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  ثياو ، ثرسيارثياو ، ثرسيار: : ثث

  ذن، بةآلم وآلمذن، بةآلم وآلم: : ذذ

  نووسيين دوكتؤر روئيا تلوعي نووسيين دوكتؤر روئيا تلوعي 

  :بةشي دووةم

 نووسـيين كـاك     »فيمينيزم و فيمينيستاين كورد   «دريذةي ثرسيارةكاين وتاري    

  »ئاسؤ بايزيدي«

 رةسـةن    ؟ ئايـا ذن بـة     ذنة رؤشنبريي كورد ض تاريفيكي بؤ فيمينيـزم هةيـة         : ث

؟دادةينَ و دذي ثياو دةوةسيت   

 فيمينـستةكاين جيهـان كـة لـة سـةر ئـةم تاريفـة         بة راي من وةك زؤر لـة   : و

 فيمينيزم ئةو زانستة و ئةو بزووتنةوةية كة ثيي واية ذن بة هـؤي              ،ريككةوتوون

ذني             و هةر بؤية دةيب و تووشي هةآلواردن دةيب دةكرييت و جنسييةوة ستةمي لي

ةسـِرين و مرؤظـةكان ض ذن ض        و ذنـان     دذ بة هةآلواردنة  و   بدةين ئةو ستةم      هةولَ

  . مايف مرؤظايةيت بةهرةيان بيت ثياو لة

من وةك فيمينيستيكي كـورد بـاوةِرم بـة         . ينيزم هةية كة باوةِري بةِرةسةنايةيت ذنة      لقةكاين فيم   يةكيك لة 

 ذين    كـة   ثياومةزين دةوةسيت  ثياو ناوةسيت بةلَكوو دذ بة سيستةمي         فيمينيزمي كوردي دذ بة   . رةسانةيةيت مرؤظة 

ينك ديل و ئةسيـري سيستةمي ثياومةزنية ثياوي توندوتيذيش خؤي بة. كؤيلة و ثياوي توندوتيذ رادةهيضةشني .  

ئايا ذناين فيمينيزمي ئيمة ئاطاداري هةموو لق و ثؤكاين فيمينيزم هةن؟ ئةطةر فيمينيستة كوردةكان لـة                : ث

  ن و تويذينةوةي ضةمكي هةلَطري ئةو ضةمكة بن؟ـنية بة يب  ناسي ناحةز ، ئاطا بنسةر ئةم قؤناغة فكرييةكةم

ر و ديكتاتؤرةكاين ناوضة بةردةوام ريكالميان دذ بة فيمينيزم كردووة و بـةم             ـدةسةآليت ئاييين و توتاليت   : و

      مينيزم واتة بةِرةآليي سيوةية ناساندوويانة كة فيشي  كدةري بنيايت خيوة   . زان و هاوجنسطةراييكسي و تيبـةم شـي

   مؤئتةليفـة لـة    جيطري بةرثرسي حيزيب  » ئةسةدولَآل بادامضيان «موونة  ـبؤ ن . ذن و ثياوان لةم ضةمكة ترساندووة     

  خوازانن و سالَهاية دةسةآلتدارن لةم وآلتة، لة دانيشتين ذناين ئةم حيزبة لة  ـ اليةين راسيت دذ بة ريفؤرم      ئيران كة 

  :وويةيتشاري كرمان وت

 ريطاي فيمينيزمةوة شوناسي ذنان وةسِري و بيانكاتة دوذمـين ثيـاوان و              دةيةوي لة ! ئيستيكباري جيهاين «

ن لـة مةترسـي     ـيةكـةم تيطةيـشت   : ذين موسلَمان دوو ئـةركي طـةورةي هةيـة        . بةم شيوة دذايةيت بنةمالَة دةكات    

ئيـسالمي  لـة  ن لـة ثيطـةي ذن   ـ و دووةم، تيطةيـشت يزمكؤلؤنيالذن لة رؤذئاوا كة بؤتة كةرةسةيةك بؤ       اليةنطري  

ةدةن كؤمةلَطاي جيهان سييةمي    درؤذئاواييةكان هةولَ   . نةبةوي و عةلةوي و ريكالمي ئةم ريبازانة بؤ رزطاري ذنان         

خؤيان نةبن و بـةو شوناسـةوة لـة بةرانبـةر ئيـستيكباردا             لة دةروونةوة تووشي شةِر بكةن تا خاوةن شوناسي         

