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نەقشبەندی نهێنی كەمكردنەوەی دەسەاڵتەكانی بۆ وارڤین ئاشكرا دەكات

ئێران لە پشت الدانی منە
وارڤین – تایبەت: 

گوتەبێ���ژی پیش���ووی وەزارەت���ی ئەوقاف 
دوای ئ���ەوەی بەفەرمانی وەزیر دەس���ەاڵتی 
قس���ەكردنی بەناوی وزارەتەوە لێسەندرایەوە 
لەگفتوگۆیەكی تایبەت لەگەڵ وارڤین هۆكاری 
وەرگرتنەوەی ئەو دەس���ەاڵتەی ئاشكرا كرد 
و رەخنەش���ی لەبێدەنگی حكوومەت گرت و 
رەوشی ئێس���تای كاروباری ئایینی هەرێمی 
كوردستانی بەفەوزا و مەترسیدار وەسفكردو 
بەسیاس���ەتەكانی  بەرامبەر  نیگەرانییش���ی 
وەزیری ئەوقاف پیش���اندا و رایگەیاند«ئەو 
باكگراوندێك���ی ئایین���ی هەیەو هی���چ بایەخ 
ن���ادات و لەتەمەنی  بەپرس���ی نەتەوەی���ی 
بەدروستكردنی  رێگەی  وەزیریدا  یەكس���اڵی 
500 مزگەوت داوە لەكاتێكدا لەچوار س���اڵی 
كابین���ەی پێش���وودا تەنی���ا 35 مزگ���ەوت 

دروستكراون«.

وارڤی���ن: ئەو جۆرە ش���ڵەژاویی و گرفتانەی 
لەواقیع���ی ئەم���ڕۆی هەرێم���ی كوردس���تان 
دروس���تبوونە ئای���ا مێژووەكەیان بۆ گوتاری 
رۆژی هەینی 17ی دیس���ەمبەر دەگەڕێتەوە 

یان پێشتر؟
مەریوان: پێموایە ئەم پرسە تەنیا كێشەیەكی 
ناوخۆی���ی نییە وەك ئ���ەوەی هەندێككەس 
وایبۆدەچ���ن و وا پیش���انیدەدەن، كە ئەمە 
تەنیا كێشەیەكی كۆمەاڵیەتی ناوخۆییەو هیچ 
باكگراوندێكی سیاسی نییە، بەاڵم زۆر دەمێكە 
ئ���اگام لەوەیە كە هەوڵێكی ئیقلیمی هەیە بۆ 
شێواندنی رەوشی ئایینی هەرێمی كوردستان و 
ئەو دەستكەوتانەی، ژنان لەماوەی ئەم چەند 
ساڵەی دوایی بەدەس���تیانهێناوە دەیانەوێت 
لەرێگەی بەكارهێنانی ئایینەوە بیانشێوێنن و 
هەندێك مامۆس���تای ئایینی بۆ ئەو مەبەستە 
بەكار بهێنن. ئەو دەس���تە دەیەوێ هەرێمی 
كوردستان لەرێگەی مینبەری مزگەوتەكانەوە 

فەوزای  لەدەس���تبدات،  ئایینی  سەقامگیری 
فەت���وا ل���ە هەرێ���م دروس���تبێ و ئەمەش 
وادەكات، رەوشی سیاسی هەرێم تێكبدات و 
یاساییەكانی بكەونەبەر مەترسی.  دامەزراوە 
هەستیش دەكەم رۆژ لەدوای رۆژ بەتایبەتی 
لە 17ی12ەوە ئەو بارودۆخە بەرەو هەڵچوون 

بڕوات.
وارڤین: مەبەستت لەدەستێوەردانی دەرەكی 
چیی���ەو كام الیەن���ی ئیقلیمی لەپش���ت ئەو 

كارانەوەیە؟
مەری���وان: دەتوانم بڵێم ب���ەوردی الیەنێكی 
ئیقلیمی دەرەكییە، ئەو الیەنە كاریگەری هەیە 
لەسەر كۆمەڵێك الیەنی دیاریكراو لەكوردستان 
و بەتایبەتی ئیس���امییەكان كە لەپرۆسەی 
هەڵبژاردنەكان���دا نەیانتوانیوە دەنگی خەڵك 
بەدەستبهێنن و دەیانەوێ لەرێگەی مینبەری 
بەدەستبهێنن  مزگەوتەكانەوە دەنگی خەڵك 
و بگەڕێنەوە بۆناو خەڵ���ك. بۆیە دەبینیین 
ئەو گوتارو داواكارییانەی لە 12/17 باسكرا 

هەمان ئەو داواكاری و گوتارانەیە كە نوێنەری 
حزبە ئیس���امییەكان لەكەناڵەكانی خۆیان و 
لەپەرلەمانیش باسیانكردووە. ئەوەی لە17ی 
دیس���ەمبەریش روویدا ئامادەكاری بۆكرابوو، 
گوماناویی���ەوە  باڵوكراوەیەك���ی  لەرێگ���ەی 
ئ���ەو بیرۆكانەی���ان گەیاندب���ووە هەندێ���ك 
لەمامۆس���تایانی ئایینی و تەنیا دابەشیشیان 
كردب���وو بەس���ەر ئ���ەو مزگەوتانەی س���ەر 
بەگروپێكی ئیسامی سیاس���ی دیاریكراون، 
ئەمان���ە هەموو بەڵگ���ەن بۆ ئ���ەوەی بڵێن 
دەس���تێكی دەرەكی هەیە لەپاڵ راگەیاندنی 
هەندێك لەحزبە ئیس���امییەكان و مینبەری 
مزگەوتەكان���ەوە بەیەك���ەوە كاردەك���ەن بۆ 
تێكدانی رەوش���ی هەرێم و فەتوا دژی ژنان 
و رێكخراوەكان���ی كۆمەڵگ���ەی مەدەنی دەر 

بكەن.
وارڤین: بۆچی ئ���ەو فەوزایە لەهەولێرە، ئایا 

مزگەوت تەنیا لەهەولێر هەیە؟
مەری���وان: ئەگ���ەر لەبیرت���ان بێ���ت پێش 

مەریوان نەقشبەندی                                        فۆتۆ: رەفیق شوكری
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چەندمانگێك یەكێك لەكونسوڵخانەی واڵتانی 
دراوس���ێ بەیاننامەیەكی رێبەری شۆڕش���ی 
ئێران عەلی خامەنەئی باڵو كردەوە، ئەوكاتە 
وەك راگەیاندنی وەزارەتی ئەوقاف مەترسی 
ئ���ەو كارەم راگەیان���د و ناڕەزایەتی خۆمان 
دەربڕی، ل���ەو بەیاننامەیەدا تەحریزی روونی 
تێدابوو. ئەگەرچی كونس���وڵی ئێران ئەوەی 
رەتنەكردووەتەوە. زۆریش سەیرە، حكوومەتی 
پەیوەندییەكان���ی  فەرمانگ���ەی  و  خۆم���ان 
دەرەوە هی���چ كاردانەوەیەكیان پیش���اننەداو 
لەوكاتەوە هەستمكردووە، جمووجۆڵ هەیەو 
هەستیش���كراوە ئ���ەو جمووجۆڵ���ە لەوەوە 
رێگ���ەی بۆخۆش بووە كە وەزارەتی ئەوقاف 
و دامەزراوەكان���ی ب���ەرەوالواز بوون دەڕوات 
و خەریك���ە كۆنترۆڵی زۆرب���ەی مزگەوتەكان 

لەدەستدەدات.
وارڤین: باست لەوەكرد، لەوەزارەتی ئەوقافدا 
فەوزا هەیە هۆكاری ئەوە چییە، لەدوای بیست 
س���اڵ لەحوكمڕانی تازە بەتازە وەزارەتێكی 

حكوومەتی هەرێم كۆنترۆڵ لەدەستدەدات؟
مەریوان: ئێس���تا وەزارەتی ئەوقاف دراوەتە 
كەس���ێك ك���ە ئەندامی مەكتەبی سیاس���ی 
الیەنێكی ئیس���امییە، ئەو حزبە ئیسامییە 
حەتمەن ئەجێن���دای خۆی هەیە، هەرچەندە 
پێویس���تە وەزارەت بەرنام���ەو پانی خۆی 
هەبێ����ت و بەگۆڕینی وەزیر ئ���ەو بەرنامەو 
پان���ە تێكنەچێت، بەاڵم ئ���ەوەی دەبینیین 
وانییە، ئەو فەوزای���ەی دوای 12/17 روویدا 
لەوێدا بینیمان كۆمەڵێك ش���ت روونبووەوە. 
س���ووربوو  وەزی���ر  كاتێ���ك  بۆنموون���ە: 
لەس���ەرئەوەی وش���ەی جێندەر خراپە، من 
بە وەزیرم گوت«راس���تە ت���ۆ لەناو حزبێكی 
ئیس���امییەوە هاتووی، حزبە ئیسامییەكان 
لەناو پەرلەماندا هەموو دژی وشەی جێندەر 
بوون، ب���ەاڵم لەبەرئ���ەوەی لەپەرلەمان ئەو 
وش���ەیە پەسەندكراوە، ئێمە وەك حكوومەت 
پێویس���تە رای زۆرینە جێبەجێ بكەین، نابێ 
ت���ۆ لێرە لەوەزارەت پش���تیوانی لەبۆچوونی 
حزبەكەت بكەیت«. ئەمە كارەس���اتە لەناو 
وەزارەتدا بەوش���ێوەیە بیربكرێت���ەوە، بۆیە 
لەبەرئەوەی وەزیری ئەوقاف كەسایەتییەكی 
ئاینییەو پێیوایە پێگەو كەسایەتی ئەوان زیاتر 
لەناو مزگەوتەكاندایە پێ���ی باش نییە، یان 
بەكارێكی هەڵەی دەزانێ ئەو مامۆستایانەی 
لەرێنماییەكانی ئەوق���اف الیانداوە پێیانبڵێ 

كاكە تۆ لەبەرئەوەی التداوەو هێڵی سوورت 
بەزان���دووە، نابێت گوت���ار بخوێنیتەوە ئەمە 
رێوش���وێنێكی ئیدارییەو هیچ س���ووكایەتیی 
نییە بۆ مامۆستایانی ئایینی، نەبوونی ئەمانە 
وایكردووە، مامۆس���تایانی ئایینی دڵنیابوون 
لەوە كە لێپرس���ینەوە نییەو هەرچی دەڵێن 
وایلێهاتووە،  تەنان���ەت  ئاس���اییەو  پێی���ان 
ئامادەنین س���كااڵیان ل���ەدژ تۆمار بكرێت و 
بانگی دادگا بكرێن، ب���ەاڵم ئەمانە هەندێكن 
و هەم���وو مامۆس���تایانی ئایین���ی بەوجۆرە 
هەڵس���ووكەوت ناك���ەن، یاس���ای وەزارەتی 
ئەوقافیش، كەل���ە 2007 دەرچوووە یەكێكە 
لەگرفتە هەرە س���ەرەكییەكان بۆ ئەوەی لەم 

دۆخەدا مامۆستاكان زیاتر دەستكراوە بن.
وارڤین: گرفتەكە لەچیدایە؟

مەری���وان: ئەوەیە كە دەڵ���ێ تەنیا وەزیری 
ئەوق���اف مافی هەیە لێپرس���ینەوە بەرامبەر 
بەمامۆس���تای ئایین���ی بكات، وات���ە ئەگەر 
مامۆس���تایەك ل���ە كەالر 20 ك���ەس تەكفیر 
ب���كات، ئ���ەوە بەڕێوب���ەری ئەوقافی كەالر 
ناتوانێت لێپرسینەوەی لەگەڵدا بكات، دەبێ 
نوس���راو بكات ب���ۆ وەزارەت و تا دەگاتەوە 
وەزی���ر لەوانەیە لێپرس���ینەوەكەش نەكات، 
بەڵگەش ب���ۆ ئەوە لەم���اوەی تەمەنی یەك 
ساڵی كابینەی شەش���ەمدا یەك مامۆستای 
ئایینی لێپێچینەوەی لەگەڵ نەكراوە، لەكۆی 
2 ه���ەزار و 800 مزگەوت ك���ە گوتاری تێدا 
دەخوێندرێت���ەوە. هەروەه���ا گرفتەكە تەنیا 
لەوەزی���ر نییە ئێمە كۆمەڵێك بەرپرس���مان 
هەیە لەوەزارەت، وەك راوێژكار و بەڕێوبەری 
گشتی، لەبەرئەوەی سەرقاڵی كاری ئیدارین، 
بیرچووەتەوە،  حكوومەتیی���ان  سیاس���ەتی 
دەس���ەاڵتی خۆیان بەكارناهێنن و لەبەرامبەر 
وەزیر قسە ناكەن. ئەمە لەكاتێكدایە پێویستە 
ئەوانە قس���ەیان هەبێ لەكاتی پێویس���تداو 
لەپاڵ ئەو گرفتانەشدا دەستێكی دیكە هەیە، 
بەراس���تی  زانایان،  یەكێتی  پێیدەگوترێ���ت 
پێش���بینیم نەدەكرد لەم بارودۆخە ئەوانیش 
بەوش���ێوە دەربك���ەون و ئەگەر بەگش���تی 
سەیری بەرنامەو كار و گوتاری ئەو یەكێتییە 
بكەی���ن دەبینین ئەوانیش هاوڕێن لەگەڵ ئەو 
رەوشەی كە هەیە، بەشێوەیەك لەشێوەكان 
لەگ���ەڵ الیەنە ئیس���امییەكاندا بەدوو هێڵی 
تەریب دەڕۆن ئەگەرچی لێرەولەوێ هەندێك 
جیاوازییان پیش���اندابێت، بەڵگەش بۆ ئەوە 

تائێس���تا یەكێ�تی زانایان بەروونی ئیدانەی 
یەك مامۆستای نەكردووە ئەمە لەكاتێكدایە 
ئ���ەوان 5 تا 6 ه���ەزار ئەندامیی���ان هەیە، 
یان���ی ماق���ووڵ نییە ئ���ەو هەم���وو فەوزایە 
هەیە ئیدانەی تەنیا یەك مامۆس���تا نەكەی، 
ئەمان���ەش بەڵگەن بۆئەوەی ك���ە گرفتێكی 
گەورە لەن���او دامەزراوەی ئایین���ی هەرێمدا 
هەیەو ئەگەر ئەوەش بەردەوام بێت ئەوا ئەو 
پیانە دەرەكییەی كە بۆ تێكدانی رەوش���ی 

ئایینی هەیە سەربگرێت.
وارڤین: لەكۆنگ���رە رۆژنامەوانییەكەی وەزیر 
تایبەت بەكێش���ەی جێن���دەر وەزیر ئاماژەی 
بۆ ئەوە كرد، پێویس���تە گوێ لەگوتارەكان 
بگیردرێتەوە ئینجا لێپرسینەوە بكات، ئەمە 
ئاماژە نییە بۆ نەبوونی نیەتی لێپرس���ینەوە 

لە مامۆستایان؟
مەریوان: م���ن چەندجارێك ت���كام لەوەزیر 
كردووە، ئەو مامۆس���تایانەی ئەو فەوزایەیان 
دروستكردووەو ژمارەیان لەپەنجەكانی دەست 
تێپەڕ نابێت، ی���ەك دانەیان لەمزگەوتێكەوە 
بگوازەوە بۆ مزگەوتێكی دیكە، ئەو كێشەیە 
چارەسەردەبێت، بەاڵم رێوشوێنی نەگرتەبەر. 
وەزی���ر مەبەس���تی ئیجرائاتی نیی���ەو تەنیا 
دەیەوێت لەرێگەی ئەو قسانەوە كاتی زۆرتر 

بەدەستبهێنێت.
وارڤین: س���ەرۆكایەتی هەرێم، حكوومەت و 

پەرلەمان بۆ لەو رەوشە بێدەنگن؟
راوێژكاری  ئێم���ە  نەقش���بەندی:  مەری���وان 
س���ەرۆكی هەرێمم���ان هەیە ب���ۆ كاروباری 
ئایینی. ئەو پێش���تر وەزیری ئەوقاف بووەو 
زۆرباش شارەزای ئەو كێشانەیە، لەسەردەمی 
ئەودا كێش���ەی ئایینی هەر نەبووە، پێموایە 

ئەوقاف  وەزارەت���ی 
كۆنترۆڵی  خەریكە 
مزگەوتەكان لەدەست 

دەدات
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راوێژكاری سەرۆكی هەرێم لەمكاتەدا پێویستە 
رۆڵی خۆی بگێڕێت، پێشبینیش دەكەم ئەو 
لەو پرسە بێدەنگ نەبێت، چونكە ئەو كێشەیە 
گەیش���تووەتە دەرەوەو لەئاس���تی ناوخۆش 
چووەتە هەموو ماڵێك���ەوەو ئەمەش بووەتە 
حاڵەتێ كە ئیدی پێویس���تی بەچارەس���ەر 
هەیە. نایشارمەوە لێتان، حكوومەت هەندێك 
رێوشوێنی گرتووەتەبەر، هەندێك رێوشوێنی 
زۆر مەترس���یدار ك���ە بڕیارب���وو لەوەزارەتی 

ئەوقافەوە رێگەیان پێبدرێت رایگرتووە.
وارڤین: وەك چی؟

پەیمانگ���ە  كردن���ەوەی  وەك  مەری���وان: 
ئاینیی���ەكان و قوتابخان���ەی ئایین���ی وەزیر 
بەبێئەوەی وێنەی نووس���راو ب���ۆ ئەنجومەن 
بنێرێت دەسەاڵتی خۆی بەكار هێنابوو، بەاڵم 
سەرۆكایەتی ئەنجومەنی وەزیران، بەشێوەی 
رەس���می بڕیاری دەرك���ردووە بۆ ئەوەی كار 
بەو فەرمان���ەی وەزیری ئەوق���اف نەكرێت. 
نموونەیەك���ی دیكە لەهەم���وو وەزارەتەكانی 
حكوومەت���دا لە 2010 دامەزران���دن هەبووە، 
بەاڵم لەسەر داوای وەزیری ئەوقاف لەماوەی 
هەموو ئەو س���اڵەدا یەك كەس دانەمەزراوە، 
وەزیریش لەچەند ش���وێنێك ئ���ەو گلەییەی 
كردووە.ئەمە بەڵگەیە كە حكوومەت حەزەری 
هەیەو دەزانێ سیاس���ەتی گشتی حكوومەت 

جێبەجێ ناكرێت. 
دەم���ەوێ ئەوەش بڵێ���م یەكێ���ك لەگرفتە 
س���ەرەكییەكانی ئەو هەندە مامۆستایەی لە 
12/17 خوڵقاندییان تەنیا پرس���ی جێندەر 
نەبوو، بەڵكو بەوكارەیان ناوبانگی كۆمەڵگای 
كوردیی���ان لەك���ەدار و ناش���یرین كردووە، 
كاتێكی���ش بۆیاندەركەوت وانییە، هیچ داوای 

لێبوردنیان نەكرد.
ئیس���امی  جیهان���ی  لەواڵتان���ی  وارڤی���ن: 
حكووم���ەت یان وەزارەت���ی ئەوقاف گوتاری 
یەك  رێكخستووە،  مزگەوتەكانی  س���ەرجەم 
گوتار دەخوێندرێتەوە، لێرە بۆچی حكوومەت 

مینبەری ئازاد كردووە؟
مەریوان: ئەوە پڕۆژەیەكەو پێشكەش���كراوە، 
حەزدەكەم واقیعی بین، رەنگە ئەو ش���ێوازە 
ئەگەر نەڵێم محاڵە ئەوا زۆر زەحمەتە جێبەجێ 
بكرێت، پێشتر مامۆستایان بەوشێوەیە بوون، 
ئێمە دەمانویس���ت چونك���ە وەزیری ئەوقاف 
هەڵگری ئایدۆلۆژیای دینییەو بایەخ بەالیەنی 
نەتەوەی���ی ن���ادات، لەوماوەی���ەی كە كاك 

كامیل���ی حاجی عەلی وەزیری ئەوقاف بووە، 
500 مزگەوت دروس���تكراوە، بەاڵم بەدرێژای 
چوار ساڵی وەزیری شێخ محەممەد شاكەلی 
ژم���ارەی ئەو مزگەوتانەی كە لەكوردس���تان 
دروس���تكراون ناگات���ە 35 مزگەوت، ئەو 35 
مزگەوتە هەمووی ناوی كوردی لێنراوە، بەاڵم 
ل���ەو 500 مزگەوتە زیاتر ل���ە 400 مزگەوتیان 

ناوی عەرەبییە. 
وارڤین: پێش���تر رێنمایی وەزارەتی ئەوقاف 

هەبوو كە ناوەكان بكرێنە كوردی؟
مەریوان: بەڵێ ئ���ەوە رێنمایی بوو، ئەوكاتە 
دروس���تكردنی مزگەوت بەمەرج بوو، ئێستا 
هی���چ مەرجێكی ئەوتۆ نەم���اوە، بەتایبەتی 
مەرجی نەتەوەیی. كاتێك بەرگی نەتەوەییت 
لەدامەزراوەی ئایینی كردەوە، ئەوكاتە گرفتی 
گەورە دروس���تدەبێت. هەرچەندە سیاسەتی 
گش���تی حكووم���ەت ب���ە نەتەوەییكردن���ی 

دامەزراوە ئاینییەكانە.
وارڤین: رۆڵی راگەیاندنی پارتی و یەكێتی لە 
هەولێ���ر بۆچی الواز بووە، بۆچی راگەیاندنی 
هێ���زە عەلمانیی���ەكان چۆكیان���داداوەو ئەو 

پرسانە ناكەنە پرسی خۆیان؟
مەریوان: پارتی و یەكێتی لەراگەیاندنەكانیاندا 
هەر زۆر شەرمنانەو ترسنۆكانە مامەڵە لەگەڵ 
ئەو پرس���ەدا دەكەن و هەرگیز پێشبینیشم 
نەدەكرد كە بگاتە ئەو ئاستە راگەیاندنی ئەو 
دوو حزبە لەبۆنەیەك���ی ئاوادا بێدەنگ بێ و 
زۆرجار نەك هەر باسی پرەنسیپەكانی خۆیان 
ناكەن، بەڵكو موجامەلەش دەكەن و زۆرجار 
بینیومە پارتی و یەكێتی كۆمەڵێك مامۆستای 
توندڕەوی���ان هێن���اوەو ئەوانی���ان بردووەتە 
مزگەوتەكان تەنیا لەبەرخاتری ئەوەی یەكجار 

ناوی س���ەرۆك بهێنێ و بڵێ جەنابی سەرۆك 
وایە، لەپەنای ئەویشدا جوێن بدات بەهەرچی 
بەرپرس و رێكخراوەكانی سەر بەپارتی هەیە 
ئاس���اییە. ئەم حەقیقەتەشم پێگەیاندوون و 
بەس لەبەرخاتری ئەوەی لەس���لێمانی بڵێن 
بەخ���وا هێرۆخان ژن���ی یەكەم���ی عێراقەو 
لەكوردس���تانیش كاك مەس���عود س���ەرۆكی 
هەموو دنیایە، لەبەرامبەر ناوهێنانی ئەو دوو 
وشەیە هەزار و یەك قس���ە بەپەرلەمانتار و 
رۆشنبیرانی سەر بە هەردووال بڵێن ئاساییە، 
ئەوە سیاسەتێكی زۆر هەڵەیە، چۆن چەندین 
پێشەوە  هێناوەتە  مامۆس���تای س���ەلەفیان 
هەندێك لەمزگ���ەوت و هەندێك لەراگەیاندن، 
هەرچەند خۆشیان دەزانن ئەوانە زۆر جیاوازن 
و هەڵگ���ری ئایدۆلۆژیایەكی چەقبەس���توون 
و هەرگی���ز لەگەڵ كۆمەڵ���گای كوردی یەك 
جێیانكردوونەت���ەوەو  ئێس���تا  ناگرێت���ەوەو 
ئەم راستیەش���م بەراپ���ۆرت داوەتە هەردوو 

سەركردایەتی پارتی و یەكێتی.
وارڤین: ئێس���تا لەك���ەالر، دهۆك و هەندێك 
ناوچەی كوردس���تان رەوتی سەلەفی تادێت 

بەهێزتر دەبێت؟
وارڤین: بۆ زانیاری ئێوە ئێستا لەدهۆك 35 
كەسی سەلەفی كە بڕوایان بەهیچ شتێكی ژن 
نییە لەسەر مینبەری مزگەوتەكانن و تەنانەت 
پێیاندروست نییە ژن بێتە دەرێ لەماڵەكەی. 
س���اڵوكردن لە ئێزدی و مەسیحیش بەكوفر 
دەزانن. ئەمان���ەش هەمووی هەڵەی زەقن و 

تێدەپەڕن.
وارڤین: تۆ دوانزەساڵە لەراگەیاندنی وەزارەتی 
ئەوقافی، بۆچی كتوپڕ بەوشێوەیەو لەمكاتەدا 

لە پۆستەكەت دوور خرایەوە؟
مەریوان: ل���ەو 2011/1/5 وەزیر فەرمانێكی 
دەركردووەو وێنەش���ی نەداوەتە ئەنجومەنی 
وەزی���ران، لەپاڵ فەرمانی یەك���ەم كە كاك 
عوس���مان موفتی وەك گوتەبێژی وەزارەتی 
ئەوقاف دەستنیش���انكردووەو لەخوارەوە 9 
رێوشوێن و بڕیاری ئیداری دیكەی دەركردووە 
كە هەموویان ئیدارین و تەنیا ئەوەی یەكەمیان 
سیاسییە، هیچ پەیوەندی بەئیدارییەوە نییە. 
چونكە بەگوێرەی یاسا گوتەبێژی وەزارەتی 
ئەوق���اف پۆس���ت نییە، بەڵك���و بەڕێوبەری 
راگەیاندن���ی وەزارەت ب���ۆی هەیە لێدوان بۆ 
رایگش���تی و كەناڵەكان���ی راگەیاندن بدات و 
وەزیر هاتووە ئەو دەسەاڵتەی منی البردووەو 

وەزی�������ر ن���ای���ەوێ 

لە  ل��ێ��پ��ێ��چ��ی��ن��ەوە 
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كردوویەتی بەپۆستێك.
وارڤی���ن: كەوات���ە ت���ۆ ه���ەر بەڕێوب���ەری 

راگەیاندنی؟
مەری���وان: بەڵێ، لەبەر كاریگەری ئەو رایەی 
كە من وەك گوتەبێژی وەزارەت گەیاندوومە، 
بۆی���ە بڕیاری الدان���ی من���ی داوە، ئەمەش 
یەكێكە لەئەڵقەی ئ���ەو زنجیرە رووداوانەی، 
لەم ماوەیەدا روویان���داوە. لەالیەكی دیكەوە 
وەزیری ئەوقاف فش���اری لەسەرەو تەكفیری 
من كراوەو هەمیش���ە ئ���ەوە گوتراوە، تا من 
بمێنم مانای وایە وەزارەت هی بزووتنەوە نییە، 
مزگەوتەكان الواز دەكرێن، وەزیریش بەخێرایی 
بەدەمیانەوەهات. دووهەمیش لەبارەی پرسی 
جێندەرەوە، لەپ���اڵ وەزیردا ئەو بۆچوونەی 
وەزیرم رەتكردەوە، كە گوتی«جێندەر یانی 
بێئەخاقی و شزوزی جنسی« و گوتم ئەوە 
تەنی���ا رای وەزیر خۆیەت���ی و رای وەزارەت 
نییە، ئەمەش باو نییە لەهەرێم فەرمانبەری 
وەزارەت بێ���ت و رای پێچەوانەی وەزیر بێ و 
ئەس���ڵیش وایە وەزیر لەو شتانەدا بەپرسوڕا 
كاربكات و یەكسەر بڕیارنەدات و نەچێتە پاڵ 

حزبەكەی.
یەكێك لەهۆكارەكانی دیكەش كە تارادەیەك 
ش���اراوەیە، ئەوەیە كاتێك ئێران بۆردومانی 
ناوچە سنوورییەكانی دەكرد، كونسوڵی ئێران 
س���ەردانی كردین، داوایكرد چاالكی هاوبەش 
بكەین و داوەتی ئێرانیشی كردین بۆ گەڕان، 
پێش ئەوەی وەزیر وەاڵمبداتەوە من قس���ەم 
كرد و گوت���م لەمدۆخەدا هی���چ زەمینەیەك 
بۆ ئەوە نییە ئێمە س���ەردانی ئێران بكەین، 
كاتێ���ك ئێ���وە بۆردوومانی ئێم���ە دەكەن و 
خەڵ���ك ئەوەمان چۆن ل���ێ قبوڵدەكات كە 
ئاوارەی تۆپبارانی ئێران بن و ئێمەش بچین 
بۆ گەش���ت، یان ئێمە چ���ۆن بزانین كە لەو 
چاالكییە هاوبەش���انەدا ئێوە نیازتان پاكە، 
ئێ���وە بەیاننام���ە بەن���اوی خامەنەئی باڵو 
بكەن���ەوەو تەحریزی خەڵك بك���ەن، بەڕای 
من ئ���ەوە داواكارییەكی ئێرانە، چونكە ئەوە 
كاریگ���ەی هەیە لەس���ەر پەیوەن���دی نێوان 
ئێران و هەرێمی كوردس���تان و من بێدەنگی 
حكوومەتی���ش لەب���ارەی ئەو رێوش���وێنەی 
وەزی���ر گرتوویەتەبەر بەرامب���ەرم بۆ ئەوەی 
دەگەڕێنمەوە، كە ئەم ب���ژارەش یەكێك بێ 
لەهۆكارەكان، چونكە لەو 12 ساڵەدا یەكجار 
بەمنی نەگوتووە تۆ ئەو لێدوانەت هەڵەداوە. 

هەروەها م���ن زۆر دژی ئەوە بوومە ئەوقاف 
ببێتە دامەزراوەی فەتواوش���ەرع و گوتوومە 
ئەوقاف دامەزراوەیەكە پێویستە بۆ خزمەتی 
مامۆس���تایان بێ���ت و مزگ���ەوت و كڵێس���ە 
دروس���تبكات، بەپێچەوان���ەوە هەندێك ئەم 

ئاراستەیەیان پێ قبووڵ نییە.
وارڤین: كەواتە حكوومەت رازییە؟

مەریوان: تائێس���تا كە 3 رۆژە ئەو فەرمانە 
دەرچووە یەك بەرپرسی حكوومی پەیوەندی 
ب���ە منەوە نەك���ردووە بڵ���ێ لەبەرچی ئەمە 
پێش���بینیدەكەم بەجۆرێك  بۆی���ە  ك���راوە، 
لەج���ۆرەكان حكوومەت لەم بڕی���ارە رازییە 
یان ئەوەی���ە كەوتووەتەژێر كاریگەری حزبە 
ئیس���امییەكان و هەندێك لەمامۆس���تایانی 
ئایینی، ئەمەش دەمخاتە گومانەوە كە تەنیا 
وەزیر بڕیاری نەداوە، رەنگە دامەزراوەیەكی 
حكووم���ی یان لەحكوومیش بااڵتر و هەندێك 
لەدامەزراوەی حزبی لەپارتی و یەكێتی لەگەڵ 
ئەو بڕیارەدابن. ئ���ەو بێدەنگییە حاڵەتێكی 
سەیرە، هەرچی رێكخراوی ژنان و كۆمەڵگای 
مەدەنی و راگەیاندن���ە پەیوەندییان پێمەوە 
كردووە لەس���ەر هۆكاری ئەمە، زۆر س���ەیرە 
یەك كەسی رەس���می لە حكوومەت و حزب 
تائێستا پرس���یاری نەكردووە. ئەمەش دوو 
حاڵەتی هەیە، یان ئەوەتا رازین، یان ئەوەیە 

ك���ە ئاگاداری ئەو رەوش���ە نین كە ئێس���تا 
لەوەزارەتی ئەوقافدایە.

وارڤین: بۆ قۆناغی ئێس���تا ب���ۆ دەربازبوون 
لەوەی ناوت نا »فەوزای فەتوا« باشتر نییە 
هەرێمی كوردس���تان موفتییەكی دیاریكراوی 

هەبێت؟
مەریوان نەقش���بەندی: نەخێ���ر، لەكابینەی 
پێش���وودا جەناب���ی س���ەرۆكی هەرێ���م ئەو 
پڕۆژەیەی پێشنیاز كرد، ناردییە ئەوقاف تا 
تاوتوێ بكرێت، ئەگەر ئێس���تا مەالكان تەنیا 
ئەو  بەدەستەوەیە،  مزگەوتەكانیان  مینبەری 
فەوزایەیان دروس���تكردووە، ئەگەر یەكێكیان 
ببێتە موفتی، دەبێ چ كارەساتێك رووبدات، 
كاتێك یەكێك دەبێتە موفتی خۆی لەسەرووی 
سەرۆكی هەرێمیش لەقەڵەمدەدات، بۆیە ئەوە 
فیكرەیەكی هەڵەیە، باش���ترین رێگە ئەوەیە 
دەستەیەكی فەتوا هەبێت و ئەو دەستەیەش 
فەتواكانی یەكاكەرەوە نییە، مامۆس���تاكان 
پابەند ناب���ن بەفەتواكانییان و دەتوانم بڵێم 
لەس���نووری ئیدارەی یەكێت���ی ئیعتراف بەم 
یەكێتی زانایانەی ئێرە ناكرێت چونكە لەوێ 
تەنیا الیەنە ئیس���امییەكان دەرچوون و زۆر 
ك���ەم یەكێتیان تێدایەو گ���وێ بەفەتواكانی 

ئێرەش نادەن.

www.ne
tew

e.c
om



6

چنار سەعد عەبدوڵاڵ، یەكێكە لەو ژنانەی كە 
بەدەنگی خۆی گەیش���تووەتە سەركردایەتی 
پارتی. ئ���ەو ئاماژە بۆ ئ���ەوە دەكات جگە 
لەپ���رۆژەی هاوبەش���ی ئ���ەوان وەك ژنانی 
پارتی  ناوخۆی  لەپەیڕەوی  س���ەركردایەتی، 
بایەخێكی زۆر ب���ەژن دراوە، گوتی »دیارە 
پێدانی دەرف���ەت بەئافرەت بۆ ئەوەی بگاتە 
ئاستی س���ەركردایەتی نیش���انەی هەبوونی 
پانێكی تایبەتە بۆ خزمەتكردنی ئافرەتانی 
ئەندامی حزب و ئافرەتانی كورد بەگشتی«.

ئ���ەو گوتیش���ی »ل���ەكاری رێكخراوەیی���دا 
كەس���ەكانی ن���او ئ���ەو چوارچێوەیە مەرجە 
پابەندبن بەرامبەر ئ���ەوكارو بەرنامەیەی كە 
ئۆرگانەكە پەس���ندی كردووە«، لەبەشێكی 

هەندێك لە ئەندامانی كۆنگرە لەگەڵ 
ئەوە نەبوون ژن بچێتە سەركردایەتییەوە

وارڤین – تایبەت: 
دوای تێپەڕبوونی دە ساڵ بەسەر گرێدانی كۆنگرەی 

دوازدەهەمی پارتی دیموكراتی كوردستان، لە 
2010/12/11 كۆنگرەی سێزدەهەمی خۆی گرێدا.

گوت���ی »لەپرۆگرامی  قس���ەكانی  دیك���ەی 
تازەی پارتیدا لەبڕگەیەكی س���ەربەخۆ، زۆر 
بەبایەخەوە ئاماژە بەڕۆڵ و پێگەی ئافرەت و 
بایەخ���دان بەماف و پێگەیاندنی ئەو رەگەزە 
كراوە، ئەم���ەش لەگ���ەڵ بڕگەكانی دیكەی 
پرۆگرامی حزب بەرنامەی كاركردنی ئێمەش 

پێكدەهێنێت«.

» 5 ژن بۆ سەركردایەتی زۆر 
كەمە« 

لەبارەی ئ���ەو 5 ژنەی لەكۆنگ���رە چوونەتە 
س���ەركردایەتی و رێژەی 10% سەركردایەتی 
پێكدەهێنن، ئەو وەك ژنێك لەو سەركردایەتییە 
ئەو رێژەی���ە بە »كەم« دەزانێ���ت، رایوایە 
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ئاڤان فارس جاف

كاركردنی ژنان بەبەردەوامی لەو بوارە دەبێتە 
هۆی���ەك بۆ ئەوەی ژن���ان بەرێژەیەكی زیاتر 
بێنە ناو ئەو ب���وارەوە، چنار دەڵێ »ئەگەر 
بەراووردی ئ���ەو رێژەیە بكەین لەگەڵ رێژەی 
ئاف���رەت لەكۆمەڵ���گای كوردس���تاندا، وەك 
لەئام���ارەكان بەدیاركەوت���ووە، ڕێژەی پیاو 
زیاترە. هەروەها بەب���ەراوورد لەگەڵ رێژەی 
ئ���ەو ئازارو مەینەتییەی ك���ە ئافرەتی كورد 
هاوكات لەگەڵ پیاواندا لەگش���ت قۆناغەكاندا 
بەبەراووردی���ش  هەروەه���ا  كێش���اویەتی، 
لەگەڵ رادەی بەش���داری ئەم���ڕۆی ئافرەتان 
دامەزراوەكان���ی  زۆرب���ەی  لەبەڕێوەبردن���ی 
حكوومەت���ی هەرێم رێژەی بەش���داریكردنی 
كارای ئافرەت���ان لەپڕۆس���ەی سیاس���ی و 

هەڵبژاردنەكاندا، وەك رێژە زۆر كەمە«.
گوتیش���ی »هەرچەند رێژەك���ە كەمە، بەاڵم 
ب���ۆ ئەم قۆناغەی هەرێ���م، بەهۆی زاڵبوونی 
كەلتووری باوكس���االری، ك���ە بووەتە هۆی 
ئ���ەوەی متمانەیەك���ی ئەوت���ۆ بەتوانس���تی 
ئافرەت نەبێ���ت لەبواری كاری سیاس���ی و 
ئەو  بەهۆی  لەهەمانكاتیشدا  سەركردایەتیدا، 
بارودۆخە كۆمەاڵیەتیی���ەی، هاندەر نەبووە، 
تاكو زۆرینەی ئافرەتانیش وەكو پێویس���ت 
بای���ەخ بەپەروەردەكردن و رۆش���نبیركردنی 
خۆیان بدەن، ئەو هۆكارانە هەمووی بەیەكەوە 
ناچارمان دەكەن، بۆ ئەو قۆناغە لەسەر ئەو 
رێژەی���ە رازی ببین، بەاڵم ب���ۆ قۆناغەكانی 
داهاتوو كارو چاالكییەكانی ئێمە مەرجە ئەو 

رێژەیە بگۆڕێت وبەرزتری بكاتەوە«.

ژنان رێگربوون 
مەكتەب���ی  لەئەندامان���ی  یەكێ���ك  وەك 
سیاس���ی پێش���ووی پارتی ب���ەر لەكۆنگرە 
ب���ە وارڤین���ی راگەیاندب���وو چناری���ش ئەو 
راس���تییە دووپاتدەكاتەوە كە پرس���ی ژنان 
بۆ س���ەركردایەتی پارتی تا گرێدانی كۆنگرە 
بەهەڵواس���راوی ماب���ووەوە. رای���ەك هەبوو 
دەوت���را %20 دەبێ، هەندێكیش 16% دواجار 

%10 ب���وو. چن���ار، ئاش���كرای دەكات ب���ەر 
لەدەستپێكردنی كۆنگرە سەركردایەتی پارتی 
و تەنانەت سەرۆكی پارتیش لەگەڵ رێژەیەكی 
بەرزب���ووە، چنار، ئاماژە ب���ەوە دەدات، كە 
باس لەرێژەی %25 كراوە، ئەو بەنیگەرانیەوە 
زۆربەی  گوتی »بەرلەدەستپێكردنی كۆنگرە 
ئەندامان���ی س���ەركردایەتی پارتی و خودی 
بارزانیش ب���ۆ هەبوون���ی رێژەیەكی بەرچاو 
لەئاف���رەت لەن���او س���ەركردایەتی پارتی���دا 
پشتیوان بوون، تەنانەت قسە لەسەر رێژەی 
25% لەس���ەدا دەكرا، كەچی لەناو كۆنگرەدا 
رەوتی جیاواز و بۆچوونی جیاواز پەیدابوون، 
هەندێكی���ان بەبیان���ووی رێگرت���ن لەچوونە 
س���ەركردایەتی ئافرەت���ی الواز، هەندێكیش 
بەه���ۆی بەرژەوەندی تایب���ەت، هەندێكیش 
ه���ەر باوەڕی���ان ب���ەوە نەبوو، ك���ە بوونی 
ئافرەت لەس���ەركردایەتیدا پێویستییە، دژی 
ئەو بیرۆكەیە راوەس���تان و لەئەنجامدا پاش 

مشتوومڕێكی زۆر رێژەكە كرا بە %10«. 
ئەندامێكی س���ەركردایەتی پێش���ووی پارتی 
ل���ە لێدوانێكدا بۆ وارڤین ك���ە لەژمارە 32ی 
گۆڤارەكە باڵو كرایەوە روونیكردەوە، زۆركات 
ژن���ان خۆیان رێگرن لەب���ەردەم چوونیان بۆ 
س���ەركردایەتی و وەرگرتنی پلەو پۆس���تی 
ب���ەرز. ئەگەرچی ژنان ئ���ەوە رەتدەكەنەوە، 
بەاڵم چن���ار، باس لەوحاڵەت���ە دەكات، كە 
لەكۆنگرەی س���ێزدەهەمیش دووبارە بۆتەوە، 
گوت���ی »رێژەیەك���ی زۆر لەئافرەتان���ی ناو 
كۆنگرە دژی هەبوونی كۆتا، یاخود رێژەیەكی 
بەرز بوون بۆ ژنان بێگومان ئەوانیش پاساوی 

خۆیان هەبوو بۆ ئەو مەسەلەیە«. 

