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مرۆڤكان  «ھموو   
و  دەبن  دایك   ل ئازادی   ب
 پای و  نرخ   ل یكسانیشن 
ویژدانیان  و   قمافدا،ع و 
 ب  دەب و  بخشراوە   پ
و  ڕەفتار   برایان گیانكی 
یكدیدا  لگل  ھسوكوت 

بكن.»
له مه وبه ر  ساڵ   ٦٢
مافی  جیھانیی  جاڕنامه ی 
رسته  به و  که  مرۆڤ 
سه ره وه   به ناوبانگه ی 
ی   ١٠ له  ده کا،   پ ده ست 
له الیه ن   ١٩٤٨ دسامبری 
رکخراوی  گشتیی  کۆڕی 
یه کگرتووه کانه وه  نه ته وه  

په سند کرا. 
په سند کردنی جاڕنامه ی 
به و  مرۆڤ  مافی  جیھانیی 
ھه یه تی،  که  نوه رۆکه وه 
ھه گری ئه و ئید یه که ھه موو 
 به ب جیھاندا  له  مرۆڤه کان 
زمان،  ره  گه ز،  جیاوازیی 
بیروباوه ر،  ره نگ،  ئایین، 
وه ک  مافی  خاوه نی  ھتد   ..

یه کن.
ھه رچه نده له م رکه وته ی 
له  ئستا  تاکوو  سه ره وه 
جیھاندا  وتانی  له  زۆر 
مرۆڤ  مافی  دابینکردنی 
شیاوی  ئاستی  گه یشتۆته 
وه ک  مرۆڤه کان  و  خۆی 
مرۆڤ ھه سوکه وتیان له گه ل 
و  که ستی  باری  ده کرێ  و 
ته با  شوه یه کی  به  ژیانیان 
دیاری  به ندانه  ئه و  له گه ل 
ده کرێ،  ره چاو  و  کراوه 
ده بینین  به داخه وه  به م 
ئه م  وتانی  له  زۆر  له  که 
به پی  به رینه دا  و  پان  دنیا 
مافی  جاڕنامه ی  به نده کانی 
له گه ڵ  ھه سوکه وت  مرۆڤ 
ژیانی  ناکرێ،  مرۆڤه کان 
سه ختترین  له  مرۆڤه کان 
و  خۆی دایه  حاه تی 

مرۆڤه کان له سه ره تایی ترین 
ژیانی  ببه شن.  مافه کانیان 
 ده توان یه که یان  ھه ر 
 ل داستانی  خه مناکترین 
دیکۆری  که  بکرێ  دروست 
نیشتمان  داستانه ش  ئه و 
پشکه وتن  له  زدی  و 
مه حروومکراویانه که بۆیان 
و  تاریک  زیندانکی  بۆته 
سانه  نه ھاتوو.  کۆتایی 
ئاواره ی  که س  سه دان  به 
ئه مه ش  ده بن،  ھه نده ران 
 ١٥ به ندی  به پچه وانه ی 
مرۆڤ  مافی  جارنامه ی  ی 
«ھه موو  ھاتووه  تیدا  که 
ھاووتیبوونی  مافی  که س 
که س   ناب و  ھه یه 
 ل ھاووتیبوونی  مافی 

بستندرته وه». 
ھه ره  نموونه یه کی 
به رچاوی ئه و وتانه ئرانی 
کۆماری  ده سه التی  ژر 
له ودا  که  ئیسالمییه 
ئینسانییه ت  بۆ  مانایه کیان 
مرۆڤه کان  که رامه تی  و 
سایه ی  له  نه ھشتۆته وه. 
به  مرۆڤه کان  رژیمه دا  ئه و 
پووچ  تاوانی  به  و  تۆمه ت 
داوای  له سه ر  و   جب و 
مافه کانیان  سه ره تایی ترین 
ده خرنه چاه ره شه کانی ئه م 
حکوومه ته و به دڕندانه ترین 
ھه ر  ده درن.  سزا  شوه 
بیانوویه ک  به  که س 
 به ب و  زیندان  ده که وته 
موحاکمه ده که ونه زیندان و 
به ناڕه وا ژر په تی سداره  

گیانیان ل ده ستندرێ.
ئه گه ر جاڕنامه ی جیھانیی 
پوه ره کانی  و  مرۆڤ  مافی 
ھه موو  پشکه وتوو  وتانی 
مرۆڤه کان به ب جیاوازی له 
مافه کانیان دا یه کسان ده که ن، 
ئراندا  وه ک  وتانی  له 
توژه کانی  و  چین  ھه موو 

مافی دا   ب له  کۆمه ڵ 
ھه موو  و  ده کرن  یه کسان 
به شی خۆیان توند و تیژییان 
حایکدا  له  ده کرێ.  له گه دا 
جاڕنامه ی  ی   ٥ به ندی  له 
«ھیچ  ھاتووه  جیھانی دا 
مرۆڤک ئازار و ئه شکه نجه 
نادرێ و ره فتاری توند و تیژ 
و دڕندانه  و ئابووبه رانه ی 

له گه ل ناکرێ».
ده سه التی  له ژر 
رژیمی کۆماری  ئیسالمی دا 
راده ربینی ئازادانه به ته واوی 
و  رۆژنامه نووسان  بڤه یه، 
چاالکانی سیاسی بۆیان نیه 
بو  خۆیان  بیروباوه ڕی 
ده سه ت  دژی  له  بکه نه وه، 
بنووسن و ره خنه بگرن. له 
حاکدا ئه وه مافکی مرۆڤی 
ی   ١٩ به ندی  له  و  ئازاده 
«ھه موو  ھاتووه  جاڕنامه دا 
که سک مافی ئازادی بیروڕا 
ده ربینی ھه یه، ئه م مافه ش 
 به ب بيروڕا  ھه گرتنی 
که سکی  خۆتکه کردنی 
دیکه و وه رگرتنی ھه واڵ و 
زانیاری به ب خۆ به ستنه وه 
جوغرافیایی  سنوورکی  به 
که  ئستا  ده گرته وه». ھه ر 
په سندکرانی  ساه ی   ٦٢ له 
به ناوبانگه کانی  به نده  
ده یان  به  مرۆڤ داین  مافی 
رۆژنامه نووس و به سه دان 
دیکه ی  توژه کانی  له  که س 
له چاه ره شه کانی  کۆمه گا 
رژیمی کۆماری ئیسالمی دا 
رۆژی  به  تاریک  شه وی 
وتی  ده سپرن.  ره ش 
ئاماره کان  به پی  ئران 
له ریزی  له گه ل وتی چین 
پشلکارییه کانی  یه که می 
جیھاندان.  له  مرۆڤ  مافی 
ئران  که  له حاکدا  ئه وه 
ده وه مه ندییه  ھه موو  به و 
مژوویی یه ی  و  فه رھه نگی 

کۆمه گایه که ی و به و ھه موو 
سروشتییه وه  سامانه 
ده یتوانی  ھه یه تی،  که 
پشکه وتن  له  دانیشتوانی 
ئاسایش دا  و  ئازادی  و 
پشه وه ی  ھه ره  ریزی  له 
که چی   ،ب جیھاندا  وتانی 
ھه موو ئه مانه به پچه وانه وه 
و  ئران  خه کی  به دژی 
ئه و  پکھنه ری  نه ته وه کانی 

وته به کارده برن.
پاش  ساڵ   ٦٢ ئه گه ر 
جاڕنامه ی  کردنی  په سند 
مرۆڤ  مافی  جیھانیی 
وه زعییه تی مافی مرۆڤ   له  
ئران دا ساڵ به ساڵ خراپتر 
ته نھا  نه توانراوه  و  بووه 
به ندک له و ھه موو به ندانه ی 
بکرێ،  پیاده  مرۆڤ  مافی 
ده  ب ھیوادار بین که کۆر و 
کۆمه ه نونه ته وه یی یه کان و 
له ھه مووان زیاتر رکخراوی 
نه ته وه یه کگرتووه کان وه ک 
جاڕنامه ی  ئه مانه تداری 
جیھانیی مافی مرۆڤ له مه وال 
شلگیرانه تر ھه نگاوی زیاتر 
و جیددیتر به دژی ئه م دۆخه 
که له ئراندا زاه ھه بنته وه 
و به م جۆره خه باتی خه کی 
چیدیکه  ئه وه ی  بۆ  ئرانیش 
 نه توان ئیسالمی  کۆماری 
و  ئاشکرا  پشیلکاریی 
مرۆڤ  مافی  دڕندانه ی 
سه رکه وتن  له  بدا  درژه 
سه ره نجام  و  بته وه  نزیک 
ھه موو  ئرانیش  له 
چین  ھه موو  و  مرۆڤه کان 
و توژه کانی کۆمه گا له ژر 
سایه ی به نده کانی جاڕنامه ی 
جیھانیی مافی مرۆڤ دا وه ک 
جیھاندا  وتانی  له  زۆر  له 

بحه سنه وه.

سروتار  

ب بۆنی پسندكردنی ٦٢ سای
 جاڕنامی مافی مرۆڤ                

سرنووسر
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ی  ە و ن  و جو
ژنانی  مافخوازانی 
ئران رۆژ ل دوای رۆژ 
گشكردنی  برەو 
 ،دەن ھنگاو  زیاتر 
ئاشكرای  ئارای   نانھ
 ل ژنان  داخوازیكانی 
كاندیداتۆرەكانی  الین 
 ل كۆماری  سرۆك 
دوایین خولی ھبژادنی 
دا   كۆماری  سرۆك 
بوو  ئو  دەرخری 
ك ژنانی ئران لسر 
ن  نیا كا یی ز ا خو ا د
ناتوانرێ  و  سوورن 
 داخوازیان ئو 
بخرن.  گوێ  پشت 
بشداریی  ھروەھا 
ژنانی  چاالكانی 
 ل دوایاندا  لو  ئران 
جوونوەی سوز ئو 
 لماند كیان سراستی
 ك لكژی ژنان یتو
سرەكیكانی   ككۆ
ی  ە و ن  و جو
 ل دموكراسیخوازی 

ئران دان.
لگل  ھاوكات 
برەو  و  گۆڕان 
نی  و پشچو
ژنانی  جوونوەی 
و  ناوەوە   ل ئران، 
پرسیارە  ئو  دەرەوە 
ھات ئاراوە ك شوناسی 
 وەینجوو ئو 
رگایك  چ   ل و   چی
كك وەردەگرێ؟ ئو 
 دەتوان  وەینجوو
چوارچوەی   ل

حكوومتی ئیسالمی دا 
گش بكاو نموونیك 
جوونوەی   ل
 كسانخوازیی ژنان لی
 ،ب موسمان  وتانی 
 وەینجوو ئو  یان 
 ب پیوەندیكی  ھیچ 
ئایینوە نی و شوناسی 
و   یھ سكۆالری 
بارودۆخی  پی   ب
جار  ھیندك  گونجاو 
ئایین  شانی   ب شان 
 ل سربخۆ  بم 
جوونوە و شوناسی 

ئایینی دەب وھتد.
 ب چاو  ئگر 
ژنانی  بارودۆخی 

بخشنین  دا  جیھان 
گشی بنڕەتخوازیی 
دا  جیھان   ل ئیسالمی 
ژنان  لگڵ  ھاوكات 
 تانی ئیسالمی لو ل
رۆژھتی  باكووری 
تا  بگرە  ئاسیاوە 
پاكستان  و  بحره ین 
 نانی مافبۆ وەدەستھ
 ت لتایب رەواكانیان ب
دوای كۆنفرانسی پكه ن 
تیكۆشاندان   ل زیاتر 
گانی  خوازیاری  و 
ژیانی   ل زیاتر  رۆی 
كۆمیتی و سیاسین، 
زۆبی  مخابن  بم 
 و ژنانرە زۆری ئھ

ئستاش گیرۆدەی كۆت 
 نوشور و  بند  و 
و  ئیسالمیكانن 
و  توندوتیژی  لگڵ 
رەگزی  ھواردنی 

برەو روون.
ژنانی  ھرچندە 
 ستاش لران تاكوو ئئ
ژر حیجابی زۆرەملی 
دەكن،  چاالكی  دا 
زۆربی   ل بم 
كۆمیتی  بوارەكانی 
و سیاسی و فرھنگی 
ئسپی  دا  ئابووری  و 
خۆیان تاوداوە و رۆژ 
بوونی  رۆژ  دوای   ل
پكھاتی   ل خۆیان 

پویستیی گوتاری ھاوبش 
ل جونوەی ژنان دا  

                  عیسمه ت نستانی
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كۆمڵ  دا زیاتر دەردەخن.
ژنان  جوونوەی  گشی 
ل الیك و گشی نوخوازیی 
دینی و جوونوەی سیاسی و 
 دیك الیكی   ل رفورمخوازی 
موژدەی  ئوڕۆدا  ئرانی   ل
نوێ  شتكی  چكرەكردنی 
دەدەن  دا  حكومت  ناخی   ل
دژی   ل  باتخ ئویش   ك
بنڕەتخوازیی ئیسالمی. لرەوە 
و ل بارودۆخكی ئوتۆدا گرنگی 
ئو شپۆل نوێ ی ك لگڵ 
برەو  ئیسالمی  بنڕەتخوازیی 

 ك دەزانرێ،   رووی
بھاكانی  دەدا  ھوڵ 
ئیسالم ب شوازی تر 
ژر   ل و  بخونتوە 
بنرەتخوازیی  دەستی 
ئیسالمی بھن دەرێ.

 پشتپا  ل یكك 
یكانی  سرەكی 
 ل بنرەتخوازیی 
ئایینكانی  ھموو 
ژر   ل دا  جیھان 
گرتن  چاوەدری 
ھسووكوتی  و 
 ،ژن رەگزی 
 ل بنرەتخوازان 

سرەكی  میدانی  دا  ئرانیش 
خۆیان  دەستی  دانی  نیشان 
ل ژر چاوەدری گرتنی لشی 
پاشان  دەكن،   ناسپ ژن 
حیجاب، یاسای بنما، یاسای 
 مانئ ھمووی  بردباران، 
كردنی  چاوەدری  ژر   ل بۆ 

.زی ژنرەفتاری رەگ
ژنان  تقالی  و  ھوڵ 
شوناسی  وەدەستھنانی  بۆ 
رەگزی  مافی  و  رەگزی 
و  نھنی  شوەی   ب خۆیان 
نیوە ئاشكرا ل ھموو شونك 
یك  ھیچ  بم  دەكرێ،  بدی 
 ب ژنان  ركخراوەكانی   ل
داكۆكی  بۆ  ئاشكرا  شوەیكی 
 ت خۆیان  مافی   ل كردن 
واتایكی   ب یان  نكۆشاون، 
 ب  وەینجوو ئو   دیك
سری  جۆراوجۆر  شوەی 
ھداوە و خاوەنی برنامیكی 
نبوو   تۆكم و  پك  و  رك 
گرنگی  تیئۆری  الینی   ل و 

نه دراوە،    وەینجوو بو 
 وە ناكرێ كندە حاشا لرچھ
بۆ وەدەستھنانی مافی یكسان 
ل بنما ب شوەی ئاشكرا و 
 باتو خژراو ئبۆ داڕ رنامب

.ردەوامگۆڕێ و بھاتۆت
كۆماری ئیسالمی دەیھوێ 
 وەیش بو  موسومان  ژنی 
پناس بكا ك ژنان ل میدانی 
چاالكیی فرھنگی و ئابووری 
و سیاسی و كۆمیتی دا شان 
ب شانی پیاوان ل جوون دان 
 كیان لستربب شنو ھیچ چ

پش نی. بم ئو ژن خاوەنی 
شوناسی رەگزی خۆی نی و 
شوناسی   ب گیانداركی  وەك 
مامی  كۆمدا   ل رەگزی 
ھیچ  خاوەنی  و  دەكرێ  لگڵ 
مافی رەگزی نی و ل یاسای 
 ل بۆ  نزمی  پگیكی   مابن

برچاو گیراوە.
لو نوەدا جوونوەی ژنان 
خۆی  گرنگی  رۆی   دەتوان
 و چوون شگ ب چونك ،بھ
ژنان  زانیاری  ئاستی  سری 
دەتوان ل ئاستی نونتوەیی 
رێ  و   بچ پش  برەو  دا 
ژنان  جوونوەی  نیشاندەری 
تایبت   ب  ناوچ وتانی   ل

.مان بتانی موسوو
 ل ئیسالمی  بنرەتخوازیی 
ل سرەتای شۆڕش  دا  ئران 
 ك داوە  ئوەی  ھوی  دا 
گشتی   ب ژن  رەگزیی  مافی 
لبر  بنمادا   ل مافی ژن  و 
ئوەی  بم  نگیرێ،  چاو 

 ك  وەیئ  رنجس جگی 
ژنانی  تایبت   ب ئران  ژنانی 
ل سرەتاوە  ھر  ئران  الوی 
ب شوەی جۆراوجۆر ب دوای 
مافی رەگزی خۆیانوە بوون، 
بۆ  ژنان  ئستای  خباتی   ك
 ل مافكانیان  وەدەستھنانی 
بنمادا ب شوەیكی بربو 
و برنام بۆ دارژراو ل الین 
بشك ل ھسوڕاوانی بواری 
شاھیدی  دا  ئران   ل ژنان 
ئستا  تاكوو  راستین.  ئو 
داكۆكیكاری  ھسوڕاوانی 
 ل ژنان  مافی 
خباتی  شوازی 
وریا  بۆ  مدەنی 
گشتی  كردنوەی 
ككیان وەرگرتوە و 
ھویان داوە ل ھر 
رووبڕوو   شنچ
لگڵ  بوونوەیك 
حكوومت یان كك 
سیاسی  وەرگرتنی 
بكونوە،  دوور 
رادەی  ئوڕۆ  بم 
زانیاری خك ئوە 
ئو   ك دەخوازێ 
زیاتر   وەینجوو
 ك لشو ب ش بچرەو پب
ئاستی   ل ژنان  داخوازییكانی 

سیاسی دا بخرت روو.
گوێ   ب  ب ئران  ژنانی 
حكوومتی   ك بوەی  دان 
ئیسالمی چ پناسیك ل مافی 
ژن دەخات روو، دەب لسر 
 پ  وەیانتونن  ناسپ ئو 
جیھانی  جاڕنامی  و  داگرن 
مافی مرۆڤ و ژنان ل ھموو 
بوارەكاندا وەك رنونی كری 
مافی  و  دابنن  خۆیان  كاری 
سكوالر  ستراتیژی   ب خۆیان 
مافی  ژن  مافی   » توەری 

مرۆڤ» وەدەست بھنن.
 ب دەتوانن  ئران  ژنانی 
ركخراوەكانی  ھاوكاری 
موسومان  وتانی   ل ژنان 
پشلكردنی مافكانی ژنان لو 
وتان لقاوبدەن تاكوو بتوانن 
و  دەست  لسر  كاریگری 
رای گشتی ل پناو برژەوەندیی 

خۆیان دابنن.

یكك ل پاپشت سرەكی یكانی 

بنرەتخوازیی ل ھموو ئایینكانی 

جیھان دا ل ژر چاوەدری گرتن و 

زی ژنوتی رەگسووكھ
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ژنان  زۆربی 
موسومان  لوتانی 
و  بربست  لگڵ 
زەوت كردنی مافكانیان 
بیرۆكی  ھروەھا  و 
برەو  بنڕەتخوازیی 
ئران  ژنانی  روون. 
ھاوكاری  دەتوانن 
خۆیان  بربوی 
و  دامزراوە  لگڵ 
 دیك ركخراوەكانی 
تایبت   ب وتان   ل
موسومان  وتانی 
ئزموونی   ل و   بھ
وەرگرن  كك  ئوان 
 ل جوونوەكیان  و 
بربوتردا  ئاستكی 

برەو پش برن.
ژنانی   ویستپ
ھزیان  ھاو  ئران 
مافی  بۆ  خبات   ل
 ب و   بھ یكسانی 
گوێ دان بیروباوەڕی 
جیاواز ل كۆنپارزەوە 
ریفورمخواز  تا  بگرە 

و  خوازرا  رادیكاڵ،  و 
دەوری   ل نخوازراو 
و  كۆبینوە  یكتر 

ھاوبشیان  برنامی 
.بھ

خباتی ژنانی ئران 
كورت  ناوخۆ   ل  ناب
 كوو دەبوە، بتبكر
پردی پیوەندی 
ژنانی  نوان   ل
ئران و وتانی 
جیھان  دیكی 
دروست  دا 
 ب بكرێ، 
وتانی  تایبت 
 ، ن ما سو مو
ئگر   چونك
نی  تا  و
له   موسومان 
نی  د پشلكر
ژنان  مافی 
نی  ی ال
ن  شیا ب و ھا
ژنانی   ،یھ
دونیا  ھموو 
بۆ  خبات   ل
نی  ستھنا د ە و
ن  نیا كا ف ما
 نالی ئو 
ن  یا ش ب و ھا
 ب  وب  یھ
 ب گودان 
ی  ڕ ە و با و بیر
یان  ژنان 
ی  ڕ ە و با و بیر

 نالی ئو  حكوومت، 
خباتی   ل  شھاوب
ھموو  ژنانی  نوان 

بووە  بردەوام  وتان 
.و دەب

ھیزكی  وەك  ژنان 
كۆمیتی  گورەی 
رگاكانی  دەتوانن 
گوشار ھنان بۆ سر 
سیاسی  دەستی 
 نو بۆ  بدۆزنوە 
ژنان  دەنگدانی  مافی 
ك یكك ل رگكانی 
سیاسی  گوشاری 

.وانئ
ئوڕۆدا  ئرانی   ل
ئاستی زانیاری ژنان و 
پیاوان برەو ژوورەوە 
 ل  یوانل چووە، 
ئایینی  كۆمگایكی 
ئفغانستان  وەك 
ژنان  زۆربی   ك
 ، ن ر ا و ە ند خو ن
بۆ  ژن  ھسوراوانی 
 ب ژنان  ئاشناكردنی 
رگی   ل مافكانیان 
گوتاری ئایینی ئاسانتر 
برەو  خۆیان  گوتاری 
بم  ببن،  پش 
 ل زیاتر  ئران   ل
ژنان  سدی   ل  ٨٠
خوندەوارن و ئزمونی 
گشی  و  شۆڕش 
ژنانی  شارنشینی، 
چمكی  زۆر  لگڵ 

سیاسی و كۆمیتی 
و یاسایی ئاشنا كرد و 
كمپینی   ل ھروەك 
میلیۆن  یك 
نیشانی  ئیمزا 
تنیا   ك دا 
ریزبندی كردنی 
نی  كا ی ز ا خو ا د
و  ژنان 
ی  ە و ین ز ۆ د
یاسایی  زمانی 
بس  بۆیان 
رادەی  نبوو، 
گشتی  زانیاری 
بارەی   ل ژنان 
ژنان  پرسی 
رادەیكه    ب
كردوە  وای   ك
پیاوانی چاالكیش 
ی  ر ا شد ب
ژنان  كمپینی  لگڵ 
دەنگدانوەی  دابكن. 
كمپینی (یاسای نا بۆ 
ئاستی   ل بردباران) 
نونتوەی و پشتیوانی 
ژنان  ركخراوەكانی 
مرۆڤ  مافی  و 
سرانسری   ل
بو  گیشتنی  جیھان 
ركخراوە   ك ئاستی 
بۆ  نونتوەیكان 
ئو  پشچوونی  برەو 
ھرچی  و   پشتیوانی
بوونی  بربوتر 
ئاستی   ل كمپین 
باوەڕە  بو  جیھان 
پرۆژەی   ك گیشتن 
لو  كراویان  دیاری 
 بھ دا   یوەندیپ
دامزراوەكانی   ل و 
ی  و ا كخر ر
نتوەیكگرتووەكان 
بۆ  مای  ھاوكاری  دا 

كمپین داوا بكن.
 ك  سروشتی  بۆی
ژنان بۆ وەدەستھینانی 
 دەب خۆیان  مافی 
ئیمكاناتك  ھموو   ل

كك وەرگرن.

 ران بژنانی ئ

 وەی كدان بگو ب

حكوومتی ئیسالمی چ 

پناسیك ل مافی 

 روو، دەب ژن دەخات

 ناسو پر ئسل

نونتوەیان پ داگرن 

و جاڕنامی جیھانی مافی 

مرۆڤ و ژنان ل ھموو 

بوارەكاندا وەك رنونی 

كری كاری خۆیان دابنن
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كۆمیتییكان  ئاوگۆڕە 
سیاسییكان  ئاوگۆڕە  وەك 
و  نین  ھۆیك   تاق ئاكامی 
بۆ  ئاوگۆڕكیش   شنرچھ
خۆی دەبت ھۆو سرچاوەی 
خۆی.  دوای  ئاوگۆرەكانی 
 ل كۆمیتییكان  ئاوگۆڕە 
 كان لوگۆڕە سیاسییچاو ئا
دوو رووەوە جیاوازن: یكم، 
روو  خۆ  لسر  و  ئارام 
و  قووڵ  زۆر  دووەم،  دەدەن، 
ھزكی  و  لزانی  و  بھزن 
ئوەی  بۆ   ویستپ زۆریان 
بكرێ ــ ئگر بكرێ ــ تۆزك 
شونیان لسر دابنرێ، بم 
بھر حاڵ ھزك نی پشیان 

پ بگرێ.
ئاوگۆڕەكانی  نیشانی 
مسلی   ب پوەندیدار 

سرنج   ب ئراندا   ل ژنان 
 ل وردبوونوەیك  و 
روونی   ب رووداوەكان 
دیاردە  ئم  دەردەكون. 
رووداوانی ل پوەندی لگل 
و  دەدەن  سرھڵ  ژناندا 
رابردوو  چاو   ل دەدەن  روو 
 وەو چ لندییرووی چ چ ل
رووی چۆنییوە برفرەوانترو 
گورەترن. بشك ئمانش ھۆو 
سرچاوەی دیاردەو رووداوی 
برفرەوانترن.  گورەترو 
الپڕی   ب چاوك  ئگر 
 وكراوەكان، سایتو برۆژنام
وبالگكان  و  ئینترنتییكان 
 نیراگ گشتی   ب و 
گلگ  بخشنین  گشتییكاندا 
 شنچ لم  رووداوی  ئامارو 
ركخراوە  دەكون:  برچاو 

پرە  ژنان  دەوتییكانی  نا 
نوخۆ  وەزارەتی  دەگرن، 
 ناب كخراوانم ریاری دا ئب
بدەن،  سیاسی  كاری   ل خۆ 
ژنان ل خۆپشاندانكاندا رۆی 
 چوون ھبوو،  برچاویان 
زیندانیانی  رادەی  سری 
ژنان،  كۆمیتیی  و  سیاسی 
ژن،  چاالكانی  مانگرتنی 
و  میلیۆنی  چند  كمپینی 
چند سدھزار كسیی ژنان 
ل ئیعتراز ب بیاركی دەوتی 
زەرەری   ب قانوونكی  یان 
ھزار  چند  ئیمزای   ،ژنان
كسی ل دژی ھوەشاندنوی 
 «مابن قانوونی «پشتیوانی ل
فرە  دیاردەی   ب ئیزن   ك
ھاوسری و مایات وەرگرتن 
دەدا...ھتد.  ژنان  مارەیی   ل

ئاوگۆڕەكان بروەن

الجان
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 ل ژنان  دا  ئمانش  لگل 
وەرگرتنی  ھونر،  بواری 
كارورژەی چوون بۆ زانستگاو 
وەرزشییكانیشدا   چاالكیی
حوزووری  رابردوو  چاو   ل
پاڵ   ل  .یھ برچاوتریان 
رووداوی  دا  ئمانش 
زۆرن:  ناخۆشكانیش 
تق،  رادەی  سری   چوون
ژنانی  ئاماری  چوونسری 
لشفرۆش، كین و  فرۆشتنی 
كچان و ژنانی ئران ل وتانی 

دەوروبری كنداو، 
سری   چوون
 ل تاوانكان  رادەی 
نو ژناندا، ئیعتیادو...

ھتد. 
تی  و ك سو ھ
ژنان و دژكردەوەیان 
بو  برامبر 
 ن ا و ا د و و ر
و  جموجووك 
 ل حرەكتكی 
وەڕێ  ژناندا  نو 
سیمایكی  خستوەو 
و  ژن   ل گشتیی 
 ل ژن  مسلی 
ھناوە  پك  ئراندا 
ناوی  دەكرێ   ك
بنرێ « بزووتنوەی 
 ل  ك  » ژنان 
ھلومرجی  ئاكامی 
ئابووری،  سیاسی، 
و  كۆمیتی 
ئراندا  فرھنگیی 
پك ھاتوەوبۆخۆشی 
ھۆو   بۆت
ی  ە و چا ر س

مسلی   .دیك ھلومرجی 
ژنان  بزووتنوەی  و  ژن 
راستییكی  ئراندا   ل ئمۆ 
 ل ھنگرە.  حاشا  ئاشكراو 
و  قانوون  ئوەندە  حاكدا 
وجیاوازی  فرق  و  بربست 
 یھ ژنان  دژی   ل دانانی 
لالین  ئمۆدا  دنیای   ل
كم حكوومتوە ھی. بم 
نو   ل بزووتنوەیی  ئم 
رووداوو  ئو  و  ئران  ژنانی 
 ب پوەندییان  مسالنی 
وتی  كم   ل  یھ ژنانوە 
كوابوو   .یھ دا  جیھان 
بگین   ئاكام بو  دەتوانیین 

بو رادەیی فرق و جیاوازی 
ل دژی ژنان ھیو بو رادەی 
 ل بعداتی  چوساندنوەو 
دژی ژنان بڕوە دەچ، بو 
نو   ل دژكردەوە  رادەیش 
دەیان  دەداو  سرھڵ  ژناندا 
كشت میدانی كاری سیاسی 
 ل ھندك   ل سینفییوە.  و 
پی   ب  ك دەوروبر  وتانی 
دەوت  سیاستی  و  قانوون 
ژنان  بۆ  دەرفتك  و  مجاڵ 
 ل بزووتنوەیكی  رەخساوە، 

چشنی ئران ك ئو ھمووە 
 ل  یرستانپكۆن  قانوون
گۆڕێ   ل  ،یھ ژنان  دژی 
 ل ژنان  دژكردەوەی   .نی دا 
دژی  سیاستی  برامبر 
ئیسالمی  كۆماری  ژنانی 
ئوانی چاوكراوەترو ئاگاھترو 
چاالكتر كردوە. ھرچند ژنان 
لو بوارە دا نرخكی زۆریان 
 وەیو بزووتنگومان ئداوەو ب
بم  دەوێ،  دیكشی  نرخی 
النی كمی دەسكوتكانی تا 
لگڵ  ژنان   ك  یمئ ئستا 
مافكانیان ئاشنا بوون. تنانت 
ل ھندك بوار دا پاشكشیان 

كۆنپرستانكانی  بیارە   ب
زیاتر  لوەش  كردوە،  رژیم 
بۆچوون كۆن و سوننتییكانی 
بنماو كۆمڵ یان ل بارەی 
ژر   ناوەتھ توندی   ب ژن 
 ل بۆچوونكان  پرسیارودیدو 
ئاوگۆڕكی  ژناندا  برامبر 
رابردوو  چاو   ل زۆریان 
كۆمی  ھاتوەو  بسردا 
برەو  ھنگاوك  ئرانی 
پشوە بردووە ك دیارە ئو 
برەوپشچوون ب پچوانی 
زای  دەستی  میلی 
بسر  مزھبی 

.راندایئ
رووداوە   راست
دژی   ل سیاسییكان 
ژنان و بۆچوونی كۆنی 
سوننتی ل بارەی ژنان 
دژی   ل بیعداتی  و 
ژنان ل ماوەی چندین 
ساڵ دا ئو ئاڵ وگۆڕە 
 ل كۆمیتییانی 
ھناوە،  پك  ئراندا 
 وتدەسك ئو  بم 
مادام   تیانیكۆم
 ل بشك   ب بوون 
كۆمڵ  فرھنگی 
ریشیان  و  رەگ  و 
كۆمڵ  ناخی  نو   ل
بیارە  داكوتا،  دا 
سیاسییكانی دەوتی 
ناتوانن  بن،  ھرچی 
ئاوگۆرەكان   ب پش 
سیستمكی  بگرن. 
یان  حیزبك  سیاسی، 
ركخراوكی  ھر 
ھست   ویستپ  دیك
وگۆڕە  ئال  ئو  قوویی   ب
بۆ  بكا   تییانیكۆم  بنچین
وەك  داھاتوودا   ل ئوەی 
 توكن ئیسالمی  كۆماری 
برامبری  سنگری 
كۆمیتییكان  بزووتنوه  
كاتك  ژنان.  بزووتنوه ی  و 
 ل رژیمك  لگڵ   شك
و  ئۆپۆزیسیۆن  كشی 
پی  سیاسییكانوە  ھزە 
بزووتنوە  لگڵ   شك  نای
كات  ئو  كۆمیتییكان، 
 ژیمر ئو  بۆ  داھاتوویك 

بدی ناكرێ.  

ھسوكوتی ژنان و دژكردەوەیان 
برامبر بو رووداوان جموجووك 
و حرەكتكی ل نو ژناندا وەڕێ 
خستوەو سیمایكی گشتیی ل ژن و 

مسلی ژن ل ئراندا پك ھناوە 
ك دەكرێ ناوی بنرێ « بزووتنوەی 
ژنان « ك ل ئاكامی ھلومرجی 
سیاسی، ئابووری، كۆمیتی 
و فرھنگیی ئراندا پك 

ھاتوەوبۆخۆشی بۆت ھۆو سرچاوەی 
رجی دیكلومھ
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شه یدای ته مه ن ١٦ ساڵ و دایکی 
منداکی ٢ سانه  رۆژی ٨٨/٧/١١ 
چه قۆ  به   براکه یه وه   الیه ن  له  
گیانی ل سه ندرا. ئه و له  کاتکدا 
کوژرا که  له  سه ر شه قامک له گه ڵ 

پیاوک خه ریکی قسه کردن بوو.
ژیانی  ساڵ   ٢٩ پاش  پیاوک 
گومانکه وه   ھۆی  به   ھاوبه ش 
منداه کانی  به به رچاوی 

ھاوسه ره که ی خۆی کوشت.
پاییزی سای ٨١، له  خووزستان 
و  کوژرا  مامیه وه   الیه ن  له   کچک 
به خشی،  بکوژه که یان  بنه ماه که ی 
ئه وه   کچه   ئه و  کوژرانی  ھۆکاری 
جانتای  له   بنه ماه که ی  که   بوو 
پیرۆزبایی  کارتکی  کچه کایه ندا 

به ب ئیمزایان دیتبۆوه  .
به   کچک  به لووچستان  له  
به   ١٤ ساڵ  ناوی سه عیده  ته مه ن 
له الیه ن  باوکییه وه ،  گومانی  ھۆی 
باوک و براو ھاوڕکانی براکه یه وه  
به ردباران کراو گیانی ل سه ندرا.
دبه ر  مه ریوان،  دیه کی  له  
ده یویست  ئه وه ی  به ھۆی  خوسره وی 

له  مرده که ی که  به  زۆر پیدرابوو 
باوکیه وه   الیه ن  له   بته وه ،  جیا 

سه ری بدرا.
ھاوسه ره   ساه    ٤٦ پیاوکی 
ساڵ   ١٥ ته مه نی  که   سیغه ییه که ی 
زیاتر نه بوو به  ھۆی ئه وه ی گۆمان 
و دپیسیی لده کرد وه به ر چه قۆدا 
و برینداری کرد. ئه و پیاوه شی به  
گه ڵ  له   که   کوشت  چه قۆ  زه بری 

ژنه که ی قسه ی ده کرد.
ھۆی  به   له یال  لوڕستان  له  
کوڕه   به   شوو  نه یده ویست  ئه وه ی 
مامه که ی بکا، له گه ڵ ئه و کوڕه  که  
خۆشی ده ویست رای کرد. براکانی 
و کوڕه  مامه که ی ناوبراویان دیته وه  
و به  دارکیانه وه  به ست و ئاگریان 

له  جه سته ی به ردا.
 ٣ خۆی  که   جاسم  دزفول  له  
ژنی ھه بوو، کچه  ١٥ ساه که ی به  
ھۆی ئه وه ی گومانی ده کرد که  مامی 
کردبته سه ر،  ده ستدرژیی  کچه که  

سه ر بی.
دیسان له  دزفول پیاوک گومان 
و دپیسیی له  ھاوسه ری دووھه می 

ھه بوو که  گۆیا کوڕه که ی له و نیه ، 
سه ری ژنه که و منداه  ٧ سانه که ی 

بی.
له  توربه تی جام، پیاوک به  
کوڕه مامه که ی،  و  برا  ھاوده ستیی 
و  کوشت  جه وانه که ی  خوشکه  
دوای  ھاویشت.  له بیرکیان 
به   خۆی  پیاوه   ئه و  مانگ  یه ک 
پۆلیس ناساند و ھۆکاری کوشتنی 
بنه ماه   ئابووبردنی  خوشکه که ی 

به  ھۆی ئه وه وه  راگه یاند.
فه رھادی»  «شنۆ  سه قز،  له  
به  ھۆی رازی نه بوون به  شووکردنی 
براکه ی  ده ستی  به   زۆره ملی، 

کوژرا.
[له  دیه کی مه ریوان] «فرشته  
نه جاتی» که  ١٨ ساڵ له  مرده که ی 
چووکتر بوو به  نیازی جیابوونه وه  
به   باوکی.  مای  گه ڕابۆوه   لی، 
گۆیا  که   نه بوو  ئیسبات  تاوانکی 
پوه ندیی  دیکه   پیاوکی  له گه ڵ 
ھه بووه  له  الیه ن باوکیه وه  سه ری 

بدرا.
له   ژماره یه ک   ١٣٨٧ سای  له  

جینایه ت به  پاساوی نامووسپارزی

کوستان فتوحی

 له  دابونه ریت و که لتووری کۆمه گه  دواکه وتووه کاندا، چیرۆکی سه ربه رزیی پیاوان به نده  به  
گوایه ڵ بوونی ژن به  پاوانی بنه ماه وه  . نازانم چه ند ساه  بووم گوم له  وشه ی نامووس بووه ، 
به م گومانم نیه  زۆر منداڵ بووم، ھه ر لی ت نه ده گه یشتم و به  مشکیشمدا نه ده ھات رۆژک 
«نامووس» - به و مانا و پناسه  ی که لتووری کۆمه گه ی ئمه  - چه ندان جینایه تی لده که وته وه . 
یه که م جار که  نه فره تم له م وشه یه  له  ال دروست بوو ئه و کاته  بوو که  شاھیدی دیتنی رووداوکی 
له  ھاوسه ره  جه وانه که ی ده دا، ژنه که  ھه موو  توانایه وه   به  ھه موو ھیز و  پیاوک  غه ماوی بووم. 
جه سته ی شین و ره ش ھه ڵ گه ڕابوو و  ده م و لووتی خونی ل ده ھات. ئه و پیاوه   ده قه  به  ھه موو 
ئه و که سانه ی له  ده وروبه ری بوون دانه ده که وت، له گه ڵ لدان ئه م وشانه شی له ده م ده ھاته  ده ر:» 
بۆ شه ره ف و نامووسم ده به ی؟! نایه م زیندوو بمنی ده ته وێ بنامووسم بکه ی؟!  به  ده ستی خۆم 

