕۆڵی مامۆستایان له پرۆسه ی په روه رده  و فێرکردندا 

له ڕابردوودا  ئه گه ر  بایه خه وه ،  پڕ  و  گرنگ  ڕۆڵێکی 
ڕۆڵی  ته نها  کوردیدا  کۆمه ڵگه ی  له   مامۆستایان 
ڕۆژگاره دا  له م  ئه وا  بووبێت،  له ئه ستۆدا  فێرکردنیان 
چیتر ڕۆڵی مامۆستایان له  پرۆسه ی فێرکردندا قه تیس 
نامێنێت به ڵکو ده بێت مامۆستایان شانبه شانی فێرکردن 
ئاڕاسته کاریان  و  ڕێنماییکار  و  په روه رده کار  ڕۆڵی 
پێچه وانه ی  له کاتێکدا ڕۆڵی مامۆستا  به اڵم  هه بێت، 
ئه رکه  پیشه یی و په روه رده یی و مرۆییه که ی بێت ئه وا 
ده چێته  خانه ی به خراپ که ڵک وه رگرتن له  پۆست و 

په یامه  په روه رده ییه که ی.
له   ئاماده ییه کان  له   یه کێک  بۆ  سه ردانێکمدا  له  
له چه ند  به ر  سلێمانی  به پارێزگای  سه ر  قه زایه کی 
خۆیان  نیگه رانی  ڕاشکاوانه   قوتابیان  مانگێک، 
پێڕاگه یاندم که  حه وت حاڵه تی هاوسه رگیری ڕوویداوه  



18

ژنان، ژمارە 40

له نێوان مامۆستایان و قوتابیه  کچه کاندا که  له قۆناغی 
له یه کێک  ترمدا  له سه ردانێکی  ده خوێنن.  ئاماده یی 
سلێمانی  پارێزگای  به قه زایه کی  سه ر  ناحیه کانی  له  
نێوان  سۆزداری  په یوه ندیه کی  چه ند  که   ئاگادارکرام 
بوونی هه یه .  قوتابیه  کچه کان  و  مامۆستایانی کوڕ 
له   یه کێک  له کاتێکدا  تر  چه ندانی  و  حاڵه تانه   ئه م 
بۆ  هه ڵده ستین  پێی  سیمینارانه ی  ئه و  ئامانجه کانی 
کچان،  ئاماده ییه کانی  به تایبه تی  ئاماده یی  قۆناغی 
هۆشیارکردنه وه ی کچانی هه رزه کاره  له  هاوسه رگیری 
نه کردن له و ته مه نه دا که  ده چێته  خانه ی هاوسه رگیری 
په یوه ندیانه ی  له و  به دوورگرتن  خۆ  هه روه ها  پێشوه خت، 
به ناوی په یوه ندی سۆزداریه وه  ده کرێت و مه رامی تری 
له پشته  که  دواجار به هۆیانه وه  کچان دووچاری کێشه  و 

گرفت  ده بنه وه  و ڕووبه ڕووی توندوتیژی ده بنه وه .
له ڕاستیدا مایه ی نیگه رانیه  و ڕه فتارێکی نابه رپرسانه  
ئاماده یی  قۆناغی  مامۆستایانی  ناپه روه رده کارانه یه   و 
هاوسه رگیری له گه ڵ قوتابیه  کچه کانیاندا بکه ن که  
هێشتا له  ناوه ڕاستی قۆناغی هه رزه کاریدان. له  یه کێک 
له  ئاماده ییه  تێکه اڵوه کاندا له  یه کێک له  قه زاکان چه ند 
سیمیناره که   بوونی  ته واو  له پاش  کوڕ  خوێندکارێکی 
هاتنه  الم و نیگه رانی زۆری خۆیان پێڕاگه یاندم، قسه ی 
یه کێک له و قوتابیانه  کاریگه ر بوو کاتێک پێی وتم: 
)سه ره تای ساڵ مامۆستا کوڕه کان که  دێنه  ناو پۆله وه  
پێمان ده ڵێن ئێوه  کوڕ و کچی ئێمه ن، ئێمه  وه کو برا و 
باوکتانین، که چی هێنده  نابات هه ر له و مامۆستایانه ی 
ئه م قسانه  ده کات له گه ڵ قوتابیه کی کچدا په یوه ندی 
حاڵه تانه   ئه م  ده کات،  هاوسه رگیری  یان  ده به ستێت 
خوێندکاره  کوڕه کان توڕه  و نیگه ران ده کات، ئه مه یه  

برایه تی و باوکایه تی و مامۆستایه تی؟(.
هاوسه رگیری پێشوه خت مه ترسیه کی کۆمه اڵیه تی و 
ته ندروستییه  که  چه ندین ئاکامی خراپی لێده که وێته وه ، 
 )18( ته مه نی  له خوار  که   حاڵه تانه ی  له و  زۆرێک 
و  کێشه   ڕووبه ڕووی  هه رزوو  ئه نجامده درێت  ساڵییه وه  
به هۆی  هه ر  ده بنه وه ،  هه ڵوه شانه وه  و  خێزانی  گرفتی 
کچان  له   به رچاو  به شێکی  پێشوه خته وه   هاوسه رگیری 
له  خوێندن داده بڕێن و ده بنه  کابانی ماڵ، جگه  له وه ی 
کچان له ته مه نی ناوه ڕاستی هه رزه کاریدا )15 – 18( 
ساڵ له ڕووی ته ندروستییه وه  ڕووبه ڕووی چه ندین گرفت 
ده بنه وه  کاتێک هاوسه رگیری بکه ن، هه روه ها به هۆی 
ئه وه ی بیرکردنه وه  و الیه نی ژیری کچان له قۆناغه کانی 
پاشتری ته مه نیاندا گۆڕانکاری به سه ردا دێت به مهۆیه وه  
ده یده ن  ئاماده ییاندا  قۆناغی  له   بڕیارانه ی  ئه و  هه موو 
له زۆرێکیان  پاشتر ده که وێته  ژێر ڕه خنه ی خۆیانه وه  و 

په شیمان ده بنه وه  له ناویشیاندا هه ڵبژاردنی ئه و که سه ی 
که  هاوسه رگیری له گه ڵ ده که ن و پێکهێنانی ژیانی 

هاوسه رگیری.
ئاماده ییاندا  خوێندنی  له قۆناغی  کچان  ڕه نگه  
له ئه نجامی سه رسامبوون به که سایه تی مامۆستا یاخود 
له ئه نجامی بوونی بۆشاییه کی سۆزداری و ڕۆحی الی 
ئاسایی بێت په یوه ندی سۆزداری له گه ڵ مامۆستایه کی 
کوڕدا ببه ستێت که  وانه ی پێده ڵێته وه ، ته نانه ت ڕه نگه  
خودی کچه که ش ده ستپێشخه ر بێت بۆ سه رنجڕاکێشانی 
مامۆستاکه  و دروستکردنی په یوه ندییه که ، به اڵم ده بێت 
له وه ی  هه بێت  به هێزتری  زۆر  که سێتیه کی  مامۆستا 
ڕێگه  به خۆی بدات خۆی بخاته  ناو بازنه ی ئه مجۆره  
ڕێنماییکارێکی  مامۆستا  ده کرێت  په یوه ندییانه وه ، 
له مجۆره   بێت  په یام  خاوه ن  ڕێپیشانده رێکی  و  دڵسۆز 
ڕه وشانه دا، به ڵێ ده کرێت و ده بێت خودی مامۆستاکه  
به رچاوڕوونی بداته  قوتابیه  کچه که  به وه ی ئه م وه کو 
پیشه ییه وه   له ڕووی  نیه   مامۆستا شیاو و ڕێگه پێدراو 
بۆ  یاخود  په یوه ندیانه   جۆره   ئه و  دروستکردنی  بۆ 
مامۆستایان  ده بێت  پاشان  هاوسه رگیری،  ئه نجامدانی 
کچانی  هاوسه رگیری  ئه نجامدانی  بۆ  نه بن  هانده ر 
خوێندکار له قۆناغی ئاماده ییدا چجای ئه وه ی خۆیان 
مامۆستایان  ئه گه ر  بکه ن.  له گه ڵدا  هاوسه رگیرییان 
خۆیان  متمانه ی  دواجار  بکه ن  ڕه فتار  به پێچه وانه وه  
له الی خوێندکاران و قوتابیان له ده ستده ده ن، ئه مه  جگه  
له وه ی ئه م ڕه فتارانه  به  الدان له  په یامه  په روه ردییه که ی 

مامۆستایان داده نرێت.
کچێک  هه ر  یاساییه وه   له ڕووی  ئه گه رچی 
ته مه نی )16( ساڵ تێپه ڕێنێت ده توانێت هاوسه رگیری 
ئه و  به پێی  سه رپه رشتیاره که ی  به ڕه زامه ندی  بکات 
باری که سێتیدا  به سه ر یاسای  تازه یه ی  هه موارکردنه  
هاتووه  )که  پێشتر ته مه نی 15 ساڵ دانرابوو(، به اڵم 
په یامی  هه ڵگرانی  مامۆستایان،  ناکرێت  و  نابێت 
و  ڕێگه   هه ڵگرانی  مه شخه ڵ  پێگه یاندن،  و  په روه رده  
که ڵک  به خراپ  کۆمه ڵگه ،  نێو  تاریکه کانی  تونێله  
له و یاسایه  وه ربگرن و خۆیان ئه نجامده ری ئه و سته مه  

بن که  له کچانی هه رزه کار ده کرێت.
باری  یاسایه ی  ئه و  هێشتا  من  به ڕای  ئه گه رچی 
که سێتی له جێی خۆیدا نیه  و پێویسته  سه قفی ته مه ن 
ئه مه شدا  له گه ڵ  بکرێته وه ،  به رزتر  هاوسه رگیری  بۆ 
به ڕێنمایی  که   په روه رده   وه زاره تی  بۆ  ده که م  پێشنیار 
هاوسه رگیری نێوان مامۆستا و خوێندکار قه ده غه  بکات 
و هه موو سه رپێچکارێک له  پیشه ی مامۆستایی دوور 

بخاته وه .
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مندااڵنلەرۆژداپێویستیانبەیەك
كاتژمێروەرزشهەیە

و: سۆران ئەمینی

بەگوێرەی لێكۆڵینەوە نوێیەكان مندااڵن بۆ تەندروستی لەشیان 
لە رۆژدا پێویستیان بەیەك كاتژمێر وەرزش كردن هەیە.بەسەرنجدان 
بەوەی كە لە ئێستادا رێژەی  قەڵەوی لە مندااڵن بەشێوەیەكی 
بەرچاو چۆتەسەرێ ، ئەنجامدانی هەندێك لە چاالكیە وەرزشیەكان 
ئەو  لەسەر  لێكۆڵەرەوان  ئەوەشدا  مەترسیداربێ.لەگەڵ  بۆیان 
باوەرەن كە دەبێ دایك و باوكەكان، دكتۆرەكان، بەرپرسانی بنكە 
وەرزش  بە  تایبەتی  بایەخێكی  قوتابخانەكان  و  تەندروستیەكان 

بدەن.
لە  قەڵەوی  كە  باوەرەدان  لەو  تەندروستی  بواری  چاوەدێرانی 
ئەنجامدانی  بۆ  ئەمرۆ  سەرەكیە،ئەگەر  كێشەیەكی  مندااڵندا 
خەمێك  مندااڵن  وەرزشیەكانی  جوڵە  و  وەرزشیەكان  چاالكیە 
قەڵەوی  دیاردەی  چاوەرێی  دەبێ  دیكە  ساڵی  نەخۆین،30-20 

بەشێوەیەكی ترسناك بین.
پێنج خولەك لە رۆژدا:

سااڵن   11-8 مندااڵنی  كە  وایە  پێیان  پزیشكان  لە  بەشێك 
بەشێوەی مام ناوەندی پێنج خولەك چاالكی وەرزشی مام ناوەند تا 

قورس لەنێو چاالكیەكانی رۆژانەی خۆیاندا ئەنجام دەدەن، تەنانەت 
بەشێوی  مندااڵن  كە  دەدەن  پیشان  ئەمریكا  لە  لێكۆڵینەوەكان 
نێوەنجی كەمتر لە 25 خولەك چاالكی وەرزشیان لە هەفتەیەكدا 
دەزانین  هەیە.هەروەك  خۆیاندا  فێركارییەكانی  بەرنامە  نێو  لە 
وەرزشی  چاالكی  خولەك   30 بە  پێویستیان  رۆژانە  گەورەكان 
مام ناوەند و قورس هەیە تاوەكوو تووشی نەخۆشیەكانی دڵ و 
هەناو نەبن،یان بۆ كۆنترۆڵ كردنی كێش پێویستە یەك كاتژمێر 
وەرزش بكەن،بەالم بۆ مندااڵن زانیاریەكی ورد لەبەر دەست دانیە.
تەنانەت لەو كۆنفرانسانەی كە لەو دواییانەدا بۆ زانینی پێویستی 
مندااڵن بە وەرزش بەرێوەچوونە،وتویانە كە پێویستە لێكۆڵینەوەی 
لەو  لێكۆڵەرەوان  هەموو  باسە  بكرێ .شایانی  بوارەوە  لەو  زیاتر 
بەرنامە  لەنێو  وەرزشیەكان  چاالكیە  كەمبونەوەی  كە  بروایەدان 
فێركارییەكانی قوتابخانە كێشەیەكی گەورەیە.پێویستە قوتابخانە 
بایەخێكی تایبەتی بە چاالكیە وەرزشیەكان بدا و خولی تایبەتی 
بۆ وەرزش بكاتەوە، تاوەكوو مندااڵن زیاتر هۆگری وەرزش كردن 
پێویستیان  سەرەتایی  قۆناغی  كاتی  لە  مندااڵن  بن.بەتایبەتی 
كە  نیە  دروست  و  ناسروشتیە  بەتەواوی  و  زیاترە  جوڵەی  بە 
منداڵێك لە قۆناغی خوێندنی سەرەتاییدا لە رۆژدا بێ جوڵەبێ 
و وزەی خۆی خاڵی نەكاتەوە.تەنانەت پسپۆرانی بواری 
پزیشكی لەسەر ئەو بڕوایەن كە چاالكیە وەرزشیەكان 
دەبێتە هۆی ئەوەی كە مندااڵن لە وانەكانیشیاندا 
بەهۆشتر و سەركەوتوتربن.هەربۆیە دەبێ چاالكی 
پۆلی  تا  قوتابخانەوە  ساڵی  یەكەم  لە  وەرزشی 
دوازدە بەردەوام بێ.هەرچەندە لەزۆر شوێنی ئەو 
سیاسیەوە  و  ئابووری  كێشەی  بەهۆی  جیهانەدا 
ئەگەر  بكەن،  كارە  ئەو  ناتوانن  هەن  واڵت  زۆر 
هەشبێ یا بەرنامەی دروست یا ئیمكاناتی پێویست 

نیە تا بەباشی بەرێوەی ببەن.
بەاڵم دایك و باوكان لێرەدا ئەركێكی گەورەیان 
و  تەندروستی  بۆ  دەبێ  شانە،  لەسەر 
هەموو  منداڵەكەیان  بۆ  ساغ  لەشێكی 
هەوڵێك بدەن، پێویستە رۆژانە لەگەڵ 
بەالنی  بكەن،  وەرزش  منداڵەكەیان 
لە  كاتژمێر  نیو  لەرۆژدا  كەمەوە 
كردن  وەرزش  بۆ  خۆیان  كاتی 
تەرخان  منداڵەكەیان  لەگەڵ 

بكەن.
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خراپبەكارهێنانیمۆبایلوفەیسبووك،
مەترسیەكبۆسەرخێزان

گەالوێژ مێهفەر

باش  و  وەرگرتن  سود  بەجێگەی 
موبایل  لەرێگەی  رۆژانە  بەكارهێنانیان 
و  دەكرێ   بێزار  خەڵكی  فەیسبوكەوە  یا  
بەهۆی ناروونی و نەناسینی كەسەكەوەش 
ناتوانرێ  سكااڵ تۆماربكرێ  و تاوانبارەكە 
دیاردەیەكی  وەك  ئەوە  بدۆزێتەوە.ئێستا 
دادگای  دادوەری  بارەوە  لەو  لێهاتووەو 
كەتن لە كۆیەش ئەو كێشەیەی پشت راست 
كردەوەو دەڵێ  هەرچەندە یاسا هەیە كەچی 
ئەوەش  دەدرێ ،بەالم  ئەنجام  تاوانە  ئەو 
مەبەستی  یاساش  كە  ئەوەنیە  مانای 
خۆی نەپێكابێت. بەرێوەبەری نوسینگەی 
دژی  توندوتیژی  بەرەنگاربونەوەی 
حكومەت  دەكا  داوا  كۆیەش  ئافرەتانی 
موبایل  كۆمپانیاكانی  سەر  بخاتە  زەخت 
و كۆنترۆڵیان بكاو بەتایبەتی نەمانی سیم 
كارتی علوج كە بە ئاسان و هەرزان دەست 

دەكەوێ .
تەكنەلۆژیا و ئامرازەكانی پەیوەندی كردن بۆ خزمەتی 
مرۆڤ داهێنراون، كەچی زۆر كەس بە خراپی بەكاری 

دێنن و مەترسی بۆ ژیانی هاوالتیان دروست دەكەن.
ووتی  كەوت  پێی  دادگا چاوم  لە  كە  حوسێن  ئارێز 
دەكردم،  بێزاری  موبایل  بە  زۆر  ماوەیەكی  كەسێك 
دەیناسم  من  كە  دەزانی  وایان  دەزگیرانەكەم  و  باوكم 
دەنارد  نامەی  لەخۆیەوە  زۆرجار هەر  دەوێ .  و خۆشم 
راستەو  دەزانی  وایان  ئەوان  كە  دەگووت  وای  و شتی 
من پەیوەنیدم لەگەڵیدا هەیە. ژیانی لێ تاڵ كردبووم. 
تا  دابوو  زۆری  هەوڵێكی  بێزارببوو  ئەوەندە  كە  ئارێز 
كەسەكەی دۆزییەوەو لە دادگا سكاالی لەسەر تۆمار 
كرد. هەر چەند دواتر بەهۆی بنەماڵەییەوە پێك هاتبوون 
بەاڵم دادگا بڕی یەك ملیۆن و پێنج سەد هەزار دینار 

غەرامەی كرد.

فەكەلتی  ئینگلیزی  بەشی  خوێندكاری  ئاشتی 
كۆیە  زانكۆی  پەرورەردەی  و  كۆمەاڵیەتیەكان  زانستە 
ووتی لەو ماوەیەدا كەسێك بەناوی منەوە فەیسبوكێكی 
مۆبایلەكەمی  ژمارەی  و  من  وێنەی  كردبوو  دروست 
فرۆشەكەی  لەش  من  كە  نووسیبوو  تێیدا  دانابوو، 
زانكۆم. نەمزانی كێیە بۆیە نەمتوانی لە دادگا سكااڵ 
بەهۆی  پەیداكردم،  بۆ  زۆری  كێشەی  بكەم.لەماڵەوە 

ئەوەوە نەمتوانی لە تاقیكردنەوەكاندا بەشداری بكەم.
لە كۆیە  حاكم سەباح قادر دادوەری دادگای كەتن 
سەبارەت بەمە دەڵێت هەرچەند كارەكە بە تاوان دانراوەو 
تاوانەكە  ئەنجامدەرانی  كراوەو  دیاری  بۆ  سزاشی 
بۆو  پاڵنەرن  شتێك  چەند  بەالم  ناسێنراوە  تاوانبار  بە 
تەنانەت  ئابووری  وەكوو هۆكاری كۆمەالیەتی،  تاوانە 
دەكا  بەوەش  ئاماژە  دادورە  ئەو  دەروونیش.  و  سیاسی 
كە هەرچەندە یاسا هەیە بەاڵم ئەو تاوانە هەر ئەنجام 
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دەدرێت.بەاڵم بەو مانایەش نیە كە یاسا مەبەستی خۆی 
نەپێكابێ.  هەروەها ووتیشی ئەو تاوانە بەردەوام شێوازی 
نوێ وەردەگرێ كە لەسەرەتای پەیدابوونی ئامێرەكانی 
پێوەندی بەتایبەتی موبایل سەری هەڵداوە چ بەشێوەی 
ڤیدیۆیی.  دیمەنی  یا  وێنەگرتن  یا  گرتن  پێوەندی 
ئێستادا شێوازێكی تری وەرگرتووە  لە  ناوبراو ووتیشی 
كە بریتن لە خراپ بەكارهێنانی ئامێرەكانی ئینتەرنێت 
ناوزراندن   یا  جنێودان  یا  هەرەشەكردن  مەبەستی  بۆ 
دیمەنی  و  وێنە  باڵوكردنەوەی  یا  ترس  باڵوكردنەوەی 
بۆیە  كۆمەڵگا.  خورەوشتی  بەپێچەوانەی  ڤیدیۆیی، 
لەگەڵ  لێكۆڵینەوەش  كارمەندانی  و  یاساش  پێویستە 
پێشكەوتنی جۆری تاوان،بەرو پێش بچن بەتایبەت لەبەر 
رێگەی  كەلە  ئەلیكترۆنیانە  تاوانە  جۆرە  ئەو  ئەوەی 
هێڵی ئینتەرنێت یاخود تەنانەت هێندێكیان لەرێگەوەی 
خاوەنەكانیان  دەتوانرێ   بەئەستەم  زۆر  مۆبایلەوە، 
بدۆزرێنەوە.ئەوەش هۆكاری سەرەكیە بۆ ئەوەی یاسای 
ژمارە شەشی ساڵی 2008 مەرامەكانی خۆی نەپێكێ .
نوسینگەی  بەرێوەبەری  عبدللە  حاجی  دانا 
كۆیە  ئافرەتانی  دژی  توندوتیژی  بەرەنگاربونەوەی 
هۆی ئەو كێشانە دەگەرێنێتەوە بۆ ئەوەی ئەو ئامرازانە 
بە خێرایی هاتنە ناومان ئامادەكاری بۆ نەكرابوو،بۆیەش 
خراپ  بۆ  یاسایەكی  و  كرد  بەوە  دركی  حكومەتی 
ووتیشی  دەركرد.ئەو  پێوەندییەكان  ئامێرە  بەكارهێنانی 
بەالم  هەیەن  پێشكەوتووشدا  والتانی  لە  كێشەیە  ئەو 
كێشەی  زۆرجار  جیاوازە،  ئێمە  والتەكەی  فەرهەنگی 
سەر  بۆ  مەترسیە  بەزۆریش  كەوتۆتەوە،  لێ  گەورەی 
بەرامبەر  توندوتیژی  بەبەردەوامی  ئێمە  ژنان.تاكی 
دەكرێ  بەاڵم هەستی پێ ناكا. بەرێوەبەری نوسینگەی 
خۆشحاڵی  ژنان  دژی  توندوتیژی  بەرنگاربونەوەی 
خۆی بەوە دەربڕی كە ئێستا خەڵكی پەنا بۆ یاسا دەبا. 
لە  بۆتەوە.ووتیشی  وشیار  تاك  كە  دەخا  دەری  ئەوەش 
سنووری قەزایی كۆیە 165 كەیسمان هەبووە كە 150 
كێشەی كۆمەالیەتی بوون.كە بەزۆری كێشەی مۆبایلن 
و ئێستاش فەیسبوكیش هەیە. بەرێوەبەری نوسینگە داوا 
دەكا حكومەت زەخت بخاتە سەر كۆمپانیاكانی موبایل 
و كۆنترۆڵیان بكاو بەتایبەتی نەمانی سیم كارتی علوج 

كە بە ئاسان و هەرزان دەست دەكەوێ .
دانا حاجی ئاماژەی بەوە دا ئەگەر بمانەوێ  رزگارمان 
بێ لەو كێشانە دەبێ لە ماڵەكانی خۆمانەوە دەست پێ 
بكەین و دواتریش قوتابخانە. ئێمە وەك نوسینگە هاتین 

لە قوتابخانەی ناوەندییەوە دەستمان پێكرد،بەبەردەوامی 
لەرێگەی كەسی شارەزاوە كۆرمان بۆ دەگرتن.تەنیا لە 
هەفتەی بەرەنگاربونەوەی توندوتیژی دژی ژنان 16 