قۆناغێكی كۆمەاڵیەتییە
ئەگەرچی 5 ژن لە سەركردایەتی پارتین، بەاڵم 
تەنیا )چنار س���ەعد عەبدواڵ، بەیان سامی 
عەبدولڕەحمان(، بەدەنگی خۆیان گەیش���تنە 
س���ەركردایەتی، س���ێیەكەی دیك���ە بەكۆتا 
ب���وون. لەگەڵ ئەوەی بەر لەدەس���تپێكردنی 

كۆنگرە خ���ودی ژنان كۆتایان رەتكردۆتەوە، 
چنار ئ���ەو بارۆدۆخە دەگەڕێنێتەوە بۆ بوارە 
كۆمەاڵیەتیەكە، گوتی »ئەو دۆخە ئەوەندەی 
مەس���ەلەیەكی كۆمەاڵیەتیی���ەو پەیوەس���تە 
بەج���ۆری فەرهەنگی باو ل���ەو كۆمەڵگایەدا، 

پەیوەندی تەنیا بەپارتییەوە نییە«.
چنار، رایوایە بەشێكی زۆری پارتە سیاسیەكان 
تووشی قەیران هاتوون لەپرسی بەشداری ژن 
لەناوەندی بڕیارو كاركردن، گوتی »دڵنیام، 
زۆربەی پارتە سیاسییەكانی هەرێم، تەنانەت 
عێراقیش لە پرس���ی ئافرەتدا تووشی قەیران 
هاتوون. ئەمە قۆناغێكی كۆمەاڵیەتییەو دەبێ 

تێیبپەڕێنین«.
گوتیش���ی »واڵتانی پێشكەوتووی جیهانیش 
بەشێوەیەك لەش���ێوەكان بەهەمان قەیراندا 
تێپەڕبوونە، بەاڵم بێگومان پێویستی بەكار و 

بەرنامەی جدی هەیە«.
پارت���ی دیموكراتی كوردس���تان 64 س���اڵە 
دام���ەزراوەو لەماوەی ئ���ەو تەمەنە درێژەیدا 
تابەستنی كۆنگرەی 13هەمی خۆی لەهەولێر 
تەنیا 3 ژن توانیویانە بچنە ناو سەركردایەتی 
ئەو حزبەوەو ژنانی ئەو حزبە خۆیان دانبەوەدا 
دەنێن كە نوێنەرایەتی ئەوان لەسەركردایەتی 
لەئاستی پێویستدا نییەو بەگوتەی دكتۆر چنار 
عەبدواڵی ئەندامی سەركردایەتی نوێی پارتی 
هێش���تا هەندێك لەناو پارتیدا هەن بڕوایان 

بەوە نییە ژن بچێتە سەركردایەتییەوە. 
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وەك مرۆڤ. لەبەرچاوگرتنی پێداویس���تییە 
پشتبەس���تن  لەگ���ەڵ  تایبەتیەكانی���ان 
بەیەكس���انی لەماف، ئەرك، بەرپرسیارێتی، 

دەس���تكەوت، دەرفەت و ئازادییەكان.
وارڤین: س���ەرەتای س���ەرهەڵدانی چەمكی 

جەن���دەر لەك���وێ ب���ووە؟
- عالیە: سەرەتای سەرهەڵدانی ئەم چەمكە 
بۆ ساڵی 1970 دەگەڕێتەوە كە )ان أوكلی( 
و هاوكارەكانی ئەم زاراوەیان بۆ وەسفكردنی 
دیاریكراوە كۆمەاڵیەتییەكانی  تایبەتمەندییە 
نێوان نێر و مێ بەرامب���ەر بەتایبەتمەندییە 

وارڤین: پێناس���ەو مفهومی جەندەر چییە؟
ج���ۆری  ی���ان   )Gender(:عالی���ە  -
كۆمەاڵیەت���ی ك���ە زۆر جی���اوازە لەمان���ای 
رەگ���ەز )Sex(. ئ���ەو چەمكەیە كە باس 
لەجیاكارییە كۆمەاڵیەتییەكانی نێوان هەردوو 
رەگەزی نێ���رو مێ دەكات كە داتاش���راون 
لەجیاوازیی���ە بایۆلۆجی���ەكان. بەكارهێنانی 
جێن���دەر هەرگی���ز واتای رەگ���ەز نییە كە 
دەكرێت رەگەز بۆ هەر جۆرە ستاس���تیكێك 
بەكاربێت. جێندەر، بۆ شیكردنەوەی رۆڵ و 
بەرپرسیارێتی پەیوەندییە كۆمەاڵیەتییەكانی 
هەردوو رەگ���ەز لەش���وێن و كات و دۆخی 
كۆمەاڵیەتی جی���اوازدا بەكاردێت. ئەو رۆڵ، 
بەرپرسیارێتی و پەیوەندییە جێندەرییانەش 
لەشوێنێكەوە بۆ شوێنێكیتر و لە كاتێكەوە 
بۆ كاتێكیتر و لەكۆمەڵگەو كەلتوورێكەوە بۆ 
ئەمەش  دەگوڕێت.  كەلتوورێكیتر  كۆمەڵگاو 
جیاوازییەكیت���رە لەگەڵ رەگەز كە جێگیر و 
نەگۆڕە لەهەر كاتوش���وێن و دۆخێكدا بێت.  
وارڤین: واتای یەكس���انی جەندەری چییە؟

- عالی���ە: مامەڵەكردن���ی یەكس���ان لەگەڵ 
ه���ەردوو رەگ���ەزی نێ���ر ومێ ل���ە ماف و 
بەرپرس���یارێتی، رۆڵ و دەرف���ەت لەس���ەر 
ب���ۆ هەردووكیان  بنەمای رێزو ش���كۆداری 

لەهەش���تاكانەوە  دان���ا.  بایۆلۆجی���ەكان 
بەش���ێوەیەكی فراوانتر بەكارهێنراوە. 

وارڤی���ن: هەندێك دەڵێن، جەندەر كەلتوورو 
ه���اوردەی ژنان���ی رۆژئاوایەو ناك���رێ لێرە 

پەی���ڕەو بكرێ���ت، ت���ۆ چیدەڵێ���ی؟
- عالی���ە: ناكرێت بڵێی���ن جێندەر هاوردەی 
ژنانی رۆژئاوا ی���ان هەرگروپێكیترە، بەڵكو 
چەمك و زانس���تێكی كۆمەاڵیەتییە، راستە 
وەك  ه���ەر  س���ەریهەڵداوە،  لەرۆژئ���اواوە 
زۆرب���ەی چەمكەكانیتر كەلە ش���وێنیترەوە 
جیهان���دا  بەهەم���وو  دەس���تیانپێكردووەو 
چەمك���ی  بڵێی���ن  گ���ەر  باڵوبوونەت���ەوە. 
جێندەر ناك���رێ لێرە پەیڕەو بكرێت كەواتە 
چەمكەكانیتری وەك دیموكراسی، لیبراڵی و 
سۆسیالیستی.. هتد ناكرێت پەیڕەو بكرێن. 
چونكە ئەوانیش هەڵقواڵوی كۆمەڵگای ئێمە 
نی���ن و لەكەلت���وور و بیركردنەوەی ئێمەوە 

دوورن. 
وارڤی���ن: ئایا مفهومی جەن���دەر پێچەوانەی 
ئایین���ە بەتایب���ەت ئایینی ئیس���ام؟ یان 
بۆ قۆناغی ئێس���تای هەرێمی كوردس���تان 
پێویس���تە ئەو بنەمایە لەیاس���اكاندا جێگیر 

بكرێ���ت؟
- عالی���ە: من هی���چ پێچەوانەی���ەك نابینم 

راهێنەرێكی بواری جێندەر:
شەمشەمەكوێرەكان لە روناكی دەترسن
وارڤی���ن – تایبەت: بەڕێوەبەری بەرنامەكانی گەش���ەپێدانی كۆمەڵ، 
لەرێكخ���راوی ئێن پی ئەی نەرویجی عالیە رەش���ید، لەدیمانەیەكی 
تایبەت لەگەڵ وارڤیندا هێرش���كردنی مەالكان بۆ سەر رێكخراوەكانی 
ژنان و چەمكی جەندەر بە »دەستی دەرەكی یان تێنەگەیشتنی خودی 
مەالكان« دەزانێ و دەڵێ، پێویس���تە رێكخراوەكانی بواری كۆمەڵگەی 

مەدەنی ئەو هەڵەیە راستبكەنەوە.

گومانم  م���ن  ب��ەڕاس��ت��ی 
ن����ی  ی���ی���كرد لەبەیاس���ا
هەربابەتێك هەیە چونكە 
وایلێكردووین  نموونەكان 

كە بەگومان بین
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ب���ۆ مەفهوم���ی جێن���دەر لەگ���ەڵ ئایی���ن 
وئیس���امدا، چونكە بنەمایەكی س���ەرەكی 
ئایی���ن و بەتایبەت ئایینی ئیس���ام جەخت 
لەدادپەروەری دەكاتەوە. شتێكی زۆر باشە 
گ���ەر ئەم بنەمای���ە بەیاس���ا رێكبخرێت بۆ 
ئێستای هەرێمی كوردس���تان، بەاڵم ئەگەر 
بێینەسەر ئێس���تای هەرێمەكەمان و قسەی 
لەسەربكەین، ئەوا بەدوو ئاڕاستەدا دەڕۆین، 
یەكەم ئەو هەرێمەی بەقس���ە باسی دەكەین 
و دەیڕازێنین���ەوە، دووهەم ئ���ەو هەرێمەی 
س���ەر ئەرزی واقع. بەڕاس���تی م���ن گومانم 
لەبەیاس���اییكردنی هەربابەتێك هەیە چونكە 
نموون���ەكان وایلێكردووین كە بەگومان بین. 
ئەوە یاسای رێكخستنی خۆپیشاندان، یاسای 
رۆژنامەوانی، قسەكردن لەسەر هەمواركردنی 
یاسای باری كەس���ی...هتد. دواتر لەالیەن 
ئ���ەم بەبەتان���ە یاس���ایی دەكرێت؟  كێوە 
بێگوم���ان ئەم���ە ئەرك���ی »پەرلەمان«ە. 
بەاڵم بەچاوی خۆم���ان دەیبینین پەرلەمان 
چۆن و بەچی ئاڕاس���تەیەك گفتوگۆ لەسەر 
بابەتەكان دەكەن. چۆن و لەسەرچ بنەمایەك 
دەنگ بەیاس���ا دەدەن. لەكاتی هێنانەئارای 
بابەتێكی دیاریكراو بۆ ناو پەرلەمان دەبینین 
ئەوەندەی س���ەیری الیەنی پێش���نیازكەری 
بابەتە دەكرێت، ئەوەندە سەیری ناوەرۆكی 

خ���ودی بابەتەك���ە ناكرێ���ت. 
وارڤی���ن: رۆژی هەینی راب���ردوو كۆمەڵێك 
م���ەال لەچەندین مزگەوتی ش���اری هەولێر، 
چەمك���ی  بۆس���ەر  هێرش���كردن  كەوتن���ە 
جەندەر، بەوهۆیەوە ل���ەالی هەندێ خەڵك 
مان���ای جێن���دەر ش���ێوێندراوە. هەندێ���ك 
پێیانوایە جەندەر تەنیا لە »هاوس���ەرگیری 

هاورەگ���ەزان«دا كۆبووەت���ەوە؟
- عالیە: لەگەڵ رێزی زۆرم بۆ ئەو بەش���ەی 
لە »مەالكان«و ماموستایانی ئایین دەپرسم 
ئای���ا خۆی���ان چەن���د لەچەمك���ی جێندەر 
تێگەیش���توون؟ بۆ بابەتێك���ی لەمجۆرە من 
بیرم ب���ەالی دووش���تدا دەڕوات ی���ان ئەو 
»مەالیان���ە« پێانگووتراوە بەو ئاراس���تەیە 
قسەلەس���ەر جێن���دەر بكەن. ئ���ەوەش بۆ 
مەبەس���تێكی دیاریكراوە یان تێنەگەیش���تن 
و راگەیاندنی ئیفاس���ی خۆیانە. هەرچەندە 
م���ن زیاتر بۆخاڵی یەكەمیان دەچم. چونكە 
جۆرێك لەكەلتوور هەبووەو هەیە، لە واڵتی 

ئێم���ەو هاوش���ێوەیە ئێمە ئەوی���ش كاتێك 
دەس���ەاڵتداران بیان���ەوێ س���ەر لەخەڵكی 
بشێوێنن بۆ دۆخێكی دیاریكراو جا ئەگەر ئەو 
دۆخە خوڵقابێت یا بیخوڵقێنن ئەوە بابەتێك 
دەورووژێنن وخەڵكی پێوە مەشغوڵ دەكەن، 
بۆ ئەوەی واقعی ئەو دۆخە دیاریكراوەی كە 
خۆیان مەبەس���تیانە كەمبێتەوە. ئاشكرایە 
كە ئێس���تا زۆر بابەتی هەس���تیار و گرنگی 
گەرموگ���وڕ هەیە وەك )رۆڵ���ی داهاتووی 
ك���ورد لەحكوومەت���ی ناوەن���دی عێ���راق، 
دابەشكردنی پۆس���ت، بودجە، دەرئەنجامی 
گۆنگرەی پارتە سیاسیەكان و كفتوگۆكانی 
ناو پەرلەمان.. هتد(. باش���ترە بۆ هەندێك 
بابەتێكیتر هەبێت و قس���ەی لەسەر بكرێت، 
ورووژاندنی  خەڵكی.  باسووخواس���ی  ببێتە 
جێندەر بۆ ئەو مەبەس���تە بەباش زانراوە.  

وارڤی���ن: لەگ���ەڵ ئ���ەوەی ئیس���ام یەك 
بەرنامەی���ە، هەندێ���ك رەوت���ی ئیس���امی 
سیاسی یان پارتە ئیسامییەكان بەتەواوی 
دژی جەن���دەرن و بەپێچەوانەوە هەندێكیان 
مامەڵەیەكی بژێردراوی لەگەڵ دەكەن. ئەوە 

بۆچ���ی دەگەڕێت���ەوە؟
- عالیە: ئەگ���ەر خوێندنەوەیەكی قووڵ بۆ 
رەوت، پ���ارت و بزووتنەوە سیاس���ییەكانی 
الی خۆم���ان بكەین، جا ئیس���امی بێ یان 
لیبراڵ���ی، دیموكراس���ی، قەومی، ش���یوعی 
ی���ان ه���ەر ئایدۆلۆجیایەكیت���ر، دەبینی���ن 
تاڕادەیەكی  بەرنام���ە گش���تیەكانیایاندا  لە 
و  لەئیس���امی  جگ���ە  هاوش���ێوەن،  زۆر 
ش���یوعی نەبێ، بەاڵم لە پەیڕەوكردنی ئەو 
بەرنامانەدا، زۆر جیاوازی دەبینین تەنانەت 
لەگ���ەڵ یەكت���ر و دژبەیەكتری���ش. ئەمەش 
بەگوێرەی كات پێویس���تی خۆیان لەكوێ و 

لەچ كاتێكدا پێویس���تیان بەچییە؟ بۆ پارتە 
ئیس���امییەكانیش هەمان دۆخە.

وارڤین: هەندێك دەڵێن، یەكسانی جەندەری 
لەگ���ەڵ بارودۆخ���ی كۆمەاڵیەت���ی ئێم���ەدا 
ناگونج���ێ، گوایە مەترس���ی لەس���ەر ژیانی 

كۆمەاڵیەت���ی خەڵ���ك هەی���ە؟
- عالیە: بەڕای م���ن ئەو )هەندەی( دەڵێن 
یان لەپشتی ئەو هەندەوەن مەترسی لەسەر 
ژیانی سیاس���ی، ئابوری، كۆمەاڵیەتی ئەوان 
هەیە نەك خەڵك، بەاڵم بۆ ئێمەی زۆرینەی 

كۆمەڵ چ جۆرە مەترس���ییەكە؟
ئەگ���ەر هەردوو رەگ���ەز وەك یەك دەرفەت 
وەرگ���رن و مافی���ان هەب���ێ و رۆڵببی���ن 
لەپێن���او  هەڵگ���رن  بەرپرس���یارێتی  و 
كارك���ردن  پێگەیش���ن،  بەش���داریكردن، 
خزمەتك���ردن،  واڵت،  بەرەوپێش���كەوتنی 
بنیاتنانی كۆمەڵگا، پەروەردەكردنی نەوەی 
نوێ، بەمەدەنیكردن، نەهێشتنی پێشێلكاری 
دژ بەمرۆڤایەتی...هتد مەترسییە؟ من خۆم 
ژیان���ی كۆمەاڵیەت���ی خەڵك لەم ش���تانەی 
سەرەوەدا دەبینم و لەوە زیاتر نازانم مانای 
چییە؟ یان ئەمە ترسی شەمشەمە كوێرەیە 

ل���ە رووناك���ی؟
وارڤی���ن: پێتوانییە ئەركی رێكخراوی بواری 
كۆمەڵ���گای مەدەنیی���ە، ئەو تێگەیش���تنە 

ناڕاس���تە چاك بكەنەوە؟
- عالیە: بێگومان ئەركی سەرەكییان بریتییە 
لە: هەوڵدان ب���ۆ بەمەدەنیكردنی كۆمەڵ و 
راستكردنەوەی  بۆ  خەڵكیش  ئاراستەكردنی 
ئەو )سوئتەفاهومانە( یەكێكە لەئەركەكانی 

رێكخ���راوەكان.

پڕۆفایل:
*چاالكوانی سیاسی و 

شارەزای بواری كۆمەڵگەی 
مەدەنی 

*راهێنەر لەبواری یەكسانی 
جەندەری و راوێژكاری 

خۆبەخش
* بەكالوریوس لەزمانی 

ئینگلیزی

ئ������ەو »م����ەالی����ان����ە« 
بەو  پ���ێ���ان���گ���ووت���راوە 
قسەلەسەر  ئ��اراس��ت��ەی��ە 

جێندەر بكەن
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بەشی دووهەم
كێشە سەرەكییەكانی ئافرەتان لەئاستی جیهان 
بەگش����تی و لەهەرێمی كوردس����تان بەتایبەتی 
هەر لەسەرەتای درووس����تبوونی، خۆی لەسی 
ت����ەوەری س����ەرەكی ئاب����ووری و سیاس����ی و 
كۆمەاڵیەتیدا خستەڕوو. ئەم كێشانە خۆیان لەم 
چوارچێوانەدا نواند: مافی خوێندن و كار، كەمی 
كرێی كار، بەشداری لەبەڕێوەبردنی دەسەاڵت، 
ئازادی بیروڕا، یەكس����انی نێ����رو مێ لەئەرك، 
ماف و هەروەها دادپەروەری كۆمەاڵیەتی. ئەم 
داواكارییانەش بوونەتە هۆكاری چەندین شۆڕشی 
هزری، رۆش����نبیری، درووستبوونی دەیان حزب 
و رێكخ����راو بەمەبەس����تی بەرەنگاربوون����ەوەی 
ئافرەتان لەدژی نایەكسانییەكان و لەهەمانكات 
بەدەستهێنانی مافەكانیان لەوانەش قوتابخانەی 
فیمینی����زم كە خۆی وەك بیروب����اوەڕ چەندین 
لقی لێبووەتەوە. هۆكاری هەریەك لەم كێشانە 
دەگەڕیتەوە بۆ دابەشبوونی دەسەاڵت بەشێوەی 
نابەرابەر لەكۆمەڵگاو عەقڵیەتی زاڵی پیاوساالری. 
ئەو سیس����تەمە دەبێتە ه����ۆی كەمبوونەوەی 
دەسەاڵت و پێگەی ژنان لەكۆمەڵگادا. بۆیەش 
لەسەرەتا گۆڕینی ئەو سیستەمە نامۆیە یەكێك 
لەگرنگتری����ن ش����تەكانە كە رێگای بەش����داری 
سیاسی ئافرەتان خۆش����دەكات و دەبێتەهۆی 
پێش����كەوتنی كۆمەڵگاو رێگرتن لەتوندوتیژی، 
بۆ ئەوەی سیستەمی یەكسانی جێی بگرێتەوە، 
بەو مانایەی هەموومان بانگەشەی مرۆڤساالری 

بكەین، لەجیاتی پیاوساالری و ژنساالری«.
 یەكێكیتر لەرێگرەكانی بەش����داری سیاس����ی 
ئافرەتان »رەگەزییە« دەتوانین بڵێین لە واڵتە 

هەرەپێش����كەوتووەكانیش تائێس����تا سیاسەت 
بەكاروب����اری پیاوان دەژمێردرێ����ت و ئافرەتان 
تێیدا پەراوێزخراون. ئاماژەیەكی خێرا بەژمارەی 
س����ەرۆككۆماری ئافرەت یان سەرۆكوەزیران و 
ئەندامانی پەرلەمان و كاربەدەستانی بەڕێوەبەر 
لەپلەی بەرز لەئاس����تی دونیادا نیشاندەری ئەو 
راس����تییانەن. پەیكەری سیاسی نادیموكراتیك 
لەسیستەمی سیاس����ی ناوەندخواز ئیستبدادی 
و دیكتاتۆری لەگرنگترین رێگرەكانی بەشداری 
سیاس����ی ئافرەتان����ە لەمجۆرە سیس����تەمانەو 
دابەشكردنی دەسەاڵتی سیاسیی لەنێوان نێرو 

مێ، بوونی نییە.
وەك دەزانن بەشداری سیاسی یەكێك لەبەرزترین 
جمووجۆڵەكانی كۆمەاڵیەتییەو بەبناغەی ژیانی 
كۆمەاڵیەت����ی دێت����ە هەژماردن. ئاس����اییە كە 
بەشداری سیاسی مافی هەر كەسێكەو بەشداری 
ژن����ان لەسیاس����ەت دەبێتەه����ۆی كەمكردنەوە 
ی����ان لەناوبردنی نادادپ����ەروەری، نابەرابەری و 
بایەخێكی زۆری هەیەو رێڕەوێكی شیاوە. لێرەدا 
پێویس����تە س����ەبارەت بەكاركردن و بەشداری 
كۆمەاڵیەتی ئافرەتان دان بەراس����تییەكی تاڵدا 
بێنین. راستە ئافرەت وەك كرێكار یان فەرمانبەر 
لەئاستی بەرز و نزم لەدامودەزگای حكوومی و 
ناحكوومی كاردەكەن، بەاڵم لەگرووپەكانی كار 
)وۆرك تیم( بەش����ێوەی بیروڕا و هزرو هێزێكی 
بەتوانا رۆڵی پێنادرێت. جاری وا هەیە، خودی 
ئافرەت����ان دەبنەهۆی لەدەس����تدانی متمانەی 
رەگەزی بەرامبەریان. بەدرێژایی مێژوو تائێستا 
كۆمەڵ����گای كورد لەژێرگاریگ����ەری گۆڕانكاری 
سیاس����ی، كۆمەاڵیەت����ی و ئاب����ووری جیه����ان 
دووچاری گۆڕانكاری بووەتەوە، لەم ناوەندەشدا 
ئافرەت����ان وەك زۆرین����ەی كۆمەڵگای هەرێمی 
كوردس����تان دووچاری زۆر لەكێشەوگیروگرفتی 
كورتخای����ەن و درێژخای����ەن ب����وون و قۆربانی 
زیاتریان لەم پێناوەدا داوە. بوونەتە چڵەپوپەی 
نەهامەتییەكان و ش����وێنەواری نێگەتیڤی زۆری 
لەسەر ژیانی كۆمەاڵیەتی، ئابووری و دەروونی 
ئەوان جێهێش����تووە. هەرچەند ناتوانین نكۆڵی 
لەداواكاریی����ەكان و هەوڵەكانی ئەمڕۆی خەڵك 
س����ەبارەت بەدامەزراندنی كۆمەڵگای مەدەنی، 
پێش����كەوتنی سیاسی، یەكس����انی رەگەزی و 
ئابووری باش����تر كە ریش����ەی لەشۆڕش����ەكانی 
دیموكراتیك لەس����ەد س����اڵی راب����ردودا هەیە 

بكەین. 
ژن چ مەبەستێكیان لەبەشداری سیاسی هەیە؟ 
بۆ دەیانەوێ لەدانانی پرۆگرامە ستراتیژییەكان 
و بەڕێوەبردنی دەس����ەاڵت رۆڵی كارایان هەبێت 
و شانبەش����انی پیاوان هەنگاو بێنن؟ بەڕای من 
مەبەس����ت ئەوەیە ئافرەت����ان چیتر خوازیارنین 
تەنیا وەك كارێكتەرێك و ئەكتەرێكی پشتپەردە 
س����ەیربكرێن، وەك ئ����ەوەی لە شۆڕش����ەكانی 
راب����ردوو ناویان هاتووە. دەیانەوێ دادپەروەری 
كۆمەاڵیەتی و یەكسانی رەگەزی مسۆگەر بكەن 
و نایانەوێت چیدی وەك پاشكۆی پیاوان سەیر 
بكرێن. س����ەرەڕای ئ����ەوەی هەموومان دەزانین 
ئامادەبوون����ی ئافرەتان لەگۆرەپانی سیاس����ی 
ب����ەردەوام زۆر خاوب����ووەو بەهەنگاوی بچووك 
بەرەوپێش����چووە، لەمناوەندەدا تەنیا ئافرەتان 
لەواڵتانی پێشكەوتوو كە دیموكراسی ماوەیەكی 
درێژخایەن لەوێ درووستبوو كەمێك لەپێشترن، 
دەنا زۆربەی هەرەزۆری ئافرەتان لەباقی جیهان 
بەتایبەت����ی لەرۆژهەاڵتی ناوەڕاس����تدا حاڵیان 
جیاوازییەك����ی ئەوتۆی نییە، نەخش����ەوپانی 
س����ەبارەت  لەجیهان  نەتەوەیەكگرتووەكانیش 
بەپێش����كەوتنی مرۆی����ی و ئاوەدانكردنەوە كە 
بەشداری سیاسی ئافرەتان یەكێك لەپانەكانیان 
بووە نەیتوانیوە ئەوەندە كاریگەر بێت لەگۆڕانی 
رەوتەكەدا، ئەوەتا لەساڵی 2008 گۆڕانكارییەكان 
لەالیەن نەتەوەیەكگرتووەكان بەش����ێوەی داتاو 
خشتە نیشاندرا، سەرەڕای هەڵكشانی بەشداری 
ژنان لەسیاس����ت لەدەستپێكی پرۆگرامەكانیان 
لەواڵتان����ی جیهان����ی س����ێهەم و ئامادەبوونی 
ژن����ان لەپەرلەمانەكان����ی دونی����ادا بەگوێرەی 
سیس����تەمی كۆت����ای 25% لەس����اڵی 2005 تا 
2008 )2%( لەماوەی س����ێ ساڵ بەرزبۆتەوە، 
ئەم بەرزبوونەوەیە لەبەش����داری ئافرەتان زۆر 
كەمترە لەم رێژەییە، ئەگەر بمانەوێ یەكسانی 
رەگەزی لەئاس����تی جیهان بەدەس����ت بێنین، 
ئەمەش نیش����اندەری ئەوەیە پیاوان رێگربوونە 

لەپێگەیشتنی ئافرەتان.
 لەبەندی 2ی مادەی)21(ی جاڕنامەی جیهانی 
مافی مرۆڤدا هاتووە »هەر كەسێك مافی هەیە 
بەمەرجی یەكسان كارێك بۆ خۆی هەڵبژێرێت«. 
ئەم بەندە زۆر راش����كاوانە هەرجۆرە جیاوازی 
سیاس����ی، بیروڕا، رەگەزی، تایف����ی، ئایینی، 

چینایەتی و پۆلینكردن رەتدەكاتەوە.

ئافرەت و بەشداری سیاسی

عەدالەت عومەر

60%ی پێكهاتەی دانیشتوانی عێراق ژنن، بەاڵم یەك 
ژن لە كابینەی حكوومەتدا نییە
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وارڤی����ن – بەغداد: ژنە ئەندام����ی ئەنجومەنی 
نوێنەران����ی عێ����راق لەكوتل����ەی هاوپەیمان����ی 
كوردستان ئامینە سەعید رایگەیاند، بەرپرسانی 
هەندێك كوتلەی سیاس����ی لەپێناو بەرژەوەندی 
بەرتەس����كی خۆیان ژنیان لەوەرگرتنی پۆستە 
وەزارییەكان بێبەشكرد. هاوكات ژنە نوێنەرێكی 
دیكەش دەڵێ »كوتلەكان نیگەرانی دەردەبڕن 
بەرامبەر بێبەش����بوونی ژنان ئەم����ەش مایەی 

پێكەنین و پەژارەیە لەیەككاتدا«.
لەپرس����ی پێكهێنانی كابینەی نوێی حكوومەتی 
عێراقدا ژنان زیانمەندی سەرەكی بوون بەهۆی 
ئەوەی هیچ پۆستێكی وەزاری كارایان پێنەدراو 
ئەم����ەش ناڕەزایەتییەك����ی زۆری ئ����ەو ژنانەی 
لێكەوتەوە، كە لەبواری مافەكانی ژنان چاالكی 
ئەنجامدەدەن و هەندێك لەو ژنانەش هەڕەشەی 
ئەوەیان كرد، ئەو پرسە دەبەنە بەردەم دادگای 
فیدراڵ����ی بەمەبەس����تی یەكاكردنەوەی، ئەگەر 
بێت و ژنان بەش����دارییەكی كارایان لەكابینەی 
حكوومەت����ی س����ەرۆكوەزیران ن����وری مالك����ی 

پێنەكرێت.
 لەدوای راگەیاندنی كابین����ەی حكوومەتەكەی 
ن����وری مالك����ی، ژمارەیەك ل����ەو چاالكوانانەی 
ژنان روویانكردە بارەگای س����ەرۆكایەتی كۆمارو 
بەمەبەستی  نوێنەران  ئەنجومەنی  سەرۆكایەتی 
دروستكردنی فش����ار لەس����ەر كابینەی مالكی 
بۆئەوەی لەو پۆستە وەزارییانەی ماوە بەگوێرەی 
ئەوەی لەدەس����توری عێراقدا ماف دراوەتە ژنان 

پۆست وەربگرن.
بەگوێ����رەی دەس����توور رێژەی 25 لەس����ەدی 
كورس����ییەكانی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق بۆ 

ژنان تەرخانكراوە.
ئ����ەو بنەمای����ە لەئێس����تادا 82 ژن  لەس����ەر 
لەئەنجومەنی نوێن����ەران ئەندامن، لەكۆی 325 
نوێنەر، بەاڵم لەپێكهاتەی نوێی حكوومەتدا، كە 
لە 42 وەزارەت پێكهاتووە هیچ ژنێك پۆس����تی 

وەزارەتی كارای پێنەبەخشراوە.

لەوبارەی����ەوە ئەندامی ئەنجومەن����ی نوێنەرانی 
عێراق لە كوتلەی هاوپەیمانی كوردستان ئامینە 
سەعید دەڵێ »بێبەشكردنی ژنان لەوەرگرتنی 
پۆس����تە وەزارییەكان مای����ەی نیگەرانی زۆری 
ئێمەیەو بەخشینی تەنیا وەزارەتێك بەكاروباری 
ژنان لەگەڵ ئاس����تی خواست و داواكانی ژنانی 

عێراق یەكناگرێتەوە«.
لەپێناو  لەبەرپرس����ان  گوتیش����ی »هەندێ����ك 
بەرژەوەندی بەرتەس����كی خۆیان رێگرییان لەوە 
كردووە، ژنان پۆس����تی وەزاری بەدەستبهێنن و 

بگەن بەمافەكانی خۆیان«.
گوتیشی »ئێمە وەك ژنانی ئەندامی ئەنجومەنی 
نوێنەران هەوڵەكانمان خس����تووەتەگەڕ لەپێناو 
گێڕانەوەی ئەو مافەی ژنان و رێبەرانی سیاسی 
واڵتمان لەوە ئاگادار كردووەتەوە كە پێویس����تە 
پۆس����تی وەزاری بۆ ژن����ان تەرخانبكرێت و ئەو 

رەوشە هەروا نەمێنێتەوە«.
ئاماژەش����ی بۆ ئەوەك����رد، ئەندامی ئەنجومەنی 
نوێنەرانی عێ����راق ئااڵ تاڵەبان����ی گوتبووی با 
وەزارەت����ی ژنانی����ش بدرێت ب����ە پیاوێك، لەو 
بارەی����ەوە گوتیش����ی »ژن����ە پەرلەمانتارەكان 
ناوبەناو كۆدەبنەوە بۆ ئەوەی پڕۆژەو بەرنامەی 
كاری داهات����ووی خۆیان دەستنیش����انبكەن و 
هەمووی����ان بەیەكەوە روانگەیەكی هاوبەش����یان 
لەبارەی پڕۆس����ەی سیاسی عێراقەوە بۆدروست 

ببێت«.
ئەو گوتیشی »ئەو هەڵوێس����تەمان پەیوەندی 
بەوەوە نییە كە تەنیا داخوازی لەبەدەستهێنانی 
پۆستی سیادی دەكەین، بەڵكو ئەو هەڵوێستە 
بەرگریكردنە لەمافی ژنانی عێراق، كە لەئێستادا 
زیات����ر لەیەك ملیۆن ژن هەن كە هاوس����ەریان 
لەدەستداوە. ئێمە وەك داكۆكیكردنێك لەمافی 
ئەو ژنانە بەپێویس����تی دەزانین ژنان لەپۆستە 
بااڵكاندا بوونییان هەب����ێ، بۆ ئەوەی بتوانرێت 
خزمەتی زیاتری ژنان بكرێت، ئەمە لەكاتێكدایە، 
لەس����ەدا 60ی دانیش����توانی عێ����راق لەژن����ان 

پێكهاتووە«.
هەر لەوبارەیەوە ئەندامی ئەنجومەنی نوێنەرانی 
عێراق لەكوتلەی عێراقییە، عەتاب ئەلدوری بۆ 
وارڤین گوتی »ئێمە وەك ژنان بەتوندی ئیدانەی 
شێوازی دابەش����كردنی پۆس����تە وەزارییەكانی 
كابینەی حكوومەتی مالكی دەكەین، چونكە لە 
دابەشكردنی پۆس����تەكاندا هیچ رەچاوی پرسی 

ژنان نەكراوەو مافی ژن نەدراوە«.
گوتیش����ی »ئەو ش����ێوازی مامەڵەكردنە لەگەڵ 
ژناندا پیش����انیدەدات كە ئەوان هی����چ بڕوایان 

بەتوانای ژنان نییە«.
هەروەها گوتی »ئەگەر ژنان ناتواناو ناكارابووان 
ئ����ەوە چۆن دەگەیش����تنە ئەنجومەنی نوێنەران 
ئەم����ە لەكاتێكدای����ە زۆرب����ەی ژن����ان بەتواناو 
لێهاتوویی خۆیان لەدەرەوەی سیستەمی كۆتا، 
بەڵكو بەدەنگی خۆیان گەیشتوونەتە ئەنجومەنی 

نوێنەران«.
هەر ل����ەو چوارچێوەی����ەدا ئەندامی ئەنجومەنی 
نوێن����ەران عام����رە ئەلبەل����داوی لەلێدوانێك����ی 
تایبەتدا بۆ وارڤین داوایكرد، ژنانی ئەنجومەنی 
نوێنەران پەلەبك����ەن لەكاراكردنی كوتلەی ژنان 
لەئەنجومەنداو بە پێویستیشیزانی ئەو كوتلەیە 
هەوڵەكان����ی بخاتەگەڕ لەپێناو بەدەس����تهێنانی 

پۆستی وەزاری لەكابینەی حكومەتدا.
ئ����ەو نوێنەرە گوتی »كابینەی حكوومەتی نوێ 
ژنانی بێهیوا كردووەو ژنان دەس����تبەرداری ئەو 
مافەی خۆیان نابن و لەرێگەی كۆكردنەوەی واژۆ 
و ئەنجامدانی ك����ۆڕو كۆنگرەی رۆژنامەوانییەوە 

بەئاشكرا ئەو خواستەی خۆیان راگەیاندووە«.
 ئەو ئاماژەش����ی بۆ ئەوەكرد، هەموو كوتلەكان 
بەپەژارەوە باس لەبێبەشبوونی ژنان لەوەرگرتنی 
پۆستە وەزارییەكان دەكەن و نیگەرانی دەردەبڕن، 
ئەوەش جێگەی نیگەرانی و پێكەنیینە لە یەك 
كات����دا، چونكە ئەگەر ئەوان نیگەرانن، ئەی كێ 

هۆكاری ئەو بێبەشبوونەیە.
حەال رۆستەم

60%ی پێكهاتەی دانیشتوانی عێراق ژنن، بەاڵم یەك 
ژن لە كابینەی حكوومەتدا نییە

ژنە پەرلەمانتارێك: هەڵوێستی كوتلەكان مایەی نیگەرانی و پێكەنینە 
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ه���ەر لەئەزەل���ەوە مرۆڤایەت���ی خواس���تی 
خۆشگوزەرانی و ئاس���وودەیی و لەمێشكیدا 
چەك���ەرە دەكات و لەگ���ەڵ گەش���ەكردن و 
بەرەوپێش���چوونی مرۆڤایەت���ی ئەم ویس���تە 
لەالیەن مرۆڤەوە رۆژبەڕۆژ رووەو هەڵكشانە. 
ئەگەر خۆش���گوزەرانی و ئاسوودەیی لەژیان 
لەالیەن مرۆڤ���ەوە بووبێتە ئامانج و هەوڵ و 
تێكۆشانەكانی سەرجەم مرۆڤایەتی بەهەموو 
ئاراستە جیاوازییەكانیەوە لەم پێناوەدابێت، 
ئەوا حاڵەتێكی الی مرۆڤ دروستكردووە كە 
خۆی بەخاوەنی هەم���وو پێكهاتەكانی گۆی 
زەوی بزانێت. لەمب���ارەدا لەپێناو هێنانەدی 
ئامانجەكانی، مرۆڤ شتگەلێكی زۆری كردووەتە 
قوربان���ی ح���ەزە لەبننەهاتووەكانی. ئەگەر 
مێژووی سەرهەڵدانی  بەوردبینییەوە سەیری 
مرۆڤایەتی بكەین لەس���ەر گ���ۆی زەوی ئەوا 
دەبینی���ن ئەم ح���ەزەی م���رۆڤ لەئەنجامدا 
بووەتە حەزێكی ماڵوێرانكارو س���ەرهەڵدانی 
كێشەو گرفتی ئەوتۆ كە لەكۆتاییدا بەشەڕی 
گەورەی وەك جەنگ���ە جیهانییەكانی یەكەم 
و دووه���ەم كۆتایی هات���ووە. كەواتە مرۆڤ 
لەپێناوی خۆشگوزەرانی و ئاسوودەیی هەموو 
لەبوونەوەرەكانی  رێزگرتن���ە  س���نوورەكانی 
دیك���ەی گ���ۆی زەوی دەبەزێنێ���ت، جگ���ە 
لەقوربانیبوونی مرۆڤ سەرجەم پێكهاتەكانی 
ژینگەش قوربانی دەس���تی ئ���ەم ملمانێیە 
توندوتیژەن، كەواتە ئێمەی مرۆڤ لەپێناوی 
بەرژەوەندییەكانی خۆمان و بااڵدەستبوونمان، 
ب���ەردەوام لەهەوڵی ئەوەدا بووینە كە هەموو 

شتێك بكەینە قوربانی خۆمان. 
ژینگ���ە ئەو دایكە میهرەبانەو ئامێزە گەرم و 
بەخش���ندەیەیە، كە بەبەردەوامی هەوڵیداوە 
بەرگ���ەی ئەم دڵ���ە رەقەی م���رۆڤ بگرێ. 
لەسەرتاسەری  وردەوردە  ژینگە  لەئێس���تادا 
جیهاندا شەكەتبوون و ماندووبوونێكی زۆری 
پێوە دیارە. بۆیە سەیر دەكەین لێرەو لەوێ 
بەتوڕەییەكی زۆرەوە دەی���ەوێ پێمان بڵێ: 
ئی���دی لەتوانا و تەحەمولی���دا نەماوە، چیتر 
بەرگەی ئەو هەموو دەستدرێژی و زیادەڕۆیە 

ناگرێ كە دەكرێتەسەری.
مرۆڤایەت���ی بەگش���تی و بەتایبەتی واڵتانی 
گ���ەورەی جیهان���ی لەئێس���تادا لەب���ەردەم 
بەرپرس���یارێتییەكی گ���ەورەی مێژووی���ی و 
ئەخاقیدان لەپێناوی چۆنیەتی دەس���تگرتن 
و پاراس���تنی ژینگەی گ���ۆی زەوی. چونكە 
لەئێس���تادا بەحەققەت ئەوەی كە دەگوترێ 
ژینگە لەمەترس���یدایە بووەتە راس���تییەكی 
ب���ۆ  بووەت���ە هۆكارێ���ك  حاش���اهەڵنەگرو 
روودانی چەندین كارەساتی سروشتی وەك: 
تسۆنامی و دیاردەی بەبیابانبوونی رێژەیەكی 
زۆری زەوی و وشكەس���اڵی و كەمباران���ی و 
هەروەه���ا بەرزبوونەوەی رێژەی بوومەلەرزەو 
پیس���بوونی بەرگە هەواییەكان بەس���ەرجەم 

گازە پیسكەرەكان.
ئێم���ەی دانیش���تووی هەرێمی كوردس���تان 
لەعێ���راق ئەگەر لەئاس���ت بەرفرەوانی گۆی 
زەوی و پانتایی بەرفرەوانی ژینگە كونجێكی 
بچووكم���ان گرتبێت، ب���ەاڵم لەگەڵ بچووكی 

ئەم كونجە بەرامبەر بەس���ەرجەم مرۆڤایەتی 
و ژینگ���ەی گ���ەردوون بەرپرس���یاریەتێكی 
گەورەمان لەئەس���تۆدایە. بەداخەوە بەهۆی 
دەس���ەاڵتدارانی پێش���وو ئ���ەم هەرێمە زۆر 
بێبەزەییانە كەوتبووەبەر ش���ااڵوی ش���ەڕ و 
جەنگ���ی یەك ل���ەدوای یەك، بەش���ێوەیەك 
رژێمی بەع���س زۆر دڵڕەقانەو بێبێبەزەییانە 
هاوواڵتیان���ی عێ���راق و ژینگەی خس���تەبەر 
رەحمەت���ی ب���ارووت و چەك���ی كۆك���وژ و 
كیمیایی كە تائێس���تاش ش���وێنەواری زام و 
ناسۆری ئەو س���تەمە گەورەی رژێمی بەعس 
بەجەس���تەی مرۆڤی عێراقی و ژینگەكەیەوە 
دیارە. ب���ەاڵم ئەوەی زیاتر ژان دەخاتە دڵی 
مرۆڤ���ەوە لەپڕۆس���ەی بونیادنانی دەوڵەتی 
عێ���راق ل���ە 2003��������ەوە دووب���ارە ژینگە 
كەوتووەتەب���ەر رەحمەت���ی رق و كینەكانی 
مرۆڤ و لەخەیاڵدان و زهنی دەس���ەاڵتداران 
و سیاس���ەتمەدارانی عێراق ژینگە كونجێكی 
بچووكیشی نەگرتووەتەوە. بۆیە من لێرە لەم 
سەكۆیە رووی داواو و تكام دەكەمە سەرجەم 
مرۆڤایەت���ی و هاوواڵتیانی عێراقی بەتایبەت 
دەس���ەاڵتداران و سیاس���ەتمەداران و دەڵێم 
باچیتر ژینگە نەكرێتە كااڵیەكی سیاسیانەی 
بێ نرخ تەنی���ا لەپرۆپاگەندەو هەڵمەتەكانی 
لەمەودوا  ب���ا  بەكاربهێنرێ���ت.  هەڵب���ژاردن 
پاراس���تنی ژینگ���ەو ژینگەپارێ���زی بكەینە 
بنەمای ئەخاقیات���ی مرۆڤایەتی و بەویژدان 
و بەبەرپرسیارێتیەوە دایكە میهرەبانەكەمان 

بپارێزین و دڵسۆزبین بۆ میهرەبانی ئەو.