دةسةآليت ئيسالم لة ئيراندا ثيطـةي راسـتةقينةي بـة ذنـان داوة و بؤتـة هؤكـاري                  : بادامضيان ويت . نـترانةوةس
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 لةطـةلَ ئـةم      ةيت بةربـةرةكاينَ  ذين موسـلَماين ئيمـِرؤ ئـةركي سةرشـاني        !  ئيسالم  ن و رةزامةندي بة   ـخؤشويست

  .جانةي فيمينيزمدا بكاتـئامان

ـ        يةك  لةهةرضي سةيري ئةو قسة دةكةم رادةمينم        ركردنةوة لةطـةلَ شـيوازي     ـشيوةبووين ئـةو ضةشـنة بي

داخةوة بة نةتةوةيي لة قةلَـةم         خؤشيان بة    رووناكبيـرنـماياين رؤذهةآليت كوردستان كة     بيـركردنةوةي بِريك لة  

  ) كؤنطرةي ذين كورد ئاماذة بة. (دةدةن

 خـةلَكاين    اريـا دةزانـن و بِريـك لـة        لتؤ فيمينيزم بة كؤسثي سةر ريطـاي خـةبايت ثر         ،كؤمؤنيستةكانيش

 هـةموو     فيمينيزم يتَ طةيشتوون و تؤمةيت بةِرةآليي و دذةثياوي لـة           جطة لةوةي خراث لة   دواكةوتووي ناووآلتيش   

شةي ذن بكريباسي كي شةي نةتةوايةيت هةية نايبن تا كيك دةدةن، دةلَيمينيستيفي!!  

هؤكاري ترس لة ضةمكي فيمينيزم و بة داخـةوة زؤر لـة ذنـان لةبـةر                بؤتة  م بلَيم ئةمانة    ـبة طشيت دةتوان  

بيطومان لةم هةل ومةرجةدا ئةوةي ئامادةية يب ترس خـؤي       . فيمينيزم بكةون ئةوةي ئاوايان نةزِري، ناويرن شوين      

  تؤمـةيت لقـة     و خويندنةوةي بوويب و بة هـؤي ئـةوةي بـةر شـاآلوي              لة سةري موتاآل     فيمينيست بزاينَ دةيب    بة

  مينيزم نةكةويناحةزةكاين في     شارةزاي هةموويان يب مينيزم بـوون لـة       ـبة كوريت دةتوان  .  دةيبم هةلَطري فيم بلَي  

  .وآليت ئيمة ئاسان نية

   ؟راين كورد باسي دةكةنـرووناكبي راست فيمينيزم تا ئةو رادةية جوان و خاوينة كة ئايا بة: ث

 و ديـارة كـةم و كـووِري و          ةو ئةنديشةي مرؤظةوة بةديهاتو    تر لة فكر   لؤجيايةكيؤيديمينيزم و هةر ئا   في: و

هــةروةك كؤمــو ،زميرالَـبــوليي ن،وماركــسيزمي ن،مزيرالَـبــيل ،نيزم، سؤســياليزمخــالَي سةركةوتووشــي دةيب، 

رةوتيكـي    لـة  .يان دةكاتةوة كانةدا دةضيتةوة و نوي   م بةردةوام بةم ضة   ـهتد مرؤظ ... يزم و ِرنمؤدي  ثؤست ،يزمنديِرؤم

ـ       لؤجيانـة لـة ئـةزمووين      ؤ و بـزاينَ ئـةم ئايدي       دةخـولَقي كـة هةلَـسةنطيين      ـميذووييدا ئةو دةرفةتة بـؤ مرؤظ

ـ  ر هة .ةزا الوادكؤمةآليةتيدا ض دةسكةوتطةليكي بووة و ضةندة سةركةتووة و لة ضي        راين كـورديش  ـبؤيـة رووناكبي

ـ وةرطرتن   كةلَك دةتوانن بة  مينيـزم خالَـة سـةركةوتووةكان و خالَـة         زمووين ميـذوويي و كؤمةآليـةيت في      ة ئـة  ل

  . بطرن و هةولَ بدةن هةلَةكاين دووثات نةكةنةوة الوازةكاين بةرضاو

   خات؟ـ ب يةكئايا فيمينيزم دةتواينَ خؤي لةطةلَ كولتووري نةتةوةيةك بة نيوي كورد: ث

م ئةوة كوردة كـة دةيب هـةولَ بـدات خـؤي لةطـةلَ جيهـان و                 ي ئةم ثرسيارة دةيب بلَي    مثيش وآل  سةرةتا: و