ده تخنکنم» !
به م  بووم  منداڵ  ئه وه ی  له گه ڵ  کردمه وه ،  روودا  به   دیکه ی  دنیایه کی  ده رگای  رووداوه   ئه م 
دنیایه ک پرسیاریان له ال دروست کردم و دایکم پرسیارباران ده کرد. بۆم ده رکه وت پش ئه وه ی 
ئه وپیاوه  له گه ڵ ئه و ژنه  ژیانی ھاوبه ش پک بن، کوڕکی دیکه  داوای ئه و ژنه ی کردوه  به م بابی 
نه یداوه ت . رۆژک به  رکه وت ئه و کوڕه  به  به رده رکی مای ئه واندا ده ڕوا و ژنه که ش له  حه وشه  
ده ب، مرده که ی پی وایه  ئه وه  بۆ سووکایه تی کردن به و به ودا ده ڕوا. ژنه که  ئعتراز به م گومانه  
ب جیه ی مرده که ی ده کا و ئه مه  ده بته  ھۆی ئه وه  به ربته  گیانی ئه و ژنه  بتاوانه . پاش ته مه نک و 
سانکی زۆر که  ئه م جۆره ھه وانه  ده خونمه وه ، موچورکه ی ئازارک به له شمدا دت وئازاره کانم 

ده که م به  بیرکردنه وه  و سوورتر ده بم له سه ر خه باته که م. 
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مه ده نییه کان  نیھاده   و  ئه نجومه ن 
گه ل  له   مرۆڤ  مافی  والیه نگری 
مه ریوان  ژنانی  له   ژماره یه ک 
کوشتنی  کردنی  مه حکووم  وای 
له   که   نه سروھی  شه ھن 
الیه ن براکه یه وه  له  ئاوایی دزی 

کوژرابوو، رپوانیان کرد. 
بوو  چوو  دایکی  له گه ڵ  زوھرا 
بۆ مای باپیری، دوای گه ڕانه وه ی 
بۆ ما باوکی زوھرا گومانی ئه وه  

که   ده کا   کچه که ی  له  
خایه وه   الیه ن  له  
سکسی  ده سدرژی 
به م  سه ری،  کراوه ته  
ھۆیه وه  زۆھره ی ته مه ن 
الیه ن  له   ساڵ   ٧

باوکیه وه  ده کوژرێ.
 ١٣٨٧ خه رمانانی 
الوی  ژنکی  خه دیجه  
نیاز  به   ئابادانی 
ھاوسه ره   له   بوو 
جیا  موعتاده که ی 
مرده که ی  بته وه ، 
ھه رکه  ئه م بیاره  له  
ژنه که ی ده بیست خرا 
له گه ڵ ٢ مامی خه دیجه  
و  ده گرێ  پوه ندی 
 ل ئه وه ی  تۆمه تی 

ده دا که  خه دیجه  پوه ندی له گه ڵ 
رۆژک  ھه یه .  دیکه   پیاوکی 
ده چنه   خوشکی  له گه ڵ  خه دیجه  
سه ری  ده گه نه   مامه کانی  ده ره وه،  
ده که ن  ماشینی  سوار  زۆر  به   و 
دوایه   شار.  ده ره وه ی  ده یبه نه   و 
و  ده یگرێ  مامه کانی  له   یه کک 
ئه وی دیکه یان به  چه قۆ ده ست ده کا 
به  بینه وه ی ملی . به م خه دیجه  
سمه ت  به   گیانی  جینایه ته   له و 
ده گته وه   ناوبراو   .ده رده چ
ده  ھه رچی لیاین ده پاڕامه وه ، 
و  ده یانگوڕاند  به سه رما  زیاتر 
له گه ڵ  بزانم   ب گوت  ده یان 
ده م  من  ھه یه ؟   پوه ندیت  دا   ک
له گه ڵ  پوه ندیم  من  درۆیه   گوت 
که س نیه  من ھه میشه  گوایه ی 
ئه وان  به م  بووم.  مرده که م 
به   یه کیان  و  نه ده کرد  قبوویان 
به   کرد  ده ستی  میوه خۆری  چه قۆی 
بینه وه ی ملم. ته نانه ت حینجه ره  
و تاری ده نگم بدرابوون، ھه ستم 
کرد سه بر سه بر روحم له  جه سته م 
جیا ده بته وه . خونکی زۆرم له به ر 
ھه ستیان  کاتک  ئه وان  رژابوو، 

کرد که  ئیدی کارم ته واو بووه  و 
من  ئستاش  و  دوورکه وتنه وه   لم 

زیندووم.
پارزگای  فه راشبه ندی  -له  
فارس، سووسه ن ١٧ ساه  له  کاتکدا 
ویستوه ،  خۆش  دیکه ی  کورکی 
به م ناچار کراوه  ببته نامزه دی  
کوڕه مامه که ی. ناوبراو ناره زایه تی 
له م نامزه دییه  ده ربیوه . ھه ر به م 
ھۆیه وه  باوک و مامی به  چارشوی 

خۆی خنکاندیان.
ھۆی  به   پیاوک  گورگان  له  
ساه که ی   ٢٨ ھاوسه ره   له   گومان 
ئه سیدی  منداه که ی  چاوی  له به ر 
به  سه روچاوی ھاوسه ره که یدا کرد 

و گیانی ل سه ند.
ئه م نموونانه  به شک بوون له  
جینایه تی به  ناو نامووسپارزی 
له  کۆمه گه ی ئران و کوردستان 
«فاجعه   کتبی  پشه کیی  له    که 
خانمی  قه ه می  به   خاموش» 
نه ژاد  به ختیار  په روین 
لکۆه ری  و  رۆژنامه نووس 
دا  ئران  له   ژنان   بزووتنه وه ی 

کۆکراوه ته وه  و نووسراوه  . 
خاموش»  «فاجعه   کتبی 
و  مه یدانی  لکۆینه وه یه کی 
کاتیشدا  له ھه مان  و  به نرخ 
په روین  که   تاه ،  و  راچه کنه ر 
زۆر ئازایانه  به دوایدا گه ڕاوه  و 
باسی له  جینایه تکی  شه رماوی 
له  کۆمه گه ی ئران و کورستاندا 
کردوه  «کوشتن له سه ر مه سه له ی 
پارزی».  نامووس  به ناو 
لکۆینه وه که ی  بۆ  ناوبراو 

ته نانه ت  دواندوه   که سی  زۆر 
به   پوه ندییه کیان  ئه وانه ی 

قوربانییه کانه وه  ھه بووه. 
بۆچوونی  و  نموونانه   ئه و 
به   قوربانییه کان   بنه ماه ی 
که   ده ده ن  نیشان  ئه وه   روونی 
پناسه ی شه ره ف و نامووس و 
غیره تی پیاوان له م وته دا خۆی 
بنه ماه دا  مینه کانی  داونی  له  
وه ک  نامووس  و  ده بینته وه  
که ره سه یه ک 

کۆیله کردنی  بۆ 
که کی  ژن 

لوه رگیراوه . 
 ده ب بۆ 
ی  ا و ا د
له   جیابوونه وه  
باوکک  مرد، 
س  و مو بنا
یان  بکا؟ 
خۆشه ویستیی 
گه ڵ  له   کچک 
_ کۆڕک، 
له گه ڵ پاڕاستنی 

و   ھه مو
و  ڕوشون 
نه ریته باوه کانی 
  _ کۆمه گه  
بکا؟!  بریندار  برایه ک  غیره تی 
بۆ  کچ  ملنه دانی  ھۆی  به   یان 
پیاوانی  زۆره ملی،  شووکردنی 
بنه ماه  ھه ست بکه ن ب رزی به  
نامووسیان کراوه . ئه مانه  بۆچی 
ده ب جینایه تی دژی ئینسانییان 
ل بکه وته وه ؟ ! ئه وه  چ په یا مک 
ده دا به  کۆمه گه ی مرۆڤایه تی که  
له  ٧ مانگدا ٥٠ قه تی نامووسی 
ته نیا له  خوزستان روویداوه ؟! 

به ختیار نه ژاد له  کتبه که یدا 
که   سه ره تاوه   له    :ده نووس
پم  کرد  کاره که   به   ده ستم 
وابوو جینایه تی نامووسپارزی 
پارزگای   ٣ یا   ٢ له   زۆری  به  
زیاتر  ھه تا  به م  ھه یه ،  وتدا 
که وتم  لکۆینه وه که   وه دوای 
بۆم ده رکه وت له  زۆر پارزگای 
شوومه   دیارده   ئه م  دیکه شدا 

ھه یه . 
ئازه ربایجانی  پارزگاکانی 
ئازه ربایجانی  رۆژھه ت، 
رۆژئاوا، ئه رده بیل، کوردستان، 
خوزستان،  کرماشان،  ئیالم، 
به لووچستان،  و  سیستان 
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و  فارس  ھه مه دان،  لورستان، 
پارزگایانه ن  له و  خوراسان 
قه تی  له گه ڵ  خه که که یان  که  
زۆر  و  ئاشنان  نامووسی 
توندوتیژیی  شاھیدی  جار 

نامووسین.
له  باره ی قه تی نامووسیه وه  

قه ت ئامارکی دروست 
ده ست ناکه وێ، چونکه  
ھه ر وه ک به ختیارنه ژاد  
کتبه که یدا  له  
ئیمکانی  نووسیویه تی، 
به و  ده ستاگه یشن 
قه تیان  که   بنه مانه  
مه حاه.  رووداوه   تدا 
بین  ناکرێ  بۆیه  
له و  پارزگایه ک  چ 
و  یه که م  باره یه وه  

دوویه م و... ه.
به م وریاکردنه وه  
له   به رده وامه کان 
سه ر ھندک پارزگا، 
ئه و  که   ده دا  نیشان 
له واندا  قه تنه   جۆره  
نموونه    بۆ  زیاترن . 
خوزستان  پارزگای 
که  به رپرسانی قه زایی 
به رده وام له وباره یه وه  
یه که مه  ده که ن  باسی 
پارزگای  دوویه م  و، 
که   کوردستانه  
بواری  چاالکانی 
به   ژنان  مافه کانی 
تایبه تی خانمی په روین 
په روین  و  زه بیحی 
چاالکانی  ئه رده ن 

باره یه وه   له و  ژنان  مافه کانی 
نیگه رانییان ده ربیوه  و داوایان 
پویسته   کردوه   به رپرسان  له  
له م  پشگرتن  بۆ  ھه وه کان 
 ئینسانییانه  چ دژی  جینایه ته 

بکرنه وه .
و  رووناکبیران  جار  زۆر 
نووسه ران که  ئاوڕ له  مه سه له ی 
شه ڕه ف و نامووس ده ده نه وه ، 
به  فکر و بۆچوون ودابونه ریتی 
عه قیه تی  به   یان  و  عه شیره یی 
رابرووی  نه سه کانی 
ده به ستنه وه ، له  حاکدا ته نانه ت 
مه سه له ی  به   حه ساسییه ت 
نامووس له  نو نه سی الویشدا 
ھه ر  ئه وه تا  ده بینرێ.  زه قی  به  
نه ژاددا  به ختیار  کتبه که ی  له  

چه ندین کچی الو که  ئه و خانمه  
دواندوونی،  پوه ندییه دا  له م 
براکانیان  ده مارگرژیی  له   باس 
ده که ن  خۆیانه وه   نیسبه ت  به  
ده رده که وێ  قسه کانیاندا  له   و، 
به   باوکیان  له چاو  براکانیان 
زۆر  خوشکیانه وه   نیسبه ت 

توندوتیژترن  .
***

زیانباره   دیارده   ئه م 
 پ کۆتایی   ده ب کۆمه یه تییه  

ب
پاساوی  به   ژنکوژی 
جینایه تکی  شه ره فپارزی 
ئینسانییه  و  دژی  ئاشکراو 
لـ بكرێ .  چاوپۆشیی     ناب
نه مانی  و  که مکردنه وه   بۆ 
له    ده ب شوومه ،  دیارده   ئه م 
الیه که وه ، رگه  له وه  بگیرێ که  
که سوکار (مرد، برا و باوک و 
ھه ر سزایه ک  و...)  و خاڵ  مام 
بۆخۆیان پیان خۆشه  به  سه ر 
کچ،  خوشک،  (ھا وسه ر،  ژن 
برازا، خوشکه زا و...)ی خۆیانی 

و  کرده وه   ھه ر  بسه پنن.  دا 
یا  ژن  ره فتارکی  و  ھه وست 
که سوکاره که ی  دی  به   که   کچ 
و  تاوان  نییه   مه رج  نه بوو ، 
کرده وه   ئه و  ئه گه ر  بیت.  الدان 
پی  به    _ ھه لسوکه وتانه   و 
ھه ر پیناسه  و لکدانه وه یه ک_- 
تاوانیش  و  الدان 
کار،  و  که س  بن، 
سه الحییه ته   ئه و 
و  قانوونی 
نییه   قه زاییه یان 
کوشتنی  بیاری 
له   بده ن.  که سک 
دیکه وه ،  الیه کی 
ده ب ھه م له  ئاستی 
ھه م  و  کولتووری 
له  ئاستی قانوونی 
زۆر  ھه وکی  دا، 
ئه وه ی  بۆ  بدرت 
تاکه کانی  روانینی 
کۆمه گه  و روانینی 
نی  ه کا ه ند و نا

و  یاسادانان 
به رامبه ر   ..
ژنان  مافه کانی 
ئه وان  ئازادیی  و 
ھه بژاردنی  له  
ن  یا ژ و ھا
و..  وجیابوونه وه  
دیاره   بگۆردرێ. 
پویستی  ئه مه ش 
زۆری  کارکی  به  
له   فه رھه نگی 
بواره کان  ھه موو 
پکھاتنی  و 
ئازاد  و  ئه من  ھه لومه رجکی 
بۆ  ھه یه    ده سه ته وه  الیه ن  له  
ئه وه ی چاالکانی مافه کانی ژنان 
مافانه   ئه و  داکۆکیکه رانی  و 
 ت ئامانجه کانیان  بۆ  بتوانن 
ئیسالحی  ھه روه ھا  بکۆشن. 
قانوون بۆ پشگیری له  ھه رجۆره  
و  ژنان  به   دژ  توندوتیژییه ک 
مای  پاراستنی  و  دروستکردن 
ئه من بۆ ژنانک که  رووبه رووی 
توندوتیژی ده بنه وه ، تا به دیھاتنی 
رگایه کی  ھه لومه رجه ش،  ئه م 
چاالکانی  به م  پشه .  له   درژ 
بن،  ناھومد   ناب ژنان  مافی 
ئه گه رچی ھه وه کانیان ھه زینه و 

قوربانیی زۆری ده وێ.
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چمكی  راستیدا   ل   
ھمان   (Feminism) فمینیزم 
بزووتنوەی ژنان ك ریشكی 
قۆناغكانی  بۆ  دەگڕتوە 
لخو  و  ئورووپا  رۆشنبیریی 
 پارزەوین ئو  ھستانی 
بم  ناوەڕاستدا،  لسدەكانی 
گورەی  شۆڕشی  بیرۆككانی 
بۆ  بوو  لبار  ھلكی  فرەنسا 
یكم سرھدانی بزووتنوەی 
بیرەكانی  لوكاتی  فمینیزمی. 
 ب یكمجار  بۆ  مرۆڤ  مافی 
زیاتر  نووسراو  شوەیكی 
مافی  لگڵ  پوەندی   ل
لو  داڕژرابوون.  پیاوان 
جگیی فرەنسا ل دەیكانی 
ھژدەیمدا  سدەی  ٩٠ی 
بشوەیكی چاالكان بشداریی 
ژنان ل بزووتنوەی شۆڕش و 
 ننجوومزراندنی ئپاشان دام
ژنانی  سیاسیی  تایبتییكانی 
وردە  وردە  و  بینی  بخۆوە 
سرانسری  بۆ  ریشكی 

ئورووپا فرەوان كرد. 
ئازادیی  «بزووتنوەی 
چیرۆكی  گرینگترین  ژنان» 
كۆمگی   ل  مینیستییف
رۆژئاوادا،  ھاوچرخی 
خۆی،   ناوونیشان ئو  ھبت 
 یو بوارە سیاسیینیشاندەری ئ
و  ھداوە  سری  تیدا   ك
 ل تگیشتن  بۆ   كیدەرگ
نوان  جیاوازییكانی  ھندك 
فمینیزم.  پشتری  جۆرەكانی 
باسیان  پشوو  فمینیستكانی 
ل «ماف» و «یكسانی»ی ژن 
دەیكانی٦٠ی   ل بم  دەكرد، 
«ئازادی»  و  «زوم»  زایینیدا 
ل چاالكییكانی سیاسیی چپی 
سرەكی  وشی   ب تازەدا 
زیادبوونی   ب دەژمردران. 
ئازادیخوازەكانی  بزووتنوە 
وەك بزووتنوەی ئازادیخوازیی 
و...،  سیم  جیھانی  سوپا، 
فمینیزمی نوێ ب ناچار ناوی 
ئازادیخوازیی  «بزووتنوەی 
ئم   ك نا  لخۆ  ژنان»یان 

ڕەنگدانوەی  ناوە،  گۆڕینی 
توانینی   ل گرینگی  گۆڕانكی 
سیاسیی فمینیزمی ھاوچرخدا 

دروست كرد.

پناسی فمینیزم:
 ك ھاوكات  فمینیزم 
زاراوەیكی   ،ھزریی چمككی 
 وەیو بزووتنب ك رەنسییف
 ل  ١٩ سدەی   ل دەگوترێ 
ئمریكا ب ناوی «بزووتنوەی 
بزووتنوەی  دەناسرا.  ژنان» 
ژنان كۆمكی ھمڕەنگ لو 
 و بكریھ بوو ك گرووپان
شوەیك بۆ پشبردنی پگی 

ژنان ھویان دەدا.
زانستی  فرھنگی   ل
 ناسپ وا  «فمینیزم  سیاسیدا 
و  «برگریكردن  كراوە 
الینگریكردن ل مافكانی ژنان 
و باوەڕبوون ب یكسانیی ژن 
و پیاو ل بوارەكانی رۆشنبیری، 
سیاسی  كۆمیتی،  ئابووری، 
بم  گیشتن  بۆ  خباتكردن  و 

.«كسانییی
 وە لژوویییی مروانگ ل
وەك  فمینزم  دەیكانی١٩٨٠دا 
چمكك،  دواتر  و  زاراوەیك 
جیاوازی  مانایكی   كۆم
قۆناخدا  لو  گرت.  بخۆوە 
كۆمیتیی  رۆی  الینگرانی 
مافی   ل پشتیوانیان   ك ژنان 
سربخۆ  تاككی  وەك  ژنان 
دەكرد، ب «فمینیست» ناسران، 
 م لنیزم، بمەوانی فپ وات
ساكانی رابردوودا ب گۆڕانی 
رۆی كۆمیتی و تاكی ژنان، 
و  دەربین  بسر  گۆڕانكاری 
ھاتووە،  فمینزمیشدا  پناسی 
ندەتوانرا   ك بشوەیك 
لو  دیاریكراو  چوارچوەیكی 
 ت، بۆ نمووندەربخر ناسانپ
 وەیش بو   ناسانپ ئو 

بوون:
نووسری  ئیچ/  ئارین  ـ 
فمینیزم   یوایپ ئمریكایی 
لالیكوە وەك ناوكی «پووچ 

برچاو   تد  «قالنئ  ب و 
وەك  تریشوە  لالیكی  و 
شوازناسی  رەفتاری  جۆرك 
ئاۆزیی  شوازكی  یان 
 نجامدانئ و  بیركردنوە 
لبارەی ھلومرجكانی ژیان.

كۆمناسی  وینرون/  كریس  ـ 
خۆیدا،  دەربینی   ل بریتانیایی 
فمینیزم بزاراوەیكی سیاسی 
پناس دەكات ك برەو گۆڕینی 
دەست  پوەندییی  ئو 
و  ژن  نوان   ل  ك دەڕوات 

.یپیاودا ھ
فمنیستی  ھوكس،  بل  ـ 
 وایوبل ئمریكایی  ناوداری 
برھمی  فمینیزم   دای
پابندییكی سیاسی ـ ئابووری 
و كۆمیتیی ك ھوڵ دەدات 
و  سیاسی  رەگزی،  زابوونی 
نژادی لناو ببات و كۆمگیك 
بكاتوە  دروست  سرلنوێ 
تاك،  گشسندنی  تیدا   ك
ئیمپریالیزم،  ببرژەوەندیی 
و  ئابووری  فرەوانخوازیی 
خواستكانی ماددی بستراوەی 

كۆمڵ بت.
 ناسانو پوە لوردبوون ب
دەردەكوێ  بۆ  خامان  ئو 
شوەیكی  تنیا  فمینیزم   ك
كۆمیتی  یان  كردەوەیی 
فمینیزم  ئمۆ   بۆی ھر   ،نی
وەك  لبۆتوە  زۆری  لقی 
سۆسیال،  ماركسیست،  لیبراڵ، 
و  دەرونشیكار  رادیكاڵ، 

.ڕمۆدیرنیتوپئ
بو شتانی ك باسمان كرد 
و پاش خوندنوەیكی كورتی 
روانگ فمینیزمییكان، ب دوای 
وەمی ئو پرسیارەدا دەگڕین 
ك ئایا ل نوان فمینیزم، ھزری 
شوەی  و  فمینیزم  سیاسیی 
سیاسی و سیاست پوەندییك 

ھی یان نا؟
فلسفی  فمینیزم:  لیبراڵ 
گشسندنی   ب لیبراڵ 
ھدا  سری  سرمایداری 
یكسانیی   ب باوەڕبوون   ب و 

بھاكانی ژن ل فمینیزمدا
شلر باپیری                                                                                                                          
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تاككان، خوازیاری  سروشتیی 
 ئازادیی و  دموكراسی 
جۆرە  ئو  بوو.  سیاسیكان 
ھلومرجی   وەیبیركردن
گۆڕی،  پیاوەكانی  و  ژن  ژیانی 
 ل بورژواز  ژنی  بجۆرك 
كۆنی  دەستی  برامبر 
پیاوان ل ماكاندا راست بووە 
پیاوان   ك شوە  ھمان   ب
رەت  سیاسیییان   كھاتپ ئم 

كردەوە.
 ١٧٠٠ سای   ل  بۆی ھر 
گورە  ئاستل»  «ماری 
فمینیستی  و  فیلسووف 
پرسیارانی  ئو  بریتانیایی 
خستن روو «ئگر دەستی 
 ،بویست نكدا پتو رەھا ل
بۆ ل بنمادا پویست؟ ئگر 

 ،ویستزاندا پناو خ ل
 ل شوە  بھمان  بۆ 
نی؟  پویست  وتدا 
ئگر ھموو مرۆڤكان 
ب ئازادی لدایك دەبن، 
ئافرەتان   دەب بۆ 
بن  لدایك  بكۆیلیی 
 ل بوونیان  ھموو  و 
ھلومرجكی كۆیلیی 
پەوی  و   ب تواودا 
خواست ب  سنوورەكان 
پیاوان  دخوازەكانی  و 

بن؟»
لیبراڵ فمینیستكان 
ھژدەدا  سدەی   ل
زۆریان  ھوكی 
مافی  سلماندنی  بۆ 
یكسانیی ژن و پیاو دا. 
نۆزدەیمدا  سدەی   ل
مافی  یكسانیی  داوای 
یاسا  بپی  ژنانیان 

ل سدەی  دواتریش  و  و  كرد 
 مدا خوازیاری چاكسازییبیست
كۆمیتی  جۆراوجۆرەكانی 
و  كردن  گرەنتی  بۆ  بوون 

پداویستیی یكسان بۆ ژنان.
سرەتادا   ل ھروەك 
 ،روانین ئمجۆرە  كرا،  باس 
لسر  فكرییكی  بنمای 
و  (ژنان  مرۆڤكان  یكسانیی 
شوە  ئو  دامزراوە.  پیاوان) 
بیركردنوە ھوی دا سبری 
بسر  خۆی  سرەكیی 
تا   شبك مافكانیدا  و  یاسا 
لژر  و  ئوە  ئنجامی   ل

حاتكانی  یاسادا،  سبری 
ژنان  رەگزیی  ھواردنی 
خاوەن  ژنانیش  و  بتوە  كم 
پیاوان  ھاوشوەی  مافكانی 
و  ماف  خاوەنیتییی  ئم  بن. 
یاساكان، كم و زۆر كاریگرە 
 گكۆم رچاوەكانی خۆی لب
پشان دا ك ل ئنجامی ئوەدا 
 ب بوون  پیاوان  وەك  ژنان 
خاوەنی ھلومرجی گونجاو بۆ 
 پیش دۆزینوەی  و  كاركردن، 
ھلكان   ل پیاوان  وەك  و.. 

سوودمند بوون.
فمینیزمدا  بشی  لو 
دەتوانین لیبرایزم وەك بناخی 
سرەكی بناسنین، لو الینوە 
 ١٦ سدەكانی   ل لیبرایزم   ك
كالسیك  بلیبرایزمی   ١٧ و 

ئازادی  جۆر  دوو  ناسرابوو، 
ئازادیی  داناوە:  تاكك  ھر  بۆ 
ئازادیی  و   شایست و  ئرنی 

نرنی و ناشایست.
ل ئازادیی ئرنیدا، مرۆڤكان 
بوون بخاوەن ئیمتیاز و رۆی 
 روەھا لدرا، ھ یان پشایست
ھر جۆرە  دا  نرنیدا  ئازادیی 
 ك كرایوە  رەت  دەستك 
شوەیكی   ب  دەب ھبت 
 وات ئنجام،   بگات ناشایست 
بندی  لژر   دەب یكمجار 
 ل یان  بتدەر  دەست 
كسكی پەو و شونكوتوو 

سربخۆ  كسكی  بۆ  بگۆڕێ 
و خاوەن بیار، ل قۆناغكی 
تردا دەتوان مافی دیاریكردنی 

چارەنووسی خۆی وەربگرێ.
ب واتایكی تر دەتوانین بین 
دایكبووی   ل لیبراڵ  فمینیزمی 
بسر   ك  كرجلومھ
 ل ھروەك   ،زا كۆمگادا 
قسكانی خاتوو ماری ئاستلدا 
سبری  كشانی  ھاتووە. 
كۆمگادا  بسر  لیبرایزم 
دەستی  رەتكردنوەی  و 
 ل مامكردن   ل سپنراو 
 ل و  دەست  و  نوان خك 
ئاكامدا دەچت ناو ژیانی تاك، 
كۆتاییدا   ل بنمایی  و  كس 

:دەدات كرھم ھاوارە سئ
لگڵ  مرۆڤكان  یكم: 
ھیچ  و  یكسانن  یك 
 ل بادەستییك 

نوانیاندا نییه. 
 : م ە و و د
رەتكردنوەی دەست 
بناوی  ئیمتیازك  و 
ئازادی، لسر بنمای 
پرەنسیپكانی لیبرایزم 
پسند  مرۆڤكان  بۆ 

دەكات.
ئنجامدا   ل سیم: 
ئو ئیمتیازە بۆ ژنانیش 

قبووڵ دەكرت.
ئو ئنجام یكك 
ل بناخ بنڕەتییكانی 
فمینزمی  پكھاتنی 
راستیدا   ل  .لیبرا
بین:  دەتوانین 
شوازی  لیبرایزم 
بۆ  مرۆڤكان  روانینی 
ناسینی  و  دیاردەكان 
جیھانیبوون   ب سبارەت  ئو 
دەگۆڕێ ك ئو گۆڕان بمانوێ 
پكھاتی  نیوەی  نمانوێ  و 
 ك دەگرتوە  كۆمگش 

ھمان ژنانن.
 

سرچاوەكان:
فیمینسم،بولتن  ١.شباھنگ،جنبش 

فیمینسم.
 ٢.جین فریدمن، فیمینسم، ترجم

فیروزە مھاجر،انتشارات اشیان.

«بزووتنوەی ئازادیی ژنان» 
 ل مینیستییگرینگترین چیرۆكی ف
كۆمگی ھاوچرخی رۆژئاوادا، 
ھبت ئو ناوونیشان خۆی، 

 ك یو بوارە سیاسیینیشاندەری ئ
تیدا سری ھداوە و دەرگیك بۆ 
تگیشتن ل ھندك جیاوازییكانی 

نوان جۆرەكانی پشتری فمینیزم
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كردن  بازرگانی   
 ب  كا ئاوگۆری   وات
 ،كا  ب پارە  یان   كا
دابینكردنی  بۆ  ئمش 
ژیان  پداویستكانی 
وەسریكنانی  و 
زۆر  سامانكی 
دا  ئاكامیش   ل و 
پرۆژەی  دروستكردنی 
رەكبرایتی  گورەو 
گورە  بازرگانانی 
گورە. مرۆڤ لوەتی 
برژەوەندیی  بۆ  بیری 
چووە  تاككسی 
 كا  ب بازرگانی 
و  ژیان  ساكارەكانی 
كردوە.  دەوروبری 
ھاتوە   ل وای  تا 
كمی  قازانجكی 
وردە  وردە  كردوەو 
تماحی بۆ شتی باشتر 
و قازانجی باشتر چووە. 
ل نوان چند كس یان 
چند  عشیرەتو  چند 
بازرگان و یان ل نوان 
وتان دا بروە چووە 
گوی  مرۆڤ  كاتك   .
بازرگانی  وشی   ل
بیری   دەب تنیا   دەب
ھاوردە  ھناردەو  بۆ 
)ی  (صادراتوواردات 
بچت،  وتان  كای 
 مرۆكوە ئداخم بب
بازرگانی شوەی دیكی 
بخۆیوەگرتوەو ل مانا 
سرەكیكی خۆی الی 
بازرگانی  ئویش  داوە. 
و  بمرۆڤ  كردن 
ئوەی   ،ژن بتایبتی 
ئم لم وتارە كورتدا 
بازرگانی   ستمانبم
كردن ب ژن. ئم دژی 
بیاننامی  به نده ی  ئه و 
 :دە  ك  مرۆڤ مافی 
«مرۆڤ دەب ب ئازادی 

 ب سربست  و  بژی 
بوارەكانی  ھموو   ل

ژیاندا.»
 ب كردن  بازرگانی 
 ،یوەی ھند شژن چ
 مان  ل كام  ھر   ك
مافكانی  ھموو  دژی 
ھركام  مرۆڤو 
جرگبترو  تر  لوەی 

و  كارەساتكی 
تراژیدیای  ئاكامكی 

ل دەبتوە.
 ل ھر  ئگر   
روات   ب  نموون
دەست  ساكارەكی 
دەتوانین  بكین   پ
 ل نموونیك  چند 
بازرگانی كردن ب ژنان 

بھنینوە:
مای   ل  ك ئوەی   
زۆر   ب  ككچ باوك 
دەدرێ ب مردو باوكی 

یان برا یان ھرخزم و 
كس و كاركی كۆك 
برامبر   ل پوڵ  پارەو 
كچكیان  خونی 
وەردەگرن و ب بیانووی 
ئوانیش   ك ئوەی 
دەب ژن بۆ كوڕەكیان 
خرجی   دەب و  بنن 
بۆ  زەماوەندەكیان 

ئوە  بكرێ.  دابین 
كوریدا  زمانی   ل
شیربایی»ی   » ناوی 
زۆر  لسردانراوە. 
 پارەی بو  جار دیسان 
 ن، واتكی تر دەكسك
ئوانیش بۆ كوڕەكیان 
ئوەیان  دەكن.  كچك 
بھای  گۆڕینوەی 
مای   ب  كانئینسان

دونیا.
 مندا وەی كیان ئ
لسر  ھر   ككچ

بۆ  مارەیی  حقی   النك
دیاری دەكرێ و دەدرێ 
یان  خۆی  خزمكی   ب
لرەشدا  تر.  كسكی 
و  خزم  بۆ  سامانك 
پیدا  وكاری  كس 

.دەب
 ل  دیك شوەیكی 
ب ژن،  بازرگانی كردن 
ك بروات شاراوەیو 
زۆر   ب  ،نی دیار 
 ژنشفرۆشی كردن بل
لالین پیاوەوە، ئمش 
باوك  الین   ل دەكرێ 
مردو  یان  براو  یان 
سرۆكی   ل ھندك 
قاچاغچیكانوە   تاقم
دا  لمشیان   ك  .ب
بدەستھنانی  مبست 
 ،پوو پارەو  و  قازانج 
ئم  ئوەی  سرەڕای 
 ب كۆمدا   ل  ژنان
 ل كم چاو  و  سووك 

دەكرن.
 ل تر  شوەیكی   
بازرگانی كردن ب ژنان 
ب زۆر كار پكردنی ژنان 
 یان ب ن پیاوەوەیالیل
 .گارییب كی دیكواتای
ھر  پیاوە  ئو  جا 
كسكی ژنك ب، بو 
مرجی ك حقدەستی 
گیرفانی   تبچ  كارەك
بۆی   كوژنپیاوەك
نب سوود لم پارەرە 
دا  شوەیان  لم   .ببین
ئگر كارەكش كاركی 
 ندانڕەفمش رەواو 
 تدەچ دیسان   ،ب
كردن  بازرگانی  خانی 
ل ژن،  ككی خراپ  و 
وەك  دیسان  ژن  و 
لم  دەكرێ.  سیر   كا
وەك  تنیا  ژن  كاتدا 
ككی  كار  ئامرازكی 

الینكانی بازرگانیكردن ب ژنان             
       نسرین حسن زادە



ژماره  ٢٨               به فرانباری  ١٣٨٩

١٤

ل وەردەگیرێ.
جۆركی تر ل بازرگانی كردن، 
كك وەرگرتن لو ژنانی ك بۆ 
ریكالم و كا و جل و برگ و 
خواردەمنی .....ھتد ونیان چاپ 
ھر  ئمشیان   چونك دەكرێ. 
بۆ سرنجراكیشانی موشتریان 
زیاتر  پیدا كردنی سوودكی  و 
بۆ  ریكالمی   ك  ییانكا لو 

دەكن.
بازرگانی   ل تر  شوەیكی 

بازرگانی  ژنان،   ب كردن 
 كژن وخۆ براست ككردن
دەكرێ، وات ژنك خۆی وەك 
كا سیر دەكرو كاك ئوە 
ئم جۆرەیان زۆر برچاوەو 
 ل گورەی  زۆر  كارەساتی 
 شیان زیاتر لموە. ئتدەب
دەداو  روو  دا  وتان  نوان 
وتی   ل دیاردەیش  ئم 
ئران زۆر باوە . ژنانی ئرانی 
 ل و  لقوماون  ئوانی  چ 
 ب گرفتك  ھر  لبر  ماڵ( 
ئوانی  چ  كردوەو  رایان   (
قاچاغچیكان  باندە  لالین 
دەڕفندرن، رەوانی وتانی 
وتانی  بتایبتی  دەرەوە 
 نودەدر دەكرن  عڕەبی 
دەست سرۆك عشیرەتكان 
كیف  بۆ  دەومندەكان  و 
كردن و رابواردن و خۆشی، 
كام   كۆیل وەك  دەنا  یان 
ناخۆش  و  سخت  كاری 
پیان   یھ كارەكری  و 

دەكرێ.
 ی كو ژنانوە ئداخب 
تووشی ئم نھامتیان دەبن 
 شر گیروگرفت و كب و ل
ب ویستی خۆیان  وناخۆشی 
ل ماڵ رادەكن، رووبرووی 
دەبنوە  گورەتر  كشی 
 وای خۆشن و منداوەك ئ

دەردی  زۆرو  ئازاری  لبر   ك
یككوە  باوەشی   ل زۆر 
تر،  یككی  باوەشی   تدەچ
باوەشی   ك ئوەی  ھیوای   ب
گرمتروئازارشكنتر  تر  ئوەی 
 پ خۆی  دەردی  چارەی  و   ب
حاك   ل ئوە  بكاوبحستوە. 
دای ك ئو ئازارەی ك ھیتی 
 شانو كرۆیشتن و راكردن ل ب

چارەسر ناكرن.
بازرگانی  دیكی  بواركی 

 ك وەرگرتن لژنان ك كردن ب
موقعیتی ژن ل كۆمگاكمان 
 تودەك كمتر  ژن   ك  دای
 ربۆیھ و  گومان  و  شك  بر 
رەنگ وەك ئامرازی راگواستنی 
تنانت  و  قاچاغ  مكی  و  شت 
 ل ككیان  ماددە ھۆشبرەكان 

وەربگیرێ. 
دیاردە  ورای   ،دیاردەی ئم 
ناشیرینكانی دیكی وەكوو ئیدزو 
ئیعتیاد ب ماددە بھۆشكرەكان 

الوان  خۆكوشتنی  و  وبكاری  
و ب تایبتی الوی كچ، راكردنی 
 ... لشفرۆشی  بنماو  كچانی 
خریك گرووی كۆمگاده گرێ 
دەخنكن و كاریگری نگتیڤی 
ل سر كۆمگا ب گشتی و الوی 
 ،ت دەبتایب یشتوو بگتازە پ
ناراستوخۆ  ئوانیش   چونك
 ندەك خۆیان  پش  ئوانی 
ئوان  ئاراستی   ب نموونو 

دەرۆن.

ركخراوە   دەب  بۆی
 سازمان و  مدەنییكان 
مرۆییكان و بیروڕای گشتی و 
گشتی   ب دەستھاتووان   ل كار 
بنبكردنی  و  چارەسری  بۆ 
جیددی  ھنگاوی   دیاردەی ئم 
ھنن. چیدیك الوانی وتكمان 
سودای  و  سات  بر   ونكن
بژەوەندی  و  تماح   ب  مرۆڤ
 ش بریتییوو ھخوازەكان. ئ
 ل ژنان  ھۆشیاركردنوەی   ل
 م دیاردانكانی ئئاكام

و مترسییكانی.
 كخراوانم رئ دەب
لگڵ   دیمان وتارو   ب
شارەزایان  و  پسپۆڕان 
سازكردن  رگای   ل و 
درامای  نیشاندانی  و 
 ب بم  كورت،  كورت 
ساكار  سادەو  زمانكی 
بۆ ئوەی ھموو كس 
شایانی   و  بگات  تی 
لوەرگرتن  كك 
دەوتان   دەب  .ب
و  ركخراوەكان  و 
چاپی   ب سندیكاكان 
پۆستری  ونو 
مترسیكانی  ھونری، 
رگای  ر   سه 
ژنان   ب بازرگانیكردن 
بكن.   سترجب زیاتر 
ب چشنك ك ژنانكی 
به ر   ونبك زیاتر 
زانیاریه کان  شپۆلی 
وھوشیارکردنه وه کان. 
بگومان  كارە  ئم 
سر   دەكات كار 
ئم  قوربانیانی  رژەی 
دیاردانو دەتوان وردە 
باشی  كاریگری  وردە 

 .بر ژنان ھبۆ س
ئم   ھیوای بو 
سرەتایك   ببن  نگاوانھ
دیاردەیو  ئم  نمانی  بۆ 
ئم  سزادانی  و  دەستگیركردن 
بۆ  تنیا   ك  بازرگانان جۆرە 
ژیانی  تاككسی  برژەوەندی 
 كوردستان ئم  الوی  ھزاران 
دەخن مترسی و گوی تمنیان 

ب گشاوەیی سیس دەكن. 

 ی كو ژنانوە ئداخب
تووشی ئم نھامتیان دەبن 
 شر گیروگرفت و كب و ل

 ویستی خۆیان ل وناخۆشی ب
ماڵ رادەكن، رووبرووی كشی 
 و منداوە وەك ئورەتر دەبنگ
نخۆش وای ك لبر ئازاری 
زۆرو دەردی زۆر ل باوەشی 

یككوە دەچت باوەشی یككی 
تر، ب ھیوای ئوەی ك باوەشی 
ئوەی تر گرمتروئازارشكنتر 
 و چارەی دەردی خۆی پ ب

بكاوبحستوە. 
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و  مژوو   ب ب سرنجدان 
مرۆڤ،  كۆنی  شارستانیتی 
ڕەگزی  وەك  ژنان   میشھ
كراوە   ل چاویان  دووھم 
پیاوان  چاو   ل ھروەھا  و 
بھایكی كمتریان پ دراوە.