با ژینگە نەتۆرێنین
شەرمین حەمەد خۆشناو
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وارڤین – كەركوك: 
دوای ئەوەی س���كااڵی لەالیەن مێردەكەیەوە 
لەس���ەر تۆماركراوە، ژنێك بەتاوانی ناپاكی 
هاوسەرگیری و بەكارهێنانی مادەی هۆشبەر 
لەالی���ەن دادگاوە بە ش���ەش س���اڵ زیندانی 
حوكمدراوە. ئەو ژنە دەڵێ »هاوس���ەرەكەم 
لەگەڵم خراپ بوو و هەموو رۆژێك ش���ەڕمان 
دەك���ردو ك���وڕی پوورەك���ەم لەبەرامب���ەر 
ناساندنی كەسێك پێم داوای كاری سێكسی 
لەگەڵ كردم و منیش رازیبووم«. توێژەرێكی 
دەروونیش هۆكاری ئەو كردەوەیە دەگێڕێتەوە 

بۆ پەروەردەو قۆناغی منداڵی ئەو ژنە.
)ن.ع( ژنێكی بااڵ بەرزی سوورو سپییەو ئێستا 
لەبەڕێوبەرایەتی چاكس���ازی كەركوك ماوەی 
لەبارەی  دەگوزەرێنێت.  حوكمەكەی  یاسایی 
بەس���ەرهاتی خۆیەوە دەڵێ »دانیش���تووی 
گەڕەكی )ع.س( ماڵی باوكیشم دانیشتووی 
گەڕەكی قەسابخانەن، شوومكردوەو خاوەنی 
منداڵێكم، كە تەمەنی نزیكەی دوو س���اڵ و 

نیو دەبێت«.
ئ���ەو لەب���ارەی ژیان���ی هاوس���ەری خ���ۆی 
و مێردەكەی���ەوە گوت���ی »س���ەرەتا هی���چ 
كێش���ەیەكمان نەبوو، بەاڵم دواتر تووش���ی 
ناخوشی بووین، هەموو رۆژیك هاوسەرەكەم 

دەهاتەوە تووشی شەڕ دەبووین«. 
هەروەه���ا گوت���ی »بەهۆی ئ���ەوەی لەگەڵ 
هاوس���ەرەكەم دڵمان لەیەك ش���كا بوو، من 
ح���ەزم لە كوڕێ���ك كرد بەن���اوی)ع.ت( كە 
ه���اوڕێ كوڕی پورم ب���وو، كاتێك لەڕێگەی 
پورزاكەم ویستم بیناسم پورزاكەم گوتی من 
بەمەرجێك پێتی دەناسێنم، كە لەگەڵم كاری 
سێكسی ئەنجامبدەیت، منیش بۆ ئەوەی بەو 

كوڕە بگەم، بەو كارە رازیبووم«.
ئەو ژنەو پورزاكەی بەمەبەستی ئەنجامدانی 
كارێكی سێكسی روودەكەنە ماڵی مامێكیان 
و چۆڵ���ی ئ���ەو ماڵە بەدەرف���ەت دەزانن بۆ 
ئەوەی بتوانن بەیەكەوە بن »چووین لەماڵی 

مامێكم كەچۆڵ بوو، بۆ یەكەمجار لە پش���ت 
پیاوەكەمەوە ئەمكارەم ئەنجامدا«.

دوای ئەوەی ئەو ژنە سێكسی لەگەڵ پورزای 
خۆی ئەنجام���داوە، لەبەرامبەردا ئەویش ئەو 
كوڕەی پێناس���اندووە، كە خۆشیویس���تووە 
»پاش���ان من )ع.ت(م ناسی و ئەویش پاش 
ئ���ەوەی ماوەیەك بەیەكەو بووی���ن بەڵێنیدا 
بمخوازێ، هەم���ان داواكاری لێكردم. منیش 
چونك���ە ئ���ەوم خۆشدەویس���ت رازیب���ووم. 
سێكس���م لەگەڵی كرد لەماڵی هاوڕێیەكی كە 
ماڵیان رۆیش���تبوو بۆ میوانی، لەو ماوەیەدا 
دووجار سێكسم لەگەڵ )ع.ت( ئەنجامداوەو 
یەكجاریش لەگ���ەڵ پورزاكەم«. لەوبارەیەوە 
بەڕێوەب���ەری بەڕێوەبەرایەت���ی چاكس���ازی 
كەركوك عەقی���د خورش���ید حەمید، گوتی 
»ئەو ئافرەتە بەدوو تاوان سزا دراوە، یەكەم 
تاوانی ئەنجامدانی ناپاكی هاوس���ەرگیرییە، 
ك���ە بەدانپێدانانی خۆی لەگ���ەڵ دوو كەس 
ئەنجامداوە، ئەوی دیكەش���یان  ئ���ەوكارەی 

بەكارهێنانی مادەی بێهۆشكەرە«.
ئەو ژن���ە هەروەها ئێس���تا زۆر لەو كارانەی 
پەش���یمانە. ئەو دەڵێ: »راس���تە من هەڵە 
ب���ووم، بەاڵم هاوسەرەكەش���م ه���ۆكار بوو. 
من پەش���یمانم و لێ���رەش زۆر بێتاقەتم. من 
بەهەموو ئەو ژنانە دەڵێم كە مێردیان كردووە 
ئاگایان لەخۆیان و لەهەڵووكەوتیان هەبێت. 
هەروەها داوا لە پیاوەكانیش دەكەم، لەسەر 
ش���تی پڕوپوچ و بێبەها بیانوو بە ژنەكانیان 
نەگرن، بەڵكو لەگەڵی���ان باش بن و رێزیان 

لێبگرن«.
ئ���ەو بەڕێوەبەرەی پۆلیس لەب���ارەی تاوانی 
دووهەمەوە گوتی »ئەو ژنە ماددەی هۆشبەری 
بەكارهێناوەو پیاوەكەی پێ بێهۆش���كردوەو 
پاش���ان چووە لەگەڵ كەس���انی دیكە كاری 
سێكسی ئەنجامداوە، هاوسەرەكەشی سكااڵی 
لەدژ تۆماركردووەو ئێستاش بەگوێرەی یاسای 
سزادانی عێراقی مادەی377 بۆ ماوەی شەش 

ساڵ سزای بەسەردا سەپاوە«.
ناپاكی  ئەنجامدان���ی  بەهۆكاری  س���ەبارەت 
هاوس���ەرگیری لەالیەن هاوسەرانەوە نەرمین 
نەجمەدین پس���پۆڕی دەروونی گوتی »باری 
دەروون���ی، ژینگ���ە و پ���ەروەردە رۆڵێك���ی 
سەرەكییان هەیە لەبەالڕیدابردنی تاكەكان و 

پەنابردنیان بۆ ناپاكی هاوسەرگیری«.
گوتیشی »هەندێكجار منداڵ دەیەوێ كارێك 
بكات یان كارێك دەبینێ لەرێگای كەناڵێكی 
تەلەفزیۆنی یان دایك و باوكی یان كەس���انی 
دەوروپش���تی، ب���ەاڵم پێیناكرێ���ت، ئ���ەوە 
تامەزۆری دەبێت، بەاڵم كاتێك گەورە دەبێت 
و ژن دەهێنێت یان ش���وو دەكات، چاوی تێر 
نابێت و زۆر هەوڵی ئەوە دەدات ئەو حەزەی 
بێنێتە دی، لەوەوە تووشی الدان دەبێت«.

جێگ���ری راگری كۆلیژی یاس���ای كەركوك و 
شارەزا لەبواری یاسای تایبەت زانا ئیسماعیل، 
تۆماركردنی س���كااڵ لەالیەن هاوس���ەرانەوە 
بەكارێك���ی دروس���تدەزانێت و لەوبڕوایەدایە 
رێگەی شایس���تە ب���ۆ مامەڵەك���ردن لەگەڵ 
ئەو كێش���انە لەبری پەنابردنەبەر كوشتن و 

توندوتیژی گرتنەبەری رێگەی دادگایە.
ئەو گوت���ی »كاری ئەو پیاوە زۆر بەكارێكی 
باش دەزانم لەبەرئەوەی هەوڵیداوە، لەرێگەی 
یاساوە كێشەكەی چارەسەر بكات«. گوتیشی 
»ناپاكی هاوس���ەرگیری ه���ەر الیەك بیكات 
چ ژن بێ ی���ان پیاو كارێك���ی نامرۆڤانەیەو 
لەبەرژەوەندی ژیانی هاوسەریدا نییە. ناپاكی 
هاوسەرگیری هەڕەش���ەیەكی جدییە بۆسەر 
ژیانی هاوس���ەرگیری و پێویس���تە هەردووال 
بەش���ێوەیەكی یاس���ایی مامەڵە لەگەڵ یەك 
بكەن و ناكرێ ژنێك هێشتا لەهاوسەرەكەی 
جیانەبووەتەوە، پەیوەندی لەگەڵ كەس���انی 
دیك���ە دروس���تبكات و بە پێچەوانەش���ەوە 
راستەو پێویستە هاوسەران تا ئەوپەڕی رادە 
پارێزگاری لە ژیان و ئاسوودەیی خێزانەكانیان 

بكەن«.

ناپاكی هاوسەری 
هەڕەشە لە ئاسایشی خێزان دەكات

ئا: لەكە تەنیا
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وارڤین: لەگەڵ ئەوەی دەگوترێ »حیجاب 
و عاب����ا كەلتووری كورد نی����ن« دیاردەی 
حیج����اب لەهەرێم����ی كوردس����تان ب����ەرەو 
زێدەبوون دەچێت. بەڕای ئێوە هۆكارەكان 

چی����ن؟
- جەم����ال نەب����ەز: ن����ەك ه����ەر پێچ����ەو 
رووداپۆش����ین و عابا، بەڵكو گەلێك ش����تی 
دیكەش هەن كە كەلتووری كوردنین و كەچی 
لەمس����ااڵنەی دواییدا بەرەوفرەبوون دەچن. 
وەك: گەندەڵ����ی و بەرتیلخۆری، تەمەڵی، 
مش����ەخۆری، ژنكوژی، لەشفرۆشی مێینە، 
پارەپەرستی و ساختەكاری، لەپاڵ كزبوونی 
تێكشكانی  و  نیش����تمانپەروەری  هەس����تی 
لەنێوبردنی ئاسەوارە  كەس����ایەتی كورد و 
مێژووییەكانی كوردس����تان. ئەمە لەكاتێكدا 
كە هێندەك كەلتووری رەسەنی كورد هەن، 
بەرەونەمان دەچ����ن، وەك رێزگرتنی مافی 
دراوس����ێتی، رێس����ای میواندارێتی، گیانی 
لێقەوماوان،  بەدەنگەوەهاتنی  و  هەرەوەزی 
فەرهەن����گ و بەرهەمی گوندنش����ینی و....
هت����د. هەرچ����ی وش����ەی »حیج����اب«ە، 

ئ����ەوە هەفتجار لەقورئان����دا نێوی هاتووە. 
»پەرێزگرتن«  بەمانای  هەرهەفتجارەكەش 
ن����ەك  دێ.  »خۆدوورخس����تنەوە«  و 
بەمان����ای »روو« یان »س����ەرودەموچاوی 

خۆ«داپۆش����ین.
لەب����ارەی ئ����ەوەوە كە پێچ����ەو رووداپۆش 
)برق����ع( لەكەی����ەوەو لەكوێ����وە داهاتووە، 
چەند تیۆرییەك هەیە. لەهەموویان بەهێزتر 
و جێی باوەرتر ئەمەیە كەلە فارس����ەكانەوە 
لەكۆمەڵگ����ەی عەرەبی  داهاتب����ێ. چونكە 
پێش ئیسامەتیدا، ژن پێچەو رووپێداپۆشی 
نەبووە، بەاڵم جۆرە سەرپۆشێكیان هەبووە 
ك����ە لەگەرم����ای بەتینی هاوین����ی دورگەی 
عارەبس����تان و خ����ۆڵ و ت����ۆزو لمی ئەوێ 
پاراس����توونی. ژنان، دەموچ����او و تەنانەت 
بەرۆكیان )ش����وێنی نێوان هەردوو مەمك، 
بەعارەب����ی جابیب( بەدەرەوەبووە )دوایی 
ئەوەی  موسڵمانان )محەممەد(  پەیامبەری 
رێبەندك����رد، پاش ئ����ەوەی پیاوێك هێندە 
س����ەیری بەرۆكی... ژنێكی كردبوو، خۆی 
كێش����ابوو بەدارێكداو برینداربووبوو. كابرا 

»حیجاب مۆركی كوردی پێوە نییە«

جەمال نەبەز بۆ وارڤین:  
ئیسالمیستەكان هەموو بەرنامەیەكیان بۆ 

دژایەتیكردنی ژنان پێیە
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رووداوەكەی  پەیامبەروباس����ی  چ����ووەالی 
كرد ب����ۆی. ئەوجا ئایەتێ����ك هاتەخوارەوە 
كە دەب����ێ ژنان بەسەرپۆش����ی س����ەریان 

ئەوش����وێنەبگرن.
ژنانی ع����ەرەب لەس����ەردەمی »نەزانی« دا 
نێوبراوە سەربەستییان  كەبە »جاهلیەت« 
لەهێندێ����ك ش����تدا هەب����ووە، توانیویان����ە 
لەهێندێك بۆنەدا بەكۆمەڵ وبەڕووتی خۆیان 
پێشانبدەن. بەتایبەتی لەكاتێكدا كەپیاوانی 
هۆزەكەیان چووبن بۆشەڕ دژبەهۆزێكی دی، 
ژنەكانیان لەوبۆنەیەدا بەرووتی هەڵپەڕیون 
وگۆرانییەكیان گوتووە كە ماناكەی ئەمەیە: 
»ئەگ����ەر ئێوەبردتانەوە، ئەوالەش����ی ئێمە 
ب����ۆ ئێوەیە. خۆ ئەگەر دوژم����ن بردییەوە، 

ئەوالەش����ی ئێمە دەبێتە ماڵی دوژمن«.
فارسەكان پاش ئیسامبوونیان، كاركردێكی 
گەورەیان هەبووە لەسەر كۆمەڵگەی عارەب، 
عەباس����یەكانداو  لەس����ەردەمی  بەتایبەتی 
لەوپێوەندییەو، ئەوجا بەهۆی بەش����دارییان 
لەئاینزای ش����یعەیەتیدا، عەرەبەكان پێچەو 
لەفارس����ەكانەوە  رووداپۆش����یان)برقع( 
وەرگرت����ووە. زۆر رێی تێدەچێ كەوش����ەی 

»برقع« وش����ەیەكی ئێرانی بێ.
لەكۆمەڵگەی كوردەواریدا پێچەو رووداپۆش 
و عەب����ا نەب����ووە، بەهێزتری����ن بەڵگ����ەش 
لەكوردس����تاندا  الدێیەكان  ژن����ە  ئەوەیەكە 
هەتا ئەوڕۆش نەپێچ����ە دەگرنەوەو نەعەبا 
دەپۆشن. راستە پێش دامەزراندنی كۆماری 
ئیس����امی ئێ����ران، پێچ����ە و رووداپ����ۆش 
دەستی  كەلەژێر  كوردستاندا  لەوشوێنانەی 
عارەب وفارس����دا ب����وون هەب����ووە، بەاڵم 
پێچ����ەو عەبا بەمفرەییەی ئ����ەوڕۆ نەبووە. 
ئەمە كاركردی كۆماری ئیس����امی ئێرانەو، 
ئەنجام����ی ئ����ەو ت����رس و تۆقاندنەی����ە كە 
ئێران  ئاخوندەكانی  رژێمی  دەس����كەالكانی 
لەكوردس����تاندا خس����توویانەتە دڵی خەڵك 
و كۆڵكە مەالكانی كوردس����تان، لەسێبەری 
نەبوونی دەسەاڵتێكی نەتەوەیی و نەبوونی 
زانایانی گەورەی وەك مەال محەممەدی كۆیی 
ومەالبچكۆلی هەولێ����ری و مەال محەممەدی 
قزلجی تورجانی ومەردۆخی كوردس����تانی و 
مەالجەمیلی رۆژبەیانی و ش����ێخ محەممەدی 
خاڵ و س����ەعیدی نەورس����ی وماش����ووقی 

خەزنەوی و، بەسوودوەرگرتن لەبوودەڵەیی 
هەرێم،  كاربەدەستانی  گەندەڵی  دەسەاڵتی 
رێكراوەت����ەوە بۆ ئەمانە، بەچەپوڕاس����تدا 

كۆمەڵگ����ەی ك����ورد دابڕزێن����ن.
لەكوردس����تاندا »حیجاب«  ئای����ا  وارڤین: 
مۆركێك����ی ئایین����ی هەیە ی����ان پێوەندی 
بەهاتنی ئایدیۆلۆژیاو ئیسامی رامیارییەوە 

هەی����ە؟
- جەم����ال نەب����ەز: پێچ����ەو رووداپ����ۆش 
لەكوردس����تاندا نە مۆركێكی ئایینی كوردی 
هەیەو نە مۆركێكی رێس����ایی كوردی. لەو 
ش����وێنانەدا ئەبێ ك����ە لەژێر دەس����ەاڵتی 
ع����ارەب، ف����ارس و ئەوجا تورك����دا بوون، 
وەك ش����ارەكان. ب����ەاڵم -وەك لەمەوب����ەر 
گوت����م- لەوش����وێنانەدا كە ئەو دەس����ەاڵتە 
بیانییە داگیركەرانەیەی نەیگەیش����تووەتێ، 
وەك گون����دەكان، ئەو مۆرك����ە بەدیناكرێ. 
عەباو رووپۆشیش رێس����اینین. دیارە، ئەو 
ئیسامەتییەی كە كۆماری ئیسامی ئێران و 
چەند دەوڵەتێكی دیكتاتۆریی دیكەی وەك 
حیجاز و سۆدان كردوویانە بەئایدیۆلۆژیای 
بەهێزی  كاركردێكی  دەس����ەاڵتدارییەكەیان 
هەی����ە ب����ۆ س����ەپاندنی رووپ����ۆش و عەبا 
بەس����ەر ژناندا. چونكە ئیسامیس����تەكان، 
بەرنامەكەی����ان  هەم����وو  بەداخ����ەوە، 
ئ����ەوەی ئازادی����ی ژن����ان  هاتووەتەس����ەر 
نەهێڵن كە ئەمەشیان بەتەواوی پێنەكرێ، 
زەوروزۆن����گ و توندوتێ����ژی بەكاردەب����ەن 
و بەنێ����وی ئایین����ەوە پی����اوان هاندەدەن 
كە ژن����ان كەنەفتبكەن. ئەوەت����ا دەبینین 
ژنكوشتن گەیشتووەتە  دواییدا  لەمسااڵنەی 
بووەتە پەڵەیەكی  بەڕاس����تی  رادەیەك كە 
یەكجار رە ش بەنێوچاوانی دەس����ەاڵتدارانی 
هەرێمی كوردس����تانەوە. چونكە ئەوانن كە 
بەرپرس����ن لە پاراستنی ژیان و سەربەستی 
خەڵكەكەی ئەوێ. ئەمەش مەترس����ییەكی 
بۆ ش����ێواندنی  دروس����تكردووە  گ����ەورەی 
رووی  ناش����یرینكردنی  ك����وردو  فەرهەنگی 
ك����ورد بەرامبەردەرەوە. هەر ئەمەش����ە كە 
ئەركی راپەرینێكی رۆشنبیرانەی نەتەوەیی 
خستووەتەسەر شانی ژنانی كوردستان كە 
بە بەرنامەیەكی رامیاری وجڤاكی گشتگرەوە 
بۆ هەم����وو كۆمەڵگا، واتە ب����ۆ پیاوانیش، 

ب����ەاڵم لەباری س����ەرنجی ژنێت����ی و هزری 
مێین����ەوە، بێنە گۆڕەپان����ی ركەبەرێتی و، 
فەرمانیش����یداوە بەویژدانی هەموو پیاوێكی 
س����ەربەرزو رۆش����نبیری كورد، لەوانەی كە 
نامووس����ی خۆیان لەلەش����ی ژناندانابینن، 
بەڵكونامووس����ی خۆیان لەئ����ازادی خۆیان 
ك����ە  دەبین����ن  نەتەوەكەیان����دا  ژنان����ی  و 
بەش����ێوەیەكی جەماوەرانە پش����تی ئازادی 
ژنان بگ����رن و رووی ئەوانە رەش����كەن كە 
دەیانەوێ ب����ە فڕوفێڵ وكەڵەك ، فەرهەنگی 
بیانی س����ەردەمی بەرد بەس����ەر نەتەوەی 

كورددا بس����ەپێنن.
ئەوانەی كە ئەو رێی����ە چەوتەیان گرتووە، 
دەبێ باش����بزانن ك����ە هەر زی����ان بەكورد 
ناگەیەن����ن بەڵكو بەخۆش����یان دەگەیەنن. 
زوو ی����ان درەن����گ خۆی����ان لەبەرچ����اوی 
نەتەوەی كورد س����ووك وریس����وا دەكەن. 
ئەوەی س����ەرنجمدابێ بەدرێژای س����ااڵن و 
پێشبینیم  و  هۆش����یاریمدابێ  هەرلەكۆنەوە 
كردبێ، چارەنووس����ی كۆمۆنیستەكان بوو. 
ئەو هەاڵنەی كۆمۆنیس����تەكان كردیان هەر 
لەدەروێش����ێتیەوە بۆ رژێمی تیرۆریس����ت و 
كوردك����وژ و دژبە ئازادی س����ۆڤیت، ئەوجا 
دەروێش����ی بۆ ملهۆڕەكانی چین و ئەلبانیاو 
هەرلە كاوێژكردنی قسەكانی لینین، ستالین، 
ماوی خەرفاو و ئەنوەری خواجاوە بیگرە، تا 
دەگاتە بەگژداچوونی هەموو بیرو بۆچونێك 
لەبی����رو بۆچوون����ی كۆنەپەرس����تانەی  كە 
خۆیان نەچێ، ئەوەبوو ئەوكوێرەوەرییەیان 
بەس����ەرهات كە پاش هەرەسهێنانی رژێمی 
گەندەڵ����ی س����ۆڤێت )ك����ە ملوێنێك كورد 
لەدامەزراندن����ی  بێبەش����بوون  لەس����ۆڤێت 
بەپێچەوان����ەی  خۆی����ان،  ب����ۆ  كۆمارێ����ك 
گەلەكان����ی دیكەی س����ۆڤێتەوە( س����ەریان 
لەماڵی پارت����ی دەرهێنا. ئەوڕۆش دەبینین 
حزبە ئیس����امییەكانی كوردس����تانیش هەر 
بەو الڕێ ترسناكەدا دەڕۆن و لەوشوێنەوە 
چەقیان  كۆمۆنیستەكان  كە  دەستپێدەكەن 
تێدابەس����ت و سەریانكرد بەماڵی پارتی دا.

وارڤین: تاچەن����د زیادكردنی كۆتوبەندەكان 
و بەس����تنەوەی ژن بەحیج����اب و ئایینەوە 
هۆكاری گەڕاندنەوەی ژنە بۆ چوار چێوەی 

م����اڵ؟
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- جەمال نەبەز: ماڵ وماڵداری، لەبنەڕەتەوە 
ه����ەر ب����ۆ ژن نیی����ە بەڵكو بۆ پیاویش����ە. 
لەكۆمەڵگایەك����ی تەندروس����تدا ژن و پیاو 
ئەرك����ی بەڕێوەبردن����ی م����اڵ و زاڕۆكانیان 
ومیوانەكانی����ان یان پێك����ەوە دەكەن یان 
دادپەروەرانە  لەنێو خۆیاندا خۆویس����تانەو 
بەش����دەكەن. ب����ەاڵم كوێرەوەرییەك����ە لە 
پیاوەفەرمانییكاندایە  دواكەوتووە  كۆمەڵگا 
ك����ە ژن بەزۆر دەخزێندرێت����ە ماڵ و كاری 
چێش����تخانەو سەرپەرش����تیكردنی من����داڵ 
دەدرێ����ن  ومی����وان  مێ����ردو  خزمەت����ی  و 
بەس����ەریداو،رێی چوونە دەرەوەو كاركردن 
و ژیانێكی ئاس����ایی دەگی����رێ لێی. دیارە 
ژن لەكۆمەڵ����گای پیاوفەرمانی����دا ئەگ����ەر 
رووپۆش یان س����ەرپێچیش نەگرێتەوە هەر 
مەترسی ئەم كەنەفتكردنەی لەسەر دەبێ، 
بەاڵم رووپۆش و »حیج����اب« كۆتوبەندی 
كەنەفتێك����ەی توندت����ر جەڕەباب����ە دەداو، 
ئ����ەوە دەخاتەبەرچ����اوی ژنەك����ە كە »تۆ 
چۆنك����ە مێیینەی����ت مافی ئ����ەوەت نییە، 
تەنانەت س����ەرودەموچاوی خۆت پێش����انی 
خەڵك بدەی����ت«. ئەمەش بەش����ێوەیەكی 
چوونەدەرەوە  ل����ە  رێگرتنە  ناراس����تەوخۆ 
لەماڵ و پێوەندینەبەس����تن بەدەرەوە، وەك 
ئەوەی لەگرتووخانەیەكی تاكەكەس����یدابێ. 
واتە: نەچوون بۆ گەڕان، چایخانەو میوانی 
بەتەن����ێ. هەروەها نەچوون ب����ۆ كاركردن 
یان خوێن����دن، ئەگەرهات����وو قوتابخانەكە 
تێكەڵ ب����وو. بەكورت����ی: ناچاركردنی ژن 
بەژیانبردنەسەر بەپارەی مێرد. كە ئەمەش 
مێردەكەوە  بەئ����ارەزووی  بەندبوونە  مانای 
ك����ە نانبدەی����ەو ژنیش نانوەرگ����رە. لەهەر 
شوێنێكیشدا نانبدە كێبوو هەر ئەو كەسەیە 

كە قس����ەی دەخوا.
ئەم زۆرداریی����ەش بەرامبەر بەژن بەبیانووی 
ئایینەوە دەسەپێندرێ بەسەریدا. مەالكانیش 
كە خۆی����ان كردووە بەدەمڕاس����تی ئایین و 
نوێنەرانی ئێزدان لەسەر زەوی، هیچ كاتێك 
ئامادەنەبوون و نی����ن رێبدەن بەوتووێژێكی 
بابەتانەی زانستانە لەوبارەیەوە. خۆ ئەگەر 
كەوتیتە قس����ەكردن لەگەڵیان و بۆڕتدان و 
بیانووت بەدەستەوەنەهێشتن، ئەوا دەكەونە 
ئ����ەوەی تۆمەت����ی كافرب����وون بخەنەملت و 

هەڕەشەكردن لێت. هەڕەشكردنێكیش كەلە 
ئەنجام����ی كەوڵبوونەوە هاتبێ، نیش����انەی 
لەبەرئەوە،  پێشانداندا.  لەبەڵگە  نابووتێتیە 
دەب����ێ ئایین ورامی����اری لەیەكجیابكرێنەوە. 
ئایین باوەڕەو بەهیچ تەرازوویەك ناكێشرێ 
و بەهیچ پێوانەیەكیش ناپێورێ و، راستی و 
ناڕاستی بەهیچ بەڵگەیەك ساخناكرێتەوە،لێ، 
رامی����اری زانس����ت و تەكنیكە كە س����ەنگ 
و ت����ەرازووی خۆیان هەی����ەو وتووێژ دەكرێ 
لەسەریان و درۆ وراستییان تاقیدەكرێتەوە.
لەبەر ئەم دووش����تە. ئایی����ن ورامیاری، زۆر 
بەیەكناكرێ����ن.  تێك����ەڵ  و  لەیەكجی����اوازن 
ب����ەاڵم دەتوانن لەتەنیش����ت یەكەوە هەبن و 
هەریەكەیان رێزی خۆی پێبدرێت. بۆ وێنە: 
بالەفەرمانگەیەكدا زانس����تكاران نەخش����ەی 
وزەی كارەباو ئابووری كش����توكاڵی بەپێی 
بڕی بارانبارین بكێش����ن، لەسەرش����ەقامیش 
باوەڕداران بەفریشتەی باران وتڕەتووشی كە 
بەزمانی كوردی ئاڤێستایی تشتیریا)تووشی 
وتەڕی( ب����ووە، نوێژەبارانەی خۆیان بكەن 
كەمەالكان لەنەزانینەوە ئەم رێس����ا كۆنەی 

كوردیان بەستووە بەئایینی ئیسامەوە.
وارڤین: كاریگەری »حیجاب« و بەندبوونی 
ژن پێ����وەی، تاچەند وا ل����ە ژن دەكات كە 
لەالی����ەن بیركردنەوەوە بۆ هەندێك پرس����ی 

خۆشگوزەرانی كۆیلەبێ؟
ژن  كۆیلەكردن����ی  نەب����ەز:  جەم����ال   -
ش����تێك نییە ه����ەر پێوەن����دی بەگەلێك و 
هزری  سیستەمێكی  بەڵكو  واڵتێكەوەهەبێ، 
ورەوان����ی جیهانیی����ەو، بێنامووس����ییەك و 
رەوشتنزمییەكی نێونەتەوەییە، بەاڵم لەهەر 
واڵتە بەشێوەیەكی دیكەو بیانوویەكی دیكە 
كە  گەندەڵەی  ئەوپ����ەروەردە  دەخرێتەكار. 
بەدرێژای����ی ه����ەزاران س����اڵە بەكاردەبرێ، 
جۆرە خۆناس����ینێكی تایبەتی ناسروش����تی 
بەژنان داوە كە ژن بەزۆری وایلێهاتووەخۆی 
بەبەرپرسیار ئەزانێ بۆ دابینكردنی تێچووی 
بژێو و ئەركی نانپەیداكردنی. بۆیە دەبینین 
لەهێندێ����ك لەواڵت����ە رۆژهەاڵتییەكاندا ژنی 
رووپ����ۆش یان حیجاب����دار، حیجابەكەی كە 
ئەوە  لەپیاوانە،  گوایەنیشانەی شەرمكردنی 
دەكاتە بیانوو بۆ ئەوەی بیرلەكاری دەرەوەو 
زەحمەتكێش����ان نەكات����ەوە، بەڵكوچ����اوی 

لەپیاوەكەی یان لەباوكی یان لە براكەی بێ. 
خۆ ئەگەر باری ئاب����ووری مێردەكەی باش 
بوو،جلكی جوان و زێڕی زۆری بۆ كڕی ئەوا 
بەهەموو ج����ۆرە كۆیلەیەتییەك رازی دەبێ. 

ئەمەش هەژاریی رۆشنبیرییە.
بەكورت����ی: دەبێ لەگۆڕەپان����ی پەروەردەدا 
شۆرش����ێك رووب����دا ك����ە سیس����تەمی كۆن 
لەبنەڕەت����ەوە بگۆڕێ. دیارە ئ����ەو گۆڕینە 
زەحمەت����ەو پێویس����تی ب����ەكات و خەباتە، 
بەاڵم ژنان دەتوانن ئ����ەو گۆڕینە بهێننەدی 
لەڕێی ئەو بەرنامەیەوەكە لەمەبەر، پەنجەم 

راكێشابۆی.
وارڤی����ن: ئایا پێچە بەنموون����ە كە لەئاكرێ 
و زاخۆ و هەندێك ناوچەی دی كوردس����تان 
هەی����ە، دەك����رێ بڵێین حیجابە ی����ان ئەوە 
نەرێتێك����ی پێش����ینەی ك����وردەواری بووە؟ 
پۆشینی حیجاب مەترسی چی لێدەكەوێتەوە. 
ئیسامی سیاسی تا چەند هۆكاری پۆشینی 
حیجابە. ئایا مەبەس����ت لێی خزمەتی ئایینە 
یان مەبەس����تێكی سیاس����ییە؟ ئایا حیجاب 
بەمانای سڕینەوەی كەلتووری كوردی دی؟

- جەمال نەبەز: هیچ جۆرە پێچەو عەبایەكی 
ژنان����ە لەكوردس����تاندا مێ����ژووی نەب����ووە، 
بەش����ێك نەبووە لەكەلت����ووری كورد. وەك 
لەمەوبەرگوت����م، ئەو كوردان����ەی دووربوون 
ژن����ە  وەك  داگیرك����ەران،  لەفەرهەنگ����ی 
گوندییەكان، ئەوەت����ا هەتا ئەوڕۆش پێچەو 
عابایان نییە. بەڵكو جۆرە س����ەرپێچێكیان 
هەبووە كە بۆ جوانی ب����ووەو لەگەڵ جلكە 
رێكەوتووەوەسەریش����ی  كوردیەكەی����ان 
پاراس����توون، كاتێ����ك مەنجەڵ����ە ماس����ت 
و ش����تی قورس����یان خستووەتەس����ەریان. 
س����ەرپێچەیان  ئ����ەو  كوردی����ش  پیاوان����ی 
بەش����ێوەی مشكیوش����ەدەوجامانە هەبووەو 
هەیە. ئێس����تە كچانی كورد هەن كە جلكی 
كوردی دەپۆشن، لەباتی سەرپێچە كۆنەكە 
بەرەنگەكوردییەكان  تەن����ك،  پارچەیەك����ی 
س����ۆروزەردو كەس����ك، بۆجوانی دەبەستن 
بەنێو چاوانیانەوە. ژیان����ی كورد چ لەباری 
كاركردن����ەوە لەكێڵگەكان����دا و چ لەب����اری 
پێچەگرتنەوەو  لەگ����ەڵ  لەواڵت  بەرگرییەوە 
عابا ناگونجێ. ئ����ەوەی لەهێندێك نێوچەی 
بادینان هەیە، هیچ رێس����ایەكی كۆن نییە. 
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ئەو نیگارانەی كە گەشتیارە ئەوروپاییەكان 
گرتوویان����ە  ئەووێنان����ەی  كێش����اویانەو 
كە  ئەوەدەردەخەن  رابوردوودا  لەسەتەكانی 
ئەو جۆرە پێچەی����ە مێژوویەكی كۆنی نییە.
ش����ایەنی باس����ە، ژنانی بادینان پتر لەژێر 
گوشاری پاش����كەوتخوازیدان، وەك لەژنانی 

نێوچەكانی دیكەی باشووری كوردستان.
پۆشینی پێچە، مانای بەكەم تەماشاكردنی 
تەماش����انەكردنێتی.  بەیەكس����ان  و  ژن 
ئەمەش بەبیانووی پاراس����تنی نامووسەوە. 
نامووس كە وش����ەیەكی وێنانییە )نۆمۆس( 
و بەمان����ای رەوش����ت و رێس����ا دێ، هی����چ 
پێوەندییەكی بەجۆری جلك و پۆش����اكەوە 
نیی����ە: بەپێچەوان����ەوە، ك����وردی كۆن زۆر 
دژی سەرپۆش����ین بوون، ئەوەنییە پەندێكی 
پێش����ینان دەبێژێ: »ئەو ی سەردەپۆشێ، 
ژێری دەفرۆش����ێ« ئەوە قس����ەی من نییە، 
كەلتووری كوردە.  پەندیپێش����ینانەو  بەڵكو 
نامووس����ی هەر كەس����ێكیش، بەكەس����ەكە 
خۆیەوەبەن����دەو لە لەش����ی هیچ كەس����ێكی 
دیكەدا نییە. بوونی نامووس، مانای بوونی 
ئ����ازادی مرۆڤە. دی����ارە هەم����وو مرۆڤێكی 
ئازاد مافی ئەوەی هەی����ە بەرگری لەئازادی 
خۆی ب����كاو، كۆمەڵگاش ئەگ����ەر ئازادبوو 
پش����تگیری بكات.راس����تە، هەموو مرۆڤێك 
پێویس����تە لەس����ەری رێزی بیروڕای گشتی 
بگرێ. لێ كۆمەڵگاش پێویس����تە لەسەری، 
رێزی هەڵس����ووكەوتی تاكەكەس بگرێ. كە 
ئ����ەز دە بێژم رێزگرتن لەپەس����ەندكردن جیا 
دەكەم����ەوە. بۆ وێنە: ئەگەر لەهیندس����تان 
بژیامایە،رێ����زی ئەوكەس����انەم دەگ����رت كە 
گا دەپەرس����تن، وات����ە قس����ەی ناش����یرین 
ورووشێنەرم پێنەدەگوتن: بەاڵم گاپەرستیم 
پەس����ەند نەدەكردو،چاوم نەدەپۆشی لێی و 
هەوڵمدەدا خەڵك بێنمە س����ەرئەو باوەرەی 
كە گاپەرستی لەهۆش����یارییەوە دوورە. ئەو 
كچە ك����وردەش كە پێچە دەگرێتەوە، ئەگەر 
بەڕاس����تی و بەئارەزووی دڵ����ی خۆی بێ و 
لەباوەڕەوە ئەوەی كردبێ ولەترس����ی باوك، 
دایك، مێرد، برا یان لەترس����ی سەرزەنشتی 
خەلك نەب����ێ، ئەوا رێزی دەگ����رم و ئەگەر 
دەم����م بیگاتێ تێیدەگەیەن����م كەوێ، ئەگەر 
خ����ۆی بەنامووس بێ، ئەوا بەپێچەو بێپێچە 

هەر بەنامووس����ە. بۆچی دەبێ خۆی لەپیاو 
بەكەمتر بزانێ. خۆ ئەگ����ەر هەوڵیدا بەزۆر 
یان بەفێڵ، پێچە بەكچێكی هاوڕێی بگرێتەوە 
ئەوا لەدژی ئەوكارەی دەوەستم،چۆنكە وێ 
هەرهێندە ئازادە كە نەبێتە هۆی نەهێشتنی 

ئازادی.
هەم����وو  و  كۆمۆنی����زم  وەك  ئیس����ام، 
دارێ  ب����ەزۆری  دی،  ئایدۆلۆژیایەك����ی 
و  وخەڵكتۆقان����دن  ودەستوەش����اندن 
توندوتێژی نەك هەرپەرەناس����تێنێ، بەڵكو 
گەورەترین زیانی بەردەكەوێ. چی بەس����ەر 
كۆمۆنیزم هات، ئەمەش بەسەر ئیسام دێ 
ئەگ����ەر بێت و بكەونەس����ەر رێیتوندوێیژی. 
بال����ەوە  تەنگەتیلك����ەكان،  ئیسامیس����تە 
خەڕۆنەبن كە لەمس����ااڵنەی دواییدا ژمارەی 
نوێژك����ەران وحاجی����ان بەڕێ����ژە زۆر بووە.
ئەوەی وای لەوكەسانەكردووە كە رووبكەنە 
نوێ����ژورۆژوو ح����ەج، روول����ە نابووتیكردنی 
سیس����تەمی س����ەرمایەدارییە ك����ە  بووەتە 
ه����ۆی بێ����كاری و ه����ەژاری لەنێوریزەكانی 
رووكردنە  ئ����ەم  س����ەرمایەدارەكاندا.  واڵتە 
ئیسامە، لەركی سەرمایەداری و لەئەنجامی 
پرۆپاگەن����دەی رژێم����ی ئێرانەوەیە ، لەگەڵ 
ئەم����ەش  پ����ارە.  بەملی����ارد  بەخش����ینی 
كۆمۆنیس����تێتی  مۆدەی  مۆدەیەك����ەو،وەك 
كە س����ەردەمێك بوو بەدەگمەن كەس����ێكت 
دەدی، خۆی بەماركس����ی نەزان����ێ. هەموو 
بەوالوە  لەماوەیەكی سنووردار  مۆدەیەكیش 
پتر ن����اژی. بەتایبەتی ئ����ەم هەموو خراپە 
كارییەی ك����ە رژێمی فارسپەرس����تی ئێران 
ورژێمی تركپەرستی ئەنقەرە لەژێر پەردەی 
ئیس����امەتیدا دژ بەكوردوژن����ان دەیكەن و، 
مەالكانی كوردستانیش بەرامبەر بەوكردەوانە 
كڕو بێدەنگ، پێچەلەڕووی ئەوانە الدەدا كە 
خۆیان بەدەمڕاستی خوا دەزانن. خوا گەلێك 
مەزنتر ودەس����ەاڵتدارترە ل����ەوەی رووبكاتە 
بەندەی خۆی و پێیی بێژێ: »بڕۆ لەس����ەرم 
بس����تێنەرەوە«...... تۆڵەم  بڕۆ  بكەرەوە، 
نا كاكە، نا......خ����وا وا نا فەرموێ. ئەمە 
بوختانكردنە بەخوای ئافەرێنەری گەردوون. 
ه����ەر لەئەنجامی ئەمەش����ەوەیە كە هەزاران 
موس����ڵمانی فارس، عارەب بوون بەدیان و 
بەهایی. خواپەرستی،ئاسنگەری و بەرگدروون 

نییە بكرێتە پیشە بۆ نانپەیداكردن. خزمەتی 
خوا دەبێ بێ پ����ارە وەرگرتن و توندوتیژی 
ب����ێ. ئالەم كات����ەدا كەبە ملی����ۆن خەڵكی 
بێكاری،  برس����ێتی،  بەدەست  كوردس����تان 
نەخۆش����ی و نەخوێندەواریی����ەوە دەناڵێنن، 
كەچی بەه����ەزاران كورد لەژێر پرۆپاگەندەی 
ئەم مەالیانەدا روودەكەن����ە حیجاز وپارەی 
كورد دەبەن بۆ رژێمی دیكتاتۆری سەعوود. 
مەال كوردەكانیش رۆژێك ئەیانگووت »ئەرێ 
خەڵكینە، ئەوپارەیە بۆ لەواڵتەكەی خۆتاندا 
بەختناك����ەن ب����ۆ دامەزراندن����ی قوتابخانە، 
پیشەس����ازیی  زانس����تگە،  نەخۆش����خانە، 
بەرهەمهێنەر، یاریگە، ش����وێنی حەسانەوەو 
خوێن����دكار پێگەیان����دن وكاردۆزین����ەوە بۆ 
بێ����كاران« م����ەالكان، ئەمە ناك����ەن بەاڵم 
ئ����ەوەن پیاوان  هێندێكیان ه����ەر خەریكی 
دژی ژن����ان تێژ بكەن، ئەوەتا كوردس����تان 
بووە بە واڵتی ژنقڕان و لە ئەوروپاش نێوی 
كوردبووە بە »ژنكوژ«.حكوومەتی هەرێمی 
كوردستانیش لەباتی ئەوەی فریای چاكسازی 
ئ����ەم بارە نالەبارە بكەو ێ، كەچی ئەوس����ێ 
ستانەی كە بەدەستەوەیە، بوونەتە چێشتی 
مجێ����ور و هەر گەڕەكێك10-12 ماڵە عارەبی 
دەوڵەمەن����د هاتوونەتە نێ����وی و خانوویان 
كڕی����وەو زمان����ی عارەبی بەس����ەر خەڵكی 
كوردس����تاندا دەس����ەپێنن وبەرەبەرە، وەك 
عارەبەكانی هاوێژە)كە كردیان بە حەوێجە( 
ئەوانەی مەلیك فەیس����ەڵ هانینی بۆ ئەوێ، 
دەبنە »عارەبی رەسەن«. بێجگە لەمەش، 
كاربەدەس����تانی هەرێم دەیانەوێ دیانەكانی 
عێراق ك����ە ژمارەیان چەند س����ەتهەزارێكە 
بگوێزنەوە كوردستان كە تەنانەت نوێنەرانی 
دیانەكان خۆیان، باوەڕیان بەسەرگرتنی ئەو 
جۆرە وڕێنانە نییە. ئەوەش����مان بیرنەچێ، 
كاتی خۆی س����ەركردە دیان����ەكان بوون كە 
دژی هاتنەكایەی كڵێسەی كوردیزمان بوون. 
خۆش����ك و برا ئاشوورییەكانیش كە دەگەنە 
ئەوروپ����ا، دانێك����ی خێر بەك����ورددا نانێن. 
پاراس����تن و خزمەتی لێقەوم����اوان، ئەركی 
سەرش����انی هەموو مرۆڤێكی مرۆڤدۆس����تە، 
زانستانەوبەپێی  نەخشەی  بەبەرنامەو  بەاڵم 
توانس����ت وب����ۆ هەژارودەس����تكورت ن����ەك 
بۆدەوڵەمەن����دان وتێكدان����ی دێمۆگرافی����ای 

كوردستان. 
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»شیعرم دەنووسی«
هاوڕاز ش����ێخ ئەحمەد حەمەد، چوارەم منداڵی 
خێزانەكەیان بووەو 3برا و 3 خوش����كی هەیەو 
لەش����ەقاڵوە 11/1/ 1970 لەدایكب����ووە، دواتر 
هاتوونەت����ە هەولێر، لەپۆلی 3 س����ەرەتاییەوە 
دەس����تی بە خوێندنەوە ك����ردووە. ئەو دەڵێ: 
»زۆربەی رۆژنام����ەو گۆڤارەكانم دەخوێندەوە، 
تەنانەت الپەڕەیەكم نەدەپەڕاند«. وەك گوتی 
براگەورەك����ەی هەم����وو گۆڤ����ارو رۆژنامەكانی 
ئەوكات����ی بۆ هێناوەت����ەوە ماڵ����ەوەو ئەویش 
خوێندوویەت����ەوە. هەر لەقوناغی س����ەرەتایی 
زۆربەی ش����یعرەكانی دیوانی بێكەس و قانعی 
لەبەربووە، لەپێنجی سەرەتایی بووە كۆمەڵێك 
شیعری لەبارەی كوردەوە نووسیوە، لەقۆناغی 
ناوەندی هەستی نەتەوایەتی زیاتر بووە. هاوڕاز 
دەڵێ »لەهەموو بۆنەو ئاهەنگەكانی قوتابخانەدا 

هۆنراوەی نیش����تمانیم خوێندووەت����ەوە، بەاڵم 
هەندێكج����ار رێگەیان پێن����ەدەدام چونكە ئەو 
شیعرانە قەدەغەبوون«. هاوڕاز، بیرەوەریییەكی 
هەیە كە ق����ەت لەبیری ناچێت����ەوە. »رۆژێك 
لەگ����ەڵ هاوڕێیەك����م بەیان����ی زوو چووی����ن بۆ 
قوتابخانەو لەسەر دیواری پۆلەكانمان دروشمی 
نووس����ی وەك »یاكوردس����تان  كوردایەتیمان 
ی����ان نەم����ان« و »ب����ژی كوردس����تان« كە 
دەوام دەس����تیپێكرد بەڕێوەب����ەری قوتابخانەو 
مامۆس����تاكان زۆر تووڕەب����وون، زۆر هەوڵیاندا 
ئاشكرای بكەن كێ نووس����یوویەتی، هەرچەند 
زۆر دەترس����این، بەاڵم خۆمان ئاشكرا نەكرد، 
ئێس����تا ئەو رۆژە جێگەی خۆشحاڵییە بۆمان، 

بەاڵم ئەوكات جێگەی ناڕەحەتی بوو«.
هاوڕاز، قۆناغی دواناوەندی لەقوتابخانەی كچانی 
هەولێر بووە، لەو قۆناغەدا هەستی كوردایەتی 

بەهێزت����ر بووەو مامۆس����تایەك پش����تیوانی 
لێكردووە »مامۆستا دیار ئەتروشی كەسێك بوو 
بەهەموو مانایەكەوە كورد بوو، كوردایەتییەكی 
زۆر پاك و بێگەردی دەكرد، پۆلی چوار بووم 
بەهۆی مامۆستا دیار، بەشداریم لەمیهرەجانێكی 
سەرتارسەری بۆ ش����یعر كرد، بەاڵم وەزارەتی 
رۆشنبیری تێبینییان لەسەر شیعرەكان هەبوو، 
ئەگەر هەڵەی����ان تێدابوایە چاكیان دەكردەوە. 
تەنیا ش����یعرەكەی من هی����چ هەڵەیەكی تێدا 
نەبوو. شیعرەكەم ناوی )نەفرەت لەئەهریمەن( 
بوو و لەهەولێر یەكەم دەرچوو. میهرەجانەكە 
لەش����اری دهۆك ئەنجامدەدرا، نەیانهیشت ئەو 
شیعرەم بخوێنمەوە، چونكە تەنیا رێگەیان بەو 
شیعرانە دەدا ستایشتی رژێمی بەعسی دەكرد، 
ئەو ش����یعرەی من پێچەوانەی ئ����ەوە بوو«. 
ئەو لەپۆل����ی پێنج بووە كۆڕەوەكە دەس����تی 
پێك����ردووە. دوای گەڕانەوەی����ان ب����ۆ هەولێر 
درێ����ژەی بەخوێن����دن داوە، ئامادەی����ی تەواو 
كردووەو لەپەیمانگەی مامۆستایان وەرگیراوە 
»پەیمان����گای مامۆس����تایان لەئاس����ت هیواو 
ئارەزووەكانی مندا نەبوو، ئارەزووم بوو بچمە 
كولێژی ئەدەبیات و بەش����ی كوردی بخوێنم، 

بەنابەدڵی دووساڵی پەیمانگەم تەواوكرد«.