سمینارمان گرت كە 2183 كەس تێیدا بەشداربوون.
مەولود  سیروان  فەرمان  كێشەیە  بەو  سەبارەت  هەر 
توێژەری دەروونی ووتی ئەو كێشانە هۆكاریان زۆرە، لێك 
تێنەگەیشتنی خێزانەكان یەكێكە لە هۆكارەكان، زۆرجار 
فەیسبوك  لە  یا  دەكا  تەلەفۆن  هەڵە  بە  كەسێك  كە 
وێنەیەك دادەنێ، ئیتر بنەماڵەكان یەكسەر منداڵەكەیان 
توندوتیژی  تاوانەو  لە حاڵێكدا كە بێ  تاوانبار دەكەن 
لێ دەكەوێتەوە. بە بڕوای ئەو توێژەرە دایك و باوكەكان 
نیە  لێپرسینەوە  هەروەها  نیە،  منداڵەكەیان  لە  ئاگایان 
دەپۆشێ .  بۆ  شتی  دایكی  خێزاندا،هەندێكجار  لەنێو 
شەویش  ناگەرێتەوە،  شەو  تا  دەچێتەدەر  بەیانی  باوك 
هیالكە و تورەیە، كات بۆ لێپرسینەوە ناكا. بۆ نموونە لە 
خوێندنگەیەك دوو كچی تازە پێگەیشتوو شەریان بوو 
لەسەر ئەوەی كامیان لە فەیسبوك هاورێیان زۆرتربێ.
لەوانەیە هەر دواتر ئەو كچانە بەو هۆیەوە كێشەیان بۆ 

دروست ببێ
فەرمان سیروان پێی وایە زۆربەی ئەو كەسانەی كە 
هەڵدەستن بەو كارە رۆشنبیریان نیە. لەو باوەرەدایە كە 
لە خوێندنگاكاندا توێژەرەكان بەباشی بەئەركی خۆیان 
هەڵناستن، لە چاو ئەو ناوەی كە هەیانە، هەروەها لەو 

والتەدا شڵەژانی دەروونی زۆر زۆرە.
سەبارەت بە سزای ئەو جۆرە تاوانانە كە لە رێگای 
مۆبایل و فەیسوكەوە ئەنجام دەدرێن بەرێز حاكم سەباح 
خراپ  كردن  پێوەندی  ئامێرەكانی  كەس  هەر  ووتی 
6ی  ژمارە  یاسای  لە   2 مادەی  بەپێی  بەكاربهێنێ  
لە شەش  كە  بەندكردن  بە  دەدرێ ،  سزا  ساڵی 2008 
غەرامە  یا  نەبێ،  زیاتر  5ساڵ  لە  و  كەمتر  مانگ 
دەكرێ  بە بڕی 1ملیۆن دینار كەمتر و 5ملیۆن دینار 
زیاتر نەبێ.بەاڵم ئەگەر تەنیا تاوانەكەی بێزاركردن بێ 

ئەوا سزاكەی سووكترە.
تاوانی  جارێك  كەسێك  ئایا  كە  ئەوەی  وەاڵمی  لە 
كردبێت و سزا درابێ جارێكی دیكە هاتۆتەوە دادگا، 
دادوەری دادگای كەتن لە كۆیە ووتی دوبارە كردنەوەی 
سزادانی  یاسای  بەاڵم  نیە،  تایبەتی  پێوەرێكی  تاوان 
عێراقی بواری سزای لەسەر ئەو تاوانبارە توندتر كردوە 
كە دوبارە تاوان ئەنجام دەدەنەوە،ئێمە لە دادگاكاندا زۆر 
كەسمان بینیوە بۆ جارێكی دیكەش تاوانی هاوشێوە یا 
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خوێن  شەكری  وەرزش  گشتی  بەشێوەیەكی 
كردندا  وەرزش  لەكاتی  چونكە  خوارێ ،  دێنێتە 
كەسانێكدا  لە  دەبێ.بەاڵم  چاالكتر  ئەنسۆلین 
بێ  كەمبونەوەی  هەیە،  شەكرەیان  نەخۆشی  كە 
ئەژماری شەكری خوێن لەوانەیە مەترسیداربێ.بۆ 
ئەوەی شەكری خوێن جێگیربێ، كەسانی تووشبوو 
بە نەخۆشی شەكرە لەكاتی وەرزش كردندا دەبێت 

گرینگی بەو چەند خاڵە بدەن:
بكەن  وەرزشكردن  بە  دەست  لەوەی  بەر   -
و دوای تەواو بوونی وەرزش كردنیش باشتر وایە 

بزانن رێژەی شەكری خوێنتان چەندە.
ئەگەر ویستتان وەرزشێكی قورس بكەن،   -

دەبێت لەپێشدا نانتان خواردبێ.
لەگەڵ دكتۆرەكان لەبارەی رێكخستنی   -
لێدانی دەرزی شەكرەكەتان، لەكاتی  ئەنسۆلین و 

وەرزشكردندا راوێژبكەن.
بەشە  لەو  ئەنسۆلین  دەرزی  نابێ   -
كاتی  لە  كە  بدەن  لەشتانی  ئەندامەكانی  لە 
ئەوەی  لەبەر  دێنن،  بەكاریان  زۆر  وەرزشكردندا 
دەبێتە هۆی ئەوەی ئەنسۆلین بە خێراییەكی زۆرتر 
دەتانهەوێ   ئەگەر  نموونە  باڵوبێتەوە.بۆ  لەلەشدا 
سكتان  لە  ئەنسۆلین   ، ران  جێگای  بە  رابكەن، 

بدەن.

وەرزشوشەكرە
و: سۆران ئەمینی
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بیرەوەرییەكیسەردەمیمنداڵی
سوغڕا قازی

پاش لە نێوبردنی كۆماری كوردستان بە پیالنی 
زلهێزەكانی  نێوان  رێككەوتنەكانی  نێودەوڵەتی و 
هێرشی  جیهانی  و  دووهەمی  شەڕی  براوەی 
بۆ سەر كۆماری كوردستان  و  ئێران  ئەرتەشی 
بێوەفایی ژمارەیەك كەس  و الیەنی كورد بەرانبەر 
تێكەڵكردنیان  دەست  كوردستان.  كۆمار  و  بە 
لەگەڵ رێژیمی حەمە رەزاشا  و ئاسانكاری بۆ 
كردن لە داگیركردنەوەی كوردستان  و لە داردانی 
بابەت  و  زۆر  محەممەد«دا،  »قازی  پێشەوا 
مەسەلەیە  ئەو  الیەنەكانی  بە  پێوەندیدار  باسی 
بە  بەرانبەر  زار  و زمانی خەڵك  و  كەوتە سەر 

قارەمانێتی رێبەرانی حیزبی دێموكرات  و كۆمار 
لە الیەك  و ئەرتەش  و خیانەتكارانی كورد لە 
الواندنەوە  شیعر  و  شێوەی  بە  دیكەوە  الیەكی 
 و پێ  هەڵگوتن بە دڵسۆزان  و نیشتمانپەروەران 
بونە  خیانەتكاران  ئەرتەش  و  بە  گاڵتەكردن   و 
لە  بە زمان  بە سینگ  و زمان  باو و سینگ 
ئازادی  و كۆماردیتووی  نێو خەڵكی ئۆگری 
لە  باوكان  دایكان  و  دەگوترانەوە.  كوردستاندا 
بە  یەكانیاندا  شەونشینی  بنەماڵە  و  كوڕی 
رۆڵەكان  بەتایبەتی  ساكار  سادە  و  زمانێكی 
رووداوەكانی  لەگەڵ  جگەرگۆشەكانیان   و 
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سەردەمی كۆمار ئاشنا دەكرد كە ئەوە خۆی 
خزمەتێكی بەرچاو بوو تا هەم ئەو رووداوانە لە 
بیر نەكرێن  و هەم مندااڵن  و مێرمندااڵنی كورد 
لە ئامانجەكانی كۆمار  و تێكۆشەرانی حیزبی 
دێموكرات  و هەڵوێستی بوێرانەی تێكۆشەرانی 
ژمارەیەك  خیانەتی  پێچەوانەیش  بە  كورد  و 

كوردی بێ  باوەڕ ئاشنا بكەن.
ئەو باس  و بابەتانە لە بنەماڵەی ئێمەدا بە 
هۆی خزمایەتیمان لەگەڵ بنەماڵەی قازی  و 
ئەو كۆسپانەی لە كورد  و لە بنەمالەی قازی 

كەوتبوون، زۆر بڕە و باوی هەبوو.
بەداخەوە لەو بارەوە بە هۆی فەوتی باوكەمان 
قسە  لە  نازی  بێ   وەك  بارەوە  لەو  هەر چەند 
بە  بەاڵم  بووین  بێبەش  باوك  باسەكانی   و 
خۆشییەوە دایكمان »نوسرەت خانم« میللی كە 
خێزانی »میرزا برایمی قازی« باوكم بوو  و لە 
سەردەمی كۆماردا لە ریزی ژنانی هەڵسوڕدا 
بێ   دیار  پێوە  كەمییەمان  ئەو  نەیهێشت  بوو 
حیزب  و  پێشەوا  و  كۆمار  و  لە  بەردەوام   و 
تێكۆشانی ژنان  و ژیان  و بەسەرهاتی ئەمانە 
بۆمان دەدوا  و ئێمەش بە ئیشتیا  و تامەزروییەوە 
دەمان بیست  و بە حەزێكی تایبەتییەوە وەرمان 
دەگرت. هەر ئەوەش هەوێنی ئەو هەستە بوو كە 
لە مێرمنداڵی  و الویدا لەگەڵ نیشتمانپەروەری 
نیشتمان  و  خۆشەویستی  مانەوەی  دڵدا  لە   و 

دەوری مێژووی كۆمار تێكەاڵوی كردوین.
بۆی  دایكم  باسانەی  ئەو  ئێستاش زۆربەی 
پاش  كە  بووە  جێگیر  وا  مێشكمدا  لە  دەكردم 
زیاتر لە 60 ساڵ لە بیرماون  و لەگەڵیان دەژیم 
بەتایبەت كە پاش هاوسەرگیریشم لە بنەماڵەی 
باو  هەر  بابەتانە  باس  و  ئەو  هاوسەرەكەشمدا 
بوون. هەر بۆیەش شۆڕشی گەالنی ئێران  و بە 
دوای ئەویش هێرشی ریژیمی تازە بە دەسەاڵت 
سەر  بۆ  ئێران  ئێسالمی  كۆماری  گەیشتوی 
وێڕای  حەزەوە  بە  دڵفرەوانی  و  بە  كوردستان 

گرتەبەر  رێبازەم  ئەو  ریگای  هاوسەرەكەم 
منداڵی  و  سەردەمی  بابەتەكانی  باس  و  كە 
مێرمنداڵی لە مێشكمدا جێگایان كرد بووە  و 

ئێستا ئیدی بە كردەوە هەنگاوم بۆ ناوە.
شەهید  لە  باس  دواییدا  رۆژانەی  لەم  
كە  هاتەگۆڕ  مازوجی«  »حامیدی 
لە  دەورێكی  چ  كۆماردا،  سەردەمی  لە 
پاش  هەبوو  و  سیاسیدا  نیزامی  و  كاروباری 
لە سێدارەدانی »پێشەوا و حەمە حوسین خان 
 و ئەبوقاسم سەدری قازی« ئەویش لە رۆژی 
لەگەڵ  دواتر  حەوتویەك  یانی   1324/1/17
نەقدیان  و  رەسوڵ  روشەنفكر،  »عەبدوڵاڵی 
محەممەد نازمی« لە دار درا باسی ئەو رۆژە 
لەو تێكۆشەرە بیری منداڵی هەڵی گرتم  و ئەو 
چەن دێڕەم كە لە پێوەندی لەگەڵ ناوبراو، یانی 
بیر  بیستبوو  دایكم  لە  مازوجی«دا  »حامید 
كەوتەوە كە لە كاتی لە سێدارەدانی ووتبووی.

ئەگەر دەمزانی كە دونیا وایە
دەبەرم دەكرد بەرگی گەدایە
لە سێدارەم دەن لە چوارچرایە
خۆ من زیاتر نیم لە پێشەوایە

پێشەوا  بە  وەفاداری  هەم  شێعرە  كوپڵە  ئەو 
نیشان دەدا  و هەم رەنگە ئەگەر من لە دایكم 
نەبیستبایە لە بیرم چووباوە. لێرەدا مەبەستم لە 
نوسینی ئەم بابەتە ئەوەیە كە گرینگی دایك  و 
باوكانی دڵسۆز لە گێڕانەوەی بیرەوەریەكانیان 
بۆ رۆڵەكانیان دەر بخەم  و ئەوەی لە نووسین 
بینە  دووپاتكردنەوەیان  گووتن  و  بە  نەهاتوون 

نوسین.
كورد  باوكێكی  دایك  و  هەموو  هیوادارم 
نیشتمان  و كوردپەروەریدا  پێناو  لە  ئەركە  ئەو 
بەرانبەر بە مندااڵن  و مێرمندااڵن بە جێ  بێنن 

 و ئەو بیرەوەریانە زیاتر بژێندرێنەوە. 
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ژیاننامەی
مەلیحە

محەممەدی

ـ  خاتوو مه لیحه  محه ممه دی  له  كۆی   و له  چ 
ساڵێك  له  دایك بووی ، تكایه  خۆت بۆ خوێنه رانی  

گۆڤاری  ژنان بناسێنه ؟ 
ـ له  ساڵی  1356، له  شاری  سلێمانی  له  گه ڕه كی  
له   ده مێكه   بنه ماڵه كه م  بووم،  دایك  له   مامۆستایان 
كوردستانی  باشور نیشته جێ بوون بۆیه  منیش هه ر 
له وێ  له  دایك بووم، چونكه  به  هۆی  ئه وه ی  باوكم 
له  زه مانی  كۆماری  كوردستان پێشمه رگه ی  شۆرشی  
پارتی  دێموكراتی  كوردستانی  عێراق بووه  هه تا ئه و 

شكستی   هۆكارێك  چه ند  به ر  له   به داخه وه   شۆڕشه  
هێنا كه  باوكم بۆمان ده گێڕێته وه  هه تا ئاوی  ئاراس 
له گه ڵ هاوڕێكانی  پێكه وه  بوون به اڵم به  هۆی  ئه و 
شكسته وه  چۆته  شاری  مهاباد  و چه ند شارێكی  تری  

كوردستانی  رۆژهه اڵت.
ـ چۆن له گه ڵ مێرده كه ت ئاشنا بووی   و چه ند ساڵه  

مێردت كردووه ؟ 
به   ناسراو  سۆهرابی (  )قادر  مێرده كه م  له گه ڵ  ـ 
ژیانی   بانه یه   ناوچه ی   خه ڵكی   تاژانی   قاله   مامه  

له   پیاوان  به  شانی   كۆمه ڵگای  كوردستان، شان  نیوه ی   وه كوو  كورد  ژنانی  
نه ته وه ی   رزگاریخوازانه ی   و  مافویستی   خه باتی   دژواره كانی   قۆناغه   هه موو 
كورد به شداربوون و نرخیان داوه . هه زاران ژنی  كورد هه بوون و هه ن كه  له  
دژواره كانی  خه بات رووبه ڕووی  هه موو ناخۆشییه كان بون  قۆناغه  ئاسته م و 
بوون.  به شدار  ئازادیخوازانه دا  خه باتی   له   هاسه رانیان  و  هاورێ   له گه ڵ  و 
ئه م زنجیره  دیمانه  له گه ڵ ژنانی  شۆڕش، ده اڵقه یه كه  بۆ ناسینی  ئه و ئازار و 
ناخۆشییانه ی  ژنان كه  له نێو شۆڕشدا رووبه ڕوویان بۆته وه  و به  هیواداربوون 
به  ئازاد بوونی  نیشتیمانه  داگیركراوه كه یان له  هیچ فیداكاری  و ئه مه گناسییه ك 
درێغیان نه كردووه . له م ژماره ی  گۆڤاره كه مان هه ڤپه یڤینمان له گه ڵ یه كێك له و 

ژنه  تێكۆشه رانه ی  كورد خاتوو مه لیحه  محه ممه دی  پێك هیناوه .

شه هال شه ریفی 
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هاوسه ریم پێكهێنا كه  شوكر بۆ خوای  گه وره  ژیانمان 
زۆر باشه .

ـ بنه ماڵه كه ت له گه ڵ پێكهێنانی  ژیانی  هاوبه شت 
له گه ڵ مامه  قاله  رازی  بوون؟

یه كتر  بۆ  ئێمه   بوون چونكه   رازی   بنه ماڵه كه م  ـ 
گونجاو بووین، هه ردووكمان رازی  بووین هه ر بۆیه  
بنه ماڵه كه شم رازی  بوون چونكه  بنه ماڵه ی  من له و 
بنه ماڵه  فكر كۆنانه  نه بوون و هیچكات كچمان به  

زۆر ژیانی  هاوسه ری  یان پێك نه هێناوه . 
ـ چه ند منداڵت هه یه ؟

ـ له  ژیانی  هاوسه ریماندا سێ  منداڵمان هه یه ، دوو 
9یه ،  كالس  پێشه نگ  ناوه كانی   به   كچێك  كۆر  و 
چرۆ كالسی  11یه   و كاری  هونه ریش ده كات، په یام 
كالسی  6ی  سه ره تاییه  به  خۆشحاڵیه وه  ماوه ی  21 

ساڵه  به یه كه وه  ژیان ده به ینه  سه ر.
ـ چه ند ساڵه  ئه ندامی  یه كیه تیی  ژنانی ؟

ـ له  ساڵی  1373ه وه  ئه ندامی  یه كیه تی  ژنانم، به اڵم 
ئه و كاته  كۆمیته  هه بوو و ئێمه  له  كۆمیته ی  بانه  
بووین، به و شێوه یه ی  ئێستا نه بوو ئه ندامه تی ، چونكه  

ده فته ره وه   ده وری   له   كومیته كان  ئه وه ی   حوكمی   به  
دوور بوون هه تا ماوه یه ك كارتی  ئه ندامه تیشمان نه بوو 
چونكه  ماڵی  ئێمه  له گه ڵ چه ند هاوڕێیه كی  تریشدا 

له  سازمانی  خه باته وه  هاتینه  ناو ریزه كانی   حیزب.
ـ تا چه ند كالس ده رست خویندووه ؟

چواره می   كالسی   هه تا  منداڵی   به   من  به ڵێ   ـ 
بوو،  وا  سه رده مه   ئه   چونكه   خوێندومه ،  سه ره تایی  
ده یان گوت بتوانێ  بنوسێ   و بخوێنێته وه  زۆره ، به اڵم 
به  خۆشحاڵیه وه  له  كالسی  پێنجه می  سه ره تاییه وه  له  
خوێندن  به   درێژه م  كۆیه وه   شاری   خوار  له   ئازادی  
ئاماده یی   كه  كالسی  )10(  ئێستاش  هه تا  داوه ته وه  
هه تا  هیوام  به   و  به رده وامم  هه ر  كۆیه   شاری   له  
بۆم بكرێ   و له  توانامدا هه بێت درێژه  ده ده م. جێی  
خۆیه تی  كه  سوپاسی  مێرده كه م  و منداڵه كانم بكه م كه  
هاوكاری  من ده كه ن له  كاروباری  ماڵدا كه  من بتوانم 

بچمه  مه دره سه .
ـ ئایا ده توانی  له  بواری  ژیان  و به سه رهاتی  خۆت، 

بۆ خوێنه رانی  گۆڤاری  ژنان باس بكه ی ؟
ـ به ڵێ  وه كوو ژنێك به  خه م ماڵ  و منداڵی  خۆمه وه  
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بووم  و ماوه ی  6 ساڵ نانه وایی  حیزب بووم به  ته نها 
الی   له   ئێران  له   پێشه نگ  كوڕه كه مان  كاته   ئه و 
له   ئه و دوو منداڵه ی  دیكه شم  بوو،  باپیره ی   ماڵی  
الم بوون، چرۆم كالسی  دوو بوو، په یامیش 5 مانگه  

منداڵه كانیش  ده بوو  بوو، 
ماڵیش  بكه م  و  په روه رده  
نانه واییش  به رێوه به رم  و  
هه مانكاتدا  له   بكه م. 
یه كیه تیی   ده چوومه  
كتێبخانه ی   له   ژنان 
مانگی   ژنان  یه كیه تیی  
ده هێنا  كتێبێكم  چه ند 
به ر  له   ده مخوێنده وه ، 
حه ز  زۆرم  ئه وه ی  
بوو  موتاله عه   له  
له   ئه وه ی   كتێبه كانیش 

بیرم بێت ئه وانه  بوون یادداشت، ژن، ژیان، خه بات، 
ئافره تانی  كورد له  توركیه ، فه رهه نگی  منداڵ، یاخی  
بوونی  ئافره ت، خاتوو كاڵوه ر، له  هۆنراوه ی  كوردیدا، 
له   كۆمیته كان  كاتێك  كوردی .  هۆنه ری   چیرۆكی  
ژنه كان  هه موو  بوون  باشور  كوردستانی   شاره كانی  
پێكه وه  كه  پێشمه رگه  ده چونه وه  بۆ مه نته قه  موكێت  و 
په توه كانمان بۆ ده شۆردن هه تا ده هاتنه وه  له  مه نته قه ، 

خۆرشت  سه وزی   مره با،  روب،  وشككردن،  سه وزی  
هه موو ژنه كان دروستمان ده كرد بۆ كومیته كان.

ئێستاش هاوكاریی  مێرده كه م  ده كه م كه  فروشگایه كمان 
بۆ  ده كه ین  یه كتری   هاوكاری   دووكمان  هه ر  هه یه ، 
منداڵه كانمان  و  بژێوی  
ده به ین  به ڕێوه ی   پێكه وه  
حیزبی   كاری   له گه ڵ   و 
كاری   رێكخراوه یی    و 

فروشگاكه ش ده كه ین.
تاڵترین  خۆشترین و  ـ 

بیره وه ریت چییه ؟
هه یه   زۆرم  بیره وه ری   ـ 
هه میشه   به داخه وه   به اڵم 
بیره وه ری  تاڵم زیاتر هه یه  
له   پێشمه رگه   كه   كاتێك 

مه نته قه  بوون قادریش له  مه نته قه  بوو، ئه و كاته  دوو 
منداڵم له  ال بوون دۆست  و هاوڕێی  قادر ده هاتن لێیان 
ده پرسیم چیت الزمه ؟ كارێكت هه یه ؟ له  خزمه تداین، 
لێ   رێزم  ده كردن  و  سوپاسم  به  گه رمی   زۆر  منیش 
ده گرتن به اڵم له  هه مانكاتدا یه ك دیناریشمان نه بوو، 
به اڵم  ئه وه  بۆ من زۆر جێگای  خۆشحاڵی  بوو كه  
هه ر  بزانێت  نه بوونیمان  به   كه سێك  هیچ  نه مده هێشت 
له  هه مانكاتدا كه  پێشمه رگه  ده چوونه وه  بۆ مه نته قه  
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جاری  وا هه بوو 3 تا 4 مانگییان پێده چوو، جارێك 
خه سووم دایكی  قادر هاتبوو بۆ سه ردانمان، قادر له  
بووین، هه ر  بوو، وه سایلی  زۆری  بۆ هێنا  مه نته قه  
جێی   لێره وه   هه ر  كه   دیكه   جاره كانی   هه موو  وه كوو 
هاوكارمان  هه میشه   كه   بكه م  سوپاسیان  خۆیه تی  
دروست  قه یسی   نانه   قه یسی   به   دێهات  له   بوون. 
پوڵم  منیش  بووین  هێنا  بۆ  زۆری   خه سووم  ده كه ن، 
پوڵمان  خۆم  منداڵه كه   و  دوو  چونكه   بوو  پێویست 
كه   )تانجه ڕۆ(  ناوی   به   بوین  شوێنێك  له   نه بوو. 
له  خوار پردی  عه ربه ت له  سلێمانیه  ئێمه ی  حیزبی  
نیشته جێ   لێ   كه ركوكی   ئاواره كانی   دێموكرات  و  
بووین، فرۆشگایه كی  ئه و ئاواره یانه ی  لێ  بوو، خاوه ن 
بوو منیش چووم بۆ  ناوی  كاك سامی   فروشگاكه  
الی   و پێم وت هێندێ  قه یسیمان بۆ هاتووه  الزمم نیه  
بۆم ده فرۆشی ؟ دوایش هێندێك له  پۆڵه كه ت ده ده مێ  
وتی  باشه  بیهێنه  قه یسیه كه م كرد به  پارچه  پارچه ی  
بایی   هه بوو  دینار  ئه وكات  فرۆشتم  بۆی   بچوك  و 
ده مگوت  نه بوو  حاڵم  خۆشیانا  له   بوو  دینار   )62(
له  خوا به زیاد بێت موحتاجی  ده ستی  كه س نه بووین 
له  هه مووی  خۆشتر كه  به  ئێواران له گه ڵ ژنه كانی  
فروشگایه   له و  منداڵه كانیان  داده نیشتین  دراوسێمان 
ده زانی   نه یان  ژنه كانیش  بوو،  كری   قه یسیان  نانه  
یه كێ   هاتووه ،  قه یسیه   ئه و  كوێوه   له   چیه   جه ریان 
ره شه   مه نسوری   شه هید  سۆهیالی   داده   ژنانه   له و 
هه ورامی  بوو، ده یگوت: »تامی  ئه و قه یسیه  هه ر له  