 ك چاوەڕوانییك 
بووەو  ژنانی   ل كۆمگا 
سنوور  ھیتی،برتسكو 
دارە دە دەب ژن ل سووچی 
نو  كاروباری  خریكی  مادا 

.ن بنانی منداماڵ و ڕاھ
بم ئمرۆك ژنان زۆرتر 
خوازیاری ئوەن ك راستوخۆ 
و  بگرن  ڕۆڵ  كۆمگادا   ل
 كارو چاالكی ل زرۆن كتام
بۆیش  ھر  بنونن.  خۆیان 
ئابووری  بواری   ل دەیانوێ 
ئوە  بن،تاكوو  سربخۆ  دا 
نیشاندانی  بۆ   ب گرەنتیك 
سربخۆیی خۆیان. كۆمك 

كاری  شونی   ل گیروگرفت 
ژنان دا ھی دەبت ھۆی ئوە 
ك ل براورد ل گڵ پیاوان دا 
 ل چاویان  نزمتر  ئاستكی   ل

بكرێ.
 ك و گیرو گرفتانك لكی

ژنان ل شونی كار دا ل گی 
دەبن،جیاوازی  رەوڕوو   ب

.م گرتنیانكدانان و ب
دوو   ب  جیاوازیدانان ئو 

:وە پراكتیزە دەبش
شوەی   ب ١.جیاوازی 

راستوخۆ    
شوەی   ب ٢.جیاوازی 

ناراستوخۆ
 ل راستوخۆ  جیاوازی 
ھموو بوارەكاندا ل نایكسانی 
پلی  برزكردنوەی  كاری 
بگرە  دەستوە  حق  و  كاری 
تا یارمتی و تشویق كردن و 
ل زۆر شتی دیكش دا وە بر 

چاو دەكوێ.             
یاساكاندا   ل  میشھ
راستو  جیاوازی   ك دەبینین 
خۆ ل نوان ژنان و پیاوان دا 
ھی،بم كمتر دەسلمندرن 

ك ئوان جیاوازین.
 ك ناراستوخۆ  جیاوازی 

ھیان،ئو  ژنان   ب برامبر 
 ك  یتانقس خوندنوە 
ژنانی   ب برامبر  پیاوان 

. یانكار ھكر
ژنانی  پیاوان   ھروەھا  
كركار ب رگر و مترسیك 

داھاتی  و  كار  بۆ 
 مدەزانن.ئ خۆیان 
 یھۆیان لو  یكك 
ھۆی   تدەب  ك
برتسككردنوەی 

كار و داھاتی ژنان.
گرفتك  تاترین 
دا  كار  شونی   ل ژنان   ك
ھیان و لگی دا برەوڕوو 
جنسیی.ئو  دەبن،ئازاری 
الیان   ل زۆرتر   ئازاران
 ی كسانو كران و ئوبرب

ل سروو ترەوەن روودەدا.
ئازارو  ئو  كات  زۆربی 
چاوی   ل دوورن   تانزیئ
 ك كی جنسی دیكك.ئازارخ
دەیکه ن  ژنان  دژی   ل پیاوان 
ئم   .دەروونیی تیژیی  تووندو 
توندوتیژیی كاتك دەردەكوێ 
بۆ  ركابرك   دەبن ژنان   ك
دا.  ئابووری  بواری   ل پیاوان 
توندو  پیاوان   ك  دایكات لم 
 ل ژنان   ب برامبر  تیژی 

خۆیان نیشان دەدەن.
بشكی  جنسی  ئازاری 
 ب  یھ پوەندی  زۆری 
جیاوازی رەگزییوە. جیاوازی 
 ب جنسی ژنان رازی دەكا ك
كمترین مافی خۆیان رازی بن. 
ئازاری جنسیی ژنان ل بواری 
كاری دا برتسك و سنوردار 

دەكاتوە.
بو شتانی  ب سرنجدان 
 نجامئ بو  كرد  باسمان   ك
ژنان  گرفتی  گیرو   ك دەگین 

.ییزۆر قووڵ و بنچین
ژنان بۆ ئوەی ك بتوانن ئو 
بكن  چارەسر   گرفتان گیرو 
پویستیان  ببن  بینیان   ل و 
 ل  ینو بیركرنوەیكی   ب

ھمبر ژنایتی خۆیانوە.
 نن كلمژنان دەتوانن بیس
ب بیری خۆیان دەتوانن بریار 
بدەن و نكون ژر كارتكری 

ھستیارییانوە.
                          

سرچاوە: گۆڤاری ئینترنتی(فصل 
نو) 

  

ژنان و كار   
                          وەرگان: ئازاد عباسیان               
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بیاری  دەركردنی 
لالین  بردبارانكردن 
كۆماری  دادوەریی  سیستمی 
ئیسالمی بۆ خانمكی ھاووتیی 
 كینس) بناوی  ئرانی 
بتاوانی  ئاشتیانی)  محمدی 
مانگی  ماوەی چند   ل «زینا» 
كاریگرییكی   ك رابردوو 
راگیاندنكان  لسر  زۆری 
ھبوو و تا ئستش كمپین و 
خۆپیشاندانكان بۆ رزگاركردنی 
 ختس  سزای لو   خانم ئو 
شوەیك   ب  ،ردەوامب ھر 
(نیكۆال  ئوەی   یشتگ كار   ك
سركۆماری  ساركۆزی) 
 ر تاگیاند «ئرەنسا رای گف
موویكی سری خانم ئاشتیانی 
پوەندییكانی  بتوە ئوا  كم 
تواو  فرەنسا  و  ئران  نوان 
بیارە  ئو  دەركردنی   .«دەب
و  ئیسالمی  كۆماری  لالین 
ھیبوو   ك دەنگدانوەی  ئو 
وای لكردم ك خوندنوەیك 
حوكمی  و  بكم   تباب ئو  بۆ 

ئیسالم بۆ زینا بزانم.
 

زینا و بردبارانكردن چی؟
 ل (زناو  خود  یا  زینا 
عرەبی) ب واتی پوەندییكی 
و  ژن  نوان  نامشرووعی 
 محصن ژنانی  نازناوی  پیاوە، 
جنسی  پوەندیی  مانای   ب
ھاوسرگیری   ك ژنك  لگڵ 
زینا  لسر  نامھوێ  كردبت. 
قس بكم، بكو دەمھوێ بزانم 
 ر بردبارانكردن سئایا ب ك

حوكمكانی ئیسالم یان نا؟
جۆركی  بردبارانكردن 
 ل بیاری  وەك   یدیك
بم  كوشتن،  و  سدارەدان 
ئو   ك جیاواز،  شوەیكی   ب

ساڵ  ھزار  دوو  بۆ   وەیش
ئو  دەگڕتوە.   ستئ پش 
برد  ھاویشتنی   ب  وەیش
بوە   ك ئو كسی  بڕووی 
نیوەی  تا  و  دەكرێ  محكووم 
ئوەندە   ،خاكدای  ل بژنی 
ئازارەوە   ب تا  پدادەن  بردی 
بردبارانكردن  سزای  دەمرێ. 
یاساكانی   ل زینا  تاوانی  بۆ 
 یسزای كۆماری ئیسالمیدا ھ

و بووەت بشك ل یاسا. 
 

ل قورئاندا ل چند شوندا 
شوەی  و  زینا   ب ئاماژە 
 ردبارانكردنب ئو  سزاكانی 
 وەیو شبارەی زینا بكراوە. ل
 ل یك  ھر   دەب» ھاتووە 
 ١٠٠ ژنان و پیاوانی زیناكار ب
و  بدرن  سزا  شالق   زەرب
مكن   پ بزەیییان  ھرگیز 
خودا   ب باوەڕتان  ئگر  و 
 دەب  یھ قیامت  رۆژی  و 
ھندك   سانك ئو  سزای 
لبكن)  چاوی  باوەڕداران   ل
لو   (٢ ئایی  نوور،  (سورەی 

 وان ژن و پیاودا بن دا لئای
مبستی سزادان ھیچ جیاوازی 
داننراوە و بۆ ھریكیان ١٠٠ 
زەرب شالق وەك سزا دانراوە، 
 ل .ت نیتایب و سزاینیا ئت
ئایی سیمی سورەی نووردا 
ھاتووە ك ژن و پیاوی زیناكار 
 ل وەردەگرن.  سزا  یك  وەك 
ئایی چوارەمی ھمان سورەدا 
ئو  سلماندنی  بۆ   ) ھاتووە: 
 ٤  ب پویستی  ئوە   زینای
روون  ئوە   ك  ،یھ شاھید 
 ٤  مستئ زۆر   ئاشكرای و 
شاھید بتوانن ھاوكات لبارەی 
كس  دوو  تایبتیی  پوەندیی 
ئاگدار بن و بینر بن، مگر 
 ب  وەندییپ ئو   ك ئوەی 
 وە دوورە لئ ت كئاشكرا ب
ھموو الینكوە. كس ئامادە 
نی بۆ سزای ٨٠ زەرب شق 

بت شیه دی بدات.
كران  ئاماژە  ئایتانی  لو 
ھیچ كامیان باس ل ئنجامدانی 
حوكمی بردبارانكردن بۆ زینا 
ناكن. ب پی ئو خوندنوانی 

ك لردبارانكردن سزایب
 دەرەوەی ئاینی ئیسالم 

 

شلر باپیری                                                                                         
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 ل كردوومن   ك
ئاماژە  ئایتكدا  ھیچ 
بردبارانكردن   ب
 قورئاندا ل دراوە، لن
 ت ئاماژە بندین ئایچ
كراوە،  بردبارانكردن 
زینا  بۆ  نك  بم 
بكو بۆ ھڕەشكردن 
دوژمنانی  ترساندنی  و 
 نموون بۆ   .ئیسالم
سورەی كه ھه ف ئایی 
 ،١٨ ئایی  یس   ،٢٠
ھود   ،٤٦  ئای مریه م 
 ئای شعر   ،٩١  ئای
من  باسكردنی   .،١١٦
 وەیبۆ ئ و ئایانبۆ ئ
قورئاندا   ل بم   ك
سدارەدان   ل سزای 
بۆ  بردبارانكردن  و 

كاری زینا داننراوە.
ئستا بابتی گرینگ 
ئگر   ك  وەیئ
سدارەدان   ل سزای 
بردبارانكردن  و 
ئیسالمدا   ل زینا  بۆ 
بۆ   واتك  ،یھ
ئیسالمییكانی   نشو
ئران  دەرەوەی 
بڕوەبرانی،  و 
 ل پشتگیری 
ناكن؟  بردبارانكردن 
 ردبارانكردن لر بگئ
ئیسالمدا بۆ زینا بوونی 
بۆچی   واتك  ،نی
ناوەندە ئیسالمییكان و 
دەرەوەی  موسمانانی 
ھموو   ب  ك وت 
دەستیان  شوەیك 
راگیاندنكان   ب
دەركردنی   ب رادەگات 
ئو  بیاننامیك 
بیارە ئاینیی محكووم 
 ن؟ لناك ركۆنو س
كاتكدا ھر ل برازیلوە 
تا  باشوور  ئمریكای 
ھكوتووی  ڤاتیكانی 
ناوچی شارستانییتی 
دژی  كۆن  رۆمای 
بم  بردبارانكردنن، 
 ب  ناوەندان ئو 
خۆیان  بوونی  بدەنگ 
دیارە   یلسم لو 
پسند  بیارەیان  ئو 

كردووە.
وەك  كیسكی 
خانمی  كیسی 
ئاشتیانی ل دادگكانی 
 واتك زۆرە،  ئراندا 

لو  كیسیان  ئو  بۆ 
بردباران   ب كاتدا 
كرد  محكووم  كردن 

ھنا  ئویان  و 
ھموو  سر 
تلڤزیۆنكان، 
ئو   یوانل
و  ھۆكار  كارە 
مبستی دیكی 
پشتوە   ل
یكك  بت. 
 ھۆكاران لو 
ئوە   دەتوان
 ل  ك بت 
ھموو  كاتكدا 
راگیاندنكانی 
دنیایان خریكی 
بیارە  ئو 
كس  كردووە، 
چند   نازان

گۆڕانكاریی  و  ھواڵ 
گرنگی دیك لو نوەدا 

ب سروشون كراون؟ 
بو  سرقابوون   ب
كس  ئیتر   ،نواھ
ناپرست ل چند مانگی 
كس  چند  رابردوودا 

چند  كراون؟  زیندانی 
كس لسدارە دراون؟ 
الوی  و  گنج  چند 

ماددە  تووشی  وت 
ھۆشبرەكان ھاتوون؟ 

گنج  و  الو  چند 
بھۆی  نكراوە  بۆیان 
ئابووری  خراپی  باری 
پك  ھاوسری  ژیانی 
و  نبوونی  بنن؟ 
و  ژن  چند  ھژاری 
ھدری  برەو  كچی 
الدانی  و  خراپ  كاری 
بردووە؟  كۆمیتی 
رككوتنامی  چند 
ئیمزا  دۆالری  ملیار 
كراوە؟ چندین ھوای 

جۆراوجۆری تر.. .
تنیا  نوەندەدا  لو 
 نی ئاشتیانی  خانمی 
قوربانی   بووەت  ك
بكوو   ،یاریی ئو 
قوربانی   یاریی ئو 
 ك  یھ زۆرتری 
بن  بتوانین   یوانل
ھموو  راستیدا   ل
بھر   رانئ وتی 
و  سیاسی  باوەڕكی 
ئاینییوە قوربانیی ئو 

رووداوانن.
 

دەرەنجام،
بردباران  سزای   
 ككردەی زیناكار  بۆ 
دەقكانی  دەرەوەی   ل
 تھاتوون قورئانوە 
تنیا  و  ئیسالم  ناو 
پوەندیی ب دەستی 
تا   یھ ئیسالمییوە 
بۆچوونی راستقینی 

 .و ئاینئ
 

سرچاوەكان:
ماشینی/  فریدە   _١
 رابط و  سنگسار 
(زنان)  جنسی  نامشروع 
از نگاە قرآن، تیر ١٣٨٩.

وسمقی/   صدیق  _٢
سنت  یك  سنگسار  ایا 
آبان  است،  اسالمی 

.١٣٨٩
ژیال  مھندس   _٣
آیا  پناھی/  شریعت 
سنگسار كردن یك حكم 

قرانی است، تیر ١٣٨٩
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كرەسمان   مئ»
 ل راگینكان   .نی
دانین.   مئ دەستی 
خراپ  زانایانیان 
ئوە  ناساندووە. 
و  بیست  بوانن 
كشفی   ل ساڵ  چند 
پشوورەیی  حیجابی 
تپڕیوە. حیسابی كن 
چیتان كردووە؟ژنانتان 
ھناوەت ناو ئیدارەكان. 
 چوون كن   چاول
ئیدارەیك  ھر  ناو 
كردووە.  فلجیان 
ئستا برتسك بۆتوە. 
 رەی پن پزانایان دە
مدەن. میان نرن بۆ 
ئگر  ژن  پارزگاكان. 
دەست  ناو   ھات
ی  ك خ ۆ د و ر با
دەتانھوێ   ،نودەش
سربخۆییتان  ژنان 
بگرن؟  بدەستوە 
ئوە   ی كسانو كئ
دەكنوە  السایان 
خریكن برەو ئاسمان 
ئوە  ھدەفن. 
لگڵ  سروكارتان 

ژنان؟»
رووحو مووسوی 
خومینی – ١٣٤١/٩/١١

را   ١٣٤١ سای   ل
دژبرانی  ئاینی  دەنگی 
پاشایتی  رژیمی 
ریشیی  گۆڕانكی 
داھاتبوو.  بسر 
ربرایتی بزووتنوەی 
 ل ئران  ئیسالمی 
دەست ئایتو كاشانی 
و الینكی بتواوی 
پیاوك  دەرو  ھاتبووە 
ھگری   ئا ئستا   ك
سیستمی  دژبرایتی 
بدەست  دەست 
سر   ل قامكی  بوو 
 شك ھستیارترین 

كۆمگای  نریتیكانی 
ككی  دانابووو  ئران 
پاگیندەیی  پو 
سیاسی ل وەردەگرت. 
بربوی   ب خومینی 
بوونی   شندووچ
كۆمگای  نریتی 
ئرانی برامبر لگڵ 
مافكانی ژن دانابوو و 
بنیاتی  كردبووە  ئوی 
لگڵ  خۆی  دژایتی 
ئو  پاشایتی.  نیزامی 
 ل دەگووت.  راستی 
 ی ١٣٤١ دا زیادتر لسا
ل كشفی  بیست ساڵ 
تپڕیبوو  حیجاب 
لباری  ئران  و 
كۆمیتی و نریتیوە 
بنڕەتی  گۆڕانكاریكی 
ژنان  ھاتبوو.  بسردا 
ل ئاستكانی جیاوازی 
 ھاتبوون دا  كۆمگا 
كارەوەو  بازاری  ناو 
گۆڕانی  مسلی 
مبستی   ب یاساكان 
و  ژن  بوونی  یكسان 
یاسا  برامبر   ل پیاو 
دا، بوونی مافی دەنگدان 
تق  مافی  ژنان،  بۆ 
یكسانی  بوونی  و 
بوارە  ھموو   ل
ببوو  دا،  یاساییكان 
بم  رۆژ.  باسی   ب
لو بوارە دا كۆمگای 
قوارە  یك   مئ
سرەتاوە،   ل نبوو. 
كشفی حیجاب ب سر 
سپابوو  كۆمگادا 
گۆڕانی  سرەڕای  و 
كلتووری  یاساكان 
كۆمگای  ژنی  دژە 
گۆڕانكاركی  ئران 
بسردا  ئوتۆی 
ئم شتكی  نھاتبوو. 
سمرە  و  سیر 
پوەندی  ھیچ  و  نبوو 

بوونی  دیكتاتۆر   ب
حكوومتی پاشایتیوە 
ئو  ونی  نبوو. 
 یی و تو و ك ھ
 تی ی  م كۆ
 سیستم  ل دەتوانین 
دا  رۆژئاواییكانیش 
ئمریكا   ل بدۆزینوە. 
مافی  ژنان   وەك پاش 
یا  درا،   پ دەنگدانیان 
وەك  رەشپستكان 
توانیان  ھاووتی 
مافی  خاوەن   ب ببن 
دەنگدان، كۆمگا ھروا 
 وەندیجیاوازی و پ ل
ن  كا ە ر مب ا ر ب نا
بوو. بردەوام  دا 
كلتووری  گۆڕانی 
پچوانی   ب كۆمگا 
 ل یاساكان  گۆڕینی 
 جب  ج دا  شوك 
ندەبوو. بم ل ئران 
نریتی  دواكوتوویی 
كۆمگای ئران ل یاسا 
رفۆرمیكان و بنڕەت 
لگڵ  نیاری  بوونی 
ژن ل كلتووری باوك 
دا،  كۆمگا  ساالری 
كرەسی سیاستكی 
بۆ  بسوودبوو 
ناڕەزایتی  دەربینی 
ربرایتی  دەست   ل
كات  ئو  ئایینی 
 ل دا.خومینی 
و   قس  ل سرەتاوە 
 ل خۆی  تراكتكانی 
سای ١٣٤١دا دژایتی 
ئركیی   ب ژنی  لگڵ 
سرەكی خۆی دەزانی. 
لم دەوران ب دەگمن 
قس یا نووسراوەیكی 
دەبینین كئم رەگزەی 
نكردبتوە.  زەق 
 ب نیزیك  روانینكی 
دژەژنی  وتووژی 
رەسنایتی  خومینی 

 ب ئو  كلتووری 
سانایی دەردەخا.

روانگی   ل  
یكسان  خومینییوە 
مافكانی  بوونی 
دژایتی  پیاو  و  ژن 
ئیسالم  لگڵ  كردن 
خك  دەژمردرێ. 
ئیسالم   ب باوەڕیان 
ھی و دژ ب یكسانی 
 واتك مافكانن 
ھركات دەوت لگڵ 
خك  نارەزایتی 
 وە بتروو دەبڕووب
دەكا.   كشپاش ناچار 

:دە
رۆژنامكان   ل  »
درشت  ختی   ب دا 
مافی   ك  نووسیویان
دەنگدانیان داوە ب ژنان، 
گمیك   مئ بم 
بوو. بۆ دەنگ دانوەی 
گشتی  بۆچوونی  بیرو 
 ك  یلسم بو 
روانگیان ب گورەیی 
گورەیی  و  ئیسالم 
قورئان ھ كن...ئاغا 
دیت،  مسلكتان 
 .نی ژنان  مسلی 
 .بچووك شتكی   مئ
بوون  نارازی   لسم
دیسان   ..ئیسالم  ل
 لسم بو  دەستیان 
كردەوە.   پیسان
 ك بابتانی  ئو 
بردبوون  لناویان 
زیندوویان  دووبارە 
 ل  » كردوونتوە. 
 ماف یكسانی  بابت 
یكسانی  گشتییكان» 
گشتییكان   ماف
چند  كردنی  پشل 
واجبی  روشونی 
ئیسالمن. نرنی كردنی 
روشونی  چندین 
روونی قورئانن. دوایی 

مافكانی ژن و نیارانی                    
   وەرگان: دایكی كیان
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بھۆی  بوو  دیتیان 
 . . . لك گ شك
كرد....  ل حاشایان 
كاندا   رۆژنام  ل
زگماكی  زمانی   ب
نووسیان.  فسیح 
بۆ  ژنان  چوونی 
پسند  سربازی 
بم دوایی  دەكرێ، 
 ،شوورەیی دیتیان پ
لیان  خك 
گوتیان  رەنجان... 
درۆی.» (خومینی – 

 (١٣٤١/١/١٠

سیستمی 
 ل دەستدار 
خۆڕاگری  برامبر 
كۆمگاو  كلتووری 
 ك لشخۆڕاگری ب
ئاینیی  مامۆستایانی 
ناچار ب پاشكشی 
كاتی دەب. خومینی 
 كشانپاش ئم 
سركوتنی  وەك 
زانایان نو دەبا ھتا 
خۆی  بزوتنوەی 

بھز بكا:
« ئمساڵ خراپ بوو لبر 
رووی   النسم ئم   وەیك
 وەیك لبر  بوو  باش  داو 
ئوە ئاغایان ئیسالمتان زیندوو 
كردەوە، راوەستان، ل برامبر 
ئگر  راوەستان.  دا  زوم 
خۆراگر نباین خودا دەزان تا 
ئاخرەكی دەڕۆیشتن. خۆڕاگری 
حاشا   وەیك بھۆی  بوو  ئوە 
گوتیان:  بكن،  لویستكانیان 
نخر تق بدەست پیاوە. كی 
گوتوومان؟....لوالیوە   مئ
تر  لالیكی  و  دەن  بۆخۆیان 
 گوتوومان  مئ كی  دەن 
تق ب دەست ژن ب؟ نخر 
تق ب دەست پیاوە. ل الیك 
بابت   ل كی   منا،ئ دەن 
میراتیش  گوتوومان؟  میراتوە 
خودا   ك  یوەیش بو  ھر 
گوتووی. ل الیكی تریش دەن 
 ژن بچ گووتوومان می ئك
ئاغا  سربازی؟  خزمتی  بۆ 
 «.یھ دا  رۆژنامكانتان   ل

(١٣٤١/١/١٠)

كردن  دژایتی  خومینی 
ژن  مافكانی  یكسانیی  لگڵ 
خۆی  ئایینی  ئركی   ب پیاو  و 
یكسانی  نبوونی   .دەزان
مافكانیش بروونی باس دەكا.
ب ئاشكرایی دوژمنایتی لگڵ 
مافی تق، میراتی وەك یك، 
بشداریی ژنان ل ئیدارەكان و 
 ب دەكا.  دا  دەوتی  سیستمی 
مافكان  یكسانی  تر  واتایكی 
 ،مابن چوارچوەی   ل
ئابووری و كۆمیتی دا رەد 
دەكاتوە. زیرەكی و لھاتوویی 
نیشان  ھمبر   ل ئو  سیاسی 
و  مافكان  نایكسانی  دانی 
 ستپشتی ھپاو ب ئیسالم دای
نامووس   » و  نریتیكان 
كلتووری  ی  پرەستییكان» 
باوك ساالری، وتی سرەكی 
سای   ل ئران  گالنی  بۆ  ئو 
رستكانی  یكم   ١٣٤١،ل

 :وەیو شی دا بكتراكت

راجعون.   الی انا  و  لله  «انا 
بدەستی  دەست  سیستمی 
سر  كردە  دەسترژی  ئران 

ئایینی پیرۆزی ئیسالم و قسدی 
 بكات دەستدرژی   یھ وەی 
حورمتی   ب قورئانیش.  سر 
ب نامووسی موسومانان دەكا 
پسند   ب  مزا دەزگا  ئم  و 
كردنی نام گلك ب پچوانی 
ژنانی  دەیھوێ  یاسا  و  ئایین 
نجیب لكدار و گالنی ئران 
 م برشۆڕ بكا. دەزگای زاس
تمای یكسانی مافكانی ژن و 
پیاو پسند و كاری پ بكا. بو 
واتای ك واجبكانی ئیسالم و 
قورئانی پیرۆز پشل بكا. بو 
 ١٨ تمن  كچانی   ك  مانای
ساڵ ببا بۆ خزمتی سربازی 
سربازخانكان.   تشبیانك و 
واتا ب زەبری سرنزە كچانی 
 نامووس ببا بۆ بنیات الو و ب

فاسیدەكان.»(١٣٤١)

 ١٣٤١ سای  كۆتایی  تا 
سرچاوە   (مرەش (مانگی 
ھاوبیر  ئو  لگڵ  ئایینیكان  
بوون و تراكتكی ھاوبشیان بۆ 
دەوت سبارەت ب یاساكانی 
 توئای  مانل نووسی.  ژن 
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مورتزا  و  و  شریعتمداری 
ئم  كرد.  واژۆیان  حائری 
تراكت رادەگین ك ل باری 
مژووییوە ژنان مافی دەنگدان 
ل ھبژاردنكانیان دانبووە و 
بشداری ئوان ب دژی یاسای 
دژی   ب ھروەھا  و  بنڕەتی 
ئایینی ئیسالم. ب ئاشكرا دەن: 
« پسند كراوی ئم دواییانی 
دەوت سبارەت ب بشداری 
ھبژاردنكان   ل ژنان  كردنی 
 پ بوا  ئایینیوە  باری   ل دا 
رەد  یاساوە  باری   ل نكراوو 
كراوەتوە.» و ھروەھا ئاگادار 
كردنی  «بشداری  دەكنوە 
ژنان ل ھبژاردنكان یا دانی 
نیوەی  ھنانی  و  ژنان   ب ماف 
 گا...جگران بۆ كۆمی ئكۆم
چی  فساد  و  چارەرەشی   ل

تری ل ناكوتوە.»
دژەژنی  كلتووری  خومینی 
بۆ  دەستماییك  وەك  ئرانی 
خۆی  سیاسی  بزووتنوەی 
سیستمی  لگڵ  دژایتی  بۆ 
دەسه تدار داناو لم رگای دا 
نریت  وتوژە  چین  پشتیوانی 
 ب كۆمگای  پرەسته کانی 
دەست ھنا. ل شارەكان شپۆلی 
نام وتلگرافی پشتیوانی كردن 
و  مكدارەكان  وردە  الین   ل
 ل كاسبكاران دەستی پ كرد. 
كاسبكارانی  تلگرافی  جوابی 

ھمدان دا نووسی:

 قس  ل «بردەوام 
باسی  دا  ناحزەكانیان 
پیاو  و  ژن  مافكانی  یكسانی 
سیاسی  بوارەكانی  گشت   ل
 ك كردووە  كۆمیتیان  و 
روشونكانی  ھندك   دەب
و  بگۆڕی  بۆ  قورئانیان 
دژكردەوەی   روەیكبل
حاشایان  دیت،  موسومانانیان 
 ل خراپتر  پاساوی  كردو   ل
بۆ  ھناوە....كچان  تاوانیان 
بانگھشت  دانیش  سوپای 
و  دەدەن  ھانیان  و  دەكن 
 ك دەكنوە  راستی  بۆخۆیان 
بكن  سربازی  پشتر   دەب
گشتی  بزاری  لگڵ   چونك
حاشای  دەبنوە  برەوروو 
پی  زام  دەكن...دەزگای   ل
وای ب ھنان گۆڕی یكسانی 

بۆ  رگایك   دەتوان مافكان 
 ستبم بردنی  پش  برەو 
 ك بكاتوە  خۆی  خراپكانی 
ئویش ھرش بردنی یكجاری 
(٤٢/٢/١٢) «...ر ئیسالمبۆ س

بۆ  خومینی  بم 
شڕكمپنكی ب دژی یكسانی 
پیاوان  گڵ   ل ژنان  مافكانی 
 ب پویستی  و  ھنابوو  پك 
تواوی وژەرانی ئاینی ھبوو. 
ھموو شونك دەبووای ببت 
دەربینی  بۆ  تریبوونك   ب
دژایتی كردن لگڵ یكسانی 
لو  ھر  وپیاو.  ژن  مافكانی 
بۆ  برووسكیكی   ل سادا 

وژەرانی ئایینی نووسی:
یكسانی  نیسبت   ب  »
و  دەرببن  بزاری  مافكان 
 ل ژنان  كردنی  بشداری   ل
 ب پویستی   ك كۆمگادا 
و  رق   ،یھ زۆر  فسادكی 
قین دەرببن و ھاریكاری ئاینی 
خودا بكن و بزانن «ان تنصر و 
الله ینصركم و یسبت اقدامكم.» 

(٤٢/٢/٢٨)

جۆزەردانی  پازدەھمی   ل
سزدەی  تا  را   ١٣٤٢
 بۆ توركی وەری ١٣٤٢ كزەخ
پاپشتی سرەكی  دوورخراوە، 
خومینی  وقسكانی  نوتق 
دژایتی كردن ل گڵ یكسانی 
مانگكانی   ل بم   .كانماف
بابتی  وردەوردە  دا  كۆتایی 
 ب دا  خۆی  جگی  سرەكی 
ئامریكاو  سر   كردن ھرش 
كاپیتۆ  گی   ب ئیسرائیل. 
میدانكی  خومینی  السیۆن، 
 ل دیتوە.  شڕكردن  بۆ  تری 
دەركوت  بۆی  دیكوە  الیكی 
 كانی ژنان بی مافلسم ك
دا  ئران  كۆمگای   ل ھوری 
لم  كردۆتوە.  خۆی  جگی 
كاتان دا ئاماژە ب بربرەكانی 
دەكا  مافكان  یكسانی  لگڵ 
بم زیاتر ل باس الوەكیكاندا 
و وەك « كار ل كار ترازان» 

باس دەكا:

 ل دەستدار  ھیئتی   »
جیاتی وەیك بۆ ئابووری ئران، 
بۆ برگری كردن ل تیاچوونی 

رزدارەكان،..   بازرگان
بدۆزتوە،  چارەسرك 
وەك  زیانبار  كاری  خریكی 
ئوەی ك باسی كرا دەب وەك 
 زراندنی ژن بۆ دەبیرستاندام
 كان و پیاو بۆ دەبیرستانكوڕان
كچانكان ك فسادی ئم كارە 
 و پك ئاشكرایموو الیبۆ ھ
داگرتن لسر وەیك ژنان ل دام 
 ن ككان دابنتییودەزگا دەو
خراپی و بی سوود بوونی ئم 
كارە بۆ ھموو الیك بروونی 

دیارە.» (١٣٤٢/٨/٤)

سیاسی  جوونوەی 
دەسپكی   ل خومینی 
 وەی وی بۆ توركیدوورخران
 بازرگان كردبوو.  تشنی 
كردنی  خرج   ل رزدارەكان 
درغیان  مای  ھاوكاری  پارەو 
پویاگندەی  نكردبوو. 
ربری  وەك  ئوی  وژەران 
-سیاسی  ئاینی  ركبری   ب
ناساندبوو. ل وەھا كات وساتك 
سر  كردبووە  ھرشی  ئو  دا 
ئامریكا، ئیسرائیل، یھوودیكان 
سانك  و  بھائیكان  و 
چاوەڕوان بوو تا بدەستھنانی 
جاركی  بۆ  سیاسی  دەستی 
ژنانی  بكاتوە سر  ھرش  تر 

ئرانی.

جمھووری   » ئوڕۆكش 
ئیسالمی» ل دوژمنایتی كردن 
ل گڵ ژنان و پداگری لسر 
مافكان  یكسانی  نبوونی 
و  ویست  درژەدەری  تنیا 
دامزرنری  خواستكانی 
دا   سندوق لم   ك خۆیتی 
نبوو.  لعنت چی تر   ل  جگ
سرەكی  بناغكانی   ل یكك 
كردن  شڕ  خومینی  نھزەتی 
بوو  ژنان  مافكانی  لگڵ 
كۆكی   ،تیینایرەس وئم 
 .ئیسالمی جمھووری  سرەكی 
سر   ل براكان  جمھووری 
راوەستاوەو  جیاوازی  بنمای 
درژە  بنمایش  ئم  سر   ل

ب ژیانی خۆی دەدا.
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كاك  لگڵ  بوو  چۆن  پ:   
 ئاشنا بووی و شووت پ بدوع

كرد؟
خزمایتی  پیوەندی   ل و: 
 كرد ك شووم پ ئامۆزام ك
دموكرات  حیزبی  پشمرگی 
پشتر خزانی ھبووە و  بوو، 
خاوەنی دوو كوڕ و كچك بوو 
ب ناوەكانی ( رەشید و عومر 
كوڕی  رەشیدی   ك زارا)  و 
ترمكشیان  و  كرا  شھید 

ندایوە.
و   یھ مندات  چند  پ: 

ناویان و چ دەكن؟
دوو   یھ مندام  چوار  و: 
كوڕ و دوو كچ ب ناوەكانی (چیا 
و چاالك و سازگار و سۆزان) 
ئستا خریكی خوندنن، بم 
خوندن  لسر  نیتوانی  چیا 

بردەوام بت.
پ:كاك عبدو ھسوكوتی 
كاری  بۆ  ماوەو   ل بوو  چۆن 

حیزبی چۆن بوو؟
پیاوكی  بی  ھتاكوو  و: 
دڵ ئاوە و ھمن و لسرەخۆ 
ھاوسنگرەكانی  لالی  و 
و  كار  بوو،  خۆشویست 
زۆر  حیزبی  ئه رکه کانی 
و  دەبرد  بڕوە   سۆزاند
درغی ندەكرد ل ھیچ كارك 

.ردرابایی سپپ ك

پ: چی ل فر بووی؟
و  خۆبوون   ب بوا  و: 
ئو  لسر  بوون  بردەوام 
ربازەی ك تیدا سانکی زۆر 

خه باتی کرد و سه ری نایه وه .
پ: ئستا ك ل سۆنگی كاك 
عبدووە رت كوت ناو حیزبی 
دموكراتی كوردستان دەی چی؟

و:زۆر سه رفه رازم و شانازی 
به  خۆمه وه  ده که م که  له  ته مه نی 
١٣ سایه وه  ھه تاکوو ئستا که  

 له  ناو ریزه کانی خه بات دام، ل
زۆربی ئۆرگانكانی حیزبی دا 
 ب ستۆ گرتووە و بئ كارم ب
 م بكئیش وەی كئ دانگو
زەحمت یان نا بردەوام بووم 

ھتاكوو ئستا.
 سا  ١٠  ب نزیك  پ: 
ئتۆ  كردوە  فوتی  ھاوسرەكت 
ل ژر سبری حیزبی دموكرات دا 
منداكانت  بنماكت،  خۆت، 

چۆن پروەردە كردوە؟
زۆر  ماوەیدا  لو   مئ و: 
سربرزان ژیاوین ل سایی 
كوردستان  دموكراتی  حیزبی 
حیزبوەھاوكاریمان  لالین 
منداكانیشم  كراوەو 

سرفرازن.
و  خۆش  بیرەوەرییكی  چ  پ: 
 بدوع كاك  لگڵ  ناخۆشت 

ھی؟
و: بیرەوەریمان زۆر ھبووە 
بم  ناخۆش  و  خۆش   ب
زۆر  ناخۆشمان  بیرەوەری 
زیاترە،  خۆشی  بیرەوەری   ل
 ل  ك بیرەوەری  خۆشترین 
ژیانی ھاوبش دا ھمانبووبت 
شاد بووین ب دیداری دوكتور 
 ل  رەحمان قاسملوو كبدوع
و  كردین  سردانی  ماكمان 

گورەی كردین.
پ: منداكانت ئو ھۆگرییان 

 

 

 

خانزاد محموودیان كچی محموودە ل ركوتی ١٩٦٢/٣/١ ل گوندی گوەالنی سردەشت ل دایك 
بووە.خوندن و نووسینی ل قوتابخانی شۆرش فر بووەو تا ٣ی سرەتایی خوندوویتی. ھاوسری نه مر 

کاک عبدو محموودیان.ك ل سای ١٣٨٢ ب ھۆی رووداوی ماشن گیانی ل دەست دا.