ـ       رةويت بةجيهانيبوونـدا    خات، ئـةطينا دواكـةتوو دةمـيين و وردة وردة لـة           ـثيشكةوتن و دةسكةوتةكاين يـةك ب

   تةوة و لةناو دةضيهةولَ بدةين لةطةلَ مرؤظةكاين       .دةتوي مةي كورد دةيبوةنديدا     ئين و نا  ـبي تري جيهان لة ثي كري

رمان طةشة بدةين و هاوكات لةطـةلَ       وولتكو  طرنط ئةوةية لةم ثيوةنديةدا خؤمان و      .ةوةنخؤمان لة جيهان جيا كةي    

راديكي هةيـة بليمـةيت كـورد بتـواينَ     ـ ض ئي.نةوةمان بكةينيجيهان ريطري لة توانةوة و سرِ   ناساندين خؤمان بة  

  . رـ جا ئةطةر داهينةريش بوو ض باشت؟يهانييةكان بيتسةر ئايديؤلؤجيا ج روبِرواي كاريطةر لةـخاوةن بي

بةوة بكةم كة فيمينيـزم       دةيب ئاماذة  ،نا ةكةون يا د كورد ريك    ينيزم و كولتوور  يسةر ئةوةش كة ئايا فيم     لة

 تـرين    بةآلم خالَي سةركةوتووي ئةوةية كة راست دةست دةخاتـة سـةر بناغـةيي             ،ةكسانيخوازةيبزووتنةوةيةكي  
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ـ تواناييـةي هة   هةروةها فيمينيـزم ئـةو  .ابةرابةري و ئةوةش نابةرابةري ذن و ثياوة      ني  سةرضاوة ة كـة لةطـةلَ   ي

ـ ا  دطةزةكانرةنةتةوة و    جيين و تةنانةت لة   نـةكاين جيهان خؤي بطو   وجيا با ؤئايديؤل شـوين جيطـاي شـياوي       ةب

راين كورديش بة تايبةت ذنـان،      ـو رؤشنبي نةتةوةي كورديشدا جيطاي بيت       لة ؤيةش دةتواينَ  ب  هةر .يدا بطةِري ؤخ

سـةر    بابـةتيكي نـويي لـة      »من ذن نـيم    مةطةر«كتييب    بة »كزؤيل ه ب« .فيمينيزمي كوردي ثيناسة و تيؤريزة بكةن     

  . و دنياي فيمينيزمي شلَةقاند وذاندوفيمينيزمي رةش ور

نيزمي ئةورووثي تواناي ناسيين بناغـة      دي باس لةوة دةكات كة فيمي     فيمينيسيت هين » كؤماري جاياواردينا «

 نطي ناِرةزايي خؤي دةردةبِري سةبارةت بةوةي كة بـؤ        ة نية و هةروةها د    ميسيية خؤمالَييةكاين فيمينيزمي جيهان  

ـ      ـر كةينةوة كة خةبايت نةتةوةيي طرنطت     ـبي دةيب وا  خوازي ذن و ئـةم دوانـة ليـك جيـا           ـرة لـة خـةبايت رزطاري

ذناين هيندي كيـشةي تايبـةيت خؤيـان        «: سيت هيندي دةكات و دةلَي    ي باسي بزاظي فيمين   »انئؤما ناراي « ؟كةينةوة

بيت، وةك كوذراين ذنان بة هؤي كةم بـووين          كيشة تايبةتانة ئةو  و بزاظي فيمينيسيت هيندي دةيب وآلمدةري        هةية

 ضاالكاين  .يت و كيشةنةتةوييةكان   تةندروس ، ثرسي  هةذاري ،يس بؤ ذناين زينداين هيندي    لريذي ثؤ د   دةست ،جيازي

روانطةي سياسي نةتةوةيي زؤربـةي وآلتـاين جيهـاين          بةشيكي سةرةكي لة    فيمينيزم بة  ،سياسي فيمينيسيت هيند  

  . سييةم دةزانن

ذناين وآلتـاين   : كؤلؤنيكراوةكان دةكات و ثيي واية     بة و كةويت كؤلؤنيالكةر و باسي هةلَسو  »سينتيا ئؤنلؤ «