ژنە پەرلەمانتارێكی 
یەكگرتوو:  لە ماڵەوە 

میكیاژ دەكەم 

وارڤین – تایبەت: 
لەدوای راپەڕینەوە چووەتە ناو كاری سیاسی و لەماوەی كەمتر لە 10 ساڵدا 

لە ئەندامێتی حزبەوە توانیویەتی بگاتە ئەندامێتی پەرلەمانی كوردستان. 
ئەو وێڕای باسكردنی بەسەرهاتەكانی منداڵی خۆی باسی ژیانی تایبەتی 

خۆیشی بۆ خوێنەرانی وارڤین دەخاتەڕوو.

بە خانزادی میری سۆران سەرسامە
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»دایكم هۆكاری سەركەوتنمە«
 ئەو لەبارەی خوشك و براكانیەوە دەڵێ »پێش 
ئەوەی خوشك و برا بین هاوڕێینە، هەموو شتێك 
ب����ۆ یەكتر باس دەكەین«. گوتیش����ی »باوكم 
بەه����ۆی ئەوەی باوكی و دوو ب����رای بەیەكەوە 
ش����ەهیدببوون، هەم����ووكات ترس����ێك لەدڵی 
هەبوو بەرامبەر بەژیانمان، جگە لەوەش بوونی 
ئێمە لەناو ژیانی سیاس����ی هەندێكجار باوكمی 
ناڕەحەت دەكرد، دایكیشم هەمان ترسی هەبوو، 
بەاڵم كەسێكی زۆر تێگەیش����توو و بەهێزبوو، 
ئەوەی من ئێس����تا پێگەیش����تووم هەمووی بۆ 
خۆڕاگ����ری ئەو دەگەڕێتەوە، چونكە هەمووكات 
نەیدەهێش����ت بوونی ئێمە لەناو ژیانی سیاسی 
ببێتە هۆی دروس����تبوونی كێش����ەو هەمووكات 
باوكم����ی ئارامدەكردەوە، هەرچی بڵێم لەبارەی 
دایك����م هەر ت����ەواو نابێ، چونك����ە گەورەترین 

یارمەتیدەرە لە پێگەیاندنی من دایكم بووە«.

ژیانی سیاسی
دوای راپەرین بەهۆی ئەو كەشووهەوا حزبییەی 
لەهەرێمی كوردس����تان دروس����تبوو، بێایەنی 
كارێكی ئەس����تەم بوو، ئەو كات هاوڕاز مەیلی 
بۆ یەكگرت����ووی ئیس����امی هەب����ووە. گوتی 
»یەكگرت����ووی ئیس����امی نزیكترین حزب بوو 
لەبیروبۆچوونم، براكەشم ئاراستەیەكی ئیسامی 
میان����ڕەوی هەبوو، ئ����ەوەش كاریگەری هەبوو 
لەس����ەرم«. هاوڕاز، باسی لەوە دەكرد جۆرێك 
لەناجێگیری لەژیانیان هەب����وو بەهۆی ئەوەی 
ژیانێك����ی پر لەت����رس و كاركردنی نهێنی، ئەو 
ئازارانەی لەژیانی سیاسی رووبەڕووی بوونەتەوە 
زیاتر ئازاری دەروونی بوون »3 ناوەندیم تەواو 
كرد بڕیارمدا بچم بۆ پەیمانگای مامۆستایان، بەاڵم 
بەهۆی ئەوەی بەعس����ی نەبووم وەریاننەگرتم، 
پێیانگوتم ئەگەر ببیتە بەعس����ی وەرتدەگرین، 
ئ����ەوكات پێمگوتن ئەگ����ەر پەیمانگاكە بهێننە 
بەر دەرگامان نابمە بەعسی«. ئەو لەریزەكانی 
یەكگرتوو دەس����تیبەكار ك����ردووەو و لەماوەی 
كاركردنی لەناو ئەو حزبەدا چەندین پۆس����تی 
وەرگرتووە. لەوانە 7 ساڵ بەرپرسی خوشكانی 
ئیس����امی لقی هەولێ����ر ب����ووە. ماوەیەكیش 
نوێنەری سكرتاریەتی خوشكان بووە، هەروەها 
بەرپرس����ی نووس����ینگەی س����كرتاریەت بووە، 
لەدوایین كۆنگرەی خوشكانیش دووهەم دەنگی 

هێناوەتەوە، ئێس����تاش پەرلەمانتارەو ئەندامی 
لیژنەی تەندروستی پەرلەمانی كوردستانە.

بۆچوونەكانی
بەب����ڕوای هاوڕاز جیاكاری لەنێ����وان پیاو و ژن 
زیانێكی گەورەی لە ژن داوە. ئەو باسی لەوەكرد 
بەگوێرەی ئیسام جیاكاری لەنێوان ژن و پیاودا 
نییەو ئەركەكان هاوبەش����ن ب����ۆ هەردووكیان، 
بەاڵم كومەڵگا هاتووە جیاكاری دروستكردووەو 
رۆڵی ژنی كەمكردۆت����ەوە »ژن دەبێ ئیرادەی 
بەهێ����ز بێ و خۆی پێبگەیەنێ و لەیەك بازنەدا 
نەخولێتەوە. دەبێ ژن����ان كزۆڵە نەبن و مافی 
خۆی����ان داوا بكەن، چونكە ك����ەس نایەت بڵێ 

ئەوە مافی تۆیە«.
لەب����ارەی ئەو ژنانەی ئێس����تا لەسیاس����ەت و 
رێكخراوەكانی ژن����ان كاردەكەن گوتی »هەموو 
ئەو ژنانەی ئێس����تا كاردەكەن لەناو سیاسەت 
و رێكخراوەكانی ژنان رۆڵێكی باشیان هەبووە، 
ب����ەاڵم دەبێ جدیت����ر كاربكرێ����ت و هەنگاوی 

باشتریان هەبێت«.

ئۆپۆزیسیون
ه����اوڕاز ئاماژەی بەوەدا هەر خولێكی پەرلەمان 
بەگوێ����رەی سیاس����ەت و پێكهاتەك����ەی رۆڵی 
خۆی هەبووە، بەاڵم ئێس����تا بەهۆی كرانەوەی 
دیموكراتی و بوونی ئۆپۆزس����یۆن ئەم خولەی 
پەرلەمان چاالكتر دەبێ����ت لەخولەكانی دیكە، 
بەاڵم لەگ����ەڵ ئەوەش بەدەر نیی����ە لەجۆرێك 
ئۆپۆزیسیۆن،  و  لەتێكنەگەیشتنی دەس����ەاڵت 
گوتی »بۆ داهاتوو، ئەوەش دەبێتە ش����تێكی 

ئاسایی«.

ژیانی هاوسەرگیری
هاوڕاز 13ساڵە هاوسەرگیری كردووە. ئەوكاتەی 
هاوس����ەرگیری كردووە، لەناو ژیانی سیاس����یدا 
بووە. هاوس����ەرگیرییەكەی بەڕێك����ەوت بووە، 
مەرج����ی ئ����ەوەی هەبووە ب����ەردەوام بێ لەناو 
سیاسەت، هاوسەرەكەی رێگرنەبووە. 3منداڵی 
هەیە، كچێك و دوو كوڕ، لەبارەی درووستكردنی 
هاوس����ەنگی لەنێوان ژیانی تایبەتی و سیاسی 
گوت����ی »ئەركی ئێمە قورس����ترەو ماندوویەتی 
زۆرتری تێدایەو دەبێ هاوسەرەكەم و منداڵەكانم 

رازی بكەم«.

راگەیاندن 
ه����اوڕاز، ل����ەدوای س����اڵی 1994 لەراگەیاندن 
كاریكردووە، لەرادیۆی یەكگرتوو بەرنامەییەكی 
هەبووە بەناوی »پەیامی خوش����كان«، بەاڵم 
بەردەوام نەبووە. ماوەیەكیش بابەتی بەرنامەی 
ئێس����تا  راگەیان����دن  »كاری  ئامادەك����ردووە 
ئاس����انترە، بەاڵم راگەیاندنی ئێستا نەیتوانیوە 
لەخزمەتكردن����ی كۆمەڵگادا ب����ێ و نەیتوانیوە 
كێشەكانی كۆمەڵگا بەئاراستەی چارەسەركردن 

بخاتەڕوو، تائێستاش زۆر ئەكادیمیانە نییە«.

سەوزی پێ جوانە
ئەو جلی كوردی زۆر پێ جوانە، رەنگی س����ەوز 
جوانتری����ن رەنگە الی، گوتی »رەنگی س����ەوز 
كاریگەری باشی لەسەر دەروون هەیە، چونكە 
رەنگی سروشتیش����ە، جگە لەوە پرتەقاڵیش����م 
پ����ێ جوانە«. ه����اوڕاز، هەندێ����ك كات مكیاژ 
تەنی����ا بۆ ماڵەوە ب����ەكار دەهێنێ����ت، بۆنیش 
بەگوێ����رەی پێویس����ت بەكاردەهێنێ����ت، بۆنی 
نێرگزی پێخۆش����ە. لەگەڵ ئەوەش گوڵی نێرگز 
جوانترین گوڵە الی. هەروەها مۆسیقای هێمنی 
پێخۆشەو ئەوكاتانە گوێ لەمۆسیقا دەگرێت كە 
بیر لەش����تێك دەكاتەوە. چونكە هەستدەكات 
یارمەتی����دەرە بۆی، زۆر كتێب����ی خوێندۆتەوە، 
بەاڵم ئەوەی زۆر كاریگەری هەبووە لەس����ەری 
»ژانی گەلی ئیبراهی����م ئەحمەد، دیوانی نالی، 
روح دین ئەلئیسامی و ئەلئیمان وئەلحەیات«ە. 
ئەو سەرسامە بەكەس����ایەتی »خانزادی میری 
س����ۆران« و گوتی »خانزاد، توانیویەتی ئەوە 
بس����ەلمێنێ كە ژن دەتوانێت هەموو ش����تێكی 
گەورە بكات، ئەگەر بیەوێت«. هاوڕاز، كە منداڵ 
بووە پێیخۆش بووە ببێتە شاعیرێكی بەناوبانگ 
»ئێستا ش����یعر نانووسم، بەاڵم پێمخۆشە بۆم 
بخوێندرێتەوە«. هەروەها نامیلكەیەكی شیعری 

بەناوی »غوربەت« باڵوكردووتەوە. 

ساكار رۆستەم
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وارڤین- هەولێر: 
بەپاس���اوی نەبوونی دیاردەی لەشفرۆش���ی 
لەهەرێمی كوردس���تان و نەبوونی دەسەاڵتی 
هەمواركردنی یاس���اكانی عێراق فراكسیۆنی 
لەدیاردەی  رێگرتن  پڕۆژەیاسای  كوردستانی 
لەشفرۆشی رەتكردەوەو پەرلەمانتارێكی ئەو 
فراكسیۆنەش دەڵێ »ئەوان دەیانویست ئەو 
تاوان���ە بكەنە یەكێك لەتاوانە ئابڕووبەرەكان 
بۆیە رەتمانكردەوەو ناشمانەوێ قسەی لەسەر 
بكرێت«. لەبەرامبەردا س���ەرگوڵ قەرەداغی 
پەرلەمانتاری كۆمەڵ دەڵێ »لیستی دەسەاڵت 

زۆرجار بانگەش���ەی دیموكرات���ی و بەرگری 
لەماف���ی ژن���ان دەكەن، ب���ەاڵم لەبەرئەوەی 
ئۆپۆزسیۆن پێشكەشیكردبوو، ئەو پڕۆژەیان 

رەتكردەوە«.
پڕۆژەیاساكەی فراكسیۆنی كۆمەڵ بەپشتیوانی 
لیژنەی ژنانی پەرلەمان پێشكەش���یكردبوو. 
لەوبارەیەوە سەرگوڵ قەرەداغی پەرلەمانتاری 
لیستی كۆمەڵ گوتی »ئێمە وەك فراكسیۆنی 
كۆمەڵی ئیسامی هەستمان كردبوو، كە ئەو 
یاس���ایەی پەیڕەودەكرێ بۆشاییەكی یاسایی 
تێدای���ە، بۆیە پێویس���تی بەهەمواركردنەوە 

هەب���وو، لەوپێناوەدا پڕۆژەیەكمان داڕش���ت 
ب���ۆ زیادكردنی چەند بڕگەیەك بۆ یاس���اكە 
كرد  پەرلەمانمان  س���ەرۆكایەتی  پێشكەشی 
لەمانگ���ی ئای���اردا و لەمانگ���ی حوزەیراندا، 
خرای���ە بەرنامەی كارو خوێندنەوەی یەكەمی 
ب���ۆ ك���را. پێش���ئەوەی بخرێت���ە بەرنامەی 
كارەوە زانیم���ان ك���ە لیژنەی یاس���ایی ئەو 
بەرنامەی���ەی رەتكردووەت���ەوە بەچەندەه���ا 
بیان���وو. یەكێكیان ئەوە بوو ك���ە دیاردەی 
لەشفرۆشی لەكوردستاندا بوونی نییە. خاڵی 
ئەو یاس���ایەی داوای هەمواركردنی دەكەین 

ئۆپۆزسیۆن پشتیوانی دەكرد

فراكسیۆنی كوردستانی پڕۆژەیاسای رێگرتن لە 
لەشفرۆشی رەتكردەوە
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یاس���ایەكی عێراقی���ە وەك الیەنی یاس���ایی 
ناتوانین هەمواری بكەین«.

دوای مشتومڕی پەرلەمانتاران لەبارەی پڕۆژە 
یاساكەوە، بەدەنگی زۆرینەی پەرلەمانتارانی 
فراكس���یۆنی كوردستانی سێش���ەممە 27ی 

دیسەمبەری رابردوو پڕۆژەكە رەتكرایەوە.
لەبارەی پاس���اوی رەتكردن���ەوەی پڕۆژەكە 
سۆزان ش���ەهاب، پەرلەمانتار لەفراكسیۆنی 
كوردس���تانی گوتی »بەدیل بۆ ئەو پڕۆژەیە 
هەیەو حازریشەو لیژنەی ژنان و كۆمەاڵیەتی 
دایانن���اوە، ئەوان���ەی پێشكەش���یانكردووە 
تائێس���تاش نازانم بۆ پێشكەش���یانكردووە، 
پێیانواب���ووە بەیاس���ا دەتوانی ت���ۆ رێگری 

لەلەشفرۆشی بگری«.
پڕۆژەكەی���ان  ك���ە  »ئەوان���ەی  گوتیش���ی 
پێشكەش���كردووە دەیان���ەوێ ببێتە یەكێك 
لە)تاوان���ە ئابڕووب���ەرەكان(، چونك���ە لەم 
رووانگەیەوە دایانناوە كە شەرەف هەر لەالی 
ژنە، بۆیە ئێمە رەتمانكردەوەو ناش���مانەوێ 
قس���ەی لەس���ەر بكرێت، ناكرێ بەسەرپێی 
ت���ۆ یاس���ایەك ب���ۆ بابەتێ���ك دەربكەی و 
لەگەڵ هەن���دێ بابەتیدیك���ە تێكەڵی بكەی 

كەلەیاساكانی عێراقدا دیاریكراوە«.  
ژن���ە پەرلەمانتارێكی گۆڕانی���ش پڕۆژەكەی 
بەئەرێن���ی وەس���فكردووەو لەوبڕوایەداب���وو 
كە پێش���نیازی باش���ی تێدابووە. ئاش���تی 
عەزی���ز، پەرلەمانتاری گ���ۆڕان گوتی »لەو 
پڕۆژەیەدا تەنیا سێ بڕگە پێشنیاز كرابوو بۆ 
هەمواركردن، ئەو یاسایەی سزادانی عێراقی 
كۆمەڵێ بڕگەی تێدایە بۆ بڕیاری س���زایی بۆ 
لەشفرۆش���ی چارەسەرێكی زۆری لەشفرۆشی 
ك���ردووەو س���زاكانی زۆر تون���دە. ب���ەاڵم 
لەبەرامبەردا نایەكسانیەكی تێدایە كەباس لە 
لەشكڕ ناكات، كەالیەنی دووهەمەو پیاوە«. 
لەزیادكراوە جوانەكانی  گوتیش���ی »یەكێك 
ئ���ەو پڕۆژەیە ئەوەبوو وش���ەی لەش���كڕی 
زیادكردب���وو، مادەیەك���ی عیقابی بۆ ئەویش 
دانابوو، وەسفی خەڵكی لەشكڕیشی كردبوو 
چییە، هەرچەندە پڕۆژەك���ە بێ كەموكوڕی 

نەبوو، بەاڵم رەتكردنەوەی زیانی هەیە«.
هەروەها گوتیشی »ئەگەر هەموومان بەیەكڕا 
یاسای سزادانی عێراقی هەموار بكەین ئەركێكی 
گەورەیە، چونكە راست نییە یاسایەكە لەساڵی 
1969دا دەرچووە ناتوانێ وەاڵمی كێشەكانی 

ئەم سەردەمەش بداتەوە، ئومێدم وایە تایبەت 
كراوەتر  بەعەقڵیەتێك���ی  پەرلەمانت���ارەكان 
مامەڵە لەگەڵ هەمواركردنی پرۆژەكاندا بكەن 
چونكە هەمیشە هەمواركردنی پرۆژەی یاسا 

لەخزمەتی خەڵكدایە«.
كوێستان محەمەد پەرلەمانتاری گۆڕان دەڵێ 
»لەگ���ەڵ ئەوە ب���ووم كە ب���ەردەوام بین و 
هەمواری بكەین، ئەم بەڕێزانەی، دەیانویست 
رەتكرێت���ەوەو هەموارنەكرێ���ت لەب���ەر ئەم 
هۆیانەبوو: یەكەم پێیانوابوو یاسای عێراقی 
چارەسەری ئەم كێشەیەی كردووە. دووهەم 
رایانوابوو كە لەهەرێمی كوردستان دیاردەی 
لەشفرۆش���ی نییەو كۆمەڵگاكەمان زۆرپاكەو 
ژنی كورد زۆر بەشەرەفە لەبەرئەوە پێویستی 
بەیاس���ای وانیی���ە، بەاڵم م���ن یەكێك بووم 
لەوانەی پێمانوایە كە لەشفرۆشی دیاردەیەكی 
و  كوردس���تان  لەهەرێم���ی  مەترس���یدارە 
كاریگەری خراپی كۆمەاڵیەتی و تەندروستی 
هەی���ە لەس���ەر كۆمەڵگەو یاس���ای عێراقی 
چارەسەری ئەم كێشەیەی نەكردووە، ئەگەر 
چارەسەریكردووە بۆ رۆژ بەرۆژ بازرگانیكردن 

بەئافرەتان لەزیادبووندایە؟«.
ل���ەوەی پڕۆژەیاس���اكە  ئ���ەو نیگەرانب���وو 
رەتكرای���ەوەو گوتی »بەداخ���ەوە زۆرینەی 
دەنگی ئەندامان���ی پەرلەمان رەتیانكردەوەو 
ئەگ���ەر رەتنەكرابایەوە پێمواب���وو هەوڵێك 
لەشفرۆش���ی  دیاردەی  بۆكەمكردنەوەی  بوو 
پاراس���تنی  و  كوردس���تان  لەهەرێم���ی 
كۆمەڵگاكەمان لەو هەموو كێشە كۆمەاڵیەتی 
و تەندروس���تییەی، ئێس���تا وا ئاكامەك���ەی 
لەس���ەر  دەردەكەوێ���ت  وردەوردە  دی���ارەو 
یاس���ایەكی  هیچ  تائێس���تا  كۆمەڵگاكەمان، 

بەدیلمان نییە بۆی«.
س���ەرگوڵ قەرەداغی، باس���ی لەبیانووەكانی 
فراكسیۆنی كوردستانی كردو گوتیشی »ئێمە 
بەرگریمان لەپڕۆژەكە كردو توانیمان وەاڵمی 
ئ���ەو دوو بیانووە بدەین���ەوە بەداتا، چونكە 
المان روونە دیاردەی لەشفرۆش���ی لەهەرێمی 
كوردستان روو لەزیادبوونە، هەروەها لەڕووی 
یاساییەوە ئێمە دەتوانین هەمواری یاسایەكی 
عێراقی بكەین و لەخولی دووهەمی پەرلەماندا 
یاسای باری كەسێتی هەمواركرا، خۆئەویش 
یاس���ایەكی عێراقی بوو. بۆی���ە ئێمە لەگەڵ 
لیژن���ەی ژنان دوای ئەوەی كە زانیمان ئەوان 

پش���تگیریمان دەكەن و چەند زیادكراوێكیان 
هەبوو بۆس���ەر پڕۆژەك���ەو گفتوگۆمان كرد 
كاتێ���ك كەلەناوخ���ۆی پەرلەمان قس���ەمان 
كرد لەس���ەر پرۆژەكە پشتگیری ئەوانیشمان 
كرد داوای ئەوەیان كردبوو لەش���كڕیش سزا 

بدرێن«.
هەروەه���ا گوتی »ئ���ەو خاڵ���ەی ئێمە زۆر 
پێداگربووین لەس���ەری ئەوەیە كەلەدەرەوەی 
هەرێ���م كەس���انێك ه���ەن دەهێنرێ���ن ب���ۆ 
خان���ەی  دەچێت���ە  ئ���ەوە  لەشفرۆش���ی 
بازرگانیكردن بەئافرەتەوەو ئەمە پێچەوانەی 
یاسا نێودەوڵەتەكانیشە بۆیە پێیانباش بوو 
ماددەیەك لەیاس���اكە بچەسپێ و باسی ئەوە 

بكات كە تاوانە«.
رەتكردنەوەك���ەی  بەه���ۆكاری  س���ەبارەت 
رەتكردنەوەكەی  گوتی »هۆكاری  قەرەداغی 
جێ���ی نیگەران���ی ئێمە بوو، ئ���ەو پڕۆژانەی 
ئۆپۆزسیۆن پێشكەشیدەكات رەتدەكرێتەوە، 
بەاڵم ئێمە ب���ۆ خزمەتكردنی بەو بوارەو كە 
توندوتی���ژی دژی ژنان زۆر ب���ووەو ئەمەش 
رای  پێمانواب���وو  لەتوندوتی���ژی  جۆرێك���ە 
زۆرینەی ب���ەالی خۆیدا رادەكێش���ێ چونكە 
زۆرینەی پەرلەمانتارانی لیس���تی دەس���ەاڵت 
زۆرجار بانگەش���ەی دیموكرات���ی و بەرگری 
لەمافی ئافرەتان دەكەن، بەاڵم لەم پڕۆژەدا 
دژی بیروڕای ئێمەبوون رەتیانكردەوە. كەواتە 
هۆكاری سیاس���ی بوو، چونكە ئۆپۆزسیۆن 
پێشكەش���یكردبوو، پێموابوو كە ئەم یاسایە 
پەس���ەند بكرێت كاریگەری زۆرئەرێنی دەبوو 
لەسەر كەمكردنەوەی دیاردەكەو چاوترساندنی 
ئەوانەی كە دەیان���ەوێ بازرگانی بەئافرەتان 
بك���ەن و پەیڕەونەكردنیش���ی دەبێتە هۆی 

زیادبوونی لەشفرۆشی«.   

بەهرە سدیق
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لەهیندی كۆن ئەگەرچ���ی ژن بوونەوەرێكی 
ب���ەاڵم  ب���وو،  لەب���ەرداڵن  خوێنش���یرین و 
لەهەمانكاتدا بەسووك وبێفەڕ دەزانرا. رەنگە 
ئەم چیرۆكە كۆنەی هیندی كۆن كە ئاماژەی 
پێدەكەی���ن روونكەرەوەی رەگوڕیش���ەی ئەو 

بۆچوونە بێت.
م���رۆڤ كاتێ���ك  ئافراندن���ی  لەس���ەرەتای 
)twashtri( »خواوەن���دی خوڵقێن���ەر« 
خەریك���ی ئافراندنی ئافرەت بوو تێگەیش���ت 
كە كەرەستەو ئامرازەكانی كۆتایی پێهاتووەو 
بەتایب���ەت كەرەس���تەی س���فت و تۆكمەی 
نەماوەو ناچاربوو، لەكەرەستەی شەق و شڕو 
پاش���ماوەی جیهانی داهێنراو ژنی بئافرێنێت 

)دروستی بكات(.
هەروەها لەیاس���او بۆچوونە كۆنەكانی هیند 
ئام���اژەی پێكراوە »قەزاو ب���ەاڵ، باو بۆران، 
مەرگ و نەمان، ئەشكەنجەی دۆزەخ، ژەهری 
مار و ئاگرو الفاو هیچكامیان لەژن بەدفەڕترو 
خراپتر نی���ن. لەراس���تیدا بۆچوونی هیندی 
كۆن لەس���ەر ئەم بنەما هزرییە دامەزرابوو، 
هەر بەگوێرەی ئەم بۆچوون و بنەما هزرییە 
هەڵسووكەوت لەگەڵ ژن دەكرا، وایاندەزانی، 
ژن بوونەوەرێكی چەوتوچەوێل و س���ەربارو 
رەزاگران���ە. بەگوێ���رەی ئ���ەم تێگەیش���تنە 
لەناواخ���ن و دەقی یاس���انامەی »مانۆ« كە 
لەیاسانامە كۆنەكانی هیندە باسی ئەفسانەو 
)manava( چیرۆكێكی كۆنی هۆزی مانۆا
دەكرێت ك���ە لەودا بەرهەمەن���ەكان )پیاوە 
بۆگەیشتن  راسپێردراون،  هیند(  ئایینیەكانی 
بەپلەی كەم���اڵ )كەمال( خۆیان دوور بگرن 

لەچێژی ئامێزی ژن. 
ئایینی هیند ژنهێنان���ی بەئەركێكی ناچاری 
زانی���وەو ه���ەر بەمپێیە بەس���ووكی لەگەڵ 

پیاوی بێ ژن مامەڵەو هەڵس���ووكەوتدەكرا، 
بەجۆریك ك���ە پیاوی رەبەن هیچ پلەوپایەی 
كۆمەاڵیەت���ی نەب���وو، كچێن���ی كچانیش بۆ 
ماوەیەك���ی دوورو درێ���ژ پەس���ند نەدەكراو 
بەس���ووكی چاویان لەكچانی قەیرە دەكرد. 
هیندییەكانی ئەو سەردەمە بەئەركی دایك و 
باوكیان دەزانی، پێش ئەوەی خونچەی حەزو 
خۆشەویس���تی كچان و كوڕانیان بپشكوێت، 
دەب���ووا كارئاس���انی بك���ەن بۆ پڕۆس���ەی 
هاوس���ەرگیری منداڵەكانیان. لەیاس���انامەی 
 Gaand( مانۆدا دەس���تەواژەی گاندهاروا
لەهاوس���ەرگیری  بەجۆرێ���ك   )harva
دەگوترێ���ت، كە بەمەیلوخواس���تی هەردووال 
سەریدەگرت، بەاڵم ئەمجۆرە لەهاوسەرگیری 
بەبەرهەمی خۆشەویستی دەزانرا، ئەگەرچی 

رێگەی پێدرابوو، بەاڵم پەسند نەبوو. 
لەالیەك���ی دیكەوەوە، كەش���وهەوای گەرم و 
تایبەتی هیند هۆیەك بوو بۆ زوو پێگەیشتنی 
كچان و ئەمەش ئاڵۆزی و پشێوی دەخستەناو 
كۆمەاڵیەت���ی  و  ئەخاق���ی  سیس���تەمی 
كۆمەڵگەوە، بۆیە هیندییەكان بەمەبەس���تی 
چارەس���ەركردنی ئەو كێش���ەیە، بەشوودانی 
كچەكانیان  ب���ۆ  هەڵدەبژارد  پێش���وەختیان 
تاببێتە بەربەست لەبەردەم جووتبوونی پێش 

هاوسەرگیرییان. 
لەهیندی كۆن پڕۆسەی هاوسەرگیری لەرێگای 
جۆراج���ۆرەوە ئەنجام���دەدرا، بەرفاندنی كچ 
و لەرێ���گای زۆرەوە هاوس���ەرگیری ئەنجامی 
دەگ���رت، هەندێكجاری���ش لەرێ���گای كڕینی 
كچ���ەوە جێبەجێدەك���را، جاروباری���ش دڵی 
كچ���ە دەڕفێندراو پ���اش رەزامەندی كچەكە 
لەبەرئەوەی  س���ەریدەگرت،  هاوس���ەرگیری 
هەردوو  رەزامەندی  لەرێگای  هاوس���ەرگیری 

ژن���ان  هەڵدەس���ەنگێندرا،  بەس���ووك  الوە 
پێیانباشبوو بیانكڕن، ئەگەریش بڕفێندرابان 
زۆر باشتربوو لەالیان، چونكە دەبوو بەهۆی 

ناوبانگ دەركردن. 
یاس���انامەی مان���ۆ، ئام���اژە بۆ هەش���تجۆر 
لەشێوازەكانی هاوسەرگیری باوی ئەو سەردەمە 
دەكات، كە لەنێوان ئەمجۆرە هاوسەرگیرییانەدا 
لەرێگای  رفان���دن،  لەرێگای  هاوس���ەرگیری 
جۆری  بەبێیایەختری���ن  خۆشەویس���تییەوە 
هاوسەرگیری دەژمێردرێت. ئەمە لەكاتێدایە، 
كڕین���ەوە  لەرێ���گای  هاوس���ەرگیری  ك���ە 
بەباش���ترین جۆری هاوس���ەرگیری هاتووەتە 
هەژمارو یاس���ادانەری هین���دی وا تێدەگات، 
ك���ە ل���ەدواڕۆژدا تەنیا ئەو هاوس���ەرگیرییە 
پتەو و ب���ەردەوام دەبێت، لەس���ەر بنەمای 
ئابووری دامەزرابێ���ت، تەنانەت لەقۆناغێكی 
تایبەت لەمێژووی هیندس���تان دەستەواژەی 
هاوس���ەرگیری بەمان���ای كڕین���ی ژن بووە. 
یەكێك لەنووس���ەرانی ئەو س���ەردەمە باسی 
دیاردەیەكی سەرس���ووڕهێنەر لەكڕینی كچان 
دەكات«ئەو بنەماڵەیەی ك���ە لەبەر نەداری 
نەیانتوانیبا كچەكەیان بەمێرد بدەن بەلێدانی 
تەبڵ و ش���ەیپوور كچەكەی بەرەو گۆڕەپانی 
ناوەندی بازاڕ دەبردو خەڵكیان لەدەوری خۆ 
كۆدەكردەوەو ه���ەر پیاوێك بهاتایەتە پێش، 
دوای بینین���ی كچ���ە ئەگەر بەدڵ���ی بوایەو 
رەزامەن���دی دەرببڕبایە ب���ۆ كڕینی كچەكە، 
ئەوا بەگوێرەی دابوونەریت و مەرجی تایبەت 

كوڕە لەگەڵ كچە هاوسەرگیری دەكرد. 

هەژار هەورامی 

ژن و ژیان
چارەنووسی ژن لە هیندی كۆندا 
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لەنێوان سەرپۆشەكەی دایكم و 
قسەكانی مەال فەرماندا

خانم رەحیم*

ئەس���تەم بوو ئەگ���ەر بۆ س���اتێكیش بوایە 
دایكمم ببینیایە بەبێ سەرپۆشە سپییەكەی 
س���ەری بەو دیو و قاپ���ی دەرگاكە بكردایە. 
هەروەها ئەس���تەمیش بوو دایكم پێش���وازی 
بەبێ سەرپۆش���ەكەی،  بكردایە  میوانێك���ی 
دایكم و سەرپۆشەكەی ببوون بە تەواوكەری 
یەكتر، بەاڵم لەگەڵ ئەو بڕوایەش���یدا هەرگیز 
نەمبینی بەهۆی س���ەر دانەپۆشینمەوە رووم 
لێ گرژبكات، نەمبینی قس���ەیەكی سووك و 
ناخۆش بەكەس���ێك بڵ���ێ بەهۆی ئەوەی كە 
س���ەری دانەپۆش���یوە. دایكم موسڵمانێكی 
ب���وو،  میهرەب���ان  دایكێك���ی  خێرخ���وازو 
دراوسێیەكی دڵس���ۆزو ژنێكی خواناس بوو، 
دایكم موس���ڵمان بوو چونكە پ���ەروەردەی 
دەس���تی ئەو ئاینزایانەبوو كە تاسەر ئێسك 
لەگوتەكانیاندا رێزیان ب���ۆ بەرامبەر دائەنا. 
لەس���ەردەمی دایكمدا پیاوانی ئایینی لەریزی 
پێش���ەوەبوون بۆ نووسینی شیعر، پەخشانە 
ش���یعر و داكۆكیكار ب���وون لەمافی نەتەوەو 
خەڵك، ئەوان قسەزان، زاناو سەنگین بوون 
و داوایان لەخەڵك دەكرد، زمانپاك و دڵپاك 
و بیركراوەب���ن. هەوڵی���ان دەدا حوجرەكان 
پڕبێ لە فەقێ تا خواناسی تێكەڵ بەزانست 
بك���ەن و خوێن���ەواری و چاوكراوەیی تێكەڵ 
بەرۆحیان بكەن و بەرۆحیشیان خواپەرستی 
بك���ەن، ج���اران دایكم ئ���اوا موس���ڵمانێتی 
وەرگ���رت، بۆیە ئیمانی ئاوا قایم بوو بەخۆی 

و ئاوا فێری خواپەرستی ببوو، ئەو هەمیشە 
ناوی پیاوچاكان و خواو پەیامبەری لەس���ەر 
زارو سەرپۆشەكەش���ی لەسەرس���ەر دانابوو 
بۆ س���اتێكیش دڵی دانەئەخورپا لەمینبەری 

مزگەوتێكەوە سووكایەتی بەژنێتی بكرێت.
ئاخۆ ئێس���تا خەڵك بڵێن چ���ی و چۆن لە 
ئیس���ام بڕوان���ن كاتێك دەبین���ن هەندێك 
لەپیاوان���ی ئایینی تا رۆحیان پیاوس���االرن 
بەن���اوی ئایین���ەوە دەیانەوێ ژن���ان بكەنە 
سووتەمەنی ژن بوونیان و وەك بوونەوەرێكی 
نوقسان و كەمهۆش بیانناسێنن! ئاخۆ دەبێت 
كچ���ان و كوڕان���ی ئەم واڵتە چ���ۆن زمان و 
رۆحپاك بن لەكاتێكدا مامۆستایەكی ئایینی، 
لەنامیلكەیەك���دا بە كیژێكی كورد بڵێ »ئەو 
ئەزانێ ئەجهیزەی سیكس���ی چۆن بەكاردێت 
و ئ���ەو ئەزانی تام وچێژی چۆنە«. ئێس���تا 
دەبێ���ت ئێمەی كچ���ان و ژنانی ئ���ەم واڵتە 
لەترس و لەبەر ش���ەرمی خوا س���ەرپۆش و 
لەچك بدەن بەس���ەریاناو وەك قەناعەتێكی 
ئایینی، یان لەترس���ی دەمی  كە نەیانكەنە 
نیش���انەو ناوزەندیان نەكەن و لەناوكۆمەڵدا 
ناش���رینیان نەك���ەن. چ موس���ڵمانێك هەیە 
چیرۆك���ی ئ���ەو ژن و پیاوە مس���وڵمانەیان 
نەبیس���تبێت، كە لەحزوری پەیامبەردا چۆن 
باسی كێش���ە سێكسیەكانی خۆیان كردووەو 
چەند بەبوێری و ئازایانەوە كێشەكانی خۆیان 
ل���ەزاری خۆیانەوە گەیاندۆت���ە پەیامبەرو لە 

كۆڕو دانیش���تنی ئەودا بۆچوونەكانی خۆیان 
لەس���ەر پەیوەندی و ژیانی سیكسی خۆیان 
باس���كردووە. ئاخۆ ئەو مەالیانەی كە ئێستا 
ئەیانەوێ زمانی ئێم���ە بەهۆی ژنبوونمانەوە 
دابخ���ەن، خۆیان لەپەیامب���ەر بەگەورەتر و 
مس���وڵمانتر و نزیكتر لەخوا دەزانن. ئەگەر 
وانیی���ە بۆ ناتوان���ن گوێبگ���رن لەبۆچوونی 
ژنانی ئەم كۆمەڵگای���ەو لێگەڕێن بەئازایانەو 
بوێرانەوە باس لەكێش���ەكانی خۆیان بكەن، 
بۆ لێناگەرێن ژنانی ئەم واڵتە وەك هاوبەش 
و هاوبەشی پیاوان باس لەئازارەكانی خۆیان 
بكەن. نیش���اندانی ئایین تەنیا بەدیوێكدا كە 
هەر توندوتیژی بەرهەمبهێنێ و نیش���اندانی 
وێنەی خ���ودا تەنی���ا بەدڵڕەق���ی، خزمەت 
بەئایین ناكات هێندەی ئ���ەوەی ترس لەناو 

رۆحی مرۆڤەكاندا بچێنێت.
ئێستاش مادام هەموومان لەسەر ئەوە كۆكین 
كە جی���اوازی بایۆلۆجی لەنێوان پیاو و ژندا 
هەیە، ناكرێ ئێمە وەك مێینە بەوە رازیبین 
و ب���ڕوا بەوە بكەین كە پی���اوان لەبری ئێمە 
بیربكەنەوەو لەبری ئێمە بڕیاربدەن. چونكە 
ئاش���كرایە پیاو پیاوە ژنی���ش ژن، ئێمەش 
ش���انازی بەوە دەكەین ك���ە بەژنێتی خەڵق 
بووین، كاتێكیش ئەتوانین شانازی بەژنبوونی 
خۆمان���ەوە بكەین، ك���ە رێگەنەدەین بەناوی 

ژنێتیەوە مافەكانمان زەوتبكرێت.
* بەڕێوەبەری رێكخراوی ئاسوودە
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وارڤین: رەوشی ژنان و هەوڵەكانی حكوومەت 
بۆ رێگرتن لەدی���اردەی توندوتیژی دژبەژنان 
لە چ ئاس���تێكدان؟ ئەو راپۆرت و ئامارانەی 
لەبارەی رەوشی ژنان و رێژەی توندوتیژی لە 
هەرێمی كوردستان و دەرەوە باڵودەكرێنەوە 
چەند راستن؟ پێویستە حكوومەت چی بكات 
ب���ۆ ئ���ەوەی بتوانێت دی���اردەی توندوتیژی 
كۆنت���رۆڵ ب���كات؟ وارڤی���ن وەاڵم���ی ئەو 
پرسیارانەی لەچاالكوانی بواری مافەكانی ژن 
لە س���لێمانی و راهێنەری جێندەری )شیان 

حەمەنوری( وەرگرتووە. 