خانزاد مه حموودیان:

زۆر سه رفه رازم و شانازی به  خۆمه وه  ده که م که  له  ته مه نی ١٣ 
سایه وه  ھه تاکوو ئستا   له  ناو ریزه کانی خه بات دام

دیمانه : ژنان

نه مر کاک عه بدو مه حموودیان
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كورد  بزووتنوەی   ب
دموكراتی  حیزبی  و 
دی   ب چۆن  كوردستان 

دەكن؟

 ل منداكانمان  و: 
دموكرات  حیزبی  ناو 
و  بوون  دایك   ل
ربازی  درژەدەری 

باوكیانن.
جار  زۆر  پ: 
سازگار)  و  (سۆزان 
كاك  یادگارییكانی 
كارە   ل  بدوع
نو  ھونرییكانی 
بشدارن.  دا  حیزب 
 و دووانبۆم باسی ئ

:بك
و  سۆزان  و: 
كچم  سازگاری 
 بۆن زۆربی   ل
مراسیمكانی  و 
بشداری  دا  حیزبی 
دەكن ھوی خۆیان 
رووحی   ك داوە 
بكن  شاد  باوكیان 
تابۆ  ئو  ھۆی   ب
 ك ھونریانی 

پشكشی دەكن.
پ: ئگر شتكمان 

 خۆش پت  و   گوتبن
بیفرمووی. فرموو

 ل ئمن  و:  
گوندی   ل سای١٣٦٣ 
 ب سر  دەشتو 
 ب قدزێ  ناوچی 
ئران  تۆپبارانی  ھۆی 
ل كمپكانی حیزبی دا 
بریندار بووم و چاوكم 

ل دەست دا.
قسیكت  چ  پ: 
لم   ك ژنانی  ئو  بۆ 
دا  دوایی  سای  چند 
ئازیزەكانیان  ھاوسرە 
خاوەنی  داوەو  دەست   ل
چاوگشكانیانن   مندا

ھی؟
ھیوای  و: 
بۆ  سركوتنیان 
دوایان  و  دەخوازم 
 ب  ك دەكم   ل
لژیاندا  نبن  ئومد 

زۆر  منداكانیان  و 
په روه رده   باشی   ب
دوا   ل تاكوو  بكن 
بۆ   نموون  ببن رۆژدا 
كسانی  ئو  ھموو 
 ل ھاوسرەكانیان   ك
ئاست  له   داوە.  دەست 
سه ختییه کان دا خۆڕاگر 
 تدەب خۆڕاگرییه   بن، 

سركوتنمان.  ھۆی 
زۆر   ب من  ژیانی 
بوو  تپڕ  ناخۆشیدا 
بم ب ئومید نبووم 
بردەوام  و  ژیاندا   ل
خزمتكردن   ل بووم 
و  گل  و  حیزب   ب
ھیوا  و  نیشتمانكم 
 ك  وەیئ ئاواتم  و 
بگرته وه   یه ک  حیزب 
.و كوردستان ئازاد ب

پشنیاركت  چ  پ: 
و  ژنان  یكیتیی  بۆ 

گۆڤارەكمان ھی؟
ھیوای  تنھا  و: 
و  سمتی  و  ساغ 
سركوتنتان ل كار و 

خبات.
سوپاس  زۆر  پ: 
وەمی  لوەی 
ئمت  پرسیارەكانی 

دایوە.
سوپاس بۆ ئوه ش 
به سه ر  منتان  که  

کردوه .
كچی  سازگاری 
 بدوع مام  نمر 
ھندك  بۆخۆی 
پرسیارەكانی   ل
دابۆوەوبۆی  وەم 

 ك ناردبووینوە، 
وەمی  ئمش 

سازگارە:
ل كاتی شھدبوونی 
 ب ژیانمان  باوكم 
تواوی تاڵ بوو ھموو 
رۆژك ل سعات ١٢ 
چاوڕی  دەرگا  لبر 
كی  دەمگوت  دەبووم 
دەگڕتوە.  باوكم 
دوعام  كات  ھموو 
رووحی   ك دەكرد 
بھشتی   ب پاكی 
لگڵ   .ب برین شاد 
شھیدەكانی  ھموو 
 میشھ دایكیشم  تر. 
 ك بووە  زەحمتكش 
سایدا   ١٣ تمنی   ل
ریزەكانی  ناو   ھاتۆت
 ك كاتك  حیزب. 
دایكم شووی ب باوكم 

كردوه ، باوكم ٢٥ سال 
ل دایكم گورەتر بووە 
مردنیشدا  كاتی   ل و 
بوو. ساڵ   ٦٣ تمنی 
كاتك ك شھید میرزا 
نیشكۆن  عبدوی 
مالحسنی  لگڵ 
شوەسی ھاتن مای 
دایكمیان  باوكم.كاتك 
بینی، ب باوكمیان 
ئو   دەب گووت 
مرد   ب كچت 
بدەی. ئوان پان 
وابوو ك كچیتی. 
باوكم   چونك
دایكم   ل ٢٥ساڵ 
بوو.  گورەتر 
خۆشترین  ئوە 
ی  ر ە و ە بیر

.دایكم
زۆر  دایكم 
ھر   باش
ن  كما ی ا و ا د
زوو   بھ لی 
و  دەكا  جبجی 
ناكا.  دیمان   ب
ھیچ  ناكم  باوەڕ 
دایكك ل جیھاندا 
من  دایكی  وەك 
بت  خۆڕاگر 
دوای   ل  چونك
تنھا  باوكم  مردنی 
ماینوە و كس نبوو 
و  بكات  بخومان   ك
رۆژانمان  خرجی 
ھموو  دایكم  بدات 
ترخان  خۆی  توانای 
كردوە بۆ ئوەی بمان 
ژنت. دایكم ھیچ فرق 
نوان   ل جیاوازی  و 
بم  ناكات  ئمدا 
ھموومان   ل سۆزانی 
 ت چونكخۆشتر دەو
 مانگ  ٦ پاشبرەیو 
بووە ك باوكم ماشن 
لی داو به جی ھشتین 
دەخواست  خۆزگشم 
و  بموە  رۆژك   ك

باوكم ل ماوەبت.

 چیا،               سۆزان،          خاتوو خانزاد،          سازگار
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ئاغداشلوو  شۆھرە 
پری  یكمی  ناوی   ك
٢١ی  تبارە  وەزیری 
١٣٣١ی  بانمڕی 
ھتاوی ل دایك بووە. ئو 
ئكتركی   ك  خاتوون
ئرانی-  بڕەچك 
ئمریكایی سای ٢٠٠٣ی 
ختی  كاندیدی  زایینی 
باشترین  بۆ  ئۆسكار 
فیلمی   ل ژن  ئكتری 
و  خۆڵ   ل خانوویك 
تم بوو. ھروەھا سای 
رۆڵ  بۆ  زایینی  ٢٠٠٩ی 
فیلمی  زنجیرە   ل گان 
توانی  سدام  بنمای 
ختی شیاوی « ئمی» 
وەدەست بن ئاغداشلوو 
گالنی  شۆڕشی   ل بر 
 ب فیلمی   س  ل ئران، 
ناوبانگی ئو سردەمدا 
و لگڵ س دەرھنری 
سینمای  ناوبانگی   ب
 بریتی بوون ل ران كئ
كیاڕۆستمی،  عبباس 
علی حاتمی و محممد 
رەزا ئسالنی رۆی گا 

و ھاوكاری كردن. ئو پاش 
وتی   رۆیشت شۆڕش 
لگڵ  ھاوكات  و  ئمریكا 

ھووشنگی  ھاوسرەكی 
شانۆی  زۆر   ل توزیع 

شۆھرە ئاغداشلوو ئكتری

 سركوتووی ئرانی
                    وەرگان و ئامادەكردنی: حلیم ڕەسووی
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ا  د ر جۆ و ا ر جۆ
رۆیان گاوە.

نھنی  فیلمی 
بھشت

٢٠٠٠ی  سای 
شۆھرە  زایینی 
ئاغداشلوو بۆ یكم 
جار پاش ماوەیكی 
زۆر ل دەرنكوتنی 
 ل دا  سینما   ل
سینماییی  فیلمی 
بھشت  نھنی 
 s u r v i v i n g
 (p a r a d i s e
سر   رۆیشت)
پردەی سینماكانی 
فیلمی  ئمریكا. 
«نھنی بھشت» 
دەرھنری   ب
كوشان  كامشاد 
 رانییم فیلمی ئكی
ئینگلزی  زمانی   ب
سینماكانی   ل  ك
ئمریكا دا ب شوەی 
نیشان  گشتی 
 ك  فیلم ئو  درا. 
لگڵ  پشوازیكی 
برەوڕوو  زۆر 
 ل  نموون بۆ  بوو. 
جشنوارەی  الین 
نونتوەییی فیلمی 
قاھرە بانگھشت كرا 

 ١٠ ك لكو وەك ی
فیلمی ھبژردراوی 
ئمریكا لوێ بوو.

فیلمی خانوویك 
ل خۆل و تم

 ٢٠٠٣ سای 
خاتوو  زایینی  ی 
كاندیدی  ئاغداشلوو 
ئۆسكاری  ختی 
ئكتری  باشترین 
فیلمی  بۆ  ژن 
خۆڵ   ل خانوویك 
جیا   ك بوو  تم  و 
لوەش چوار ختی 
ناوەندی  گوبژری 
لۆس  رەخنگرانی 
ئانجلس، نیۆیۆرك، 
سن سیناتی و ئان 
ئو  بردەوە.  الیمی 
 ل فیلم خانوویك 
خۆڵ و تم برھمی 
پۆلمن»  «وادیم 
ئكتر  لگڵ 

بناوبانگی  گلكی 
«بنكینگزلی»  وەك 
براوەی ئۆسكار بۆ 
فیلمی   ل ئكتری 
سای   ل «گاندی» 
«جنیفر  و   ١٩٨٢

برەوەی  كانلی» 
بۆ  ئۆسكار  ختی 
فیلمی   ل ئكتری 
جوان»  «زەگینی 
رۆی   ٢٠٠١ سای 
چند  وەك  گا. 
نموون ل فیلمكانی 
 خاتوون ئو 
 ب ئاماژە  دەتوانین 
شترەنجی با سای 
و  ھتاوی  ١٣٥٥ی 
زەمان و بردبارانی 
بكین.  سووڕەیا 
 رنجس جگای 
شۆھرە  خاتوو   ك
 ی ١٣٥٧ وەك پسا
ئكتری  الینگرین 
سینمای   ل ژن 
بۆ  ناسرا.  دا  ئران 
 ل  نموون چند 
فیلمكانی  زنجیرە 
ئاماژە  دەتوانین 
فیلمی  زنجیرە   ب

و  سدام  بنمای 
چوارەمی  وەرزی 
 ٢٤ فیلمی  زنجیرە 
بكین ھرەوھا ئو 
خاتووون ل ئرانیش 
 ل ئمریكاش   ل و 

شانۆدا  چندەھا 
كردوە  بشداری 
«خاتوونك  وەك: 
«بۆنی  دەمرێ»و 
عشق».  خۆشی 

شۆھرە  خاتوو 
كاری   مانل جیا 
یشی  ر نھ ر ە د
 نموون بۆ  كردوە 
ی  ر نھ ر ە د
رادیۆیی  برنامی 
نوای  و  دەنگ 
 ل  ك بوو  ئران 
كنای نونتوەیی 
سراسری ئمریكا 
و  بوبۆتوە  دا 
كاری  چندین 
كۆتایی   ل دیكش. 
دەن ك خاتوو  دا 
ئاغداشلوو  شۆھرە 
ئكترە   ل یكك 
سركوتووەكانی 
 ل  ك ھالیوودە 
پیوەندی  بشی 
دا  نونتوەیی 
تواو  خوندنی 

كردوە.
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حافزی مووسوی سای ١٩٥٤ 
 ل ئران  باكووری  روودباری   ل
ھنا  وازی  نیوەچی   ب بووە.  دایك 
فارسیی  ئدەبیاتی  خوندنی   ل
پشووی  نیشتمانیی  زانكۆی   ل
كاروباری  خریكی  ئستا  و  ئران 
بڕوەبریی  پشتر   .وانییرۆژنام
 كارنام ئدەبیی  گۆڤاری  نووسینی 
بوو ك دواتر لیان داخست و ئستا 
و   وازنا»ی ماپڕی  بڕوەبریی 
كۆڕی حفتانی ھی لسر شیعر 
كۆ  چند  شاعیرە  ئو  ئدەبیات.  و 
تا   ك كردووەتوە  بو  شیعری 
ئستا پشوازییكی گرمی ل الین 

خونرانوە ل كراوە. 
خۆت  مووسوی  جنابی  پ: 

چۆن پناس دەكیت؟
و: پناسیكی تایبتیم بۆ خۆم 
 ل ئوەی  نی  و  بی  بم   .نی
لی  خكوە  ھسنگاندنكانی 
كابرایكی   وەیئ  ،یشتوومگت
ئاسایی دیارم، ن زۆر ھستوەرم 
وەك  ئمنیش  ژیر.  زۆریش   ن و 
زۆربی خك ھندێ برزەدەماخیم 

 وەندەش بئ بم نك   یھ
 من خۆمم پچاو بدات. ئل ك
كابرایكی بیركراوە (رووناكبیر) 
ھندێ  بم   دیموكرات و 
بابتك   كۆم لسر  جاران 
لوانی بكیش چقبستوویی 
و كلل رەقیم تدا ھب. لسر 
 ل و  شرمنم  كابرایكی  یك، 
رووم ھنایت ب پچ و پناو 
بكم  راشكاوان قسكانی خۆم 
دەم نكا دی كسك ل خۆم 
بكم. لژیانی تایبتیی خۆما و 
ھروەھا ل كاروباری ئدەبیشدا 
 نالی نیم.  زدەڕۆ  كسكی 
(نگتیڤكان)ی  خراپكانی 

خۆمم داناوە با خك بیانن.
بوون  چی   ھۆكاران ئو  ــ 
بھۆنیتوە؟  شیعر  دایت  ھانیان 
ئستا پت وای چ پگیكت ھی و 

خونرەكانت كن؟
ئرانییكان  زۆربی   موایپ  *
ڤایرۆسی شعر  الوتیدا  تمنی   ل
دەیانگرت، بم بختوەران وردە 
وردە زۆربیان لی دەرباز دەبن و 
ژمارەیكی كمیش مسلك زۆر 
دەمی  تا  و  وەردەگرن   لگیرانش

مرگ پوەی دەنانن.
 نستب من   ب سبارەت 
ھۆكاركی  بنماكم  لبارەكی 
براگورەكم  و  باوكم  بوو.  گرنگ 
بوو  ئدەبیاتدا  ل شیعر و  سریان 
الینوە  لو   مئ بنماكی  و 
تیا  ئمی  گچكیی   نشو لو 
ھمووان  بووین.  ناسراو  دەژیاین، 
ھبوو  لمان  ئوەیان  چاوەڕوانیی 
نووسینمان  دەستوختی  النیكم 
(داڕشتنمان)  ئینشا  و  بت  جوان 

باش و بھز بت.
 پاڵ ڤایرۆس ل وانمووی ئھ
ئوەی  ھۆی   بوون گشتییكوە 
ئڤین   ب الوتیما  تمنی   ل  ك

روو  زۆرەوە  ھۆگرییكی  و 
 تباب دواتر  ئدەبیات.   مبك
ناسی  زیاتر  كۆمیتییكانیشم 
رۆیشتم  سیاسی  چاالكیی  برەو  و 
 تباب و  ئدەبیات  ئستاش  ھتا  و 
بالموە  ھروا  كۆمیتییكان 

گرنگن.
پگی خۆم   ب بم سبارەت 
نزمم  پگیكی  بم،   راشكاوان با 
 كا كتو وەی تۆ لر ئبل .یھ
شاعیرگلی وەك فردەوسی و حافز 
و سعدی و نیزامی و خیام و نیما 
 ل ئخوانی  و  فروغ  و  شاملوو  و 
كردووە،  پرەوەردە  خۆیدا  داونی 
 ل برزتر  پلیكی   ب گیشتن 
و  سانا  كاركی  ئاسایی  پگیكی 

.ساكار نی
كۆتایی  بشی  لبارەی 
پرسیارەكشتوە دەب بم، ئمنیش 
وەك ھموو شاعیر و ھونرمندك 
دنیا  خكی  ھموو   یل حزم 
بن.  و خونرم  بیسر  و  بردەنگ 
 ل توانین  و  كوێ   ل ویستن  بم 

كوێ!
 جام  ب «دەستك  ـ 
تمگرتووەكانی دنیاوە» ك ل دەیی 
حفتاكاندا  نشوی  و  ھوراز   پ
وبو  چاپ  زایینی)  ٩٠ی  (دەیی 
بووەوە، چ كاریگرییكی ھبوو، چ 

دژكردەوە گلكی ل كوتوە؟
* ئو كتب ل سای ١٩٩٤دا بو 
قمی  ختی   چونك و  بووەوە 
زینی گردوونی بردەوە و دەنگی 
دایوە، پشوازییكی باشی ل كرا. 
شیاوی   وەیكل زیاتر   یوانل
 بكت ئو  درا.   پ گرنگیی  بووبت 
ب سرنجدان بو تمنی ھمبوو 
دی  تینوتیی  سانبووم)  (چل 
بۆیش  ھر  ندەشكاند.  خۆشمی 
و  كش  و  تپڕیم  لی  زوو  زۆر 

زەمنی دیكم بتاقی كردەوە.

وتووژك لگڵ «حافزی مووسوی» ل بارەی 

شعری ھاوچرخی ئرانوە

و: رەسووڵ سوتانی
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ــ «دە نھنییكان»ـی 
چ  و  كامانن  تۆ، 
كرد  وایان  ھۆكارگلك 
 ل  پ شیعرە   كۆم ئو 
بیرەوەریی بۆ دووەم جار 

چاپ بكرتوە؟
ویستبایم  ئگر   .*
دە نھنی و شاراوەكانم 
نھنی  ئیتر  بدركنم، 
و   سك ھر  ندەبوون. 
دی  كۆمك  خۆی  بۆ 
بردەوام   ك  یھ نھنیی 
پراوزەكانیان  و  قراغ 
دەتوە و دەنووستوە و 
ئوانیتر جار و بارە متی 

ئو دان ھدنن.
 لرگنخو الین   ل
جیاوازەوە  لك  زۆر 
باش  پشوازییكی 
«دە  شیعرەكانی   ل
ئو  كرا.  نھنییكان» 
گرمی   ل  شیعران
خۆ  و  باسوخواس 
شیعری  تاقكردنوەكانی 
دەیی ٩٠دا نووسرا بوون 
بوون  دوور  ئگرچی  و 
ل زدەڕۆییكانی شیعری 
بی  بم   ،٩٠ دەیی 
و   كك ئو  نی  و 
دیار  پوە  دڕاوكیانیان 
درژەكی  شیعرە  بوو. 
دواتردا»  دەكانی   ل»
پچوپچترین   ك
سانایی   ب  ك (شیعرك 
نادات  بدەستوە  خۆ 
 ب زۆر  و   («وەرگ»
نووسراوە  تكنیكوە 
 فۆرم بھۆی  و 
تایبتكیوە گل جاران 
ل الین ھسنگنران و 
رەخنگرانوە تاوتوێ كرا، 
شیعرك  كاتدا  ھمان   ل
بوو ك دەیتوانی پیوەندی 
بردەنگدا  گلك  لگڵ 
پك بنت (وات سرنجی 
خونر  زۆر  ژمارەیكی 
رابكشت).  خۆی  الی  بۆ 
دیكش  شیعرەكانی 
واتاگلی   ب زۆربیان 
كۆمیتی  و   سۆزداران
ساكارەكیانوە،   زمان و 
دەیانتوانی زۆر ب سانایی 
شیعر  خونرانی  لگڵ 

پیوەندی  ئدەبیاتدا  و 
سروشتی  كوابوو  بگرن. 
ئاستی   ل  بكت ئو  بوو 
خۆیدا و ل براورد لگڵ 
كتبگلی شاعیرانی نوەی 

نودا باش بفرۆشرت.
با ھر لرەوە ئوەشی 
رادەی   ك بكم  زیاد   ل
پشوازیی  یان  فرۆش 
خونرەكان  گرموگوڕی 
ناكرێ  شوەیك  ھیچ   ب
ھسنگاندن  دوایین 
باش  یان  باشبوون   ل)
گرنگ  بت.  نبوون) 
ئوەی ك بابتكی ئدەبی 
 جگ بتوانت  ھونری  و 
لوەی خونرگلی تایبت 
سرنجی  بنن،  پیا  دانی 
(خونر)ی  بردەنگ 
خۆی  الی  بۆ  ئاساییش 
 ل  جگ ئوە  رابكشت. 
حافز شاملوو و فروغیشی 
فرەیدوونی  گرتووەتوە. 
و  سپھری  و  موشیری 
سرەتاوە   ل ھر  فروغ 
و  بووە  باشیان  فرۆشی 
نموونی   .یانھ ئستاش 
بوارەدا  لو  من  بای 
بووە.  فڕۆخزاد  فروغی 
تۆزی   نی وا  پم  بم 

پشی بشكنم.
كۆشیعرەكانی   ل ـــ 
پیرۆزی  «كۆماری 
روانینی  سینوە»دا 
جگی  ئوستوورەییتان 
ئو  باسی   ،امانت
و  شیعرە   كۆم
بۆ  تایبتمنییكانیمان 

بك؟
*. ئمن كابرایكم زۆر 
دەورووبری   ب گرنگی 
بردەوام  و  دەدەم  خۆم 
م  ك ە ر ب و و ر و ە د
لسر  كاریگریم 
شیعرەكانی  دادەنت. 
٧٩ی  شۆڕشی   ل بر 
سیاسی  شیعرگلی  من، 
 ك بوون  كۆمیتی  و 
كفوكوڵ  رەنگدانوەی 
ئارمانجگرایییكانی  و 
نوەی  (ئایدیالیستبوونی) 
ئزموونی  بوو.   مئ
و  بابت  و  شۆڕش 

و  دواتری  كشكانی 
 رەوش ئاۆزبوونی 
نویك ل براورد لگڵ 
رەوشكی پشوودا بۆی 
ئیتر شیعر   دەرخستین ك
و   وەیش بو  نووسین 
لگڵ  وەك  زمانی  بو 
و  بكیت   قس یككا 
 ئایدیالیستی  روانین بو 
وەمدەری  گشتییوە، 
و  سۆزداری   ویستییپ
ئمۆی  كۆمیتییكانی 
وەك  ئمنیش   .نی  مئ
شاعیرەكانی  زۆربی 
 وتمك خۆم  ھاوچرخی 
 مامان. ئوە وتبیركردن
دەبوای ل خۆمان و ل ناخی 
ببوویناینوە.  ورد  خۆمان 
دە نھنییكان، برھمی 
من  سردەمكی  وەھا 
كۆمار  شیعرەكانی  بوون. 
نووسران  سردەمكا   ل
ك ئم ل قیرانی بزین 
تپڕیبووین  «تشكان» 
دیكش  جاركی  بۆ  و 
 لسم رابوومان بیر لو
و بابتی گشتیتر بكینوە. 
شوەی   ب نك  بم 
نسكی   ب و  پشوو 
ئایدۆلۆجیكی.  ئامادەی 
شاعیر  وەك  نك  ئمن 
دوو  ئو  دانری  یان 
وەك  بكوو   ،بكت
ئگر  ئوان  خونركی 
بكم،  داوەری  بموێ 
 كان لنییە نھد موایپ
 ل باوە  وەك  یان  ماوە 
تایبتدا  چواردیوارییكی 
شیعرەكانی  و  نووسراون 
 قامش  ل كۆماری 
 ل یان  قرەباغكاندا 
كافتریاكانی رووناكبیریدا.

 یھ جار  ئمن 
و  كش  بۆ  دم  براستی 
حاڵ و ھوای خیابزونی 
ھندەی  نھنییكان  دە 
نیسككی ل دتوە، بم 
 ب شانو كئیتر ناتوانم ئ
شوەیكی دەستكردان بۆ 
خۆم ساز بكموە. كشی 
ئستای من درژەی كشی 

.شیعرەكانی كۆماری
پیرۆزی   ب ئاماژەتان 

سینوە، ئاماژەیكی زۆر 
رای   ب  .راست و  ورد 
گرنگترین   ل یكك  من 
نی  كا یی ند تم یب تا
كۆمیتیی  ئزموونی 
دا   ٩٠ دەیی   ل  مئ
سینوەی  ئزموونی 
ھموو   ل پیرۆزایتی 
نوە  لو  بوو.  شتك 
الیك   ل  (مئ) گنجدا 
بژاردەكانی  زۆربی  و 
الیكی   ل كۆمگاش 
و  نوێ  حزكی  دیكوە 
دەركوتووە  توژم   ب
دەگمن   ب پشتر   ك
شتك  ھیچ  دەكرا.  بدی 
 موو «بت»ـھ .پیرۆز نی
و  پووچڵ  درۆیینكان 
عیشقیش  تنانت  بۆشن، 
ئو   وانئ  ،نی پیرۆز 
شتان بوون ك ئگرچی 
ندەوتران  راستوخۆ 
نوئاخنی   ل بم 
و  ھونری   مرھب
كۆمیتی  كردەوە 
ئو  سیاسییكانی  و 
نوەیدا بدی دەكرا. ئو 
شیعرەكانی   ل  جگ  گیان
زۆربی   ل كۆماری 
برھم ئدەبییكانی ئو 
سردەمدا رەنگی دابۆوە.
«روخسارە  كتبی  ــ 
 ك بیستییكان»  سدە 
مھدیی   ب بوو  تایبت 
سالیس،  ئخوان 
الپڕەیكی نوی كارنامی 
ئاخۆ   .زتڕب ئدەبیی 
كتبگلی دیكش ل بواری 
لبردەستتدا  توژینوەدا 

ھی؟
 ب  بكت ئو   .*
تختی  بابكی  پشنیاری 
ناوەندی  بڕوەبریی 
چاپ و پخشی «چیرۆك» 
ئوەش  دوای  نووسرا. 
من   ب پشنیاری  بابك 
كرد ك یان ب تایبتی یان 
جنابی  لگڵ   ك ئوەی 
لنگروودی»دا  «شمسی 
بنووسینوە.  شاملووش 
ھمیش  و  ئمن  ھم 
 ندێ لمس ھنابی شج
كارەكمان كرد، بم ھیچ 
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نبوو  دەرفتمان  كاممان 
كارەك تواو بكین.

 ب  لگیرانش ئمن 
شون باس تیۆرییكان و 
رەخنی ئدەبیدا دەكوم. 
نزیكی سی، چل وتارم لو 
بوارەدا ھی ك ھندكیان 
بو  چاپمنییكاندا   ل
ئمساڵ  بوونتوە. 
ژمارەیكیان  بوو  گرەكم 
بنووسموە  سرلنوێ 
بۆ  بكم  ركوپكیان  و 
بو  كتب  وەك  ئوەی 
بداخوە  كچی  ببتوە 
جۆراوجۆر  سرقایی 
بوون لمپر و نمتوانی. 
كتبیش  داتپیوی  بازاڕی 
 .دەرمان خۆی دەردی ب
مانگ  چند  ئتۆ  كاتك 
چند  یان  یك  لسر 
كتبك  خریكی  ساك 
یان بابتكی توژینوەیی 
 سرووشتیی دەبیت، 
ئوەشت  چاوەڕوانیی 
كارمندكی  ھندەی   یھ
پارەی  دامزراو  تازە 
فرۆشتنكیت پ ببت بۆ 
نمریت.  لبرسانا  ئوەی 
ئاسۆیكی  ھیچ  ئستا 
 و جۆرە كارانروون بۆ ئ

.دا نیگۆڕل
«ژن،  كۆشیعری   ل ــ 
تاریكی، وشكان» روانینت 
ئاخۆ  بووەتوە.  ئایدیالیتر 
ناگڕتوە  ھۆكارەكی 
و  وردبوونوە  بۆ 
 ب زیاترت  بایخدانی 
و  كۆمیتی   تباب
ئمۆی  سیاسییكانی 

جیھان؟
وەمی   ل بشك   .*
 كات ئو  پرسیارەتم  ئو 
دایوە ك باسی شیعرەكانی 
لرەدا  كرد.  كۆماریم 
پشتاستكردنوەی  بۆ 
تۆ،  تگیشتنكی 
 م كزیاد دەك وەشی لئ
شیعری من لجدا ھگری 
و  كۆمیتی  ھونی 
 ل تنانت   .سیاسیی
ئو  دەنھنییكانیشدا 
دەكرت.  بدی   ھۆگریی
تاریكی،  «ژن،  كتبی 

وشكان» ل براورد لگڵ 
كۆماریدا،  شیعرەكانی 
زیاتریان  جۆراوجۆریی 
 ل جۆراوجۆری   .دایت
فۆرم و مۆتیڤ و بابت و 

واتاكاندا. 
كتبكانی   ل ھندێ 
شیعرگلكن   ،بكت ئو 
ب كشوھوای سۆزداری 
ھندێ  ئڤیندارانوە.  و 
برھمی  شیعرەكان   ل
ژنان.  بۆ  ئمنن  روانینی 
خۆم ھست دەكم عیشق 
و ژن ل كتبكانی پشووی 
 .یھ كایان  رۆكی  مندا 
زۆر جاران خۆشم سرم 
لبر  ماوە.  سووڕ  لوە 
زەینی  رووی   ل ئوەی 
چاوەڕوانیی  تیۆرییوە  و 
زترم لخۆم ھبوو. خۆم 
ھشتاش  تگیوم،  وای 
پاوانخوازیی  نریتی 
بسر  بای   پیاوساالران
 ل كشاوە.  شیعرەكانما 
وش»دا  تاریكی،  «ژن، 
 ك بووە  تدا  حزەم  ئو 
سبرە  ئو  بن   ل خۆم 
ترسناك رزگار بكم بم 
ھوما  لو   یھ گومانم 

سركوتوو بووبتم.
بو  سبارەت 
 ك  بكت ئو  بشانی 
تۆ  لكدانوەكانی  پی   ب
بایخم  و  سرنج  زیاتر 
و  كۆمیتی   تباب  ب
ئمۆی  سیاسییكانی 
دەكم  حز  داوە،  جیھان 
بنموە  ببیر   خا ئو 
من  ئمۆی  روانینی   ك
سیاست  و  كۆمأل  بۆ 
دەیی  روانگكانی   ل
شیعری  جیاوازن.  ٧٠م 
سیاسی  و  كۆمیتی 
باسی   نی شیعرك 
سیاست  و  كۆمگا 
 كشیعر بكو  بكات، 
ونا  كۆمگا  و  سیاست 
واتا  لوەی  بر  دەكات. 
 .فۆرم بت،  ناوەرۆك  و 
رەخنگران   ل یكك 
ھسنگنرانی  و 
شیعرەكانی «ژن، تاریكی، 
وشكان» رەخنی ئوەی 

 ل بۆچی   ك گرتوون   ل
ئوەندەم  كتبدا   نف
 ل  .یھ فۆرم  ككی 
 وای پم  خۆم   ك حاكدا 
من  سرەكیی  ككی 
فۆرم نبووە. لبر ئوەی 
دەرەوەی   ل  وای پم  من 
لو  بیرم   فۆرمان ئو 
 ناوەرۆكان و  بابت 

نكردووەتوە.
راگیرانی  دوای  ــ 
تۆ   ك  «كارنام»
بڕوەبریی نووسینكی 
قۆت  ئستا  بوویت، 
بڕخستنی  بۆ  ھمایوە 
ماپڕی وازنا و پكھنانی 
و  مبست  چ  شیعر. 
گشی  بۆ  ئامانجگلكت 
ئران  ئدەبیاتی  و  شیعر 

لبرچاو گرتووە؟
*. من لگڵ كۆمك 
ل برادەرەكانم ك نزیكی 
 ل كسكن،  بیت  پانزە 
ـ  كولتووری  ناوەندی 
ھونریی كارنامدا كۆڕ و 
كۆبوونوەی حوتووانی 
شیعریمان  كارگی 
راستیدا   ل وازنا   .یھ
 .ییكارگ ئو  ئۆرگانی 
رۆكی  وازنا   ل ئمن 
و   ستۆیئ  ل كمم  زۆر 
وازنا  كارەكانی  ھموو 
دەیكن  برادەرانم  ئو 
گنجترن.  خۆم   ل  ك
منیش بشی خۆم ھندێ 
 ك دەكم  وازنا  بۆ  كار 
لبر   .زارییرمش جی 
ئوەی بیار وابوو كات و 
ھزكی زیاتری بۆ ترخان 

بكم.
ە  ڕ كۆ
ن  نیشما كا ن ا و تو و ح
باشن.  زۆر  كۆڕگلكی 
بشی   وەیئ من  ھوی 
یارمتیدەری  خۆم 
بم   ككارگ ئندامكانی 
پۆفیشنانتر  ئوەی  بۆ 
 وانن. چونكدەبیات بئ ل
بۆ  تنیا  ناكرێ   وای پم 
خۆخافندن خۆت ب شیعر 
 شنرچدەبیات و ھئ و 
جی   ك دیكوە  ئیشكی 
بایخ بت خریك بكیت. 

ھمووی ئوانی تنیا بۆ 
كاری  خریكی  رابواردن 
 ل دەبن، رۆژك  ھونری 
رۆژان جا یان درەنگ یان 
زوو، ناتوانن درژەی بدەن. 
بۆ  ھر  ئوانی  دیارە 
خۆشیی خۆیان دەنووسن، 
دوا جار دەبن بردەنگ و 
خونری جیددیی ھونر و 
ئدەبیات و ئوەش خۆی 
كم بایخ نی. بم ئمن 
زۆر ھیوادارم ل داھاتوودا 
 و پل وتكروخساری ھ
ھاوڕێ  ئو  نو   ل یك 
ھكوت.  گنجانمدا 
كۆتایی  بشی  كوابوو 
 بب تۆشم  پرسیارەكی 
نھشتووەتوە.  وەم 
كسكی  من   ك  یوپب
بموێ   نیم  رزەفب
ئدەبیاتی  بسر  گۆڕان 

ئران و جیھاندا بنم.
بردەنگ  قیرانی  ــ 
شیعری  (خونر)ی 
بۆ  ئرانمان  ئمۆی 
پشنیارت  بدەوە.  لك 
لو  دەربازبوون  بۆ   چی

قیرانان؟
مبستت  ئگر   .*
بردەنگ،  قیرانی   ل
 ل ككردنی خشوازینپ
 م وایكان، پشیعریی بكت
ئوە تنیا شیعر ناگرتوە. 
جدا   ل ھر   مئ خكی 
نین.  خوندنوە  ھۆگری 
كتب خوندنوە و تنانت 
رۆژنام خوندنوە ل نو 
 بووەتن ئمدا  خكی 
وەھا   ل خووخدەیك. 
 دوو س كدا كرجلومھ
كتبكی   ل برگ  ھزار 
ئوە  بفرۆشرت،  شیعر 
«موعجیزە»یك  پرجۆ 
كراوە. بۆ دەربازبوون لو 
 تسیاس  دەب  ،رەوش
وت  بنڕەتییكانی 
جنابی  گۆیا  بگۆڕدرن. 
رۆشنبیری  وەزیری 
وتوویتی:   دواییان بو 
رژەی كتب خوندنوەی 
پیوەندییكی  ھیچ  خك 
كولتووری  ئاستی   ب
خكی  «رۆشنبیری»ی 
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ئو  مبستی   .نی كۆمگایكوە 
كردبت،  قسیكی  وەھا  ئگر 
ئوەی ك رژەی كتب خوندنوە 
و سیری فیلم و شانۆ و چوون بۆ 
 ك نیشكان، بموسیقیی رتكۆنس
ل فاكترەكانی گشی رووناكبیری. 
وتك  رۆشنبیریی  وەزیری  كاتك 
 ل باسكردن  بكاتوە،  بیر  وەھا 
بك  «خونر»  بردەنگ  قیرانی 
 وە نیستم ئبت. مدەچ تگا ل
ھونرییكانی  و  ئدەبی   مرھب
 .نی كموكورتییكیان  ھیچ   مئ
ھموو   ل و  ئمۆ  دنیای   ل
 .رەكییس ژانری  رۆمان  دنیادا 
 تو  ل رۆمان  ملیۆنیی  تیراژی 
 ل وا  لوانش  و  پشكوتووەكاندا 
ئو  دەخا  دەری  دان،   شگ حای 
كۆمیتیی  ژیانی   ب ژانرە چندە 
دراوەتوە.  گرێ  خكوە  ئو 
زۆری  ھشتا   مئ رۆماننووسیی 
بم  ئاستك.  وەھا   بگات ماوە 
لو  نزیكبوونوە  یان  گیشتن  بۆ 
خونر  و  نووسر   دەب  ،ئاست
لسر  كاریگرییان  یك  وەك 
یكتری ھب و ئو رەوش كاتك 
پویستییان  خك   ك دێ،  بدی 
بشون  و   بھ خوندنوە   ب
وەمدەری   ك بن  برھمگلكوە 
بت،  سۆزدارییكانیان   ویستییپ
نووسرگلك  حاتشدا  لو   ك
ئو  وەمی   ك دەردەكون 
وەھا  ئستا  بدەنوە.   ویستییانپ
پیوەندییك لگۆڕێ دا نی و ھر 
نووسرەكانی  ھموو   ك  شبۆی
خونرگلی  بۆ  دەدەن  ھوڵ   مئ
تایبتی یان بۆ بژاردەكان بنووسن، 
دەزانن  پشدا   ل ئوەی ھر  لبر 
چاوەڕوانی  زۆر  خونركی 
نووسینیش  نین.  برھمكانیان 
پویستیی  تایبت  خونری  بۆ 
 ك  یھ گشتی  بستنكی   ب
گشی   ل  جگ بستنش  ئو 
 كولتووری و رووناكبیری ھیچ شت
 ل  دەب  وەیكئ وەك  راست   .نی
و  ئاسایی  زەویی  سدان  وتكدا 
یانی وردە تۆپان ھبن بۆ ئوەی 
ل نوانیاندا ژمارەیك ئسترە یان 

لوەش زیاتر سرھڵ بدەن.
شیعری  مووسوی،  جنابی  ـــ 
ئاراستدا  كام   ب ئران  داھاتووی 
شیعریی  رەخنی  ئاخۆ  دەڕوات؟ 
ئستا توانیوتی ئاسۆكانی داھاتووی 

شیعر روون بكاتوە؟

*. من پموای شیعری من ھر 
بو ئاراستیدا دەڕوات، ك شیعری 
رابردوودا  سای   ٥٠  ل رۆژئاوا 
دووركوتنوە  رۆیشتووە.  دا  پی 
میتافۆرگلی  و  ھماكان   ل
 ل نزیكبوونوە  و  پچوپچ 
 فۆرم بو  ناڕاستوخۆ  دەربینی 
گانوەییی لسر بنمای «مجاز 
دووركوتنوە  دامزراوە،  مرسل» 
سردەمی  شانازیكردنكانی   ل
دەسپكی چاخی نوێ و نزیكبوونوە 
ھتا  ك جاروبارە  لو سادەییانی 

سنوورەكانی شپرزەیی دەڕوات.
كردە  ھونری   رنمۆد ژیانی 
و  دەربار   ل  وات گشتی.  شتكی 
نو   نایھ بگزادانوە  كۆڕەكانی 
خكوە و لو رگیوە یارمتیدەر 
بھزكردنی  و  پكھنان  بۆ  بوو، 
وەك  نوێ  كۆمیتیی  توژگلی 
 ل رووناكبیران  و  ھونرمندان 
تنیشت توژەكان و چینی بژاردەدا. 
گیشتووە،  ئوە  كاتی  دەی  ئستا 
 ل یشتووانگو بژاردە تازە پئ ك
نو كۆمگادا بتونوە. تكنۆلۆژیای 
و  شوەكاری  و  سینما   ل نوێ 
شانۆ و موسیقادا، پگ تایبتییكی 
ھونرمندانی خستووەت رەوشكی 
كۆمگی   ل مترسیدارەوە. 
 ل بشوەیك  مۆدرندا ھمووان 
كیبۆردكی  ھونرمندن.  شوەكان 
ماكدا  ھموو   ل  دەتوان ئاسایی 
رۆی سدان ژەنیار بگت. سینما 
بینر   ك ئاستك   دەگات  ریكخ
حزی  خۆی  بوشوەیی  بتوانت 
بم  بدات.   كفیلم  ب درژە   یل
واتای مرگی ھونر   ب ئوە  ئاخۆ 
بم   .واب  وانی پم  ھشتا  نی؟ 
دەكرێ ب واتای دژواربوونی بابتی 
ھونری ب. كاتك ھمووان دەتوانن 
فیلمك  دیجیتاییوە  كامرایكی   ب
سینماگر   ب بوون  بكن،  ساز 
ئاسان  واتایك   ب «دەرھنر» 
 ببیت  مستئ بم  بووەتوە. 

كیارۆستمی.
 ل شیعر  چارەنووسی 
 دیك ھونرەكانی  چارەنووسی 
پیرۆزانی  پگی   .نی جیاواز 
ھژدەیم  سدەكانی   ل شاعیران 
ئیتر  ئوروپاییدا  بیستمی  تا 
شایری   .فسانئ  بووەت ئستا 
ھاوشوەی  چارەنووسكی  ئمۆ 
چارەنووسی بۆكۆفسكیی ئمریكایی 
سرنجاكشترین   ك ھیی 

شیعر   ب  تگا  وەیئ ھونرەكی 
و شاعیر بكات.