تامی  قه یسی  ئێران ده چێت«.
بواری   موشكیالتانه   نه داری   و  ئه و  له گه ڵ   
ئه منییه تیی  ئه وكات زۆر خراپ بوو، ئێمه  ماوه یه ك 
بۆ  ده هاتن  جارێك  چه ند  بووین،  سلێمانی   له  
تیرۆركردنی  قادری  مێردم، جاری  وا هه بوو ئه و له  
ده درا،  ده رگا  له    9 سه عات   شه وانه   بوو  مه نته قه  
نامان  بیكه وه  خۆمانین  ده یان گوت  كێیه   ده مگوت 
ناسی ، یان ده ترسی ؟ منیش ده مگوت نه خێر ناترسم، 
به اڵم من له گه ڵ دوو منداڵم چیتان ده وێ  ئێوه  كێن؟ 
ئه وانیش هه ر دووباره  ده یان گوت ده رگا بكه وه . هه تا 
شه وێك میوانمان هه بوو له  ده رگا درا ئه و شه وه  قادر 
تازه  له  مه نته قه  هاتبووه وه ، منیش بۆم باس كردبوو 

پێشتر، هه ر ده رگاكه م كرده وه  قادریش یه كسه ر لوله ی  
تفه نگه كه ی  هێنایه  سه رسه ریان، زمانیان تێك چوو، 
قادر وتی  ئێوه  كێن  و چیتان ده وێ  جارێكی  تر نه ین 
به م ده رگایه دا، سێ  كه س بوون كاتێك رۆیشتن وتیان 
برا به  خوا ئه مه  گیای  ده می  ئێمه  نێه  زۆر ئازایه  
یه كێكیان به  ئه وانه ی  تری  ده گوت گوێمان لێ  بوو.
ناو یه كیه تیی   له   ـ خاتوو مه لیحه  رۆڵی  جه نابت 

ژناندا چۆن بووه ؟
ـ به ڵی  رۆڵی  من له  ناو یه كیه تی  ژناندا هه میشه  
مشاویر  به   بۆیه   هه ر  بووم  زۆر چاالك  ئه ندامێكی  
هۆی   به   دواتر  ژناندا  یه كیه تی   له   هه ڵبژێردرام 
كۆنگره م  هه ڵبژێردراوی   كاره كانمدا  له   سه ركه وتنم 
دوباره  واته  دوو ده وره  ئه ندامی  به ڕێوه به ری  یه كیه تی  

ژنانم.
ـ په یامی  جه نابت بۆ ژنانی  ئێران چییه ؟

ـ په یامی  من بۆ ژنانی  كوردستانی  ئێران هه میشه  
له   نه كه ن  قبوڵ  سته م  زوڵم  و  هیچكات  كه   ئه وه یه  
كۆماری  ئیسالمی  به  گشتی   و كۆمه ڵگا به تایبه تی ، 
ته ئسیری   كه   كردووه   وای   ده وڵه ت  چونكه  سته می  
زوڵمكردن  بۆ  هه بێت  كۆمه ڵگاكه شمان  سه ر  له  
به تایبه تی ،  ژنان  گشتی   و  به   كورد  میلله تی   له  
قوربانی ،  بونه ته   جار  دو  كوردستان  ژنانی   چونكه  
جارێك قوربانی  نه ته وه یی  جارێك قوربانی  كۆمه ڵگا، 
هیوادارم ژنان هه تا بۆیان ده كرێ  خۆیان پێ  بگه یه نن 
 و زانیاری  خۆیان زیاتر بكه ن، ئیدامه  به  خوێندن بده ن 

هیچ ته مه ن  و كات دره نگ نیه  بۆ خوێندن.
ـ خاتوو مه لیحه  وه كوو دوایین پرسیار گه وره ترین 

ئاواتت چییه ؟
كوردستانی ،  كوردێكی   وه كوو  ئاواتم  ـ گه وره ترین 
ئه و  زوانه   به م  ئینشائه ڵاڵ  كه   كوردستانه   ئازادی  
رۆژه  ده بینین به  چاوی  خۆمانه وه ، چونكه  من وه ك 
ئه ندامێكی  یه كیه تیی  ژنان زۆر گه شبینم كه  زاڵمان 
كۆماری   نۆره ی   بێت  نۆبه ش  به   كورته   ته مه نیان 

ئیسالمیه . 
له  كۆتاییشدا زۆر سوپاسی  گۆڤاری  ژنان ده كه م 
بن،  سه ركه وتوو  هیوادارم  به سه ركردنه وه یه   ئه و  بۆ 
مه رگ  و نه مان بۆ رێژیمی  كۆنه په رست، سه ركه وتن 

بۆ ژنانی  یه كسانیخوازی  كوردستان. 
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مافەكانیمرۆڤچین؟
سۆیال مورتەزەوی

ئێمە بڕوامان بە نەگۆری ئەو راستیانە هەیە كە هەموو بە 
یەكسانی خۆلقاون، پەروەردگار كۆمەڵە مافێكی جێگیری 
ژیان،  نێوانیاندا،  لە  دەستەبەرداری  ناكرێت  پێبەخشیون كە 
ئازادی، و بەدەستهێنانی بەختەوەری )تۆماس جیفرسۆن(.

مرۆڤێك  هەموو  كە  زانراوە  پێویست  بە  شتێكە  ماف 
دەستەبەری بكات ئەوە رەوایی  بوونە سرووشتیە، زۆر لەوە 
زیاترە كە تەنیا داوایەك یا حەزێك بێت، هەروەها لە نێوان 
مافەكانی مرۆڤ  و ئەو مافانەی كە دەوڵەت دانیان پێدا 
یاسایەكان  یا  ئەرێنی  مافە  بە  كە  هەیە  جیاوازی  دەنێت 
یا  بن  رەوشتی  مافی  هەیە  بۆی  كە  ئەوانەی  ناسراون، 

نەبن.
مافەكانی  بزاڤی  ئامانجەكانی  گرینگترین  لە  یەكێك 
كە  خانەیەك  بخەنە  مافانە  ئەو  تاكۆ  هەوڵدانە  مرۆڤ 
سەرجەم  مافی  ئەوانە  بن،  دان پێداو  یاساییەوە  رووی  لە 
ئایین،  نەتەوە،  گرتنی  چاو  بەر  لە  بێ   بە  مرۆڤایەتین 
رەگەز، جێندەر،ئەتنیك یان هەستی رەگەزی. ئەو مافانەی 
كە بە شێوەیەكی بەرفراوان دانیان  پێدانراوە، بریتین لە مافی 
ئەندامێكی  یا  بدرێ ،  ئەشكەنجە  بكوژری،  )نابێ   ژنان، 
لەشی لە كار بخرێ ( هەروەها ئازادی رادەربڕین  و ئازادی 
موڵكداری بە شێوەیەكی راست  و رەوا،  و ئازادی هاتووچۆ 

 و ئازادی ئایین.
كۆیالیەتی، ئەشكەنجەدان، گرتنی هەرمەكی، هەموویان 
دژ بە مافەكانی مرۆڤن باشترین هۆكار بۆ هەڵسەنگاندنی 

سەر  بە  دابنرێن  كۆتوبەند  وەكو  كە  ئەوەیە  مافانە،  ئەو 
مافی  لە  دەست  خۆیدا  سنووری  لە  دەوڵەت  دەوڵەتەوە، 
تاكەكان وەرنادات  و رۆڵی دەوڵەت دڵنیا بوونە كە ئەو مافانە 
لە ناو یاساكانیدا پارێزراو دەبن تاكوو ببنە مافی یاسایی؟ 
دروست  بوونێكیش  پابەند  مرۆڤ  مافەكانی  بیرۆكەی 
دەكات لە الیەن هەمووانەوە، كە دەست لە مافی خەڵكانی 
دیكە وەرنەدرێ ، ئەوەشیان بنەمای وەك هەڵسوكەوتە لەگەڵ 
بێت،  تێدا  مەرجی  سێ   دەبێ   مرۆڤ  مافی  هەر  یەكتر. 
لە  مرۆڤێك  هەر  بۆ  مافێكە  بێت  و  جیهانی  دەبێت  یەكەم 
تایبەتی  مافی  نابێ   هەروەها  سەردەمێكدا،  كات  و  هەر 
نابێ   بێت  و  رەها  دەبێ   دووەم:  هەبێت.  كەسانێك  بۆ  تەنیا 
لە سەر هەندێ  بایەخ  و بەها كە پەیوەستن بە بەرژەوەندی 
كاتە  ئەو  تەنیا  بكرێن،  بەند  یاسایەوە سنوور  بە  گشتی  و 
نەبێ  كە هەندێ  لە مافەكانی مرۆڤ لە هەمبەر یەكتردا 
ناكۆك  و ناتەبا بن. لەوانەیە ئەو مافانە كوت  و بەند بكرێن 
بۆ نموونە، ئەو تاوانبارەی كە كەسێك دەكوژێ   و لە ژیان 
بسێندرێتەوە  لێ   ئازادییەكەی  دەكرێت  دەكات،  بێبەشی 
بەوەی چەند ساڵێك لە زینداندا ژیان بە سەر ببات. سێهەم: 
ئەو  نابێ   شێوەیەك  بە هیچ  نییە،  پێكردن  مامەڵە  قابیلی 
مافانە دەستەبەرداری ببین بۆ نموونە، ناكرێ  مرۆڤێك خۆی 

بەدەست كۆیالیەتییەوە بدات.
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خەونەکانم پڕن لە نیگاکانی تۆ ...
خەونەکانم پڕن لە نیگاکانی تۆ!

لە قواڵی دڵ و رۆحمدا لێم پرسیت بۆ کوێ ئۆغر دەکەیت؟ بۆ کام مەملەکەتی 
تەنیایی دەڕۆیت؟

تۆ ئیتر کەسێکی سەر بە ئەم دەڤەرە پڕ وەیشومە نیت تۆ!
پرسیار لە دوای پرسیار بە بێ وەاڵم!

ئەم جارەیان لێم پرسی تۆ خەریکی چیت؟
بە رووخسارێکی پەرێشان حاڵییەوە، گوتی:

من ئیتر سەر بە ئەم جیهانە نیم!
من، ئیتر هەوارگەی سۆزو شەیداییم بۆ جیهانی بێدەنگی گواستەوە. من ئیتر لێرە 

نیم!
تۆ دەزانی کاتێک ئەم نامۆییەم بۆ ئەدرکێنی، نازانی چیم بەسەر دێ؟ نازانی! 

نا!
و  قووڵ  تاریکی  لە  پڕ  سەفەرێکە  سەفەر،  سەفەرە  ئەمە  نیە،  هیچ   .. نا  نا 

بێگەرانەوە!
تکام لێ کردی بۆ ئاخر جار گوێت لێ بگرم و دواین قسەی خۆت و دواین رازی 

دڵت الم بە جێ بێڵی، بەاڵم تۆ زۆر بە پەلە بووی بۆ سەفەری تاریکستان!
ئەوەی بۆت گوترا بە گوێمدا چرپاندو گوتت، هەناسەم بنەخشێنە بە نەفەس، گوێ 

لە ترپەی دڵم رادێرە!
تۆ گوتت دڵی من ئیتر زەنگەکانی هیچ سودی نیە.

لەم مانگە  تۆ هێدی هێدی  ناگەڕێمەوە،  و  دەڕۆم،  دەڕۆم من  پێت گوتم من  تۆ 
نامۆیەدا خۆت کۆکردەوەو شەفەقت لێ کردم بە تاریکی!.

بەاڵم هەرگیز ناتوانم باوەڕ بە رۆیشتنێکی ئاوا دوور بکەم.
بۆیە هەمیشە خەونەکانی من پڕن لە نیگاکانی تۆ، هەر ال ئەکەمەوە تۆ ئەبینم، 

هەر زایەڵەیەک دێ دەنگی ئاشنای تۆیە، تۆ هەمیشە ئاشنایت،
تۆ ئەڵێی ناگەڕێمەوە، گەڕانەوە مەحاڵە، ئەی ئەمن چ بکەم تۆ هەمیشە نزیکتری 

لە جاران! ئەی تۆ نازانی نیگاکانت لە مەحاڵ ئەڕوێ!

شەهال یارحوسێنی
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بەیانی بوو..!
لەگەڵ خەیاڵە سەرشێتەكان

خەریك بوو بڕیاری وونبووی 
ئەبەدی خۆم بدەم،
لەنێو مەرگەساتەكاندا
شەڕەگومان بوو..!
تەهلیلەی خەم 

گریەو نااڵن بوو..!
دڵم لەتركزەی وەستان بوو..!

هەر لەو لەحزە سامناكەدا..،
كاتێك شریتی یادگاریەكان
كاسەی سەرمی دەهەژاند
خەم گەمارۆی دڵمی دا..!
لەپڕ تارماییت دەركەوت و
بەیەك بزەی سەرلێوانت

بەرائەتت دا..!

بەرائەت
دەریا عەلی
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تۆ ئەستێرەی
شیعریش ئاسمانەو لەشەوانی بێداریا

باوەشی گەرمی عەشق و ژوانم بۆ ئەكاتەوەو
                                         

ئەمگرێتە خۆ..

تۆ گوڵێكی هەمیشە گەش
سوورو ئاڵ و پڕ عەترو بۆ

شیعریش لەعەشقی جوانی نیگای تۆ
شێتانە ئەدوێ  ودێتە گۆ..

تۆ ئەو خەوە ئەرخەوانیەی
هەموو شەوێ  ئەندێشەی من

                  داگیر دەكەی..
شیعریش لەگەڵ ڕاچەنینی خەوەكانا

ژان دەیگرێ 
چەم بێدار ئەبێ  وفرمێسك ئەڕژێنێ 

خواوەندی شیعریش هەردێ  وبڵێسەی
                            وەگوڕتر دەبێ ..

خەم دێتە میوان دڵەی پڕ لەژان
لەدایك ئەبێ  كۆرپە شیعری جوان

شیعر ڕووبارەو..تۆش سەرچاوەكەی

شیعر خۆرەو..ئەتۆش تیشك
شیعر ڕۆحەو..ئەتۆش جەستەی
شیعر عاشقەو..ئەتۆش قیبلەگای

شیعر سینەو..تۆهەناسەی
شیعر مێژوەو..تۆش سەرەتاكەی

شیعر خەباتەو..ئەتۆش سەركردەی
شیعر خاك و..تۆش وواڵتەكەی
تۆو شیعر گیانە پەرستگای منن

ئێوە هەردووكتان مێژووی تەواوی
                             ژیانی منن..

نازانم بڵێم كامتان لەكامتان
                      الم ئازیزترن..

تۆو شیعر خوێن و دەماری منن
ئێوە هەردووكتان هیواو ئاواتی

                         دواڕۆژی منن..

تۆو شیعر
دەریا عەلی
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کەژێ...
کاتێ لەگەڵ دەستەخوشکەکانی دا لە کۆاڵن، لە ژێر 
کۆاڵن،  داڕووخاوەکەی  حەسارە  پەنای  لە  دارتووەکەدا، 
پچڕەکانی  پچڕ  خەندە  و  بەرز  قاقا  بە  دەگرت،  یەکیان 
ئەتناسییەوە. کچانی گەڕەک هەموو گوێیان هەڵخستبوو 
وردیلە  تەنانەت کچە  بەسەرهات و قسە خۆشەکانی،  بۆ 
بوو،  گوێگرتنی  لە  حەزیان  کە  پێگەیشتوەکانیش  تازە 
دەوریان ئەدا و، لە ناو خۆڵەکەدا بەردێکی پانیان ئەهێنا 
ئەگێرایەوە،  حەکایەتێکی  هەر  دادەنیشتن.  لەبەردەمیا  و 
بوایە  پێکەینین  کە  هاتوە،  بەسەری  خۆی  دەزانی  وات 
قووڵ  خەمێکی  گێرانەوەوە،  بەدەم  زۆرجاریش  دەتریقایەوە، 
دایدەگرت. هەمیشە ئەم خەمەم لە چاوەکانی، لە نیگای، 
تەنانەت لە پێکەنینەکانیدا دەبینی. زۆرجار هەر لە خۆیم 
لەوپەڕی خەم  ئێستا  تا  دەیگوت:«بوە  بوە کە  گوێ لێ 
و دڵتەنگیدا پێبکەنی و قاقا بتریقێیتەوە«. قسەی خۆش 
و گاڵتەئامێزی زۆر پێ بوو، کەس نەیدەزانی ئەم هەموو 
نەوەک  هەبوو،  خوێندەواری  نە  دێنێت،  کوێ  لە  قسانە 
ئێستا تەلەفزیۆن و شتی وا هەبوو، دەیان حەکایەتی ساختەو 
درووستکراوی خۆیی هەبوو. کە حەکایەتێ تەواو دەبوو، 

دیسانەکە هاواریان لێ بەرزدەبووەوە... 
هەموو بە یەک دەنگ«وەی تۆخوا دادە کەژاڵ گیان، 

بەسەرهاتێکی خۆشی ترمان بۆ بگێڕەوە...« 
کە  پەپوولەییە،  و  سووک  رۆح  کچە  ئەو  کەژاڵ، 
چاوە کاڵەکان و مامزی نیگای سەرنجی هەمووانی بۆ 
فەخر  ئەوەی  بێ  هێمنی،  بە  دەکرد،  ئەسیر  خۆی  الی 
بکات بەسەر هیچ کامیانا، حەکایەتێکی تر، بە کەمێ 
دەسکارییەوە ئەگێڕایەوە. حەزی لە گێرانەوەی بەسەرهاتی 
برای باش و جوامێر هەبوو. هەموو هەستیان بەوە کردبوو 
کە زۆر دڵتەنگی ئەوەیە کە برایەکی نیە. پشت بەستن بە 
برا، وەک پشت بەستن بە چیا و شاخ وایە. برات هەبێ، 
بکاتە سەرت و هەموو رۆژێ وەک  ناتوانێ سەر  کەس 
گورگی هار دەمت بۆ داچەقێنێت. ئەو  برای نەبوو چونکە 
زۆر  ئیتر  نەبێت  برایەکت  ئەگەر  ئێمەدا  کۆمەڵگایی  لە 
کەس خۆی بە خاوەنت دەزانێت،تەماح دەخەنە سەرتو خۆیان 

بە حەقدار دەزانن! کەژاڵ کاتێک لە تەمەنێکی ناسکدا 
بوو، خزمێکی کەلە ڕەقی هەبوو،  خاوەنی ژن و منداڵ بوو 
تەمەنی زۆر لە تەمەنی کەژاڵ گەورەتر، هیچ کات لە گەڵ 
عەقڵدا نەدەگونجا ئەم کچە بەستەزمانە ببێتە هاوسەری.
زۆر  بڕیبوە کەژاڵ.   تەماحی  وەک گورگێکی چڵێس، 
گێچەڵێ پێدەگێراو  هەر کەس دەچووە داوای، هەڕەشەی 
بگات.ساڵ  خۆی  مەرامی  بە  نەیدەهێشت  سەریو  دەناردە 

هات و چوو،  هەرگیز ملکچی قسەکانی ئەو نەبوو.
وەک  بیبینی  من  تۆ  خەودا  لە  »مەگەر  دەیگووت:   

هاوسەری خۆت«.
بە  کاتەکان  سەختی  بە  زۆر  بەردەوامە،  ژیان  کاتێ 
ڕێدەکات و هەنسکە ساردەکانی ژیان کۆسپەکان گەورەتر 
دەکەنەوە. هەندێ جار، ئەستەمی رێگای ژیان وا دەکات 
هەمووی  لە  کۆببنەوە.  ناخدا  لە  ساڵە  سەدان  بارگرانی 
گەورەتر، خەمی هەرە گەورەی هەژاری و دەسکورتی بوو. 
رۆژ لە دوای رۆژ  ژیانی هەژاری وای کرد، هەنگاوێک 
کار  ئەو  شانی  بە  شان  و  باوکی  گەڵ  لە  هەڵگرێت 
هەزار  دەر،  و  دەشت  لە  ئەویش  ژنان،  کارکردنی  بکات. 
کارێک  کار!! چ  بەڵی  ؟  کار  بوو.  شوێنەوە  بە  قسەی 
وچان  بێ  بە  کردن،  کار  دایە  دەستی  نازانم!!کاتێک  ؟ 
من  دەیگوت  ئەو  دەدا،  پشوی  کەمی  بە  دەکردو  کاری 
خزمەت  بۆ  و  دەکەوم  دوا  کارەکەم  لە  دابنیشم،  ئەگەر 
بکەم.بەهار  ماندوو  خۆم  زیاتر  دەبێت  بنەماڵەکەم  کردنی 
و هاوین، لەگەڵ وەرزی سەوزەگیا، شان بە شانی باوکی 
وەک،  گژوگیا،  هێنانی  بۆ  چیاکان  بۆ  دەچوو  پیری، 
کاتی  کاتێک  هاوینان  رێواس.  بەڕەزا،  گنۆر،  کنگر، 
ژنانی  و  باوکی  گەڵ  لە  رێ  دەکەوتە  بهاتایە،  پەموو 
بوو  ڕاهێنا  کردندا  کار  گەڵ  لە  خۆی  گەڕەک.ئەوەندە 
هەرگیز نەیدازانی ماندوو بوون هەیە یان نا!چەندە پەمووی 
دۆشەک  بۆ  دەگرت.  لێدادەناوهەڵی  بەشی خۆی  بهێنایە 
بۆ خۆی. دەهێاڵیەوە  ئەندازەی کیلۆیەکی  بە  هەر جارەو 
زۆر حەزی دەکرد شت بە دەستی خۆی دروست بکات بۆ 
بوو،  ئەو خولیای ماڵی جوان  داهاتووی، چوونکە  ژیانی 

شەهال یارحوسێنی
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هەمیشەش خەریک بوو، لەو پارەیە کە دەستی دەکەوت 
پۆشاکی جوان بۆ خۆی و خوشکەکانی دەکڕی..تەنانەت 
حەسار و سەربان و بەر پەنجەرەکەشی بە گوڵ دەرازاندەوە، 
دەیان  پەاڵش،  و  پووش  و  گوڵەگەنم  بە  بوو،  دەسرەنگین 
شتی ورد و تابللۆی سەرنجڕاکێشی بە ماڵدا هەڵدەواسی. 
ئەو ساڵە، یانی ئەو بەهارەی کە ئیترکەژاڵی وەک جاران 
نەدیتەوە، وەک جاران لە ژێر دارتووەکەدا کەس گوێی بۆ 
کەژ  بۆ  دەکرد  ئامادە  نەدەگرت،خۆی  خۆشەکانی  قسە 
و کێوو بۆ وەدستهێنانی بژێوی ژیان.رۆژێکی بەرە بەیان 
کە هێشتا خۆر هەڵنەهات بوو! هەموو تراکتورەکان ئەوندە 
دەنگی موتورەکەنیان بەرز بوو، ئەوەی لە شیرین خەو بوایە 
کچ  هەر چی  دائەچڵەکانو  تراکتورەکان  دەنگی  دەم  بە 
وژنی گەڕەک بوو دەهاتنە دەرەوەو بە پریاسکەی خواردنی 

کەژیانەوە خۆیان ئامادە دەکرد.
کەژاڵیش لە گەڵ باوکی بەو بەرە بەیانیە هاتنە دەرەوەو 
بە ئامادەیەکی باشەوە نزیک بونەوەو چاویان لە جێگاکان 
بۆدانیشتنینان،  هەبێت  باشتریان  شوێنی  ئەوەی  بۆ  دەکرد 
خۆیان هاوێشتە ناوگەاڵبەی تراکتۆرەکەو شوێنی خۆیانیان 
پێکەو  هەردووکیان  خۆش  زۆر  روویەکی  بە  کردەوەو 
جار  گەاڵبەکە،  کردنی  ئەوبار  بارو  ئەم  دانیشتن.لەگەڵ 
جارێک سۆزەیەک گۆرانیشی بۆ دەکرد. باوکی بە دەم 
زەردەخەنەوە دەیگوت »:کە ژێ گیان، مەگەر ئەم گەاڵبە 

شانەو شانت بکات و بەزمێ گۆرانیمان بۆ بڵێیت«. 
هەموو  وەستا،  ئاوەدانی  لە  دوور  دۆڵێکی  لە  گەاڵبە 
بەالیەکا  و  هەرکەس   و  هەڵدا  بەرچاکیان  دابەزین، 
پەردەوازە بوون. کەژاڵ و باوکی روویان لە بەرزایی کرد، 
بێتەوە  بەرزتر  هەتا  بوو  وا  پێی  دوور کەوتنەوە.  کەژاڵ 
دەکەوتن  دەکەوێت.  دەست  باشتری  کۆڵی  چیاکان  لە 
بەسەر خەرمانەی گژ و گیادا. باوکی شانی دابوە سەر 
تاشەبەردێک و جگەرەکەی دائەگیرساند. کەژاڵ بێ ئاگا 
لە گورگە خەوتوەکان، لە گورگانەی کە نە قسە دەکەن، 
نە کەس پێیان دەزانێ، ئەوان نیشتمانی ئێمەیان پڕ کردوە 
ئێمە  بە بستی ئەو واڵتەی  لەو گورگە خەوتووانە. بست 
مین و مینڕێژ بوە. کەژاڵ کە خەریکی گیا کەندن بوو 
کە لە ناکاو لە تەپوو تۆزێکی خەس دا تالیەوە. کاس ببوو، 
خوێن هەموو الشەی داگرتبوو، باوکی هێشتا جگەرەکەی 
دانەگیرسابوو، دڵی وەک پیاڵەیەک بەر بێتەوە، داچڵەکا.