وارڤی���ن: چۆن دەڕواننە رەوش���ی ژنان، ئایا 
بەبەراوورد لەگەڵ س���ااڵنی رابردوو رەوشەكە 

باشتر نەبووە؟
- شیان: رەوشی ژن لەئێستادا بەقۆناغێكی 
زۆر هەس���تیاردا تێدەپەڕێ���ت لەبەرئ���ەوەی 
ئێس���تا رێژەیەك���ی زۆرتری ژن هۆش���یارە 
بەمافەكان���ی خۆی. ئەم���ەش وایكردووە كە 
رێ���ژەی توندوتیژییەكان بەرزتر بێتەوە. واتە 
لەچاو پێش���ووتردا رێژەی توندوتیژی زیاتر 
بووە، بەرزكردنەوەی س���كااڵ لەسەر پرسی 
توندوتیژی زیاتربووە، هۆكاری ئەوەش زیاتر 
هاتنەن���اوەوەی تەكنۆلۆجیای���ە بەبێ بوونی 
هۆشیاری ئەمەش وادەكات دووهێندە رێژەی 
توندوتی���ژی زیاتربێ���ت. جگە ل���ەوەش لەم 
چەندساڵەی رابردوودا هەندێك لەو كەسانەی، 
توندوتیژیانكردووە بەرامبەر بەژنان، تائێستا 
بەس���زای خۆی���ان نەگەیش���توون، ئەمەش 

كاریگەری خۆی هەیە. 
وارڤین: رۆڵی حكوومەت لەبەرەنگاربونەوەی 
توندوتی���ژی، بەتایبەت پ���اش دامەزراندنی 

بەڕێوەبەرایەتی بەدواداچوونی توندوتیژی دژ 
بەژنان چۆن هەڵدەسەنگێنیت؟

- ش���یان: رۆڵی حكووم���ەت دووالیەنەیە. 
لەالیەك���ەوە حكووم���ەت )بەهەم���وو پارتە 
سیاس���ییەكانەوە كە پێكیانهێناوە( بانگەشە 
بۆ ئازادی ژن، دیموكراتی، یەكس���انی ژن و 
پیاو دەكەن، بەاڵم لەواقیعدا ئەم دروش���مانە 
لەپراكتیك���دا نابینرێن. تەنیا قس���ەی قەڵەو 
و بریقەدارە. بۆ نموونە: یەك س���اڵ تێپەڕی 
كابینەی شەشەمی  دروس���تبوونی  بەس���ەر 
حكوومەتی هەرێمدا، بەاڵم تائێستا بەبیانووی 
خانم���ان«  »ئەنجوومەن���ی  جۆراوج���ۆر 
دروستنەبووە. بێگومان پرسی یەكسانی ژن 
و پیاو لەواڵتدا، ئەوەندە هەستیارە، دەبوایە 
بەشێكی تەواوی بودجەی بۆ دابنرایە تاكاری 
لەس���ەر بكرێت. لەالیەكی دیكەوە حكوومەت 
تاوانباران���ی توندوتیژی بەس���زا ناگەیەنێت 

و چاوپۆش���ی لەتاوانەكانی���ان دەكات. ب���ۆ 
نموونە: لەجەژندا ك���ە فەرمانی لێبوردن بۆ 
207 زیندانی دەرچ���وو، تێیاندا هەیە تاوانی 
توندوتیژی دژبەژنان���ی ئەنجامداوە، ئەمەش 
وادەكات توندوتیژی بەالی خەڵكەوە ئاسایی 
ببێت���ەوە. یەكێكی دیكە لەو خااڵنە دەبینین 
پرس���ی ژن لەناو پەرلەماندا پرسێكی گرنگ 
نییە. بۆ نموونە: 2 س���اڵ 3س���اڵ بەس���ەر 
پێشكەش���كردنی یاسای توندوتیژی خێزانیدا 
تێپەڕی، بەاڵم تائێس���تا تەنیا خوێندنەوەی 
یەكەمی بۆ كراوە. هەروەها پرسی نەهێشتنی 
خەتەنەكردن���ی ژن���ان ك���ە پەرلەمانت���اران 
دانەنیش���تن بۆی و پێیان ش���ەرمبوو قسەی 

لەسەر بكەن. 
وارڤی���ن: ل���ەدەرەوە زۆر راپ���ۆرت لەبارەی 
رەوش���ی ژنان لەهەرێم خراونەت���ەڕوو. ئەو 
راپۆرتانە باس لەخراپی رەوشی ژن دەكەن. 

شیالن حەمەنوری: 
پێویستە حكوومەت سازش لەسەر پرسی ژن نەكات
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ئێوە چ���ۆن دەڕواننە ئەو راپۆرتانە. تاچەند 
لە حەقیقەتەوە نزیكن؟

- شیان: ناتوانم بڵێم حەقیقەتن و ناشتوانم 
رەتیانبكەم���ەوە. چونك���ە نازانم ش���ێوازی 
ئ���ەو توێژینەوانە چۆن ب���ووە، یاخود بڵێین 
كۆكردن���ەوەی ئامارەكان بەچ سیس���تەمێك 
كراوە، بەاڵم ئاگادارم، رەوش���ی ژن لێرە زۆر 
هەس���تیارەو توندوتیژیش زۆرە. ئەگەر ئێمە 
ب���ەراوورد بكەین لەگەڵ ئەو هەموو س���اڵە 
خەباتەی كە رێكخراوەكان كردوویانەو هەندێ 
یاس���اش گۆراوە، بەاڵم دەبینین توندوتیژی 

زۆرە.
وارڤین: پێویس���تە حكووم���ەت چ پانێكی 
هەبێ بۆ بەرەنگاربوون���ەوەی توندوتیژی دژ 

بە ژنان؟
- شیان: هیوادارم بەزووترین كات یاسایەك 
لەپەرلەمان���ی كوردس���تان دەربچێت و تێیدا 
بڕیاری ئەوە بدرێت، ئەو كەس���انەی تاوانی 
كوشتنی ژنان ئەنجامدەدەن بەهیچ شێوەیەك 
لێبوردنی گش���تی و تایب���ەت نەیانگرێتەوەو 
وەكو مادەكانی تایبەت بەماددە هۆشبەرەكان 
و تیرۆر مامەڵەیان لەگەڵدا بكرێت. داواكارم 
حكوومەت بەزووترین كات پێداچوونەوە بكات 
بۆ كارەكانی خۆی و زیاتر بایەخ بە پرس���ی 
توندوتیژی دژبەژنان بدات. پێویس���تە بڕیار 
بدات چیدی سازش لەسەر پرسی ژن نەكات 
و پرسی ژن وەك پرسە سیاسییەكانی دیكە 
بەگرنگ س���ەیر بكرێت و ئەو پرس���ە نەبێتە 
هاوشێوەی پرسە سیاس���ییەكان و سازشی 

لەسەر بكرێت.
وارڤین: هۆكارە س���ەرەكییەكانی توندوتیژی 

لەهەرێمدا چین؟
- شیان: نەبوونی هۆشیارییە لەبارەی ئەرك 
و مافەوە. كەلتووری ئێمە پڕبووە لەكۆمەڵێك 
دابوونەریت���ی نەویس���ت ك���ە خەڵكەكەمان 
پەیڕەوی دەكەن، یەكێك لەوانە پرسی كوشتنە 
لەسەر شەرەف. ئەگەرچی هەندێك دەیخەنە 
ئەستۆی الیەنی ئایینی، بەاڵم پێموانییە ئایین 
رۆڵی تێداهەبێ���ت. بەڵكو ئەمە كەلتوورێكی 
كۆمەاڵیەتییەو بووەتە بەشێك لەدابوونەریتە 
باوەكان. نەبوونی هۆشیاری وادەكات خەڵكی 
بەبەردەوامی ئەو كەلتوورە بەرهەمبهێننەوە. 
یەكێكی دیكە لەهۆكارەكان پرسی سستی و 
الوازی رۆڵی راگەیاندنەكانە كە ناتوانن لەناو 

خەڵكدا هۆش���یاریەكی تەواو دروس���تبكەن. 
هۆكارێكیتر، سستی و الوازی رۆڵی حكوومەتە 
س���ەبارەت بەتاوانبارانی توندوتیژی، یاخود 
س���ەبارەت بەخ���ودی توندوتی���ژی بەرامبەر 
بەژنان. حكوومەت تائێس���تا نەیتوانیوە ئەو 
تاوانبارانەی توندوتیژی ئەنجامدەدەن بگرێت 

و سزایان بدات. 
وارڤی���ن: ئێ���وە وەك چاالكوانان���ی بواری 
كوردس���تان،  لەهەرێم���ی  ژن  مافەكان���ی 
تاچەن���د بەدواداچوونت���ان بۆ ئ���ەو راپۆرتە 
نێودەوڵەتییانە كردووە، كە لەس���ەر رەوشی 

ژنان باڵودەكرێتەوە؟
- ش���یان: ئێمە ناتوانی���ن بەدواداچوونێكی 
ئەوتۆی ب���ۆ بكەین. ب���ۆ نموون���ە: دوایین 
راپۆرت كە لەنیۆی���ۆرك تایمزو دواتریش لە 
شەرقولئەوس���ەت باڵوكرای���ەوە، ئامارێك���ی 
تێدای���ە دەڵ���ێ  12000 هەزار ژن لەس���اڵی 
1991 تاس���اڵی 2007 ك���وژراوە. ئەو ئامارە 
لەمیدیاكان���ەوە بەروونی باڵونەكراتەوە، بەچ 
ش���ێوازێك ئەو ئامارە كۆكراوەتەوە، داتاكان 
چ���ۆن وەرگیراون، جگە ل���ەوەش لەهەرێمی 
كوردس���تاندا بەداخەوە تائێس���تا ئامارێكی 
بڕواپێكراوم���ان نیی���ە ت���ا بتوانین پش���تی 
پێببەس���تین. تەنیا ئام���اری بەڕێوبەرایەتی 
بەدواداچوونی توندوتیژی هەیە كە تاڕادەیەك 
دەتوانرێ پشتی پێ ببەسترێت كە بۆ خۆی 

كێشەی هەیە. بۆ نموونە: ئەمساڵ لە مانگی 
حوزەیرانی رابردوودا كاتێك ئاماری ش���ەش 
مانگی نیوەی یەكەمی ئەمساڵی باڵوكردەوە، 
لەالیەن رێكخراوەكانەوە رووبەڕووی كۆمەڵێك 
رەخن���ە بووەوە. كەواتە ئامارێكی راس���ت و 
دروس���ت نیی���ە. ئامادەكردن���ی ئاماری���ش 
كارێكی زەحمەتەو ئەستەمە بزانی چەند ژن 
دەكوژرێن. لێرەولەوێ ژن دەكوژرێ دەكرێتە 
ژێر گڵەوە، بەنهێنی دەشاردرێتەوە. هەروەها 
ژن���ان لە ماڵەوەو لەالی���ەن خێزانەكانیانەوە 
رووب���ەڕووی توندوتی���ژی دەبن���ەوە، تەنیا 
ئەوانەیان دەگاتە دەس���ت ئێمە كە سكااڵیان 
تۆمار كردووە. بەداخەوە ئەو پرسە نەبووەتە 
خەم���ی وەزارەت���ی پاندان���ان، یاخود ئەو 
ش���وێنانەی كە تایبەتن ب���ەو ئامارە، یاخود 
رێكخراوەكانی���ش  چونك���ە  رێكخ���راوەكان، 
گرفتی���ان هەیەو بودجەیەك���ی وایان نییە تا 
بتوان���ن ئامارێكی گش���تگیر ئام���ادە بكەن. 
پێویس���تە حكوومەت بودجەیەك دابینبكات 
ب���ۆ رێكخراوەكان���ی كۆمەڵ���گای مەدەنی تا 
توێژینەوەیەك���ی بێسانس���ۆری سیاس���ی و 
ئامارێكی تەندروس���ت ئامادەبكەن و ئەوكات 
لەس���ەر ئەنجامی توێژینەوەك���ە دەبێ پان 
دابنێرێ���ت و لەجێبەجێكردنی پانەكەش���دا 
س���ەرجەم وەزارەتەكان بەش���داربن. گرنگە 
حكوومەت س���تراتیژی كاركردن���ی هەبێ بۆ 
رێگرت���ن لەتوندوتیژی پان���ی كورتخایەن و 
درێژخایەنی هەبێ بۆ گەیش���تن پێی. گرنگە 
رێكخراوەكانی ژن خۆیان بەشداربن راستەوخۆ 
لەدانانی ئەو ستراتیژەداو پاشان بەهەردووال 
كاربكەن بۆ گەیش���تن بەئامانجەكان. لەبەر 
نەبوونی ستراتیژ و پانێكی لەوجۆرە لەماوەی 
19 س���اڵی راب���ردوودا ئەوكارانەی كە كراوە 
لەپێن���او بەدیهێنانی مافی یەكس���انی بۆ ژن 
تائێستا بەرهەمێكی ئەوتۆی نەبووەو بەڵكو 
تاكڕەوانەو لێرەولەوی كار كراوەو زۆرجاریش 

كاری پێچەوانە دروست بووە.

تازیا شڤان

تائێستا  حكوومەت 
ئەو  ن��ەی��ت��وان��ی��وە 
ت����اوان����ب����اران����ەی 
ت�����ون�����دوت�����ی�����ژی 
ئەنجامدەدەن بگرێت 

و سزایان بدات
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لە سلێمانییەوە بۆ هەولێر: 
بەناوی خوازبێنییەوە قۆڵی 16 كچی بڕیوە

وارڤین – هەولێر: 
لەژێرناوی  س���لێمانی  لەهەولێ���رو  كوڕێ���ك 
خوازبێن���ی، بڕێك���ی زۆر زێ���ڕی لەكچ���ان 
وەردەگرێت كە هەندێك لەو كچانە مامۆستای 
زانك���ۆ و كچ���ی بەرپرس���انن. ئ���ەو كوڕە 
زێڕەكانی بەبێ وەسڵ و كەفیل بە 3 زێڕینگر 
فرۆش���تووەو لەئێستادا هەشت كچ سكااڵیان 

لەدژی تۆماركردووە. 

هون���ەر، لەدایكب���ووی 1974، دانیش���تووی 
س���لێمانییە، ماوەیەك بەر لەئێس���تا لەوێ 
زیندانیك���راوەو دوای ئازادكردن���ی هاتووەتە 
هەولێر. هونەر ئێستا بەتۆمەتی »فێڵكردن« 
دەس���تگیركراوە. یەكێ���ك ل���ەو كچان���ەی 
س���كااڵی لەدژی تۆمارك���ردووە هێرۆیە. ئەو 
29 س���اڵەو دانیش���تووی هەولێرە، یەكێكە 
لەو كچانەی لەالیەن هونەرەوە، 51 مس���قاڵ 
زێڕی لێوەرگیراوە. رۆژی 2010/9/16 هێرۆ، 
لەدەوام بووە، هون���ەر چووەتە الی و خۆی 
پێناساندووە، گوایە ئەندازیارەو لەئەنجوومەنی 
وەزی���ران كاردەكات، خاوەن���ی بڕوانام���ەی 
ماس���تەرە. گوتی »ئەو بەناوی كارس���اس، 
كەكوڕی بنەماڵەیەكی دیاری سلێمانیە خۆی 
پێناس���اندم«، هێرۆ هەوڵیداوە بەدواداچوون 
بۆ قس���ەكانی بكات، بۆی���ە لەرێگەی كوڕە 
پورێكی پرس���یاریكردووەو بۆی دەركەوتووە 

كە قسەكانی راستن. 

بەڵێنی هاوسەرگیری پێداون
هێ���رۆ گوتیش���ی »قس���ەی لەگ���ەڵ كردم، 
پێیگوتم بیرت لەوە نەكردۆتەوە بچیتە ماڵی 
خ���ۆت«، لەوەاڵمدا هێ���رۆ پێیدەڵێ ناتوانم 
لەبەردەمی خەڵك قسەت لەگەڵ بكەم، هونەر 
داوای ژمارەكەی لێ���دەكات، ئەویش ژمارەی 
دایكی دەداتێ، ئ���ەو رۆژە كاتژمێر 4 هونەر 
تەلەفۆنی بۆ هێرۆ كردووە، دوای ئەو ناسینە 
س���ەردانیكردووە، هێرۆ گوتی »هاتەالم بۆ 
فەرمانگ���ە، داوام لەهاوڕێیەكم كرد لەگەڵمان 

بێت، هونەر لەگەڵ هاوڕێكەم باسی كەسانی 
گرنگی دەكرد، بەش���ێوازێك قسەی دەكرد، 
وای لەو هاوڕێیەم ك���رد، متمانەی پێبكات، 
ئ���ەو هاوڕێی���ەم پێیگوتم لەدەس���ت خۆتی 
مەدە«. هێرۆ سەرس���ام بووە بەقس���ەكانی 
هونەر و هیچ گومانێكی لەبارەی راس���تی و 
ناڕاستی قس���ەكانی هونەر بۆ دروستنەبووە. 
گوتی »قسەی زۆر سەیری دەكرد«. لەماوەی 
یەك هەفتەدا بەتەلەفۆن قس���ەیان كردووەو 
هێ���رۆ لەگەڵی چووەت���ە دەرەوەو هونەریش 
چووەتە ماڵیان و هونەر لەبارەی خواس���تنی 
هێرۆ لەگەڵ دایكی رێككەوتووە، گوتیش���ی 
»پرس���یاری ئەوەی لێدەك���ردم مووچەكەم 
بەچیداوە، بەاڵم ئەوكات بیرم لەوە نەكردەوە، 
بۆ لێمدەپرس���ێت و زۆر بەئاسایی وەرمگرت، 
نەمزانی ئەو كەس���ێكی فێڵب���ازو درۆزنە«. 
هونەر دوای ئەوەی دایكی هێرۆی رازیكردووە، 
بەیەكەوە بڕیاریانداوە لەگەڵ خاڵیش���ی قسە 
بكات، ژمارەكەی وەرگرتووە هەر ئەو رۆژەی 
لەماڵیان ب���ووە تەلەفۆنی بۆ خاڵی كردووەو 

كاتێكیان دیاریكردووە تایەكتر ببینن.
ئ���ەو رۆژەی بڕیار بووە هون���ەر خاڵی هێرۆ 
ببینێ���ت، بەیانییەك���ەی 51 مس���قاڵ زێڕی 
لەهێ���رۆ وەرگرت���ووە. هێرۆ گوتی »س���ەر 
لەبەیان���ی رۆژی پێنجش���ەممە 2010/9/23 
بوو زێڕەكان���ی لێوەرگرت���م بەفێڵی ئەوەی 
بەخوشكەكانی پێشاندەدات بۆ ئەوە لەرۆژی 
مارەییم هەمان زێڕم بۆ نەهێنێتەوەو بڕیاربوو 
شەممە 9/25 بێت بۆ مارەكردنم«. گوتیشی 
»رۆژێك پێش���تر پێیگووتم دەمەوێ وێنەت 
چوار  منیش  پیش���انبدەم،  بەخوش���كەكانم 

وێنەم پێدا«.
بەگوتەی هێرۆ، ئێوارەی پێنجشەممە بڕیاربووە 
هونەر خاڵ���ی هێرۆ ببینێ���ت، هونەر خۆی 
وندەكات و یەكێك لە دوو ژمارە مۆبایلەكانی 
دادەخ���ات، ژمارەی دووهەمیش���ی هێرۆ زۆر 
تەلەفۆنی بۆ دەكات، كوڕێك وەاڵمدەداتەوەو 
پێیدەڵێ���ت 3 رۆژە ئ���ەو ژمارەیەی كڕیووەو 

نازانێ���ت بەناوی كێیە، ئەمە لەكاتێكدایە كە 
یەك رۆژ پێش���تر هێرۆ بەو ژمارەیە قس���ەی 

لەگەڵ هونەر كردووە.
هێ���رۆ، پەیوەندی ب���ەو بنەماڵەیەوە دەكات 
كە هونەر خۆی بەكوڕی ئەوان ناس���اندووە، 
ئەوانیش نكۆڵی لەوەدەكەن كوڕی وایانهەبێت 
و دوات���ر لەگەڵ هاوڕێیەكی دەچێتە ش���اری 
خەونەكان بۆ دۆزینەوەی ماڵی هونەر، لەوێ 
پرس���یار دەكات و پێیدەڵێن هیچ كەس���ێك 
بەو ناوە خانووی نییەو ئەو ژمارەیەی باسی 
دەكات هێشتا نەكراوە بەخانوو. دواتر هێرۆ 

لە2010/9/26 سكااڵ تۆمار دەكات.
س���ارا 30 ساڵ، مامۆس���تای زانكۆ، یەكێكی 
دیكەیە لەو كچانەی هونەر زێڕی لێوەرگرتووە، 
ئەو گوتی »20 مسقاڵ زیو و 30مسقاڵ زێڕی 
لێبردووم، پێیگوتم ش���تێكت بۆ دەهێنم زۆر 
بەنرخ بێت«. ئەو گوتیش���ی »هاتەالی براو 

باوكم و خوازبێنی كردم«.

تۆڵەی لەژنان كردووەتەوە؟
هون���ەر، باس���ی لەوەدەك���رد »گرێیەك���ی 
دەروون���ی« بۆ پەیداب���ووە بەرامبەر بەژنان 
»من كچێكم خۆشدەویس���ت، پ���ارەی زۆرم 
ش���ووی  داوای  چووم���ە  لێخەرجكردب���وو، 
پێنەكردم، منیش وەك تۆڵەس���ەندنەوە زێڕو 
پ���ارەم بەرەزامەندی خۆیان لێوەرگرتوون«. 
ئەو گوتی »لەس���لێمانی زێ���ڕم لەچوار كچ 
وەرگرتووەو زۆر كەم پ���ارەم لێوەرگرتوون، 
بەاڵم دیاریش���م ب���ۆ كڕیوون«. ئەو باس���ی 
لەوەكرد كە هەندێكیان كچی بەرپرس���ەكان 
بوون، دەس���ەاڵتی زۆریان هەبوو، بەقسەی 
خۆی ب���ەو كچان���ەی گوتووە »نەخۆش���م 
پێویس���تم بەپارەیە« و خۆی هەژاركردووەو 
قەناعەتی پێك���ردوون پێویس���تی بەپارەیە 
ئەوانی���ش بەرەزامەندی خۆی���ان پارەكەیان 
پێ���داوە. ئەو ك���وڕە لەمانگ���ی ئابی 2010 
هاتووەتە هەولێر »فێڵی« لە12 كچ كردووەو 
زێڕو پ���ارەی لێوەرگرتوون بەبیانووی ئەوەی 
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دەچێتە داوایان »لەگەڵ كەسووكاری هەموو 
كچەكان قس���ەم نەكردووە، بەاڵم شەوان تا 
بەیانی قس���ەم لەگەڵ ئ���ەو كچانە كردووەو 
بەناوی خ���ۆم چوومەتە الی���ان«. ئەو دان 
بەوەدادەن���ێ كە هەڵەی ك���ردووە. »هەڵەم 
كردووە، هەڵەكەم درۆكردنە، ئەوان باس���ی 
ئەوە دەكەن شتم لێوەرگرتوون، بەاڵم باسی 
ئەوە ناكەن دیاریم پێداون«. ئەو گوتیش���ی 
»جگە لەو كچانە، شتم لەچەند بەرپرسێكیش 
وەرگرتووە«. ئەو گوتیشی »دەمەوێت پارەی 
كچەكان بدەمەوە، خزم و كەسم هەیە، داوای 

یارمەتیان لێدەكەم«. 

بێ وەسڵ زێڕیان لێكڕیوە
هون���ەر ئەو زێڕەی لەكچەكانی وەرگرتووە بە 
3 زێڕینگری فرۆشتووەتەوە، بەگوتەی خۆی 
یەكێ���ك لەزێڕینگ���رەكان زۆر هاوڕێی بووە، 
ناوی سیروانە. ئەوان پێكەوە شەوانە چوونە 
دەرەوەیان هەبووە. بەاڵم س���یروانی زێڕینگر 
رەتیدەكاتەوە ك���ە هاوڕێیەتی لەگەڵ هونەر 
هەبووبێ »تەنیا لەرێگ���ەی زێڕكڕینەوە ئەو 
كوڕەم ناس���یوە، هی���چ هاوڕێیەتیم لەگەڵیدا 
نییە«. كەس���ێكیش لەناو بازاری زێڕینگران 
نەیویس���ت ناوی بهێنرێت گوتی »س���یروان 
هاوڕێ���ی هون���ەر ب���وو، ش���ەوانە بەیەكەوە 
ب���وون«. هونەر بەش���ی زۆری زێڕەكانی بە 
سیروان فرۆشتووە، چونكە وەك خۆی گوتی 
ئەو هاوڕێی بووە داوای وەسڵی لێنەكردووە، 
جگەل���ەوە بەنرخێكی ك���ەم لێیكڕیوەتەوە، 
سیروان پێچەوانەی قس���ەكانی هونەر دەڵێ 
»ئەوكاتەی زێڕەكانم لێكڕیوە رەگەزنامەكەم 
بەنرخی  وەس���ڵ،  لەجێگەی  لێوەرگرت���ووە 

رۆژیش زێڕەكانم لێكڕیووەتەوە«.

»ئەوانیش تاوانبارن«
هێرۆش گومانی لەزێڕینگرەكان هەیەو دەڵێ 
»یەكێك لەزێڕنگ���رەكان دەڵێ، پارچەیەكی 
من 16 مس���قاڵ بووە، بەاڵم ئەوەی من 18 
مس���قاڵ بوو«. گوتیش���ی »دەبوایە پارەی 
زێڕەكان���م بدرێتەوە، بڕیاریش���درا پارەكانم 
بدەنەوە، بەاڵم بەهۆی ئ���ەوەی زێڕینگرەكە 
كەسانێكی بەرپرس دەناسێت بۆیە پارەكەیان 
نەدامەوە«. بەگوتەی سیروان ئێستا هونەر 
52 مس���قاڵ زێ���ڕی ئەو ق���ەرزدارە، چونكە 
زێرەكەی لەپۆلیس دەس���تی بەسەرداگیراوە، 
بەگوێ���رەی گوت���ەی خ���ۆی بەدواداچوونی 
لەبارەی هونەرەوە كردووەو لەو میوانخانەیەی 
هونەر تێیدا ماوەتەوە پرسیاری كردووە. ئەو 
زێڕینگرە گوتیش���ی »ئەگەر هونەر پارەكانم 
نەدات���ەوە، ئ���ەوا منیش س���كااڵی لەس���ەر 
تۆماردەكەم«. ئاس���ۆ، یەكێكی دیكەیە لەو 
زێڕینگران���ەی زێڕی لەهون���ەر كڕیوە، گوتی 
» 6 ت���اك بازنم لێكڕیوەو بەناوی س���یروان 
هاتەالم«. ئاسۆ، بەبێ وەسڵ زێڕی لەهونەر 
كڕیوە، بەاڵم وەك خۆی دەڵێ دەس���تەبەری 
هەبووە، هیچ پارەیەك���ی نەداوەو زێرینگری 
سێهەمیش ئامادەنەبوو هیچ لێدوانێك بدات. 
دوای وەرگرتنی ئیفادەیان وەك شاهێد، دواتر 
وەك تۆمەتبار هەرسێ زێڕینگرەكە بانگكراون 
و لەكۆتاییشدا بەكەفالەت ئازاد كراون. هونەر 
زێڕینگ���رەكان وەك خ���ۆی ب���ە »تاوانبار« 
دەبینێت و دەڵێ »ئەوانیش دەس���تیان لەو 
پرس���ەدا هەیە، من فێڵم لەكچەكان كردووە، 
زیڕینگرەكانیش فێڵی���ان لەمن كردووەو بێ 

وەسڵ زیڕەكانیان لەمن كڕیوە«.

»پۆلیس ئیفادەی من لەدژی زێڕینگرەكان 
وەرناگرێت«

هونەر بەگومانە لەپۆلیس و دەڵێ »لەپۆلیس 
ی���ەك وش���ە لەدانپێدانەك���ەم وەرنەگیراوە 
لەبارەی زێڕنگرەكانەوە، ئەوان بۆ ئازادكراون؟ 
ئەوانی���ش فێڵیان لەمن ك���ردووە، بەاڵم بۆ 

ئەوان ناگیرێن«.
لەبارەی ش���ێوازی كڕینی زێڕ س���ەید بەكر 
محەم���ەد، جێگری س���ەرۆكی س���ەندیكای 
زێڕینگ���ران دەڵێ »ه���ەر زێڕینگرێك بەبێ 
وەس���ڵ بكرێت رووبەڕووی یاس���ا دەبێتەوەو 

دەبێ وەسڵ یان كەفیلی هەبێت«. 

پێچەوانەی یاسایە
لەڕووی یاساییەوە پارێزەر ئومێد عەبدولسەالم، 
ئەوەی روونكردەوە، هەر كەسێك هەر شتێك 
لەكەسێكی دیكە بكڕێ و نەزانێت سەرچاوەی 
ئەو شتە لەكوێیە، ئەگەر دەركەوێت دزیویەتی 
ئەوكاتە  دەس���تیكەوتووە  بەكەتنێكەوە  یان 
ئەوەی ئەو شتەش���ی كڕیوە رووبەڕووی یاسا 
دەبێت���ەوە بەگوێرەی ماددەی 461 یاس���ای 
س���زادانی عێراقی بەزیندانیكردن بۆ ماوەی 
كەمتر لەساڵێك و غەرامەكردن سزادەدرێت. 
هەروەها بەكەفالەتیش ناتوانرێ ئازاد بكرێن، 
تەنیا بۆ ماوەیەكی كاتی نەبێت ئەویش پێش 

دەرچوونی بڕیاری دادوەر.
س���ەرچاوەیەكیش لەپۆلیس نەیوس���ت ناوی 
بهێنرێ���ت بەوارڤین���ی راگەیان���د »ماددەی 
461 زێڕینگ���رەكان دەگرێتەوە، بەاڵم دادوەر 

بەكەفالەت ئازادی كردوون«.

داوای مەدەنی
هونەر، بەماددەی 456 یاس���ای س���زادانی 
عێراق���ی و بەتۆمەتی »فێڵكردن« لەس���ەر 
س���كااڵی هەش���ت كچ لەرۆژی 2010/10/21 
دەستبەسەركراوە، كێشەكەی هێشتا لەدادگا 
ئ���ەوەش هێرۆ  یەكایینەبووەت���ەوە. وێڕای 
كە 51 مس���قاڵ زێ���ڕی لێب���راوە، داوایەكی 
مەدەن���ی لەدژی هونەر تۆمار كردووەو داوای 
قەرەبووكردنەوەی زیانەكانی دەكات و هەندێك 
لەو كچانەی س���كااڵیان تۆمار كردووە بڕێك 

لەزێڕو پارەكانی خۆیان وەرگرتووەتەوە. 
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پێویستی بەروونكردنەوە نییە، چونكە منداڵ 
لەس���ەرەتاییدا دەیخوێنێ، پێویس���ت ناكات 
شیكردنەوە بۆ ش���تێك بكەیت كە منداڵێك 
دەیزانێت. لەئیس���امدا س���ێ ژن بەیەكەوە 
بهێنرێ���ت نابێ���ت. هەم���وو ك���ەس دەزانێ 
سووكایەتی بەمامۆس���تای ئایینی و ئیسام 
شتێكی خراپە ئەمەپێویستی بەشیكردنەوەی 

قووڵ نییە.
- وارڤی���ن: هەن���دێ چاالكوان���ی ژن دەڵێن 
ئ���ەو كتێبە لەقۆناغی ئێس���تادا  دەركردنی 
هاوكاتە لەگەڵ ئەو هێرش���انەی لەمینبەری 
مزگەتەوە دەكرێنە سەر ژن؟ دەرچوونی ئەو 

كتێبە بۆ لەم كاتەدابوو؟
- فەرمان خەرابەیی: لە 17 -12-2010 وشەی 
جێندەر ورووژێنرا. ئایا پێش���تر ئەو باس���ە 
هەبوو؟ ئ���ەو توێژینەوەی���ەی كردوومە لێی 
حاڵیبووم���ە. رەنگە زۆربەی مامۆس���تاكانی 
ئایینی هەولێر بەتەواوی لەجێندەر نەگەیشتبن 
و بەش���ێوەیەكی زانس���تی باسی جێندەریان 
نەكردبێ���ت، ب���ەاڵم ئ���ەوە ئەرك���ی دینی و 

نیشتمانییە كە كۆمەڵگای لێی بپارێزرێت.
- وارڤی���ن: لەنامیلكەكەدا ب���اس لەوەكراوە 
جێن���دەر وات���ە س���ڕینەوەی مرۆڤایەت���ی و 
لەنێودا حەشاردراوە.  مەترسییەكی گەورەی 

ئەو مەترسییە چییە؟
- فەرم���ان خەرابەیی: پێمخۆش نییە وەاڵمی 

ئەو پرسیارە بدەمەوە.
- وارڤین: بەاڵم لەو نامیلكەیەدا نووس���راوە 
جێن���دەر وات���ە گۆڕین���ی رەگ���ەز، ب���ەاڵم 
جێندەر خۆی واتە رەگەز؟ ئەمە پێویس���تی 

بەوەاڵمدانەوە نییە؟
ل���ەو پەرتووك���ە  - فەرم���ان خەرابەی���ی: 
س���ەرچاوەی ئایینیم ب���ەكار نەهێناوە، ئەو 
س���ەرچاوانەم بەكارهێناون ك���ە چاالكوانان 
لەهەرێم���ی كوردس���تان لەب���واری فیمینزم 
نووس���ینەكانی  و  نووس���یویانن  ژن���ان  و 
ئەوانم گواس���تووەتەوە. جێندەر وش���ەیەكی 
ئینگلیزیی���ەو ت���ازە بەكارهات���ووەو ناتوانم 
وش���ەیەك لەگیرفانم بهێنم بۆ ئەو وشەیەی 
ناوەڕۆكی  دەس���تەواژەیەو  دابڕێژم. جێندەر 

هەیەو مانای زۆری لەخۆ هەڵگرتووە.
- وارڤین: ل���ەو نامیلكەیەدا هاتووە ئەوانەی 
بانگەشەی فێمینیزم دەكەن لەهەرێم ئەركیان 
ب���ۆ ژن دیارنەكردووە، بەڵكو تەنیا بەدەوری 

دروشمەوە خوالونەتەوە؟

- فەرمان خەرابەیی: مەبەستم ئەوەیە لەهەموو 
رۆژنامەو میدیاكان زیاتر داوای ماف دەكرێت 
و باسی ئەرك ناكرێت. ئیسام ئەرك ومافی 
بۆ ژن دیاریكردووەو هیچ كێش���ەیەك لەنێو 
خێزانی موس���ڵمانێكی رۆشنبیرو تێگەیشتوو 
نیی���ە. ئەو كێش���انەی وەك خۆس���ووتان و 
ت���ەاڵق لەنێو بەزۆری كەس���انێك روودەدات 
كە خۆیان بەرۆشنبیر دادەنێن، بەاڵم دوورن 

لەجێبەجێكردنی یاساكانی خوا. 
- وارڤی���ن: ب���اس لەرێ���ژەی جیابوونەوەو 
س���ووتان و كوش���تن لەو نامیلكەیە كراوەو 
زۆرتری���ن هۆكاریی ئەو حاڵەتانەش بۆخودی 
ژنان گەڕێندراوەت���ەوە، بەاڵم ئاماژە بە پیاو 
نەك���راوە ك���ە ئەویش هۆكارێكی س���ەرەكی 

كوشتن و تەاڵق و سووتانی ژنانە؟
- فەرمان خەرابەیی: باسی پیاوانم نەكردووەو 
زیاتر باس���ی ئەو ژنانەم ك���ردووە كە بەناو 
داكۆكی���كاری ژنان���ن و زیات���ر داوای مافی 
ئافرەت دەكەن، چونكە ئەوان سەنگەرەكەیان 

گرتووە.
 - وارڤین: بەش���ی دووهەمی نامیلكەكە باس 
لەرێكخراوەكانی ژن���ان كراوە كە نزیكەی 20 
س���اڵە لەهەرێم كاردەك���ەن و ئامانجەكانت 
دیاریكردوون و نووس���یوتە ئ���ەو رێكخراوانە 

دژایەتی مامۆستایی ئایینی دەكەن؟
- فەرمان خەرابەی���ی: گوتوومە هەندێ لەو 
رێكخراوان���ە هۆكارێك بوونە. ئەوە قس���ەی 
من نییە قس���ەی فێمینزمەكانە كە گلەییان 
لەخۆیان كردووەو نووس���یویانە بەتەواوەتی 
بەكاری خۆیان هەڵنەس���اون. ئەو قس���انەم 
لەس���ایتی خۆیان و رۆژنامەو گۆڤارەكانیان 

دەرهێناوە.
- وارڤین: كام���ە فێمینزم؟ ئایا بزووتنەوەی 

ژنان هەیە لەكوردستان ؟
- فەرم���ان خەرابەیی: ئ���ەی ئەوانەی بەناو 
داكۆك���ی لەمافی ئافرەت دەكەن چین؟ ئەی 
ئەو هەم���وو رێكخراوانە چین بەناوی ژنانەوە 
هەن. ئەوانە بزوتن���ەوەی ژنان و فێمینزمی 
ژنانن لەكوردستان. فێمنیزم واتە بزووتنەوەی 

ژنانە.
- وارڤی���ن: لەنامیلكەك���ەی ت���ۆدا هات���ووە 
چاالكوانان���ی ژن دەیانەوەی وەك پیاو وابن، 
بەاڵم ئ���ەوان ژنبوونی���ان دەوێ و پیاوبوون 

رەتدەكەنەوە؟
- فەرمان خەرابەیی: لەكوێ باسم كردووە؟

وارڤین – تایبەت: 
دوای ئەوەی نامیلكەی »راستییەكی ونبوو«ی 
باڵوكردەوە هەندێ لەو ژنانەی لەونامیلكەیەدا 
ناویان هاتب���وو، رونكردنەوەیەكیان دەركردو 
تێیدا رایانگەیاند »سكااڵ لەدژی ئامادەكاری 
ئ���ەو نامیلكەیە تۆماردەكەن«. لەو بارەیەوە 
فەرمان خەرابەیی دەڵێ »سكااڵكردن لەدژی 
من رەنگە سكااڵ بێت لەدژی هەموو مەالكان و 
خەڵكی موسڵمان«. گوتیشی »من قسەكانی 
ئەوانم وەك خۆی گواستووەتەوەو نامیلكەكە 
هیچ ئایەت و فەرموودەو تەنانەت بس���میای 
تێدانیی���ەو ش���یكردنەوەیەكی كۆمەاڵیەتی و 

رەخنەیەكی ئەدەبییە«. 
- وارڤین: بیرۆكەی نووسینی ئەو نامیلەكەیە 

لەچییەوە سەرچاوەیگرتووە؟ 
- فەرم���ان خەرابەیی: ئێمە وەك مامۆس���تا 
پیش���ەی خۆمان���ەو بەئەرك���ی ئایین���ی و 
نیش���تمانی دەزانین هەر كێش���ەیەك لەنێو 
كۆمەڵگا هەبوو، بەكێش���ەی خۆمانی بزانین 
و چارەس���ەری بكەین. بیرۆكەی نووس���ینی 
ئەو كتێبە لەوەوە س���ەرچاوەی گرت، ئەگەر 
س���ەیربكەی 20ساڵ پێش ئێس���تا حاڵەتی 
جیابوونەوەو شەڕی نێو خێزان و سووتاندن 
و كوشتنی ئافرەت بەوشێوەی ئێستا نەبوو، 
من لێكۆڵینەوەیەكم كرد تا بزانم هۆكاری ئەو 
كێشانە چین؟ بەتایبەت لەنێوان ژن و پیاو، 
ئەم كتێبە باس���ێكی كۆمەاڵیەتییەو بسمیاو 
هیچ ئایەت و فەرموودەیەكیشی لەسەر نییەو 

نزیكەی چوارساڵە ئامادەكاری بۆدەكەم. 
- وارڤی���ن: ل���ەو نامیلكەیەدا زیاتر پش���تت 
بەوتەو لێدوانی ئەو ئافرەتانە بەس���تووە كە 
لەبارەی پرس���ەكانی ژن قس���ەیان كردووە، 
ب���ەاڵم ش���یكارییەكی وردت ب���ۆ پرس���ەكە 
نەك���ردووەو زیاتر تانە یان لێدوانت لەبارەوە 
داون، ئەوانەی ناویان هات���ووە دەڵێن«ئەو 

نامیلكەیە ناچێتە خانەی زانستییەوە؟
- فەرمان خەرابەیی: ئەوە رەخنەی ئەدەبییەو 
توێژینەوەیەكی كۆمەاڵیەتییە. قس���ەی خۆم 
لەنێو ئەو نامیلكەیە بەكارنەهێناوە تا نەڵێن 
ئەوە مامۆس���تا قس���ەی خۆی بەكارهێناوە. 
كەس���ێك بڵێ حكوومەت فاڵن شتیكردووە، 
ناتوانێ بڵێ وامنەگوتووە، یان جوێن بەئیسام 
بدات؟ م���ن وتەی ئەوان���م بەكارهێناوە ئەو 
نووس���ەرانەی رەخنەشیان گرتووە، ناوم لەو 
نامیلكەیە هێناون و وتەی ئەوانم بەكارهێناوە 
بەبێڕێزی ناوم نەهێن���اون و بەخاتوون ناوم 
هێناوون. ئەو نووس���ەرانە خۆشیان رەخنەی 
ئەدەبیی���ان گرت���ووەو لەرۆژنام���ەو میدیاو 

نووسینەكانیان ناوی كەسانێكیان هێناوە. 
- وارڤین: بۆ نموونە: نووس���ەرێك كە باسی 
سێكس���ی بەكۆمەڵ یان باسی هاوسەرەكانی 
نەهات���ووی  ت���ۆ  ك���ردووە،  پەیامب���ەری 
ش���یكردنەوەیەكی تەواو بۆ ئەو باسە بكەیت 
و بەرێگەیەك���ی زانس���تی ئام���اژە بەهەندێ 