ـــ تۆ ئاگاداری 
نووسرانی  كانوونی  چاالكییكانی 
سرنجدان   ب ئرانیت.ئستا 
فرمی   ب ناوەندە  ئو   وەیكب
چاالكییكانی  نكراوە،  قبووڵ 
دیكی  ئندامكانی  و  ئوە  چۆنن؟ 
بۆ  برنامگلكتان  چ  ناوەندە  ئو 

بجموجۆخستنی ناوەندەك ھی؟
ئران  نووسرانی  كانوونی   .*
ركخراوی  كۆنترین  و  گرنگترین 
ئاستی   ل  ك  رانئ رۆشنبیریی 
و   گپ نونتوەییدا  و  ناوخۆیی 
گرنگترین   .یھ برزری  بایخكی 
 ك وەیو ناوەندە ئندیی ئتمتایب
ل درژایی نزیك ب چل ساڵ چاالكیی 
خۆیدا ك جار و بارە بۆ ماوەیكی 
 ،داخستوون لیان  دوورودرژ 
سربخۆیی  لسر  پی  بردەوام 
 ل كخراوەكوە. رخۆی داگرتووەت
چوار سای رابردوودا چند جارك 
گشتی  كۆبوونوەی  ویستوویتی 
جارێ  ھموو  بم  بنت  پك 
مافی   ك گیراوە  مافی  بو  پش 

.كندیكایر سسرووشتیی ھ
و   نووسینگ ھیچ   كخراوەكر
كوابوو   .نی ناونیشانكی  تنانت 
شاعیرە  و  نووسر  زۆربی 
گنجكان دەستیان پی راناگات. ئو 
 كخراوەكر زیانی   ب  نگیانئاست
 مئ و  نووسرە  گنجی  نوەی  و 
ئوتۆ  ھلومرجكی  ھیوادارین 
نووسرە  ھرچی   ك بەخست 
دەوری   ل ناوەندەدا  لو  بتوانن 

یكتری كۆ ببنوە.
كۆبوونوەكانی  ئستا 
ئندامكانی  مای   ل  كخراوەكر
لسر  كۆبووناندا  لو  دن.  پك 
بابتگلك ك ل پیە و پۆگرامی 
 قس كراون،  دیاری  ناوەندەكدا 
بوو  پویست  ئگر  و  دەكرت 
دەكرتوە.  ئاگادار   ل خكیشیان 

.وە پتر ناگونججارێ ل

دواندن: حامد رەحمتی
سرچاوە: ماپڕی

.http://www.vazna.com/article
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تۆ كوششت؟  -
نازانم  -

لوانی وابت، دەكرێ 
كوژراو  یان  بم.  بكوژ 
 وەیئ گرنگ  نازانم  بم.. 
 یھ پتك  ئستادا   ل
ھردووال  جمسری 
یكوە   ب دەبستتوە 
دوو  ئو  نوان   ل و 
ھندێ   ل جمسرەشدا، 
 ل ئازادیت،  الوەكیدا  شتی 
ئازادییشدا  ئو  كناری 
و   چاك پیاو  فباز 
و  بكوژ  پچوانكشی 
ئو  تناكم  بم  كوژراو. 
چژی ل كوشتن وەردەگرت 

یان كوژراوی؟
گرچی بۆ من جیاوازی 
نی. ئگر ب دەستی خۆم 
 ب بووبم  یان  كوشتبتم، 
ھرچند  كوشتنی،  ھۆی 
باوەڕ ناكم كوژرابت، یان 

ناموێ باوەڕ بكم..
ئاخر نمانی ئو بۆ من 
زۆرم   چونك  گران زۆر 
خۆش دەویست، زیاد لوەی 
دەكریت  بكرت،  مزەندە 
بووبت  شت  بنرخترین 
ھرواش  مندا،  ژیانی   ل
بوو، تنھا ئو لم تنیایی 
كوشندەیدا   ریبییغ و 

ھاودەم و ھاودەنگم بوو.
ك باوەڕ دەكا نزیكترین 
خۆموە   ل زیندەوەر 

بكوژم؟
ئستاش  ھتا 
ئاوە   پ چاوە  شوەی 
 ك لكانیم كاتفسووناویئ
چاو ون نابت، ئو ساتی 
ماتیی   ب بوو  گیانداندا   ل
 یوانل دەنواڕیم،  بۆی 
بردبت،   پ ئرەییم 
نیازی   ب  مئ  ..رواشھ
گشتكی دوو رۆژی بووین 
بۆ كناری دەریا، كاتكیش 
دووی  كاتژمر  كوتینڕێ 
ڕەشی  تارمایی  بوو،  شو 
رووی  نیدەھشت  شو 
ببینین،  جوانی   ب شتكان 
دەركوت  سپدە  ھتا 

نیگایان  پكی  ھمووان 
جوانی.  نووری   ل بوو   پ
چاوی  سپدە  كاتی  ئو 
و  دادەگرت  درەختكان   ل
جارجار ل نو پلكانیوە 
دەھاویشت،  تیشككی 
پلوپۆ   ل گكان  ھموو 
دەكوتن و دواجار سری 
دەلرزاند،  بۆ  كنۆشیان 
 و تۆپوتنی ئتا دەركھ
چیاكی  سر  بفرەكانی 
سپتیی  نازی  برامبر 
دەكرد،  شودا  سر   ب
 ب كردی  ئو  سپتی  ھتا 
 ك داچۆڕاو،  شیری   ۆپد
ورد  ورد  ئسترەكانیش 
برەو كوژاندنوە رۆیشتن 
سروشتی  تواوی   ب و 
لودا  مارەبی.  خۆ   ل
ھویكی  كازیوە  زانیم 
 ب و  شوە  رەحمی   ب
شو  ئو،  دەركوتنی 
ئویش  دەكات،   كشپاش
من  بۆ  ھویكی  ئاوا 
دەبوو من  ئاراوە و   نایھ

پاشكش بكم.
ئاگا   ب  ك وابوو  ئا.. 
ھردووكیان  ھاتموە، 
سریان نابوو ب یكوە و 
ل ئم تامزرۆتر سیری 
زوینكانیان   تیشك
شووشی   ل دەكرد 

ئۆتۆمبیلكوە.
 ل بیری  ئوەندە  بۆ 
 دەب دەكموە،  كوشتنی 

مافی كوشتنیم نبت؟
مافم  ئو  چییوە   ل
ھموو   ل لوی  ھبت؟ 
خۆش  زیاترم  شت 
دەن   راستیش دەویست، 
كوشتن   ل خۆشویستی 
ئاخر  دەكاتوە؟  نزیكت 
شوەی   ل بیركردنوە 
تزووی  مردنكی 
 ب ترسناك  مرگكی 
ناتوانم  دنت،  روحمدا 
 ك بھنم  خۆم   ب باوەڕ 

مردوە.
و  مكری  و  ناز 
مدام  خۆنواندنكانی 

(كلۆدین)یش بردبوومی نو 
جیھانكی   ل بیركردنوە 
 ل  جگ جیھانی  ئو،ئو 
خۆسپاندن و سرباركردن 
تدا  دی  ھیچی  جگی 
شوەی  نابتوە...خو 
رۆیشتنكی و خۆ بم دیو 
 ی و بكو دیو خستنو ئ
لووتبرزی سیركردنكی 
شتگیری دەكردم. ئوەشی 
 نایھ زەردەخنیكی 
سر لوم ئو پۆشاك بوو 
ك بۆ سر دەریا پۆشیبوی. 
پۆشاكی  تواوی   ب
رۆژھت  ئاھنگكی 
درژ  شارستۆنكی  بوو. 
و  كتان  كنزەیكی 
تنك  شیفۆنی  ھلگكی 
پاژنی  ھتا سر  درژ  و 
و  برز   پاژن پوە 
قژی  تیژەكانی  نووك 
 كچ ئو  كردبوو،  پخش 
لی   ك ھرزەكارانی 
جارەی  ھر  ورووژابوون 
 ل تاك  بۆ  یككیان 
دوایی  و  دەبرد  پرچی 
 خش بۆ  دەیانگواستوە 
مزەندەی  و  زەكانی  و 
برێ.  پۆشاككانی 
ملی   كردووەت پتكیشی 
سگكی بچووكی تووكن و 
ھندێ  و  داوە  خۆی  پش 
راكردكی  وردە  جار 
دوادا   ب مكریشی   پ
 كچ لو  یكك  دەكات. 
دەوری   ل ھرزەكارانی 
بوو، دەیگایوە ك دایكی 
كلۆدین  مدام  گوتوویتی 
 یو ھندۆسییوەی ئن ل
ك ل گوندكی دور دەژیان 
پاش  ندەبوو.  منایان  و 
چندین ساڵ ل جیاتی مناڵ 
ماركیان بوو، لگڵ ئوەی 
ناسیاوەكان  و  ھاوڕێ 
 مارەك گوتن ك زۆریان پ
رزگار  خۆیان  و  بكوژن 
بكن، دایكك رازی ناب و 
 ب ویستی دایكانخۆش ب
سرجم  و  دەكات  خوی 
ھتا  دەگڕت  جیھانیش 

ژنی بۆ دەھن. بۆی ئستا 
زەوییكشدا  بسر  ناز 

دەكات.
ئم جارەیان ب كناری 
دەریادا ب پیاس دەڕۆیشت 
رەنگاوڕەنگی  پتكی   ب و 
 ب سگكی  درژ 
پلكش  خۆیدا  دووی 
خۆی  ھر  ئویش  دەكرد. 
الی  برەو  رادەپسكاند 
دواجار  ھتا  تۆنی)،   )
 ب یكبوون  ھندە ھۆگری 
 تاش ژر   چوون یكوە 
دەریا،  كنار  بردەكانی 
ئاگای   ن كلۆدینیش  مدام 
بوو،  من  بردنی  ئرەیی   ل
ن ل سگكشی ك تنیا 
داگیر   ل ھاودەمكی 

كردبووم....
 ت كب چۆن ئاگای ل
قۆز  كوڕكی  تنیا  مدام 
داگیری  بوو  دەریا  لسر 
جیھانی  ھۆی   ب و  كرد 
خۆیانوە ئاگایان ل بستك 

ئوالتر نمابو...
ئی خۆ منیش ل داخی 
ھردووال ئاگام ل ھستی 
خۆم نمابوو كاتكیش لی 
چووم پشوە تاشبردك 
كوتبوو،  سریدا  بسر 
ھر  مدامیش  سگكی 
دەجوویوە  دەوریدا   ل
لگڵ  دەینووزاند.  و 
دەگوشرا  توند  دم  ئوەی 
ندا و رزگارم  تك  خۆمم 
نكرد. كاتكیش ب تواوی 
گرچی  دەریانھنا  و  تاسا 
ئو  گوتم  پی  خوشككم 
كردوویتی  مدام  كارە 
فریا  لوەی  بر  بم 
بم  پی   چرپ  ب بكوم 
منی  كلۆدین  مدام  چۆن؟ 
تۆ  دەیگوت:  كرد،  تاوانبار 
خۆشت نازانی چی دەیت، 
سگكی  لگڵ  تۆنی 
یكیان دەلستوە، تۆ ھت 
و   ردەكبتاش سر   دای
خستت بسریاندا، ئوەی 
منی ل قدەر رزگاری كرد. 
 وانل نازانم...  راستیدا   ل
نازانم  من  بم  وانبت، 
دەزانم  تنیا  كردوە..  چیم 
كنار   ل من  كاتوە  لو 
پتكی  دەژیم،  دەریا 
ملی ھتا مردن ھدەگرم، 
سگیكی  ھیچ  ملی   منایك
تر چونك ب وەفاتر نابت.

تاوانبارەكی كناردەریا
                                                                    ن:كازیوە ساح
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كسك  گانوەی 
خۆی  چاوی   ب  ك

بینیوتی:
 ل ھر  ئمن   
رۆژەكانی  یكمین 
مندای  ژیانموە 
رەگزی دووەم بووم. 
شڕی  ١٩٤٦دا،   ل
دووھمی جیھانی تازە 
دامركابۆوە و فڕەنسا 
و  تیمار  خریكی 
ئو  ساڕژكردنوەی 
زامان بوو وا برھمی 
نازییكان  داگیركاریی 
بیاری  دایكم  بوون. 
كیمیای  بواری   ل دا 
شھادەی  كوانتۆمدا 
و  وەربگرت  دكتۆرا 
ببت مامۆستای كیمیای 
زانكۆی سوربۆن. بم 
لبر ئوەیك ئو كات 
كابرایكی  ژنی  ئو 
(پسپۆڕی  ماتماتیكزان 
ماتماتیك) بوو، ھندك 
باوكم  ھاوكارەكانی   ل
واز  ئامۆژگارییان كرد 
و  بنت   یپیش لو 
ژیانی خۆی بۆ پیاوك 
ھز   ك بكات  ترخان 
 دایوەی تو توانای ئ
ناودار.  زانایكی   تبب
ئو گوی ب قسكانیان 
درژەی  و  ندا 
خوندنكی   ب
 ل ١٩٤٩دا   ل دا. 
یكك  جامخانی 
كتیبفرۆشییكاندا   ل
كتبك   ب چاوی 
كۆمك   ك كوت 
مشتومی  و  گچڵ 
نو  نابۆوە. ئو چووە 

كتبی  و  دووكانكوە 
«رەگزی دووھم»ی 
كی. لو سات بدواوە 
ئو دەیزانی ك ئوەی 
ھستی  ناخوە   ل
راست  كردووە   پ
و  بووە  دروست  و 
گوڕوتینی  توانیی  ئیتر 
پناوی   ل پویست 
بۆ  ھر  نك  خبات 
مامۆستای   ب بوونی 
 ب بكوو  كیمیا 
 ب بوون  مبستی 
باشترین   ل یكك 
ژنكانی   رۆكس
فڕەنسا  زانكۆی 
بكات.  دەستبر 
منی   ك مانگدا  لو 
دووەمی  بشی  بوو، 
«رەگزی دووەم ل نو 
سیاستوانان  ھی 
بو  نووسراندا  و 
بۆوە ك پیان قبووڵ 
دایكم  بم  ندەكرا. 
فری  كتبوە  لو 
شلگیری و پداگرییكی 
بوو.  لشكاننھاتوو 
ئمنیشی  دایكم 
 ك كرد  ئوە  فری 
روشونی ئو رەچاو 
بكم. بیست ساڵ دواتر 
 ل ئمن  ١٩٦٩دا،   ل
خانووی  دەرگای  بر 
شقامی  ١١ی  ژمارە 
نزیك   ل شلۆستر، 
مۆنپارناس  گۆڕستانی 
 ل و  راوەستابووم 
سیمۆن  مای  دەرگای 
 ك دەدا.  بۆوارم  دی 
كردموە،   ل دەرگای 
ھیچ پم وا نبوو زۆر 

دوای  دیكش  جاری 
ئوە بچموە ئو ماو 
ھتا دوایین رۆژەكانی 

ژیانم ببم ھاوڕی. 
مانگی مای ١٩٦٨

كۆمگای   ل
نوان  فڕەنسای 
و   ١٩٤٩ سانی 
دەگمن   ب ١٩٦٨دا 
مافكانی  باسی 
ناوەندی  دەكرا.  ژنان 
 ( ڵ ۆ نتر كۆ ) و ج
 تاقان  *مابن كردنی 
 ك بوو  ناوەندك 
بانگشی بۆ خواردنی 
 ل پشگرتن  حبی 
دەكرد.  زاووزێ 
 قوتابخان زۆربی 
دواناوەندییكان ھشتا 
بۆ  و  نبوون  تكو 
ئستم  زۆر  ئافرەت 
 ك بوو  دژوار  و 
گرینگی  كاری  بتوانت 
و  بازرگانی  وەك 
بوارەكانی  ئندازیاری 
و  تكنۆلۆژیا  زانست 
بدەست  سیاستدا 
بنن. ئوان بس بۆیان 
مامۆستایتی  ھبوو 
یان  پرستاری  یان 

سكرترە بن. 
ل ١٩٦٨دا كركارانی 
فڕەنسا  سرانسری 
 ل پشتیوانی  بۆ 
قوتابییان  بزووتنوەی 
بۆرۆكراتیكی  دژی 
روشونی  و  ئیداری 
تقی  و  رەق 
دەستیان  بڕوەبری، 
كرد ب مانگرتن. وت 

 ب نزیك  ماوەی  بۆ 
بوو.  ئیفلیج  مانگك 
ربرەكی   س ھر 
پیاو   وەیبزووتن ئو 
بوون. لو مانگدا ھیچ 
ژنكی  دەنگی  كس 
نبیست. ھر وەك ئو 
چوارەمی  برگی   ل
ا  نید كا یی ر ە و ە بیر
سارتر  و  ئو   «:دە
و  سیركری  زیاتر 
رووداوەكان  بینری 
ئگرچی   ،بوون
تین   ل چژیان  تواو 
زیندوویی  و  گۆڕ  و 
گندەكانی  ربرە 
 وەیبزووتن ئو 
بم  وەردەگرت. 
زۆر   دەنگییب ئو 
جار  دوا  ناخاینت. 
ژنان دەنگیان ھبی. 
 قس دواتر  ساك 
داخوازییكانیان  و 
تنییوە و سیمۆن دی 
بۆڤار ك ل دوای بو 
«رەگزی  بوونوەی 
زۆر  دووەم»ـوە 
باسی  دەگمن   ب
ژنانی  مسلی 
كردبوو، ل نو خكدا 
باسی ئو مسلیی 
مردنیش  ھتا  و  كرد 
قسی  لسر  ھر 

خۆی سوور بوو. 

بزووتنوەی ژنان

ژنان  بزووتنوەی 
ساك  فرەنسا   ل
رووداوەكی  دوای 
 ١٩٦٨ مای  مانگی 

سیمون دیبوار و فیمینیزم

ل زمانی كسكوە ك خۆی ل دامزرنران و بڕوەبرانی بزووتنوەی ژنانی فڕەنسا بووە

و: رەسووڵ سوتانی
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 ل كرد.   پ دەستی 
١٩٦٩دا  ئووتی  ٢٦ی 
 ب خۆیان  ژن  ھشت 
ژووری «سركوتن» 
 تاج ئوەی  بۆ  داكرد 
گۆڕی  لسر   ینگو
سربازی  ھاوسری 
ئو  دابنن.  ون 
ھیكی  رووداوە 
سربازاندا  نو   ل
راگینكانی  و  نایوە 
راچكاند.  فڕەنسای 
ژنانی  بزووتنوەی 
فڕەنسا ل دایك ببوو. 
دوو مانگ دواتر ژنان 
داوایان ل سیمۆن دی 
ئوەی  بۆ  كرد  بۆڤار 
لو كمپیندا بشدار 
 ت و پتشیوانییان لب
دەربینی  بۆ   ك بكات 
لبرامبر  ناڕەزایتی 
«لباربردنی منداڵ»ـدا 
خستبوو.  وەڕیان 
لباربردنی  ئوان 
تاوانكی   ب مندایان 
دادوەریی  سیستمی 
فڕەنسا ل قم دەدا. 
داوایی  ئو  ئویش 
لمودوا  كرد.  قبووڵ 
ھموو كۆبوونوەكانی 
بچووكی   تاقم ئو 
 وەكری بزووتنكخر
سیمۆن  تالرەكی   ل
بڕوە  دا  بۆڤار  دی 
دەچوو. ئمن س مانگ 
رووداوەكی  دوای 
نو   چووم ئووت 
ژنانوە.  بزووتنوەی 
وەكوو  ئمنیش 
 دیك ژنانی  زۆربی 
مانگی  بزووتنوەی   ل
مای ١٩٦٩دا ھاوكاری 
قوتابییان  گرووپكانی 
بووم ك ئافرەتیان تنیا 
سیر  سكرترە  وەك 
وتاری  ئمن  دەكرد. 
تایپ  پیاوانم  ئو 
بۆ  قۆیان   ك دەكرد 
گۆڕین و ھەروەھا بۆ 
باشتركردنی داھاتووی 
ئو  ھمایبوو.  دنیا 
من   ب ئیزنیان   پیاوان
و  باس   ل  ك ندەدا 

سیاسییكانا   خواس
بشدار بم. بۆی دوای 
ئمنیش  ماوەیك 
زۆربی  وەكوو 
لو   ،دیك ژنانی 
ن  یا تن مگر ك ب
 ب و  بووم  وەڕەز 
بۆ  چوون  مبستی 
ژنان  بزووتنوەی  نو 
قوتابیانم  گرووپی 
ئو  ھشت.   جب
 كگرووپ  ل رۆژەی 
پیان  دەڕۆیشتم، 
بزووتنوەی   ك گوتم 
 ب شتكی  ژنان 
و   یمژانگ و   ج
خوار  كوی  بدووی 
ئوان  كوتوون. 
 وە كنیایان دەكردمد
ئگر پیاوان جیھانكی 
باشتر دەستبر بكن 
ژنانیش  پگی  ئوا 
پیانم  دەبت.  باشتر 
ناموێ   ك گوت: 
داھاتوویك  چاوەڕی 
بین ك نازانین و لمان 
سری   ب  نی روون 
دەیبینین  زیندوویتی 
ئم كردەوەی  نا.  یان 
دەوێ.  خرامان 
بۆڤاریش  دی  سیمۆن 
و  وابوو  رای  ھر 
«پاگیشتن»ـدا   ل
بابتی  ئو  باسی 

كردووە.
گچكی  گرووپكی 
شش  ھر   ك ژنان 
كسك  حوت 
ھموو  دەبووین 
یكشممووان كاتژمر 
 ل دوانیوەڕۆ  پنجی 
سیمۆن  تالرەكی 
كۆ  بۆڤاردا  دی 
دەبووینوە. یكم جار 
پم  ئوێ   چووم  ك
خۆیدا  كاتی   ل وابوو 
بم   ،تیشتوومگ
كردەوە  دەرگای   ك
 گوتی:»ب و  راما  لم 
كوتووی».  درەنگی 
ھسوكوتی  ئو 
 نسا  ٢٣ كچكی  بۆ 
ئندامی  گنجترین   ك

یكك  و   كگرووپ
 ل لوانی  بوو 
مرمنداییوە الینگری 
ئو بوو، سامناك بوو. 
بۆڤار  دی  ١٩٧٠دا   ل
 ل و  بوو   نسا  ٦٢
دایگورەم  تمنی 

دابوو.
 ل كاتی  ئو 
ئو  تالرەكی 
زانیم  كوتم،  بژوور 
ك بۆچی ئو شڕەی 
لبردەم  فرۆشتم.   پ
مۆبلكوە كاتژمركی 
گچكی ناترز دانرابوو 
 ك لك دە خولر ك
ساڵ   ١٦ بوو.  پش 
بردەوام كۆبوونوەی 
 پ بم  وەڕەزكر 
خرۆشمان  و  جۆش 
كاتژمر  ھبوو. 
 دەقیق پنج  رك 
حوت  سعات  پش 
ن  ما ك ە و ن و بو كۆ
ئو  دەھات.  كۆتایی 
بۆڤار  دی  كاتی 

دیاریی كردبوو.
دیكیش  شتكی 
پموابوو  پش.   ھات
ك دەب یكسر گوێ 
دی  قسكانی   بدەین
بۆڤار، بم وا نبوو. 
راگۆڕینوە  پاش  ئو 
 ل یكك  لگڵ 
نی  ا ر ن ر ز م ا د
ژنان،  بزووتنوەی 
و  كرد  منی  سیركی 
 وای پت  تۆ  گوتی:» 
بكین  چ   دەب  مئ
و  باس  ئوەی  بۆ 
لباربردنی  مسلی 
شتكی   ینبك منداڵ 
گشتی؟» پشنیاری من 
ئوە بوو ك كاركی وا 
رۆژنامكان  دەكین، 
ناچار بن، دەستواژەی 
منداڵ لباربردن بكار 

بنن.
سرزاری   نانھ
منداڵ  دەستواژەی 
فڕەنسا   ل لباربردن 
خۆم  من  بوو.   بڤ
 ك ئوەشدا  لگڵ 

خونوار  بنمایكی 
ھبوو،  لیبرام  و 
دەگمن   ب ھشتاش 
 واژەیو دەستم لگو
 ل بم  دەتوانم  ببوو. 
چاوم  میدیایكدا  ھیچ 
 واژەیدەست بو 
ھیچ   ل و  نكوتبوو 
دەوروبری  كسكی 
 ب نبیستبوو  خۆشمم 
زاری دا بت. ل دەیی 
فڕەنسا  ١٩٧٠دا 
وتكی  ھشتا 
 بۆی بوو،  كاسۆلیكی 
باسی  نیدەورا  كس 
شتكی لو جۆرە بكات. 
١٩٤٣دا   ل تنانت 
«ویشی»  حكومتی 
ئو  بۆ  مرگی  سزای 
 دیاری كرد ك ئافرەت
ب نایاسایی منداكی 
بردبوو.  لبار  خۆی 
 ل حاشوە  بو 
دەیی ١٩٦٠و ١٩٧٠دا 
گلك  فڕەنسادا   ل
شوەی   ب كس 
مندایان  نایاسایی 
 ر خۆیان دەبرد كبل
یان  ئیفلیجی  ئوەش 
ئافرەتی  زۆر  مرگی 

ل دەكوتوە.
یكمین   ل
 ك یكشممدا 
كۆبوونوەی   چووم
دا  بیارم  بۆڤار،  دی 
راگیندراوك بنووسم 
و   (٣٤٣ (مانیفستی 
 مئ نم كییدا رابگت
مندامان لبار بردووە. 
 ل بیرۆكیمان  ئو 
 ١٤١ راگیندراوی 
وەرگرت ك ل جنگش 
سربخۆیی  شڕی 
بو  ئلجزایردا 
دەمانزانی  ببووەوە. 
كسانكی   دەب
بناوبانگ  و  خۆشناو 
پیان  و  بدۆزینوە 
واژوو بكین. ٣٤٣ ژن 
وەك:  ئكترگلی   ك
كاترین دۆنوو و دۆلفین 
سریگ واژوویان كرد. 
ئوەدا  لگڵ  ئمنیش 
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مندام  كات  ھیچ   ك
نبردبوو  لبرخۆم 

واژووم كرد.
 شب ھشتا 
 كارەك دژوارەكی 
 رۆژنام  كام مابۆوە. 
بو  راگیندراوەكی 
 ب لۆمۆند  دەكردەوە؟ 
كارەی  ئو  دنیاییوە 
 چونك ندەكرد، 
رۆژناموانكانی ئوێ 
كاسۆلیكیی  كۆمك 
تۆخ  چقبستووی 
بوون و ھیچ الینگری 
ھبژاردن  مافی 
تنیا  نبوون. 
گۆڤارەكانی ئكسپرس 
ئابسترواتۆر  نۆڤل  و 
حزیان ل ھاریكاریمان 
لگڵ  دواجار  ھبوو. 

ئابستراوتۆر  نۆڤل 
دیارە  كوتین.  رك 
لوەش  ئوان 
دەترسان ك وەزارەتی 
 یان لناوخۆ گۆڤارەك
دابخات، لگڵ ئوەشدا 
 ل داین ك نیان پب
یكمیان  برگی  سر 
و وەك سرد بۆمانی 

چاپ بكن.
ن  نما كا ە و ن ا لكد
 ل گڕان.  وەڕاست 
١٩٧١دا  ئپریلی  ٤ی 
 ل ھیكی 
یكمین  بۆ  كوتوە. 
فڕەنسا   ل جار 
تلڤزیۆن  و  رادوێ 
لكدا  رۆژنامكان  و 
لكدا باسی لباربردنی 
بر  كرد.  مندایان 

دەرفتی  لوەی 
 ك بت  ئوەمان 
ئاكامكانی ئو كارە و 
لسر  دەركوتكانی 
ژیانمان لك بدەینوە، 
ن  ما ك ن ھنا ا د
سركوتنكی گورەی 
لگڵ  كوتوە.   ل
زۆربی  ئوەشدا 
واژوویان  ئوانی 
كردبوو تووشی گرفتی 
كلسا  و  ھاتن  گورە 
تووڕە  و حكوومتیش 
دی  سیمۆن  بوون. 
دەیی   ل  ك بۆڤار 
سر   ل ١٩٧٠وە 
فیمینیزم  مسلی 
كمتر خۆی ل وتووژ 
دەدا، ئوجارە قایل بوو 
لگڵ   دیمان بوەی 

ئابسترواتۆر  نۆڤل 
بكات و ب بۆچی ئو 
بو  راگینراوەیان 

كردەوە.
دوا نیوەڕۆی رۆژی 
شمم ٢٠ نۆڤمبری 
رپوانكی   ١٩٧١
وەڕێ  برینمان 
خست ك ھاوكات بوو 
خۆپشاندانی  لگڵ 

فیمینیستی 
ی  ر نس ا ر س ل
یكمین  بۆ  جیھاندا. 
 وتنك كسانك  جار 
 ھاتن و  گمان 
ریزەكانمانوە  نو 
ئندامی   ك
نبوون  گرووپكمان 
راگینكانیش  و 
دایوە.  لمان  ئاوڕیان 
 ل بۆڤار  دی  سیمون 
ئو  ھسنگاندنی 
جژن شاد و برایانیدا 

تاریفی دەكات. 

 مئ ھوكانی 
یاساییكردنی  بۆ 
ھلی  ئو  لباربردن 
 ك رەخساندین  بۆ 
ئو  ژیانی  بارودۆخی 
تاوتوێ   نجانگ  ژن
بكین ك نیاندەتوانی 
لبار  منداكانیان 
ئو  زۆربی  برن. 
ئو   ،لئافرەتگ
 ك بوون   نرمندام
دەستدرژییان كرابووە 
ھندكیان  سر. 
یان  مام  یان  باوك 
كسكی  یان  خاۆ 
نزیكیان دەستدرژییان 
جا  سریان.  كردبووە 
ھژار   وەیكئ لبر 
نیاندەتوانی  بوون 
ناوەندكی   ل
ستیی  و و ر ند ت
ركوپك ل سوویسرا 
لبار  منداكیان 
 ب ئوانیان  برن. 
شوەیكی سیستماتیك 
ل قوتابخان دەردەكرد 
ئوەشیان  مافی  و 
 ك ندەدا  پیان 
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لدایكبوونی  پاش 
بچنوە  منداكش 
 ل وەیو شندن. بخو
ھموو مافكی خوندن 
بری   ب و  بش   ب
زۆربشیان  دەكران. 
ن  نیا كا  ما بن
دەكردن.  مابدەریان 
ئوان  ئاخر  بم 
دەیانتوانی بچن كوێ؟ 
چند  ئو   چووبان
دەوتی  وا  مای 
 ئافرەت بۆ  فڕەنسا 
ساز  زگورتییكانی 
 نما ئو  كردبوو؟ 
شونكی زۆر ناخۆش 
و سارد و س بوون و 
تاوانباران  وەك  لوێ 
ئافرەتكان  لگڵ 

دەجوونوە.
سیمون  رۆژكی 
 ل ئاگای  بۆڤار  دی 
 ل  ك بوو  رووداوك 
خانووەكانی   ل یكك 
رۆبینسۆن  پلۆسی 
نزیك  شاركی  ــ 
دا.  رووی  ــ  پاریس 
كچانیان  تنیا  لوێ 
و  برگدووری  فرە 
لنان  چشت  و  چنین 
 ل ئوان  دەكرد. 
خوتنگیكی گورەدا 
قرەوی   ك دەژیان 
 ل گچكگچكی 
 وەیكئ لبر  بوو. 
بوون،  دووگیان 
لسر  نیاندەتوانی 
ئو قرەون بنوون. 
تنیا رۆژانی شمم و 
ئویش ھر بۆ ماوەی 
بۆیان  سعات  دوو 
دەرەوە.   بچن ھبوو 
زوو  ئوەی  لبر 
خك  دەناسرانوە 
شقامكانا  لسر 
و  دەكردن  ئزیتیان 
دەكردن   پ گاتیان 
و نقورچكیان ل زگیان 

دەگرت.
لگڵ  كچكیان 
لو  زگكی   ك بوو 
ی  ك ن ا یر ح ە ڕ كو
خۆی بوو و زۆریشی 

خۆش دەویست، كچی 
 .بینین نبوو  بۆی 
ھموو  دوانیوەڕۆیك 
نھۆمی   ل كچكان 
و  مانوە  خوارەوە 
ئو   ك گڕان  لیان 
چندین  پاش   جووت
بن.  پكوە  مانگ 
 ب  كما برپرسانی 
كچیان  دیارنمانی 
زانی، چوون سرێ و 
پكوەیان دیتن. رۆژی 
پیوەندییان  دوایی 
كچوە  بنمای   ب
گوتن  پیان  و  گرت 
دوو  داوە.  رووی  چی 
 رۆژ دواتر باوكی كچ
كچی  قژی   .یشتگ
راكشا و دەستی كرد 
 ك لكدانی. یھت ب
ویستی  پرستارەكان 
بم  بكا،  ناوبژیوانی 
نیھشت   كرپرسب
خوڕی:»خۆ  تی  و 
كچ  و  باوك  كاری   ل
كابرا   .«نقورتمھ
كچكی   ل ئوەندەی 
دا، ھتا كچ ل ھۆش 
 دیك كچكانی  چوو. 
ك ئو دیمنیان بینی، 
خواردن   ل مانیان 
حكومتی  گرت. 
ماوەی   ل فڕەنسا 
بیاری  كاتژمردا   ٢٤
دابخات.   ما ئو  دا 
بنمای  بۆ  نامیان 
بن   ك نارد  كچكان 
برنوە.  و كچكانیان 
 ل داوایان  كچكان 
ئندامانی چاالكی   مئ
ژنان  بزووتنوەی 
فریایان  خرا   ك كرد 
سعات   ٤٨ بكوین. 
لبردەم   مئ دواتر 
مانمان  مادا  ئو 
دی  سیمون  گرت. 
بوو.  وتبژمان  بۆڤار 
ئو فڕەنسییانی ئو 
 دەدای گویان  رۆژە 
 ك دەیانزانی  رادیۆ 
 نما ئو  بارودۆخی 
چندە سامناك. سیمۆن 
 ك بڵ یگدی بۆڤار ل

قسی  كچكان  یكی 
لیان  قسكانی  و  كرد 
 كردیی و  وەرگرت 
دواتر  رۆژی   .گب
بۆڤار  دی  سیمون 
پلبرزترین   ب چاوی 
برپرسانی پروەردەی 
فڕەنسا كوت. یكك 
ئو  برھمكانی   ل
 ك بوو  ئوە  دیدارە 
ئیزن بو كچان بدرت 
مندابوونكیان  دوای 
سر  بچنوە 

خوندنكیان.
ئو  ماوەی   ل
رای  سعاتدا   ٤٨
 ب برامبر  خك 
بزووتنوەی ژنان گۆڕا. 
فڕەنسییكان  ئاخری 
 ك تگیشتن 
بزووتنوەی  ئو 
ی  ە و تن و و بز
 چین و  خواپداوان 
 ،نی دەومندەكان 
چینی   ل ئاوڕ  بكوو 
لقوماویش  و  ھژار 
دی  سیمون  دەداتوە. 
نامی  گلك  بۆڤار 
و  لقوماو  ژنانی   ل
 پ ئازارچشتووەوە 
گیشت. ئو الینگری 
نھنی  خراتی  و  خر 
گیرفانی خۆی   ل بوو. 
یارمتی ئو ئافرەتانی 
بۆی  نامیان   ك دا 
نووسیبوو و ب ئمی 
بن  پیان  دەگوت» 
ئوە بزووتنوەی ژنان 
بۆتان  پارەیی  ئو 

ناردووە.»
كاتدا  لو  ھر 
بۆ   مئ خباتی 
نی  د ییكر سا یا ب
منداڵ  لباربردنی 
 ل بوو.  بردەوام 
فڕەنسا   ل باربردن 
نایاسایی  ھشتا 
ھلومرجی  و  بوو 
 شك لباربردنكان 
 ل زۆری  ھی  و 
 دەبوای دەكوتوە. 
كارك كرابا. ل ١٩٧٣دا 
رگیكمان   مئ

لووە   ك دۆزییوە 
خۆی ت ھقورتنین.

 ل نج ككی گكچ
خۆشویستكی جوێ 
 ك تگیشت  ببووەوە 
 دایكی كچ .دوو گیان
 كمندا خۆی  گوتی: 
بم  دەكات.  بخو 
ماری كالر منداكی 
بیاری  و  ندەویست 
برت.  لبر خۆی  دا 
پشتر   ك  كوڕەك
خۆش  یكتریان 
الی  چووە  ویستبوو، 
تاوانباری  و  پۆلیس 
دەیوێ   وەیكب كرد 
لبرخۆی   كمندا
 وەیكئ لبر  برت. 
كالر  ماری  دایكی 
بۆ  «مامان»ی 
دۆزیبۆوە،  كچكی 
ھمیش  و   دایك ھم 
كچ دەستبسر كران. 
 یارمان دا خۆ لب مئ
 ل وەربدەین.   كشك
 ل رپوانكمان  پشدا 
ناوەندی  گۆڕەپانكی 
كرد،  ساز  پاریس 
 ك ھمن  رپوانكی 
تیدا دایكان منداكانی 
باوەش   ل خۆیانیان 
ھركامیان  و  گرتبوو 
( ن  ە میز ) ن ا د و فو
 ل بوو.   پ كیان 
 ب پۆلیسكان  نكاو 
پالماریان  ماتۆڕەوە 
داین. خك دەیانزیقاند 
و مندان رایان دەكرد 
و ئم ھندكمان لمان 
 ل دوایی  رۆژی  درا. 
رگی راگینكانوە 
ھموو فڕەنسا ئاگادار 
 كوەیل بوونوە 
ھمن  خۆپشاندانكی 
كراوە.  سركووت 
 ل راچكین.  خك 
كاتژمردا   ٢٤ ماوەی 
كالر  ماری  كشكی 
كشیكی   ب بوو 

نیشتمانی. 
بۆڤار  دی  سیمۆن 
نك  بوو  ئامادە 
تلڤزیۆن   ل ھر 
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 ل رادیۆ،بكوو  و 
لسر  دادگاش 
بجواب  كالر  ماری 
لبردەم  ئو  بت. 
دادوەردا  گرووپك 
پیاو  ك ھر ھمووان 
بۆ  شایتی  بوون، 
چرمسری  و   شك
كورەوەرییكانی  و 
ژنان دا. كس نیورا 
قسی پ ببت. چند 
رۆژ دواتر را و بیاری 
راگینرا،  دادوەران 

ماری كالر ئازاد كرا.
پۆلیس  دواجار 
یاسای دژی لباربردنی 
ئیتر  ھوەشاندەوە. 
گیشتبوو  ئوە  كاتی 
بچین سر كشگلی 
و  دەستدرژی  وەك 
محرەم  لگڵ  زیناح 
نایكسان  مووچی  و 
و ژنانی ئازارچشتوو. 
ھر لو سردەمدا بوو 
بۆڤار  دی  سیمۆن   ك
مافكانی  كۆمی 
و  دامزراند  ژنانی 
 مئ ی بتو دەرفئ
بۆ  بابتكانمان  دا 
سردەمی  بڤۆكی 
 ل  ك بنرین  مۆدرن 
سارتر  لگڵ  ١٩٤٥دا 
 مئ دەكرد.  دەریان 
ژمارەیكیشمان تایبت 
ئامادەكرد  ژنان  بۆ 
نخایاند  مانگكی   ك
 ل فرۆشرا.  ھمووی 
پشكیی ئو ژمارەیدا 
بۆڤار  دی  سیمۆن 
ژنان   ب پشنیاری 
كرد ك تنانت ئگر 
بارودۆخیش لبار بوو، 
برامبر مافكانی ژنان 

كمترخم نبنوە.