کەژاڵ لە پڕدا هاوارێ هات و دەستی کرد بە گریانو  بە 
دەنگێکی پڕ لە ئازارەوە  گوتی فریام کەوە باوکەگیان، 
من بە سەر مینا کەوتووم.خێرا بە پەلە گەیشتە الی. وەک 
مەلێکی زامار، وەک کۆترێکی باڵشکاو کەوتبوو. باوکی 
لە ناو ترس و دڵەراوکێدا گرتی بە باوشەوە و بە دۆڵ و 
شیودا بەرەوخوار بوویەوە. بە دەم رێگاوە، »دەستی کرد بە 
پشتت  بۆ  باوکم  باوکەکەی  گیان  کەژێ  گوتی  هاوارو 
نازادارەکەم ؟  لە من دوور کەوتیتەوە کچە  بۆ  شکاندم؟ 
ئای تۆخوا رۆڵەگیان، پشت و وەجاخم تۆ بووی کچم..« 
نەمابوو،  بە خۆیەوە  ئازارا هۆشی  تاو  لە   کەژاڵ کە 
ئااڵندبوە  دەستی  بوو،  لێ  گوێ  دڵ  بە  باوکی  سۆزی 
خوارەوە،  ئەهاتە  ریشی چەرموویا  بە  خوێن  باوکی،  ملی 
دەنگی  بوو.  تاسا  بێت،  دەنگی  لە  گوێی  ئەکرد  حەزی 
بەرزی تەقینەوەکەی لە مێشکدا تاسابوو. تەنانەت ئاگای 
لە هات و هاواری دەستەخوشکەکانی و ژنانی گەڕەک 
بەربوونەوە.  باوکەڕۆ  نەمابوو. خەڵکی هەموو بە هاوار و 
گەاڵبەکەیان هێنایە خوارەوە و بەرەو ئاوایی گەڕانەوە. هەر 
لە  هەموویان  بەرە  بەرە  دەکرد،  یەکتری  بانگی  کەسەوە 
دەوری یەک کۆبونەوە.ساڵ هات و چوو. کەژاڵ لە کەژ 
کەوت، القێکی لە دەست دا. لە دوایی چەند ساڵێک بە سەر 
ئەو رووداوەکە بە سەری هات بوو قەت بیری لەوە نەکردەوە 
ژیانی هاوسەری پێک بێنێت. چارەنووس کوڕێکی گەنج 
هاوسەرییان  ژیانی  و  ئازارەکانیدا کرد  و  بە خەم  باوەشی 
بەو  کەژاڵ  وەک  چارەنووسی  سۆرانیش  هێنا.   پێک 
ئازارەوە تالیەوە.ئەم چیرۆکە بیست ساڵە لە ناخمدا هەموو 
رۆژێ سەوز ئەبێت، حەز ئەکات ببێت بە گوڵێکی کێوی، 
لە  و خەم،  ئازار  وەرزی  پاش  بە سوورە هەاڵڵەیەک،  یان 
دەیگوت:  کەژێ  وەک  بێتەوە.  سەوز  دا  کەژێ  بەرپێی 
»باوکەگیان، حەز ئەکەم ببم بە پەلکە رێواسێک، نا نا 
حەز ئەکەم ببم بە بارانێک ببارێم بەسەر ئەم شاخ و دۆاڵ، 
بۆ ئەوەی ژیان لێرە نەوەستێ، هەژارەکان شوێنێکیان هەبێت 
دەیگوت«  زەردەخەنەیەک،  بە  باوکیشی  مانەوە«.  بۆ 
کەژێ، تۆ کەژاڵی ئەم کەژەی، کەژ بێ کەژاڵ نابێ 

کچم«. 

 05.06.2013
نۆروێژ
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خەڵكی تێكۆشەری كوردستان 
ژنان، الوان و خوێندكارانی دەروەستی كورد 

بەشدارانی  بەرێز 
ئەورۆ  لێرەدا لە دەوری یەك  كۆبوینەتەوە تاكوو  رێز بگرین لە یەكێك  لە شوێندانەترین 
ئەو   كوردن.  خوێندكارانی  ئەویش   كە  كوردستان  كۆمەڵگای  توێژەكانی  گرینگترین  و 
بۆ   هەوڵ   سەردەمیانەوە  و  مودێرن  ئەندیشەی  و  بیر  و  زانست  مەكۆی  لە  توێژەی 
نەهێشتنی نادادپەروەرییەكانی و پێكهێنانی كۆمەڵگایەكی سەربەست و بەختەوەر دەدات. 
بانەمەر رۆژی  خوێندكاری كورد ،  رۆژی  رێزگرتنە لە خەبات و  ئەورۆ  12ی 
گیانفیدایی هێمای خەباتی  خوێندكاری كورد  كە شەهیدی خۆیندكار  كاك  سمایلی  

شەریف زادە لە لوتكەی خۆی دا دەبینێتەوە. 
لە  یەكێك   لە  توانیان   باقی هاورێیانەی   شەهید  سمایلی شەریفزادە كە وێرای 
دیموكراتیكی    - نەتەوەیی   بزاڤی   بەرخودانی   و  خەبات  قۆناغەكانی  هەستیارترین 
خەڵكی كوردستان بەرێبەری حیزبی  دیموكرات،  تێكۆشانی بێ  وێنەی خۆیان لە خزمەت  
بەرژەوەندییە بااڵكانی نەتەوەكەمان ەكار بێنن. ئەو خەباتەش  لە الیەك بە چەكی زانست 
و عیلمەوە  و لە الیەكی دیكە بە چەكی  شەرەف و پێشمەرگایەتیەوە،  نیشانی دا كە 
رۆڵەی نیشتمانیەروەری كورد لە هەردەرفەت ساتەوەختێكدا  دەتوانێت،  پارێزگاری لە خاك 

و نیشتمانەكەی بكات. 
 لە 12ی بانەمەردا رێزدەگرین لە سەرجەم ئەو خوێندكارانەی كە بۆ ساتێكیش بیر و هزر 

و قەلەمەكانیان بۆ بەرەوپێشچوونی خەباتی مافخوازانەی نەتەوەكەمان بەكار هێنابێ .
ساڵو لە گیانی  پاكی شەهید  سمایل  شەریفزادە و هەموو  خوێندكارانی  شەهیدی 

نەتەوەكەمان
یەكیەتی  ژنانی دێموكراتی كوردستانی ئێران
یەكیەتیی  الوانی دێموكراتی كوردستانی ئێران

12ی بانەمەڕی 1392

پەیامیهاوبەشییەكیەتیەكانی
الوانوژنانیدێموكراتیكوردستانیئێران
بەبۆنەی12یبانەمەڕرۆژیخوێندكاریكورد
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بەرێزان ئەندامانی یەكیەتیی ژنان!
یەكیەتیی  كۆنفرانسی  سێهەمین  لە  بەشدار  نوێنەرانی 

ژنان لە دەرەوەی واڵت!
میوانانی هێژا!

بە بۆنەی بەستنی سێهەمین كۆنفرانسی یەكیەتیی ژنانی 
دێموكراتی كوردستانی ئێران لە دەرەوەی واڵت، گەرمترین 
سەرجەم  ئاراستەی  خۆم  پیرۆزبایی  دۆستانەترین  و 
نوێنەرانی  و  واڵت  دەرەوەی  لە  ژنان  یەكیەتی  ئەندامانی 
سێهەمین كۆنفرانس، هەروەها لە هەموو ژنانی شۆڕشگێڕ و 
ئازادیخوازی كوردستان بە تایبەت لەو شێرە ژنانە دەكەم كە 
كچ و كوڕەكانیان بە بیری دیفاع لە ئازادی  و دێموكراسی  و 

دادپەروەری  و نیشتمانپەروەری راهێناوە.
خوشك و برایانی بەڕێز!

و  پێشكەوتوو  لە واڵتانی  كە  ئاگادارن  نزیكەوە  لە  ئێوە 
دێموكراتدا كە بایەخە ئینسانییەكان رێزیان لێدەگیرێ ، ژنان 
توانیویانە خۆیان لە لووتكەی پێشكەوتن  و سەركەوتن نزیك 
واڵتان،  پلەی سەرۆكایەتی  لە  ژن  دەیان  بە  ئێستا  بكەن. 
سەرۆكی پارلەمان، سەرۆكی وەزیران  و بەرپرسانی ئۆرگانە 
گرینگەكان دان  و بە هەزاران ژن لە بواری زانستیدا بەرزترین 

شانازییان تۆمار كردووە. 
و  ناوچەیی  و  نێوخۆیی  گۆڕانكارییە  كە  رەوشێكدا  لە 
بەرژەوەندیی كورد  و خەباتە  لە  نێونەتەوەیییەكان بەگشتی 
لە  سەركەوتن  خەبات  و  ئاسۆی  پێش  و  دەچنە  رەواكەیدا 
چاو  لەبەر  بە  ئێمە  بەرچاو،  دێتە  روونتر  كاتێك  هەموو 
گرتنی مێژووی پڕ لە شانازیی دامەزرانی رێكخراوەكەمان 
دەسكەوتە  لە  یەكێك  كە  كوردستاندا  ئااڵی  سێبەری  لە 
دەبێ   دێت،  ئەژمار  بە  كوردستان  كۆماری  نرخەكانی  بە 
هەوڵ بدەین قورسایی ئەركی پیرۆزمان لەبیر نەچێت و بە 
هەر شێوەیەكی گونجاو لەم رێگایەدا هەنگاو هەڵێنین. بە 
ژنان  یەكیەتی  ئەندامانی  ئەركی  پێوەندییەدا  لەم  تایبەت 

ئێوە لە كۆر و كۆبوونەوە  لە دەرەوەی واڵت زۆر گرینگە. 
نێونەتەوەییەكان، رێكخراوەكانی پشتیوانی لە مافی مروڤ و 
مافی ژنان و سەدان شوێنی بریاردەر و گرینگ، زمانی ئەو 
ژنانەن كە لە ناو خۆی واڵت بە هۆی بەرتەسك بوونی كەش و 
هەوای دەربرینی بیروڕا بێ  دەنگن و ناتوانن دەنگی خۆیان بە 
دنیا بگەینن، نموونەی هەرە گرینگی دەستكەوت و ئاكامی 
دەرەوەی  لە  ژنان  یەكیەتی  ئەندامانی  تێكۆشانی  و  هەوڵ 
واڵت، ئەندامەتی لە ژنانی ئەنترناسیۆناڵ سۆسیالیستە كە 
تریبۆنەوە دەنگی  ئەم  لە رێگای  یەكیەتیی ژنان  نوێنەری 

ژنی كوردی كوردستانی ئێران باڵودەكاتەوە.
ئەردەاڵن«،  »ماهشەرەفخانی  وەك  نموونەی  هیوادارم 
»عادلەخانی   ، سۆران«  ،«خانزادی  خەیر«  »قەدەم 
بێت  زۆر  قاسم«  نەقیب« و »لەیال  جاف«، »حەپسەخانی 
و ژن  و كچی كورد بە ئیلهام وەرگرتن لە رەوشتی بەرزی 
ئەوان، بۆ دەستەبەر كردنی مافەكانیان وەك ژن و هەروەها بە 

گەلەكەیان خزمەت بكەن.
دیسان پیرۆزباییتان پێ  دەڵێم و هیوادارم لەم كۆنفرانسەدا، 
لە  بتوانن  داهاتوو،  بۆ  گونجاو  بەرنامەیەكی  دانانی  بە 
بە  رێكخراوەكەمان  و  بێنن   وەدەست  سەركەوتن  كارەكانتان 

ئامانجە پیرۆزەكانی نزیكتر بكەن.  
سوپاس و پێزانین بۆ ئەو هەموو دڵسۆزی و دڵنیگەرانی 
و هەوڵدانەی بەردەوامی ئەندامان و كۆمیتەكانی یەكیەتیی 

ژنانی دێموكراتی كوردستانی ئێران لە دەروەی واڵت 
بە هیوای كۆنفرانسێكی سەركەوتوو و پڕدەستكەوت

مافویستی  و  ئازادیخواز  ژنانی  هەموو  بۆ  سەركەوتن 
كورد

ئیلهام چایچی
بەرپرسی گشتیی یەكیەتی ژنانی دێموكراتی 

كوردستانی ئێران

پەیامیسكرتێرییەكیەتییژنانیدێموكراتی
كوردستانیئێرانبۆسێهەمینكۆنفرانسی

یەكیەتییژنانلەدەرەوەیواڵت
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نه ته وه ی ئازادیخوازی كورد
خه باتگێڕانی رێگای سه ربه ستی و سه ربه رزی كوردستان

ساڵی 1324هه تاویی  له   كوردستان  كۆماری  دامه زراندنی 
پێناسه   ناڤین  رۆژهه اڵتی  له   سیاسی  رێنێسانسێكی  وه ك 
ده ستنیشان  و  گۆڕانه   ئه و  لێكدانه وه ی   و  ناسین  و  ده كرێت 
كردنی فاكته رگه لی یه كالكه ره وه  له  پێش به رپابوونی ئه وكیانه  
نه ته وه یه ی  كورد، به بێ ناسین جیهانبینی و ئه ندێشه ی  پێشه وا 
كه   مه به ستداره   ناته واوو  ناسینێكی  راڤه و  محه ممه د،  قازی 

راست سێمبۆلی كۆماری كوردستان خه وشدار ده كات.
ئێمه  نامانهه وێ كه  به  باس كردنی كه سایه تی پێشه وا قازی له  
كۆی پرۆسه ی  دامه زرانی كۆماری كوردستان، له  پارادوكسێك 
گرفتار بین كه  به  چاوپۆشی له  رۆڵی قازی محه ممه د لێی 
پێشه وا  هزری  كاریگه ری  و  به رباڵوی  به ڵكوو  ببین،  ده رباز 
وه ك ماكی سه ره كی فه لسه فه ی  سیاسی ئه و كۆماره ، وامان 
لێ ده كات كه  ره گاژۆگه لی روانگه و بۆچوونه كانی له  هه موو 

الیه نه كانی وه دیار بخه ین و لێی بدوێین.
و  سیاسی  به ستێنی  له   قازی  پێشه وا  سه وزی  ئه ندێشه ی  
كلتووریدا شیاوی وردبوونه وه  و لێ فێربوونه . یه كه م: سیاسه ت 
له  بۆچوونی قازی محه ممه د له  واتایه كی خه ڵكی و گشتی 
بوو. ئه و به  هه موو توانا و به  كرده وه ش له  هه وڵی ئه ودا بوو 
خه ڵك  و  تێكه ڵ  بیاڤی گشتیدا  ته ك  له   سیاسه ت  بیاڤی  كه  
ئه و،  بۆ  بكات.  واڵته كه یان  و  خۆیان  چاره نووسی  به شداری 

تێگه یاندن و ره زامه ندی خه ڵك له  
كه   كوردستان  كۆماری  و  خۆی  رۆژانه ی  كرده وه ی  كارو 
ره وایی سیاسی له  به ره نجامه كانی ئه و شێوه  هه لسووكه وته یه ، 
به جێگه یاندنی ئه ركی به ڕێوه به رایه تی  واڵته ، ئه و فاكته ره ی  كه  

هێشتا له  هزری رێبه رانی كۆماری ئیسالمیدا نامۆیه .
دووهه م تایبه تمه ندی شه هید قازی محه ممه د، گرینگیدان 
به  الیه نی ئینسانی له  سیاسه تی درێژماوه دا بوو. ناوبراو كه  له  

بنه ماڵه یه كی ئه ده ب دۆست و زانستخوازدا گه وره  و په روه رده  
ببوو، مرۆڤی به  چه قی سیاسه ت و ئامانجی سیاسه ت ده زانی 
و تاكی كومه ڵگای به  بناغه ی  گوتاری نه ته وه یی له  قه ڵه م 
ده دات. بۆیه  هێمنی شاعیر ئه ڵێ: زانا بوو، كوردپه روه ر بوو. 
بوو.خه می  به شه ر  نه بوو  كورد،  هه ر  بوو.  رابه ر  بوو،  پێشه وا 

خه ڵكی له به ر بوو. 
رێبه رێك وه ك شه هید قازی محه ممه د ته نانه ت مه رگیشی 
ده بێته  چرای رێگای داهاتوو بۆ رێبوارانی، مه رگێك كه  له  
مێژوودا هه بووه و به اڵم زه مه نیان بڕیوه و له  لوتكه ی هه رماندا 
مه سیح.  و  سوقرات  مه رگی  چه شنی  له   گیرساونه ته وه ، 
مه رگ بۆ قازی محه ممه د یه كێ له  بژارده كان بوو، مه رگێك 
كه  له  ره وره وه ی  مێژوودا و له  ئێستادا ده بێ به  سه رمایه  و 

هێمای مانه وه .
نه ته وه و  هێمای  ره وابوو،  بوو،  رێبه ر  كه   سه لماندی  پێشوا 
واڵت بوو. بازنه ی  هزری ئه و سنووری هه موو ئایدیۆلۆژیك 
و  كاتی  سیاسه تی  به   قه تیسكراو  ته سكی  به رژه وه ندیه كی  و 
ساتی به زاند. نه ته وه ی  كورد له  هه موو پارچه كاندا ده بێ له  
لوتكه ی  به یه ك گه یشتنی زه مه ن و مێژوودا، كاتی مه رگی 
پێشوا سوێندی وه فاداری به  رێباز و رێگای شه هیدان نوێ 
هه موو  ئامانجی  كه   بده ن  بیروباوه ڕێك  به   درێژه   و  بكه نه وه  

كوردێكه .
لە شێست و شه شه مین ساڵوه گه ڕی شه هیدانی چوارچرادا، 
قازی  سه یفی  حوسێن خانی  حه مه   محه ممه د،  قازی  پێشه وا 
وه فا  و  ئه مه گداری  په یمانی  قازی  سه دری  ئه بولقاسمی  و 
نوێ ده كه ینه وه  كه  تا گه یشتن به  مه به ست و ئامانجی پێشه وا 

قازی له  خه باتی كوردانه ماندا به رده وام بین.
دیمۆكراتی  خوێندكارانی  و  الوان  ژنان،  یه كیه تیه كانی 

كوردستانی ئێران
ده ی  خاكه لێوه ی  ساڵی 1392 هه تاوی

پهیامییهكیهتیهكانیالوان،ژنانو
خوێندكارانیدیمۆكراتیكوردستانیئێرانبه
بۆنهی10یخاكهلێوه،رۆژیشههیدانیكوردستان
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1392ی  خاكەلێوەی  31ی  شەممە  رۆژی 
2013ی  ئاوریلی  20ی  بە  بەرامبەر  هەتاوی، 
)های  هۆتێل  لە  سلێمانی  شاری  لە  زایینی، 
كرێست( رێورەسمی كردنەوەی یەكەمین كۆنگرەی 
كۆمەڵەی ژنانی رۆژهەاڵت لە ژێر ناوی »مافی 
دەروازەیەك  كورد،  ژنانی  دۆخی  سەندنی  گەشە 
بۆ چونە نێو پەرەپێدانی هاوسەنگی و سەقامگیر 
بوون« بەرێوەچوو، كە چەندین رێكخراوی تایبەت 

بە ژنان تێدا بەشدار بوون. 
بە  ژنان  یەكیەتی  هەیئەتی  باسە  شایانی 
جێگر  جەڵدیانی،  هێرۆ  خاتوو  سەرپەرەستیی 
لە مەحبوبە  بوو  بریتی  سكرتێری یەكیەتی ژنان 
كانی سیرانی،  مونیرە  و  مێهفەر  كەنێرە  ئیبتكار، 
ئەندامانی بەرێوەبەریی یەكیەتیی ژنان كە لە الیەن  
ئێرانەوە  كوردستانی  دێموكراتی  ژنانی  یەكیەتی 
ئەندامی  حوسێنی  ناهید  بەرێز  هاورێیەتی  بە  و 
كۆمیتەی ناوەندی حیزبی دێموكراتی كوردستانی 

ئێران، بەشداریان كردبوو.
سەرەتای رێورەسمەكە بە خولەكێك بێدەنگی بۆ 
گیانی پاكی گیان بەختكراوانی رێگای رزگاری 
كوردستان دەستی پێ  كرد. پاشان لە الیەن هەیئەتی 
ئامادەكاری رێورەسمەكە بەخێرهاتنی میوانان كرا. 
الیەن  لە  هەڵپەركێ   هونەری  تابلۆیەكی  پاشان 
رۆژهەاڵت  ژنانی  كۆمەڵەی  هونەری  كۆری 
پێشكەش كرا. لە بەشێكی دیكە لە رێورەسمەكەدا 
رێپۆرتاژێك لەسەر كارو چاالكیەكانی رێكخراوی 
داتاشۆ  شێوەی  بە  رۆژهەاڵت  ژنانی  كۆمەڵەی 
پێشكەشی ئامادەبوان كرا. دواتر پەیامێك لە الیەن 
گشتی  سكرتێری  موهتەدی  عەبدوالی  بەرێز 

كۆمەڵەی شۆرشگێری زەحمەتكێشانی كوردستانی 
كۆنگرەی  یەكەمین  بەستنی  بە  سەبارەت  ئێران 
بەشدار  پێشكەشی  رۆژهەاڵت  ژنانی  كۆمەڵەی 
بووان كرا كە بەرێزیان تێیدا ئاماژە بە پێگە و رۆڵی 
ژنی كورد لە ناسینی دەرەكی و ناوخۆیی و خەباتی 
بێوچانی ژنی كورد لە قۆناغە سەختەكانی خەبات 
لە شاخ و خەباتی مەدەنی و فەرهەنگی لە ناوخۆ 
ژنانی  ئازادی یەكانی  و  مان  و  واڵت  دەرەوەی  و 
ئێران بە گشتی و كوردستان بە تایبەتی و هەروەها 
جەختی لەسەر یەكریزی و تەبایی و یەكگرتوویی 
و هاوخەباتی بزوتنەوە و رێكخراوەكانی ژنان كرد بۆ 

دابین بوونی ماف و ئازادیەكانیان.
بەشێكی دیكەی رێورەسمەكە بە دەنگی بەسۆزی 

هونەرمەندی كورد
نەجمەدینی غواڵمی، رازاوەتر كرا.

پاشان كورتە فیلمێك لەسەر رۆڵ و ئەركی ژنان 
بە شێوەی داتاشۆ نمایش كرا، دواتر لە الیەن كەژاڵ 
حاجی میرزایی شیعرێك بەم بۆنەوە پێشكەش كرا. 
بەشی دووهەمی رێورەسمەكە چەند پارچە مۆسیقا 
كوردی«  »ریتمی  گروپی  الیەن  لە  كە  بوو 
پێشكەش كرا و رێورەسمەكەیان رازاوەتر كرد. پاشان 
لە  ژنان  بە  تایبەت  بابەتی  چەند  لەسەر  پانێلێك 
الیەن بەرێزان بێهزاد خۆشحاڵی، ناهید حوسێنی و 
ناهید بەهمەنی بە شێوەی شەفاهی و سورەیا فەالح 

بە شێوەی داتاشۆ پێشكەش كرا.
پاشان پەیامی الوانی رۆژهەاڵت و خوێندەوارانی 

رۆژهەاڵتی كوردستان پێشكەش كرا.
برگەی كۆتایی رێورەسمەكە بەخشینی خەاڵت 
بەو ژنە تێكۆشەرانە بوون كە لە گشت بوارەكاندا 

بەشدارییهەیئەتییەكیەتیژنان،لەرێورەسمی
كردنەوەیكۆنگرەیكۆمەڵەیژنانیرۆژهەاڵت
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لە پێناو دەستەبەر بوونی ماف و ئازادی یەكانی ژنان خەباتیان كردووە و لەو پێناوە تووشی ئازار و گرتن 
و دورخستن و ئێعدام هاتوون. شایانی باسە كە بەرێزان هێرۆ جەڵدیانی، نەسرین حەداد، رووناك سەفارزادە، 
زێنەب جەاللیان، رۆژین شەریفی و چەندین بەرێزی دیكە لە الیەن كۆمەڵەی ژنانی رۆژهەاڵت خەاڵتیان 

پێ بەخشرا. رێورەسمەكە كاتژمێر 1ی نیوەرۆ كۆتایی پێ  هات.
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لە الیەن لقی 7ی پارتی دێموكراتی كوردستان 
لە ئامریكا، بە بۆنەی یادی 37 ساڵەی شۆڕشی 
گواڵنی مەزنەوە، سەیرانێكی بۆ كوردستانیان لە 
كۆمیتەی  كە  رێكخرابوو  واشینگتۆن  دەڤەری 
یەكیەتیی ژنان لە ئامریكا لە سەر بانگهێشتی 
لەم  بەشدارییان  كوردستان  دێموكراتی  پارتی 
بەرنامەیەدا  ئەم  درێژەی  لە  كرد.  بۆنەیەدا 
بەشدار  میوانی  و  كەسایەتی  كۆمەڵێك  لەگەل 
لە بۆنەكەدا، لێدوان كرا كە لە الیەن یەكیەیتی 
ژنان، بەرێز مەحبوبە حوسێنی لێدوانی لەگەڵ 

كرا. 