 سيكسي بؤ خزمةيت ثياواين كؤلؤنياليست بة      يت كؤلؤنياليزم بة شيوةي كةرةسةي شةهوةتثةرسيت و      ذير دةسةآل 

بيانييةكان لةطةلَ خةلَكي ذيرضةثؤكي كؤلؤنياليزم بة زؤر        كار هاتوون و تةنانةت ذنان بؤ يةكطرتوويي حكوومةتة       

ذناين تريش بة شيوةي ئاشثةز و كريكاري ذناين سثي ثيسيت خـاوةن دةسـةآليت كؤلؤنياليـست                . شوو دراون بة 

  . سةركوت كراون

 رةخنـة و  دةكـةن    و باسي جنسييةت و نةتةوة     ؤكة فيمينيستطةليك هاتوونةتة طؤِرثانةكةوة   بةهةرحال ئيمرِ 

 بةتايبةت شيوازي يارمةيت ذنـان بـةم        .ريـاطيطرن لةوةي كة رؤلَي ذن لة ثرؤذةي وآلت دروست كردن بةرضاو ن           دة

يك و  ن دةلَين ذنان لة ثرؤسةي بةديهيناين ئةت      »افتياسئفلويا  « و   » دةيويس لنيرا يووا « .ة ثياوان لثرؤذة جياوازة   

   :بةشدارنشيوة ضةند  نةتةوةدا بة

   لة ثيكهينانةوةي بةردةوامي كةمينةي نةتةوةيي -1

  ي سنوورة نةتةوةيي و ئةتنيكييةكان  بةديهيناين بةردةوام-2

راطـرتين بايةخةكؤمةآليةتييـةكان و لـةم جيلـةوة بـؤ ئـةوجيل               رؤلَي سةرةكي و ئةكتيظيان هةية لـة       -3

  طواستنةوةيان 

4-كسي جياوازيية نةتةوةييةكانن  ذنان نوينةر و ئيندي  

  ش و خةباتة نةتةوةييةكانن ِرؤ ذنان بةشداراين ضاالكي ش-5

 ،آليةتييـةكاين كـورد   مةكؤو  كولتـووري     كورديش راطري جيلي كورد، نةتةوةي كورد، بايةخة       كةواتة ذناين 

            زي شؤِرشطيوي كورد و هةروةها نيوةي هينةر و نيشاندةري نةتةوةيةكي تايبةت بة نيي كـورد بـؤ خـةبايت       ِرنوي
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ـ  تايب .نةتةوةكـةيان بـن     ذناين كورد ناتوانن جيـاواز لـة       .ننخوازي طةلةكةيا ـرزطاري مةنديية كولتـووري و    ـةت

 .رةضـاو بكـريَ    كيشةي تايبةتيشيان بؤ سازدةكات كـة دةيب         ،نةتةوةييةكانيشيان هاوكات لةطةلَ بايةخي تايبةت    

و لة كوردبوونيا لةطةلَ تةواوي كوردةكـاين        هةر بؤية ذين كورد لة ذن بوونيا لةطةلَ تةواوي ذناين دنيا هاوبةشة           

ـ  قةت ذين هيندي و ذناين رةش       بؤ ئيمةي ذين كورد بة     . بيت يمينيزمي خؤ  في و دةتواينَ خاوةن   دنيا بةشدارة  ست ثي

   . بةراي من هيض؟رةـتري جيهان كةمت  ضيمان لة ذناين؟كريامان ثي نـو ذناين جيهان سييةم

   ؟مينيزم كةي هاتة طؤِريوشةي في: ث

ـ يةكـةم جـار      دا بـؤ  1871 سالَي    بةآلم لة  ؛دي تة ذنةوة وا femenمينيزم لة ريشةي    ديارة في : و ـ قي دة ةل ي ك

كـار   ةكـرا بـة   دي  دةستةياندا بـة   ج مةندي ذنانة لة  ـنةخؤشيةكي جنسي ثياوان كة تايبةت     ثزيشكي بؤ باسكردن لة   

 هيشتا بؤ   ،كار دةبري  فخوازةكاين ذنان بة  ماطشيت بؤ بزووتنةوة     وشةي فيمينيزم بة    لةم دواييانةشدا كة   .هينراوة

   .سيار و باس و خواسةر ثي جيطا،يان نا تةوة بطريهتد... تيخوازانةي ذنان وشتنةوةي ئاوئةوةي كة بزو