سەرچاوە بكەیت و وەاڵمیبدەیتەوە؟
- فەرم���ان خەرابەی���ی: هەندێ ش���ت هەیە 

- وارڤین: لەو نامیلكەیەی ئێستا بەردەستە.
- فەرمان خەرابەیی: بزووتنەوەی جێندەری 
بزوتنەوەی  توندڕەوترین  خۆیان  بەپێناسەی 
ژنانە بۆ شەڕكردن لەگەڵ پیاو. من هەوڵدەدەم 
س���ەرچاوەیەك ببێتە ژیان ب���ۆ خەڵكی ئەو 
س���ەرچاوەیە چیم پێبڵ���ی بەگوێی دەكەم. 
ئەو س���ەرچاوەیەی من قورئان���ە. ئەوانیش 
سەرچاوەیان هەیە وەك ئێمە، سەرچاوەكەیان 
ئەو بەڵێننامە نێودەوڵەتییانەن بۆ مافی ژن 
بەس���تراوە، ئەوان كە خۆی���ان بەبزوتنەوەی 
ژنان دەزانن دەب���ێ جێبەجێیبكەن، ئەوكات 
دەنا نابێ بڵێ���ن بزووتنەوەییەكی ژنانەین و 

دەبێ بڵێن بەس بۆ پارە هاتووین. 
- وارڤین: ئ���ەو رێكخراوانەت بەوە تۆمەتبار 
ك���ردووە كە دژایەت���ی مینب���ەری مزگەوت 
دەكەن، بەاڵم باس���ت لەوەنەك���ردووە، زۆر 
لەمامۆستایانی ئایینی مینبەری مزگەوت بۆ 
هێرشكردنەسەر ژنان و سووكایەتیپێكردنیان 

بەكاردەهێنن؟
- فەرمان خەرابەیی: هەر مامۆستایەك بووە، 
ناب���ێ جوێن بدات و تەش���هیر ب���كات، هەر 
مامۆس���تایەك ئیس���تهزا بكات تواناو ئاستی 
زانس���تی تەواونییە. من نەش���م بیس���تووە 
مامۆسای وا هەبێت. یەكێك كە جوێنی داوە 
تۆ بڵێ���ی جوێنتداوە، ئ���ەوە رەتكردنەوەیە 
نەوەك جوێن���دان. مینبەریش س���ەكۆیەكی 
راگەیاندنی زانس���تییەو مامۆستاكانی ئایینی 
زۆر رۆش���نبیرترن لەوان���ەی خۆی���ان پ���ێ 

لەمامۆستا رۆشنبیرترە.
- وارڤین: بۆ دەس���ەاڵنی مامۆستای ئایینی 
ی���ان  نەبێ���ت،  مزگ���ەوت  لەچوارچێ���وەی 
بەمانایەكیتر پەیامی ئایینی لەچوار چێوەی 
مزگەوت دەرببڕیدرێت، نەك دەس���توەربداتە 
ناو هەموو ش���تێك و لەباتی هەمووان قس���ە 

بكات؟
- فەرم���ان خەرابەی���ی: مامۆس���تای ئایینی 
لەجیاتی پزیش���ك و حكوومەت و كەسێكی 
دیك���ە قس���ەناكات. مامۆس���تای ئایین���ی، 
پێش���ەوای كۆمەڵگایە، ئەوەندەی كێشەكان 
دێنەالی ئێمە نایەتە الی ئێوە. كاتێ كەسێك 
دێ دەڵ���ێ ه���ۆكاری تەاڵقدانی خێزان چییە 
دەبێ بۆی باس بكەم. كاتێ كەس���ێك هەیە 
دەیەوێ كۆمەڵگە تێكبدات و مامۆستا ناوی 
دەهێنێت، ئەوە مانای ئەوە نییە مامۆس���تا 
لەجیاتی حكوومەت قسە دەكات. ئایین هەمو 

»ئەو شتانەی ئەو ژنانە كردوویانە لە یاسای تیرۆر و سزادانی 
عێراقیدا جێی دەبێتەوە« 

ئامادەكاری نامیلكەی »راستییەكی ونبوو« فەرمان خەرابەیی لەدیمانەیەكی وارڤیندا:

»سكااڵ لەدژی من سكااڵیە لەدژی هەموو مەالیەك 
و خەڵكی موسوڵمان«

چوار ساڵ ئامادەكاری بۆ »كتێبەكەی« كردووە

مەال فەرمان خەرابەیی
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پێویستی بەروونكردنەوە نییە، چونكە منداڵ 
لەس���ەرەتاییدا دەیخوێنێ، پێویس���ت ناكات 
شیكردنەوە بۆ ش���تێك بكەیت كە منداڵێك 
دەیزانێت. لەئیس���امدا س���ێ ژن بەیەكەوە 
بهێنرێ���ت نابێ���ت. هەم���وو ك���ەس دەزانێ 
سووكایەتی بەمامۆس���تای ئایینی و ئیسام 
شتێكی خراپە ئەمەپێویستی بەشیكردنەوەی 

قووڵ نییە.
- وارڤی���ن: هەن���دێ چاالكوان���ی ژن دەڵێن 
ئ���ەو كتێبە لەقۆناغی ئێس���تادا  دەركردنی 
هاوكاتە لەگەڵ ئەو هێرش���انەی لەمینبەری 
مزگەتەوە دەكرێنە سەر ژن؟ دەرچوونی ئەو 

كتێبە بۆ لەم كاتەدابوو؟
- فەرمان خەرابەیی: لە 17 -12-2010 وشەی 
جێندەر ورووژێنرا. ئایا پێش���تر ئەو باس���ە 
هەبوو؟ ئ���ەو توێژینەوەی���ەی كردوومە لێی 
حاڵیبووم���ە. رەنگە زۆربەی مامۆس���تاكانی 
ئایینی هەولێر بەتەواوی لەجێندەر نەگەیشتبن 
و بەش���ێوەیەكی زانس���تی باسی جێندەریان 
نەكردبێ���ت، ب���ەاڵم ئ���ەوە ئەرك���ی دینی و 

نیشتمانییە كە كۆمەڵگای لێی بپارێزرێت.
- وارڤی���ن: لەنامیلكەكەدا ب���اس لەوەكراوە 
جێن���دەر وات���ە س���ڕینەوەی مرۆڤایەت���ی و 
لەنێودا حەشاردراوە.  مەترسییەكی گەورەی 

ئەو مەترسییە چییە؟
- فەرم���ان خەرابەیی: پێمخۆش نییە وەاڵمی 

ئەو پرسیارە بدەمەوە.
- وارڤین: بەاڵم لەو نامیلكەیەدا نووس���راوە 
جێن���دەر وات���ە گۆڕین���ی رەگ���ەز، ب���ەاڵم 
جێندەر خۆی واتە رەگەز؟ ئەمە پێویس���تی 

بەوەاڵمدانەوە نییە؟
ل���ەو پەرتووك���ە  - فەرم���ان خەرابەی���ی: 
س���ەرچاوەی ئایینیم ب���ەكار نەهێناوە، ئەو 
س���ەرچاوانەم بەكارهێناون ك���ە چاالكوانان 
لەهەرێم���ی كوردس���تان لەب���واری فیمینزم 
نووس���ینەكانی  و  نووس���یویانن  ژن���ان  و 
ئەوانم گواس���تووەتەوە. جێندەر وش���ەیەكی 
ئینگلیزیی���ەو ت���ازە بەكارهات���ووەو ناتوانم 
وش���ەیەك لەگیرفانم بهێنم بۆ ئەو وشەیەی 
ناوەڕۆكی  دەس���تەواژەیەو  دابڕێژم. جێندەر 

هەیەو مانای زۆری لەخۆ هەڵگرتووە.
- وارڤین: ل���ەو نامیلكەیەدا هاتووە ئەوانەی 
بانگەشەی فێمینیزم دەكەن لەهەرێم ئەركیان 
ب���ۆ ژن دیارنەكردووە، بەڵكو تەنیا بەدەوری 

دروشمەوە خوالونەتەوە؟

- فەرمان خەرابەیی: مەبەستم ئەوەیە لەهەموو 
رۆژنامەو میدیاكان زیاتر داوای ماف دەكرێت 
و باسی ئەرك ناكرێت. ئیسام ئەرك ومافی 
بۆ ژن دیاریكردووەو هیچ كێش���ەیەك لەنێو 
خێزانی موس���ڵمانێكی رۆشنبیرو تێگەیشتوو 
نیی���ە. ئەو كێش���انەی وەك خۆس���ووتان و 
ت���ەاڵق لەنێو بەزۆری كەس���انێك روودەدات 
كە خۆیان بەرۆشنبیر دادەنێن، بەاڵم دوورن 

لەجێبەجێكردنی یاساكانی خوا. 
- وارڤی���ن: ب���اس لەرێ���ژەی جیابوونەوەو 
س���ووتان و كوش���تن لەو نامیلكەیە كراوەو 
زۆرتری���ن هۆكاریی ئەو حاڵەتانەش بۆخودی 
ژنان گەڕێندراوەت���ەوە، بەاڵم ئاماژە بە پیاو 
نەك���راوە ك���ە ئەویش هۆكارێكی س���ەرەكی 

كوشتن و تەاڵق و سووتانی ژنانە؟
- فەرمان خەرابەیی: باسی پیاوانم نەكردووەو 
زیاتر باس���ی ئەو ژنانەم ك���ردووە كە بەناو 
داكۆكی���كاری ژنان���ن و زیات���ر داوای مافی 
ئافرەت دەكەن، چونكە ئەوان سەنگەرەكەیان 

گرتووە.
 - وارڤین: بەش���ی دووهەمی نامیلكەكە باس 
لەرێكخراوەكانی ژن���ان كراوە كە نزیكەی 20 
س���اڵە لەهەرێم كاردەك���ەن و ئامانجەكانت 
دیاریكردوون و نووس���یوتە ئ���ەو رێكخراوانە 

دژایەتی مامۆستایی ئایینی دەكەن؟
- فەرمان خەرابەی���ی: گوتوومە هەندێ لەو 
رێكخراوان���ە هۆكارێك بوونە. ئەوە قس���ەی 
من نییە قس���ەی فێمینزمەكانە كە گلەییان 
لەخۆیان كردووەو نووس���یویانە بەتەواوەتی 
بەكاری خۆیان هەڵنەس���اون. ئەو قس���انەم 
لەس���ایتی خۆیان و رۆژنامەو گۆڤارەكانیان 

دەرهێناوە.
- وارڤین: كام���ە فێمینزم؟ ئایا بزووتنەوەی 

ژنان هەیە لەكوردستان ؟
- فەرم���ان خەرابەیی: ئ���ەی ئەوانەی بەناو 
داكۆك���ی لەمافی ئافرەت دەكەن چین؟ ئەی 
ئەو هەم���وو رێكخراوانە چین بەناوی ژنانەوە 
هەن. ئەوانە بزوتن���ەوەی ژنان و فێمینزمی 
ژنانن لەكوردستان. فێمنیزم واتە بزووتنەوەی 

ژنانە.
- وارڤی���ن: لەنامیلكەك���ەی ت���ۆدا هات���ووە 
چاالكوانان���ی ژن دەیانەوەی وەك پیاو وابن، 
بەاڵم ئ���ەوان ژنبوونی���ان دەوێ و پیاوبوون 

رەتدەكەنەوە؟
- فەرمان خەرابەیی: لەكوێ باسم كردووە؟

وارڤین – تایبەت: 
دوای ئەوەی نامیلكەی »راستییەكی ونبوو«ی 
باڵوكردەوە هەندێ لەو ژنانەی لەونامیلكەیەدا 
ناویان هاتب���وو، رونكردنەوەیەكیان دەركردو 
تێیدا رایانگەیاند »سكااڵ لەدژی ئامادەكاری 
ئ���ەو نامیلكەیە تۆماردەكەن«. لەو بارەیەوە 
فەرمان خەرابەیی دەڵێ »سكااڵكردن لەدژی 
من رەنگە سكااڵ بێت لەدژی هەموو مەالكان و 
خەڵكی موسڵمان«. گوتیشی »من قسەكانی 
ئەوانم وەك خۆی گواستووەتەوەو نامیلكەكە 
هیچ ئایەت و فەرموودەو تەنانەت بس���میای 
تێدانیی���ەو ش���یكردنەوەیەكی كۆمەاڵیەتی و 

رەخنەیەكی ئەدەبییە«. 
- وارڤین: بیرۆكەی نووسینی ئەو نامیلەكەیە 

لەچییەوە سەرچاوەیگرتووە؟ 
- فەرم���ان خەرابەیی: ئێمە وەك مامۆس���تا 
پیش���ەی خۆمان���ەو بەئەرك���ی ئایین���ی و 
نیش���تمانی دەزانین هەر كێش���ەیەك لەنێو 
كۆمەڵگا هەبوو، بەكێش���ەی خۆمانی بزانین 
و چارەس���ەری بكەین. بیرۆكەی نووس���ینی 
ئەو كتێبە لەوەوە س���ەرچاوەی گرت، ئەگەر 
س���ەیربكەی 20ساڵ پێش ئێس���تا حاڵەتی 
جیابوونەوەو شەڕی نێو خێزان و سووتاندن 
و كوشتنی ئافرەت بەوشێوەی ئێستا نەبوو، 
من لێكۆڵینەوەیەكم كرد تا بزانم هۆكاری ئەو 
كێشانە چین؟ بەتایبەت لەنێوان ژن و پیاو، 
ئەم كتێبە باس���ێكی كۆمەاڵیەتییەو بسمیاو 
هیچ ئایەت و فەرموودەیەكیشی لەسەر نییەو 

نزیكەی چوارساڵە ئامادەكاری بۆدەكەم. 
- وارڤی���ن: ل���ەو نامیلكەیەدا زیاتر پش���تت 
بەوتەو لێدوانی ئەو ئافرەتانە بەس���تووە كە 
لەبارەی پرس���ەكانی ژن قس���ەیان كردووە، 
ب���ەاڵم ش���یكارییەكی وردت ب���ۆ پرس���ەكە 
نەك���ردووەو زیاتر تانە یان لێدوانت لەبارەوە 
داون، ئەوانەی ناویان هات���ووە دەڵێن«ئەو 

نامیلكەیە ناچێتە خانەی زانستییەوە؟
- فەرمان خەرابەیی: ئەوە رەخنەی ئەدەبییەو 
توێژینەوەیەكی كۆمەاڵیەتییە. قس���ەی خۆم 
لەنێو ئەو نامیلكەیە بەكارنەهێناوە تا نەڵێن 
ئەوە مامۆس���تا قس���ەی خۆی بەكارهێناوە. 
كەس���ێك بڵێ حكوومەت فاڵن شتیكردووە، 
ناتوانێ بڵێ وامنەگوتووە، یان جوێن بەئیسام 
بدات؟ م���ن وتەی ئەوان���م بەكارهێناوە ئەو 
نووس���ەرانەی رەخنەشیان گرتووە، ناوم لەو 
نامیلكەیە هێناون و وتەی ئەوانم بەكارهێناوە 
بەبێڕێزی ناوم نەهێن���اون و بەخاتوون ناوم 
هێناوون. ئەو نووس���ەرانە خۆشیان رەخنەی 
ئەدەبیی���ان گرت���ووەو لەرۆژنام���ەو میدیاو 

نووسینەكانیان ناوی كەسانێكیان هێناوە. 
- وارڤین: بۆ نموونە: نووس���ەرێك كە باسی 
سێكس���ی بەكۆمەڵ یان باسی هاوسەرەكانی 
نەهات���ووی  ت���ۆ  ك���ردووە،  پەیامب���ەری 
ش���یكردنەوەیەكی تەواو بۆ ئەو باسە بكەیت 
و بەرێگەیەك���ی زانس���تی ئام���اژە بەهەندێ 

سەرچاوە بكەیت و وەاڵمیبدەیتەوە؟
- فەرم���ان خەرابەی���ی: هەندێ ش���ت هەیە 

- وارڤین: لەو نامیلكەیەی ئێستا بەردەستە.
- فەرمان خەرابەیی: بزووتنەوەی جێندەری 
بزوتنەوەی  توندڕەوترین  خۆیان  بەپێناسەی 
ژنانە بۆ شەڕكردن لەگەڵ پیاو. من هەوڵدەدەم 
س���ەرچاوەیەك ببێتە ژیان ب���ۆ خەڵكی ئەو 
س���ەرچاوەیە چیم پێبڵ���ی بەگوێی دەكەم. 
ئەو س���ەرچاوەیەی من قورئان���ە. ئەوانیش 
سەرچاوەیان هەیە وەك ئێمە، سەرچاوەكەیان 
ئەو بەڵێننامە نێودەوڵەتییانەن بۆ مافی ژن 
بەس���تراوە، ئەوان كە خۆی���ان بەبزوتنەوەی 
ژنان دەزانن دەب���ێ جێبەجێیبكەن، ئەوكات 
دەنا نابێ بڵێ���ن بزووتنەوەییەكی ژنانەین و 

دەبێ بڵێن بەس بۆ پارە هاتووین. 
- وارڤین: ئ���ەو رێكخراوانەت بەوە تۆمەتبار 
ك���ردووە كە دژایەت���ی مینب���ەری مزگەوت 
دەكەن، بەاڵم باس���ت لەوەنەك���ردووە، زۆر 
لەمامۆستایانی ئایینی مینبەری مزگەوت بۆ 
هێرشكردنەسەر ژنان و سووكایەتیپێكردنیان 

بەكاردەهێنن؟
- فەرمان خەرابەیی: هەر مامۆستایەك بووە، 
ناب���ێ جوێن بدات و تەش���هیر ب���كات، هەر 
مامۆس���تایەك ئیس���تهزا بكات تواناو ئاستی 
زانس���تی تەواونییە. من نەش���م بیس���تووە 
مامۆسای وا هەبێت. یەكێك كە جوێنی داوە 
تۆ بڵێ���ی جوێنتداوە، ئ���ەوە رەتكردنەوەیە 
نەوەك جوێن���دان. مینبەریش س���ەكۆیەكی 
راگەیاندنی زانس���تییەو مامۆستاكانی ئایینی 
زۆر رۆش���نبیرترن لەوان���ەی خۆی���ان پ���ێ 

لەمامۆستا رۆشنبیرترە.
- وارڤین: بۆ دەس���ەاڵنی مامۆستای ئایینی 
ی���ان  نەبێ���ت،  مزگ���ەوت  لەچوارچێ���وەی 
بەمانایەكیتر پەیامی ئایینی لەچوار چێوەی 
مزگەوت دەرببڕیدرێت، نەك دەس���توەربداتە 
ناو هەموو ش���تێك و لەباتی هەمووان قس���ە 

بكات؟
- فەرم���ان خەرابەی���ی: مامۆس���تای ئایینی 
لەجیاتی پزیش���ك و حكوومەت و كەسێكی 
دیك���ە قس���ەناكات. مامۆس���تای ئایین���ی، 
پێش���ەوای كۆمەڵگایە، ئەوەندەی كێشەكان 
دێنەالی ئێمە نایەتە الی ئێوە. كاتێ كەسێك 
دێ دەڵ���ێ ه���ۆكاری تەاڵقدانی خێزان چییە 
دەبێ بۆی باس بكەم. كاتێ كەس���ێك هەیە 
دەیەوێ كۆمەڵگە تێكبدات و مامۆستا ناوی 
دەهێنێت، ئەوە مانای ئەوە نییە مامۆس���تا 
لەجیاتی حكوومەت قسە دەكات. ئایین هەمو 

»ئەو شتانەی ئەو ژنانە كردوویانە لە یاسای تیرۆر و سزادانی 
عێراقیدا جێی دەبێتەوە« 

ئامادەكاری نامیلكەی »راستییەكی ونبوو« فەرمان خەرابەیی لەدیمانەیەكی وارڤیندا:

»سكااڵ لەدژی من سكااڵیە لەدژی هەموو مەالیەك 
و خەڵكی موسوڵمان«

چوار ساڵ ئامادەكاری بۆ »كتێبەكەی« كردووە

مەال فەرمان خەرابەیی
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بوارێكی كۆمەڵگای گرتووەتەوەو مامۆستای 
ئایین���ی باس���ی دەكات. مزگەوت ش���وێنی 
خۆیەت���ی، بەاڵم ب���ۆی هەی���ە لەراگەیاندن 
دەركەوێت و لەرۆژنامە بنووسێت مامۆستای 
ئایینی هەیە پزیش���كە یان رۆژنامەنووس و 
نووس���ەرە ئەوە س���نووری مەال دەگەیەنێتە 
هەموو ش���وێنەكانەوە؟ مامۆستا بۆی هەیە 
وەك كەس���ێكی ئاس���ایی بوارەكانی زانستی 

بگرێتەبەر.
- وارڤین: وتت مامۆستای ئایینی پێشەوان، 
كاتێك مامۆستای ئایینی پەنجە بۆ كەسێك 
ئاراس���تە دەكات، ئایا بەوكارەی ژیانی ئەو 

كەسانە ناخاتە مەترسییەوە؟
- فەرم���ان خەرابەیی: هیچ مامۆس���تایەكی 
ئایینی فتوای نەداوە بڵێین بڕۆن ئەو كەسە 
والێبكەن. بۆ بەقسەی من ژیانی ئەو كەسانە 
دەخرێتە مەترسییەوە، ئەو پێشتر لەچەندین 
ش���وێنی وەك میدی���اكان ئ���ەو قس���انەی 

باڵوكردووەتەوە.
- وارڤین: لەبەر پێگەی مامۆستایانی ئایینی 
بەوپێیەی لەس���ەر مینب���ەری مزگەوت ئەو 

قسانە دەكەن؟
- فەرم���ان خەرابەیی: پێش���تر خەڵك گوێی 
لەو قس���انە بووە. مامۆس���تای ئایینی تەنیا 
ئەركێكی نیشتمانی كردووە. فەتوای نەداوە 
كە ئەوكەس���ە چ���ی لێبكرێت. قس���ەی ئەو 
كەس���انە كە لەهەموو دنی���ا دەبینرێت. بۆ 
بەقسەی مامۆستای ئایینی هەڕەشە بۆ ژیانی 

دروستدەبێت، ئەو شتە مەنتقی نییە.
- وارڤین: بۆنموونە ئەو ژنانەی لەو نامیلكەیە 
ناوی���ان هاتووە پێیانوایە ئ���ەوە دەبێتەهۆی 
ئ���ەوەی ژیانی���ان بخرێتەژێر مەترس���ییەوە 

هەڕەشەیە بۆ سەر ژیانی ئەوان؟
- فەرمان خەرابەیی: نەمگوتووە ئەوان چیان 
گواستووەتەوە  ئەوانم  قس���ەكانی  لێبكرێت، 
كە خۆی قس���ەكەی كردووەو بەشانازییەوە 
كردوویەتی بەكتێب. بۆ ئەوكاتە نایڵێت ژیانم 
لەمەترسییە، بەاڵم كە من وەك كتێبێك ئەو 
ئەو قسانەم نووسیوەتەوە بۆ مەترسی بۆ ئەو 
دروست دەبێت. خۆ ئێمە فەتوای كوشتنمان 
بۆ ن���ەداوە، دەبوو ئەو قس���ەی نەكردبا كە 

خۆی باوەڕی پێینییە.
- وارڤین: ئەو ژنانە دەڵێن قس���ەی مامۆستا 
تۆمەتەو ئێمە بەنیازی چاكسازین و دەیانەوێت 
س���كااڵتان لەدژ تۆماربكەن تۆ لەوبارەیەوە 

چیدەڵێیت؟
- فەرمان خەرابەیی: هیچ شوێنێكی كتێبەكە 
تۆمەت، هێ���رش ناڕاس���تی، تێدانییە. هەر 
كەس���ێك درۆ، هێرش، تۆمەتی لەو كتێبەی 
دۆزی���ەوە ئەوكاتە م���ن بەڵگ���ەی دەدەمە 

دەست.
- وارڤی���ن: لەرێگ���ەی دادگاوە بەڵگەك���ەی 

پێدەدەیت؟
- فەرمان خەرابەیی: نەخێر .

- وارڤین: ئەگەر ئەوان س���كااڵیان تۆماركرد 
تۆ وەاڵمت چیدەبێت؟

- فەرمان خەرابەیی: ئەگەر رێگەی دادگایان 
گرتەبەر رەنگە بۆخۆیان زەرەر بێت و قورستر 

بوەستێت لەسەریان.
- وارڤین: ئامادەی بچیتە بەردەم دادگا؟

- فەرم���ان خەرابەیی: من تەواوی بەڵگەكانم 
پێیەو راس���تییەكان رونكراونەتەوە، یەكێك 
كە دەچێ س���كااڵ تۆماربكات یەعنی شكاتی 
لەس���ەر هەموو مامۆس���تایانی ئایینی تۆمار 
كردووە. ئەوكات دەبێ بەرپرس���یارێتی ئەو 
س���كااڵیە هەڵبگرێ���ت. ئەوان���ەی جوێنیان 
بەئیسام داوە ئەوە دژی هەموو موسڵمانێك 
و خەڵكی بەگش���تی قس���ەی كردووە. ئەوە 
یاسای سزادانی عێراقی دەیگرێتەوە. كەواتە 
ئەگ���ەر كێش���ەكە ببەن���ە داگا رەنگە ئەوە 
سكااڵ بێت دژی هەموو مامۆستایانی ئایینی 
لەكوردس���تاندا. ئەوە قبووڵناكرێت كەسێك 

قسەیەكی كردووەو بڵێت وامنەگوتووە. 
- وارڤی���ن: ئەوەی دەیڵێیت هەڕەش���ە نییە 

لەئەوان؟

- فەرم���ان خەرابەیی: ئاس���اییە با س���كااڵ 
تۆماربكەن، مەبەس���تم ئەوەیە كە هەس���تی 
خەڵكیان برینداركردووە كە س���زای یاسایی 

لەسەرە.
- وارڤین: ئێوە وەك مامۆس���تای ئایینی بۆ 
لەكاتی خۆیدا رێگەی دادگاتان نەگرتەبەر و 

سكااڵتان تۆمار نەكرد لەدژیان؟
- فەرم���ان خەرابەیی: ئێمە یەكێتی زانایانی 
ئیسامیمان هەیە لەسەر زۆر شت سكااڵیان 
تۆماركردووەو حكوومەتی ئێمەش موسڵمانەو 
لەخوا بەزی���اد بێت جوابی هەی���ەو پەیامی 
مامۆس���تایانی ئایین���ی لەب���ەر چاوگرتووە. 
هەندێ شت هەیە لەپێناو بەرژەوەندی میللەت 
گەورەی ناكەین تا خروقات دروستنەبێت. كە 
یەكێك سكااڵ لەس���ەر مەالیەك تۆماردەكات 
ئ���ەوكات خەڵكی���ش پێیدەزانێ���ت و رەنگە 
خەڵكی���ش قب���ووڵ نەكات و س���كااڵ لەدژی 

ئەوكەسانە تۆماربكەن.
- وارڤین: ئامادەیت بچیتە بەردەم دادگا؟

- فەرم���ان خەرابەی���ی: من ج���ارێ بیدەنگ 
بوومەو هیچ راس���پاردەیەكم بۆ نەهاتووە كە 
بڕۆمە دادگا. ئەگەر ش���تەكە گەیشتە جدی 
رەنگ���ە من داوام هەبێت و رەنگە خەڵك یان 

خۆم رێگەی دیكەمان دەبێت. 
- وارڤین: بەرێگەی یاسایی؟

- فەرمان خەرابەیی: جاری لەچاوەڕوانیدام. 
ئەو شتانەی ئەوان كردوویانە هەمووی لەیاسای 
تیرۆر و سزادانی عێراقی جێیدەبێتەوە. هیچ 
شتێكم بەبێبەڵگە نەگوتووەو رەچاوی الیەنی 

یاساییم كردووە. 
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م���ن وەك كچێك���ی رۆژنامەن���ووس كتێب���ی 
)راستییەكی ونبوو(ی مەالفەرمان خەرابەییم 
خوێندەوە كە ئەمڕۆ لەهەندێ ناوەندی راگەیاندن 
باس���ی لێدەكرێت، بەاڵم هیچ سەرەقەڵەمێكی 
تازەی بیروبۆچوون و داهێنانێكی بنیاتنەرانەی 
ئەم)مەال(یەم تێدا نەدیت جگە لەئەرشیفكردنی 
چەند بڕگەیەكی ئەو خانم و كەسووالیەنانەی 
لەمەڕ كێش���ەی ئەمڕۆی ژنیان نووسیوە. ئەو 
بۆ رۆكردنی رووە ژەهراوییەكەی خۆی هاتووە 
ئەوانەی كە هەڵیبژاردوە بەتێگەیشتنی خۆی 
دەبێتە كاردانەوەیەك لەسەر كۆمەڵی ئەمرۆی 
كوردستان. ئەوانەی وەك داشی شەترەنجیش 
رێزی كردوون هەموویان پێش���تر لەس���ایت و 
رۆژنامەو راپۆرت و گۆڤارەكان خوێندراونەتەوەو 
ل���ەزۆر بۆنەو كۆنفرانس و كۆنگرەی رێكخراوە 
مەدەنییەكان و الیەنەكانی مافی مرۆڤ كاری 
لەس���ەر كراوە. من لەوە ناگەم ئەو بۆ باوەڕی 
بەوە هەبێت كە كاری رێكخراو و سەنتەرەكانی 
ژنان پیانەكانیان ئەوەندە تۆكمەبن دژایەتی 
ئایینی ئیسام بكەن و ببنە فاكتەری سەرەكی 
بۆ بنیاتی كۆمەڵگایەكی بۆگەن و دواكەوتوو 
و رێخۆش���كەر و هاندان���ی ژن و مێردەكان بۆ 
ئەوەی لە بچووكترین كێش���ە رێگای )تەاڵق( 
هەڵبژێرن و رێخۆشكەربن بۆ سووتان و ژنكوژی 
و دژایەتیكردنی مامۆستایانی ئایینی... الپەرە 
)20( لەكاتێكدا هەموو هاوارەكانی ئەوان ئەوە 
بێت رێگا بەو كچانە نەگیرێ كە بەدڵی خۆیان 
هاوس���ەرەكانیان هەڵبژێرن ك���ە مەال فەرمان 
هەرخۆی ئیعتراف ب���ەوەی دەكات كە رێگری 

لەئازادی شەخسی ئافرەت هەیە كە بەویستی 
خۆی دەیەوێ ش���وو بەپیاوێك بكات كە ژنی 

هەیە...)الپەرە 39(...
لەبیرچۆت���ەوە  ئ���ەوەی  مامۆس���تا  ئ���ەی 
س���ەرهەڵدانی كێش���ەی دووژنی و سێ ژنی 
ب���ۆ پی���اوان چ كارەس���اتێكی بەدواوەیە كە 
ئەنجامەكەشی بەزەلیلبوونی ژن كۆتایی دێت و 
بەپەراگەندەبوونی منداڵ و تێكچوونی شیرازەی 
خێزان. لەوە ناگەم مەال فەرمان زۆر دووپاتی 
ئەوە دەكاتەوە ئەو ژنانەی لەس���ەر شاشەی 
لەبواری  تەلەفزیۆنەكان دەردەچن پس���پۆڕن 
كێشەكانی ژن كە بەبۆچوونی ئەو ئەمانە جگە 
بیركردنەوە لەخۆدەرخس���تن و گیرفانپڕكردن 
نەبێ هی���چ پەیوەندییەكیان بەم پرس���انەوە 
نیی���ە. كامە ل���ەو قەڵەمبەدەس���تە ژنانەی 
ئەو باس���یان لێوەدەكات لەسەر ئەم حسێبە 
بوونەتە ملیۆنێر و نهۆم���ی ئاپارتمانەكانیان 
كامەیان  فەلەك؟  كەش���كەاڵنی  گەیش���تۆتە 
ل���ەو دەس���تكەوتانەی كە م���ەال لێیدەدوێ 
گەورەترین هوتێ���ل و بگرە تادەگاتە خانووی 
نیش���تەجێبوونی خۆیانیان دروستكردووە؟ با 
نموونەكی زیندوو بۆ م���ەال فەرمان بهێنمەوە 
كەلە كتێبەكەیدا ناوی هەندێك رۆژنامەنووس و 
كەسایەتی ئافرەتی هێناوەو ئەمەش لەشاشەی 
تەلەفزیۆن���ەكان دەردەچن بەرگری لە ئازادی 
ژن و ماف���ە رەواكانیان دەكەن.. هەردووكیان 
لەگەرەكێك���ی میللی)ش���عبی( لەخانوویەكی 
بچكۆالنەی كرێدا نیشتەجێن و بە كولەمەرگی 
دەژین و هەموو ئیعتمادێكیان لەسەر مووچەی 

فەرمانبەرێتییەكەیانە. كەواتە دەبێ مەال چۆن 
لەس���ەروەت و س���امانی ئەم دووە گەیشتبێ 
و چۆن تائێس���تا جورئەتی ئەوەی نەكردووە 
بیانداتە لیژنەی نەزاهە یان زەكات وسەرفیترەی 
بەسەر نەسەپاندوون.. بەبڕوای من ئەو كتێبەی 
مەال فەرمان زۆر گەورەكراوەو ئەسڵەن بەهیچ 
شێوەیەك نەدەبوو زەقبكرێتەوە، چونكە وەك 
ئەوان���ی دیكە دەیەوێ ناوێ���ك پەیدا بكات و 
لەپەنای ئایینی پیرۆزی ئیس���امەوە جۆرێك 
لە بازرگانی بۆ خۆی بڕەخس���ێنێ، ناش���زانی 
ئەو سەردەمە بەسەرچوو و ئێستا سەردەمی 
بەیەكتر شارەزابوونەو هیچ دەروازەیەك نەماوە 
بە قفڵێكی پۆاڵیین كلیل درابێ و بەئاس���انی 
نەكرێت���ەوەو ئەوانەی لەپەن���ای ئایینەوەش 
پرسەكان بەسەقەتی بورووژێنن و كەس نەبێ 

پێیان بڵێ)لەل(... 
نەخێر مامۆستا دوونیا بۆتە گوندێكی بچووك 
و ئەوەی تۆش ناوت لێناوە كتێب و نووس���ین 
فڕی بەس���ەر داهێنان و چارەس���ەرییەكانەوە 
نییەو ئەم هاش و هاوارەی ئەمدواییەش���تان 
بۆ سەر روناكبیران هیچ لەپرسە بنەڕەتییەكان 
ناگ���ۆڕێ و ئەوان���ەی كاریش لەسەرپرس���ە 
شایس���تەكان دەكەن بەتایبەت رێكخراوەكانی 
ژن���ان لەبەردەوامی خۆیان ناوەس���تن و ئەو 
هەنگاوەی كە تۆ بەناشایستەی دەزانی لەمەڕ 
كێش���ەی ژنانەوە بەدەی���ان كتێبۆكەی وەك 

ئەرشیفسازییەكەی بەڕێزت ناوەستێ.

نامیلكەكەی مەال فەرمان لە قەبارەی خۆی 
گەورەتر كراوە

حەسیبە ئیبراهیم بابۆڵی
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وارڤین – كۆیە: 
كچێك���ی 23 س���اڵ دوای ئ���ەوەی خ���ۆی 
دەسووتێنێ دەردەكەوێت سكی بەدوانەیەكی 
كوڕ پڕە. سەرەتا ئەو كچە نكۆڵی لەوەدەكات 
خۆی سووتاندبێ و دەڵێ بەپەرەمێز سووتاوم 
و دواتر لەنەخۆشخانەی ئێمێرجنسی هەولێر 
دان بەوەدا دەنێت. هۆكاری خۆس���ووتاندنی 
ئەو كوڕە بووە كەخۆشیویستووەو سكی پڕ 
كردووە. تائێس���تا لێكۆڵین���ەوە لەو رووداوە 
بەردەوام���ەوە ه���ەردوو بنەماڵ���ە چاوەڕێی 

ئەنجامی پشكنینی دی ئێن ئەی دەكەن.

نەس���رین، كچێكی نەخوێن���دەوارە، خەڵكی 
یەكێ���ك لەگوندەكان���ی س���نووری ق���ەزای 
كۆیەیە. بەقسەی كەسێكی نزیك لەبنەماڵەی 
نەس���رین، ئەو كاری ماڵی كردووەو ئاژەڵی 
بەخێوكردووە. ئەو كەسە كە نەیویست ناوی 
بهێنرێ گوتی »ماڵی نەسرین تەنیا كوڕێكی 
بچووكیان هەیە، بۆیە ئ���ەو كاری دەكرد«. 
نەس���رین، لەرێگەی خزمێكیانەوە س���االری 
تەمەنی 23س���اڵ قوتاب���ی خەڵكی گوندێكی 

دیكە دەناسێت.
لەگوتەیەكدا  خۆس���ووتاندنی  دوای  نەسرین 
هەولێر  ئیمیرجنس���ی  لەنەخۆش���خانەی  كە 
لێیوەرگیراوە گوتوویەتی »ماوەی 7مانگ بوو 
ساالرم دەناس���ی و پەیوەندیمان دروستكرد. 
زۆرجار بەتەلەفۆن قس���ەمان دەكرد. بڕیاری 
هاوس���ەرگیریماندا. بەاڵم س���االر، هەمیشە 
خۆی دەدزییەوە. من زۆر خۆشمدەویس���ت. 

جارجاریش یەكمان دەبینی«. هاوكات ساالر، 
پەیوەندییەك  هەرج���ۆرە  لەبوون���ی  نكۆڵی 
لەگەڵ نەس���ریندا دەكات و دەڵێ »من ئەو 
كچە ناناسم و هیچ پەیوەندییەكەم لەگەڵیدا 
نەبووە«. بەاڵم نەسرین گوتوویەتی »رۆژێك 
من لەدەش���ت بووم تەلەفۆنی بۆكردم، هات 
بۆالم. من وامزانی هەر بۆقسەكردن هاتووە، 
بەاڵم ئەو پەالماری دام و پاڵی خس���تم، تا 
بەزۆر سێكس���ی لەگەڵ نەك���ردم بەرینەدام. 
م���ن نەمزانی چیكردووە، چونك���ە ئازارێكی 
زۆرم هەب���وو. دوای 5مان���گ هەس���تم كرد، 
س���كم گەورە دەبێت، بەهۆی پش���كنینەوە 
ب���ۆم دەركەوت كە س���كم هەیە. س���االریش 
خۆی لێم نەدەكردە خاوەن، لەترس���ان خۆم 
سووتاند«. بەگوتەی نەسرین هەر ئەو رۆژەی 
س���االر، پەالماری داوە، رۆیشتووەتە ماڵەوە 
بەنازەنینی خوشكە گەورەی خۆی گوتووە، 
ئ���ەو پێیگوت���ووە »هیچ نییە مەترس���ێ«. 
دواج���ار نەس���رین، ل���ە2010/3/15 خ���ۆی 
دەسووتێنێت و لە كۆیە هۆكاری راستەقینەی 
خۆس���ووتاندنەكەی نادركێنێ���ت و كاتێ���ك 
دەگوازرێت���ەوە هەولێر لەگوتەی خۆی كە بۆ 
پۆلیس كردوویەتی ئەوەی ئاشكرا كردووە كە 
»ساالر هۆكاری خۆسووتاندنی بووە«. دواتر 
لەئەنجامی پشكنیندا دەردەكەوێ�ت كە سكی 
بەدووانەیەكی كوڕ پڕە. دوای 15رۆژ بەهۆی 
بەرزی رێژەی سووتانەكەی ژیانی لەدەستدا. 
دوای مردنی نەسرین، ساالر دەستگیردەكرێت. 
لەبەرئەوەی س���االر دان بەتاوانەكەیدا نانێت 

دوای چەند مانگێك بەكەفالەت ئازاد دەكرێت. 
هاوكات بەه���ۆی كارنەكردنی تاقیگەی دی. 
ئێن. ئ���ەی، لەهەرێمی كوردس���تان ناتوانن 
راس���تی رووداوەكە بزانن كە ئایا باوكی ئەو 

مندااڵنە ساالرە یان نا. 
باوكی نەسرین، پیاوێكی بەتەمەنی جووتیارە. 
دوای تێپەڕبوونی نزیكەی س���اڵێك بەس���ەر 
مردنی كچەكەیدا، چاوەڕێی ئەنجامی پشكنینی 
دی ئێن ئەی، دەكات. بۆئەو مەبەس���تە زوو 
زوو س���ەردانی پۆلی���س دەكات ب���ۆ ئەوەی 
بزانێ كە ئایا س���االر هۆكاری خۆسووتاندنی 
كچەكەی بووە یان ن���ا؟ لەگوتەیەكدا دەڵێ 
»نەسرین سووتا زۆرم پێ سەیر بوو، چونكە 
لەماڵەوە هیچ كێشەیەكی ئەوتۆمان نەبوو كە 
تایبەت بێت بەنەس���رین تا بەو هۆیەوە خۆی 

بسووتێنێت. چەند رۆژێك دوای تەواوبوونی 
پرس���ەكەی زانیم، سكی پڕبووە. بۆیە ئێستا 
ب���ۆ یەكاییكردن���ەوەی كێش���ەكەو تۆڵەی 
كچەكەم چاوەڕێ���ی لێكۆڵینەوەی پۆلیس و 

فەرمانی دادگا دەكەم«.
س���ەرچاوەیەك لەپۆلیسی كۆیە، باسی لەوە 
كرد كە ئەوكاتەی نەسرین خۆی سووتاندووە 
تاقیگ���ەی دی. ئێن. ئ���ەی، لەهەرێم نەبووە 
»ئێم���ە ب���ۆ ئەنجامدان���ی ئەو پش���كنینە 
تەرم���ی منداڵەكانم���ان ناردە دادپزیش���كی 
هەولێر، ب���ەاڵم ئەوان رەوان���ەی دەرەوەیان 
نەكرد. ئێس���تاش كە تاقیگ���ەی دی. ئێن. 
ئ���ەی، كاردەكات، دەڵێ���ن پش���كنینیان بۆ 
لەماددەیەكدا  منداڵ���ەكان  چونك���ە  ناكرێت 

هەڵگیراون، كە خانەكانی لەشیان تێكچووە. 
ماوەتەوە«.  بەهەڵواس���راوی  كێشەكە  بۆیە 
بەگوێ���رەی زانیارییەكان »تەرمی منداڵەكان 
لەماددەی فۆرمالیندا هەڵگیراون. پشكنینیان 
بۆئەنجامدەدرێ���ت، بەاڵم ئەو الش���انەی كە 
تێكدەچن، یان زۆردەمێننەوە پێویس���تییان 
بەماددەیەك���ی جیاوازت���رە ب���ۆ ئەنجامدانی 
تاقیكردنەوەی دی. ئێن. ئەی، لەو الشانەی 
ك���ە خانەی���ان تێكنەچ���ووە. بۆیە ئێس���تا 
لەهەوڵداندان بۆ دەستخستنی ئەو ماددەیەو 
ئەنجامدانی پشكنینەكە. بەاڵم كاتی زیاتری 

پێویستە«. 
سەبارەت بەدواكەوتنی ئەنجامی پشكنینەكە، 
كەس���ێكی نزیك لەبنەماڵەی س���االر گوتی 

دوو بنەماڵە چاوەڕێی پشكنینی 
دی ئێن ئەی دەكەن

رەنگە ئەنجامەكەی 
رووداوی ناخۆشی لێبكەوێتەوە
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دوای چەند مانگێك بەكەفالەت ئازاد دەكرێت. 
هاوكات بەه���ۆی كارنەكردنی تاقیگەی دی. 
ئێن. ئ���ەی، لەهەرێمی كوردس���تان ناتوانن 
راس���تی رووداوەكە بزانن كە ئایا باوكی ئەو 

مندااڵنە ساالرە یان نا. 
باوكی نەسرین، پیاوێكی بەتەمەنی جووتیارە. 
دوای تێپەڕبوونی نزیكەی س���اڵێك بەس���ەر 
مردنی كچەكەیدا، چاوەڕێی ئەنجامی پشكنینی 
دی ئێن ئەی، دەكات. بۆئەو مەبەس���تە زوو 
زوو س���ەردانی پۆلی���س دەكات ب���ۆ ئەوەی 
بزانێ كە ئایا س���االر هۆكاری خۆسووتاندنی 
كچەكەی بووە یان ن���ا؟ لەگوتەیەكدا دەڵێ 
»نەسرین سووتا زۆرم پێ سەیر بوو، چونكە 
لەماڵەوە هیچ كێشەیەكی ئەوتۆمان نەبوو كە 
تایبەت بێت بەنەس���رین تا بەو هۆیەوە خۆی 

بسووتێنێت. چەند رۆژێك دوای تەواوبوونی 
پرس���ەكەی زانیم، سكی پڕبووە. بۆیە ئێستا 
ب���ۆ یەكاییكردن���ەوەی كێش���ەكەو تۆڵەی 
كچەكەم چاوەڕێ���ی لێكۆڵینەوەی پۆلیس و 

فەرمانی دادگا دەكەم«.
س���ەرچاوەیەك لەپۆلیسی كۆیە، باسی لەوە 
كرد كە ئەوكاتەی نەسرین خۆی سووتاندووە 
تاقیگ���ەی دی. ئێن. ئ���ەی، لەهەرێم نەبووە 
»ئێم���ە ب���ۆ ئەنجامدان���ی ئەو پش���كنینە 
تەرم���ی منداڵەكانم���ان ناردە دادپزیش���كی 
هەولێر، ب���ەاڵم ئەوان رەوان���ەی دەرەوەیان 
نەكرد. ئێس���تاش كە تاقیگ���ەی دی. ئێن. 
ئ���ەی، كاردەكات، دەڵێ���ن پش���كنینیان بۆ 
لەماددەیەكدا  منداڵ���ەكان  چونك���ە  ناكرێت 

هەڵگیراون، كە خانەكانی لەشیان تێكچووە. 
ماوەتەوە«.  بەهەڵواس���راوی  كێشەكە  بۆیە 
بەگوێ���رەی زانیارییەكان »تەرمی منداڵەكان 
لەماددەی فۆرمالیندا هەڵگیراون. پشكنینیان 
بۆئەنجامدەدرێ���ت، بەاڵم ئەو الش���انەی كە 
تێكدەچن، یان زۆردەمێننەوە پێویس���تییان 
بەماددەیەك���ی جیاوازت���رە ب���ۆ ئەنجامدانی 
تاقیكردنەوەی دی. ئێن. ئەی، لەو الشانەی 
ك���ە خانەی���ان تێكنەچ���ووە. بۆیە ئێس���تا 
لەهەوڵداندان بۆ دەستخستنی ئەو ماددەیەو 
ئەنجامدانی پشكنینەكە. بەاڵم كاتی زیاتری 

پێویستە«. 
سەبارەت بەدواكەوتنی ئەنجامی پشكنینەكە، 
كەس���ێكی نزیك لەبنەماڵەی س���االر گوتی 

»هەمووان حەزدەكەین ئەنجامی پشكنینەكە 
زوو دەرچێ���ت، چونكە دوورنییە كێش���ەی 
لێبكەوێت���ەوە«.  گ���ەورەی  كۆمەاڵیەت���ی 
هەروەها دایكی ساالر دەڵێ »ئێمە ئامادەین 
پش���كنینەكە لەس���ەر حیس���ابی خۆم���ان 
نزیك  كەس���ێكی  هاوكات  ئەنجامبدەی���ن«. 
لەبنەماڵەی نەس���رین گوتی »زانیومانە ئەو 
پش���كنینە بەهۆی نەبوون���ی پارەیەكی زۆر 
دواكەوت���ووە، بۆچی ئەوكاتە ماڵی س���االر 
خەرجییەكەیان لەئەستۆنەدەگرت؟«. هەمان 
س���ەرچاوە پێش���یوابوو هەرچەندە ئەو ماڵە 
پاكانە بكەن »هۆكاری س���ووتانی نەس���رین 
ئ���ەو كوڕەیە، ئەی بۆ ناوی كەس���ی دیكەی 

نەگوتووە؟«. 
ل���ە ئ���ازاری راب���ردوو، وارڤی���ن پەیوەندی 
بەدادپزیشكی هەولێرەوە كرد، بەاڵم ئەوكاتە 
بەرپرسی دادپزیشكی د.یاسین گوتی »ئەو 
پشكنینە لێرە ئەنجامنادرێت، دەبێ رەوانەی 

دەرەوە بكرێت و پارەی زۆری پێویستە«.
ج���ەالل،  ئ���ازاد  كۆمەاڵیەت���ی  توێ���ژەری 
بەپێچەوان���ەی رای زۆربەی ئەو كەس���انەی 
ك���ە پێیانوای���ە ژنانی ش���ار بەه���ۆی زیاتر 
چوونەدەرەوە رووبەڕووی گرفتی كۆمەاڵیەتی 
دەبنەوە، دەڵێ »ژنانی دەوروبەر بەحوكمی 
ئەوەی كە ئاس���تی هۆش���یارییان نزمە زیاتر 
تووش���ی كێش���ەی كۆمەاڵیەت���ی دەب���ن«. 
هەروەها زۆر تێكەاڵوبوون بەبێ هۆش���یاری 
یەكێك لەگرفتەكانی دیكەی ژنانی دەرەوەی 
ش���ارە. ئ���ەو توێ���ژەرە ئام���اژە بەئاماری 
رێكخراوێك دەكات كە لەسەر ئەو ژنانە كراوە 
رووبەڕووی دەستدرێژی سێكسی بوونەوەتەوە 
لەئامارەك���ەدا هاتووە »42% ئەو كەس���انە 
رووبەڕووی دەس���تدرێژی سێكسی بوونەتەوە 

لەالیەن كەسووكاری خۆیانەوە بووە«.
ئەو گوتیشی »هەمیشە لەپرسی سێكسۆلۆجی 
و كۆمەڵناس���یدا دووشت یەكسانن بەقەیران، 
ژینگەی ناتەندروس���ت و نەبوونی رۆشنبیری 

سێكسی«.