ئۆڤاسکۆال،  شاری  لە   ،2013/6/8 رێکەوتی 
مەدەنیەکانی  رێکخراوە  بۆ  بەرفراوان  کۆبوونەوەبەکی 
لە الیەن سەنتەری گلۆریاوە   نێوەراستی واڵتی فینالند، 
گفتوگۆی  و  باس  پاش  کۆبوونەوەدا  لەو  بەرێوەچوو. 
رێکخراوەکان و هێنانە بەرباسی پرسگەلی جیا لە پێوەندی 
درێژەی  لە  کارەکانیان  بەڕێوەچوونی  لەگەڵ چۆنیەتی 
ئاکامی  لە  بەڕێوەچوو.  وۆڕک شۆپێک  باسانەدا  ئەو 
رێکخراوەکانی  داهەموو،  باسەکانی  و  کۆبوونەوەیە  ئەم 
بەشدار کە زیاتر لە 20 رێکخراوەی مەدەنیی بوون، لەسەر 
هۆی  کە  هاوبەش  سیمیناری  پێکهێنانی  و  هاوکاری 
پێداگریان  بێ،  یەکتر  لە  رێکخراوەکان  نزیکبوونەوەی 

کردەوە.

بەشداریییەكیەتییژنانیدێموكراتیكوردستانی
ئێران»كۆمیتەیئامریكا«لەیادی37ساڵەی

شۆڕشیگواڵن

بەشداریییەکیەتیژنانیدیمۆکراتیکوردستانی
ئێرانلەکۆبونەوەیەکیبەرفراوانیرێکخراوە

مەدەنیەکانیفینالند
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بەشدارییهەیئەتێكییەكیەتییژنانلەخولێكی
پەروەردەیخێزانی

خەزەڵوەری  9ی  رێكەوتی  پێنجشەممە،  رۆژی 
2013/5/30ی  بە  بەرامبەر  هەتاوی،  1392ی 
دێموكراتی  ژنانی  یەكیەتیی  هەیئەتێكی  زایینی، 
كوردستانی ئێران بە سەرپەرەستیی بەرێز مونیرە كانی 
ژنان،لە  یەكیەتیی  بەرێوەبەریی  ئەندامی  سیرانی، 
رێكخراوی  الیەن  لە  كە  خێزانی  پەروەردەی  خولێكی 
لە  عەبدوڵسەمەد،  سیروان  مامۆستا  بەرێز  بۆ  نوێكار 

هۆلی نەجیبە خان رێكخرابوو، بەشداریان كرد.
ئەو  لەسەر  عەبدوڵسەمەد  سیروان  بەرێز  باسەكەی 
بابەتانە بوو كە زامنی هۆشیاری و بەختیاری خێزانین 

لەنێو كۆمەڵگای كوردەواری دا، بەرێزیان لەو بوارەوە 
بەشداربووانی  بە  پێشكەش  بە سوودیان  زۆر  زانیاری 

خولەكە كرد.
خولە  لەم  بەشدار  هەیئەتی  ئاماژەیە  جێگای 
بریتی بوون لە بەرێز شادی محەممەدزادە، ئەندامی 
بەرێوەبەریی كۆمیتەی یایان و هەروەها بەرێزان شنە 
یەكیەتی  ئەندامانی  لە  حەبیبی  شیرین  و  درودگەر 

ژنانی دێموكراتی كوردستانی ئێران.
خولەكە كاتژمێر 7:30ی پاش نیوەرۆ كۆتایی پێ 

هات.
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یەكیەتیی ژنانی دێموكراتی كوردستانی ئێران »كۆمیتەی جێژنیكان«، بە مەبەستی گەشت و 
گوزار، بۆ ئەندامانی یەكیەتیی ژنان لەم كۆمیتەیەدا سەیرانێكیان رێك خست. ئەم گەشتە كە بە 
هاوكاری و هاورێیەتیی بەرێزان تارا تە حوسێن، ئەندام پارلمانی كوردستان، رابیعە محەممەد ئەندام 
پارلمانی دەوری پێشوو و گەالوێژ ساڵح كادری یەكیەیتی نیشتیمانی كوردستان لە مەلبەندی 
3، لە كەش و هەوایەكی دۆستانە بۆ بەسەر بردنی كاتێكی خۆش بۆ ئەندامانی یەكیەتیی ژنان 

بەرێوە چوو، 10 كاتژمێری خایەند.

كۆمیتەییەكیەتییژنانلەجێژنیكان،
سەیرانێكیانبەرێوەبرد
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رۆژی  رێوڕەسمی  كوردستان  1ی  لەناوەندی 
مندااڵنی  بوونی  بەئامادە  مندااڵن  جیهانی 
كادر و پێشمەرگە و بنەماڵە بەڕێزەكانی حیزبی 

دێموكراتی كوردستانی ئێران بەڕێوە چوو.
لەو رێوڕەسمەدا كە لە الیەن بەشی ئاموزشی 
ژنانی  یەكیەتی  كۆمیتەی  و  یەك  ناوەندی 
یەك  ناوەندی  لە  ئێران  كوردستانی  دێموكراتی 
بەرێوە چوو، سەرەتا پەیامی مندااڵنی ناوەندی 
یەكی كوردستان بە بۆنەی یەكی ژوئەنەوە لەالیەن 
ئاژوان پیرانی خوێندرایەوە و دواتر سرودێك لەژێر 
مندااڵنەوە  كۆڕی  لەالیەن  »ژیلەمۆ«  ناوی 

پێشكەش كرا.
دیكەی  بڕگەیەكی  »هاوڕێیەتی«  شانۆی 
شانۆی  گرووپی  لەالیەن  كە  بوو  رێوڕەسمەكە 

مندااڵنەوە پێشكەش بەئامادە بوان كرا.
چەند  »هەاڵڵە«  هەڵپەركێی  گرووپی  دواتر 
پاشان  و  كرد  نمایش  هەڵپەركێیان  تابلۆیەكی 
پیشانی  رێكالم  ناوی  لەژێر  تر  شانۆیەكی 

بەشداران درا.
دوو  رێوڕەسمەكەدا  دیكەی  لەبڕگەیەكی 
سروودی »ئااڵ« و »نیشتمان« لەالیەن مندااڵن 

خوێندرانەوە.
دیكەی  لەبەشێكی  باپیرە  شانۆی  چیرۆكە 
چەندێن  هەروەها  و  كرا  نمایش  مەڕاسمەكەدا 

كێبڕكێی لە رێوڕەسمەكەدا بەڕێوە چوو.
بەشی كۆتایی رێوڕەسمەكە تەرخان كرابوو بۆ 
یەكیەتی  الیەن  لە  كە  خەاڵت  كردنی  دابەش 

ژنانەوا پێشكەشی مندااڵن كرا.

بەڕێوەچوونیرێوڕەسمیرۆژیجیهانیمندااڵنبە
هاوكاریییەكیەتیژنانلەناوەندی1یكوردستان
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كەمپەینیپشتیوانیلەژنانیرۆژهەاڵتیكوردستان
لەشاریسلێمانیئاكسیونێكی
ناڕەزایەتیدەربڕینانبەڕێوەبرد

لەژنانی  پشتیوانی  كەمپەینی 
نیشانەی  بە  كوردستان  رۆژهەاڵتی 
ناڕەزایەتی دەربڕین بە حوكمی دادگای 
شاندێكی  بەشداری  بە  مەریوان، 
یەكیەتی ژنانی دێمۆكراتی كوردستانی 
سلێمانی  لەشاری  كۆبوونەوەیەكی  ئێران 

بەڕێوە برد.
شەممە  پێنج  رۆژی  دوانیوەرۆی 
رێكەوتی 5 ی بانەمەڕ ئەو كۆبوونەوەیە 
رێكخراوەكانی  نوێنەرانی  بەشداری  بە 
كۆمەڵێك  و  ئێران  كوردستانی  ژنانی 
لەپاركی  ژنان  مافەكانی  لەچاالكانی 
بەمەبەستی  سلێمانی،  شاری  ئازادی 

مەحكووم كردنی بڕیاری دادگای شاری مەریوان 
بەڕێوە  مەریوان،  لەژنانی  پشتیوانی  هاوكاتیش  و 

چوو.
پشتیوانی  كەمپەینی  پەیامی  لەسەرەتادا 
»هەاڵڵە  لەالیەن  كوردستان  رۆژهەاڵتی  لەژنانی 

محەممەدی« چاالكی ژنانەوە خوێندرایەوە و دواتر 
كورتە شێعرێك پێشكەش كرا.

پەیامی  كۆبوونەوەكەدا  دیكەی  لەبڕگەیەكی 
رێكخراوی ئەمریكایی CPT بە زمانی ئینگلیزی 
پێشكەش كرا و هەروەها فریبا محەممەدی چاالكی 
پێشكەش  پەیامێكی  بۆنەوە  بەو  ژنان  مافەكانی 

بەبەشدارنی كۆبوونەوەكە كرد.
چەند  كۆبوونەوەكەدا  لەدرێژەی 
جەالل  و  »بانوو«  لەالیەن  شێعر  پارچە 
هانیسێەوە خوێندرایەوە و هەروەها خاتوو 
لەپێوەندیی  پەیامێكی  »كوێستان« 
مەحكووم كردنی بڕیاری دادگا پێشكەش 
كرد و دواتر پەیامی شاجوانی كوردستان 
كۆبوونەوەکە  بۆ  كە  عەزیز«  »شێنێ  
دوابەدوای  و  خوێندرایەوە  ناردرابوو 
كۆبوونەوەكە  دیكەی  برگەیەكی  ئەویش 
ئەحەدی«  پەیامی »مینا  خوێندنەوەی 

چاالكی ژنان بوو.
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ڕۆژی پێنجشەممە، رێكەوتی 2013/5/23 
دێموكراتی  ژنانی  یەکیەتی  شاندێکی 
كوردستانی ئێران لە فینالند، لە کۆبوونەوەی 
وەرزانەی ڕێکخراوی پەناهەندەکان لە شاری 

تامپێرێ بەشداریی کرد.
لە   بوو  بریتی  کۆبوونەوەکە  ناوەرۆکی 
چۆنیەتی باشترکردنی زەمینەی یارمەتیکردنی 
هەرجۆرە  پێشهاتنی  کاتی  لە  پەناهەندەکان 
کێشەیەک لەمەڕ شوێنی نیشتەجێبوونیانەوە، 
بۆ  هاوبەش  کاری  ئەنجامدانی  هەروەها 
ڕەوەندە  نیشتەجێبوونی   ڕەوشی  باشترکردنی 

جیاجیاکان لە ناوچەی پیرکانما.

بەشداريییەکیەتی
ژنانلەکۆبوونەوەی
وەرزانەیڕێکخراوی
پەنابەرەكانلەفینالند

هەروەها چەندین رێكخراوی ژنان لەو كۆبوونەوەیەدا 
پەیامیان پێشكەش كرد كە بریتین بوون لە:

ــ پەیامی یەكیەتیی ژنانی دێمۆكراتی كوردستانی 
ئێران لەالیەن رووناك فەتحی ئەندامی بەڕێوەبەریی 

ئەو رێكخراوەیەوە خوێندرایەوە
ـ رێكخراوی ژنانی ئازادیخوازی كوردستان

ـ رێكخراوی ئاسۆی ژنی كورد
ـ رێكخراوی ئازادی ژنانی كوردستان )نینا)

ـ ژنانی رەوتی سوسیالیستی كۆمەڵە
خەباتی  سازمانی  ئافرەتانی  كۆمیتەی  ـ 

كوردستانی ئێران 
ـ رێكخراوی كۆمەڵەی ژنانی كوردستانی ئێران

كوردیی  لیباسی  بە  تاوانبار  پیاوێكی  گەڕاندنی  دوای  لە 
ژنانە لە شاری مەیوان و، خۆپیشاندان و ناڕەزایەتی ژنانی كورد 
لە مەریوان و چەند شاری دیكەی كوردستان لە ئێران و هەرێمی 
لە  كەمپەینێك  وەڕێخستنی  دوای  لە  هەروەها  و،  كوردستان 
ناڕەزایەتی بەو هەوڵەی كۆماری ئیسالمی، سەرۆكی پۆلیسی 
كۆماری ئیسالمی ئێران باسی لە تەوبیخی ئەنجامدەرانی ئەو 
سووكایەتییە كرد و جارێكی دیكە داوای لێبوردنی لە ژنانی 

كورد كرد. 
كورد،  ژنانی  بە  ئیسالمی  كۆماری  سووكایەتی  دوای  لە 
پیاوانی كورد لە هەوڵێكی بێ  پێشینەدا بە لەبەركردنی لیباسی 
ژنانەی كوردی، ناڕەزایەتیان بەو هەوڵەی كۆماری ئیسالمی 

دەربڕی. 
ناڕەزایەتییەكان  پەرەسەندنی  لە دوای  پەیوەندەشدا،  لەم  هەر 
بەو هەوڵەی هێزی ئینتیزامی لە مەریوان، دوانیوەڕۆی رۆژی 
لە  موقەدەم،  ئەحمەدی  ئیسماعیل  گواڵن،  23ی  دووشەممە 
كۆبوونەوەیەكدا بە رەسمی داوای لێبوردنی لە ژنانی كورد كرد. 
مەریوان  شاری  لە  لەمەوپێش  ماوەیەك  ئیسالمی  كۆماری 
لیباسی ژنانەی كردبووە بەر پیاوێكی تاوانبار و بە ناو بازاڕ 
ناڕەزایەتی  هەوڵەش  ئەم  گێڕابووی،  گەشتییەكاندا  شوێنە  و 
بەرباڵوی لە ناوخۆی و دەرەوە لێكەوتەوە و چاالكان، سووكایەتی 
كردنی كۆماری ئیسالمییان بە ژنانی كورد و كولتوری كوردی 

مەحكووم كرد.

سەرۆكیپۆلیسیئێران
داوایلێبوردنیلەژنانیكوردكرد



46

ژنان، ژمارە 40

سەرلەبەیانیی رۆژی شەممە، رێكەوتی 7ی بانەمەڕی 
ئەندامانی  زۆرینەی  بەشداریی  بە  هەتاوی  1392ی 
بەرێوەبەری، چوارەمین كۆبوونەوەی بەرێوەبەریی گشتی 

یەكیەتی ژنان بەرێوەچوو.
خولەكێك  بە  بەیانی  9ی  كاتژمێر  كۆبوونەوەكە 
بێ دەنگی بۆ رێزگرتن لە گیانی پاكی شەهیدان دەستی 

پێ  كرد.
دێموكراتی  ژنانی  یەكیەتیی  گشتی  بەرپرسی 
راپۆرتێك  چایچی  ئیلهام  بەرێز  ئێران،  كوردستانی 
لەسەر بارودۆخی گشتی واڵتی ئێران و چوار پارچەی 
كوردستان پێشكەش بە بەشداربووانی كرد. بەرێز چایچی 
ئابووری،  خراپی  بارودۆخی  بە  ئاماژە  باسەكەی  لە 
كۆمەاڵیەتی و سیاسی لە ئێران كرد و گوتی: »لە ئێران 
پێشێل كردنی مافی مرۆڤ  و رەوتی دەستبەسەركردن، 
بەندیخانە و ئێعدام و ئەشكەنجە هەروا بەردەوامە، بەاڵم 
كە  ئابووری  بە هۆی گوشاری  دیكەشەوە  الیەكی  لە 
هەیە،  شوێندانەریی  خەڵكەكە  ژیانی  لەسەر  راستەوخۆ 

لە  و  دەگرن  شكل  نارەزایەتییەكان  حەرەكەتە  بەرەبەرە 
كارخانەكان و بازارەكان دەنگی ئێعتراز بە هۆی شێوەی 
درێژەی  لە  بووە«.  بەرز  واڵت  بەرێوەبردنی  نادروستی 
ئێستای  بارودۆخی  راپۆرتی پێشكەش كراو باس لەسەر 
گوتی:  چایچی  بەرێز  كرا.  ئێران  كوردستانی  ژنانی 
»یەكەم هەنگاوەكانی دروست بوونی بزوتنەوەیەكی تایبەت 
هەڵدەگیرێ ،  بەرێ   بەرێ   ئێران  كوردستانی  ژنانی  بە 
حوكمی دادگای دەزگای قەزایی لە شاری مەریوان و 
بە هۆی دروست  بوو  نادروستە كە  ئەم حوكمە  ئاكامی 
بوونی نارەزایەتی لەنێو ژن و پیاو لە زۆربەی شارەكانی 
لە  نەتەوەیی  یەكگرتووییەكی  هۆی  بە  بوو  كوردستان، 

كوردستانی ئێراندا«.
ئەندامانی  كراو  دیاری  بەرنامەی  پێی  بە  پاشان 
ئاڵۆگۆری  جیاواز  بابەتی  چەندین  لەسەر  بەرێوەبەری 

بیروڕایان كرد و بڕیاری پێویستیان دا.
چوارەمین كۆبوونەوەی بەرێوەبەریی گشتی كاتژێر 3ی 

پاش نیوەڕۆ كۆتایی پێهات.

چوارەمینكۆبوونەوەی
بەرێوەبەرییگشتییەكیەتیژنانبەرێوەچوو
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رێكه وتی   پێنجشه ممه ،  رۆژی  
1392ی   بانه مه ڕی   5ی  
یه كیه تی   ساڵۆنی   له   هه تاوی ، 
ئافره تانی  كوردستان )هه ولێر( به  
مه به ستی  تاوتۆكردنی  بارودۆخی  
سمینارێك  رۆژهه اڵت،  ژنانی  
له   زێد  ئه نجومه نی   الیه ن  له  
و  مێژوو  له   »ئاورێك  ناوی   ژێر 
بارودۆخی  ئێستای   تێڕامانێك له  
كوردستان«  رۆژهه اڵتی   ژنانی  
به  به شداریی  هه یئه تێكی  حیزبی  
دێموكرات، به  سه رپه ره ستی  به رێز 
محه ممه دساڵح قادری  و یه كیه تی  
كوردستانی   دێموكراتی   ژنانی  
به رێز  سه رپه ره ستیی   به   ئێران، 

ئێلهام چایچی، به رێوه چوو.
له یال  به رێزان  سمیناره دا،  له م 
محه ممه دزاده ،  په روانه   قادری، 
له یال  و  ره حمانی   فریدون  دوكتور 
كه ریمی  هه وڵیان دا هه ركامیان له  
بوارێك باسی  بارودۆخی  ئێستای  
كوردستان  رۆژهه اڵتی   ژنانی  

بكه ن.
شایانی  باسه  هه یئه تی  یه كیه تی  
ژنان بریتی  بوون له  به رێزان منیره  

كانی سیرانی و كه نێره  مێهفه ر ئه ندامانی  به رێوه به ریی  
یه كیه تی  ژنان و هه روه ها به رێزن زارا عه زیزی ، سومه یه  

یه كیه تی   ئه ندامانی   له   ئه مجه دی   فه ریده   و  ئه مجه دی  
به شداریان  سمیناره دا  له م  كه   هه ولێر(  )كۆمیته ی   ژنان 

كرد.

سمینارێكبهمهبهستیتاوتۆكردنیبارودۆخی
ژنانیرۆژههاڵتلهالیهنئهنجومهنی

زێدبهرێوهچوو
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سەر لە بەیانی رۆژی دووشەممە، 19ی خاكەلێوەی 
ئافرەتانی  یەكیەتیی  لە  هەیئەتێك  هەتاوی،  1392ی 
سەرپەرەستیی  بە  كۆیە،  قەزای  ئەنجومەنی  كوردستان 
سەردانی  عەلی،  نەشمیل  خاتوو  ئەنجومەن،  بەرپرسی 

یەكیەتیی ژنانیان كرد.
بە  ژنان  یەكیەتی  هەیئەتێكی  الیەن  لە  هەیئەتەكە 
سەرپەرستیی بەرێز ئێلهام چایچی بەرپرسی یەكیەیتی 

ژنان، بە گەرمی پێشوازیان لێ  كرا. 
بە دوای باس و گفت وگۆ لەسەر كار و چاالكیەكانی 

لە  هاوبەش  كاری  گرینگیی  لەسەر  رێكخراو،  هەردوو 
نێوان رێكخراوەكانی كوردستانی عێراق و ئێران و هەروەها 
گرینگیی پێوەندیەكی بەردەوام لە نێوان رێكخراوەكان بۆ 
چوار  هەر  لە  كورد  ژنی  كێشەی  لەسەر  بەدواداچوون 

پارچەی كوردستان پێداگری كرا.
بەرێز  لە  بوون  بریتی  میزبان  هەیئەتی  باسە  شایانی 
هێرۆ جەڵدیانی جێگری سكرتێر و بەرێزان مونیرە كانی 
بەرێوەبەریی  ئەندامانی  محەممەدی  مەلێحە  و  سیرانی 

یەكیەتی ژنانی دێموكراتی كوردستانی ئێران.

سەردانییەكیەتییئافرەتانیكوردستان
ئەنجومەنیقەزایكۆیە،

لەیەكیەتییژنانیدێموكراتیكوردستانیئێران
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شەممە  رۆژی 
4ی  رێکەوتی 
1392ی  جۆزەردانی 
سێیەمین  هەتاوی، 
نسی  ا نفڕ کۆ
یەکیەتیی  گشتیی 
دێموکراتی  ژنانی 
ئێران  کوردستانی 
واڵت،  دەرەوەی  ــ 
نوروێژ  واڵتی  لە 

بەڕێوەچوو
ئەم  سەرەتای  لە 
بەشداران  کۆنفرانسەدا 

بە تێکڕای دەنگ، کۆنفڕانسەکەیان لەژێر ناوی »خاتوو 
یەکەم  و  محەممەد  قازی  پێشەوا  خێزانی  قازی«  مینا 
سکرتێری گشتیی یەکیەتیی ژنانی دێموکراتی کوردستانی 

ناودێر کرد.
پاشان کۆنفڕانسەکە بە خوێندنەوەی سروودی نەتەوایەتیی 
رێز  بۆ  بێدەنگی  خولەکێک  راگرتنی  و  رەقیب«  »ئەی 
کوردستان،  و  کورد  شەهیدانی  پاکی  گیانی  لە  گرتن 

دەستی بە کارەکانی کرد.
بەرپرسی تەشکیالتی حیزبی دێموکراتی  پەیامی  پاشان 
کوردستانی ئێران لە دەرەوەی واڵت، لەالیەن بەڕێز »مەنسوور 
عەزیزی« ئەندامی کۆمیتەی ناوەندیی حیزبەوە خوێندرایەوە 
ئەندامی  قاسملوو«،  »نەسرین  بەڕێز  پەیامی  دواتریش  و 
ئیفتیخاریی یەکیەتیی ژنانی دێموکراتی کوردستانی ئێران 

پێشکەش کرا.
چایچی«  »ئیلهام  بەڕێز  پەیامی  ئەوەش  دوابەدوای 
ئێران،  دێموکراتی کوردستانی  ژنانی  یەکیەتیی  بەرپرسی 

خوێندرایەوە.
بڕگەیەکی  لە 
سێیەمین  دیکەی 
یەکیەتیی  کۆنفڕانسی 
دێموکراتی  ژنانی 
لە  ئێران  کوردستانی 
خاتوو  واڵتدا  دەرەوەی 
جەوانمەرد،  سەکینە 
وتەیەکی  چەند 
مێژووی  بە  سەبارەت 
یەکیەتیی  دامەزرانی 
بەربەستەکانی  و  ژنان 
خەباتی  رێگای  سەر 
ئەو رێکخراوەیە پێشکەش کرد و دوابەدوای ئەوەش هەرکام لە 
بەڕێزان شکووفە قوبادی، گواڵڵە کەمانگەر، شنۆ میهفەر و 
پەخشان ئەحمەدی لەسەر شێوازی کاری نوێی بەڕێوەبەریی 
یەکیەتیی ژنان لەسەر پرسە سیاسییەکان بۆ بەشداران دوان.

دواتر بەڕێز »پەروانە حەیدەری« راپۆرتی »ئینترناسیۆنال 
سوسیالیستی ژنان«ی پێشکەش کرد.

و  کار  راپۆرتی  کۆنفڕانسدا  دووهەمی  بەشی  لە  پاشان 
تێکۆشانی یەکیەتیی ژنان لە دەرەوەی واڵت پێشکەش کرا 
و هەر کام لە بەشداران رەخنە وپێشنیاری خۆیان خستە روو 
نوێدا،  کۆمیتەی  هەڵبژاردنی  لە  و  کۆتایی  بەشی  لە  و 
بەڕێز »شەهین بەهمەن سوڵتانی« وەکوو بەرپرسی گشتیی 
لە دەرەوەی  ئێران  یەکیەتیی ژنانی دێموکراتی کوردستانی 

واڵت هەڵبژێردرا.
لە کۆتایی ئەو کۆنفڕانسەدا بە پێشکەش کردنی چەپکە 
گوڵ، رێز لە کۆمیتەی پێشووی یەکیەتیی ژنان ــ دەروەی 

واڵت، گیرا.