   ؟منيزمةكام اليةين في ري كورد مةبةسيت لةـرووناكبي: ث

 مـن لةطـةلَ نـةوةي       .راي خـؤم دةردةبـِرم     م لة اليةن هةمووانةوة قسة بكةم و تةنيا       ـطومان من ناتوان  بي: و

ـ   شواتة  نيزم  يدووةمي فيم  سـةر كيـشة     ايـة كيـشة نةتةوةييـةكاين كـورد لـة         وجيم و ثـيم     ـةثؤيل سييةم دةطون

ت و راديكـالَ    سسيال و ماركسي  ؤرالَ و س  بـ لة لي  .جنسييةتييةكاين ذناين كورد راستةوخؤ و ناِراستةوخؤ كاريطةرة      

 بـةآلم  ؛نيوم نامـة ـكي دةزاندِر خوات و ئةوانةي بةـمين كورد زياتر ب بة وآلنةي هةلَدةبذيرم كة  طفيمينيزميش ئةو   

 لـة ئالَمـان راديكـالَ       . نـةك دذ بـة ثيـاو       ،نيممـةز  وةك فيمينيستيكي كورد دذ بة سيستةمي ثيـاو          ييةوةدلَنيابة  

ـ ـئةي من عاشقي كي ب : مـوت. دةيب جيهان لة ثياو وةسِرين    : فيمينيستيك ويت   ، كوِرةكـةم .وةي مـن نؤرمـالَم  ؤم؟ ب

ن م خؤش ـنردةكةم، باوك و براكا   ميوانيشةوة خؤشة   ذيان بة  .دةوي .مينيستيـ كي كورد دذي كؤيلـةيت      في  سيك و جن

  . ترة و نةتةوةيةكيزيك رةطة

نية هةموو ثارت و ريكخراوة سياسي و كؤمةآليةتييةكان هةر لة كؤنةوة طرنطي تايبةتيان داوة بة                ثيت وا : ث

  كاروباري ذنان؟ و ذن 

ض رةهةنديكةوة سةير كةين؟ ئةطةر ئةم طرنطيدانة راسـتةقينة بوايـة            ي ذنان لة  تا طرنطي دان بة كار و بار      : و

  قسة.يبايةد ئاسيت سكرتاريةت و نيوةي ئةنداماين كؤميتةي ناوةندي و سياسي و هتد دةبوا ذنانيشمان ب ةئيستا ل 

 هيشتنةوةي ذنـان لـة   .ييكي بيدةسةآلت بة ناوي ذنانةوة ضارةسةر ناكرلق كيشةي ذن بة .كردةوة زؤر جياوازة  تا

 كيـشةي ذن ضارةسـةر      ،ندن و ثةروةردةبوون و نةهاتنـةوة     يورووثا بؤ خ  وئاشثةزخانةكان و ناردين ثياوان بؤ ئة     

  . بةكانةحيـز مةبةستم هةموو .ناكات

 بؤوةي ثيم وايـة     ،مان دةبذيرم ـسةركةوتووةكان دا بةردةوام خالَة  دسةر كور  تدار بة من الي نةتةوةي دةسةآل   

ي و كـةم و كووِريـةكاين ئيمـة         زةوان ناسيؤناليزميكي تؤخيان هةية و لةو روانطةوة ثييان خؤشة بـةردةوام الوا           ئ

ـ          ةببينن و ب   ن ـ ضاوماندا بكوتنةوة و بة سووك سةيرمان كةن و ثيمان بلَين ئيمة دواكـةوتووتر لـةوةين كـة بتواني

  لة .طةليكةوة سةركةوتووين دض رةهةن  يةكاين ئيمة ضية و لة     هةر بؤية ثيويستة بزانن تواناي     .نـخاوةن دةولَةت بي  
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 ش كردن بة كارطةليكي رووكةش قةت قـةت نـاتواينَ كاريطـةر           ؤن دلَخ ـ بزاني ةرـ لة ناو خؤماندا باشت    داهةمان كات 

ـ ةن و رةخنة بطرين و هـةولَ بـدةين قـةر   ـينينـجوقدةيب ضاو لة راستيةكان نة  ناوخؤ ة ل .بيت ان مـبووي هةلَةكان

  . مان هةيةـ بةآلم هةلَة ش،توومان هةيةو ئيمة شيت سةركة.بكةينةوة

 بانـة بـة   حيزمان حةز بكةن و حةز نةكةن ئةم        ـكورديةكان لة ناخي كؤمةلَطاوة هةستاون و دوذمنان       بةـزيح