تێبین���ی: بەه���ۆی هەس���تیاری بابەتەك���ە، 
www.neسەرجەم ناوەكان خوازراون.
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سەرمایەدارێكی ژن بانگ لە ژنانی كورد دەكات

بە قەد »شێتەكان« بوێر بن 

وارڤین – ئامەد: 
لە كوردستان هەمیشە باسی تراژیدیای كوشتنی نامووسی، 

بێچارەیی، خەتەنەو توندوتیژی لەدژی ژن دەكرێت. بەاڵم لەگەڵ 
ئەو نموونانەدا گەلەك ژنی سەركەوتوویش هەن. یەكێك لەو 

ژنانە ژنە سەرمایەدار )نەڤین ئیلە(یە. ئەو ئێستا لە ئامەد دەژی 
و هاوكات لە 5 شار و دوو پایتەختی واڵتانی دیكە لەبەشی 

بیناسازیدا كار دەكات. ئەو داوا لە ژنانی كورد دەكات كە بە 
قەد »شێتەكان« بوێر بن. بەبڕوای نەڤین كەسانی بوێر هەمیشە 

لەكارەكانیاندا سەردەكەون. 

وارڤین: چۆن دەستت بە كار كرد؟
- نەڤین: لەگەڵ چەند برادەرێكمدا پێش���تر 
كۆمپانیایەكم���ان دامەزران���د و گۆڤارێكمان 
كێش���ەی  لەبارەی  گۆڤارەكەمان  دەرك���رد. 
دوكاندارەكانەوە بوو. ناوی »دیاربەكر« بوو. 
ئێمە لەرێگەی ئ���ەو پارەیەی كە بەریكام و 
ئاگاداریی���ەكان بەدەس���تمان دەهێنا بژێوی 
خۆمانمان دابیندەكرد. ئەو گۆڤارە الی ئێمە 
زۆر خۆشەویست بوو. تائێستاش ژمارەكانیم 
هەڵگرت���ووە. پاش���ان كۆمپانیایەكم بەناوی 
ئەزگی پرۆدەكشن كردەوە. بەاڵم لەبەرئەوەی 
من و بنەماڵەكەم تێكەڵ بەكێشەی كوردبووین، 
بووم���ە دەس���تەی بەڕێوەب���ەری دوو پارتی 
كوردی بەناوەكان���ی »هەپ و دەپ«. )ئەو 
پارتانە لەمیانەی 1991-1993 دروستبوون(. 
لەس���اڵی 1991 لەكاتی مەراس���یمی ناشتنی 
تەرمی وەدات ئایدن)س���ەرۆكی پارتی هەپی 
ئامەد كە لەالیەن هێزە شاراوەكانی دەوڵەتی 
توركیاوە كوژرابوو( براكەم كوژرا. لەس���اڵی 

1992 لەب���ەر زوڵم���وزۆری سیاس���ی ناچار 
ب���ووم ئامەد بەجێبێڵ���م. هەڵهاتم و چوومە 

ئەستەنبوڵ. 
وارڤین: براكەت چۆن كوژرا؟

- نەڤین: لەمەراس���یمی تەرمی وەدات ئایدن 
دا پێك���دادان روویدا. لەو رووداوانەدا براكەی 
منیش دەستگیر كرا. لەكاتی دەستگیركردندا 
برینداربب���وو ئەش���كەنجەیان دابوو. پۆلیس 
لەش���وێنێكی  بۆیە  زانیبووی���ان دەمرێ���ت. 
دەرەوەی زین���دان فڕییاندابوو. رۆژێك دواتر 
بەبرینداری دۆزیمانەوە. لەس���ەر جەس���تەی 
ش���وێنی جگەرە كوژانەوە دیاربوو. یەكسەر 
بردمانە نەخۆش���خانە. ب���ەاڵم پاش دوو رۆژ 

گیانی لەدەست دا.
وارڤین: سكااڵتان لەسەر ئەو پۆلیسانە تۆمار 

كرد كە براكەتیان كوشتبوو؟
- نەڤی���ن: باوكمی���ان بردب���ووە بنكەیەكی 
س���ەربازی. خەڵەتاندبوویان و داوانامەیەكی 
هەڵخڵەتێنەریان پێ واژۆ كردبوو. بەگوێرەی 

ل������ەب������ەرئ������ەوەی م�����ن و 
تێكەڵ  ب���ن���ەم���اڵ���ەك���ەم 
بەكێشەی كوردبووین، بوومە 
دوو  ب��ەڕێ��وەب��ەری  دەستەی 
بەناوەكانی  كوردی  پارتی 

»هەپ و دەپ«
www.ne
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ئ���ەو داوانامە درۆزنانەیە باوك���م گوتبووی: 
»كوڕەك���ەم كاتێ هاتووتەوە ماڵ، س���ەری 
خۆی لەسەر سەرین داناوەو مردووە«. ئێمە 
دواتر سكااڵمان تۆمار كرد. بەاڵم قۆناغەكان 
زۆر درێژبوو. لە2003دا بێئەنجام كۆتاییهات. 
بەبیانووی ئەوەی كە ئەو كەسانەی براكەمیان 
كوش���تبوو نەدۆزرانەوە، دۆس���یەكە داخرا. 
پاش���ان ئێمە س���ەرمان لەدادگای مافەكانی 
مرۆڤی ئەوروپا دا. گوت���ەی ناكۆكی زۆر لە 
دۆس���یەكەدا هەبوو، بۆیە دۆسیەكە وەستا. 
براكەم تەمەنی 34 س���اڵ بوو، هێش���تا ژنی 
نەهێناب���وو. ئەندامی ناوەن���دی پارتی هەپ 

بوو. 
وارڤی���ن: پاش ئ���ەو رووداوانە ت���ۆ چوویتە 

ئەستەنبوڵ. لەوێ ژیانت چۆن بوو؟
- نەڤین: كۆمپانیاكەمم لە ئامەد داخستبوو. 
هەندێك پارەم بەدەس���تهێنابوو. بەو پارانە 
لە ئەس���تەنبوڵ لەسەر پێ مامەوە. ژیانێكی 
نوێم دەس���تپێكرد. لەناو پارتی ئاش���تی و 
دیموكراسیدا دەستم بەخەباتی سیاسی كرد. 
وارڤین: تۆ لەكاتی ئەو خەباتە سیاس���ییەدا 
زەواجت كرد. دەتوانی هەندێك باس���ی ئەو 

هاوسەرگیرییەتمان بۆ بكەی؟
- نەڤین: هاوسەرەكەیشم لەخەباتی سیاسی 
پارتی ئاش���تی و دیموكراس���یدا بەشداربوو. 
هاوس���ەرگیرییەكەمان 5 ساڵ بەردەوام بوو. 
پاشان هاوسەرەكەم لەرووداوێكی هاتووچۆدا 
گیانی س���پارد. ئ���ەوكات 4 مان���گ بوو من 

دووگیان بووم. 
وارڤین: پاش ئەو هەم���وو رووداوە تۆ چۆن 

بەرخۆدانت كرد؟
- نەڤین: زۆر زەحم���ەت بوو. هەم دووگیان 
بووم، هەمیش هاوسەرەكەم مردبوو. دەبوایە 
زۆر بەهێزبم و لەس���ەر پێی خۆم بوەس���تم. 
لەناو هەر كۆمەڵگایەك���دا پێگەیەكت هەیە. 
لەناو كۆمەڵگادا لە هاوسەری خۆت جیابیتەوە 
شتێكە، بەاڵم ئەگەر هاوسەری مرۆڤ مردبێت 
شتێكیترە. هەر دوو پێگەكە جیاوازن. زۆر رێز 
لەكەس���انێكی وەك من دەگیرا. لەبەرئەوەش 
هەندێك سوودم پێدەگەیشت. لەو پێڤاژۆیەدا 
من هەنگاوی تەندروستم هاوێشت و هەوڵمدا 
سەربكەوم. بەپشتگیری دەوروبەرەكەم زووتر 
س���ەركەوتم. تا كوڕەكەم گەیش���تە تەمەنی 
5 س���اڵی لە ئەس���تەنبوڵ مامەوە. پاش���ان 

گەڕامەوە ئامەد. 
وارڤین: بۆچی گەڕایتەوە بۆ ئامەد؟

- نەڤی���ن: كوڕەكەم لەئەس���تەنبوڵ گەورە 
دەبوو و لەكەلتووری كورد دروو دەكەوتەوە. 
دەناردمە باخچەی س���اوایان. لەوێ پەسنی 
ئاتاتوركی���ان دەداو ئەویش دەهاتەوە ماڵ و 
دەیگوت: »دایە ئاتاتورك ئێمەی لەدەس���تی 
دوژمنان رزگار كردووە«. بەردەوام باس���ی 
دەكرد. من س���ەیرم كرد مەترسییەكە گەورە 
دەبێت. بۆی���ە بڕیارمدا بگەڕێم���ەوە ئامەد. 
لەئەستەنبوڵ كۆمپانیام هەبوو، كۆمپانیاكەم 

لەگەڵ خۆمدا هێنایەوە بۆ ئامەد.
وارڤین: كۆمپانیاكەت چ كارێكی دەكرد؟

- نەڤین: بیناسازی
وارڤین: لەبنەماڵەك���ەت هیچ پارەیەكتان بۆ 

مابووەوە؟
- نەڤی���ن: ن���ە. هیچ س���ەرمایەیەكم نەبوو. 
خێزانەكەیشم پارەیەكی ئەوتۆیان نەبوو. بۆ 
ئەوانەی كە شۆڕشگێڕییان كردووە، بازرگانی 
زۆر ئاسانترە. چونكە شۆڕشگێڕان بوێرترن. 
ئەوانەی كە سەرمایەیان خوێندبێت دەتوانن 

بەهەموو شێوەیەك سەربكەون.
وارڤین: كاتێ دەس���تت بەو كارە كرد، چەند 

پارەت هەبوو؟
ل���ە2005دا  ئێم���ە  ك���ەم.  زۆر  نەڤی���ن:   -
كۆمپانیاكەم���ان دامەزران���د. هەموو ئامێر و 
قەنەف���ەو دۆاڵبەكانی ئۆفیسیش���مان بەقەرز 
هێنا. تا 2007 گەلەك زەحمەتیمان كێش���ا. 

وامانلێدەهات كە دەس���تهەڵبگرین.  جاروبار 
بەاڵم لە2007دا كارەكەم سەرەڕاس���ت بوو. 
ئێس���تا لە 5 ب���وارداو زیاتر ل���ە 100 كرێكار 
ه���ەن كەل���ە كۆمپانیاكەم���دا كار دەكەن. 
كۆمپانیاكەمان لقی لە رۆحا، مێردین، ئەلیه، 
شێرنەخ، بەغدا، هەولێر و ئەستەنبوڵ هەیە. 
وارڤین: تۆ لەراستیدا كۆمپانیاكە بەڕێوەدەبەی 
یانیش لەپش���ت پەردەوە پی���اوان بەڕێوەی 

دەبەن؟
- نەڤین: ئەوەی لە پشتی پەردەوە بێت منم. 
ئێس���تا هەموو كەس دەڵێ پیاوێك ئەوكارە 
بەڕێوەدەبات، بەاڵم راستییەكەی ئەوەیە كە 
خۆم بەڕێوەی دەب���ەم. كاتێك كە كارەكەم 
بەرفرە بوو و كۆمپانیا گەورەبوو، من پێویستم 
بەشەرێكێك بوو، بۆیە كەسێكم هێنا. ئێستا 
م���ن بەش���ی بەرهەمهێن���ان بەڕێوەدەبەم و 
شەریكەكەش���م بەش���ی بازاڕ بەڕێوەدەبات، 

چونكە لەبازاڕدا ئایینییەكان زۆرن.
وارڤین: لەبەر پرس���ی ئایی���ن لەپرۆژەكانتدا 

تووشی هیچ كێشەیەك بوویت؟
- نەڤی���ن: پرۆژەیەكی گ���ەورەم هەبوو. من 
و دوو خەباتكاری پس���پۆڕ چووین بەدوایدا. 
س���ەرمایەدار منم، خاوەن���ی كۆمپانیا منم، 
ئەندازی���ارەكان باس���ی دات���ای پرۆژەكەیان 
دەكرد. ب���ەاڵم كەس گوێی لە من نەدەگرت. 
ب���ە ئەندازیارەكانی منی���ان دەگوت »ئێمە 
پێیدەگوتن  ئەندازیارەك���ەم  رێكدەكەوین«. 
»دەبێ ئێوەو نڤین خانم رێكبكەون«. لەگەڵ 
ئەوەش���دا كە من لەوێ بووم، ئەو كەس���ەی 
بڕیاربوو پرۆژەكەدا بداتە من گوتی »لێگەڕێ 
فەرق ن���اكات، ئێمە دەتوان���ن لەگەڵ تۆ دا 

نەبوو.  سەرمایەیەكم  هیچ 
پارەیەكی  خێزانەكەیشم 
ئ���ەوت���ۆی���ان ن����ەب����وو. بۆ 
شۆڕشگێڕییان  كە  ئەوانەی 
ك�����������ردووە، ب���ازرگ���ان���ی 
چونكە  ئ��اس��ان��ت��رە.  زۆر 

شۆڕشگێڕان بوێرترن

تەندروستم  هەنگاوی  من 
هەوڵمدا  و  ه���اوێ���ش���ت 
بەپشتگیری  س��ەرب��ك��ەوم. 
دەوروب������ەرەك������ەم زووت����ر 

سەركەوتم
www.ne
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رێكبكەوین«. پاش ئ���ەو رووداوە پرۆژەكەم 
بەتاڵك���ردەوەو وەرم نەگرت. چونكە لەدژی 
رەگەزی ژن هێرشێكی باوكساالرانە هەبوو و 

منیش نەمدەتوانی قبووڵی بكەم.
وارڤین: بۆ سەرمایەدارێكی ژن لەالیەك كار و 

لەالیەكی دیكەوە منداڵ زەحمەت نییە؟
- نەڤی���ن: لەنێوان ماڵ، منداڵ و كار دا دێم 
و دەچم. هەندێ���ك قوربانی زیاتری دەوێت. 
ناچ���اری كات ل���ە ماڵ و من���داڵ بدزیتەوە. 
بەاڵم بۆ ئەوەی لەو گۆڕەپانەدا س���ەربكەوی 
ناچاری بەقەد پیاو بەهێز بیت. ئەگەر بەهێز 
نەبن دەكەونە ژێر دەستوپێوە. لەگۆڕەپانی 
بازرگانی���دا لەنێوتان دەبەن. تا 2007 لەگەڵ 
پیاوەكاندا ركابەریم كرد. هەمیشە دەیانگوت 
»ژن چی لەو كارە تێدەگەن؟«. لەالی ئەوان 
ژن تەنیا دەتوانێت دوكان بكاتەوە یانیش لە 

ریستۆرانت كار بكەن.
وارڤی���ن: تۆ خۆت وەك فیمینیس���ت ناودێر 

دەكەی؟
- نەڤی���ن: م���ن كوردێك���ی فیمینیس���تم. 
بەش���ێوەیەكی سیاسی كوردێكی واڵتپارێزم. 
لە هی���چ هێزێكی كوردی نزیك نیم. دەمەوێ 

كوڕەكەم وەك كوردێكی باش گەورە بكەم.
وارڤین: تۆیش ئیتر سەرمایەدارێكی كوردی. 

بەڕای تۆ دەبێ رۆڵی بۆرژوازی بۆ تێكۆشانی 
كورد چی بێت؟

- نەڤی���ن: دەب���ێ دینامیك���ە ناوخۆییەكان 
بەهێزب���ن. ژێرخان���ی ئاب���ووری زۆر گرنگە. 
ئەگەر ژێرخانی ئابووری واڵتێك بەهێزنەبێ، 
ئ���ەو كۆمەڵگایە ناتوانێ لەس���ەر پێی خۆی 
بوەس���تێت. پێویس���تە ئەو ژێرخانە لەالیەن 
ئێوە  دابمەزرێت.  كوردەكان���ەوە  ب���ۆرژوازە 
ناتوانن چاوەڕوانی سەرمایەدارانی تورك بن 
ت���ا بێن و لێرە س���ەرمایەگوزاری بكەن. من 
پێمخۆشە هەموو كورد لێرە سەرمایەگوزاری 
بك���ەن و پەیوەندییان ب���ەكاری ئابوورییەوە 
هەبێت. دەبێ س���ەرمایەدارانی كورد خۆیان 
بەڕێكخس���تن بك���ەن. پێویس���تە لەهەرێ���م 
كۆمەڵەیەكی س���ەرمایەدار بەناوی كۆمەڵەی 

سەرمایەدارانی كورد دابمەزرێت. 
وارڤین: بۆچی سەرمایەدارانی كورد لە توركیا 
لەش���ارە كوردییەكان سەرمایەگوزاری ناكەن 
و دەچن لەش���ارە توركەكان سەرمایەگوزاری 

دەكەن؟
- نەڤی���ن: لەوب���وارەدا بەداخ���ەوە هەڵەی 
ب���ەو  تێداب���وو.  بزووتن���ەوەی كوردیش���ی 
سەرمایەدارانەی كە هەندێك پارەیان قازانج 
دەك���رد گوتیان »ئەو پارەی���ە هەمووی هی 
ت���ۆ نییە، دەبێ باجەك���ەی بدەی«. ئێمەی 
س���ەرمایەدار حەزمان لە دانی پ���ارە نییە.
لەس���ااڵنی  لەبەرئەوەش  )بەپێكەنین���ەوە( 
1992 تا 2000 س���ەرمایەیەكی گەورە لێرەوە 

رووی لەشارە توركەكان كرد. 
كوردس���تان  لەباش���ووری  بۆچی  وارڤی���ن: 

سەرمایەدارانی تورك لە هی كورد زیاترن؟
- نەڤین: لەباش���ووری كوردستان سیاسەتی 
دەوڵەت هەیە. ئێم���ە ناتوانین بڵێین بۆچی 
س���ەرمایەدارانی ت���ورك ل���ەوێ كار ی���ان 
راس���تییەكەی  دەك���ەن.  س���ەرمایەگوزاری 
ئەوەیە كە حكوومەتی باش���ووری كوردستان 
ماوەیەكی درێژ دەرگاكانی خۆی بۆ كوردانی 
ئێرە ك���ردەوە. بەاڵم س���ەرمایەدارانی كورد 
لە توركی���ا هەندێك بەهەڵ���ە قۆناغەكەیان 
هەڵس���ەنگاند. هەرچی ماڵی خراپ لێرە بوو 
كۆیانكردەوەو بردیانە ئەوێ. لەدووهەزاریشدا 
وابوو. ئەوانەی لێرە دۆڕابوون دەیانویس���ت 

لەوێ سەربكەون.
وارڤین: چ پێش���نیارێكت بۆ ئەو ژنانە هەیە 

كە دەیانەوێ ببنە سەرمایەدار؟
- نەڤین: با بوێر بن. من هەمیشە پشتگیری 
ژنانی سەرمایەدار دەكەم. با بە قەد شێتەكان 

بوێر بن. 
وارڤین: رەوش���ی ژن لە باشووری كوردستان 

چۆن دەنرخێنی؟
- نەڤی���ن: بەڕای من رەوش���یان زۆر خراپە. 
رێكخراوەكان���ی ئ���ەوێ لەبارەی كوش���تنی 
نامووس���ی و توندوتیژی ل���ەدژی ژنان وەك 
پێویست كار ناكەن. دەبێ رێكخراوەكانی ژنان 
داوای هاری���كاری لە رێكخراوە جیهانییەكانی 
ژن بكەن. پێویس���تە حكووم���ەت ناوەندی 
تواناس���ازی بۆ ژنان بكات���ەوە. دەبێ ژن بۆ 
خۆیان پێشەنگایەتی خەباتی خۆیان بكەن. 
دەبێ پیاو هاوكاریان بێت نەك لە پش���تەوە 
ئیدارەی���ان بكات. چەند مان���گ لەمەوپێش 
ل���ە ئامەد كۆنفرانس���ی ژن���ان پێكهات، ئەو 

كۆنفرانسە هەنگاوێكی زۆر گرنگ بوو.

نەڤین ئیل كێیە؟
س���وێرەگی  لە   1964 لەس���اڵی 
رۆح���ا لەدایكب���ووە. ئەو لەناو 
منداڵی  سیاس���یدا  بنەماڵەیەكی 
خ���ۆی تێپەڕاندووە. چەندینجار 
دەستگیركراوەو جارێكیش ماوەی 
س���ێ مان���گ ل���ە گرتووخانەدا 

ماوەتەوە.
ل���ە گرتووخان���ەوە بەش���داری 
ئەزموونەكان���ی چوون���ە زانكۆ 
زانس���تە  لەبەش���ی  و  ب���وو 
زانك���ۆی  كۆمەاڵیەتییەكان���ی 
ئینۆنۆی مەالتیە وەرگیرا. بەاڵم 
لەبەر گوش���ار ناچ���ار بوو واز 
بێنێ���ت. لەچەندین  لە خوێندن 
دامەزراوەو كەلتووری و گۆڤاری 
ژناندا كاری كردووە. دواتر رووی 
ل���ە بازرگانی كردووەو لە ئامەد 

بووەتە كەسێكی سەرەكی.

دیالر سەولەدار

رێكخراوەكانی  دەب������ێ 
لە  هاریكاری  داوای  ژن��ان 
رێكخراوە جیهانییەكانی ژن 
حكوومەت  پێویستە  بكەن. 
ن��اوەن��دی ت��وان��اس��ازی بۆ 
ژن��ان ب��ك��ات��ەوە. دەب��ێ ژن 
پێشەنگایەتی  خۆیان  بۆ 
بكەن.  خ��ۆی��ان  خ��ەب��ات��ی 
دەبێ پیاو هاوكاریان بێت 
نەك لە پشتەوە ئیدارەیان 

بكات
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بەڕێوەبەری رادیۆی تەوار: 

95% كارەكانمان بۆ ژنە
بەڕێوەبەری رادیۆی تەوار، ئاماژە بە هەبوونی توندوتیژی دژ 
بە ژنان لە گەرمیان دەكات و مامۆستایانی ئایینی بەهۆكارێكی 

سەرەكی توندوتیژی دەزانێت.

وارڤین: بەگش���تی بارودۆخی ژنان���ی گەرمیان 
چۆنە؟ 

جیه���ان: ئاس���تی ژنان���ی گەرمیان ل���ەڕووی 
رۆشنبیریەوە مامناوەندە. ئەوەی لەئێستادا هەیە 
بەس نییە بۆ ئەوەی باس بكرێت، دەكرێ زیاتر 
هەوڵبدەین بۆ ئەوەی لەكایەكانیتر دوا نەكەوین 

وەك)سیاسی، ئابووری، پەروەردەیی(. 
وارڤی���ن: داخراوی كۆمەڵ���گا تاچەند كاریگەری 
لەسەر كاروچاالكییەكانی ژنان گەرمیان هەیە؟ 

جیهان: زۆر گوت���راوە هۆكارە كۆمەاڵیەتییەكان 
بەربەس���تن لەب���ەردەم كاروچاالكیەكانی ژنان، 
ئەوان���ەش زۆرن باس لەهۆكارە كۆمەاڵیەتیەكان 
دەك���ەن كەچ���ی ه���ەر خۆیانن دەبن���ە مایەی 

بەرەوپێشنەچوونی كۆمەڵگا.
وارڤی���ن: توندوتیژی دژ بەژنان لەگەرمیان لە چ 

ئاستێكدایە؟
جیهان: لەگەرمیان توندوتیژی دژی ژنان بەو رێژە 
زۆرە نییە كە باس دەكرێت، چونكە ئێس���تا ژن 
زیاتر ئاشنایە بەمافەكانی و لەهەموو جۆرەكانی 
توندوتیژی تێدەگات كە بەناڕەوا لەالیەن رەگەزی 

نێرەوە ئەنجامدەدرێت. 
وارڤین: هەوڵی حكوومەت و رێكخراوەكان لە چ 

ئاستێكدایە بۆ كەمكردنەوەی توندوتیژی؟ 
جیهان: لەئاس���تێكی باش���دایە، ل���ە 11/25، 
س���ەرۆكی حكوومەت���ی هەرێ���م هەوڵەكان���ی 
كابینەك���ەی بۆ بەرەنگاربوون���ەوەی توندوتیژی 
خستەڕوو ئەو پێیوابوو دەبێ یاسایەكی تایبەت 
ب���ۆ بەرەنگاربوونەوەی توندوتی���ژی دژی ژنان 
دابنرێت لەگ���ەڵ دامەزراندنی)ئەنجومەنی بااڵی 
ئیمكانیاتی  بەپێی  رێكخراوەكانی���ش  خانمان(، 

خۆیان لەهەوڵی بەردەوامدان.
وارڤین: ژنانی گەرمیان تاچەند توانیویانە لەبواری 
راگەیاندندا كاربكەن و جێ پەنجەیان دیار بێت؟ 

جیهان: ئەو ژنانەی لەبواری راگەیاندندا كاردەكەن 
100% دەرچووی بەش���ی راگەیان���دن لەزانكۆ و 
پەیمانگ���ەكان نین، بەح���ەز و خولیای خۆیان 
كاردەكەن. جگە ل���ەوە ژنان لەبواری راگەیاندن 
ژمارەیان كەمەو ئەوانەی كاریش دەكەن لەدەوری 
كەناڵە لۆكاڵیەكاندا كۆبوونەوەتەوە، بۆ ئەوەی 
زیاتر كارابن پێویس���تمان بەوركشۆپ و خوڵی 

راگەیاندن هەیە. 
وارڤین:)رادیۆی تەوار( تاچەند لەخزمەت ژناندا 

بووە؟ 
جیه���ان: رادیۆی تەوار لەس���اڵی 2003 یەكێتی 
NPA ژنانی كوردستان بەهاوكاری رێكخراوی
ی نەرویجی لەپێناو خەمەكانی ژناندا دایمەزراند 
بۆ هەوڵدان ب���ۆ كەمكردن���ەوەی توندوتیژی و 
نەهێش���تنی جیاكاری رەگ���ەزی. دەتوانم بڵێم 
كاركردنم���ان لە 95% لەخزمەت���ی ژناندا بووە، 
چونكە رادیۆیەكە ب���ۆ خەمی ژنان لەدایكبووەو 
ناكرێ���ت ئامانجی خۆی لەبیر ب���كات. بەبڕوای 
من لێرەدا پرس���یاری گرنك ئەوەیە تاچەند ژنان 

پاڵپشتی كەناڵێكی لەمجۆرەن. 
وارڤین: لەكەناڵەكان���ی راگەیاندنەوە باس لەوە 
دەكرێت خەتەنەكردنی مێینە لەئاستێكی بەرزدایە 

لەگەرمیان. ئەمە تاچەند راستە؟ 
جیه���ان: خەتەكردنی مێینە ن���ەك لەگەرمیان 
لەهەموو كوردس���تاندا هەبووە تاساڵی 1997، 
ئەمەش دەگەڕێتەوە بۆ ئەوەی خەڵك هۆشیارییان 
لەب���ارەی خەتەنەوە نەب���ووەو ئۆباڵی ئەوەیش 
لەئەس���تۆی مامۆس���تایانی ئایینیدایە، چونكە 
خەڵكی���ان واتێگەیاندبوو ه���ەر تاكێكی مێینە 
خەتەنە نەكرێت نانی دەس���تی)حەرامە(، بەاڵم 
دوای ورووژاندنی لەالیەن راگەیاندن و دامودەزگا 
پەیوەندیدارەكان ئەو كردارە رەتكرایەوە، چونكە 
خەڵك زانی ئایین بەوشێوە زەقە باسی نەكردووە. 

لەڕووی تەندروستیشەوە كاریگەری زۆر خراپی بۆ 
جەستەی مێینە هەیەو هاوكات لەڕووی دەروونی 
و سێكسیشەوە كاریگەری نەرێی هەیە. لەكۆندا 
لەگەرمیان راستە لەئاستێكی بەرزدابووە، بەاڵم 

ئێستا بوونی نییە.
وارڤی���ن: داهاتووی كاری ژن���ان و رێكخراوەكان 

چۆن دەبینیت؟ 
جیه���ان: پێموایە دەبێ رێكخراوەكان س���تایلی 
كاركردنیان بگۆڕن و بەشێوازێك بێ بتوانن بچنە 
نێو ناخی ژنان���ەوە، بەدامەزراندنی ئەنجومەنی 
بااڵی خانمانیش پێویستە رێكخراوەكان چاالكتربن 
و زیات���ر خزمەت بەم توێژە بك���ەن و بەردەوام 

هەوڵی باشتر بدەن. 
وارڤین: ئ���ەو راگەیاندنان���ەی تایبەتن بە ژنان 
تاچەند كاریان بۆ خزمەتی ئەم رەگەزە بووە؟ 

جیهان: هەر دەزگایەك بۆ خزمەتی رەگەزێك یان 
چینێك دروس���ت دەبێت بەدڵنیاییەوە پێویستە 
باشترین خزمەت پێشكەش بكات. بەشێوەیەك 
كە ئەوانەی ناچاالك���ن بتوانن چاویان لێبكەن، 
دەزگاكانی راگەیاندن)وارڤین، ژیانەوە، گۆڤاری 
ت���ەوار، رێوان( كاری باش پێش���كەش دەكەن، 

وارڤین رێچكەشكێنە لەخزمەتكردندا.

هەڤپەیڤین: سەباح عەلی 

پرۆفایل:
جیهان محەمەد ئیبراهیم زەنگەنە 

1980 لە گەرمیان لەدایكبووە 
دەرچوی قۆناغی ناوەندییە 

خێزاندارە، دوو كچ و كوڕێكی هەیە 
18 ساڵە لەرێكخراوەكانی كۆمەڵگەی 

مەدەنیدا كاردەكات 
16 ساڵە لەراگەیاندا كاردەكات 

بەڕێوەبەری رادیۆی تەوار – تایبەت 
بەژنانە لە كەالر
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دانان���ی نیوبەش لەمیرات ب���ۆ ئافرەت، مانای 
ئەوە نییە كە ئیسام ستەم لەئافرەت دەكات. 
پێش هاتنی ئایینی ئیس���ام ئافرەت هەر مافی 
می���رات وەرگرتنی نەب���وو، بەڵكو وەك یەكێك 
لەكەلوپەلەكانی ناو م���اڵ، بەمیرات لەپیاوەوە 
ب���ۆ پیاو بەجێ دەماو دەب���وو بەموڵك. ئەگەر 
كوڕێك باوەژن���ی هەبووایە پاش مردنی باوكی 
دەبوو بەژنی ئەو، چونكە بەمیرات لەباوكییەوە 
بۆی دەمایەوە. بەهاتنی ئیس���ام، ئەوە نەماو 

ئافرەت بووبە میراتگر. 
تەنیا لەدوو حاڵ���ەت لەمیراتی ئافرەت نیوەی 
میراتی پی���اوە. یەكەمیان، كوڕوكچ دووهەمیان 
خوش���كوبرای كەس���ێكی مردو. یەزدانی پاك 
دەفەرموێ)یوضیكم الل���ه فی اوالدكم للذكر 

مثل حظ االنثیین( ایە 11 سورة النساو
فەرم���ودەی)وان كانوا اخوە رجاال ونس���او 

فللذكر مثل حظ االنثیین(.
لەئایینی ئیسامدا، ئەركی پیاوە نەفەقەی ژن، 
دایك، باوك و خوش���كی بكێشی و خەرجییان 
بكات. بەاڵم لەس���ەر ئافرەت نەكراوە بەئەرك. 
لەخراپتری���ن بارودۆخدا ئافرەت تەنیا نەفەقەی 
خۆی لەس���ەرە. كاتێك كچێك شووبكات ئەوا 

بەخێوكردنی لەسەر هاوسەرەكەیەتی.
پێویس���تە لەوە حاڵ���ی بین كە ئ���ەم حوكمە 
زۆر دادوەرانەی���ەو ئیس���ام هی���چ ئیمتیازێكی 
لەسەرحیس���ابی مێ ن���ەداوە بەپی���او، بەڵكو 

رەچاوكردنی زۆری ئەركەكانی پیاوە. 
ب���ۆ روونكردنەوەی زیاتر لەس���ەر دادپەروەری 
ئیسام، لەبابەتی میراتدا پێویستە ئەم خااڵنەی 

خوارەوە بزانین:
1-ئەگەر كەس���ێكی مردوو، من���داڵ و دایك و 
باوكی هەبوو، ئەوا دایكەكە كە ئافرەتە بەقەد 
باوكەكە، میرات وەردەگرێ كە هەریەكیان یەك 

لەسەر شەشی ماڵەكەیان بەردەكەوێ.)والبویه 
لكل واحد منهما السدس(.

2- ئەگەر كەس���ەكە، برایەك یان خوش���كێكی 
لەدایك���ی هەب���وو، هیچ كەس���ێكیتر نەبوو كە 
ببێت بەرێگر لەمیراتگرتنیان، ئەوا هەردووكیان 
وەك یەك یەك لەس���ەر شەش���ی میراتەكەیان 
بەردەكەوێ.)وله اخ او اخت فلكل واحد منهما 

السدس(.
3-ئەگەر كەس���ەكە، دوو خوش���ك ی���ان دوبرا 
زیاتری هەبوو، ئەوا خوشك و براكان مافی یەك 
لەسەر سێیان دەبێ بەهاوبەشی)فان كانوا اكثر 

من ذلك فهم شركاو فی الثلث(.
4- ئەگەر ئافرەتی مردوو هاوس���ەرو و كچێكی 
هەب���وو، ئ���ەوا كچەك���ە نی���وەی میراتەكەی 
بەردەكەوێ و مێردەكەش كە پیاوە یەك لەسەر 
چواری بەردەكەوێ. واتا لەم حاڵەتەدا مێینەكە 

دوو ئەوەندەی نێرینەكە وەردەگرێ.
5- گ���ەر پیاوێك���ی م���ردوو، ژن، دووك���چ و 
برایەك���ی هەب���وو، ئەوا ژنەكەی یەك لەس���ەر 
هەش���تی میراتەك���ە وەردەگ���ری و ه���ەردوو 
كچەكان دوو لەس���ەر س���ێ وەردەگرن. ئەوەی 
دەمێنێتەوە لەمیرات بۆ برای مردووەكە دەبێت. 
بەوشێوەیەش هەردوو كچەكان لەمامیان زیاتر 

وەردەگرن.
6- ئەگ���ەر پیاوێك���ی م���ردوو ژن، دایكێك و 
مامێك���ی هەبوو، ئ���ەوا ژنەكەی یەك لەس���ەر 
چواری بەردەكەوێ و ودایكەكەشی یەك لەسەر 
س���ێ. ئەوەی دەمێنێتەوە ب���ۆ مامەكە دەبێ 
بە)تعصیب(. واتا ئافرەت���ەكان لەپیاوەكەیان 

زیاتریان بەردەكەوێ.
7- ئەگەر مردووەكە باوكێك و كچێكی هەبوو، 
ئ���ەوا كچەكە نیوەی میراتەك���ەی بەردەكەێ و 
باوكەكەی یەك لەسەر شەش. بە فەرز ئەوەی 

ماوەش بە)تعصیب( وەردەگرێ .
8- ئەگ���ەر مردووی���ەك، باپیرێ���ك و كچێكی 
هەب���وو، ئ���ەوا كچەك���ەی نی���وەی بەف���ەرز 
وەردەگرێ و باپیرەكەش یەك لەس���ەر شەشی 
بەردەكەوێ بەفەرز. ئەوەی دەمێنێتەوە دەبێت 

بە)تعصیب(.
9- ئەگ���ەر پیاوێكی م���ردوو، كچێك و مامێكی 
هەب���وو. ئ���ەوا كچەك���ە نی���وەی میراتەكەی 
بەردەكەوێ���ت و مامەكەیش���ی ئ���ەوی م���اوە 

بە)تعصیب(.
10- ئەگەر پیاوێكی مردوو دایكێك و دوو كچ و 
باپیرێكی هەبوو، ئەوا دایكەكەو باپیرەكە هەر 
یەكێكیان، یەك لەسەر شەشیان بەردەكەوێ و 

هەردوو كچەكەش دوو لەسەر سێ.
11- ئەگەر پیاوێكی مردوو، دایكێك، خوشكێك 
و دووب���رای لەدایك���ی هەبوو. ئ���ەوا دایكەكە 
یەك لەس���ەر شەش���ی میراتەكەی بەردەكەوێ 
و خوش���كەكە نیوەی بەردەكەوێ و دووبراكەی 

لەدایكییەوە یەك لەسەر سێیان بەردەكەوێ.
12- ئەگ���ەر پیاوێك���ی م���ردوو، دایكێ���ك و 
خوشكێكی لەباوكی و دوو برای لەدایكی هەبوو. 
ئەوا دایكەكە یەك لەس���ەر شەشی بەردەكەوێ 
و خوش���كەكەی نیوەی بەردەك���ەوێ. هەردوو 

براكانی یەك لەسەر سێ وەردەگرن.
13- ئەگ���ەر ئافرەتێكی مردوو مێردێك، كچێك 
و خوشكێكی لە باوك هەبوو. ئەوا یەك لەسەر 
چوار ب���ۆ مێردەكە دەبێ و نیوەی میراتەكەش 
ب���ۆ كچەك���ەی دەبێ. ئ���ەوەی دەبێت���ە مافی 

خوشكەكەی.
بۆی���ە حوكمدان���ی هەڕەمەكی لەس���ەر دەقە 
ئایینییەكان���ی قورئانی پیرۆز، دروس���ت نییەو 
ئیس���ام مافی تەواوی بۆژن لەهەموو بوارێكدا 

دەستنیشانكردووە. 