ماوایی
لو  ھر 
 ك بوو  سروبندەدا 
بۆڤار  دی  سیمۆن 
كرد  من   ل داوای 
ھلنی  الی   بچم
گوندكی   ل خوشكی 
ستراسبۆرگ.  نزیك 

توندی   ب لوێ  ھلن 
بزووتنوەی  خریكی 
وەك  و  بوو  ژنان 
ناوەندی  سرۆكی 
تھدراو  ژنانی 
زۆربی  ھبژرابوو. 
لسر  ئو  تابلۆكانی 
ئافرەتان  مسلی 
نیشاندەری  و 
نی  و چو بۆ و ا ر
ی  ن فیمینیستییا
ھاوبش ئو و سیمۆن 
بوو. ئو تا تمنی ٨٥ 
لسر  وا  ھر  سان 
بردەوام  شوەكاری 
بوو. سیمۆن ل یكك 
دیدارەكانیدا  دوایین   ل
گوتبوو،  ھلنی   ب
 ك خۆت   ب  خۆزگ
ئستاش دەتوانی تابلۆ 
ئیتر  ئمن  بكشیتوە. 
 تناچ حزم  ھیچ 
ھیچم  ئیتر  نووسین. 
نماوە.   پ گوتن  بۆ 
 میشھ شوەكار 

 .یكی بۆ وتن پشت
١٩٧٠دا   ل كاتك 
سیمۆنم بینیوە، باری 
سارتر  تندرووستیی 
 ل بوو.  نالبار  زۆر 
١٩٧٤دا ئو ئیتر كور 
الواز  ئوەندە  و  ببوو 
ھیوایكی   ك ببوو 
 بتوان نمابوو  بوە 
لسر  كتبكی 

فلۆبر تواو بكات.
 ل بۆڤار  دی 
دژواردا  بارودۆخكی 
الیكوە   ل بوو. 
تندرووستیی  بھۆی 
 ل و  سارترەوە 
لبر  الیكیشوە 
لی  ئوەیك كسانك 
نزیك ببوونوە ك زۆر 
لگیاندا ھاوڕا نبوو. 
بو حاشوە ھركات 
 ب  ،بووای  مئ لگڵ 
تین و گوڕ بوو. دەیزانی 
خۆش  چندەمان 
چندەش  و  دەوت 
 ب وەفادارین.  پی 
 مئ  ك جۆرك 
نموونی زیندووی ئو 

بووین   بیروباوەڕان
رەگزی   ل ئو   ك
پدا  پرەی  دووەمدا 
كاریگرییان  و  بوو 
بسر نوەكانی دیكی 
دەبوو.  ئافرەتانیشوە 

ئو سركوتبوو.
ئپریلی  ١٩ی   ل
دی  ھلن  ١٩٨٦دا، 
 چووین من  و  بۆڤار 
نخۆشخان بۆ ئوەی 
دی  سیمۆن  ترمی 
وەك  ببینین.  بۆڤار 
 ك ئو  بوو.  وا  شۆك 
بوو  تژی   میشھ
 ب تین،  و  گوڕ   ل
كوتبوو.  لی   جوو
ل سرانسری دنیاوە 
بۆ  گویان   پكچ

ناردبوو. 
لگڵ  كاتك 
سیارەی   ل ھلن 
پكوە  ھگردا  میت 
 ب دانیشتبووین، 
كسمان  ھزاران 
سری   ك دەبینی 
رزیان لبر دادەنواند. 
 یشتینگ كاتی  ئو 
دەستمان  گۆڕستان، 
ئو  چینی   ب كرد 
 ل  ك سروودەی 
١٩٧٠دا بۆ بزووتنوەی 
نووسیبوو.  ژنانمان 
سیمۆن ئوەندەی ئو 
سروودە پ خۆش بوو 
ك پیمان وا بوو ئوە 
باشترین ماوایی لو.

 ك ئافرەتان   مئ
ب رابردووین

 ك ئافرەتان   مئ
 بنی رۆژگارەوە ب  ل

مژووین
 ك ئافرەتان   مئ

وتكی رەشین
لمان گڕن ئمی 

كۆیل با راپڕین
راپڕن، راپڕن...

ھمنی   ب  مئ
دەمان چی بۆ ئوەی 
شیرین  خوی   ل ئو 
ئو  رانپڕنین. بس 
برز  دەنگمان   كات
كردەوە ك تابووتكی 

ناو   شترایرۆھ
سیمۆن  گۆڕەوە. 
گلك  بۆڤار  دی 
گنجتیی   ب شتی 
ژنان  زۆربی  و  من 
بخشی. ئاخۆ ئمیش 
 ك ژنان  بزووتنوەی 
لگڵ ئو كارمان كرد 
رگی  درژەدەری  و 
گنجتییكی  ئوین، 
دەبخشین؟  بو  نوێ 

ھیوادارم

كلۆدین مۆنتی

 ****
 ل مۆنتی  كلۆدین 
 ل پاریس   ل ١٩٤٩دا 
دایك بوو. ژوسین سر 
پسپۆڕی  دایكی)  (ی 
باوكیشی  بوو و  كیمیا 
بیركاریزان بوو. كلۆدین 
چووە  گنجتیدا   ل
بزووتنوەی  ریزی 
و  فڕەنساوە  ژنانی 
سرەتاوە   ل ھر 
باشی  پیوەندییكی 
لگڵ سیمۆن دی بۆڤار 
ھاوسری  سارتری  و 
 ك خوشكی  ھلنی  و 
پك  بوو،  شوەكار 
 یوەندییپ ئو  و  ھنا 
ھتا دوا ساتی ژیانیان 
ئو  بوو.  بردەوام 
بواری   ل دوكتۆرای 
ژیان  تاوتوكردنی 
دی  برھمكانی  و 
بۆڤاردا ل زانكۆی نیس 
ئندامی  و  وەرگرت 
ئنجومنی سیمۆن دی 
كتبكانی   .بۆڤاریش
 :ل بریتین  كلۆدین 
خوشكانی سیمۆن دی 
دی  سیمۆن  بۆڤار، 
بزووتنوەی  و  بۆڤار 
بیرەوەرییكانی  ژنان، 
و   شۆڕشگ كچكی 
ئازادی،  ئڤیندارانی 

سارت و دی بۆڤار.
 

وەرگانی بۆ فارسی: 
ھوما مداح
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لوە  ماوەیك 
كۆچی  ھوای  پش 
خاتوونی  دوایی 
 تتانف ھونرمند 
لسر  وەلیدیمان 
زۆربی سایتكان و 
چاو  ھوادەریكان 
دواتر  بم  پكوت. 
ب خۆشیوە بیستمان 
ك ئو ھوا راست 
«محمد   .نی
وەلیدی»  شریف 
باوكی فتتان وەلیدی 
لگڵ  وتوژ   ل
ھوادەری  چندین 
دا ئو ھوای رەت 
گوتی  و  كردەوە 
بوكردنوەی   ك
گلك  ھواڵ  وەھا 
لكۆینوە   ب  ب
پچوانی   ب
یاسای  و  عوورف 
 . ن كا ی ر ە د ا و ھ
گوتی  ھروەھا  ئو 
كوردستان   ل  ك
 ك جۆرەی  بم 
گرنگی  شیاوە 
ھونرمندان   ب
كاتی  بم  نادەن 
تواناییكانی  مردن 
زەق  ھونرمندان 
باسیان  و  دەكنوە 
ھروەھا  دەكن.   ل
ئم  سوپاسی  ئو 
كرد  كسانی 
بم  سبارەت   ك
و  ھاوسۆزی   واھ
خۆیان  ھاودەردی 

باوكی  دەربیوە. 

گوتی   خاتوون ئم 
ئستا   تتانف  ك
سرقای   ما  ل
 مۆسیقای تمرینی 
و ل سمتی تواو 
دا ژیان بسر دەبا. 
 ل وەلیدی   تتانف
ماوەی ژیانی كورتی 
خۆیدا  ھونریی 
گۆرانی  چندەھا 
پشكش  جوانی 
 ب  ك كردوە 
 برییت ناوبانگترینیان 
الی  گریان،  دیی   ل
كانی  لسر  و  الی 
نازدار.  یاری  ئی  و 
 ب وەلیدی   تتانف
بارودۆخی  ھۆی 

دەروونی  نائاسایی 

 ل  سا چندەھا 
كشاوەتوە  ھونر 
 ل باوكی  لگڵ  و 
گوندی حسن ئاوای 

سن دەژیت.
یی  ر ب ە و ر ب
و  ئدەب  بشی 
گۆڤاری  ھونری 
ئاواتی  «ژنان» 
تمن  و  سمتی 
درژی بۆ ئم گۆرانی 
 ویستخۆش بژە 
 ل  تتانف دەخوازێ. 
سردەمی بدەنگی و 
چارەڕەشی ژنی كورد 
دا ل رادیۆ كوردستان 
بو  گۆرانیكانی 
و  كردۆتوە 

پشنگی   ب بوو 

بژ  گۆرانی  ژنانی 
رۆژھتی   ل
 . ن ستا د ر كو
 واو ھھیوادارین ئ
بۆ  بیانوویك   تبب
خاتوو   ل رزگرتن 
 ل تا  وەلیدی   تتانف

ژیان داماوە.

الی الی گوم الی            
                 حلیم رەسوی
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راپرسییه ک له سه ر 
داوای ئه حمه دی نژاد 
بۆ بوونی زیاتر 

له  دوو منداڵ
له   راپرسییه ک  ئاکامی 
که   خستوه   ده ری  ئران 
سه ر   له   س به   نیزیک 
دژی  ئران  خه کی  چواری 
ئه حمه دی  دروشمه ی  ئه و 
نةژادن که  بنه ماه کانی ئرانی 
ھان داوه  که  ده ب زیاتر له  ٢ 

.یان ھه بمندا
راپرسییه   ئه و  ئاکامی 
 ٧٣ سه تا  که   داوه   نیشانی 
وایه   پیان  ئران  خه کی  ی 
ھه ر  بۆ  منداڵ  دوو  بوونی 
به  پستی   پ بنه ماه یه ک 
نه   له وه   زیاتر  و   خۆیه تی 
نه   و  بنه ماه یه   قازانجی  به  
ده توانرێ داھاتوویه کی گه ش 

بۆ ئه و مندانه  دابین بکرێ.
نه ژاد  ئه حمه دی 
رایگه یاندوه  که  سیاسه تی ٢٠ 
ده وه ت  رابردووی  ساه ی 
و  حه شیمه ت   کۆنتۆی  بۆ 
دروشمی به سبوونی ٢ منداڵ 
بۆ ھه ر بنه ماه یه ک  ، دروشم 
بۆ  رۆژئاواییه کان  پیالنی  و 

الواز کردنی ئرانه .
له و  که   باسه   شایانی 
ی   ٢ سه تا  ته نیا  راپرسییه دا 
به شداران ئه و مافه یان داوه  به  
ده وه ت تا له و باره وه  بیار 
بدا و سه تا ٢٥ ی به شدارانیش 
له  سه ر ئه و باوه ڕه  بوون که  
ئه وه  پوه ندی به  لکدانه وه  و 
دایکان  و  بنه ماه کان  بیاری 

و باوکان ھه یه . 
شایانی باسه  که  زۆربه ی 
سه ر  له   ئران  کۆمه ناسانی 
ئه و باوه ڕه ن که  زۆرتر بوونی 
له وه ی  ئران  حه شیمه تی 
کاره سات  ھه یه   ئستا  که  
ئابووری  قه یرانگه لکی  و 
ژینگه یی  و  کۆمه یه تی  و 
داھاتوودا  له   زۆری  یه کجار 

ل ده که وته وه .

ئه منیه تیی  به رپرسانی 
ماوه ی  له   ئیڤین  گرتووخانه ی 
زۆربه ی  دا  حه وتوویه   ئه و 
له و  گیراو  سیاسیی  ژنانی 
به ندیخانه یه یان له  ھۆکی تایبه ت 
دا ج کردۆته وه  و له  زیندانییانی 
ئاسایی ژنیان جیا کردوونه ته وه .                                                               
ھوی كاربدەستانی زیندانی 
ژنانی  جیاكردنوەی  بۆ  ئیڤین 
دیكو  زیندانیكانی   ل سیاسی 
ھۆكی   ل كردنیان  زیندانی 
چاالکانی  الیه ن  له   داخراودا 
 مافی مرۆڤه وه  ئه و ته عبیره ی ل
ئمنیتیی  برپرسانی   ك کراوه  
ھوی   ل ئیسالمی  کۆماری 
بندكی  دروستكردنه وه ی 

سیاسیی تایبه ت به  ژنانن.
ل سرەتای ساكانی دەیی 
٧٠  را ھتا ئستا ب ھۆی ئوەی 
ك رادەی زیندانیانی سیاسیی ژن 
زیندان  به رپرسانی  بوون،  كم 
گشتیكانی  بندە   ل ئوانیان 
رادەگرتن،  دا  ئیڤین  زیندانی 
  ٦٠ دەیی  ساكانی   ل بم 
دوای  ساكانی  له   تایبه ت  به   و 
سه رکه وتنی شۆڕشی ٥٧  ب ھۆی 
زیندانییانی  ژماره ی  زیادبوونی 
ژن، برپرسانی زیندان ب ناچار 
چه ند بندكی تایبتیان بۆ ژنان 

ترخان كردبوو. 
تپڕبوونی  دوای  ئستاش 
نزیك ب ٢٠ ساڵ و بۆ جاركی 
دیك ل كۆماری ئیسالمیی ئیران 
سیاسیی  زیندانیانی  رادەی  دا 
که   بوونه ته وه   زۆر  ئوەندە  ژن 
کۆماری  ئه منیه تیی  به رپرسانی 
ئیسالمیی ھناوه ته  سه ر بیاره ی 
ك پویست بندك ل ژر ناوی 
«بندی سیاسیی ژنان» دروست 
 وەیئ نیشانی  ئوە  و  بكرێ 
مانۆرەكانی  پچوانی   ب  ك
له   پشوو  ساكانی  دادوەریی 
و  شۆڕش  دادگاكانی  الیه ن  
وایان  که   ئمنیتی  برپرسانی 
چاالكی  ژنانی  که   ده دا  پیشان 
ئستا  ناكرن،  زیندانی  سیاسی 
 دەب پیاوان  تنیشت   ل ژنان 
ناڕەزایتی  قورسی  تچووی 
دژایه تیکردنی  و  دەربین 
ئیسالمی  کۆماری  سیاسه ته کانی 

بدەن.
به  پی راپۆرتی چاالکانی مافی 
مرۆڤ له  ئستا النیکه م زیاتر له  
 ١٨ ژنی چاالکی سیاسی ته نیا ل
بندی گشتیی زیندانی ئیڤین دان 
 ٧٠ ل به  ھه موویانه وه  زیاتر   ك
بسردا  زیندانیان  حوكمی  ساڵ 
زۆربی  له وه   جیا  سپاوە. 
چاالكانی سیاسی، رۆژنامنووسان 
 ل دەسبسركراو  ژنانی  و 
ناڕەزایتیكانی دوای ھبژاردن، 

زیندانی  حوكمی  دەركردنی   ب
دادگای  الین   ل تعزیری 
 جبچاوەڕوانی ج وە لشۆڕش
به و  و  دان  حوكمكانیان  كردنی 
که   دەكرێ  ئوە  شیمانی  پیه  
ژماره ی  داھاتوودا  مانگكانی   ل
بندی سیاسیی زیندانی   ل ژنان 

ئوین دا بچت سرتر.
 دروستکردنی بندی سیاسی 
سیاسی  گیراوی  ژنانی  بۆ 
ره نگب له  یه ک بینینه کان دا وه ک 
 ،ک بۆ ژنان به  حیساب بئیمتیاز
چونکی باسی جیاكردنوەی ژنانی 
تاوانبارانی  له   سیاسیی  گیراوی 
داوا  و  کشه   له   یه کک  عادی 
بووه ،  ژنانه   ئه و  سه ره کییه کانی 
برپرسانی  ھوستی  به م 
ژنانی  جیاكردنوەی  بۆ  زیندان 
سیاسی ل زیندانیانی ئاسایی بۆ 
ئیمکاناتکی  که   ناگه ڕته وه   ئه وه  
باشتر له  زیندان دا بۆ تاوانبارانی 
سیاسیی ژن دابین بکه ن، به کوو 
که   بووه   مه به سته   ئه و  بۆ  زیاتر 
چاوه دریی وردتریان بخه نه  سه ر 
ئه وان  سه ر  له   فشاره کانیان  و 

زیاتر بکه ن.

دروستكردنه وه ی بندی سیاسیی ژنان

 له  ئران دوای ٢٠ ساڵ
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ئران  ئاژانسی 
خه به ر، بوی کردۆته وه  
دووشه مه   رۆژی  که  
١٠ی خه زه وه ر، ٢٠ کچ 
نوان  له   ته مه نیان  که  
 ٢٥ بۆ   ١٧ ساه کانی 
الیه ن  له   بووه   سادا 
ئینتزامییه کانه وه   ھزه  
ئیسفھان  شاری  له  
كراون،  ده ستبه سه ر 
ماوه یه کی  پاش  به م 
ئازاد  ھه موویان  کورت 

کراون.
به پی ئه و زانیاریانه ی 
خه به ر  ئران  ئاژانسی 
بوی کردۆته وه،  ئه م ٢٠ 
باندکی  رگه ی  له   کچه 
ژنان  و  کچان  قاچاخی 
بۆ بازرگانی له شفرۆشی 
که   کۆکرابوونه وه   
مینی  به   ھه موویان 
به ره و  بووسک 
باشووری  شاره کانی 
طوازتراونةوة   ئران 
به مه به ستی  تا 

سه ره تا  بازرگانیکردن 
و  کیش  دوڕگه ی  بۆ 
دواتر بۆ دوبه ی به ریان 

بکه ن.
کچانه   ئه و  کاتک 

بانده وه   ئه م  له الیه ن 
باشووری  به ره و 
له   كراون،  به ڕێ  ئران 
شاری ئیسفھان له الیه ن 
ئینتزامییه کانه وه   ھزه  
كراون،  ده ستبه سه ر 
دوای   ده ستبه ج به م 
به   و  کورت  ماوه یه کی 
لکۆینه وه یه ک  ھیچ   ب

که سانی  کچانه و  ئه و 
به وانه وه   پوه ندیدار 

ئازاد کراون.
راپۆرت  ئه و  به پی 
و زانیارییانه ی ئاژانسی 
خه به ر  ئران 
ی  و ب
ه   ته و ۆ د کر
ئه و  زۆربه ی 
بۆ  کچانه ی 
ر  یه که مجا
نی  و مو ئه ز
دوورکه تنه وه  
تاقی  له ماڵ 
له   ده که نه وه  
ئه م  الیه ن 
باندانه وه  کۆده کرنه وه و 
له   ماڵ  کۆمه ک  له  
چوارمحای  ئیسفه ھان، 
به ختیاری و فوالد شار 
له ورا  و  راده گیرن 
عه ره بییه کان  وته   بۆ 
ده نردرن که  له به رانبه ر 
پاره   که سکیان،  ھه ر 
به  زۆر  پووکی  و 

بانده کانی قاچاخيی ژنان 
و کچانی ئرانی ده گا.  

نی  ا ر د و چا
چاالکانی  و  کۆمه یه تی 
مافه کانی  بواری 
زۆرجاران  ژنان، 
له وه کردوه   باسیان 
له   که سانه ی  ئه و  که  
بازرگانیکردن به  کچانی 
ھه یه   ده ستیان  ئراندا 
و  به رپرسان  خودی  له  
کۆماری  ده سه تدارانی 
ئه وه یکه   یان  ئیسالمین، 
بازرگانیکردنه دا  له م 
سه ره کین.  شه ریکی 
به رپرسانی  بده نگی 
و  ده ست  له   ئران 
ئه و  پوه نده کانی 
که سانه ی ئه م کچانه یان 
دواتر  کۆکردۆته وه و 
لپرسینه وه    به ب
ئه و  کردوون  ئازادیان 
ده کا  به ھز  روانگه یه  
که  ده سه تدارانی ئران 
له م  ئاگایان  به روونی 
کچان  به   بازرگانیکردنه   
و ژنانی ئرانه وه  ھه یه . 

مکی  ا ئه ند
کۆمه یه تیی  کۆمیسیۆنی 
شووڕای  مه جلیسی 
رایگه یاندوه   ئیسالمی 
دا  رابردوو  سای  له   که  
 ١٣ سه تا  ته ق  رژه ی 
حاک  له   کردوه ،  زیادی 
پکه وه نانی  رژه ی  دا 
له و  ھه ر  ھاوبه ش  ژیانی 
چۆته    ٪١ ته نیا  ماوه یه دا 

سه رێ
فه دایی  سه مه د 
ژماره ی  که   رایگه یاندوه  
ئران  له   ژنانه ی  ئه و 
وه رگرتوه ،  ته قیان 
به   نیزیک  گه یوه ته  
و  که س  میلیۆن  شه ش 
حاه ته کانی  زۆرترینی 
له   جیابوونه وه ش 
تاران،  پارزگاکانی 

کرماشان  خوراسان، 
روو  کوردستان  و 

ده ده ن.
نونه ره ی  ئه و 
شوورای  مه جلیسی 
داننان  به   ئیسالمیی 
په ره سه ندنی  به  
خه ساره   ی   ٪١٥
له   کۆمه یه تییه کان 
رایگه یاندوه   ئران 
ئه و  ته نیشت  له   که  
ئامارانه ، چوونه  سه ریی 
پکه وه نانی  ته مه نی 
ھاتنه   ھاوبه ش،  ژیانی 
خواری ته مه نی بلووغی 

جینسی، دابه زینی ته مه نی 
و   ما له   راکردن 
په ره سه ندنی رۆژ له  گه ڵ 
ئیعتیاد  دیارده ی  رۆژی 
ته مه نی  دابه زینی  و 

مادده   به   تووشبووان 
کۆمه گای  ھۆشبه ره کان 
به ره رووی  ئرانیان 
جیددی  زۆر  مه ترسیی 

کردۆته وه .

که   باسه   شایانی 
زۆربه ی  بوای  به  
ئران  کۆمه ناسانی 
قه یرانه   په ره سه ندنی 
به   کۆمه یه تییه کان 

خرانیان  پشتگوێ  ھۆی 
و  چاره سه ری  له  
ئه منیه تی  دا  پشگرتنیان 
کۆمه گای  کۆمه یه تیی 
به رةورووی  ئیرانی 
مه ترسیی زۆر 

کردۆته وه .
ھه ر به  پی 
دوایین ئاماری 
نی  ما ز سا
و  سه بت 
ئه حوای ئران 
که ، به  شوه ی 
ه ند  و منا ما
دا  ئران  له  
 ٥٣٢ رۆژانه  
ته ق  حاه تی 
و جیابوونه وه  
روو ده دا و به وه ش ئران 
پله ی چواره می ته قی له  

دنیا دا ھه یه .

قاچاخيی ژنان و کچان له  ئران دا 

به رز بوونه وه ی رژه ی ته ق له  ئران دا
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لقی ٥٤ ی دادگای پداچوونه وه ی شۆڕشی 

ئیسالمی، حوکمی ساک زیندان و ٣٠ ساڵ 

قه ده غه کرانی چاالکی رۆژنامه نووسی به سه ر 
ژیال به نی یه عقووب دا سه پاند

حوکمی  ھه واڵ،  سه رچاوه کانی  پی  به  
چاالکی  قه ده غه کرانی  ساڵ   ٣٠ و  زیندان  ساک 
یه عقووب،  به نی  ژیال  بۆ  رۆژنامه نووسی 
رۆژنامه نووسی سه ربه خۆ و چاالکی بزووتنه وه ی 
تاران  پداچوونه وه ی  دادگای  ٥٤ ی  لقی  له   ژنان 

پشتاست کرایه وه .
دواییدا  چه ند ساه ی  له م  یه عقووب  به نی  ژیال 
چه ندین خه تی نونه ته وه یی ئازادی راده ربین و 
ھه روه ھا خه تی باشترین وبالگ نووسی له  الیه ن 

ھه وانرانی ب سنووره وه  پ دراوه . 
ئو مه وی  ئه حمه دی  به ھمه ن  که   باسه   شايانی 
چاالکی  ھۆی  به   یه عقووب،  به نی  ژیال  ھاوسه ری 
له  بواری راگه یاندن و رۆژنامه نووسیدا پنج ساڵ 
زیندانی به  سه ردا سه پاوه  و ئستا له  به ندی ٣٥٠ ی 
زیندانی ئویندا خه ریکی تپه راندنی حوکمه که یه تی.

مامۆستایانی قوتابخانه کانی سنه  ناتوانن 
له سه ر پۆل به  کوردی قسه  بکه ن

و  په روه رده   به رپرسی  رۆسته می،  موزه فه ر 
فركردنی سه قز، له به  خشنامه یه كدا كه بۆ ھه موو 
ناردوه ،  شاره ی  ئه م  خوندنگه كانی  و  قوتابخانه 
به كارھنانی  كه  كردوه   ئه وه ی  داوای  ره سمی  به 
زمانی كوردی له قوتابخانه و خوندنگه كانی سه قز 

قه ده غه بكرێ.
سه قز  ھه وانریی  ناوه ندی  ھه واکی  پی  به  
سه رجه م  له  كه  کراوه   به وه   ئاماژه   بیاره دا  له م 
شاره ،  ئه م  قوتابخانه كانی  و  خوندنگه  پۆله كانی 
مامۆستایان ده رسه کانیان به زمانی فارسی بنه وه  

و بۆیان نیه به كوردی قسه بكه ن.
کتبه   ئه وه ی که  ھه موو  له  گه ڵ  باسه  شایانی 
ده رسییه کانی خوندن له  ئران به  زمانی فارسییه ، 
کوردستان  قوتابخانه کانی  کوردی  مامۆستایانی 
له   به شک  قوتابییان  تگه یاندنی  بۆ  ناچارن 
به م  بکه نه وه ،  به  زمانی کوردی شی  ده رسه کان 
ته نانه ت ئه وه نده  قسه  کردنه ش به  زمانی کوردی 
له  قوتابخانه کان دا ناره زایه تی و پ ناخۆشبوونی 

به رپرسانی رژیمی ل که وتۆته وه .

بارودۆخی زنه ب جه اللیان،
 ل و ناڕوونه 

 به  پی وته ی قازیی په روه نده ی زنه ب 
جه اللیان، حوکمی ئعدامی ناوبراو بۆ زیندانی 

درژ ماوه داشکاوه ، به م ئه و بیاره  گرینگه  تا 
ئستا به  شوه ی ره سمی به  پارزه ر  و بنه ماه ی 

زینه ب و ته نانه ت به   خۆشی رانه گه یه ندراوه . 
ئه وه ش له  حایک دایه  که  بارودۆخی جه سته یی 
و رووحیی زینه ب له  گرتووخانه  زۆر ناله باره  و به  
پی راپۆرتی ناوه ندی پشتیوانی کردن له  بنه ماه ی 
نه خۆشیی  ناوبراو  گیانبه ختکردوان  و  گیراوان 
چاوی گرتوه  و بینایی چاوه کانی به  ته واوی روویان 
له  کزی داوه ، به م به رپرسانی زیندان نه خۆشیی 
ھه وکیان  ھیچ  و  خستوه   پشتگوێ  ناوبراویان 
جه اللیان  زینه ب  ناسازییه که ی  چاره سه ریی  بۆ 

نه داوه .
زنه ب  چاوی  نه خۆشیی  زانیارییه کان  پی  به  
پویستیی به  نه شته رگه ری ھه یه ، به م به رپرسانی 
ئعدام ده کرێ،  مادام که   پیان راگه یاندوه   زیندان 
نه خۆشیی  دوای  به   ناکا  پویست  ھیچ  که واته  

چاوه کانته وه  بی.

ده زگای قه زایی کۆماری ئیسالمی
 له  ماوه ی ١١ مانگ ١٤٦ که سی

 له  سداره  داوه
 

 دۆین نونه ته وه یی  لبوردنی  رکخراوی 
چوارشه ممه  ١٠ ی سه رماوه ز، ویرای مه حکومکردنی 
له  سداره درانی شه ھال جاھید رایگه یاند که  کۆماری 
ئیسالمی له  ماوه ی ١١ مانگ ١٤٦ که سی به  ئاشکرا 

له  سداره  داوه .
رایگه یاندوه   نونه ته وه یی  لیبوردنی  رکخراوی 
به   و  دزی  به   جار   گه ل ئیسالمی  کۆماری  که  
 به جگیراوان ج له  سه ر  ئعدام  نھنیش حوکمی 
ده کا، ھه ر بۆیه ش به  دنیاییه وه  ئعدامکراوانی ١١ 
و  ناو  که   زیاتره   که سه    ١٤٦ له و  ئران  له   مانگ 

نیشانیان ئاشکرا کراوه .
ئیسالمی  کۆماری  به رپرسانی  باسه   شایانی 
بۆ  ئعدام  حوکمی  کردنی   به جج ھۆکاره کانی 
 ته مب و  کۆمه یه تییه کان  بایه خه   کردنی  جگیر 
ده گه ڕننه وه ،  تاوان کردن  له   که سانی دی  کردنی 
به م له  گه ڵ ئه وه ی ئران پله ی یه که می ئعدامی له  
دنیا دا ھه یه ، به و حاه ش ریژه ی تاوان و تاوانکاری 
به رده وام  به کوو  دانه به زیوه ،  نه ک  وته دا  له و 
په ره ی  دا  ئران  کۆمه گای  له   تاوانکاری  و  الدان 

ئه ستاندوه .
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له  به ر یه ک ھه وه شانی ٣٥٤ بنه ماه  

له  ئران له  شه و و رۆژک دا 

له  ئران له  ھه ر شه و و رۆژک دا ٣٥٤ بنه ماه  
.له  به ریه ک ھه ڵ ده وه ش

دوایین ئاماره کانی سازمانی سه بت و ئه حوای 
ئران ده ری خستوه  که  له  ٦ مانگی یه که می ئه و 
ساڵ دا رۆژانه  ٣٥٤ حاه تی ته ق رووی داوه                                                                 
ئاماری سای  له به رچاو گرتنی  به   ئه وه ش  و 
رابردوو له و ماوه یه دا ئه وه  پیشان ده دا که  ئه و 
دیارده یه  له  ئران به رده وام روو له  به رز بوونه وه  

دایه .
سازمانی  ئاماره کانی  دوایین  پی  به   ھه ر 
ئران چوونه  سه ری رژه ی  سه بت و ئه حوای 
پیه ش  به و  که   دایه   حایک  له   ئران  له   ته ق 
ئاماری پکه وه نانی ژیانی ھاوبه ش به رده وام روو 

مه ترسیی سه رھه دانی  ئه وه ش  داوه و،  که می  له  
له   الدان  وه ک  دیکه ی  زیانه کانی  و  خه ساره  
بایه خه  کۆمه یه تییه کانی ئه وه نده ی دیکه  بردۆته  

سه رێ.
به  پی ئاماره کانی ئاماره کانی سازمانی سه بت 
زیادی   ٦ سه تا  ته ق  رژه ی  ئران  ئه حوای  و 
حاه ته کانی  زۆرترین  تاران  پارزگای  و  کردوه  
ته ق و پارزگای ئیالمیش که مترین حاه ته کانی 
پکه وه نانی ژیانی ھاوبه شیان ت دا رووی داوه .

ھۆکاری  کۆمه ناسان  که   باسه   شایانی 
و  ھاوبه ش  ژیانی  پکه وه نانی  ئاماری  دابه زینی 
دا  کۆمه گایه ک  ھه ر  له   ته ق  سه ری  چوونه  
کۆمه گایه   ئه و  سه ر  له   جیدیی  مه ترسییه کی  به  

ده زانن.

به رپرسانی ئران له  دانی 

خه تی دیاری کراو بۆ خدیجه  

ئازادپوور خۆیان بوارد 
له   که    ژنه   یه که مین  ئازادپور  خه دیجه  
مژووی وه رزشیی ئراندا توانیویه تی میدای 
ز له  یاریه کانی ئاسیا دا بۆ ئران بباته وه ، 

به   ئیسالمی  کۆماری  کاربه ده ستانی  به م 
دانی  له   نه کردن  شوو  و  بوون  کچ  بیانووی 
خۆ  ناوبراو  به   دیاریکراو  پیشدا  له   خه تی 

ده بورن.
ده ستپکردنی  له   به ر  که   باسه   شایانی 
سه رۆکی  سه عیدلو،  عه لی  ئاسیا،  یارییه کانی 
ریکخراوی ته ربیه ت به ده نیی ئران و جگری 
ئازادپور  خه دیجه   به   به ینی  نه ژاد  ئه حمه دی 
دابوو که  ئه گه ر خه تی زی ئه و پیشبکییانه  
 خانوویه کی وه ک دیاری پ  ،نوه ده ست ب
ده ده ن و دوای  پشبککان و ھه ر له  فرۆکه خانه  

کلیلی خانووه  که ی پشکه ش ده که ن.
ئازادپور  خه دیجه   که    ئه وه ی  دوای  به م 
بباته وه ،  یارییانه   ئه و  زیری  میدای  توانی 
ئاگادار  پوه ندیداره وه   به رپرسانی  الیه ن  له  
شووی  ناوبراو  ئه وه ی  له به ر  که   کراوه ته وه  
نه کردوه  و ژیانی ھاوبه شی پک نه ھناوه ، له  

پدانی خه ته که ی پاشگه ز بوونه ته وه .
ھه واردنی  گه ڵ  له   پوه ندی  له   ھه ر 
وه رزشکارانی ژن له  پیاو، سازمانی ته ربیه ت 
به ده نیی ئران دوای سه رکه وتنی تیمی میللیی 
له  کبککانی «گوانگجۆ»دا ١٠ ملیون تمه نی 
وه ک پاداش به  ھه رکام  له  به شدارانی پیاو داوه ، 
به م به شی ژنانی وه رزشکار له و پاداشه  ٩٠٠ 

ھه زار تمه ن بووه .
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پروەری   رگشمپ خکی 
کوردستان!

پشمرگ خۆشویستکان!
سرماوەز  ٢٦ی  بۆنی   ب
 ی کوردستان لرگشمرۆژی پ
الین یکیتی الوانی دموکاتی 
رۆژھتی کوردستان و یکیتی 
کوردستانوە  دموکراتی  ژنانی 
خۆمانتان  پیرۆزبایی  جوانترین 

پشکش دەکین. 
 میشر وەک ھھیوادارین ھ
کوردستان  پشمرگی   ک
 ویست و  ماف  بدیھنانی  بۆ 
و  خبات   ل نتوەییکانی 
لم  ھر  و  بووە  دا  تکوشان 
پناوەش دا گیانی بخت کردوە، 
ئیرادەی   ب بستن  پشت   ب
داگیرکرانی  دژی  نتوەیی 
سی  کات  ھیچ  کوردستان 
تا  خبات   ل نکردۆتوە، 
پیرۆزەکانی   ئامانج بدیھاتنی 

بردەوام بت.
 ل ئمرۆدا  ل رۆژکی وەک 
ئاخرین  ھتاوی  ١٣٢٤ی  سای 
 ل ستنتی  رژیمی  موگی 
پچراو  تکوە  مھاباد  شاری 
کورد  میللی  کاتوە سوپای  لو 
پشمرگی  پیرۆزی  ناوی 
ئمنیتی  پاراستنی  دانرا  لسر 

نی  ستا د ر کو
ی  د ا ز ئا
ە  و ست ە د ب
لو  گرت. 
ناوی  ساوە 
 گ ر شمپ
ھماو   بۆت
سومبولک بۆ 
وتپارزانی 
ن  ستا د ر کو
ژر   ل و 
ناوەدا  ئم 
ھزاران   ب
لپناو  گیانیان  کورد  الوی 
کردوەو  بخت  ئامانجکانیاندا 
دوژمنانی   ب رگیان 
 ب  ک نداوە  نتوەکمان 
ھر  بگن  چپکانیان   ویست
فیداکاری  ھموو  ئم  ھۆی   ب
و ل خۆبردوویی و گیان بخت 
 ل  رگشمپ ناوی   ک  یکردن
الی نتوەی کورد برزو پیرۆز 

راگیراوە.
٢٦ی  رۆژی  کردنی  دیاری 
سرماوەز ب رۆژی پشمرگی 
حیزبی  الین   ل کوردستان 
دموکاتی کوردستانوە نیشانی 
 رگشمپ خباتی   ل  نانزلر
 ب  رۆ برامبر   وەفاداری و 

ئمگکانی نتوەکمان.
پشمه رگ ئازیزەکان!

رکخراوی  دوو  وەک   مئ
ژنان  توژی الوان و   ب تایبت 
ب شانازیوە  دەڕوانین  چند 
دەی  خبات و بربرەکانی ئوە 
رژیمکانی  تکۆشران،دژی 
پاشایتی و کۆماری ئیسالمی و 
سدان  ئمدا  ریزەکانی  نو   ل
بزووتنوەی  فیدای   رگشمپ
کورد  نتوەی  ئازادیخوازانی 
سدان   ب ئستاش  ھر  بووەو 

ناو   ل پشمرگی  الوی  کیژو 
 کردۆت دا  خبات  ریزەکانی 
قی لبن نھاتوو ل برامبر 

دوژمنانی نتوەکماندا.
ھر بم بۆنوە داوا دەکین 
شۆرشگی  ژنانی  و  الوان   ک
ناو  ریزەکانی  ھاتنیان   ب وت 
 وەو بنبات برازری خنگس
 رگشموە رۆژی پباشترین ش
 ل و  شادی  و  جژن   نبک
کوردستان  خکی  کۆمنی 
دەخوازین ب سردانی بنمای 
 رگشمھیدان و پرزی شربس
و  یاد  کوردستان  خۆراگرەکانی 
پیرۆز  برزو   رگشمپ ناوی 

رابگرن.
ل کۆتایی دا ل الین کۆمیتی 
یکیتیی  گشتی  بروەبریی 
رۆژھتی  دموکاتی  الوانی 
کۆمیتی  و  کوردستان 
ژنانوە  یکیتیی  بروەبریی 
ب ئوە پشمرگ خۆراگرەکانی 
کوردستان رادەگینین ک شان 
پشمرگی  ھزی  شانی   ب
 ل دیفاع  میدانی   ل کوردستان 
 ژە بوە و درنینئازادی دا دەم

خبات دەدەین.

سرماوەز  ٢٦ی   ل سو 
رگشمرۆژی پ

باسکی   رگشمپ  ل سو 
بھزی گل

کۆمیتی بروەبریی گشتیی
 یکیتیی الوانی دموکاتی 

رۆژھتی کوردستان
کۆمیتی بروەبریی یکیتیی 

ژنانی
 دموکاتی کوردستان

پیامی ھاوبشی یکیتیی الوانی دموکاتی رۆژھتی کوردستان و 
یکیتیی ژنانی دموکاتی کوردستان

ب بۆنی ٢٦ی سرماوەز 
رۆژی پشمرگی کوردستان
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له گه ڵ  ھاوكات 
له  ھه وای  بوبوونه وه ی 
 سداره دانی حه بیبوی له تیفی، 
مه حكووم  خوندكاری  چاالكی 
ئعدامی  كورد،  به ئیعدامی 
چووه   كوردستان  سیاسی 
بیاره   به م  دیكه وه و  قۆناغكی 
سه لماندی  ئیسالمی  كۆماری 
فیزیكیی  له ناوبردنی  كه  له سه ر 
مه ده نی  و  سیاسی  چاالكانی 
ئه مه  له  به رده وامه .  كورد 
 كاتكدایه  ھشتا یه كساڵ به سه ر 
فه رزادی  كۆمی   ب ئعدامی 
 ت ھاوڕیانی  و  كه مانگه ر 
جگه  له  حه بیوی  نه په ڕیوه . 
تر  كه سی  ده یان  ھتشا  له تیفی 
له وانه  زه ینه ب جه اللیان حوكمی 
دانیان بۆ ده رچووه و  له سداره  
ھه ر ده م ئه گه ری جبه جبوونی 

حوكمه كه یان له ئارادایه .