اندين  كةواتـة رةخـس  .نيـشان دةدةن  جاودا خةلَك ئةو اليةنطرييةـهةرحالَ ثيطةي خةلَكييان هةية و لة دؤخي طون 

بةرذةوةنـدي    بة ظـدةرفةيت بةشداري و ضاالكي بؤ ذنان تةنانةت ئةطةر بة ثةيِرةوي سياسةيت هةآلواردين ثؤزةتي            

 ت و هةروةها لة كؤمةلَطاشدا دةنـط بداتـةوة         ي بارودؤخي ذناندا كاريطةر   رطؤِرانكا  دةتواينَ لة  ،ذنانيش بوويببي. 

   .بةكانيشدا رةنط بدةنةوةـزيحدؤخي ذناندا دةتوانن لة ئاسيت ة كؤمةآليةتييةكان لة بارووطوِرهةروا كة ئالَ

 كةسي  ري لةوةي دةكردةوة رؤذي   ـ بي ،مي هان دةدا بيتة مةيداين ضاالكي     ـكاتةي مينا خان    ئةو رازي نةم ق: ث

   ؟ة نيو خةرماين فيمينيزمتةبادكوششةكاين وان 

 نووسـينةوةي ميـذوو و      .نـنييت خؤي هةلَـسةنطي    بة ثيي هةلومةرجي كا    هةر رووداويكي ميذوويي دةيب   : و

دةست ثياوان  ة   ميذوو ب  .نطاندين رووداوةكان بة ثيوةري هةلومةرجي زةمةين هاوضةرخ هةلَةيةكي طةورةية        ةهةلَس

وةسـف دةكـري و لـة روانطـةي ثةسـندي            ابيندري يان ئةطةر هةيـة بـة ضـاويكي ثياوانـة          ن ذين تيدا    ؛نووسراوة

  . ئةوانةوةية

ة لة وآلتاين جيهاين سييةم ثةرةي دكاتةدا ضةن  بةآلم لةو،ارة لة كايت كؤماري كوردستاندا فيمينيزم بووة      دي

ستبوو؟ هةل و مةرجي ئـةو كاتـة كاريطـةرييت          يةنانةت وشةي فيمينيسيت ب    ت راسيت قازي نةمر   سةندبوو؟ ئايا بة  

نيـزم  يمؤش دذ بـة في    مؤميـستةكان تـا ئيمـرِ      كؤ .بـوو زالَ   كؤمـؤنيزم    .زؤري لة شؤِرشي سووري سؤظيةت طرتبوو     

يا و ذنـاين كريكـار لـة ثيـاواين          رك دةخاتة نيو ضيين ثرؤلتا     بؤوةي ثييان واية فيمينيزم كةليني     ،وةستاونةتةوة

 ،و ضينايةيت نـةميين    يادايةرلتاؤ ئةوان دةلَين رزطاري ذن لة سةركةوتين خةبايت ضيين ثر         .دةكاتةوة كريكار جيا 

راظةي ئةو   لة ئايدياي ماركسيسيت بؤ   كة  زميش هةية   يسيت فيمين يهةر ضةند لقي ماركسيست فيمين    . ر دةيب ذن رزطا 

ستةمانةي كة لة ذن دةكري،كةلَك وةردةطري  .  

شتيكي ئاشـنا نـةبوو       مةبةستم ئةوة بوو ئايديؤلؤجيا و بزاظي فيمينيسيت لة كايت قازي نةمردا           بةهةرحالَ

 بووة بؤ سةركةوتين ذنان كة      »مـمينا خان «و   »حةمةدـقازي م «ي  و بةآلم ئةوةي طرنطة هةنطا    ،بؤ خةلَكي ئةم ناوضة   

 .كـةم بـوو    داخةوة تةمةين كؤماري كوردستان زؤر     بة .راسيت كاريكي طرنط بووة    ي ئةو كاتة بة   جثيي هةلومةر  بة

 ئيستا لةوانةيـة كوردسـتان و       ،وايةسةر كاروباري ذنان بض    هةمان شيوة كة دةسيت ثيكرد لة      ماباية و بة  ـئةطةر ب 

  . دا بوونايةي جيهاندؤخي ذين كورد لة ريزي وآلتاين ثيشكةوتوو

  ماويةيت
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