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  ینانیمز هان شیڤست:ئا. ... نانژ ی هو هن و بزوتنژ یآان ه مافی هربار هد دیش ه ر هم ه حڵاژ ه آڵ گه ه ل همانید
  
 و یاسی سیشتنی گهاو تڕروی بییاوازیج ه ب یه هتانمان ه ه ئافریكخراون ریند چه  همئ :انیڤست
اتر ی ز هوانكخرام ر هت ئآر ه د هو هست ب هم ه هب،  هو هانۆژییلۆدیئا
 ینیفكر تی هوچوارچ هنان لژ یبدانقا ه لۆن بیزبی حیآ یه هتیمۆآ
نان ژ ی هو هآوردستان بزوتن هن لین بیتوان ه د هو هم حا هب، زبدایح
 ت؟ ب هنستانیم و ف هنانژ یآ یهاگدی دین ه خاو ه آ یه هه
  وایهل  به، م که پرسیاری یه ت به باره سه:دیش ه ر هم ه حڵاژ هآ 

  رقالن به  سه ن که ندین رکخراوی ژنان هه کوردستان چه له
جا ،  وه دیدگاو بۆچونکی جیاوازه و له که ریه هه.  وه کانی ژنانه کشه
متر  ندکیتریان که ربن هه ندکیان تا ئاستک کاریگه  هه نگه ره

  ی که وه و باسه ن به یوه په رهیچ له ندکیش هه ربن هه کاریگه
و  و کشه کک له  یه ر ووتراوه سه  زۆریشی له لن وه ک خۆتان ده وه. بن ر نه ن کاریگه که ی بۆ ئه شه بانگه

کانی ژنان   رکخراوه  که یه وه  ئه کانی ژناندایه م چاالک بوونی رکخراوه رده به ی له گیروگرفتانه
  که. کانیاندا ری بوون و چاالکیه اوهم کردن و جه شه م گه رده به  رگر له ته تفکرینی حیزبی ووشک بووه

و کاریان  کان بکردایه  رکخراوه ککیان به کان کۆمه  سیاسیه  حیزب و هزه بوایه  ده وه وانه پچه به
  پبدایه شه ری بوونیان و چاالکیانی گه ماوه جه، ئایدۆلۆژی، سیاسی، لسووران ر ئاستی هه  سه ته بکردایه

ل  گه  کردن له له  مامه و ئاشناترن له کان زیاتره  رکخراوه باتیان له زموون و خه ئهحزاب   ئه ی که و پیه به
 حیزبکی سیاسی  ری به ماوه ند بوونی رکخراوکی جه پابه. التدا سه ل ده گه ها له روه لگاو هه کۆمه

   که  حیزبیه ند بوونه ه پاب و جۆره الم ئه به،  واش نیه و ناره نیه ره مه یرو سه  شتکی سه وه دیاریکراوه
  کات به  راستیدا رکخراوک ده  له  که یان ئاسایی نیه مه ئه، م چاالکی رکخراوکدا رده به  رگر له بته ده

رکی جۆراو  ماوه نجام جه رئه سه. کانی  سیاسیه رامه ی مه وه پشه ئامرازک بۆ بردنه، ئۆرگانکی حیزبی
بت  ندکی بۆچوونی سیاسی جیاوازی هه  هه نگه  ره یه کی جیاوازی هه و بیرو رایه که ریه  هه جۆر که

سانک و   که نده رچه هه. دا خۆی راگرێ ته و بابه ری له ماوه  سنووری رکخراوکی جه ناتوانت له
  وه هکان ریه ماوه  جه  خواسته ند به یوه  په نگاو بنت له وت هه دا بیه یه  رکخراوه و جۆره تروانینک له

روونی  ده ر لشاوی ملمالنی سیاسی و کبرکی سیاسی له  به وته که نجام ئه رئه پشنیارکات سه
بت  وان ده  ئه ی که وه  به  کوردستان ملیانداوه کانی ژنان له  رکخراوه شکی زۆر له به. دا که رکخراوه

  ند به یوه  په  له کیه ره ش کارکردنی سه وه ئه   پیان وایه کانیان بن وه تی حیزبه کی سیاسه ره پشتیوانی سه
ی  تان و زۆربه کتی ئافره یه، کتی ژنانی کوردستان  یه ته م بابه ی ئه  نموونه  له وه کانی ژنانه خواسته

ری  ماوه و جه یله  رکخراوکی مه تاندا که خۆی ئافره ربه  رکخراوی سه له. کان کانی تری حزبه رکخراوه
ر  سه زی له ر ووتراو زۆر کاغه سه  زۆری له م باسه  بووم ئه یه و رکخراوه ندامکی ئه ن خۆم ئه م که، بوو
کان  لیه مه  عه ی پشنیاره  زۆربه وه برایه  کان نه رۆژان رۆشت و باس و ملمالن سیاسیه،  وه شکرایه ره