ئعدامه  پاش  له ئه زموونی 
بانمر  مانگی   به كۆمه ه كه ی 
و  كه ھاوده نگی  سه لما  پمان 
كوردستان  خه كی  یه كگرتووی 
حیزبه  و  مه ده نی  چاالكانی  و 
په یامی  ده توانت   سیاسیه كان 
دۆخی  له سه ر  گرنگ  زۆر 
كورد  سیاسی  چاالكانی 

به جیھانیان بگه یه نت.

قه زایی  ده زگای  ئستاش 
له پكدا  ئیسالمی  كۆماری 
رایگه یاندووه  كه به ره به یانی 
 یه كشه مه  حه بیبو رۆژی 
له سداره  كورد  چاالكی  له تیفی 
بۆنه یه وه  به م   ده دات. 
ركخراوه كانی   ئمه  وه ك 
ركخراوەكانی  سرجم 
كوردستان  رۆژھه تی  ژنانی 
ئه م  مه حكوومكردنی  سه ڕه ڕای 

له خه كی  ناڕه وایه  داوا  حوكمه  
به ھه ر  ده كه ین  كوردستان 
شوه یه ك له  رگه ی ئعتیرازی 
خۆیان  مه ده نییه وە  ده نگی 
رگه  له  و  بگه یه نن  به جیھانیان 
حوكمه   ئه و   جبه به جبوونی 

بگرن.

داواش له  حیزبه  سیاسییه كان 
ده كه ین ده سپشه خه ریی ئمه ی 
 ژنان به ھه ند وه ربگرن و به یه ك 
خۆیان  یه كده نگی  و  ھه وستی 
داوا له  خه كی كوردستان بكه ن 
به یه كگرتووی ناڕه زایه تی خۆیان 
ناڕه وایه  حوكمه   ئه و  به رامبه ر 

 ده رببن.

حیزبی  ژنانی  ركخراوی 
دیمۆكراتی كوردستانی ئران

سازمانی  ژنانی  چاالكانی 
كۆمۆنیستی  حیزبی  كوردستانی 

ئران (كۆمه ه )
كۆمه ه ی  ژنانی  ركخراوی 
زه حمه تكشانی  شۆڕشگری 
ژنانی  (كۆمه ه ی  ئران  كوردستانی 

رۆژھه ت )
دموكراتی  ژنانی  یكیتیی 

كوردستان
كۆمه ه ی  ژنانی  ركخراوی 

زه حمه تكشانی كوردستان
ئازادی  پارتی  ژنانی  ركخراوی 

كوردستان (نینا)
سه ربه ستی  ژنانی  ركخراوی 

كوردستان
لیبال  پارتی  ژنانی  ركخراوی 

دیمۆكراتی كوردستان
كۆمه ه پارتی  ژنانی  چاالكانی 

سۆسیال دیمۆكراتی كوردستان

یاداشتنامی

كمپینی(نابۆ   
بازرگانیكردن

 ب ژنانوە)
برەنگاربوونوەی  رۆژی 
وەك  ژنان  دژی  توندوتیژی 
 ب  نسا  جیھانیی یادكی 
برز  جۆر  جۆراو  چاالكی 
 مئ  بۆی وھر  رادەگیرت 
ركخراوو  ژمارەیك   ك
كمپینی(نابۆ  كسایتی 
ژنانوە)  ب بازرگانیكردن 
ئامانجی   ب راگیاندووە  مان 
برەوبدیھنانی  ھنگاونان 
 ك  كمپینك داخوازیكانی 
توندوتیژیوجیاكاری  نھشتنی 
وھمووشوازەكانی  رەگزیی 

بازرگانیكردن ب ژنانو.
نۆڤمبر  ٢٥ی  ئمۆش 
برەنگاربوونوەی  رۆژی 
ئركی  ژنان   ب دژ  توندوتیژی 
ھناندی  جختی   مووانھ
 ل بكینوە   داواكاریان ئو 
سرجم  ھمواركردنوەی 
كارپكراوەكان،  یاسا  بندەكانی 
چاودری كردنی ئو دەزگایانی 
پیوەستن ب كاروباری ژنانوە 
ل الین حكومتوەو ھناندی 
 ل ركخراوەكان  داخوازی 
ھنووكییكانی   داویستیپ

.ۆی ژنانمئ
 كمپینك وەكو   مئ

:ین كداوادەك
رادەستی  ژنان  *بكوژانی 

یاسا بكرێ.
*پسندكردنی پرۆژە یاسای 
توندوتیژی  برەنگاربوونوەی 
ھنووكیی  ئركی  ژنان   ب دژ 

.مانپارل
*ھمواركردنی سرجم ئو 
 دژ ب ی كندو مادە یاساییانب

.كانی ژنانماف و ئازادیی
و  كس  ئو  *سزادانی 
 ب بازرگانی   ك دەزگایانی 

ژنانوە دەكن.

كمپینی نابۆبازرگانیكردن 
ب ژنانوە

راگه یاندنی سرجم ركخراوەكانی

 ژنانی  رۆژھه تی كوردستان

 بۆ یه كده نگی بۆ ھه وه شاندنه ه وه ی 
حوكمی ئیعدامی حه بیبوی له تیفی
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كۆمنی بشرەفی خكی 
كوردستان .....

و  نووسران 
ڕووناكبیران.......

كادیرانی  و  چاالكوان 
ڕكخراوەیی ........

   
       ل كاتكدا زۆربی 

نی  كا ت  س ە د
بشوازی  دونیا 
و  ن نیا ە د م
سردەمیان ناڕەزایی 
خك  داواكاری  و 
وەردەگرن و شوازی 
ی  ن نیا ستا ر شا
بكاردەھنن  حوكم 
وەمدانوەی  بۆ 
گلیی  ڕەخنو 
جماوەر و نووسرو 
ن  ا كبیر نا و و ڕ
چاالكوانانی  و 
كۆمگای مدەنی و 
و  ماف   ل بیكك 
كسیكانی   ئازادی
بۆ   ك دادەنن 
 یك ھموو مرۆڤھ

مومارەسی  زەوی  لسر 
ڕكخراوەیی  چاالكی  كارو 
بكات   دەنیانم و  سیاسی  و 
یاسای  چوارچوەی   ل
 ب  ك وتان  دیاریكراوی 
پوەری نتوە یكگرتووەكان 
ڕكخراوی  و  پدراوە  ڕگی 
نودەوتیش  مرۆڤی  مافی 
پچوانی  دەكات،  پشتگیری 
یاساو  بھاو  ئم  ھموو 
كۆماری  ڕژمی   سایانڕ
ئیسالمی ئران نزیكی ساك 
بر ل ئستا كۆمك گنج و 

خوندكاری زانكۆو نووسرو 
مدەنی  كۆمگای  چاالكوانی 
بیانووی   ب كرد  دەستگیر 
چاالكی   ل بشداریكردنیان 
ئاژاوەو  نانوەی  و  سیاسی 
ڕگای   مانئ  ك ...ھتد، 
سردەمیانن  شارستانیانو 
و  ماف  داواكردنی  بۆ 

بھا  و  كسیكان   ئازادی
مرۆڤایتیكان، ئوەی جگای 
تنھا  ھمتكان   داخ
بدەستگیركردن و ئازاردان و 
ئشكنجدان كۆتاییان نایت 
لبرامبر  زۆربیان  بكوو 
بیروڕاو  ئازادی  داواكردنی 
دادپروەری كۆمیتی پتی 
سدارە چارەنووسیان!!، وەك 
ڕاگیاندنكاندا   ل  ڕۆژان
بڕوونی دەیبیین و دەیبیستین 
ئمۆش  دەیخونینوە،  و 
كۆماری ئیسالمی ئران بنیازە 

خوندكاری زانكۆو چاالكوانی 
بواری   ل مدەنی  كۆمگای 
(حبیبوی  مرۆڤ  مافی 
بدات،  لسدارە   ( لتیفی 
ئمش ھنگاوكی ترە برەو 
تاریكی و برتسككردنوەی 
ھناسی  گرتنی  و  ئازادی 
ڕۆژھتی   ل  دیموكراسی
 مئ  كوردستان،بۆی
فیدراسیۆنی  وەك 
ە  و ا كخر ڕ
 كۆی مدەنیكانی 
خۆمان  ھوستی 
لدژی  ڕادەگینین 
ڕژمی  بیارەی  ئم 
ئیسالمی  كۆماری 
ئیدانی  و  ئران 
داواكارین  و  دەكین 
ڕكخراوەكانی   ل
و  ناوخۆیی 
نودەوتی ھوست 
لسر  وەربگرن 
بتایبتی   ،پرس ئم 
مافی  ڕكخراوی 
مرۆڤی جیھانی ھوڵ 
ئازادكردنی  بۆ  بدات 
چندانی  و   چاالكوان ئم 
تری لم شوەی ك بناحق 
 نجشكن و ئدەستگیر دەكر
دەدرن و لسدارە دەدرن .
                                       

فیدراسیۆنی ڕكخراوە 
 كانی كۆیدەنیم

                                               
  مم٢٥ /٢٠١٠/١٢-ش

 كانی كۆیدەنیكخراوە می ناڕەزایی فیدراسیۆنی ڕیاننامب

ل برامبر جبجكردنی بیاری لسدارەدان لسر  
خوندکاری زانکۆو چاالکوانی کۆمه گای مه ده نی 

له  بواری مافی مرۆڤ(حبیبوی لتیفی)
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ركوتی  ھینی  رۆژی 
١٠ی   ب برابر  ٢٠١٠/١٢/٣١(ز) 
بفرانباری ٢٧١٠ كوردی كۆرك 
شادی ب بۆنی ھاتنی سای نوێ 
ژنانی  یكیتیی  الین   ل زایینی 
دموكراتی كوردستان و یكیتیی 
رۆژھتی  دموكراتی  الوانی 
و  ئندامان  بۆ  كوردستان  
دموكراتی  حیزبی  الینگرانی 

كوردستان پك ھات.
سرەتای روڕه سمه که  ل الین 
پشکه ش کاری  برنامكوە ھرۆ 
ھاتنی  بخر  یوە  عبدوھی 
 ژنم جمیوانان و ئامادەبووانی ئ
ھاوبشی   پیامی  دواتر  و  كراو 
دموكراتی  ژنانی  یكیتیی 
الوانی  یكیتیی  و  كوردستان 
دموكراتی رۆژھتی كوردستان 
ئندامی  وەیسی  فریبا  الین   ل
ژنانی  یكیتیی  بروەبریی 
پشكش  كوردستان  دموكراتی 

ب ئامادەبووان كرا.
كردنوەی  بو  دوابدوای 
و  ئارام  ھونرمندان  شیرینی 
ژەنی  موزیك  و  بۆكانی  ئاوات 
ئم  كركوكی  نریمان  بڕز 
كوڕە زیاتر رازایوەو  ھپڕكی 

گشتی دەستی پ كرد.
ئم   ك  ك  ئاماژەی جگای 
٢/٣٠ی  كاتژمر  روڕه سمه  
دوانیوەروو دەستی پ كرد زیاتر 

ل ٢ كاتژمری خایاند.
ئه مه ش ده قی په یامه که: 

پیامی ھاوبشی 
یكیتیی ژنانی 

دموكراتی كوردستان 
و یكیتیی الوانی 

دموكراتی رۆژھتی 
كوردستان 

ببۆنی ھاتنی سای 
تازەی زایینییوە

بشدارانی بڕز!
میوانانی خۆشویست !

گڵ   ل ئوەی  بۆ  بن  بخر 
جژن  تازە  سای  سری   مئ
 ی (٢٠١٠)ی زایینی بدەگرن. سا
ناخۆشییكان  و  خۆشی  ھموو 
شاھیدی  پكوە  و  دەكین  برێ 
دەبین،  زایینی  تازەی  ھاتنی سای 
یكیتیی  لالین  بۆنیوە  بم 
كوردستان  دموكراتی  ژنانی 
دموكراتی  الوانی  یكیتیی  و 
گرمترین  كوردستان  رۆژھتی 
پیرۆزبایی ب ئوەو ھموو خكی 
و  دەین  كوردستان  و  جیھان 
ھیوادارین سای تازە پ ل خرو 
خۆشی ب بۆ ژنان و الوانی جیھان 
بگشتی ژنان و الوانی كوردستان 

ب تایبتی.
برزان: 

زیاتر  ساڵ   ب ساڵ  دەبینین 
و  ماف   ب جیھان  گالنی 
ویستكانی خۆیان ل چوارچوەی 
بندەكانی جاڕنامی مافی مرۆڤ 
و پابندبوون بو بندان دەگن و 
ئاسایش و ئاوەدانی بۆ وتكیان 
ل وتی  بداخوە  دەكرێ،  دابین 
رژیمی  دەستی  ژر   ل ئران 
ئیسالمیدا  كۆماری  كۆنپرستی 
سرەتاییترین   ل مرۆڤكان 
 شن و رۆژ نیبكانی خۆیان بماف
شاھیدی پشلكردنی مافی مرۆڤ 
ب گرتن و زیندانی كردن و ئعدام 
نبین   خاك ئم  رۆكانی  كردنی 
كۆمڵ  توژەكانی  رۆژەی  ھر  و 

رووبرووی  جیاوازی   ب
توندترین  ئزیت و  ئازارو 
سركوتكردن  شوەكانی 
رۆژ  لگڵ  رۆژ  نبنوەو 
برتسكتر  ئازادییكانیان 

نكرتوە. 
دنیای   ل دەبینین  ئگر 
لگڵ  رۆژ  پشككوتوودا  ئازادو 
رۆژ ئازادی و دموكراسی ل نو 
تر   نیھادین قووترو  كۆمگادا 
 ك دەكرتوە  لوە  بیر  و   دەب
چارەسر  كموكوڕیكانی  چۆن 
زیاتر  خككی  بۆئوەی  و  بكن 
نیعمتی   ل باشتر  شوەیكی   ب
وتی   ل بن،  بھرەمند  ئازادی 
لگڵ  رۆژ  دیكتاتۆری  ئمدا 
متۆدی  دزوترو  شوەی  رۆژ 
نوتر ل سركوت دا دەدۆزتوە. 
ئازادیخواز  خكی  رادەیی  بو 
وەدەستھنانی  بۆ  نوێ  متۆدی 
ماف و ئازادییكانیان دەدۆزنوە، 
دیكتاتۆری  رادەیش  بو 
فرمانەوا متۆدو پیالنی نوێ بۆ 
 م رەوتوە. ئتركوت دەدۆزس
برەو  ئیسالمی  كۆماری  رژمی 
ئنگوستچاوی  تاریكاییكی 
 ب پوەناوە  پاڵ  ستم  و  زۆم 
لگڵ  یكجاری   ب  ك چشنك 
رووحی  و  مرۆڤایتی  كۆمگی 
حیسابی   پاكان ئینسانییت 
نوان  بربرەكانیی  لو  كردوە. 
و  ژنان  دا  دیكتاتۆری  و  ئازادی 
سپدەی  سرەكیی   نرخی  الوان 
دوای   ل  ك دەدەن   ئازاددیی ئو 
شوە زەنگی دیكتاتۆری دەنگوێ. 
زایینی  تازەی  سای  ھیوایی  بو 
برەكتی ئازادیخوازان و نگبتیی 

.زۆردارەكان ب
بۆ  دووبارە  پیرۆزبایی  ورای 
ھیوادارین  جیھان،  گالنی  ھموو 
سای  زایینی  تازەی  سای 
و  خمكان  ھموو  رەواندنوەی 
چسپاندن و جگیربوونی مافكانی 

.مرۆڤ ب
ب سوپاسوە 

یكیتیی ژنانی دموكاتی 
كوردستان

 یكیتیی الوانی دموكراتی 
رۆژھتی كوردستان

                                      
٣١ی دیسامبری ٢٠١٠ زایینی

روڕه سمک به  بۆنه ی سری سای نوی زایینییه وه 
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 ٢ دووشه ممه ،  رۆژی 
ھه یئه تکی  سه رماوه ز  ی 
دموکاتی  ژنانی  یه کیه تیی 
کوردستان به  سه رپه رستیی 
له   به شداری  قادری  سۆیال 
فدراسیۆنی  کۆبوونه وه ی 
مه ده نییه کانی  رکخراوه  

شاری کۆیه دا کرد.
له و کۆبوونه وه یه دا 
سۆھیال قادری باسی 

گرینگی پدان به  حه وتووی 
« نا بۆ توند و تیژی دژی 

ژنان» و چ بوونه وه ی 
چاالکیی رکخراوه  

مه ده نییه کان له و پناوه ی 
دا کرد. 

کۆبوونه ویه دا  له و  ھه ر 
فدراسیۆنی  پشنیار کرا که  
مه ده نییه کانی  رکخراوه  
نیسبه تی  به   کۆیه  شاری 
نه ته وه ییه کان  رووداوه  
بۆچوونی  و  ھه وست 
درژه ی  له   و   ھه ب خۆی 
له   و  کۆبوونه وه یه دا  ئه و 
به شی ھه بژاردنی ئه ندامانی 

به روه به ریی نوێ دا، خاتوو 
سکرتری  قادری،  سویال 
دموکاتی  ژنانی  یه کیه تیی 
له   یه کک  به   کوردستان 
به روه به ریی  ئه ندامانی 

فدراسیۆن ھه ڵ بژردرا.
شایانی باسه  که  جیا له  
دموکراتی  ژنانی  یه کیه تیی 
رکخراوی   ٣ کوردستان، 
بنه ماه ی  به   سه ر  دیکه ی 
حیزبی دموکرات که  ئه ندامی 
ئه و فدراسیۆنه ن، به شدارییان 
له و کۆبوونه وه یه دا کردبوو 

که  بریتی بوون له  
الوانی  یه کیه تیی   -
رۆژھه تی  دموکاتی 

کوردستان
ئه نجوومه نی به رگری   -
سیاسیی  زیندانیانی  له  

رۆژھه تی کوردستان
منداپارزیی  ناوندی   -

رۆژھه تی کوردستان

یه کیه تیی  سکرتری 
دموکراتی  ژنانی 
رۆژی  کوردستان 
 ٣ چوارشه ممه ، 
به   سه رماوه ز  ی 
باسک،  پشكشکردنی 
به شداریی له  سمینارک دا 

کرد که   ژنانی کۆمه ه ی 
نی  ه حمه تکشا ز

به   ئران  کوردستانی 
بۆنه ی ٢٥ ی نۆامبره وه  

رکیان خستبوو.
سمیناره دا  له و 
ناھید به ھمه نی، ئه ندامی 
سیاسیی  ده فته ری 

سۆھه یال  کۆمه ه ، 
سکرتری  قادری، 
ژنانی  یه کیه تیی 
کوردستان  دموکاتی 
 ،عه بدو که نر  و 
گۆڤاری  سه رنووسه ری 
ته وار له  پوه ندی له  گه ڵ 
کشه  و پرسی ژنان له  
رگاکانی  و  کۆمه گا 
له   به ره و  رووبوونه وه   
گه ڵ توند و تیژی دژی 
خۆیان  باسه کانی  ژنان 

پشکش کرد.
قادری،  سۆھه یال 
یه کیه تیی  سکرتری 
دموکاتی  ژنانی 
کوردستان له  باسه که ی 

خۆی دا رۆی راگه یاندن 
له  په ره پدان به  دیارده ی 
توند و تیژی و ھه روه ھا 
به رگرتن له و دیارده یه ی 

خسته  به ر باس.
قادری  سۆھه یال 
دیکه ی  به شکی  له  
پکھاته ی  دا  باسه که ی 
کۆمه گا  پیاوساالریی 
جیانه کردنه وه ی  و 
ده سه ت  له   دین 
یاسای   نه بوونی  و 
ه ی  نه و د ته سککر به ر

وه ک  توندوتیژیی 
سه ره کییه کانی  ھۆکاره  
و  توند  به رده وامیی 
تیژی له  کۆمه گای ئران 

و کوردستان ناو برد.
شایانی باسه  که  له و 
بگه   چه ند  دا  سمیناره  
کاری ھونه ریش پیشانی 

ئاماده  بووان درا.

به ڕوه چوونی   سمینارک به  بۆنه ی ٢٥ی نوامبر
 له الیه ن ژنانی کۆمه ه وه 

کۆبوونه وه ی فیدراسیۆنی 
رکخراوه  مه ده نییه کان له  کۆیه 

به شداری ھه یئه تکی یه کیه تیی 
ژنان له  که مپه ینی «نا بۆ 

بازرگانی کردنی ژنان»

ھه  یئه تکی یه کیه تیی ژنانی دموکراتی 
کوردستان نه سرین حه سه نزاده ، ئه ندامی 
گه الوژ  و  ژنان  یه که یه تیی  به ڕوه به ریی 
حه سه ن زاده  کادری درینی یه کیه تی ژنان 
و شاناز کاکه خان ئه ندامی یه کیه تی ژنان، 
سشه ممه  ٢ ی سه رماوه ز به شدارییان له  
که مپه ینی « نا بۆ بازرگانیکردن به  ژنان» 
دا کرد که  له  باخی گشتیی شاری سلمانی 

دا به ڕوه  چوو.
و  چاالکان  کۆبوونه وه یه ی  له و 
رکخراوه کانی ژنانی کورد دا یادداشتنامه ی 
کوردستان  دموکاتی  ژنانی  یه کیه تیی 
نه سرین  ھه یئه ت  الیه ن سه رپه ره ستی  له  
حه سه نزاده وه  خوندرایه وه  که  به  بۆنه ی 
و  توند  نه ھشتنی  رۆژی  نوامبر،  ی   ٢٥

تیژی دژی ژنان ئاماده  کرابوو.
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پنجشه ممه ،  رۆژی  ئواره ی 
سیمینارک  سه رماوه ز،  ی   ٤
به   ژنانه وه   یه کیه تیی  له الیه ن 
کادر  له   که س  ده یان  به شداریی 

و پشمه رگه کانی حیزبی 
ئه ندامانی  و  دموکات 
ژنانی  یه کیه تیی 
کوردستان  دموکاتی 
به ڕوه  چوو. کۆرگرانی 
توندو  پرسی  سمیناره که  
تیژی له  کۆمه گای ئران و 
رۆژھه تی کوردستانیان 

تاوتوێ کرد.
ئه و  له سه ره تای 
په یامی  روڕه سمه دا 
ژنانی  یه کیه تیی 
کوردستان  دموکراتی 
له   بۆنه وه   به و 
شه ھال  خاتوو  الیه ن 
ه   ه و د ا ز ا ته ز ر مو

دواتر  خوندرایه وه . 
کوستان  خاتوو 

فتووحی، رۆژنامه نووس و چاالکی 
مافه کانی ژنان باسی ھۆکاره کانی 

له   تیژی  و  توند  داکوتانی  ره گ 
کۆمه گای ئرانی خسته  به رباس.

دا  باسه که ی  له   ناوبراو 
پیاومه زنیی  پکھاته ی  به   ئاماژه ی 

کوردستان  و  ئران  کۆمه گای 
به   پوه ندیدار  یاساکانی  و  کرد 

کۆنتۆی  و  چاوه دری 
له  کۆمه گای  تیژی  توند و 
ئرانی به  پ له  که مایه سی 

زانی.
ئه و  دیکه ی  کۆڕگری 
بداغی،  عه لی  روڕه سمه  
چاالکیی  و  رۆژنامه نووس 
خسته   تیشکی  که   بوو  سیاسی 
له   تیژی  و  توند  دیارده ی  سه ر 

بنه ماه  دا.
باسه که ی  له   ناوبراو 
شوازه کانی  و  شکل  دا 
ده رکه وتنی توند و تیژی له  
بنه ماه ، ھۆکار و به ستن 
و زیان و ده ره نجامه کانی 
ئه و دیارده یه ی له  که شی 
خزان دا شی کرده وه  و 
له   پشنیارکی  کۆمه ه  
پوه ندی له  گه ڵ گۆڕینی 
تیژی  و  توند  کلتووری 
خسته   کۆمه گادا  له  

روو.
به شکی  له  
سمیناره دا  ئه و  دیکه ی 
و  سه رنج  به شداران  
خۆیان  تبینییه کانی 
گه ڵ  له   پوه ندی  له  
سمیناره که دا  باسه کانی 

خسته  روو.

٥ی   ممكشی رۆژی 
ھیئتكی   ١٣٨٩ بفرانباری 
دموكراتی  ژنانی  یكیتیی 
ھاتبوون  پك   ك كوردستان 
قادری  سوھیال  بڕزان   ل
وەیسی  فریبا  سكرتر، 
نمام  و  بڕوەبریی  ئندامی 
یكیتیی  ئندامی  خوسرەوی 
كوردستان  دموكراتی  ژنانی 
 ل سۆران  كۆمیتی  سردانی 
كوردستانیان  باشووری  دیانان 
 وەككۆبوون سرەتای  كرد. 
 ئامین بڕز  وتی  چند   ب
كۆمیتی  برپرسی  پوورسعید 
پاشان  كرد.   پ دەستی  دیانان 

یكیتیی  سكرتری  لالین 
ژنانوە چند وتیك سبارەت 

 وەزعی ژنان ل ب
ئستای  قۆناغی 
خبات بۆ یكسانی 
پگی  و  رۆڵ  و 
كوردو  ژنانی 
نی  كا ە و ا كخر ر
برەو   ل ژنان 
نی  و پشچو
دا   باتخ ئو 
 ل كرا.  پشكش 
باسكی  میانی 
سوھیالدا  برز 
بو  ئاماژەی 

كرد  برپرسایتیانی  و  ئرك 
و  ھل   ل ژنان  یكیتیی   ك
مرجی ئستای ئران دا ھیتی. 
بشدارانی  باسدا  ئم  ب دوای 
سرنجی  و  را   وەككۆبوون
خۆیان  پشنیاری  و  خۆیان 

دەربی.

کۆبوونه وه ی سکرتری یه کیه تیی ژنان

 بۆ ئه ندامانی له  دیانان

 به ڕوه چوونی سمینارک به  بۆنه ی ٢٥ ی نۆامبر،
رۆژی سینه وه ی توندوتیژی دژی ژنان
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رۆژی ٢٢ی 
ی  ر ە و ە ز خ
 ب  ١٣٨٩
نگھشتی  با
 ل  ك رەسمی 
مكتبی  الین 
كخستنی  ر
 ی كۆ
 ، و بو ا كخر ر
تكی  یئ ھ
 ك كوردستان  دموكراتی  ژنانی  یكیتیی 
پكھاتبوون ل بڕزان، سووری پیەوان، نسرین 
و  معزور  مھاباد  محمد،  تامان  خزرئاقایی، 
 ك كوڕەسمر شداریان كرد لفین قادری بس
 ب مام جالل  ھبژاردنوەی  دووبارە  بۆنی   ب
سرۆك كۆماری عراق دا کرد. ھیئتی یكیتیی 
ژنان دوای دەربینی خۆشحای خۆیان بو بۆنوە 

پیامی یكیتیی ژنانیان پشکه ش کرد.

کۆبوونه وه ی رکخراوه  سنفییه کان
رکه وتی ١٣٨٩/٨/١٠ی ھه تاوی رۆژی شه ممه  
له الیه ن بونیادی پشتیوانی له  رکخراوه  سنفییه کانی 
ھه ردوو  بۆ  کۆبوونه وه یه ک  دموکرات  حیزبی 
الوانی  یه کیه تیی  و  ژنان  یه کیه تیی  سکرتری 
به رپرسی  و  کوردستان  رۆژھه تی  دموکراتی 
سیاسی  زیندانیانی  له   به رگری  ئه نجومه نی 

رۆژھه تی کوردستان پک ھات.

کۆبوونه وه ی ٣ مانگه ی فیدراسیۆن

 ١٣٨٩/٩/١٦ ركوتی   ممش  س رۆژی 
 موكراتی كوردستان بكیه تیی ژنانی دكی یتیئھ
سربرستی سكرتری ئو ركخراوە به  بشداریان 
 ٣ ناوەندیی  كۆمیتی  سانی  كۆنفرانسی   ل كرد 

یكیتی ژنانی دموكراتی كوردستان.
ئو كۆنفرانس ك سرەتا ب چند وت ل بارەی 
رەوشی ئمۆی ژنانی ئرانی ل الین سۆھه یال قادری 
كوردستان  دموكراتی  ژنانی  یكیتیی  سكرتری 
بشدارانی  بۆ  گفتوگۆ  دەرگای  دواتر  كرا.  پشكش 
بھزەكانی  و  الواز   خا و  كرا   وا  ككۆنفرانس
 ر گفتوگۆ. لب کخراوه یه  خرانچاالكییه کانی ئه م ر
كۆتایی دا سر ل نوێ كومیتیكی تازە بۆ كۆمیتی 

ناوەندی ٣ ھبژردرا.

کۆبوونه وه ی ھاوبه شی یه کیه تیی ژنانی 
PKK موکرات و یه کیه تیی ژنانید

ركوتی ٢٠١٠/١٢/٤ كۆبوونوەیك ل نوان 
دموكراتی  ژنانی  یكیتیی  كۆمیتی  ئندامانی 
كوردستان و بشك ل ئندامانی یكیتیی ژنانی 

PKK ل سۆران بروەچوو.
و  ئازادی  سر   ل باس  كۆبوونه وەیدا  لم 
 ب و  ناوەراست  رۆژھتی   ل ژنان  مافكانی 
ئران  وتی   ل ژنان  مافی  كردن  زەوت  تایبت 
ھردووال  ھیئتی  و  لكۆینوە  و  برباس   ھات

لم بوارەدا ئاڵ و گۆڕی بیروڕایان كرد.
پویست بگوترێ ھیئتی یكیتیی ژنان بڕز 
سۆرانی  كومیتی  برپرسی  پوورسید  ئامین 
یكیتی ژنانی دموكراتی كوردستان سرپرستی 
 پ كۆتایی   دانشتنه ك كاتژمر   ٤ دوای  دەكرد. 

ھات.

بروەچوونی چند گروپ شۆپك ل بنكی 
یكیتیی ژنانی دموكاتی كوردستان

 مرۆژی دووش
ی   ١٣٨٩/  ٩  /  ٢٢
ھتاوی ب ھاوكاری 
ھاتلند  ركخراوی 
ركخراوكی   ك
بۆ  مرۆییو 
نی  د كر ر س ە ر چا
ژنان  كشكانی 
بنكی   ل دەكا  كار 
ژنانی  یكیتیی 

ھر   ك ھنا  پك  شۆپی  گرووپ   س دموكاتی 
پیاوانی  ل ژنانء  ل ٨ كس  ھاتبوو  پك  گرووپی 
توەری  كوردستان.  رۆژھتی  یكسانیخوازی 
ھۆیكانی  و  ژنان  كشكانی  لسر   كباس
بوو. چارەسركردنیان  و  ژنان  چوساندنوەی 
پیاوان  ژنانء   م گرووپ شۆپانل بگوترێ   ویستپ
تیدا بشدار بوونء راوبۆچوونكانی   زۆر چاالكان
لبیانی دەستی  خۆیان دەربی، كاتژمر ٩ی سر 

پكردء تا كاتژمر ٥ی ئواری خایاند.

ھه یئه تکی یه کیه تیی ژنان به شدارییان 
 الل بوەی مام جبژاردنوڕه سمی ھله  ر

سرۆك كۆماری عراق دا کرد
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مه به ستی  به  
چاالکیی  ھه سه نگاندنی 
له   کورد  ژنی  سیاسیی 
کوردستان  رۆژھه تی 
سای   ٣١ ماوه ی  له  
یه کیه تیی  رابردوودا، 
دمۆکراتی  ژنانی 
کۆمیته ی  کوردستان 
شه ممه   رۆژی  سۆئد، 
رکه وتی ١٥ ی خه زه وه ر 
ستۆکھۆم  شاری  له  

سیمینارکی پک ھنا
به   سمیناره که  
و  ئه ی ره قیب  سرودی 
خوله کک بده نگی بۆ رز 
گرتن له  گیانی خه باتکارانی 
ده ستی  یه کسانیخوازی 

پ کرد. 
پویستیی  و  گرینگی 

چاالکی  ھه سه نگاندنی 
کوردی  ژنی  سیاسیی 
سای   ٣١ له   رۆژھه ت 
ره وشی   ، رابردوودا 
ئه ورۆی ئه و جوونه وه یه  
وھه روه ھا دانانی پالنک 
کردنی  کاریگه رتر  بۆ 
وه ک  داھاتوودا  له  
سه ره کی  مه به ستی 
سمیناره   ئه و  پکھنانی 
به رنامه دا  ده ستپکی  له  

روون کرایه وه .
ئه وجار کورته  فیلمک 
که     چه ند  درا  نیشان 

به شی له خۆده گرت.
 یه که م به ش له  سه ر 
١٣٢٥ی  بيارنامه ی 
شورای ئه منییه تی نه ته وه  
له   که   یه کگرتووه کان 

ئۆکتوبری 
 ٢ ٠ ٠ ٠

په سند 
ه   و ا کر
پداگری  و 
سه ر  له   ده کا 
یی  ر ا به شد
له   ژنان 
سه ی  ۆ پر

وتانی  بووژاندنه وه ی 
و  قه یران  تووشی 
سه ر  له   ھه روه ھا 
ده سته به ر کردنی ئاشتی 

و ھمنی له و وتانه  دا.
دووه مدا  به شی  له    
چۆنیه تیی گرفته کانی ژنان 
دواکه وتوو  وتانی  له  
دواتریش  ھمای  و 
له   کورد  چاالکی  ژنانی 
جۆراجۆره کان  بواره  
ده رگای  کردنه وه ی  بۆ 

باسه کان خرایه روو.
پانل  به شی  بۆ 
ژنانی  ھه وڵ  درابوو 
وبیری  ئینتما  که   چاالک 
جیاوازیان  سیاسیی 
بکرن،  بانگھشت  ھه یه 
خۆیانه وه   روانگه   له   تا 
ھه سه نگاندنی گرفته کانی 
سه ر رگه ی جوالنه وه ی 
له   کورد  ژنی  سیاسیی 
کوردستان  رۆژھه ت 

بکه ن.  

سیمیناری یه کیه تیی ژنان 
له  وتی سوئد

ی   ٢٢ و  رۆژانی٢١ 
خه زه وه ر کۆبوونه وه ی 

سۆسیال  ژنانی 
ئه نترناسیۆنال له  مه قه ری 
سۆسیالیستی  حیزبی 
فه رانسه  له  سولفرینۆ ی 

پاریس به روه چوو
ژنانی  یه کیه  تیی 
کوردستان  دمۆکراتی 
ئه و  سه رۆکی  الیه ن  له  
رکخراوه یه  پیا لۆکاتللی 
بانگھشتی  فه رمی  به  
کرابوو  کۆبوونه وه   ئه و 
و  موحه ممه دی  و  سارا 
گوه  شه ره فکه ندی وه ک 
نونه ر  له  الیه ن یه کیه تیی 
ده ره وه ی  کۆمیته ی  ژنان 
تدا  به شدارییان  وت 

کرد.
له  ره وتی به رنامه کانی 

کۆبوونه وه دا  رۆژ   ٢
باسکی  کۆمه ه  
سه باره ت  جۆراجۆر 
قه یرانی  کارتکه ریی  به  

ئابووری له  سه ر وه زعی 
تاوتوێ  جیھاندا  له   ژنان 

په یامی  گرینگترین  کرا. 
به شدار  ژنانی  ھه موو 
ئه گه رچی  که   بوو  ئه وه  
که   ئابووری  قه یرانی 

جیھانی  به رۆکی  ئه ورۆ 
گرتووه  راسته خۆ وه زعی 

ژنان که  فه قیرترین به شی 
ده کات  خراپتر  کۆمه گان 
یارمه تیدان  رژه ی   و 
ده سته به رکردنی  بۆ 
کۆمه گا  له   چ  یه کسانی 
چ  و  پشکه وتووکان 
ھه ژاره کان  کۆمه گه   له  
داده به زن، به م  قه یران 
به   جۆراجۆر  وتانی  له  
وتانه   ئه و  وه زعی  پی 
ره نگه   و  ده کرن  تاریف 
ئه و  سه ر  له   ھه موومان 
بروایه  نه بین که  گرینگترین 
قه یرانی  ئه ورۆکه   قه یران 
به کوو  ئابوورییه  
ژینگه ،  کشه ی  ھه ژاری، 
بکاری،  توندووتیژی، 
جینسی،  ئه منییه تی 
شه ر،  و  کشه   ئه یدز، 
ژنان،  له په راوزخرانی 
توندئاژۆیی  ترۆریسم، 
ده توانی  ھتد  و  ئیسالمی 
له  ناوچه یه کی دیکه  وه ک 
پناسه   قه یرانی سه ره کی 

بکرێ.
  .

کۆبوونه وه ی ژنانی سۆسیال ئه نته رناسیۆنال

 له  بنکه ی حیزبی سوسیالیستی فه ڕانسه  پاریس
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ل كۆتایی شازدەیمین 
 كانی ئاسیا لخولی یاری
ئرانی  ژنی   ٨٨ گوانگجۆ، 
 م ٨٨ ژنشدار بوون. لب
ئرانی ١٤ كسیان توانیان 

مداڵ ب دەست بنن.
 یاریان ئم 
٢١ی  ركوتی   ل
٦ی  تاكوو  خزەوەر 
گوانگجۆی   ل سرماەز 

چین بروەچوو.
ژنانی ئران بۆ یكم 
 ١٩٥٨ سای   ل جار 
یاریاندا  لم  توانیان 
بشداربن ك ل تۆكیۆی 
ژاپۆن بڕوەچوو. ھر 
 ك بوو  یاریاندا  لو 
توانیان  جار  یكم  بۆ 
و  بنن  دەست   ب  پل
مداڵ وەربگرن. ئویش 
دابوو  وایباڵ  یاری   ل
تیمی  شوەی   ب  ك
 ل ھنا.  دەستیان   ب
تایلند   ل  ١٩٦٦ سای 
خولی  پنجمین   ل و 

ژنان  تیمی  یاریاندا  ئم 
 ب سھم  پلی  توانیان 

دەست بنن.
ل سای ١٩٧٤ ل تاران، 
ژنانی ئران ب رژەیكی 
بوون  بشدار  زیاتر 
شڕە  كبرككانی   ول
تیرھاویشتن  و  شمشر 
زیو  مدای  دوو  توانیان 
بن.  دەست   ب بۆنز  و 
شڕە  یاری   ل ھروەھا 
شمشردا ب شیوەی تیمی 
دەست   ب یكیان  پلی 

ھنا.
 ك  ٢٠٠٢ سای   ل
بوسانی   ل  یاریان ئم 
تیمی  بڕوەچوو،  كورە 
 ١٠ ل ژی دەمانچتیرھاو
یك  ژنان،  بشی  میتری 
بدەست  زیوی  مدای 

ھنا.
ئم  ٢٠٠٦ی  سای   ل

دۆحی   ل  ك  یاریان
 ٢٦ بڕیوەچوو،  قتر 
ژنی ئرانی بشدار بوون. 
مدای  دوو  تیكواندۆ   ل
 ب شترەنج   ل و  بۆز 
مدایان  گروپی  شوەی 

ب دەست ھنا.
ل شازدەھمین خولی 
ئم یاریاندا ژنانی ئران 
 ندام پلو  ئم  توانیان 

ب دەست بنن.
:ی زدام

ووشۆ  رشتی   ل
خدیج ئازادپوور

مدای زیو:
و  ئاسمانی   راحل
 ل فرشیدی  پریسا 
تكواندۆ. ئیالھ ئحمدی، 
 ١٠  ل بایی  تفنگی  تیمی 

میتری، ل تیرھاویشتن.
مدای بۆنز:

فاتمی چاالكی و سمیرا 
 .كارات  ل پوور  ملك 
سووسن  فكری،  سارا 
 مانس پوور،  حاجی 

پری ل تیكواندۆ.
منسووریان   ئیالھ
 ٤ روئینگی  وووشۆ.   ل

 س تفنگی  و  نفرە 
جۆرە ب شوەی تیمی.