سێهەمینکۆنفڕانسیگشتیییەکیەتییژنانی
دێموکراتیکوردستانیئێرانــدەرەوەیواڵت،

لەواڵتینوروێژبەڕێوەچوو
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یەکێتی   2013 مەی  18ی  ڕێکەوتی  شەممە  ڕۆژی 
سۆئێد  واڵتی  ئێران  کوردستانی  دێموکڕاتی  ژنانی 
بە  ڤێستڕۆس  شاری  لە  خۆی  کۆفڕانسی  حەوتەیەمین 
هێنا  پێک  لە شارەکانی سۆئێد  ژنان  نوێنەرانی  بەشداری 
کە سەرەتا بە سروودی نەتەوایەتی ئەی ڕەقیب و وەستانی 
پاکی  گیانی  لە  گرتن  ڕێز  بۆ  دەنگی  بێ  سات  چەند 
شەهیدانی ڕێگای ڕزگاری کورد و کوردستان دەستی بە 

کارەکانی خۆی کرد.
کۆنفڕاس بە وتەیەکی خاتوو شکۆفە قوبادی بە فەرمی 
الیەن کومیتەی  لە  کارەکانی خۆی کرد کە  بە  دەستی 
هێشت  بانگ  کۆنفڕانس  بۆ  ژنانەوە  یەکێتی  بەڕێوەبەری 

کرابوو.
بەڕێز مەستەفا زارعی بەرپرسی کومیتەی گشتی حدکا 
لە سۆئێد لەو کۆنفرنسەدا پەیامی کومیتەی پێشکیش کرد 
و وێڕای پیرۆزبایی،پشتیوانی و هاوکاری کومیتەی حیزبی 

بۆ یەکێتی ژنان دووبارە کردوە.
پەیامی  دروودی  حامید  بەڕێز  دا  دیکە  بەشێکی  لە 
پێشکێش  سۆئێدی  واڵتی  لە  کوردان  یەکێتی  کومیتەی 

بەکۆنفڕانسی یەکێتی ژنانی  کرد.

هاوکات پەیامی یەکێتی ژنانی دێموکراتی کوردستانی 
ئێران لە دەرەوەی واڵت لە الیەن خاتوو مەستوورە سۆڵتانیەوە 

پێشکیش بە کۆنفڕانس کرا.
و  کار  ڕاپۆرتی  کۆنفرانس  کاری  دیکەی  بەشێکی  لە 
چاالکی نێوان دو کۆنفڕانسی یەکێتی ژنان لە الیەن خاتوو 
نیشتیمان مینایی خوێندرایەوە و دوای شرۆڤەکردن لە الیەن 

بەشدارانی کۆنفڕانسەوە دەنگی متمانەی پێدرا.
شایانی ئاماژە کردنە کە ژنان بە بەشداری چاالکانە لە 

باسەکان دا کۆنفڕانسەکەیان دەوڵەمەندتر کرد.
نوێ  بۆ  بوو  کرا  تەرخان  کۆنفڕانس  کۆتایی  بڕگەی 
تێیدا  کە  ژنان  یەکێتی  بەڕێوەبەری  کومیتەی  کردنەوەی 
بەڕێوەبەری  بو  خۆیان  بەشدار  نوێنەرانی  لە  کۆمەڵێک 
پااڵوت و لە ئاکامدا لە پڕۆسەیەکی ئازاد و دێموکڕاتیکدا 
جێگر  وەک  کەسێک  و  ئەسڵی  ئەندامی  وەک  کەس   7

دەنگی متمانەیان وەدەست هێنا.
بەردەوام لە  کۆنفڕانس دوای زیاتر لە 6 کاتژمێر کاری 
کاتژمێر 5ی پاشنیوەڕۆ کۆتایی بە کارەکانی خۆی هێنا.

یەکێتی ژنانی دێموکڕاتی کوردستانی ئێران/ کومیتەی 
سۆئێد

ڕاپۆرتیکۆنفرانسییەکیەتیژنانلەسۆئێد
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1392ی  بانەمەری  10ی  رێكەوتی  سێشەممە،  رۆژی 
هێرۆ  سەرپەرەستی  بە  ژنان  یەكیەتیی  هەیئەتێكی  هەتاوی 
محبووبە  ژنان  و  یەكیەتیی  سكرتێری  جێگری  جەڵدیانی 
ئیبتكار ئەندامی هەیئەتی ئیجرایی  و مەنیجە مەال مینە  و 
زینب عەسری ئەندامانی چاالكی یەكیەتیی ژنان سەردانی 

كۆمیتەكانی یەكیەتیی ژنان لە قەاڵدزێ   و ژاراوێ  كرد.
بەرێز  قەالدزێ ،  كۆمیتەی  كۆبوونەوەكەی  سەرەتای 
جەڵدیانی باسێكی لە سەر باروودۆخی ئێستای بزووتنەوەی 
ژنان لە ئێران  وكوردستان  و ئەو دوایین رووداواەكانی شاری 
مەریوان كە تاوانبارێكیان بە جل  و بەرگی ژنانەوە هێنایە سەر 
شەقام  و هەڵبژاردنی سەرۆك كۆماری لە ئێران پێشكەش بە 
بەشدار بووان كرد. لە كۆتایی باسەكاندا بەشدار بووان پرسیار 

 و راوبۆچوونی خۆیانیان دەر بری كە واڵمیان درایەوە.
بەشی  بۆ  كرا  تەرخان  كۆبوونەوەكە  دووهەمی  باسی 

تەشكیالت كە لە الیەن محبوبە ئیبتكار بەرپرسی ئەو بەشە 
بەرێوە چوو. لەم بەشەدا هەڵبژاردنی سەر لە نۆی ئەندامانی 
كۆمیتەی قەاڵدزی  و كارو چاالكیی كومیتەی پێشوو خرانە 
بەر باس  و لێدوان، لە كۆتایی دا ئەندامانی كۆمیتە لە الیەن 

ئەندامانی بەشدار لە كۆبوونەوە هەڵبژێردران.
لە  پاشنیوەرۆ   2/30 سەعاتی  رۆژ  هەمان  دوانێوەرۆی 
كۆمیتەیە  ئەو  ئەندامانی  بۆ  كۆبوونەوە  ژاراوێ   كۆمیتەی 
بەرێوە چوو، سەرەتای كۆبوونەوەكە لە الیەن بەرپرسی هەیئەت 
بوو لە سەر  باسێك  پێكرد كە  بەرێز هێرۆ جەڵدیانی دەستی 
وەزعییەتی ژنان لە ئێران و هەڵبژاردنی سەرۆك كۆماری لە 
ئێران  و هەروەها باسێكی لە سەر ئەرك  و رۆڵی ئەندامانی 
یەكیەتی ژنان سەبارەت بەو رووداوانەی لە نێو خوی ئێران روو 

دەدەن پێشكەش بە بەشدار بووان كرد. 

پێكهێنانیكۆبوونەوەیتەشكیالتی،بۆكۆمیتەكانیقەاڵدزێ
وژاراوەلەالیەنهەیئەتێكیبەرێوەبەریییەكیەتییژنان
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پێكهێنانیكۆبوونەوەیتەشكیالتی،بۆ
كۆمیتەكانیكەمپیكاوەوهەولێر،لەالیەن
هەیئەتێكیبەرێوەبەریییەكیەتییژنان

رۆژی سێشەممە، رێكەوتی 7ی جۆزەردانی 
1392ی هەتاوی هەیئەتێكی یەكیەتیی ژنان 
بە سەرپەرەستی هێرو جەڵدیانی  و هاورێیەتی 
محەممەدی  و  مەلیحە  ئیبتكار و  محبووبە 
بەرێوەبەریی  ئەندامانی  بەهرامی،  رۆژین 
كۆمیتەكانی  سەردانی  ژنان،  یەكیەتیی 

كەمپی كاوە  و هەولێریان كرد.
هێرو  خاتوو  الیەن  لە  سەرەتاكۆبوونەوەكە 
جەڵدیانی یەوە دەستی پێ كرد، بەرێزیان باسێك 
لە  كۆماری  سەرۆك  هەڵبژاردنی  سەر   لە 
و  هەڵبژاردنانە  لەو  ژنان  بەشی  ئێران  و 
دەسكەوتەكانی پێشووی ژنان لەو رێژیمە و 
هەروەها باسێكی لە سەر بارودۆخی ئێستای 
بزوتنەوەی ژنان لە ئێران  و كوردستان  و هەروەها 
رێكخراوەكانی دەرەوەی واڵت  و باسێكی لە 
سەر كار و چاالكی یەكیەتی ژنان  و ئەركی 
بە  پێشكەش  ژنان،  یەكیەتیی  ئەندامانی  

بەشدار بووان كرد.
تەوەری دووهەمی كۆبوونەوەكە بۆ پێشكەش 
كومیتەیە  و  ئەو  راپۆرتی چاالكیی  كردنی 
ئەو  ئەندامانی  نوێ   لە  سەر  هەڵبژاردنی 
كومیتە تەرخان كرا. لە كۆتایی كۆبوونەوەكە 
وەزعیەت  و  لە  باسێكیان  بووان  بەشدار 
واڵمیان  كە  كرد  كومیتەیە  ئەو  كێشەكانی 

درایەوە.
3ی  سەعات  رۆژ  هەمان  دوانیوەرۆی 
پاشنیوەرۆ كۆبوونەوە بۆ ئەندامانی یەكیەتی 

ژنان لە هەولێر گیرا. 
خاتوو  الیەن  لە  كۆبوونەوەكە  سەرەتای 
باسێكی  كە  پێكرد  دەستی  جەڵدیانی  هێرو 
لە  كۆماری  سەرۆك  هەڵبژاردنی  سەر  لە 
ئێران  و دەسكەوتەكانی ژنان لەو هەڵبژاردنانە 
شاری  لە  خاكەلێوە  26ی  رووداوەكانی  و 
مەریوان  و ئەركی ئەندامانی یەكیەتی ژنان 
سەبارەت بەو رووداوانە و بارودۆخی ئێستای 
كوردستان،  ئێران  و  لە  ژنان  بزووتنەوەكانی 
واڵت،  دەرەوی  لە  ژنان  بارودۆخی  هەروەها 

پێشكەش بە بەشدار بووان كرد.
كرا  تەرخان  كۆبوونەوەكە  دووهەمی  بەشی 
بۆ بەشی تەشكیالت كە هەڵسەنگاندنی كار و 
چاالكی یەك ساڵی رابردووی ئەو كومیتەیە 
بكات  و هەڵبژاردنی سەر لە نوێ  ئەندامانی 
ئەو كومیتەیە بوو كە هەڵبژاردنەكە لە كەش  و 
هەوایەكی ئازاددا لە الیەن ئەندامانەوە بەرێوە 
كۆمیتەیە  ئەو  بۆ  نوێ   ئەندامانی  و  چوو 

هەڵبژێردران.
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واڵمێكبۆمحەممەدعەباسی،سەرۆكیوەزارەتی
وەرزشوالوانیكۆماریئیسالمییئێران

وەرزشیژنانیئێرانی،
ئەوسەرمایانەیپەراوێزدەخرێن!

هێندێ جار ئەوەندە قسەت پێیە بۆ وتن كە نازانی لە 
لە  یەك  دوای  لە  یەك  وشەكان  پێبكەیت.  دەست  كوێوە 
بێ   راستگۆیانە و  بتوانی  ئەوەی  بۆ  دەبن  ریز  مێشكدا 
پێچ و پەنا باسی ئەو شتانە بكەیت كە لەمێژە لە بیرت 
بوون. ئەو قسانەی كە رەنگە زۆر كەس بە  دا كەڵەكە 
لە  بەاڵم  دانەنێن،  بۆ  بایەخێكی  دابنێن و  تۆزلێنیشتووی 
ئازاد  بیری خۆت  رۆح و  دەبێ   كە  تۆیت  ئەوە  كۆتاییدا 
بكەیت لەو قسانەی كە ئازارت ئەدەن. من نە كۆمەڵناسم و 
نە بەرگریكاری مافی مرۆڤـ، تەنیا وەرزشكارم و ئەمەوێ  
ئۆباڵی خۆم سەبارەت بە كۆمەڵگای وەرزشیی واڵتەكەم 
بەجێ  بێنم. ئەمەوێ  بە فیدراسیۆنە جیهانییەكان بڵێم كە 
ئەمڕۆكە لە كۆمەڵگای وەرزشیی ئێران چ دەگوزەرێ ! و 

لە كۆتاییدا 
 ئەمهەوێ  بە هەموووان بڵێم بۆچی وەرزشی ئێمە نەتەوە 
ئێرانییەكان دیلی باوەڕە پوواوەكانی بەرپرسانی سیاسی  و 
نیزامی ئێرانی ژێر دەسەاڵتی كۆماری ئیسالمی بووە؟

رێژیمی  دەسەاڵتداریی  دەیە  لە سێ   زیاتر  ئەزموونی 
ئاخووندی ئاوا پیشان دەدات كە هەركاتێ  باس و توێژینەوە و 
كۆمەڵە  كۆڕ و  لە  ئێران  ژنانی  وەرزشی  بوونی  بێ بەش 
بابەتی  لەپڕ  ئارا وە،  دێتە  كۆمەاڵیەتییەكاندا  وەرزشی  و 
وەرزشی  ئەزموونی  كرچیی  كاڵ و  ئیسالمی ،  حیجابی 
ژنان و لە كۆتاییشدا گرفتی بوودجەی پێویست دەكەوێتە 

بۆ چەند  تەنیا  بنەڕەتییانە  ئەم گرفتە  بەاڵم  بەرباس. 
گشتییەكان و  هەواڵگرییە  ناوەندە  باسی  دەبنە  رۆژێك 
سەرلەنوێ  بێبەشی دەستەویەخەی كۆمەڵگای وەرزشی 

ژنان دەبێتەوە.
حەشیمەتی  میلیۆن   70 كۆی  لە  نەچێ   لەبیرمان 
ئێران لە ئێستادا، رێژەی 40 میلیۆنی حەشیمەتەكەی 
پێكەن،  2008ی  ئۆلەمپیكی  لە  دێنن.  پێكی  ژنان 
واڵتانێك وەكوو چین، ئامریكا، روسیە، بریتانیا، ئاڵمان، 
یەكەم  پلەی  ریز  بە  ژاپۆن  باشوو و  ئۆسترالیا، كۆرەی 
گرنگە  دەستكەوتە  ئەم  هێنا و  بەدەست  هەشتەمیان  تا 
وەرزشییە لەسای بەهادانان و سەرنجدان بە وەرزشی ژنان 
فیدراسیۆنەكانی  وەرزش و  واڵتانەدا  لەم  چونكە  بووە، 
بە  ئەگەر  ئێستاش  نەكراوەتەوە.  جیا  پیاوان  لە  ژنان 
سەیری  كارناسانە،  دڵسۆزانە و  ورد،  روانینێكی 
ستەمی  ژێر  ژنانی  وەرزشی  بەردەم  ئاستەنگەكانی 
نەتەوەكانی واڵتەكەمان بكەین، بە باشی لەم خااڵنەی 
خوارەوە تێدەگەین. بوودجەی سااڵنەی وەرزشی ژنانی 
بە  پارەیە  ئەم  ئەگەر  كە  تمەنە  میلیۆن   200 ئێران 
شێوەیەكی دادپەروەرانە لە نێوان 40 میلیۆن ژندا دابەش 
بكەین، هەركامیان بڕی پێنج تمەنیان بەر دەكەوێ  كە 
بەو بڕە پارەیە تەنانەت جووتێك گۆرەوی وەرزشی پێ  
وەرزشی  فیدراسیۆنی  لە 70  پتر  ئێران  لە  ناكڕدرێت. 

رەحیم ئەحمەدی  پوور
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نێونەتەوەیی  و چاالك بوونیان هەیە، بەاڵم بەرپرسی كام 
یەك لەم فیدراسیۆنانە ژنێكی ئێرانی بووە؟

لە كۆی 57 رۆژنامە، هەفتەنامە و گۆڤاری وەرزشی 
كە لە ئێستادا رێگە بە باڵوكردنەوەیان دەدرێ ، بۆچی 
تەنیا یەك گۆڤار بە ناوی »شێرە ژنان«، كە تایبەتە بە 
وەرزشی ژنانی حیجابدار، باڵو دەبێتەوە و ژنانی وەرزش 
دۆست تەنیا بۆیان هەیە چاالكیە وەرزشیەكانی خۆیان 
باڵو بكەنەوە و هیچ كەس بۆی نیە رەخنە لە پێكهاتەی 
دەوڵەتی  و پۆلیسیی زاڵ بە سەر وەرزشی واڵتەكەماندا 
میلیۆن   40 ئاسانییە  بەم  هەر  دەكرێ   ئایا  بگرێت. 
ژن لە سەردەمی بەجیهانیی بووندا پەراوێز بخرێن و لە 
نەدانە  بەها  ناكرێ ،  لێ   نكۆڵی  ئەوەی  بكرێن؟  یاد 
دەتوانن  پێیان  سەرنجدان  ئەگەری  لە  كە  توێژێك  بە 
داهاتووی وەرزشی ئێمەی ئێرانی بنیات بنێن، چونكە لە 
سەر بنەمای یاسای نوێی فیدراسیۆنە نێونەتەوەییەكان، 
هەموو فیدراسیۆنەكان دەبێ  رێز لە یاساكانی بەرابەری 

مافی ژن و پیاو بگرن و بە كردەوە جێبەجێی بكەن.
ئێستا ژنانی وەرزشوان و وەرزش دۆستی واڵتەكەمان و 
تەنانەت فیدراسیۆنە جیهانییەكان بە باشی تێگەیشتوون 
كە ئیجباری بوونی حیجابی ئیسالمی ، كرچ و كاڵیی 
پێویست  بوودجەی  نەبوونی  ژنان و  وەرزشی  ئەزموونی 

بە مەبەستی پەرەپێدانی زانستی رۆژی وەرزشی ، تەنیا 
دروشمێكی رێگر بووە كە لە الیەن دەسەاڵتدارانی رێژیمی 
وەرزشییەكان.  جڤاتە  بۆ  ئەگوێزرێتەوە  ئاخووندییەوە 
هەموو  بە  ئێران  نەتەوەكانی  لەبیركراوی  بەتوانا و  ژنانی 
گۆڕەپانە  لە  هەمیشە  رێگایان،  سەر  ئاستەنگەكانی 
لە  كە  سەلماندوویانە  نێونەتەوەییەكاندا  وەرزشییە 
تێكواندۆ، شاخەوانی ،  تیرهاوێژی، شەترەنج،  بوارەكانی، 
جۆدۆ، لێخوڕینی ئۆتۆمبێل، كاراتە و فووتساڵ هەرگیز 

هیچیان لە پیاوان لەو بوارانەدا كەمتر نەبووە.
فێدراسیۆنە  الیەن  لە  ئەوەی  بۆ  ئاخووندەكان  بەاڵم 
جیهانیەكانەوە نەكەونە ژێر پرسیار، لە ئێران بۆ وەرزشی 
وەرزش  ئەنجومەنی  وشەی  لە  فێدراسیۆن  لەبری  ژنان، 
بە  ئێستا  وەردەگرن.  كەڵك  خۆیان  بۆ  كردن  پاكانە  بۆ 
نوێیەكان  یاسا  گوشاری  بە  ئەنجومەنانە  ئەم  خۆشیەوە 
لە  خەریكن  پێاوان  ژنان و  بەرابەریی  مافی  رەوتی  لە 
كە  لێرەدایە  گرفتەكە  دەتوێندرێنەوە.  فیدراسیۆنەكاندا 
ئاخووندەكان هەرگیز دەرس لە مێژووی وەرزش وەرناگرن 
چونكە بە بەراورد تێدەگەین كە ئێمە، نەتەوە ئێرانییەكان 
بەڕێوەچوونی  كاتی  لە  زایینییەوە و  1948ی  ساڵی  لە 
لە  ئەمڕۆكە  هەتا  لەندەنەوە  ئۆلەمپیكی  كێبەركێ كانی 
هەموو ئۆلەمپیكەكاندا تەنیا 10 مێداڵی زێڕمان دەست 
تا  ساڵەوە  هەمان  لە  ژاپۆن  نموونە  بۆ  بەاڵم  كەوتووە. 
ئێستا 123 مێداڵی زێڕ و تەنانەت واڵتی كێنیای هەژار 
بە 17 مێداڵی زیڕ و ئێتیۆپی هەژارتر لەو، بە 14 مێداڵی 
زێڕ لە سەرووی ئێمەی ئێرانیەوەن كە خاوەنی 5 هەزار 
درێژین و  دوور و  مێژووی  شارستانیەت و  كولتوور و  ساڵ 
ئەم رووداوانەش لە كاتێكدان كە ئێمە گەنجانی شیاوی 
هەناردەی  لە  هەیە  زۆرمان  دەسكەوتی  هەیە.  زۆرمان 
نەوتی ئێران بۆ دەرەوە. ئێمە خاوەن كەش و هەوای چوار 
وەرزین كە بۆ چاالكیی وەرزشی گونجاوە. ئێمە 18یەمین 
وەرزشی  بۆچی  كەواتە  دنیاین.  حەشیمەتی  پڕ  واڵتی 
ئێمە لە كۆمەڵە نێونەتەوەییەكاندا تا ئەم ئاستە دابەزیوە و 

الواز بووە؟
بۆ  نێوەڕاستیەكان واڵمێكیان  ئاخووندە سەدە  بلێی  تۆ 

ئەم پرسیارە هەبێت؟
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دابونەریتەكۆنەكانو
كاریگەریان

لەسەروەرزشیژنان

لە ئەنجامی لێكۆڵینەوەیەكی ورد  و درێژخایەندا، بە 
روونی ئەو راستیەم بۆ دەركەوتووە كە بەر لە دانانی یاسا 
 و هەڵبژاردن بۆ هەر بوارێكی وەرزشی، پێویستە جۆرێك 
گەشە  و  بەردەم  لەمپەرەكانی  كە  بنێین  بنیات  كلتوور 
هەڵكشانی ئەو بوارە وەرزشییە هەموار بكەین. وەرزشی 
هەرێمی كوردستان لە مێژووی خۆیدا چەندین قۆناغی 

سەخت  و دژواری تێپەر كردووە، بۆ نمونە، ژێر دەستەبوونی 
باشووری كوردستان تا ساڵی 1991، شەڕی نێوخۆ، دوو 
رووخانی  بەاڵم  هتد...  كوردستان  وەرزشی  ئیدارەبوونی 
هیوایەتێكی  هاتنەدی  دیكتاتۆری  و  بەعسی  رێژیمی 
رزگاریخوازانەی كۆمەاڵنی خەڵكی كوردستان لە ساڵی 
2003 و هەروەها یەكگرتنەوەی ئەنجومەنی بااڵی وەرزش 
 و لێژنەی ئولەمپی كوردستان  و بەڕێوەچوونی خولەكانی 
كەركووكی  تا  زاخۆوە  لە  كوردستان 
لە  بووە  مەزن  كارێكی  خۆشەویست 
وەرزشی كوردستاندا. رووخانی رێژیمی 
بەعس لە الیەن هاوپەیمانانەوە دەكرێ  بە 
الپەڕەیەكی زێڕین لە مێژووی خەباتی 
باشووری  خەڵكی  نەهاتووی  لەبڕان 
بە  گەیشتن  مەبەستی  بە  كوردستان 
بزانین  خۆمان  بەرهەقی  رەوا  و  مافە 
عێراق  سیاسی  پێكهاتەی  چوونكە 
بوو  و  بنەڕەتی  گۆڕانێكی  تووشی 
گەلی كورد لە پاش دەیان ساڵ خەبات 
 و فیداكاری رۆلەكانی خۆی، ئەو جارە 
جیا لە هەوڵ بۆ گەڕاندنەوەی ناوچە 
سەرشانی  ئەركی  كە  دابڕێنراوەكان 
هەموو الیەكمانە، داكۆكی لەو شوێنە 
بۆ  گەڕاندنەوەیان  بۆ  بكەین  دابڕاوانە 
كوردستان،  هەرێمی  جوگرافیای  سەر 
هەرێمی  ئێستادا  لە  چەند  هەر 
دەسەاڵتی  چوارچێوەی  لە  كوردستان 

تريفە سابير
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فیدراڵیە،  سیستمی  جۆرێك  خاوەنی  عێراقدا  سیاسی 
بەاڵم دوژمنانی گەلی كورد  و دراوسێكانمان هەمیشە 
هەرێمی  رووخاندنی  تەنانەت  الوازكردن  و  هەوڵی  لە 
كوردستاندا بوونە، چونكە دراوسێكانمان ناتوانن ئێعتراف 
بە بوونی دەسەاڵتی سیاسی كوردەوە بكەن  و لە الیەكی 
هەر  كوردەكانی  لەگەل  ئەوان  دوژمنایەتی  دیكەشەوە 
هەیە،  مێژوویی  ریشەیەكی  كوردستاندا  چوارپارچەی 
بەاڵم كوردستانیان تەنیا  و تەنیا لە ژێر سێبەری یەكڕیزی 
 و یەكگرتووییدا دەتوانن بە مافە رەواكانی خۆیان بگەن. 
ئافرەتان  وەرزشی  دیكتاتۆریشدا  بەعسی  سەردەمی  لە 
هیچ كات نەگەیشتە پێگەی راستەقینەی خۆی، بەاڵم 
لە  هەمیشە  ئافرەتان  وەرزشی  ئێستاشدا،  رابردوو  و  لە 
كۆمەڵگادا  كۆنەكانی  نەریتە  داب  و  كاریگەریی  ژێر 
بووە، هەروەها دەكرێ  باوەڕە ئاینییەكانیش بە هۆكارێكی 
دیكە بزانین بۆ ئەوەی ئافرەتانی وەرزشوان وەك پێویست 
ساڵی  لە  كاتێك  وەرزشەوە.  بواری  نێو  بێنە  نەیانتوانی 
واتە  كوردستان  وەرزشی  گەورەی  بنەماڵەی  2006دا 
لێژنەی ئولەمپی كوردستان  و ئەنجومەنی بااڵی وەرزش 
زانستی  و  پەروەردەی  رەوتی  لە  نوێیان  رێچەیەكی 
سەردەمیانەی وەرزشی كوردستان بە گشتی  و ئافرەتان 
بەتایبەتی گرتەبەر، ئێستا ئافرەتان بە حەزی خۆیان و شان 
بە شانی خۆێندكارانی كوڕ لە زانكۆ  و پەیمانگاكاندا، 

زانستەكانی رۆژی وەرزش فێر دەبن.