بوو دوا  وه ئه. خوارد کستی ده ش وه یه و باره نگاوکیش له ر هه رکی سیاسی هه  قوربانی کبه بوونه
 .  وه شایه لوه گرت و هه ی نه و ملمالنیه ی ئه رگه  به یه و رکخراوه نجام ئه ئه
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  ی که و رکخراوانه ئه،  ی ژنان نیه وه  کوردستان بزووتنه  ناتوانین بلن له مانه موو ئه رباری هه سه
،  سیاسی تیه سایه ها که وهر هه، زانن نی ژنان دهکا  پشتیوانی مافه  خۆیان به کانیش که حزبه، باسکران

ی ژنانن  وه مووی بزووتنه  هه مانه ئه، کانی ژنان رای مافه دیب و رۆشنبیران و هاوپشتیوانیانی تاک و ته ئه
   له ی ژنانی کوردستانه وه تی بزووتنه  واقعیه وه  ئه م و کوره  یان که ند نارۆشنه جا چه،  کوردستان له

   .ئستادا
  ه ب ییهت ن هبی و تا ییهھانی جیآ یه هاردینان دژ یواردن ه و ه هو هوساندن چه  ییه ن هو هومان لگ :انیڤست
و  هاریق و د هر زۆ ز یه هو هوساندن چهم  هدا ئی آوردی گه همۆآ هم ل هب، كراویاری دیكو آولتوور گه همۆآ
م  ه ئیاندنڕ په تۆ ب چییه گرنگ  هر ه و هیو هول ه ئیرا آایئا،  هرتووگ  هوۆخ ه بی هحمان ه بیكرمۆف
 ت؟ هس ه دۆیست هر ئ ه س هتو هآ ه دی هو ه ئچنان ژ یآان هكخراور ر ه س هتو هآ ه دی هو ه ئچ  هخۆد
ول  بت هه رشت ده پش هه، ن کانی ژنان چی بکه  رکخراوه ی که وه ت به باره سه:دیش ه ر هم ه حڵاژ هآ 

نگاو  ال بن بۆ هه ست ئاوه  تا ده وه  کۆل خۆبکرته  باسکران له وه ره سه ی له روونیانه  ده و کشه هبدرت ئ
کانی  دیھنانی مافه  به ند به یوه  په ری له ماوه لی و جه مه رپشنیارکی عه ی هه وه  پشه نان و بردنه

پاشان .  تاله کی به یه ن قسه ن و فیسار کار بکهبت فال کان ده ر بلین رکخراوه  گه م کاره ب ئه به. ژناندا
کان ووشیار  کانی ژناندا کارکی گرنگی رکخراوه له  نو کۆرو کۆمه لگاداو له نو کۆمه توانین بلن له ده

کردنیان بۆ   گرنگی رکخراو بوون و ئاماده کانیان و ئاشنا بوونیان به نیه ده  مه  مافه  به یانه وه کردنه
التیش  سه  ده روو به روو به. کانیاندا ر ب مافیه رامبه  به ربرین له تی ده زایه لبرین و ناره نگ هه ده

.  کانی ژنانه  مافه و دژ به رستانه په رچی یاسای کۆنه النانی هه  وه الت به سه کارکردن بۆ ناچار کردنی ده
کانی تیرۆرو خۆکوشتن   ئاست رووداوه لهبت  ی چاالکی هه وه  کاردانه الت ناچار بکرت که سه ها ده روه هه

ی  وه زگای پویست بۆ پاراستنی گیانی ژنان و لکۆلینه م کردنی داموده راهه فه. کان  خزانیه و کشه
نگی  رهه ری ئاستی فه سه  بردنه ت به  خزمه  که تانه م بابه ندین کاری تری له چه کان و  خزانیه کشه
 هزی رکخراوو فشاری  ر به ش گه م کارانه موو ئه هه. نان تاووتوێ کاتکانی ژ لگا بکات و کشه کۆمه
  . الت خۆی هیچ ناکات سه ده دی و نه نایهو التدا  سه ر ده سه پنرێ به  سهانبت  ری نه ماوه جه
 یكل گه همارژك  یه هنداز ه ئ هدان بی آولتووری هو هوساندن چهن یر توندترژ ه آوردستان لینانژ :انیڤست
 یآ یه هاردی د هتۆ سوتاندن بۆت خ هنان هت، سووتاندنۆخ و آوشتنۆر خ ه ب هن هب هنا د پهان یرۆز
آات  ه آولتوور دیی هندڕد هوزارشت لگا ی؟ ئا چییه  هامی پهو  ه ئ پیه یكامی پهر گر ئا گه هئی، ت یه همۆآ
  آورد؟ینژ یتس ه آی بوونیڤاسپ و ییان الوازی
ن خزان و  الیه ی کلتووری له وه وسانه لیت چه ک خۆشت ئه رای من وه به، ل به:دیش ه ر هم ه حڵاژ هآ 