لم یاریاندا ٤٥ وت 
وت   ٣٦ بوون،  بشدار 
خاوەنی   ببن توانیان 
ژنانی  گشتی   ب مداأل. 

یاریاندا  لم  بشداربوو 
مدای   ٢٠٦ توانیان 
زیو،  مدای   ٢٠٦  ،ز
بۆنز و ٧٩  مدای   ٢٦٧
دیكش  بۆنزی  مدای 
 ب ھاوبش  شوەی   ب

دەست بنن.
دا  ژنان  بشی   ل
وت،  سركتووترین 
وتی چین بوو ك توانی 
 ٤١ و  زیو  میدای   ١١٣
دەست   ب بۆنز  میدای 

بنن.
 ل چین  والتی  ژنانی 
خاوەنی   بوون بش   ٣٨
ملكردن و   ل  ك میداڵ 
راكردن زۆرترین مدایان 

بدەست ھنا.
 ٣٣  تایپ چینی  ژنانی 
 ٣٢ تایلند  ژنانی  مداڵ. 
 ٢١ كۆنگ  ھۆنگ  مداڵ. 
باكوور  كۆریای  مداڵ 

١٩ مداڵ، سنگاپوور ١٠ 
مداڵ.

 .١دان الئۆس 
.غۆلستان ٩ دانم

ب گشتی لم یاریاندا 
یكم،  پلی  چین  وتی 
پلی  باشوور  كۆرەی 
پلی  ژاپۆن  و  دووھم 
ھنا.  بدەست  سھمی 
دەركوت  یاریاندا  لم 
ژنان  لم س وتدا   ك
 پیاوان چاالكتر بوون ل ل

كبرككاندا.
راكردن   ل
 ب چین  دا 
نی  ستھنا ە د ە و
پلی  مداأل   ٣٦
 ب یكمی 
 ١٠  ك دەستھنا 
بۆ   ز مدای 

ژنان بوو.
لم  ھر 
بشدا ھیندوستان 
ك پلی دووھمی 
 ل بدەستھنا، 
 ١٠ دا  مداڵ   ١١
ژنان  بۆ  مدای 

بوو.
 ك بحرن 
سھمی   ب بوو 
 ٩  ل  یرشت ئم 
مداكی دا ٤ی بۆ ژنان 

بوو.
چین  ژیمالستیك   ل
 دەستھینا كی بدا٢١ م
٩ دانی ل الین ژنانوە 
چند   ل ھات.  بدەست 
و  ژنان  دا   دیك بشكی 
یك  وەك  چینی  پیاوانی 

ھاتنوە.
وتانی  نوان   ل
 ٢٦ ژنانی  مداڵ،  خاوەن 
وت توانیان ببن خاوەنی 
وتانی  ژنانی  مداڵ. 
 ،سووری عمان،  نپاڵ، 
ئمارات،  تاجیكستان، 
و  عراق  ئفغانستان، 
نیانتوانی   سعودی
دەست   ب سركوتن 

بنن.

 

ژنان ل یاریكانی گوانگجۆدا                    
 ئامادەكرن : ئازاد عباسیان
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نخۆشیی قندی خون 
 ل بربو  شوەیكی   ب
و   یھ دا  جیھان  ھموو 
بو  تووشبووان  رژەی 
نخۆشیی ل نوان ١٥ تا 
تووش  پیاوانی   .دای  ٪١٧
 ل زیاترە  ژمارەیان  بوو 
ژنان و زانراویش و بۆی 
مرۆڤك  ھموو   یھ
 ی نخۆشی  ئو  تووشی 
و  ھۆكارەكان  بم   ،بب
 كخۆشی یوتنی ندەرك
زیاتر ل ب ساڵ داچوواندا 
و  گنجان   ل زیاترە 
كسانی قو ب تایبتی 
ئوانی ك شیرینی زۆر 
دەبن.  تووش  دەخۆن 
كۆنوە   ل ھر  مرۆڤ 
نخۆشی  ئو  تووشی 
زانیاریان  بم  بووە،   ی
پی   بۆی نبوو،  لسر 
پشكوتی   ب دەمردن. 
چندین  زانست  و  عیلم 
دۆزرانوە،  نخۆشی 
نخۆشی   وانل
و  ھۆكارەكانی  شكرە، 
چارەسریشی. ل كۆنوە 
زۆر ناویان لو نخۆشییه   
ناوە وەك ئو نخۆشییه  
 وە لتنگۆشت دەتو ك

نو میزدا. 
١٨٨٩دا  سای   ل
 خۆشیین ئو  ھۆكاری 
شانانی  ئو  و  زانرا 
یارمتی   ك بافت)   )
نو   ل قند  توانوەی 
باسی  دەدا  پنكریاس 
 ك بن زانایالیكرا و ل
ناوی النگرھانس ناویان نا 
النگرھانس.  دووڕگكانی 
ئو شانانش كار دەكن 
ھۆرمۆنی  دەركردن  بۆ 
لو  ھندێ  و  ئنسۆلین 
نمان  تووشی  شانانش 
نیشانكانی  و  دەبن 

شكرە دەردەكوێ.
ئو  ھۆكاری 
رادەی  كمی   خۆشیین
ئنسۆلینی نو خون واتا 
توانای  پنكریاس  رژنی 
دابینكردنی پویستی لش 
 ،نسۆلین نیھۆرمۆنی ئ ل
گۆڕینی  بۆ   ویستپ  ك

 ك ی دیككھاتند بۆ پق
ل لش سوودی وەرگرێ 
جاریش  ھدنك  و 
 ل شانكان  پویستی 
كاتی تایبتی دا زیاترە و 
زیاتر  پنكریاس   ویستپ
 تنسۆلین دەربدا و دەبئ
ھۆی ناڕكی ل گۆڕانكاری 
خون   ل قند  سروشتی 
ئو  نیشانكانی  و  دا 
ناڕكیش برزبوونوەی 
دا  خون   ل قند  رادەی 
دەركوتنی  پاشانیش  و 
سرەڕای  میزدا،  نو   ل
حاتی   ل ئوەش 

یكدا  نخۆشی  خراپی 
و  چوری  گۆڕانكاری 
 دەب ناڕك  پۆتستات 
و دەبت ھۆی زیادبوونی 
رادەی تنكانی كیتۆن و 

ترش ل خون دا.
 ل گلۆكۆز  رژەی 

خوندا

گلۆكۆزی  رژەی 
نان  پش  سروشتی 
-٦٥ نوان   ل خواردن 

١٠٠ mg-dl ی. پاش نان 
 ژەیر ئو  خواردنیش 
 دەگات و  دەبتوە  برز 
ھركات   ١٢٠mg/dl_٨٠
 ندا لخو ند لژەی قر
١٨٠mg/dl زیاتر ب قند 
ل نو میزدا دەر دەكوت 
پاشان دەست ب دابزین 
زۆری  بشكی  و  دەكا 
بۆ   دەچ خون  قندی 
شانكانی لش و لوانش 
 ل  دەمارەك شانكانی 

رۆژاندا  فرمانی  و  كار 
قند   ب پویستی  زۆر 
تریش  بشكی  و   یھ
دەگڕتوە  قند   ل
ماسوولككان  نو 
نیشاستی  بۆ  دەگوڕت 
و  (گلیكوژن)  گیانوەری 
برەوژووربوون  كاتی   ل
 ل ماسوولككان  دا 
و  گلۆكۆز  بكارھنانی 
بۆ گۆڕانی بۆ نیشاستی 
رادەوەستت  گیانوەری 
چوری   یھ توانای  و 
بگوڕێ بۆ قند جرگیش 
توانای دەردانی گلۆكۆزی 
گۆڕانی  بۆ   یھ
نیشاستی   ل كمك 
گلۆكۆز  بۆ  گیانوەری 
دابینكردنی  ئوەش 
پویستییكانی مشك و 

شان دەماریكانی ترە.
 ل قند  رادەی 
ھۆی   ب دا  خون  نو 
رك  ھۆرمۆنكوە  چند 

دەخرێ: 
 : لین نسۆ ئ -١
 ی بریتی   Insulin
 ك ھۆرمۆنك   ل
و  پنكریاس  رژنی 
 ۆتینپ ماددەیكی 
بتای  شانكانی   ل
دەڕژت.  پنكریاسوە 
یارمتی  ئنسۆلی 
رادەی  خرای  دابزینی 
خوندا  نو   ل گلۆكۆز 
 ل تپڕینی   ب و  دەدا 
خونوە  رەگكانی 
لش  شانكانی  بۆ 
ماسوولككان  وەكوو 
و  دەمار  كۆئندامی  و 
ھاندەریش  گرنگترین 
ئنسۆلین  دەردانی  بۆ 

.خواردنی شیرینی
٢-ھۆرمۆنی ئادرناین: 
Adrenaline یكك لو 
ھۆرمۆنانی ك ل ناوكی 
گورچیلوە  سر  رژنی 
دەردەدرێ. كاری ھۆمۆنی 
ئادرناین ب تواوی دژی 
 وات  نسۆلینئ كاری 
 ل و ھۆرمۆنزیادبوونی ئ
 تشی مرۆڤ دا دەبناو ل
ھۆی برزبوونوەی خرا 
نو   ل گلۆكۆز  رادەی   ل

دیابت
    Diabete 

ئامادەكردن: رەحمان محموودی
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خوندا.
 Glucagon:گلۆكۆزەكان ھۆرمۆنی   -٣
یارمتی  و  دەدا  دەری  پنكریاس  رژنی  ئوەشیان 
 ندا دەدا بو خون وەی رادەی گلۆكۆز لرزبوونب
و  دا  جرگ  نو   ل گالیكۆجین  ھوەشانوەی  ھۆی 
بۆ  دەدا  خون  ناو  بۆ  گلۆكۆز  ئازادبوونی  یارمتی 

ئوەی بگات ماسوولككان ل حاتی نائاسایی دا.
 و ھۆرمۆنئ Cortisone :٤- ھۆرمۆنی كۆرتیزۆن
 ب دەردەدرێ.  گورچیلوە  سر  رژنی  توكی   ل
مبستی   ب بردەوامی   ب  ھۆرمۆن ئو  كارھنانی 
چارەسركردنی ھندك نخۆشی دەبت ھۆی مانوەی 

گلۆكۆز ل نو خوندا و برزبوونوەی. 
گورەبوون):  كردن(   شگ ھۆرمۆنی   -٥
ل بشی پشوەی رژنی  Somatotrope ئوەیان 
ژیر مشكوە دەردەدرێ و كارەكشی یارمتی دانی 
مانوەی رادەی گلۆكۆزە ل نو خوندا ب برزی و 
ئوەش دژی كاری ئنسۆلین، ناھ قند(شكر) بۆ 

.كانی بچو شانن
 رادەی سروشتی زیاتر ل ند لی ئاستی قو كاتئ
خوندا دادەبزێ پ دەن كمی قند ل نو خوندا 
واتا ھیپۆگلیسیمی (Hypoglycemia )بم برزبوونوی 
ھیپرگلیسمی    دەگوترێ  پی  خوندا   ل قند  رژەی 
برزبوونوەیش  ئو  ھۆكاری   (Hypoglycemia)

ناڕكی كاری ھۆرمۆنكان ب گشتی.
خون(ھیپۆگلیسمی)   ل قند  دابزینی  نیشانكانی 
دەست  و  ئارەقكردن  تووڕەبوون،  بوون،  برسی 
لرزین ل كاتی رۆژدا و ل شودا ئارقكردن، خوی 
ناخۆش، سرئش، وڕنكردن و ئگر زۆر دابزی 

.شكھۆش خۆچوون و گ ھۆی ل تدەب
تبینی: ئو حاتان ل كاتك دا روو دەدەن ئو 
 ،نكار ب ب بنسۆلین یا زیاتر حی دەرزی ئسانك
 ب دەرمانی  یا  كراوە  دیاری  بۆی   ك رادەیی  لو 

.بیر كردبكی لخواردن و ژەم نابكارھ
خوندا   ل قند  برزبوونوەی  نیشانكانی 

(ھیپرگلیسمی):
 polauriea  ١-زوو زوو میزكردن

 Glucose urea و میزدان ند ل٢- بوونی ق
٣- تینوویتی زۆر

٤- دابزینی كش (وزن) ب خرا
٥-ب ھزی و بتاقتی

تایبتی   ب خواردنكان  بۆ  ئیشتیا  ٦-زیادبوونی 
شیرینی

٧-برسیتی(زوو برسی بوون)
٨-ھچوون و دەمارگیری خرا

سرداوە: 
 Guide  ویڕانسبی فندروستی ژماە ١٥-٢ كتگۆڤاری ت

  prtique des MEDICAMENTS

تبینی
١-دیابت(مرچ قند):نخۆشی شكرە، نخۆشی قندی خون      

Diabete

Pancreas   نكریاس، شیلك٢- لوزالمعدە(پانكراس): پ
Gland  نن، رژ٣- غدە:گالند، رژ

گین ی چامبوولی لبیلق ل
        وه رگان: رۆژە عزیزی  

       
ژنان ل ژیانی رۆژانیان دا شتی سیر و سمرە 

دەكن
 .باش پیاوان وەزعیان  ل چاو  ژنان  لم شوندا 
بیانیان زوو ل ماڵ دندەر و دەچن مزرا و پیاوان 
دەبن.  ماڵ  ناو  كاری  خریكی  و  دەمننوە  مادا   ل
مۆسیقا ل دەدەن و ب گوی جوان ماك دەڕازنوە 
تا ئوكاتی ك ژنكانیان ل مزرا دەگڕنوە. سیر 
ئوەی ك ئم ژنان بایخ ب پیاوان نادەن و ئیھمالیان 
دەكن لبر ئوەی ك ئم پیاوان جیا ل شڕكردن 
زۆر  و   نی دیكیان  كاركی  ھیچ  نانوە  ئاژاوە  و 

ھستیارن.
ھیندووستان:

ژنان  لوێ 
 زەنگۆ  دەب
جلكانیانوە   ب
 ل تاكوو  ھواسن 
و  ھاتووچۆ  كاتی 
دەنگه   دا  كاركردن 
 تاك بت،  دەنگی 
 وەیئ ھۆكاری 
ئوە  نھات  زەنگۆكان  دەنگی   دەنگ ھركات   ك
سزایان  و  ناكن  كار  ئوە   ك دەزانن  مردەكانیان 

دەدەن.
سوور پستكانی ئمریكا

 ك كاتك   وەیئ سیر 
ژنانی سوور پست ل ئمریكای 
مندایان دەب وەك  باشووردا 
زەوی  سر  مرۆڤكی  ھر 
 تت بكا و بچئیستراح دەب
ئوە  پچوانوە   ب  گج ناو 
پیاوەكانیان ك ئیستراحتی بۆ 
دەكن. ھۆكاری ئوە ب دوور 
ناپاككان   رووح كه وتنه وه ی 

دەزانن ل ژنان.
نتوەی باتاك:

سوماترا  دورگی  قوویكانی   ل  وەیتن ئم 
 .یھ ناوبانگیان  توانایی   ب و  بھزی   ب و  دەژین 
بم ئم بۆ ژنان نك بۆ پیاوان. پیاوەكانیان ب كار 
نكر و تمبڵ بناوبانگن. ژنانی ئم دوورگی كاری 
سخت و قورس دەكن و پیاوانیان ل ما دادەنیشن 

و لسر یك جگرە دەكشن و دەخۆن و دەخون.
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سیر ل زۆر بوارەوە بۆ مرۆڤ 
كارناسانی  دیارە   .خشسوودب

و  دەرمانسازی  بواری 
 كی زۆر بپزشكی گرنگیی

سوودەكانی سیر دەدەن.
سیر  تایبتمندییكانی 

ب شوەی خوارەوەن:
خواری   نانھ ١ـ 
 تدەب  ك خون  چوری 
 ل برگریكردن  ھۆی 
 لوول بوونوەی  تنگ 
و  دڵ  خونبرەكانی 
برگری ل نخۆشییكانی 

.كتدڵ، س
خواری   نانھ ٢ـ 
كولسترۆی خون ك ئویش 
دروستبوونی  ھۆكاری 
و  دڵ  نخۆشییكانی 

.كردن كتس
 ب سیر  خواردنی  ٣ـ 
 نزكر دادەبم شكی كوەیش
و سوودكی زۆری ھی بۆ ئو 
كسانی ك تمنیان ل سریو 
تووشی نخۆشی شكرە بوون.

خواری   نانھ بۆ  سیر  ٤ـ 
دیارە   ،ككب خون  فشاری 
 دەتوان بردەوام  كارھنانی   ب
ئو  بۆ   بھ باشی  سوودكی 
 ل خونیان  فشاری  كسانی 

.یرس
سیر)  (پكھنرەكانی  ٥ـ 
نووسانی  پكوە   ل برگری 
خرۆك سپیكان دەكا و سوودی 
خستنبوونوەی  بۆ   یھ

خون.
 ٦ سیر میكرۆب و ویرووس
بین   ل لش  زیانبخشكانی 
دەبا ب تایبت ئو كاتانی لشی 
كردنی  برگری  توانای  مرۆڤ 
ئو  بۆ  سیر  بكارھنانی   ،نی
تووشی  مرۆڤ  لشی  كاتانی 
خواردنی  دیارە   ،دەب چك 
 ل ھندك  پچوانی   ب سیر 
ھیچ  بیوتیك)  انتی   ) دەرمانكان 

.كی نیزیان
٧ـ سیر بشكانی ژوورەوەو 

ناو ریخۆكان خاون دەكاتوە، 
 ك مندانی  ئو  بۆ  بتایبت 

 یخوار  ل تمنیان 
نخۆشی  تووشی  و 

(انگل) بوون.
بۆ  سیر  ٨ـ 
ی  ە و ن د نكر و خا
 و ل سینگ زۆر باش
برگری  كات  ھمان 
سینگ  چككردنی   ل

دەكا.
ئو  الی  دیارە 
 ب سیر   ك كسانی 
كار دنن ئو پرسیارە 
ئایا   ك گۆڕێ   تد
دەكرێ سیر ب ساغی 
قووت بدرێ بۆ ئوەی 
و   ین بۆنی  دەم  ناو 
بتوانن بردەوام ككی 

ل وەربگرن؟
بگوترێ   دەب
ئو  ھموو   ك
باشانی   ندییتمتایب
دا  سیر  ناو   ل  ك
 دەتوان كاتك   ،یھ
 ب مرۆڤ  لشی  بۆ 
سوود ب ك ب باشی 

ورد بكرێ.
ئو كاتی ك سیر 

زۆرترین  دەكرێ  ورد  بباشی 
.ش دەبسوودی بۆ ل

بۆ   نی رگایك  ھیچ 
خواردنی  دوای  ئوەی 
مرۆڤ  دەمی  ناو  سیر 
پكھنرە   ین بۆنی 
گۆگردییكانی سیر دوای 
چوون ناو لش و خونی 
مرۆڤ ل رگای پست و 
 دەب دەفع  (ھناو)ەوە 
ھیچ پوەندیكی ب دەمی 

.وە نیمرۆڤ

سوودەكانی سیر
وەرگان ل فارسییوە: فاتمه  رەحیمی

ترێ باشترین میوە بۆ 
دابزینی كشی لش

كارناسانی خۆراك دەن: ترێ باشترین 
دەیانھوێ   ك كسانی  ئو  بۆ   میوەی
ترێ  ھروەھا  دابزێ  لشیان  كشی 
 و میوەیئ ،یقازانجی دەرمانی زۆری ھ
لگڵ  بھزە.  زۆریش  و  دەپاوێ  خون 
ئوەش دا سینگ و ریخۆ خاون دەكاتوە 

خونیش  سكچوونی  ترێ بۆ   ل كك 
وەردەگیرێ.

 
ئا: «ژنان» 



ژماره  ٢٨               به فرانباری  ١٣٨٩

٥٧

ھندك كس عادەتیان وای ك خرا دوای 
نانخواردن سیگار دەكشن، یان چایی دەخۆنوە. 
ھندكیش ل كاتی نانخواردن دا چند لیوان ئاو 
ساالد  نان  دوای  دیكش  ھندكی  دەخۆنوەو 
 م رەنگمیوە دەخۆن. ب وەیكدەخۆن یان ئ
دا  كاتك  چ   ل و  شتك  چ   زانن كس  زۆر 
بابتدا سرنج دەدەین سر  لم  بم   ،باش

:ند خام چئ
خواردنه وه ی چایی:

وەرگرتنی   ل پش   وەیكئ ھۆی   ب چایی 
ـ   ٢  دەب  بۆی ھر  دەگرێ،  دا  لش   ل ئاسن 
بخۆینوە.  چایی  نانخواردن،  دوای  سعات   ٣
 ل خونیان  ئاسنی   ك دا  پیاوان   ل  رەنگ
سری خواردنی خرای چایی دوای نانخواردن 

بم   بن كشیكی  ھیچ 
مندان و ژنان دەب تا چند 
 ل خۆیان  دواتر  ساعت 
خواردنه وه ی چایی بپارزن.

خواردنه وه ی ئاو:
كاتی   ل  وای باشتر 
ئاو  كمتر  دا  نانخواردن 
یك   وات بخورتوە 
دوای  ساعت  دوو  یان 
بخورتوە.  ئاو  نانخواردن 
ئاو  خواردنه وه ی  چونكی 
دوای نانخواردن دەبت ھۆی 

ھزمكردنی  معیدەو  ئسیدی  كمبوونوەی 
خواردنك وەدرەنگی دەخا. بم خواردنه وه ی 

ئاو پش نانخواردن زۆر باشو ئیشتیا 
زۆر دەكا.

سیگار كشان:
نانخواردن،  دوای  كشان  سیگار 
 ل  كخواردن  وەیكئ ھۆی   تدەب
و  گروو  ناو  بگرتوە  معیدەوە 
 تدەب داھاتوودا  سانی   ل ئوەش 

ھۆی سرەتان.
خواردنی میوە:

معیدە،  بوونی  قورس  ھۆی   ب
خواردنی میوە دوای نانخواردن باش 
 كزم كردنی خواردنچونكی بۆ ھ .نی
یك   وای باشتر  دەكاو  ساز   شك
یان دوو سعات دواتر میوە بخورێ. 

خواردنی میوە ل نوان ژەمكان دا ئیشتیا بۆ نان 

خواردن كم دەكاتوەو ئوە بۆ كسانی قو 
ھوی   ك
ن  نیا و بو كز
زۆر   یھ
باش، ھروەھا 
خواردنی میوە 
بوونی  ماندوو 
كم  زوو 
و  ە و ت كا ە د
ھۆی   تدەب
ھزی   وەیكئ
كردنوە  بیر 

كم  بوونیش  توورە  ھروەھا  و   ب زۆر 
دەكاتوە.

خواردنی ساالد:
ساالد  خواردنی   وای باشتر 
پش نانخواردن ب، چونك پشی 
 روەھا بزۆر خواردن دەگرێ و ھ
 یھ زۆری  فیبری   وەیكئ ھۆی 
بۆ دروست كار كردنی ریخۆ زۆر 
قازانج. ئگر ساالد خواردنه وه ی 
گورە  نانخواردن   دوای   توبك
 .شپ  ل معیدەی  بوونوەی 
ئو  دەتوانین  ساالد  خواردنی   ب
مرۆڤ  لشی  بۆ   ك ویتامینانی 
باشن ب دەستیان بنین. كسانك 
ك ل ساالد و سوزی زۆر كك وەردەگرن، 
 .یسانی دیكك نیان زیاتر لكانی خوویتامین
بدەستھنانی  بۆ 
 A و Bكانی ٦ویتامین
ئسیدفولیكی  و   C و 
 ل دەتوانین  خون 
و  سوزی  میوە، 
ساالد كك وەرگرین. 
 وەیكھۆی ئ ساالد ب
 یھ زۆری  فیبركی 
ھزمی   ل دەتوانی 
زووتری گۆشت ككی 

.بھ

ئو شتانی ك ناب پش نانخواردن و
 دوای نانخواردن بیانخۆین

ئادەكردنی: سروە فتاحی
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زەعفران گیایك ك زۆربی 
كراو  وشك  شوەی   ب خك 
وەك ئدوی و دەم كراو ككی 

ل وەردەگرن.
قازانجكانی زەعفران:

كم كردنوەی ئازاری سوڕی 
:مانگان

بۆ  دەرمان  وەك  زەعفران 
ئو ژنانی ك سوڕی مانگانیان 
ككی   دەب پش  و  پاش 
ھروەھا  و  وەردەگیرێ   ل
بۆ  زەعفران  گیای  دەمكراوی 
رژی  خون  كمبوونوەی 
مندادان و كمبوونوەی ئازاری 
دەبرێ.  بكار   مانگان سوڕی 
بم ناب ئو ژنانی دوو گیانن 
 ل  چونك وەرگرن   ل ككی 
ھندك لكۆینوەدا دەركوتووە 

چوونی  لبار  ھۆی   تدەب  ك
.كمندا

:مۆكیران دژی خچای زەعف
 چای زەعفران وەك دەرمانی 
خمۆكیش ككی ل وەرگیراوە.

بۆ سمتی دڵ: 
لكۆینوانی  ئو  پی   ب
پش  زەعفران  چای  كراوە   ك
 ل كلسترۆل  كۆبوونوەی   ل
بو  و  دەگرێ  دەمارەكان  نو 
نخۆشییكانی   ب پش   وەیش

دڵ دەگرێ.
ھاتن خواری فشاری خون: 

زەعفران  دەمكراوی 

كروستین  بناوی  ماددەیكی 
 تند خون  فشاری   ك  دایت

خوارێ ھر بو ھۆی زەعفران 
فشاری  سری   چوون  ل پش 

خون دەگرێ.
چایی   :دیك قازانجكانی 
نخۆشی  زۆر  بۆ  زەعفران 
دیكی وەك: ئاسم، كۆك، وشكی 
خوی   ب معدە،  گازی  پست، 
و زۆر نخۆشی دیك بكار دێ.

چند رگا بۆ بوونی 
قژكی باش و بھز

ھمووان  بوای   ب  یوانل
قژكی  بوونی  بۆ  رگا  باشترین 
جوان و بھز ئوە ب ك كك 
ل شامپۆی باش و نرم كرەوە 

بم  وەربگرن 
 وەیئ كار  باشترین 
حمام  جی   ب  ك

!زخانئاشپ بچن
 ب ئوە  قژی 
سروشتی  شوەی 
مانگان ٦ تا ١٢ میلی میتر درژ 
 ك شتی  لو  ئویش  و   دەب
دەیخۆن ب دەست دێ نوەك ئو 
شامپۆو نرم كرەوەی ك ئوە 
ككی ل وەردەگرن. بۆ ئوەی 
 بژتان ھكی جوان و درقژ ك
 نیو ٩ خواردەمك لك رۆژان

وەربگرن.
 ،٣ ئۆمگا  ماسی  گۆشتی  ١ـ 
 .دایت ئاسنی   ،B١٢ ویتامین 
 شت لو  سكیان  ھر   وانئ

قژی  ریشی   ك سرەكییانن 
ئوە بھز دەكن.

٢ـ سوزیجات: وەك ئسپناخ 
سرچاوەی  باشترین  كلم  و 
 می ئستن، ج c و A ویتامین
بۆ دروستكردنی «سبوم» كك 
لو ویتامینان وەردەگرێ سبوم 

.كی سروشتییرەوەیرم كن
٣ـ دانو وەك: لوبیا، نیسك 
 یھ ئاسنیان  و  پرۆتئین   ك
بوونی  درژ  باشتر  ھۆی   دەبن
بیوتین  قژ. كم بوونی ویتامینی 

دەبت ھۆی شكانی قژەكانتان.

قازانجه كانی  چای زەعفران

وه رگان له  فارسییه وه : مینا سوتانزاده 
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منداكی ١٢ سان 
دوای   رۆژان بووم 
 قوتابخان  چوون
كردن  یاری  خریكی 
ل گڵ مندانی كۆن 

كاتك  رۆژك  بووم. 
ل قوتابخان گراموە 
مامم ل مای ئم بوو، 
مامم گوتی: بووكی خۆم 
 .بدەی ماچكم  وەرە 
خوراو  شوێ  نانی 
مامم گوتی ھاتووم بۆ 
بۆ  فرمسك  خوازبنی 
باوكم  كوڕم.  )ی  ر   )
بم رازی نبوو دەی 
 )  ب شوو   دەب گوت 
م ) بكا. مامیشم دەی-
 رشوو بھ گوت دەب
ئو   چونك بكا   ( ر   )
برا گورەی، من ئاگام 

 ( م   )  ك نبوو،   ل
كردبوو  رازی  باوكمی 
منی   ( م   )  چونك
خۆش دەیویست .دوای 
مامم،  چوونوەی 

كرد  فر  منی  باوكم 
 )  م من شوو بب  ك
بھرحاڵ  دەكم.   ( م 
 ب  ( م   )  ب دا  منیان 
 پ پرسكم  ئوەی 
ب دوازدە سای  بكن 
مارە كرام. من ك پۆلی 
سرەتایی  پنجمی 
مانگ  یك  تا  بووم، 
خوندن،  بۆ  چووموە 
نیھشت   ( م   ) دواتر 
 .قوتابخان بچموە 
باوكم ئمی پناخۆش 
قرارمان  گوتی:  بوو 
ساڵ  ئم  وابوو 

تواو  خوندنكی 
بكا، بۆچی ناھی؟ ( م 
 م خۆش نیگوتی: پ (
بردەوام  خوندن   ل
 ب کاتک  ئمرۆ   .ب

دوای دا چووم كورك 
باوكیشم  دەگوت.  پی 
 ،گوتی: كچی من مندا
شتی وا نازان. خوشكم 
گورەتر  من   ل  ك
خۆش  زۆریشی  بووو 
 دەویستم، گوتی:» باب
فرمسك  دەزانی   ك
 ب دات  بۆچی   مندا
تووڕە  باوكم  شوو؟». 
حقی  تۆ  گوتی  بوو 

.قسانت نی
دەگریام،  ھر  من 
خمی خوندنكم زۆر 
بوو. ئگر ( م ) دەھات 

دەچووم  من  الم  بۆ 
بیرم  تنیا  دەرێ،  بۆ 
بوو.جاركی   كوچ  ل
بۆن ( عتر )ی بۆ ھنا 
فرمسك  گوتی:  بووم، 
تۆ  بۆ  ئمم  گیان 
ھناوە،منیش گوتم من 
بۆ چیم؟ بیدە ب دایكم.
 مئاگای ل خوشكم ك
جاركی  گوتی:»  بوو 
دیاری  ئگر   دیك
 »  ب پی  ھنای،  بۆ 

دەست خۆش» 
بووم   سا  ١٣
مای   چووم
چ  «بخت»ئویش 
ھیچم  مردك.   ما
بۆ  ھر  ندەزانی، 
دایكم  و  خۆمان  مای 
دەمگوت:  و  دەگریام 
دایكم  بیری  دەرۆموە 
 ساڵ بوول م.سدەك
بم  مردبووم،  مای 
 ( م   ) نبوو،  مندام 
 پ دوكتور  زۆری 
كردم، دوكتور نزەری 

.وابوو جارێ مندا
تمنم ١٦ ساڵ بوو 

سكم پ بوو 
( م ) گوتی: دەتبم 
مای  شومال،  بۆ 
بوون.  لوێ  باوكیشم 
كچكی  شوومال   ل
جوانمان  بچووكی 
شقایق  ناوی  ناسی 
بوو،( م ) زۆری خۆش 
بیاری   بۆی دەویست 
دا ك كچمان بب ناوی 
ھموو  شقایق.   بن
 ل پش  جلوبرگكی 

دایكبوونی بۆ كی.
نۆ مانگ و نۆ رۆژەم 

    

فرمسك

ھه دانه وه ی الپه ڕک له  ژیانی ژنک
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شقایق  كرد،  تواو 
چ  ئویش  دنیا.   ھات
دونیایك، ئو دنیایی 
شوو  دەزانین   ك
ھی.بم  رۆژی 
من  شقایقی  دونیای 
ھمووی ھر شو بوو، 
چونك چاوە جوانكانی 
ندەدی .جۆری خونی 
بۆ  مردەكم  و  من 
یكتر ندەبوو، چونكی 
ئم ئامۆزا بووین. (م) 

دەنگی نكردبوو. 
پی وابوو که  بزانم 

لی جیا ده بمه وه .
 دوای دوو حوتوو 
 خۆشخانن  ل كاتك 
 ك دیتم  ھاتمدەرێ، 
و  خوشكم  و  دایكم 
دەگرین. دیشكانم 
 ل كچكم   ك زانیم 
.شبب دونیای روون 
دوكتور   ل  میشھ
بووین تا رگا چارەیك 
دنیای  بدۆزینوەو 
كچكم  بۆ  روون 

بگرنینوە.
لو رۆژەوە رۆژی 
دەستی  من  رەشی 
پكرد، بردمان بۆ تاران، 
گوكی  زانیان  لوێ 
كون.تنیا  دیشی  من 
مابوو  وت  دەرەوەی 

 ی مامم بین. مابیب
 ( م ) یان دەگووت 
 ب مندای  دە،  تقی 
دەب.ژیانم  سقتی 
ھر  بوو  جھننم 
ئو ما منیان بۆ دوو 
بوو.  خواست  كوڕیان 
مندای  ئستا  كچی 
سقتم دەب! .شقایق 
 . ساڵ  دوو   ب بوو 
خۆش  زۆری  باوكی 
دیسان  من  دەویست. 
بووموە. سكم   حامیل
رۆژك  بوو   مانگ  ٨
نخۆش  زۆر  كچكم 
رفاندمان  زوو  بوو 
دوكتور.دوكتور  بۆالی 
دەرەوە  كردە  منی 
كارم  كمك  گوتی 
.یكمندا باوكی   ب

كمك  دەرێ.   چووم
بگریان  باوكی  دواتر 
گوتم  دەرێ،   ھات
لبرئوەی  چی؟ 
ھیچی  بووم   حامیل
كی  و با . تم و گو ن - پ
خۆیان  مای  بدووی 
ئوەی   ب چوو  دا 
 ب من ئاگادار بم، ك
 ل دەمرێ.من  شقایق 
تا  ماموە  لالی  ماڵ 
 ل دەگڕتوە،  باوكی 
لشی  ھموو  نكاو 
رەنگی  بووو  سارد 
دەزانی  نم  من  گۆڕا، 
 بۆی  ،چی مانای   مئ
ھاوارم  و  ترسام  تنیا 
ھاواری  دەنگی   كرد.ب
ھات،  جیرانكم  من 
سارد  القی  كچكم 
دەیزانی  ئو  بوون 
تا  چوو  دەمرێ.   ك
دیكشی  جیرانكانی 
گوتم  پی  كرد.  بانگ 
 تا گ «فرمسك گیان 
 .«نابكۆش پ بنپ
دا  گریانم  پرمی   ل
سانكم  دوو   كچ
تا  كۆشم  سر   نایھ
خۆم  كۆشی  سر   ل

گیان بسپرێ.
ھرگیز  چاوە 
رووناكی ندیتووەكانی 
سر   ل  میشھ بۆ 
لشی  داناو  یك 
 ك باوكی  بوو،  شل 
ھموو  ئو  گڕایوه و 
چ  گوتی  دیت  خكی 
باس ؟. گوتم شقایق 
 ك چاوانی  بو  مرد 
ندیت  تۆی  ھرگیز 
چاوەری كردی كچی 

زوو نھاتیوە.
پاش مانگك كچكم 
لنایوە  ناومان  بوو 
ئو  شوكور  شقایق، 
 چونك بوو  سمت 
 ل دەرزیمان  پشتر 
ئو  دوای  دابوو.  خۆ 
نگرتوە  جی خۆمان 
ھرگیز   ( م   )  چونك
نھاتوە ھوای جارانی 
خمناك   میشھ و 

بوو. وردە وردە رووی 
ل ئعتیاد كردو مامان 
ھرچندە   . شوا 
 دیك سای  دوو  دوای 
بم  بوو،  كوركیشم 
ژیانی ئم تازە وران 
بۆنی   ك مالك  ببوو. 
حشیشی  و  تریاك 
چارە  ھیچ   ب  ب  ل
ئوەی  لگڵ  ناكرێ، 
 ب ك من بزۆر درام 
 ی كو كاتشوو، تا ئ
كچكمان ما بوو، ( م) 
لگم  بوو  باش  زۆر 
بوو. باش  وژیانمان 
كشكان دوای نمانی 
رووتكردنی  کچه که م 
دەستی  تریاك   ل ئو 
بووم  ناچار  كرد.   پ
لبكم.  تقی  داوای 
و  جوان  مندای  دوو 
بھم.   ج  ب نازدار 

ژیانم تواو گۆڕا.
 سا چند  ئوە 
كۆرپكانم ج ھشتوە، 
ھموو شوێ خونیان 
 میشھ دەبینم،  پوە 
كاتی  ئو  لیادمن، 
كبزەم لسر لوە شاد 
 ك ،م دادەخورپنیم، د
پاییز دادێ دەم كاتی 
 ست ە د و ی ن بخا تا قو
بای   ب ناسككانیان 
دەقشن.  پاییزی 
سارد  شوانی   ب
 ل پخفكیان 
 سی وانیوەو كتدەب
داداتوە.كس  پیان 
 ناتوان خۆم  وەك 

.شنازیان بك
كۆرپكانم،  ئاخ 
چند   دای ئازیزانی 
رووخسارتانم   كسا
من  ئرێ  ندیوە، 
باش  من  دەناسن؟ 
ھر  دەناسم،  ئوە 
 ل روخسارەتانم  ئو 
جم   كات چاوە  پش 
بچووك  و  ھشتن 
دنیام  بم  بوون، 
بوون.  گورە  ئستا 
ھناسی  ھزو  ئوە 
و  خون  ئوە  داین، 

قت  داین.توخوا  دی 
بزەیی  دایكمان  من 
ھشتین،  جی  نبوو 
مجبوور  ئگر 
ئو   دەبووم نبام 
بسوتانی،   ك دارەی 
و  د ر سا ست ە د
 پ قشیوەكتان 
و  بكنوە  گرم 
بۆ  خۆمشكشی 
بر پتان تا بۆ رگای 
دابسری   قوتابخان

دا بۆن.

برزی  خونری 
ژنان»   » گۆڤاری  
گۆشی « ھدانوەی 
ژیانی   ل الپڕك 
 ب تنھا  ژنك» 
راستقینی  سرھاتی 
 وە، واتتو دەبدا بت
 كتباب ناو  رووداوی 
زمانی   ل راستیو 
دەگردرتوە  یكك 
 رخۆی ھاتبس ب ك
یان بسر یككی تر 
زانیاری  مرجی  بو 
 .بھ لسر  تواوی 
 رھاتانسب ئم 
بواری   ل دەكرێ 
سیاسی  یان  كۆمتی 

 .دا ب
 ل داواكارین   
 ك برز  ئوەی 
بسرھاتكی  ھر 
ھتانه   بوارەدا  لم 
پشكی  بنرن.  بۆمان 
ھاوكاری  سوپاسی 
ھموو   ل لئوەو 
دەكین   سانك ئو 
ھاوكاریان  ئرە  تا   ك

كردووین.

                   
 « ژنان»