داب  ئاسەواری  شوێندا،  هەندێ   لە  بەداخەوە  بەاڵم 
سەرەكی  لەمپەرێكی  وەكوو  هەروا  كۆنەكان  نەریتە  و 
خۆم  وەك  كە من  ئافرەتانیان گرتووە  وەرزشی  بەرۆكی 
3 الیەن بۆ نەهێشتنی ئەو دۆخە بە بەرپرسیار دەزانم، 
پاشان  وەرزشدۆست،  روناكبیر  و  ئافرەتانی  سەرەتا 
راگەیاندنی وەرزش  و دەسەاڵتی سیاسی هەرێم، ئەگەر 
رۆژێك ئێمە بتوانین كۆدەنگێكی هاوبەش لە نێوان ئەو 
لە  بەشێك  دەتوانین  وایە  پێم  بكەین  3 الیەنەدا دروست 
كۆمەڵگای  بكەین.  چارەسەر  وەرزشیەكانمان  گرفتە 
كوردستان  باشووری  ئاستی  سەر  لە  ئافرەتان  وەرزشی 
 و هەموو جیهاندا شیاوی رێز گرتنن، چوونكە ئافرەتان 
ناچارن بە بەردەوامی لە دوو جۆرە گۆڕەپاندا ملمالنێ  
بكەن، لە رووی وەرزشییەوە بە شێوەی یاسایی لە هەر 
یاری  ركابەرەكانیان  بەرامبەر  لە  وەرزشیدا  بوارێكی 
بكەن، لە الیەكی دیكەشەوە دەبێ  شەڕ لەگەڵ داب  و 
نەریتە كۆنەكان بكەن و هەوڵ بدەن مافە وەرزشییەكانی 
خۆیان لە نێو یانە و یەكیەتیە نێودەوڵەتییەكانی وەرزشیدا 
جێگیر بكەن. ئەگەر بە وردی بڕوانینە مێژووی وەرزشی 
راستییەمان  ئەو  دنیا  واڵتانی  هەرێم  و  لە  ئافرەتان 
بەروونی بۆ دەردەكەوێت هەر كاتێك دەرەتانێكی وەرزشی 
پێشكەشكردنی  بە  ئافرەتان  پێش،  هاتبێتە  ئافرەتان  بۆ 
بە  تواناكانی خۆیان  بوون  و  بەرزی هونەری  ئاستێكی 

كۆمەڵگا سەلماندووە.
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یادێكلە
پاڵەوانێكی

نێودەوڵەتییكورد
ئێستا 10 ساڵ بەسەر كارەساتە دڵتەزێنی بەرزاییەكانی 
»كاشێر برۆمی« واڵتی پاكستاندا تێ دەپەڕێ . كاتێك 
خستنە  مەبەستی  بە  ئێران  شاخەوانیی  هەڵبژاردەی 
ساڵی  لە  برۆم«  »كاشێر  چیای  لووتكەی  ژێرپێی 
هەورازی  محەممەد  پاكستان،  واڵتی  چوونە  2003دا 
یەكیەتیی  مێژووی  شاخەوانی  دیارترین  كورد  و 
لە  بەفر  رنۆی  بەهۆی  جیهان  شاخەوانیی  نێودەوڵەتی 
بەرزاییەكانی »كاشێر بڕۆم«دا هەڵدێرا  و پاش 5 رۆژ 
كاری بەردەوام یاریزانەكانی هەڵبژاردەی شاخەوانی ئێران 
توانییان ناوبراو بگەیننە نەخۆشخانەی شەفای پاكستان 
بە مەبەستی چارەسەری. بەاڵم دەسەاڵتدارانی كۆماری 
ئیسالمی كە زانییان هەورازی كورد تووشی پێكان بووە لە 
ناردنی فڕۆكەی تایبەت بە چاالكییەكانی هەڵبژاردەی 
ناوبراو ماوەی 5 رۆژ  تا  بوارد  ئێران خۆیان  شاخەوانی 
لەژێر بەفر  و بۆراندا بێت  و ئەفسانەی شاخەوانی جیهان 
پاش 20 رۆژ بەربەرەكانی لەگەڵ مەرگ لە رێكەوتی 
كۆمەڵگای  لە  ماڵئاوایی  هەمیشە  بۆ   2003/9/6

شاخەوانیی كوردستان  و جیهان كرد.
محەممەد هەوراز لەدایكبووی ساڵی 1969ی شاری 
سەرجەم   ناوبراو  كوردستانە،  رۆژهەاڵتی  نەغەدەی 
پاشان  دەكات  و  تەواو  نەغەدە  لە  خوێندن  قۆناغەكانی 
بەهۆی هۆگریی لە رادەبەدەری بۆ وەرزش لە زانكۆی 
وەرزش  پەروەردەی  لیسانسی  بڕوانامەی  ورمێ دا 
وەردەگرێ   و لەنێو 7 میلیارد مرۆڤی سەرگۆی زەوی دا، 
یەك لەو دەگمەن مرۆڤانە دەبێت لە ساڵی 1998 لووتكەی 
ئێڤێرێست )یان سەربانی دنیا( بە بەرزایی 8884 میتر و 
دەخاتە  ئۆكسیژێن  كەپسوولی  لە  وەرگرتن  كەڵك  بە بێ  
ژێر پێ   و ناوی خۆی  و كورد لە مێژوودا بە گەورەیی 

تۆمار دەكات. هەر لەو كاتەشدا سروودی نەتەوایەتیی 
مۆقبێل  خۆی  خۆشەویستی  هاورێی  بۆ  رەقیب  ئەی 
ناوداری  یاریزانێكی  ئەویش  كە  هونەرپەژووە، 
هەڵبژاردەی شاخەوانیی ئێران بوو دەخوێنێ   و بەهۆی 
نامرۆڤانەی  قینی  رق  و  بەر  دەكەوێتە  كارەیەوە  ئەم 

كاربەدەستانی كۆماری ئیسالمی.
بە  2003دا  تا   1997 سااڵنی  نێوان  لە  هەوراز 
میتری   8000 سەرووی  لووتكەی  چەندین  بڕینی 
ئاسیا و جیهاندا  ئاستی  لەسەر  زێو  زێڕ و  5 میدالیای 
بوو  ئێران  شاخەوانی  یەكەم  ناوبراو  دەكات .  دەستەبەر 
ئەكادیمیای  لە  نێودەوڵەتی  راهێنەری  بڕوانامەی  كە 
بۆیە هەمیشە خۆبەخشانە  وەرگرتبوو  واڵتی فەڕانسە 
شاخەوانانی كوردی لە شارە جیاجیاكانی رۆژهەاڵتی 
خۆی  ساڵەی  چەندین  زانستەكانی  لە  كوردستاندا 

بێ بەش نەدەكرد.
ئێستا لە دەیەمین ساڵیادی كۆچی ناوەختی هەورازدا 
جارێكی دیكە یاد  و رابردووی پڕ لە سەروەری بەرز 
دەنرخێنین. بە داخەوە كورد كوژانی كۆماری ئیسالمی 
نەیانهێشت ناوبراو زیاتر لە 34 ساڵ بژیت تا بەهۆی 
سەركەوتنەكانیەوە زیاتر كورد بە دنیا بناسێنێ . ناوبراو 
لەسەر  میتری   8000 سەرووی  لووتكەی   12 لە 
ئاستی دنیادا توانی 8 لووتكە بخاتە ژێر پێ   و نێوی 
كوردستانیان لە كتێبی پێوانەكانی جیهان )گینێس(دا 

تۆمار بكات.
نێو و یادی هەوراز بەرز و پیرۆز بێت  و ئااڵی كوردستان 

هەمیشە شەكاوە بێت.

رەحیم ئەحمەدی  پوور
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جۆزەردانی  27ی  رێكەوتی  دووشەممە،  رۆژی 
شەشەمین  ئەنجامی  لە  هەتاوی،  1392ی 
توێژینەوەی  ناوەندی  دواداچوونی  بە  كۆنفرانسی 
ئامریكا،  بۆستۆنی  شاری  لە   ،RFG وەرزشی 
ناوەندەدا  لەو  ئەندام  وەرزشی  رۆژنامەنووسی  سێ  
وەرزشییەكانی  مافە  لە  داكۆكی  خەاڵتی  براوەی 
كۆمەڵگای وەرزشیی ئێران بوون. 1ـ سارا دێهكوردی 
بۆ داكۆكی لە مافە وەرزشییەكانی الوانی ئێران 2ـ 
رەحیم ئەحمەدی بۆ جاری دووهەم بۆ داكۆكی لە 
مافە وەرزشییەكانی ژنانی ئێران 3ـ شادان موكریانی 

بۆ داكۆكی لە مافە وەرزشیەكانی مندااڵن.
ئەحمەدی  رەحیم  بەرێز  ئاماژەیە  جێگای 
بەرێوەبەریی بەشی وەرزشیی گۆڤاری ژنانە كە لە 
الیەن یەكیەتیی ژنانی دێموكراتی كوردستانی ئێران 

دەردەچێ .

ناوەندیتوێژینەوەیوەرزشيیئامریكا،رێزلە
رۆژنامەنووسانیرۆژهەاڵتیكوردستاندەگرێت
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Reformên bingehî�n 
yên kultûrî� û civakî� di 

jiyana jinan de

Ew nirx û normên ku di her 
civakekê de li nifşekêve bo 

nifşeke din tên veguhastin, bandoreke 
mezin li ser jiyana civakî� û takekesiya 
merivan didanê. Di wê gotarê de 
hindik pirsên girêdayî� bi kultûrê yê 
bên niqaş kirin û piştre emê bas li 
kultûr û pêdiviya guhartina kultûrê 
li civaka derdorê bakûra Rojhelata 
Kurdistanê bikin; bi xasmanî� li vir ku 
kultûra î�ro di wê deverê de serderst e 
û heye, bandoreke gellek xirab li ser 
jinên kurd heye. Ji bo ku baştir ew 
mijara zelal bibe, ezê hewil bidim ku 
di naveroka gotarê de hindek pirsan 
bî�nim berbas û li gor şiyana xwe li dî�v 
bersî�va wan pirsan bigerim.

Armanca min di wê  babetê de qet 
bêhurmetî� kirin  bi nirx û baweriyên 
kultûra me nine; lêbelê tinê bi ziman 
anî�n û bas kirin li hindek urf û edetên 
kevneşop e ku bi salane di wê deverê 
de bandora xirab li ser malbat û jina 
kurd hebûye û heye. 

Kultûr tê çi manayê?
Kultûr peyveke ku bi gellek awayan 

hatiye şirovekirin. Kultûr pirr yan jî�  
hemû aliyên jiyanê bi xwe ve digire. 
Kultûr yanê ziman, urf û edet, cil û 

berg, xarin, govend, stran û  muzî�k û ... 
Edward B. Taylor kultûrê wiha şirove 

dike: ”Kultûr  hemû ew norm, zagon, 
urf û edet, şiyanê jiyanê, çand, hizr, 
bawerî�, morala neteveyekê li xwe digre 
ku di nav civakê de jiyanê dike”. 

Mirov kultûrê çêdike, ne ewa ku 
kultûr mirovan çêdike. Merivên her 
civakekê goreyî� hizr û jî�rbêjiya xwe 
nirx, sembol û norman diafirî�ne. 
Kultûra her kesê dide eyankirin ku 
ew mirov çi kesyetiyek heye, li kura re 
hatiye û bawerî� bi çi heye.

Kultûra kevneşop çiye?
Her weke ku min bas kir, kultûra her 

civakê tevî� civakeke din cuda ye, lê 
hindik norm û adet di navbera hindek 
civakan de hevpar in. Gellek caran ew 
civakên ku ol û mezhebên wan yek in, 
pirr xalên hevbeş hene. Bi xasmanî� ew 
xalên ku li dijî�  jinan in, weko hev diçin. 
Hindik urf  û edet di nav civakan de 
hene ku gellk kevn û paşkevtî� ne. Dema 
ku ew urf û edet mirovan afirandin, 
mirov di kevneşupiyê de dijiyan û 
goreyî� eqil û mentiqa wî� demê hindik 
norm û sembol li ser mirovên civakê  
ferz dikirin.

 Gellek tişitên ku mirov wek kultûr 

Perî 
Raşîdiyan
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diafirî�ne zaf caran li bin bandora 
tirs, bindestî�, nezanî�, rewşa xirab ya 
aborî� û nexwendewariyê şêveyeke 
kevnesopane bi xwe ve digre. Mixabin 
ew kultûra  kveneşop  zêdetir li dijî� 
jinan tê bikaranî�n. 

Di civaka me kurdan de wek mî�nak 
em dikarin î�şare bi wan çend xalan 
bikin. Jin bi jinî�,  next wergirtin 
(istandin) û zewaca bi zorê (zoremilî�). 
Hêşta jî�  di gellek herêmên Kurdistanê 
de keç yan xort dibe ligel kesekê li 
nava eşî�rata xwe bizewice û zewaca 
dereveyî� tixûbên eşeretê, nayê 
pejirandin û berevajî� wê tevî� cezayên 
giran rûbirû dibin. Gellek caran eşî�ret 
di civaka kurdan de bi çavên 
bî�hanî� li eşiretên 
din mêze dikin. 
Mirov di hember 
wan kiriyarên 
kevneşop de 
şaş dimî�ne û 
difikre ku gelo 
ew hinde 
girî�ngî�dan 
bi eşiret 
y a n 
tayî�fe 
ç i 

qazancek xêncî� zererê bo me kurdan 
hebûye/ yê hebe!?Filama bi navbange 
«Gele» ku hunerdendê navdar yê kurd, 
Yî�lmas Gonay, gellek baş revşa jina 
kurd ku dibe qurbaniyê şerên navbera 
du eşî�retan tine ser ikranê.

 Kultûra serdemiyane (nûjen) çiye? 
Em di demekê de dijî�n ku 

globalî�zasiyon (cî�hanî�bûn, globalizim) 
bandora xwe çêkiriye li ser hemû 
civakan. Duniya di dema guhartinan de 
ye û tixûbên navbera welatan hêdî� hedî� 
dirabin. Mirov gellek hêsan li welatekê 
koç dike bo welatek din. Globalî�zm 
bandora xwe didane ser kultûra her 
civakekê û hêdî� hêdî� nirxên kevneşop 
li kultûran têne paqijkirin û nirxên 
merivane û pêşkevtî� ciyê wan digrin. 

Tişta herî� baş a globalî�zmê ewa ye 
ku civakan li hev nêzî�k dike. Lê em 
ji bî�r nekin ku globalî�zm dikare 
bandora xirab jî� dane ser civakê. 

Hene ev urf û edetên ku gellek 
paşkevtî� ne û li rêya globalî�zmê 

de hatine nav civaka me.  
Gellek civak bi xêra 
glabalî�zmê guhartin li 

ser de hatine. Kultûra 
nûjen li civaka nûjen û 

pêşkevtî� de tê afirandin 
û mirovên ku di nav 

civakeke pêşkevtî� 
de dijî�n, dibe ew 
izna hebin ku bi 

dilê xwe bijî�n. 
Lê ew izna dibe 
heta wî� qasî� be 
ku nebe gef li 
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ser azadî� û jiyana takekesên din ên 
civakê. Kultûra jûjen  bêyî� dêmokrasî� 
û azadiya tekekesî� û dadperweriya 
civakî� çênabe. Eger em temaşayê 
civakên modern bikin, dibî�nin ku ew 
mirov, jin û mêr wek insanênin kamil û 
xwadî� biryar di nav civakê de bi hev re 
dijî�n û xwediyê mafên wek hev in. 

Hebûna hemû cure saziyên sivî�l di 
nav civaka pêşkevtî� de têne dî�tin. 

Erka giran a li ser milên saziyên 
sivî�l hişarkirina merivên civakê  û 
belavkirina zaniyariyên pêwî�st e di 
nava civakê de.

Bakûrê Rojhalata Kurdistanê de kî�jan 
nirxên kultûrî� yên kevin dibin sedemê 
paşkevtina jinan?

 Her wek ku min di destpêka nivî�sarê 
de bas kir, ez dixawzim di wê gotarê 
de gellek bala xwe bidim bakurê 
Rojhelata Kurdistanê. Ez bixwe jî� 
keça wê herêmê me û min ji nêzî�k ve 
êşa kultûra kevneşop li ser laşê xwe 
kişandiye.

Li ber ewê ku civaka me hertim di 
bin destê dagirkerên Kurdistanê de 
bûye, kurdan derfeta pêşkevtinê çi 
nebûye. Kurdên wê deverê jî� her wek 
kurdên deverên din, ne tinê li xwendin 
bi zimanê biyanî�, lê heta ji xwendin û 
mafê perwerdeyiyê bi zimanê dayî�ka 
xwe jî� hatine bêpar kirin.

Hikûmetên navendî� hertim 
cehdkirine ku kurdan ji siyaset, zanist 
û peşkevtinê dûr rabigrin û wan di 
nezaniyê de bihêlin. 

Dijmin ne tenê bi hemû awayekê 

cehd dike ku kultûra kevneşop di nava 
kurdan de bihêle, bi xwe jî� dixebite ku 
hindek nirxên sivik û nemirovane di 
nava civakê bi cih bike. Di meha Nisana 
î�sal de dadgeha bajarê Merî�wanê ji bo 
ku gunehkarekê (gunehkar bi goreyî� 
baweriya rêjî�mê) ceza bike, cilên 
pî�roz ên jinan jiber kirin û di nava 
bajar de gerandin heta ku ji kesên din 
re bibe ibret û şî�ret. Gelo ew yek nayê 
wê manayê ku dagirkerên Kurdistanê 
çend nezan û hov in û kurd bo xwe 
rizgar kirin li kultûra kevneşop di pêş 
de dibe xwe li zilm û desthilatdariya 
dagirkeran rizgar bikin!?

 Nebûna xwendingehan di gunadan 
de û dûr kirina kurdan li bajêran du 
qat bûye egera wê hêndê ku di nav 
civaka me de hindik kultûr çêbibin ku 
ligel jî�rbêjiya mirovên xwedî� hizr û 
ronakbî�r cur nayê, li hev nayê. 

Eger em di warê dî�rokî� ve temaşeyî� 
kultûra kevneşop di deverê de li 
hember jinan bikin, her wek çawan li 
Afrî�qa û li gellek deverên din dewletên 
empralî�stî� û koloniyalî�stî�  sî�stima 
firotina mirovan çêkiribûn û mirov 
weko kole dihatne kirî�n û firotandin, 
di çaxê hêrşa Ereban  de bo ser 
Kurdistanê û dagirkirina xaka kurdan 
û paştî� komkujiyên hovane,  ewna jinên 
kurd bi xwe re dibirin û difrotin hev. 
Ewan dagirkeran jina kurd weko Carî� 
bilêv dikirin. Hindik ew urf û edetên 
xirab ku î�ro rojê di nava kultûra me de 
cî� ketine, ji ber  rola nerêniya Ol bûye.

Gellek urf û edet di nav civaka me 
kurdan de hene ku pirr kevneşop in 
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û hewce ye bêne guhartin. Nimûna 
wan edetên kevneşop, kirî�n û firotina 
keçan, bedelxwî�nê, jin be jinî�, zewaca 
bi zorê û zewaca li nav eşiretê û li 
hemiyan xirabtir û malbaxtir çend jinî� 
ye û ….

Kultûra kirî�n û firotina keçan  
mixabin hertim di nav civaka me de  
nemaze li bakurê Rojhelata Kurdistanê  
hebûye. Bav û birayan hertim xwe 
xwediyê keçan hesibandine û wek 
aleva bazirganî� bi wan re tevgeriyane. 
Em hemû dizanin ku di dema xwastina 
keçan de çawan nirx û behayê bo keçan 
diyarî� dikin û next didin û distî�nin. 
Eger malbata zava pare çi nebe, ew li 
hev du nakin û malbata keçê li benda 
xwazginî�ke din dimî�nin. Ew yek eger 
çi î�ro rojê kêmtir bûye, lê hêşta bi 
yekcarî� nehatiye ji holê rakirin.

Ew nirxên kevneşop çawan dê bêne 
guhartin û altirnatî�va nû ya wan 
nirxan kî�jan e?

Her wek hemû kes dizane, nehêlan 
û ji holê rakirina nirxên kevneşop 
karek hêsan nine. Di her civakê de 
nirxên wiha kevneşop hebûne yan jî� 
hene. Çi civakek bê zanist û têkoşî�na 
mirovên xwedî� hizr û baweriyên 
jî�rbêjî� û merivane nehatine guhartin û 
pêşxistin. Li hemû civakên ku guhartin 
di nirxên kevneşop de hatine kirin, 
mirovan bo afirandina wan guhartinan 
mixabin ked û xwî�n dane. Soqrat ji 
ber ewê ku dijî� kultûra kevneşop a 
Yûnaniyan sekinî�, hate kuştin. 

Renosana ku li Ewrûpayê ji salên 1300 

dest pê kir û heta  çend sedsalan dom 
kir, mirov dikare ewê wek mî�nakek herî� 
balkêş binav bbike ku çawan di hizr û 
bî�ra mirovên kevneşop de  guhertin 
çêbû. 

 Rola jinan di wan guhartinan de 
çiye?

Em dizanin ku heta rijî�ma kevneşop 
ya komara Î�slamî� di Î�ranê de li ser 
desthilatê be û Kurdistana Rojhelat jî� di 
bin destê wan de rizgar nebibe, ne tinê 
jina kurd belkî� mêrên kurd jî� derfeta 
azadî� û pêşveçûnê nabin. 

 Lê erka her jineke kurde ku ji mafên 
xwe xwedî� derkeve. Em dizanin ku kes 
mafê mirov du destî� pêşkeş nake. Ji bo 
maf standinê divê ku mirov têbikoşe û 
hewildanan bike. Her wek min  li jor bas 
kir, dunya bi lezgî�nî� ver bi gorhertinê ve 
diçe. Kurltûrên civakan bandorê dikin 
ser herv. Jinên kurd li Bakurê Rojhelata 
Kurdistanê heta î�ro rojê xwediyê çi 
sazî� û dezgehên sivî�l  nine. Lê li hindek 
bajarên din yên Rojhelata Kurdistan ê 
wek Merî�wan, Sine û Mehabad mirov 
dikare ronahiyek li xebata jina bibî�ne.

Rêjeyek pirr kêm jin di nava hindek 
partiyên siyasî� de hene. Lê mixabin 
qet hebûna wan bi berfirehî� xuya nine. 
Di wan salên dawî� de  rê li keç û jinên 
kurd rê vebûye ku herin xwendingeh 
û dibistanan û hindek li wan karî�ne 
bi serkevtin xwendina xwe ya bilind jî� 
bixwî�nin û xilas bikin û bibin xwediyê 
dî�plomayên bilind. Lê mixabin mirov 
qet dengê bizav yan jî� meşeke fêminî�stî� 
li bakûrê Rojhelata Kurdistanê û 
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nemaze li Urmiyê nabihî�se. Jiyana 
normal bo pirraniya wan keçane ew 
aye ku bizewcê  û gellek zêr û zî�ver 
(xişir) hebin. 