ی  روونیانه  ده یرانه و قه رباز بوون له ک بۆ ده ک و رگاچاره بوونی تروسکایه نه، ک الیه  له لگاوه کۆمه
رای من  به.  وه بته  دهنجامی خۆکوشتن و خۆسووتاندنی ل ئه، کی تر الیه  له وه بنه رووی ژنان ده رووبه

  له.  ئاستکی رۆشنبیری دان ک له یه  تا راده دات که دا روو ده و ژنانه لی ئه  نو کۆمه خۆکوشتن زیاتر له
و   به  ژنان ملیان داوه  بۆیه  ئاستی ووشیاری ژنان زۆر نزمه کاندا الدکان بۆنموونه وتوه  دواکه نده ناوه
دا  ندانه و ناوه الم له به. زانن سرووشتکی ژیانی خۆیانی ده   به وه، ربردن سه  ب مافی و ژیان به  له جۆره
بوونی ئامرازکی کارا   نه دا له لره،  یه تیش هه زایه ناره،  یه  رۆشنبیری و ووشیاری تیا هه  ئاستک له که

بن و  رونی ده یرانی ده  قهو ب مافی دا ژنان تووشی وه وسانه ر چه رامبه  به ربرین له تی ده زایه بۆ ناره
. ر خۆکوشتن  به نه به نا ده  په  بۆیه پاوه ریاندا سه سه  به  ژیان که  له رجه ل و مه و هه وێ قایل بن به نایانه
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،  ن ژن قوتابیه یرکه سه. کات یی کلتوور ده  درنده  گوزارشت له رجه ل و مه و هه  ئه بگومان وایه
  کانی وه تیه الیه  کۆمه ندیه یوه په، رگی جل و به، وتی لس و که الم هه به...  تۆرهدک،  ندازیاره ئه،  مامۆستایه

  لگا و نه  کۆمه تک کردنیشیدا نه ر کوشتن و ئه رامبه  به له.   سنورداره وه وه ند به یوه  په موو شتکی تر له هه
 ژن پاسڤ و الواز نابت؟ پاسڤ ستی ئیتر چۆن که.  وتۆ ناگرن و باکیان نیه لوستکی ئه الت هه سه ده

و ب مافی و  موو کارکردی ئه  هه وه لکو ئه  به سک نیه بوون و الواز بوون سروشتی هیچ که
  .  رکوت و الواز کردوه  ژنانی سه یه یه وه وساندنه چه
 و خكردن یه بای بۆ ب یهای تیرفراوان ه بیكر هووبڕ ییوار ه آوردی آولتوری هو هر ل هد ه ب:انیڤست
 یكرمۆ ف ه ل یه هو هوساندن چهم  ه ئیتس ه آی باریاسای یت هبیتا هاساآان بیم  هن بژ ی هو هوساندن چه
ن؟ ژ یآان ه مافینكردنی دابیراستا ه ل هر یگهند آار چهاساآان ی ینگۆڕیا یئا، ن هد هدپ ییوا ڕهدا ییاسای

ن ژ یاراستنپ ۆك برۆ فاآت هتب هدا دی گه ه لیت یه همۆ آیوتن هشكپ یب هاسا بی ینگۆڕی ۆئاخ
 اودا؟پی ڵ گه ه لیآسانكردن یهش یدواتر و  هو هوساندن چه ی هش ڕه هه هل
 پناو   له ریه وهه ستی کارکی گرنگ و جه رای من گۆرینی یاساکانی باری که به:دیش ه ر هم ه حڵاژ هآ 

رجکی  لومه دیھنانی هه نگاونان بۆ به ن و ههکانی ژنا دیھنانی مافه لگاو به و پش بردنی کۆمه ره به
نگی  رهه ندک بلن جا با یاساش بگۆرت فه  هه نگه ره. کسان بن  ژن و پیاو تیایدا یه تی که الیه کۆمه
کدا  لگایه ر کۆمه  هه  راستیدا یاسا له له. کرت یری ژن ده م سه چاوی که ر به و هه  دوایه ر له لگا هه کۆمه
 کوردستان کاری زۆر  له. ری سه لگاو بردنه نگی کۆمه رهه ر گۆرینی فه سه  له یه  کارکردی ههترین وره گه

م   له ره سه التیش فشارکی له سه ت ده نانه  ته وه یه و باره  له  دژی تیرۆری ژنان و زۆر وتراوه  له کراوه
.  یاسا  به بوه  تیرۆری ژن هشتا نه ه ب وه ستانه  دژ وه کرت چونکه ر تیرۆر ده الم ژن هه به،  وه یه باره

.  وه روی یاساو سزای شیاوی خۆیان نابنه تیرۆرستان و ژن کوژان روبه،  تیرۆر بگرت ر به  به ک نیه یاسایه
لیلی پاراستنی نامووس و ناوزرانی   ده  دادگا به  به دراوه ر نه یسی تیرۆری ژن هه ت دا که  زۆر حاله له

  یه وه ست ئه به کورتی مه به.  رگرتوه تی وه رائه  تاوانبار به لیالنه و ده ر به تیشدا هه  زۆر حاله له، خزانی
م کردنی  راهه رستی و فه په  کۆنه رگرتن به لگاو به  پشی کۆمه  چوونه بت له رترین رۆلی ده یاسا کاریگه

  . موان کسان بۆ هه رجکی یه ل و مه هه
 آورد ینژ ینووس هارچ ۆن داخی ه بك هاریرسپو  ه ئییدیقل هك تم هو آ ه سادیكزمان هر ب گه هئ :انیڤست
ت ب هان دیار بكات گزڕ  هت هحنیم م ه آورد لینژ تا  هوتوو هرآ هك د یه هو ه بزوتنۆیا ئاسیات؟ ئاگ ه دیآو هب
و  هك لم ه آیا بكات تابتوانی دنینانژ ی هو ه بزوتنیآ هر ه دییر یگهشن و آاری هزیبالگۆ ڕی هاوچ
  ت؟ ند ب ه سوودم هبات هخ
، ندین حیزب  ئارادابوونی چه  له  کوردستان به ی ژنان له وه رای من بزووتنه به:دیش ه ر هم ه حڵاژ هآ 

کسان  کانی ژنان و یاسای یه ی مافه شه  بانگه دیبان و رۆشنبیران که ئه، تی سیاسی سایه که، رکخراو
  نده رچه الم هه  به وتوه رکه ی ژنان ده وه  بزووتنه ک له لم ئاسۆیه ش من ئه م پیه به،  یه بوونی هه، ن که ده
  دا باس له وه  زۆر جگاو کۆرو کۆبونه مرۆ له ئه.  الوازه،  یه م و کوری هه که ک ووتمان گیروگرفت و که وه
ت  نانه ته، ن که  ده  قسه هو یه و باره کان له  سیاسیه تیه سایه حیزب و هزو که. کرت کسانی ژن و پیاو ده یه
   کشه کک له ستوور یه ی ده له سه ر مه  سه ی عراقدا له تی تازه ورانی پکھنانی حکومه  ده له
ت و  وله کی ده یه ر کشه  هه یه له سه و باس و مه  تا ئستاش ئه ی ژنان بوو وه له سه کان مه کیه ره سه
  ئمه.  بوه واریان نه عس دا ئاسه مانی رژمی به رده  سه  له سانهم با ئه.  کانه  سیاسیه حزاب و هزه ئه
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و پشی  ره به، ین ر که سه کانی چاره ولدابین گیرو گرفته  هه ین له  پبده شه  گه یه وه م بزووتنه بت به ده
  ند به یوه  په هل ل نگی کۆمه رهه و ئاستی فه ی کلتوری زۆر تونده وه وسانه ی چه وه ر ئه به له ناکرێ. رین به
  یه یی و سیاسیمان هه ی گیروگرفتی رکخراوه وه ر ئه  به  یان له  نزمه وه کسانی ژن و پیاوه ی یه له سه مه

بت پشتیوانی  لکو ده به. رگرین ی جیھانی ژنان وه وه  پزووتنه ری بین سوود له ئیتر ب هیوا چاوه
 ئاستی  باتی ژنان له خه.  ش کارکی گرنگه مه  ئه شین وهی ژنانی دنیا بۆ خۆمان راک وه جیھانی بزووتنه

  ی ژنان له وه  بزووتنه  کاتکدا که الم له به، کن ری یه واو که  ئاستی جیھانیدا دوو کاری ته للیدا و له محه
، قار ژنانی عر سه بت له ری پراوپری هه  ناتوانت کاریگه ست هنانه ده کانی به  مافه رۆژئاوا زۆرک له

ر کلتورکی جیاوازدا   نو هه ر ووالتکدا له  هه بات له ها خه روه هه... پاکستان، فغانستان ئه
کی  یه شوه  به یه  خۆیان هه و ناوچانه ستانی ژنانی ئه  راوه  پیویستی به گرت بۆیه رده ک وه ندیه تمه تایبه
 . وخۆ راسته

 