Li derveyî� welat jî� mirov dikare 
bêje ku jinên kurd bi awayeke pêwî�st 
di warê xebat ji bo mafê weheviyê 
de xwe pêşve nebirine.  Gellek in 
ew jinên ku li derveyî� welat dijî�n, lê 
mixabin qet deng û rengê wan xûya 
nine. Dema wê hatiye ku keça kurd 
êdî� li xewa giran şiyar be, xwe nas 
bike û bi hebûna xwe bihese. Pêdivî� 
ye ji erkên civakê netirsin û rolê xwe 
di hemû warên civakê de bilî�zin. 
Tirsiyan û revî�n ji berpirsiyariya 
civakî� du qat jinan paşde dihêle.

Mediya î�ro li her çar parçên 
Kurdistanê kêm yan zêde basa rewşa 
jinan dike. Pirsa jin weko hercar êdî� 
tabû nine . Bala xwe bidin Bakurê 
Kurdistanê ku çawan jin û keçên kurd 
ji bo mafê wekheviyê derdikevne 
kolanan. Erka her jinek kurd e ku xwe 
pêşve bibe û ji bo mafê xwe têbikoşe.

 Jina kurd ya wek Î�ran Xanima 
Mucered li bajarê Urmiyê, dikare bo 
me bibe mî�nakek gellek baş. Î�ran 
Xanim ji dijî� kultûra kevneşop heta 
roja dawî�ya jiyana xwe xebitî�. 

Keç û jinên kurd  li Bakurê Rejhelata 
Kurdistanê mixabin  mirov dikare 
bêje ku ne tenê ji bo mafê xwe 
naxebitin, belkî� li tundûtûjiya ku 
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dijber bi jinan tê kirin jî� hindek caran 
destekê didin mêran.  

Meseleyek din ku zêde girî�ng e û 
divê em baş bala xwe bidinê, meseleya 
xwe şewitandina jinan e. Mixabin em 
pirr caran guh lê dibin ku filan jin yan 
keçê agir berda laşê xwe û bi awayî� 
dawî� li jiyana xwe tî�ne. 

Xweşewitandin bûye fênomênek 
di nav civaka me de. Kêne ku dibin 
hegera xweşewitandina jinan!? Gelo 
ma tinê sî�stima mêrserdest e ku dibe 
sedemê wê yekê? Bi dî�tina min, jin 
bi xwe jî� sûçdar in. Dayik, xûşk, xesû, 
jintî�, diş, hevî� û cî�ran û  kesên din yên 
derdor her yek bi bi awayekê xetaker 
in.

Mêr çawan dikarin hevkar bin bo 
guhartinên erênî� yên kultûrî�?

Civak pêkhatiye  ji jin û mêran. 
Simon  de Beanuvoir  fêminî�sta 
navdar a Fransî� dibêje: “Ew hepsa ku 
mêran ji bo jinan pêkaniye, li dereca 
yekem de mêr bixwe  di wê hepsê de 
dijî�n.»

Eger em civakekê ava bikin ku jin 
têde bi serbestî� û azadî� bijî�n, dibe ku 
mêr jî� milên xwe hildin û beşdar bin 
di wê xebatê de. 

Jin namûsa çi kesê nî�ne! Em gellek 
caran wê sloganê dibî�zin û dibêjin. 
Gelo me ji naveroka wê sloganê baş 
fêm nekiriye yan jî� em her wek totiyan 
diqî�rî�nin, bêy ewê ku em bizanin ka 
em çi dibêjin!?

Bi dî�tina min  tinê rêya ewê ku hindik 
ew kultûra paşkevtî� û kevneşop li 
Bakurê Rojhelatê Kurdistanê rabin, 

dibe ku mêr û jin yên kurd li xewa 
kûr şiyar bibin. Erka  hemû kesê ye 
ku xwe pêşve bibe û zanyariyên xwe 
zêde bike û nû bibe di warê fikrî� û 
kultûrî� de. Ji ber ku pêşkevtina her 
civakekê li komkirina pêşkevtina 
takên wê civakê ve serçave digre.

Perwerda herî� girî�ng ji malbtê ve 
destpê dike. Ez li ser wê bawerê me 
ku televizyon, rojname, gowar û  bi 
lidarxistina kombûn û semî�naran 
kêm yan zêde basa pirsa jinan di 
civaka kurdan de tê kirin. Ji aliyek 
din, hindek sazî� û partiyên kurd jî� 
goreyî� bî�r û baweriya xwe car û bar 
basa jina kurd dikin. Herwisa rêjeya 
xwendevanên keç roj bi roj zêde 
dibin. Mirov dikare ew tiştin ku min 
bas kirin wek mekanî�zmekê ji bona 
hişyariya jin û mî�ran bi kar bî�ne.

Dem dema internet û teknolî�jiyaya 
modern e  û cî�han mî�na gundeke 
biçûk lê hatiye. Bala xwe bidin ew 
bûyera ku li Merî�wanê çêbû. Di demek 
gellek kêm de hemû dunya pêhesiya û 
mêrên kurd jî� piştgiriya jinan kirin û 
bi hev re ew kiryara şermezar kirin. 
Divê liv û teevgerên civakî� di pratî�kê 
de bibin; ne tenê bi gotin be.

Ew mêren ku cil û bergî�n jina li xaw 
kirin ciyê rêzgirtinê ne. Ewan mêran 
tabû şikandin. Ewan nî�şan dan ku 
jin bûn ne soce, ne kêmasî� ye û ne  
nemirovahî� ye, belkî� rûmet e.

*Cihgira Serokê Civakê ye.
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Rêbwar S
îweylî

Jina azad, azadiya jinê
Hinek raman jinê û azadiya wê li 

Îraq û Herêma Kurdistanê
 piştî� Beesê

Kurtiyek

Ev nivî�sar ligel hemû tirs 
û gumanên nivî�skar ji 

her core şiroveyeke hizrî� yên 
mêrserdestane, î�deolojî� û 
siyasiyane bo naveroka wê, 
hewildan û rêzeramaneke 
berpirsiyarane ye ji pirsa jinê 
li Îraq û Herêma Kurdistanê 
ya piştî� hilweşî�na Bessê. Di 
destpêkê de wisa xuyadibe ku ti 
hêviyek ji bo jinê nayê dî�tin, lê 
ev yek dûr ji armancên nivî�skar 
e. Gotar ti hukm û dadweriyekê 
nade, lê di navbera berhemanî�na 
pênase û şirovekirina felsefî� bo 
pirsa jina azad û azadiya jinê û 
peywendiya navbera wan, rêyê 
ji bo xwendevan vedike heta bi 
xwe encam û wêneyeke taybet 
di vê derbarê de bidestve bixe. 
Ev gotar di demekê de tê holê ku 
nivî�skar bi girngî� çavdêriya asta 
bî�rdozî� (teorî�), rastî� û pratî�kane 
ya pirs û rewşa jinê û azadiya wê li 
Îraq û Herêma Kurdistanê dike û 
berhemên qelem û rewşenbî�rên 

jin bi giringî� dixwî�ne ku li ser 
rewşa jinan xwedî� derdikvin û 
berevaniyê dikin, lê nimûneya 
bo xwendevan bicî�h dihêle ku 
rojane di vê derbarê de li mediya 
û çamepeniyan dibî�ne.

Beşa yekem: Jina azad
Têgiha jina azad, amaje ye 

bi peywendiya navbera jin û 
azadiyê bi wî� awayê ku jinê karî�be 
azadiyê bike şêwaza jiyana xwe. 
Kesek dikare azadiyê bike şêwaza 
jinaya xwe, ku xwedî� `xwe` (self) 
bi xwe be û ji vê xwedî�bûnê, 
bikaribe jiyana xwe bi wî� awayê 
derbas bikeû berdewam bike 
ku azad e û hez dike, lê li ser 
wê bingehê ku ev xwedî�tiya 
jin bidestve tî�ne, bibe bingeha 
kesayetiya wê (Personality) û 
hem bi wê azadiyê jî� ku bi xwe 
kiriye şeklê jiyanê, xizmet bi 
azadiyê bi awayekî� giştî� bike. 

Bi vî� awayî� jina azad kesek e, çi 
di warê çêkirna kesayetiya xwe 
pêşengiyê dike û çi di bicî�anî�n 
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û afirandina azadiykê de ku sûd 
û feydeya w hye bo gişt kesên 
din. Loma jina azad, pêdivî� ye 
destpêkê bi xwe hebe, xwediyê 
kesayetiya xwe bibe heta ku ev 
şexsiyet bibe keseke azad. Bêy 
hebûna kesatî� û xwedî�bûnê, 
azadî� nagihî�je hawara jinê. Azadî�, 
hergav azadî� ye bo xwedî�bûn û 
kesayetiyekê ku nirx û bihayê li 
cem wê li serveyî� hemû nirxên 
din bibe. Ji ber ku tenê ew kes 
ji jinan dikaribin azad bibin û 
azadî� şêwaza jiyana  wan bibe 
ku dikarin kesatiya xwe tenê ji 
ber xwe xwe ve, çê bikin neku 
bi sedema wê pêgeha ku heye, 
yan wê serwet û samana ku 
di ber destê wê dee ye û bi wê 
bedewiya ku heye û ew mêr ku pê 
re zewicî� ye û ew bawerî�nameya 
ku bidestve aniye. Jina azad, 
nemerc e ku jineke xweşik, 
yan xwedî� saman û di pêgeh 
û berbirsyariyeke bilind de û 
xwediya bawerî�nameya bilind 
be. Çi di deqên çî�rok, destan, 
helbestan de û çi di dî�rok û dema 
nihha de, nimûneyên wan jinan 
gellek in ku bedewbûna wan û 
desthilat û pêgha wan, çi kesayetî� 
nedaye wan.  Belkî� xwedî�bûna 
wa di biryar û kiiryarên wan de 
zêde berçav bûye. Ji ber vêna 
hergav behsa jina azad tê kirin, 
behsa jineke xwedî� nasname 

û xwedî�bûnê tê kirin û ev basa 
cewherî� ya kesbûna wê pêk tî�ne 
û vedigire, ne taybetmendî� û 
peywendiyên wê. Lewra pêwî�st 
e destpêkê jin xwediyê xwe û 
kesatiya xwe bibe, heta bikaribe 
weke jina azad bê binavkirin. 
Bêy kesayetî�, jin nikare nasname 
(Îdentity) hebe û kesekê jî� ku 
nasnameya xwe nebe, nikare 
azad  be, çunkî� herdem nas 
pêşmercê azadiyê ye.

Gelo bê nasname, xwedî�bûn 
û kesayetiyê, em dikarin azad 
bibin? Belê, lêbelê wê demê 
azadiyê wateyeke bi tevahî� 
berevaj heye ji azadiyê bi 
maneya giştî� ya wê. Ew wateya 
berevajî� azadiyê ti tiştek nine 
ji xeynî� xwe girêdayina jinê bi 
komek tiştan ve, ku ne tenê wê 
azad nakin, belkî� astengan jî� jê 
re pêk tî�nin û dibin berlêgir ku 
azadî� bi wateya wê ya berfireh 
nas bike. Ji vir ve jineke azad, 
jinek nine ku ew  tiştên dike 
ku dixwaze û dike: cilûberg 
xwekirin, bikaranî�na seksiyane 
ya ceste û çûne çepera dijî� mêran 
yan kesên nêr û dehan tiştên din. 
Helbeet her jineke azad, serbest 
e çi kincekê lixwe bnike û cesteyê 
xwe çawa bikr bî�ne û helwêstê li 
dijî� sî�stemên mî�na bavserdestî� 
û nêrserdestiyê bigire, lê tu gav 
azadî� bi wateya wê ya berfireh 
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biçûk nabe di ast û radeya hez 
û xweziyan de. Her şereke jinê 
li dijî� wan hêz û desthilatan ku 
rêgiriyê lê dikin bi dilxwaza xwe 
kincan ber bike û li  gor  dilê xwe 
tevbigere yan dijberiya mêran 
bike, yan di çepera vê partiyê û 
aliyê î�deolojî� piştgiriyê ji  xwe 
re bindest bixe, ji wî�  
şerî� biçûktr e 
ku dive bo 
a z a d i y a 
x w e 
bike…

J i n a 
a z a d , 

keseke xwe ji van şerên biçûk û 
vir û wir rizgar kiriye û şer li ser 
mafên bingehî�n dike. Jina azad, 
ne jina bê hevser e, ne jina rût 
û tazî� ye, jinek nine ku elkolê 
vexwe û herdem serxweş û 
bêhiş bibe, ne jinek e di w demê 
de xwedî� hevsere, her demê 

mêrekê bo sekskirin û 
cotbûnê hilbijêre. 

Evna ew têgih  
in bo azadiya 

jinê ku hêzên 
civakî� yên 
kevneparêz 
û dijî� jin 
bi sedema 
w a n , 
d i x w a z i n 
h e m û 

tevgreke jinê  
li derveyî� 

pî�van  û 
ç a r ç o v e y ê n 

civakî�, olî� 
û eşî�rî� weke 

`serberedqyî�bûn` 
û derktin ji urf û 
exlaq şirove bikin 
û bi van sedeman 
jinan bixin 

hundirê qefesa 
tawanan û 

w a n 
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mijûl bikin heta ku nekarin ji 
azadiya xwe bifikirin. Loma, heta 
egr şerkirina jinê bona her yek 
ji van kiryaran, wekepêdiviyekê 
jî� bo selimandina kesayetiya 
xwe bê şirovekirin, nabe mî�na 
pêwî�stiyekê ji bo azadiya 
jinê bê fêmkirin û nirxandin. 
Meyvexwarin, seks, xwe tazî�kirin 
û cixarekêşan, ti yek nabin 
cihgirê azadiya jinê û nikarin qet 
role wê bilî�zin û nabe jin hemû 
hêz û şiyaana xwe di vê rêyê de 
xesar bike û ji rêje û qasê wê hêz 
û vejenê kêm bike ku jê re pêdivî� 
ye bona azadiyê.

Li vir em dikarin bibêjin: Jina 
azad jineke xwedî� bî�r û fikr e ji 
wan rewşan ku wisa kiriye şerê 
wê ligel cî�han, civak û mêr bibe 
şerkirin di asta vir û wir de, ne 
di asta giring a meydanê de. Şerê 
cilûberg, zêr û nî�qaşkirin li ser 
meaşê malbatê, ti yek xwedî�bûn û 
kesayetiyê bo jinê ewle û garantî� 
nakin. Jina bî�rmend û xwedî� fikr, 
bî�r ji qadên piştî� şer nake, belkî� 
di qada pêşî�n a wa şeran de ye 
û ger serkevtin û aurbaniyek 
hebe, serkevtin û goriyê wê bi 
xwe ye. Jina azad, li destpêkê, 
hergav û bi berdewamî� şer ji 
bo azadiyê dike, heta bikare di 
bin siya azadiyê de şer û xebatê 
bo wekhevî� û kerametê bike û 
şer li dijî� tundûtûjiyên siyasî�, 

sembolî�k, qanûnî�, aborî�, civakî�, 
kultûrî� û olî� bimeşî�ne, ku hemû 
di demekê de û bi hev re berlêgir 
in di pêşiya azadiya jinê de.

Bûn bi jina azad, hewildane 
bona çêkirina kesayetiya jinê 
bi pêvajoyeke berpirsyariyê li 
heêber azadî� û xwe azadkirin 
ji hemû qeyd û bendekê ku gef 
û metirsî� ne bo ser azadiyê.  Li 
vir jî�, yekemî�n hewlên jinê bo 
azadbûna xwe, bi hewildan 
bona azadî� û di rêya azadiyê de 
derbas dibe. Jin ku azad nebe, 
tê wateya wê asteng hene di 
pêşberî� azadiyê de. Lê gelo 
berlêgir kî�jan in? gelo ew mêrên 
serhişk in ku tundûtûjiya malbatî� 
berhem tî�nin, an ew Mele ne ku 
berdewam gefê ji ceste û hebûna 
jinê dixwen? An ew siyasetvan 
in ku berdewam pirsa jinê weke 
pêveka pirsên din temaşe dikin? 
An ew destthilatdarên nawêrin 
postên bilind bidin bi jinan? An 
jiyana materyalî� ya civakê ku 
teslî�mê sermayedariyeke kor û 
dirinde bûye û pêgeha jinan di 
civakê de pir tevlihev û xerab 
kiriye?

Dom dike….
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Dr Mihemed Fathel : 
``Her mehê ji 250 heya 300, 

hinek caran jî� 400 jin digihijin 
nexweşxaneyê, pirraniya wan 
jî� ji ber hewldanên xwekuştinê 
tên.``

Televizyona brî�tanî� BBC bi 

sernavê “Ji bo çi jin li Kurdistana 
Îraqê xwe dişewitî�nin?” 
reportajek weşand. Reportaj 
bi qêrî�nên êşên keçeke ciwan 
di nexweşxaneya Hewlêrê 
de despêdike. Ew qêrî�n yên 
Meryem Nebî�l (14 salî�) in, ya ku 
agir berdabû canê xwe, piştî� ku 

BBC:

“Jin li Herêma Kurdistanê ji ber 
kevneperestî� û mêrserdestiyê 

xwe dişewitî�nin”
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malbata wê nameyên wê yên 
evî�ndarê, ku wê û evî�ndarê 
xwe ji hevdu re dişandin, kişif 
kiribûn.

Meryem bi dengekî� lerizî� û 
westiyayî� ji ser textê nexweşan 
dibêje “Ez bi vê yekê 
pirr şermî�n bûm, min 
nikarî�bû ruyê 
xwe bidaya 
malbata xwe. 
Min ji wî� 
xwest ku 
bi min re 

bizewice, 
lê ew yek 
nepijrand, 
min rabû agir 
berda bedena 
xwe”.

Kesên ku li cadeyê 
nêzî�kî� Meryemê 
bûn karî�bûn agira 
di bedena wê de 
vemirî�nin û rêjeya şewitandina 
wê kêm bikin. Bijî�şk Mihemed 
Fathel ji beşa şewatê ji BBC re  
ragihand ku her mehê ji 250 heya 
300, hinek caran jî� 400 jin digihijin 
nexweşxaneyê, pirraniya wan jî� 
ji ber hewldanên xwekuştinê 

tên. Suzan Arêf, rêvebira 
Rêxistina Bihêzkirina Jinan, jî� 
bal kişand ser astengiyên civakî� 
yên li pêşiya jinan: “Di çanda me 
de zewaca bi zorê yan jî� zewaca 
di temenekî� biçûk de hene, hin 
caran nahêlin ku jin xwendina 
xwe bidomî�nin, nemaze li gundan 
û di nav civakên biçûk de, her 

wisa nahêlin ku jin kar 
bikin, ji ber ku bawer 
dikin ku baştir e jin di 
malê de bimî�nin. 

Peyamnerê BBC 
amaje bi wê yekê kir 
ku Herêma Kurdistanê 
di van s a l ê n 

d aw î� n 
de di 

w a r ê 
aborî� de 

bi pêş ketiye 
û bandoreke 

erênê li ser rewşa 
jinê kiriye lê civak 

hêj bi awayekî� tund 
patriyarkal û kevneperest 

e: “Her kudiçe bêhtir jin derbasî� 
zankoyan û bazara kar dibin lê 
hêj rêyeke dirêj li pêşiya wan 
heye, heta ku mafên wan di 
civakekê de ku tê de irfûadet 
pirr hêzdar in bi temamî� bêne 
naskirin.”
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Jin û hilbijartinên serkomariyê 
li Î�ranê

Raport : Îsmayîl Zûrmend
Ji Sranî : Daryûş Reşîdî

JÎNAN – Kurdistanmedia: Her di 
destpêkê de ku rejî�ma Komara Î�slamî� 

ya Î�ranê hate ser kar, bi berdewamî� 
cûdahî� û zilm li jinê hatiye kirin û ev 
rejî�ma han bi awayên curbicur, jin ji 
birêvebirina karûbarên civakê bêpar 
kiriye.

Di demekê de gera 11’ê ya hilbijartinên 
serkomariyê li Î�ranê birêve diçe ku nî�va 
civakê wate jin, ji beşdariya li pêşbaziya 
hilbijartinê hatine bê parkirin.

Hewceyê gotinê ye di vê hilbijartinê 
de jin dikarin berbijêrê xwe hilbijêrin 
lê nikarin di vê hilbijartinê de bixwe 
berbijêrê posta serkomariyê bin.

Rejî�ma Î�ranê li her hilbijartineke 
serkomariyê de, bo vê ku nî�şan bide, 
jin jî� mafê vê heye ku berbijarê posta 
serkomariyê be, î�znê didin navnivî�siyê 
bikin, lê piştre ji fî�ltera Konseya nobedar 
re derbas nabe, bi vî� hêcetê ku jin e.

Niha pirsyar di vir de ye ku armanca 
rejî�ma Î�ranê ji navnivî�siya wan çî� ye? 
Gelo naxwazin ev jinane bibin serkomar 
an sî�naryoyekê birêve dibin?

Yek ji pirsên girî�ng ên beşdariya jinan 
li hilbijartina de vedigere bo “Rêcelê 
siyasî�”, ku di yasaya bingehî�n de, weke 

yek ji sozên serkî� bo berbijaran hetiye 
diyarî�kirin.

Her di vê pêwendiyê de berdevkê şêvra 
çavedêriyê ragehand, Şevra Nobedar tu 
demekê “Rêcelê siyasî�” bo van girî�ng 
nebûye ku wan piropagedane dikin.

Eva di demekê de ye ku li gor esla 
115’a a yasaya bingehî�n a rejî�ma Î�ranê, 
serkomar dibe di nav “Recolê siyasî� 
û olî�” de berbijêr bike û peyva “Recol” 
tenê bo mêre bikar tê.

Î�ro jin ji piraniya postên bilind ên 
weke, serkomarî�, nûnerayetî� û dadwerî� 
hatine bêparkirin û niha li bereberê 
hilbijartinên serkomariyê de dixwazin 
bi dana sozan,bala jinan bo aliyê xwe 
bikêşin û evan bibne ser sindûqên 
dengdanê.

Piştî� derbasbûna 34 salan ji temenê 
komara Î�slamî� derdikeve ku tenê 
heyamê hilbijartinan de jin dikevine 
berçavê desteladarên rejî�ma Î�ranê û 
piştî� hilbijartinan ew tên jibî�rkirin.

Karbidestên rejî�ma Î�ranê û li serweyî� 
hemûyan rêberê Î�ranê, pirsa jin weke 
maldarî�, dayî�k û aşpêj mêze dike û gelek 
jî� berçave.

Pere girtin û çûna serê ya tundutî�jiyên 
weke avêtina têzavê bi ser dev û çavên 
jinan, û destdirêjiya bi kom bo ser jinan 
û kiçan ji aliyekê ve û çêkirina astengî� û 
konterol kirina çalakiyên jinan li warê 
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siyasî� û civakî� ve û herweha Telaq, 
Mî�rat, Jin nî�va mêr, cudakirina cinsî�, 
bêparbûn ji hindek riştê zanî�gehê û....
hwd, ji aliyek din ve, li sî�stema Komara 
Î�slamiya Î�ranê de bi dijî� jinan birêve 
diçin.

Ji jinan di hilbijartinan de, weke 
emrazek teblî�xatî� mifah tê wergirtin

Sozên karbidestên rejî�mê tu carî� li 
berjewendiya jinan de nebûye û ji wan 

wek emrazekê mifah hatiye wergirtin.
Xomeynî� rêberê pêşî�n yê Î�ranê ne 

tenê tu baweriyek bi beşdariya jinan di 
berêvebirina civakê de nebûye, belkû li 
hewla evê de bû ku ji dengdanê jî� bêpar 
bike û ji gelek tiştên din jî� bêpar bike, 
lê bo evê ku meşru’yetê bi nî�zama xwe 
bide bi van mafê dengdanê da.

Her çend ku jinan bi berdewamî� li 
jêr çavdêriya ewlehiya rejî�mê de bûne 
û “geşta î�rşad” bi xasmanî� bo konterol 

kirina şêwaza berkirina cilûbergan 
danî�ne, lê di dema hilbijartinê de tu 
karek bi van nine û heta rasterast di 
civî�nan de beşdarî� dikin û guh ji axavtina 
van digirin.

Ya balkêş ew e ku jin li Î�ranê de ji 
çûna bo yarî�gehan ( bi awayê têkel û bi 
mêran re) hatine bê parkirin, lê dema ku 
hewcehî� bi wan hebin, rê didin wan ku 
bi dilê xwe kar bikin, û li yarî�gehan de 

beşdariyê li civî�nên berbijaran de bikin.
Ya ku em dikarin li dawiyê de bêjin 

û eşkere ye jî�, ew e ku ew şêweya 
mêzekirina ji jinê, li rastî� de kêmdî�tina 
jinê ye, û şikandina kerameta jinê ye 
û jinên Î�ranê divêt gellek çav vekirî� û 
netirsane, rê nedin ku bibne kerestê 
destê deshilatdarên rejî�ma Î�ranê û 
pî�lanên wan bikne bilqa ser avê.
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