ئیسالم مافی میراتی بۆ ژن دەستەبەر كردووە
پارێزەر/ سەراب دالوەر
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میرات یەك لەو بابەتانەیە كە پێشلكاری زۆری 
مافی ژنی تێداكراوە. چ لەڕووی كۆمەاڵیەتی 
هەبووە  پش���كیان  یاس���اكانیش  هەروەه���ا 
لەقووڵتركردنەوەی ئەو جیاكارییانە هەیە كە 
بەرامبەر ژنان ك���راوەو دەكرێت. ئەم بابەتە 
رەگوریشەكەی بۆ ئایینی ئیسام دەگەڕێتەوە 
كە دابەش���كردنی میرات لەنێوان ژن و پیاو 
بەشێوەیەكی نایەكس���ان لەنیوان خوشك و 
ب���را بەڵكو ژن و مێرد كچ و كوڕ... و هەموو 
مێی���ەكان كە می���رات دەیانگرێتەوە، نیوەی 
بەش���ی پیاوەكانی هەمان پلەی نزیكایەتیان 

وەردەگرن.
ئەگەر بۆ بارودۆخی ئەوكاتی دوورگەی عەرەبی 
كە زۆر دژوارو سەخت بوون بەرامبەر بە ژن 
بگەڕێینەوە دەبینین ك���ە رەگەزی مێینەیان 
وەك كەلوپ���ەل بەكاریان دەهێن���ا. لەكاتی 
دەكرد،  زیندەبەچ���اڵ  كچەكانی���ان  جەنگدا 
چونكە لەالیەن هۆزەكانی دیكەوە هەمیش���ە 
ئامانج بوون و ئەوەشمان لەبیر نەچێت، ئەم 
هۆزانە ش���ەڕی دوورو درێژیان هەیە لەسەر 
رفاندنی ژنەكانی یەكتر و س���ووكایەتیكردن 

بەدوژمنەكانیان لەرێگەی ژنەكانیانەوە.
بۆ ئەوكات كە ئیس���ام هات و بەشی میراتی 
ژنی جێگیر كرد بەنیوەیی ئەم نیوە بەش���ە 
ش���تێكی باش ب���وو لەچاو ئ���ەوەی ئەوكات 

بەرامبەریان دەكرا.
بەاڵم ئەوەی جێی پرسیارە ئایا ژنان بەفیعلی 

سوودمەندبوون لەم نیوە مافەیان؟
بۆ وەاڵمی ئەم پرس���یارە دەبێ باس لەدوو 
رەهەند بكەی���ن كە رەنگە بەهۆیانەوە بزانین 
ژنان چەن���دە س���وودمەندبوون لەوەرگرتنی 

میرات: 
یەكەم: لەرووی یاساییەوە 

لەعێراقدا پیش ساڵی 1959 هەموو حاڵەتەكانی 
باری كەس���ێتی وەك زواج – میرات –تەاڵق 
- حەزان���ەی من���داڵ و.. بەپێی حوكمەكانی 
شەریعەتی ئیسامی چارەسەردەكران، بەاڵم 
عەبدولكەریم  لەسەردەمی  1959ەوە  لەسالی 
قاسم، یاسای باری كەس���ێتی عێراقی دانرا 
كە یاس���ایەكی زۆر بوێرانە بوو و جیاواز بوو 
لەیاسای واڵتە ئیسامییەكانی دیكەو میرات 
بەپێی ئەم یاسایە یەكسانبوو لەنێوان ژن و 
پیاودا. هەروەها مەرجی زۆر لەبەردەم فرەژنی 
دانرا. پێویستكرا كە هەموو هاوسەرگیرییەك 
لە دادگا تۆماربكرێت... ئەم ش���تانە پێشتر 

نەبوون. 
لەدوای هاتنی رژێمی بەعس���ەوە ئەم یاسایە 
گۆڕانكاری زۆری بەسەرداهات و مەرجەكانی 
س���ەر فرەژنی كەمكرای���ەوەو بابەتی میرات 
كرایەوە ئەو بارەی كە دەبێ بەتەواوی وەك 
ئەوەی لەقورئان���دا هاتووە جێبەجێ بكرێت. 
)هەرچەندە میرات ی���ەك لەو بابەتانەیە كە 

زۆر ئاڵۆزە و راڤە لەخۆدەگرێت( 
بەتێڕوانینێكی خێرا بۆ یاسای باری كەسێتی 
عێراق���ی و جێبەجێكردنەكانی ئەم یاس���ایە 
بۆماندەردەكەوێت: هەرچەندە لەچوارچێوەی 
ش���ەریعەی ئیس���امی دەخولێت���ەوە، بەاڵم 
بەت���ەواوی كەوتۆتە ژێر ویس���تو تێڕوانینی 
حكوومەتی  لەكاتێكدا  سیاس���ییەكان  رژێمە 
عەبدولكەریم قاسم كە حكومەتێكی چەپ بوو 
بەشێوەیەكی جیاوازتر مامەڵەی لەگەل باری 
كەسێتی كردووە لەنێویشیاندا بابەتی میراتی 
ژنان بەپێی ئەم یاس���ایە ژن و پیاو یەكسان 
ب���وون. بەاڵم دواتر و بەهاتنی رژێمی بەعس 
و بەدرێژای���ی ماوەی حوكمەك���ەی چەندین 
گۆڕانكاری لەم یاس���ایە كردووە بەشی زۆری 

گۆڕانكاریی���ەكان بۆ بەجێهێنانی مەبەس���تە 
سیاس���یەكان و رازیكردنی خێڵەكانی عێراق 
بوون لەسەر حیسابی ژنان و درێغینەكردووە 
لەوەی ژن���ان لەمافەكانی���ان بێبەش بكات. 
هەرچەندە لەدژی ئایینیش بێت. بۆ نموونە: 
پیاوی عێراقی هاندەدا كە ژنەكەی تەاڵقبدات 
ئەگ���ەر بەرەچەڵ���ەك ئێرانی بێ���ت بەوەش 

رێوشوێنەكانی تەاڵقدانی ئاسان كردبوو.
دووهەم: لەڕووی كۆمەاڵیەتییەوە

زۆر ه���ۆكار هەیە رێگرە ل���ەوەی ژنان داوای 
میرات بك���ەن لە خێزانەكانیان یان رووبكەنە 
دادگاكان ب���ۆ وەرگرتن���ی میراتەكانیان. بۆ 
بەسیس���تەمی حوكم،  باوەڕنەبوون  نموونە: 
نەبوون���ی  و  دادگاكان  م���اددی  تێچ���ووی 
ئاسانكاری و پاڵەپەستۆی خێزانی وادەكات 
كە بۆ براو كوڕەكانیان چاوپۆش���ی لێبكەن. 
زۆرجاری���ش هۆی داوانەكردن���ی مافەكانیان 
لەبنەڕەتەوە بۆ نەزانینی مافەكانیان لەڕووی 

یاساییەوە دەگەڕێتەوە.
بۆیە دەبێ، لەڕووی یاساییەوە ئاسانكاری بۆ 
وەرگرتنی ئەم مافانە بكرێت و هەروەها كار 
بكرێت بۆ گۆڕینی ئەو یاسایانەی كە لەنێوان 
ژن و پی���او دا جی���اكاری دەك���ەن. ئەوەش 
ب���ە پلەی یەكەم یاس���ای باری كەس���ێتی، 
یاسای س���زاكان و یاسای ناسنامەی عێراقی 
دەگرێت���ەوە. بەگوێرەی ئ���ەو رێككەوتننامە 
نێودەوڵەتییان���ەی كە عێراق واژۆی لەس���ەر 
ك���ردوون دەبێ هەر یاس���ایەك كە جیاكاری 
رەگەزی تێدا بێ یان مافەكانی مرۆڤ پێشێل 

بكات، بگۆڕدرێت.

ژن و میرات
پارێزەر/ وەهبیە زرار

www.ne
tew

e.c
om



40

پانۆرامای تایبەت بە پرسی ژنان لە 2010 دا:

ژن و سیاسەت
وارڤین: 

لەهەڵبژاردن���ی 3/7/ 2010 لەك���ۆی 801 كاندی���دی ژن بۆ پەرلەمانی عێ���راق تەنیا)20( ژن، 
بەبێ كۆتا سەركەوتن و لەوانەش 7 ژنیان كوردبوون. هەروەها 62 پاڵێوراوی ژنیش بەشێوەی 
كۆتا چوونەن���او پەرلەمانەوە كە دوانزەیان كوردبوون. بەگش���تی 82 ژن كەلە 25%ی رێژەی 

كورسییەكانیان پێكدەهێنا بوونە ئەندامی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق.

ئامەد: كۆنفراسی ژنی كورد 

دەرگای سەركردایەتی یەكێتی بۆ ژن كرایەوە

سێ ژن چوونە سەركردایەتی یەكگرتووی ئیسالمی

لەئام���ەد لە 2010/4/24 بەبەش���داری 150 ئەندامی ژن لەهەر چوار پارچەی كوردس���تان و 
ئەورووپا كۆنفرانس���ی ژنان بەڕێوەچوو. سیاس���ەتمەداری كورد لەیا زانا، لەكۆنفرانسەكەدا 
گوتی »كورد نەتەوەیەكی ژێردەس���تەو ژنی كوردیش ژێردەستی ژێردەستانە«. كۆنفرانسی 

ژنی كورد لەالیەن بزووتنەوەی ژنانی دیموكراتیك و ئازادەوە رێكخرابوو.

رۆژی 2010/6/1 دەس���تپێكی كۆنگرەی س���ێهەمی یەكێتی نیش���تمانی كوردستان بوو كە 
لەوكۆنگرەی���ەدا رێژەی %25 بۆ ژنان دانراو لەو رێگەیەوە 10 ژن چوونە س���ەركردایەتی ئەو 

حزبەو دوو ژنیش بۆ مەكتەبی سیاسی هەڵبژێردران.

یەكگرتووی ئیس���امی لەناوەڕاس���تی مانگی حوزەیران كۆنگرەی خ���ۆی گرێداو لەئەنجامی 
كۆنگرەدا 3 ژن چوونە سەركردایەتی ئەو حزبەوە.
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كۆمەڵی ئیسالمی ژنێكی بردە سەركردایەتی 

تیرۆری كەسایەتی ژن

ئەندامێكی گۆڕان پۆستەكەی جێدەهێڵێت

سیاسییەكان بێ بەشداری ژن كۆبوونەوە

كوردێك بووە ئەمینداری ژنانی عەرەب

رۆژی 2010/7/15 كۆمەڵ���ی ئیس���امی كوردس���تان دووهەم كۆنگرەی خ���ۆی گرێداو لەو 
كۆنگرەیەدا تەنیا ژنێك گەیشتە سەركردایەتی ئەو حزبە.

رۆژی 22 ئاب س���ەرۆكی فراكسیۆنی گۆڕان لەپەرلەمان كوێس���تان محەممەد لەپۆستەكەی 
خۆی الدراو پیاوێك خرایە شوێنی.

2010/11/9 كۆبوونەوەی سەرجەم لیستە براوەكانی عێراق لە هەولێر لەسەر داوای سەرۆكی 
هەرێمی كوردستان مەسعود بارزانی بەرێوەچوو، بەاڵم هیچ ژنێك بەشداری ئەو كۆبوونەوەیە 
نەبوو و پەرلەمانتار س���ەفیە س���وهەیل لەلێدوانێكدا بۆ وارڤی���ن رەخنەی لەو كۆبوونەوەیە 

گرت.

رۆژی 9/15/ 2010 دەزگای وارڤین بەبەش���داری كۆمەڵیك رۆشنبیرو رۆژنامەوان بەیاننامەی 
»نا ب���ۆ تیرۆری كەس���ایەتی ژن«�یان دەركردو ل���ەو بەیاننامەیەدا دژایەت���ی لەبەرامبەر 

تیرۆركردنی كەسایەتی ژنان لەهەر رێگەیەكەوە بێ دەربڕابوو.

رۆژی 2010/10/27 لەهەڵبژاردنێكدا كە لەمیسر بەڕێوەچوو، نەرمین عوسمان، وەزیری ژینگەی 
عێراقی، بەئەمینداری گشتی ژنانی عەرەب لەكۆمكاری واڵتانی عەرەب دەستنیشانكرا. لیژنەی 
ژنانی عەرەب، بەش���ێكە لەكۆمكاری واڵتانی عەرەبی  و هەر دوو س���اڵ جارێك ئەمیندارێك 

هەڵدەبژێرێت. بۆ خولی ئەمجارەش، نەرمین عوسمان دەستنیشانكرا.
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ئەنجومەنی خانمان

پارتی تەنیا 5 ژنی بردە سەركردایەتی

بارودۆخی كۆمەاڵیەتی 

دادگا 

حكوومەتێكی بێ ژن

رۆژی 2010/12/11 پارتی دیموكراتی كوردستان كۆنگرەی سێزدەهەمی خۆی گرێداو لەو میانەیەدا 
لەرێگەی كۆتاو هەڵبژاردنەوە تەنیا 5 ژن گەیشتنە سەركردایەتی ئەو حزبە، ئەمە لەكاتێكدابوو كە 
فازڵ میرانی سكرتێری ئەو پارتە لەرۆژی یەكەمی كۆنگرەدا بە وارڤینی راگەیاندبوو كە پێدەچێت 

8 تا 10 ژن بچنە سەركردایەتی ئەو حزبەوە.

2010/2/6 بەبۆنەی رۆژی جیهانی بەرەنگاربوونەوەی خەتەنەكردن، رێكخراوی وادی ئەڵمانی ئەنجامی توێژینەوەیەكی ئاشكرا كرد، لەهەرسێ 
پارێزگای هەرێم ئەنجامیدابوو. بە گوێرەی ئەو توێژینەوەیە رێژەی %72 ژنان لەكوردستان خەتەنەكراون.

2010/7/3بەڕێوەبەرایەتی توندوتیژی دژ بەئافرەتان لەكۆنفراس���ێكی رۆژنامەوانیدا ئاماری ش���ەش مانگی یەكەمی توندوتیژی دژ بە ئافرەتانی 
باڵوكردەوە كە كۆی گشتی رووداوەكان بەهەر سێ پارێزگاكەی هەرێم و سنووری گەرمیان )59كوشتن، سووتان 207، سكااڵ 1038، ئەشكەنجەدان 

671، توندوتیژی سێكسی 63 حاڵەت( تۆمار كرابوون.
بەگوێرەی ئەو ئامارانەی لەتوێی بەدواداچوونەكانی گۆڤاری وارڤین بۆ پرس���ەكانی »كوش���تن، خۆكوش���تن، خۆس���ووتاندن، دەستدرێژی« 
دەستكەوتوون، لەماوەی ساڵی 2010دا 18 حاڵەتی ژن كوشتن، 17خۆكوشتن، 11خۆسووتاندن، 14دەستدرێژی كردنەسەر ژن، بەدواداچوونیان 

بۆكراوەو باڵوكراوەتەوە.
كۆی گشتی كوشتن، خۆكوشتن، سووتان، دەستدرێژیكردنەسەر ژن گەیشتووەتە 60 حاڵەت.

بەگوێرەی هەواڵەكانی ماڵپەڕی وارڤین لەسەرەتای 2010، رێژەی ژنكوشتن و خۆكوشتنی ژنان 99 ژن بووە. 76 ژن كوژراون و 23 ژنیش خۆیان 
كوشتووە زۆربەیان بەهۆی كێشەی كۆمەاڵیەتی بووە، لەباكووری كوردستان27 ژن بەتاوانی شەرەف كوژراون، لەكەركووك لەماوەی شەش مانگدا 

تەرمی 7 ژن دۆزراوەتەوە، زۆرترین ژمارەی كوشتنی ژن لەدەوروبەری هەولێرو سلێمانی روویداوە. 
ژمارەی ئەو ژنانەی سووتاون و گیانیان لەدەستداوە 64 ژن بوون، تەنیا لەمانگی ئابی 2010، 18 ژن سووتاون كە چواردە لەو ژنانە تەمەنیان 

لەنێوان 13-29 ساڵیدایە، یەكێك لە تەمەنی 30ساڵی بەسەرەوەیە، 3كەس لەوانە تەمەنیان 45 ساڵ بەسەرەوەیە.
كۆی گشتی كوشتن و خۆكوشتن و سووتان لەكوردستان لەساڵی 2010 دەكاتە 163 ژن بەگوێرەی ماڵپەری دەزگای وارڤین.

بەگوێرەی ئەو ئامارەی دەستی وارڤین كەوتووە، لەماوەی شەش مانگی یەكەمی ئەمساڵ، كەلە دادگاكانی هەرێمی كوردستان تۆمار كراوە 
دووهەزار و 946 حاڵەتی جیابوونەوە بەهۆكاری جیاواز هەبوو، لەبەرامبەریشدا بیست و دوو هەزار و 845 مارەبڕین هەبووە.

لە 2010/11/25 سەرۆكی حكوومەت ئەمینداری گشتی ئەنجومەنی خانمانی دەستنیشانكرد. 
دەگوترێ ئەو ئەنجومەنە وەك بریتێكە بۆ پۆستی وەزاری تایبەت بە كاروباری ژنان، بەاڵم 

تائێستا وردەكارییەكانی رانەگەیەندراوە.

رۆژی 2010/12/17 حكوومەت���ی عێراق دوای نزیكەی س���اڵێك لەبەڕێوەچوونی پرۆس���ەی 
هەڵبژاردنی گش���تی بەس���ەرۆكایەتی ن���وری مالكی پێكهات و هیچ ژنێك پۆس���تی وەزاری 
پێنەدراو هۆش���یار زێباری هاوكات لەگەڵ پۆستی وەزارەتی دەرەوەدا بە وەكالەت وەزارەتی 

ژنانیشی پێ سپێردرا.
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كنێر عەبدوڵاڵ

ئەتەكێـتــــــــــــــــــــــــــ

kner_abdullah@yahoo.com

- بەمەبەس���تی ئامادەكردنی مێزی نانخواردن بەر لە پێشكەشكردنی 
خواردن رێس���ای تایبەتی س���ەبارەت دانانی ئامرازەكان هەیە. لەالی 
راس���تەوە ق���اپ، كەوچ���ك، چنگاڵ،چەقۆ، دەستەس���ڕ و كوپەكان 
دادەنرێ���ن. بەاڵم ئایا دەزان���ی ئەو ئامرازانە چ���ۆن بەكاردەهێنی و 

رێساكانی ئەتەكێتی تایبەت چییە؟ 
رێگەی یەكەم، گواستنەوەی چنگاڵ: 

بەمانای گواس���تنەوەی چنگاڵ دێت لەدەس���تی چەپەوە بۆ دەستی 
راست، دوای لەتكردنی خواردنەكە بەچەقۆ، بۆخواردن.

پاش لەتكردن چەقۆكە لەسەر قاپەكە دادەنرێت.
چنگاڵەكە بۆ الی دەم بەرزدەكرێتەوە، بەشێوەیەك ئاستی سەرەكەی 

لە بەرزیدا بێت.
رێگەی دووهەم، دوای لەتكردنی خواردنەكە چنگاڵەكە ناگوێزرێتەوە 
بۆ دەس���تی راست، بەڵكو لەدەس���تی چەپدا دەبێ و پاشان بۆ الی 
دەم بەرزدەكرێت���ەوە بۆ نانخواردن. بەهەمانش���ێوازی گرتنی لەكاتی 

لەتكردندا) ئاستی رووەكەی بۆ ناوەوە دەبێت(.
دەكرێ���ت چەقۆكە وەك یارمەتی���دەری چنگاڵەكە بۆ ئاس���انكردنی 
كۆكردن���ەوەی خواردنەكە بەكاربهێنرێت. لەوكاتەدا بەدەس���تی چەپ 
دەگیرێ بەهەمان رێگە كە لەكاتی لەتكردنی خواردنەكە بەكاردێت و 

بۆ سەرەوە پاڵی پێوەدەنرێت.
دوای كۆتایی هاتنی نانخواردن، چنگاڵ و چەقۆكە بەتەنیشت یەكەوە 
لەسەر قاپەكە دادەنرێن. بەشێوەی گۆشەیەكی الر لە بەرزی چەپەوە 
تا خوارووی الی راست. بەشێوەیەك شوێنی دەستگرتنەكانی كەمێك 

بكەوێتە دەرەوەی سنوری قاپەكە.
كەوچكی ش���یرینییەكە ی���ان چنگاڵەكە بەهەمان رێگ���ە دادەنرێت، 
بەاڵم ئەگ���ەر هاتوو ش���یرینییەكە لە قاپێكی قووڵدا پێشكەش���كرا 
بەهیچش���ێوەیەك چنگاڵ یان كەوچكەكە لەناوی���دا دانانرێت. بەڵكو 

لەسەر رووی قاپەكە دادەنرێت.
 ئەوەش لەكاتێكدا دەكرێ���ت قاپەكە رووەكەی رێك و فراوان بێت و 

لەو دۆخەدا ئازادی رەهای خۆی وەردەگرێ.
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وارڤین - هەولێر: 
هونەرمەن���د مەزه���ەری خالق���ی و جەمال 
نەقشبەندی بەس���ەرهات و یادگاری پەروین 
موش���یر وەزیری ئەس���تێرەی نێ���و مێژووی 
ئەدەبیاتی ك���وردی دەگێڕنەوەو پێگەی ئەو 
ژنە لەنێو ئەدەبیاتی كوردی بەرز رادەگرن.

»ئەگەرچی لەنێو مێ���ژووی كورددا چەندین 
ئافرەتی بەتوانا لەب���وارە جیاجیاكاندا لەژێر 
هێڵە  باوكس���االری،  كەلت���ووری  بارودۆخی 
سوورە جۆربەجۆرە ئایینی و عادەتییەكاندا 
توان���او هێزەكانی���ان پەراوێزخ���راوە، بەاڵم 
بەروحێكی  لەكەڵەژنانم���ان  هەن���ێ  رۆڵ���ی 
خۆس���ەلمێنەوە لەو مێژووەدا جێ بۆ خۆیان 
داگیردەكەن. پەروین موشیر وەزیری یەكێكە 
لەئافرەتە بااڵكانی نێو میدیاو هونەرو ئەدەبی 
كوردی«. ئەم چەند رستەی سەرەوە قسەی 
د. جەماڵی نەقشبەندی بوو. ئەو مامۆستای 
كۆلێ���ژی ئەدەبیاتی زانكۆی س���ەالحەدینەو 
لەپاش كۆچ���ی لەناكاوی، پەروین موش���یر 
بەدڵگرانییەوە باس���ی ژنە هاوش���ارییەكەی 
بۆ وارڤین ك���رد«دوای تەواوكردنی خوێندنی 
ئامادەیی روویكردە ئەدەبیات، لەس���ەرەتاوە 
بە)دیكلەمە:بریتیی���ە لەوەی بەئاواز ش���یعر 
لەگەڵ مۆسیقا بخوێندرێتەوە( دەستپێدەكات 
كە تا دواس���اتەكانی تەمەنی بەردەوام بوو و 

داهێنانی تێداكرد«.
بەزمانی  د.جەم���ال گوتیشی«لەس���ەرەتادا 
فارس���ی ش���یعری دەخوێندەوە، ب���ەاڵم د. 
ش���ێخ ئیسام كە نوێنەری ش���اری سنەبوو 
لەپەرلەمانی ئێراندا هانی پەروینی دا بەكوردی 
دیكلەم���ە بڵێ و هاوكاری كرد بچێتە رادیۆی 
كرماشان كە ئەوكات گرنگترین رادیۆی كوردی 

بوو. لەوێ���وە وەك بێ���ژەرو هۆزانخوێنێكی 
بێوێنە دەرك���ەوت. دواتر لەگ���ەڵ هەریەكە 
لەهونەرمەندەكان���ی وەك حەس���ەن زیرەك 
و مەزهەری خالق���ی كاری كرد«. بەگوتەی 
د. جەمال ئاش���نابوونی پەروین بەئەدەبیاتی 
كاسیكی كوردی بەشێوە زارەكانی سۆرانی 
و هەورامی بۆ یارمەتی ئەسعەد سیراجەدینی 
هاوس���ەری دەگەڕێتەوە كە هاوس���ەرەكەی 
لەبنەماڵەی شێخ عوسمانی بیارەیە. پەروین 
خاوەن���ی كوڕێ���ك و دوو كچ ب���وو. بەهۆی 
س���ەرنەكەوتنی لەنەش���تەرگەری دڵ لە 19-
12-2010 كۆچ���ی دوایی ك���رد. تەرمەكەیان 
ل���ە بیارە)هەورام���ان( س���ەر بەپارێ���زگای 
سلێمانی ناشت. ئەو لەساڵی 1941 لەشاری 
س���نە هاتووەت���ە دونی���ا. خوێندن���ی لەوێ 
تەواوكردووە. لەساڵی 1962 چووەتە رادیۆی 
كرماش���ان و بەرنامەی ئەدەبی و فەرهەنگی 
پێشكەش كردووە. هەروەها دەستێكی بااڵی 
لەخوێندنەوەی شیعردا هەبووە. لەبنەماڵەی 
وەزیرییەكانە، ئەو بنەماڵەیە لەشاری سنەو 
كوردس���تان ناوبانگیان هەیەو لەس���ەردەمی 
لەس���ەردەمی  پاش���ان  ئەردەاڵنو  ئەمارەتی 

قاجارو بێتا پەهلەوی، فەرمانڕەوابوونە.
 هونەرمەن���دی گەورە مەزه���ەری خالقی كە 
یەكێكە لەكەس���ە نزیكەكان���ی ئەو خاتوونە، 
بەخەمێكی زۆرەوە ب���ۆ وارڤین دەڵێ »زوو 
لێمان رۆیی«. لەبارەی دوا ساتەكانی خۆی 
لەگەڵ ئ���ەو خاتوون���ە پێیڕاگەیاندین«زیاتر 
چوونك���ە  دڵگران���م.  كەس���ێك  لەه���ەر 
بڕیاربوو لەكوردس���تان بمێنن���ەوەو قەولیان 
پێدابووم لەگەڵ كاك ئەس���عەدی هاوسەری 
لەئەنیس���تیتوتی كەلەپ���ووری ك���ورد كاری 
س���ازبدەین.  كەلتووری  فەرهەنگی  ئەدەبی- 

بەداخ���ەوە مەرگ رێگەی نەدا، ئەو ئارەزووە 
ه���ەم لەدڵی ئەودا مایەوەو بردییە ژێر خاك، 
هەمیش لەدڵی من نەمتوانی سوود لەئەزموون 
و توان���ای ئەو خانمە بۆ كوردس���تانی ئازاد 
وەرگ���رم«. هونەرمەن���د مەزه���ەری خالقی 
لەقسەكانی بەردەوام دەبێ و دەڵێ »لەهەر 
زەمەنێك���دا خەڵكانێ���ك پەیدادەبن، لەكاتی 
خۆی���دا كۆمەڵێك ی���ادەوەری جێدەهێڵن كە 
ئ���ەو یادگارگەلە دەبێتە هەوێنی فەرهەنگ و 

كەلتوورو شارستانییەتی میللەتێك«. 
و  ئاش���نایەتی  مێ���ژووی  دەرب���ارەی 
خالق���ی،  مەزه���ەری  پێكەوەكاركردنی���ان 
باس���ی لەوەكرد كە پەروین یەكێكە لەوانەی 
لەتاران  مەس���یحییەوە  لەسااڵنی شەس���تی 
لەبەرنام���ەی كوردیدا لەگەڵی ئاش���نابووەو 
تامانگێك پێش ئیستاش پەیوەندی لەگەڵیدا 
نەپچڕاوە. گوتیش���ی ئەو لەگ���ەڵ هەریەك 
لەئەمین نەقشبەندی و ش���وكوروڵاڵی بابان 
ش���یعری خوێندووەت���ەوە كە هەرس���ێكیان 
لەبەناوبانگتری���ن ش���یعرخوێنەكانی مێژووی 

كوردن.
بەگوت���ەی مەزه���ەری خالق���ی، كەس���ێك 
ئ���ەو  لەدیكلەم���ەی  گوێ���ی  نەب���ووە 
كاریگەرنەبووبێت«لەس���ااڵنی  و  بووب���ێ 
پێكەوەكاركردنمان���دا نەمبیس���ت كەس���ێك 
كێش���ەیەكی كاری یان ئەدەبی و فەرهەنگی 
لەگ���ەڵ بووبێت، ئەو خزمەتێك���ی بێهاوتای 
ك���وردی  فەرهەنگ���ی  و  ئ���ەدەب  میدی���او 

كردووە«.
هەروەه���ا هونەرمەن���د مەزه���ەر ئەوەش���ی 
پێڕاگەیاندین«یەكێ���ك لەوانەبوو نەك تەنیا 
لەخوێندنەوەی ش���یعرو ئەدەبو داس���تانگەل 
رۆڵی بێهاوتای هەبوو بگرە لەپاڵ ئەوەش���دا 

پەروین موشیر لەسەر زمانی مەزهەری خالقییەوە:

تیشكی پەروین لەمێژووی ئەدەب و میدیای 
كوردستاندا دەمێنێتەوە 

www.ne
tew

e.c
om



45

كاری خەبەریشی دەكرد، هەم كوردی و هەم 
فارسی. دەیتوانی فارسی وەك فارسەكان و 
هەورامی وەك هەورامییەكان و سۆرانیش وەك 
سۆرانییەك و لەهجەی سنەییش وەك سنەیی 
ل���ەكارە ئەدەبییەكانی���دا رەنگیپێبدات���ەوەو 
ش���یكاری بكات و لەك���ۆڕو كۆبوونەوەكاندا 

قسەی پێبكات«.
مەزهەری خالقی، بەگوزارشتێكی ئەدەبییەوە 
دەڵێ لەكۆمەڵگای ئێمەدا باو نییە ژنەكان بێنە 
مەیدان���ی كار یان چاالكی فەرهەنگی چ جای 
ئەوەی پێش 30-40 س���اڵ خانمێك بەوجۆرە 
رۆڵی گێڕابێت، دەتوانم بڵێم ئەس���تێرەیەك 
لەمیدیاو فەرهەنگی كوردی كوژایەوە، بەاڵم 
تیش���كەكەی بۆ هەمیشە لەمێژووی ئەدەب و 

میدیای كوردیدا دەمێنێتەوە«.
پەروین، دوای شۆڕش���ی ئیس���امی ئێران و 
رووخانی دەسەاڵتی محەمەد رەزا شا، ئێران 
جێدەهێڵێ و وەك پەنابەر لە بەریتانیا- شاری 
لەندەن- نیش���تەجێ دەبێت، بەاڵم لەوێشدا 
ل���ەكاری راگەیاندن دانەب���ڕاوە. لەوبارەیەوە 
مەزه���ەری خالق���ی، ئام���اژەی بەوەكرد كە 
 spectur لەرادیۆی  لەپەناهەندەییش  ئەو 
)پەلكەزێڕین���ە(ی بەریتانیا لەس���اڵی 1991 
 Kurdish ك���ە م���ن بەرپرس���ی بووم���و
community of London كۆمەڵەی 
كوردی لەلەندەن پاڵپش���تی دەكرد، پێكەوە 
لەگەڵ ئەسعەد سیڕاجەدینی و سامان خەفاف 
و ئ���ەو خاتوونەو كۆمەڵێك���ی تریش بووین 
كارمان دەكرد. ئەوكات س���ەرەتای راپەڕینی 
كوردانی باش���وور بوو، ئەو خاتوونە رۆڵێكی 
بێوێنەی لەگواستنەوەی هەواڵەكانی راپەڕین 
گێ���ڕا. وەك گوتی«دەتوان���م هەر ئەوە یڵێم 
لەمێژووی رادیۆ و تەلەفزیۆنی كوردیدا یەكەم 
كەسێكە بتوانی ناوی ببەی یان جێگەو رێگەو 
لەراگەیاندنی كوردیدا دابنێت.  شەخسییەتی 
بەداخەوە بەبێ دەنگی مرد، حەقی خۆیەتی 
میدیای باش���ووری كوردس���تان ك���ە ئازادە 
لێكۆڵینەوە دەربارەی ئەو خانمە پێش���كەش 
بكات، تا بزانین ئەو خانمە چ خزمەتێكی بە 
میدیا كردووە«. لەكۆتاییدا مەزهەری خالقی، 
خواستێكی خۆی ئاش���كراكرد و گوتی بیرم 
لەوەكردبووە بێتەوە المان و كاربكەین، بەاڵم 
بیرم لەمردنی نەكردبووە كە لەگەڵ ئەوەشدا 
حەتم���ەن وەك ئیس���نتیتۆت كارەكانی باڵو 

بكەینەوە«.
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پزیشكی وارڤین  ئافرەت لەكاتی دووگیانیدا فیس���یۆلۆژی لەش���ی 
بەگش���تی دەگۆڕدرێت. بۆ نموونە: خوێنی زیاتری 
پێویستەو لەشی ئەس���توور دەبێت، پلەی گەرمی 
لەشی زیاتر دەبێت، بۆیە لەهەمووشتیكدا لەگەڵ 
ئەو كارانەی كە ئافرەتێكی ساغ دەیكات جیاواز 
دەبێت. پێوستە ئەو جۆرە وەرزشانە بكات كە 
هیچ زیانێكی پێناگەیەنێت و سوودی لێدەبینێ 

و دەیپارێزێت.
دەكات  دووگی���ان  لەئافرەت���ی  وا  وەرزش 
منداڵبوونەكەشی بەئاسانی بێت، ئەو ژنانەی كە 
چاالكن و زۆرتر كار و هاتووچۆ دەكەن منداڵبوونیان 

ئاسانترە لەو ئافرەتانەی بەردەوام دادەنیشن.
زۆرب���ەی كات ئافرەت لەكاتی دووگیانی تووش���ی 
نەخۆش���ی دەوالی دەب���ن چونكە قورس���ایی 
دەكەوێتەس���ەر پێیەكانی، ئەگەر جووڵەشی 
پێن���ەكات ئەگەری خوێن خەس���تبوونی 
هەی���ە، واتە ئ���ەو وەرزش���ە وادەكات 
خوێنەكە لەناو لەش���ی چاالك بێت، 
ئەو خواردنەی كە دەیخوات لەڕێگای 
چ���ەوری  وزەی  وەرزش���كردنەوە 
ئافرەتەكە  ناهێڵێت  دەسووتێنی 
زۆر قەڵەو بێت، ئۆكسجین باشتر 
هاتووچۆدەكات بۆ ناو سییەكانی، 
هەروەها بەوەرزشكردن بەرگری 
لەش���ی زیاد دەبێ و دڵەڕاوكێی 

نامێنێ و ئارامدەبێتەوە.
ئەو ژنانەی دووگیانن و جۆرەكانی 
وەرزش نازان���ن ئەوە باش���ترین 
جۆری وەرزش بۆ ئەوان رۆیشتن 
و پیاس���ەیە. هەروەه���ا مەلەكردن 
یەكێكە لەو وەرزش���انەی كە ئافرەت 
لەكات���ی دووگیان���ی چاالكدەكات و 
لەتەنگەنەفەسی و دڵەكوتە دووری 

دەخاتەوە.
پێویستە رۆژانە ژنی دووگیان 
لەس���ەر پەنجەكان���ی قاچی 
لەنێوان 1خولەك تا2 خولەك 
بوەستی، یاخود لەسەرالی 
چەپ���ی پ���اڵ بك���ەوێ و 
دەس���تی بخاتەژێر سەری 
و قاچێك���ی درێژب���كات و 

قاچەكەی دیكەی بنووشتێنێتەوە. رۆژانە ئەوجۆرە 
وەرزشە دووبارەبكاتەوە ئەمە منداڵبوونەكەی ئاسان 

دەكات.
هەمووكات ئەو وەرزش���انەی قورس���ن و جووڵەی 
توندوتیژیان تێدایە بۆ نموونە: راكردن بەخێرایی زۆرو 
بازدان و چوونەناو گەرماوی زۆر گەرم و بەكارهێنانی 
س���اونەو هەڵگرتنی قورس���ایی و نووشتاندنەوەی 
جومگەكانی لەشی پێویستە لێیان دووربكەوێ�تەوە. 
هەروەه���ا پێویس���تە ئەوج���ۆرە وەرزش���انەی كە 
قورسایی دەخەنە سەرپشت ئەنجامینەدات، چونكە 
كاریگەری لەسەر خوێنهێنەرەكانی دەبێت. پێویستە 
ئەو وەرزش���انەی كە دەكرێت لە سێ مانگی یەكەم 
و سێ مانگی كۆتایی زۆر سادەبن، چونكە ئافرەت 
لەوكاتانە پلەی گەرمی گونجاو نییەو ئەگەر پلەكەی 
بەرزبێتەوە كاریگەری لەسەر دروستبوونی منداڵەكە 
دەبێت. لەسێ مانگی كۆتاییش ئافرەتەكە تووشی 
تەنگەنەفس���ی دەبێ، بۆیە پێویستە وەرزشەكانی 

لەژێر چاودێری پزیشك بێت.
ئەوان���ەی نابێ وەرزش بكەن لەكاتی دووگیانی ئەو 
ئافراتانەن كە نەخۆش���ی دڵیان هەی���ەو هەروەها 
هەندێ���ك ئافرەت هەیە خۆیان منداڵدانیان ش���لە، 
یاخ���ود ئەو س���كانەی دووان���ەن. چونكە ئەگەری 
ئەوە هەیە پێش���وەختە منداڵی���ان ببێت، یاخود 
ئ���ەو ئافرەتانەی كە خوێن دەبین���ن، یان ئەوانەی 
وێاڵش���یان لەخوارەوەیە، یان ئەوانەی شەكرەیان 
هەیەو كۆنترۆڵیان نەكردووەو فش���اری خوێنییان 
زۆر بەرزدەبێتەوەو ئەستوور دەبن، ئەوانە پێویستە 
وەرزشكردن  لەوەرزشكردن، چونكە  دووربكەونەوە 
خوێن لەهەموو لەش دەباتەناو ماسولكەكانی لەش 
لەمنداڵدانی���ش دەبات. ئەگەر خوێ���ن لەمنداڵدان 
رۆیشت خوێن لەمنداڵەكە كەمدەبێتەوە لەو باردۆخە 
كاریگەری لەسەرمنداڵەكەدەبێت. چونكە نەخۆشی 
فش���اری خوێن وادەكات خوێ���ن بەكەمی بچێت بۆ 
منداڵ���دان هەروەها ئەوان���ەی كەمخوێنییان هەیەو 
هەوكردنی س���ییەكانیان هەیە، ئەگەر وەرزش���یش 
دەكەن پێویستە زۆر ئاگاداری خۆیان بن بەڕێنمایی 

پزیشك بیكەن.
سەبارەت بەكاتی وەرزشكردنی ژنانی دووگیان ئەوا 
پێویس���تە لەهەفتەیەكدا سێ رۆژ بیكات و لەو سێ 

رۆژە رۆژی 10تا 15خولەك بیكات. 

لە كاتی دووگیانی وەرزش لەبیرمەكەن
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خوێنەرانی بەڕێز بۆ زانیاری زیاتر دەتوانن پەیوەندی بەم ناونیشانانەی خوارەوە بكەن:
ناونیشانی گۆڤار: هەولێر- شاری خەونەكان sana.sleman@yahoo.com :تەلەفۆن: 0662647813   ئیمەیل

هەرپرسیارێكی  وەاڵم��دان��ەوەی  بۆ  بەڕێز،  خوێنەری 
پرسیاری  دەتوانیت  بوارەكاندا،  لەسەرجەم  تەندروستی 

تایبەت بۆ فایلی تەندروستی بنێریت. 
شیاوت  وەاڵم��ی  پسپۆڕەوە  پزیشكی  كۆمەڵێك  لەالیەن 

دەست دەكەوێت.

پزیشكی وارڤین 
سنوور بەهزاد، تەمەن 24ساڵ ژنی ماڵەوە: 

هاوسەرەكەم تەمەنی زۆر لەخۆم گەورەترە ناتوانێ بە تەواوەتی رازیم بكات، بۆیە ناچارم 
لەرێگ���ەی خووی نهێنیی���ەوە ئارەزووكانم بەتاڵ بكەمەوە، ئەوە زیان���ی هەیە. هەروەها 

باشترین رێگا چییە بۆ منداڵنەبوون؟

د.سامیە عەبدولكەریم پسپۆر لەبواری نەخۆشییەكانی 
ژنان و لەدایكبوونی مندااڵن: 

باشترین رێگا چارەسەری سروشتییە كە نەهێڵێت تۆ 
و ئاوی پیاوەكە بگاتە ناو منداڵدان بیڕژێنێت، بەاڵم 
پیاوان زۆر ئ���ارەزووی ئەو رێگای���ە ناكەن هەروەها 
د ەتوان���ێ حەبی مەنع بخوات، یان كۆندۆم بەكاربێنن 
لەكاتی جووتبووندا، یان س���ەردانی پزیشكی تایبەت 
بكات بۆ ڕێنمایی وەرگرتن و و دانانی لەولەب تایبەت 

بەتەمەن و قەبارەی گونجاو بۆ منداڵدان.
گەورەیی تەمەن و جی���اوازی كاریگەرییەكی ئەوتۆی 
نییە لەسەر ئەنجامدانی كرداری سێكسی، بەاڵم چەند 
هۆكارێك هەن دەبێتە هۆی كەمكردنەوەی ئارەزووی 
سێكس���ی الی پی���او ئەمان���ەش وەك: ماندووبوون، 
سەرقاڵبوون بەكاری رۆژانە، دڵەڕاوكێ، جگەرەكێشان 
و هەروەها نەبوونی خۆشەویس���تی و س���ۆز لەنێوان 
ژن و پیاودا، یان لێكنەگەیش���تن لەكارەكانی رۆژانەو 
گفتوگۆكانی نێوانیان و چەندین هۆكاری دیكە.. لەو 

حاڵەتەدا پێویستە ئافرەتەكە خۆی دەستپێشخەربێت 
و بۆ ورووژاندنی پیاوەكە ئەویش لەرێگای خۆرازاندنەو 
چوونەپێش لەهاوسەرەكەی لەبەرئەوەی پیاو زۆربەی 
كات ئ���ارەزوو دەكات ژنەكەی دەستپێش���خەر بێ بۆ 
ك���رداری جووتبوون. ئ���ەوكات هەس���تناكات وەك 
داواكارییەك���ی لێدێت، بەڵكو دەبێت���ە كردارێك بۆ 
بەهێزكردنی خۆشەویستی و چێژوەرگرتن لەنێوان ژن 

و پیاوەكە.
دەرب���ارەی دەس���تپەڕەوە ئەوا پێویس���تە بڵێم ئەو 
كردارە ئاس���اییە، بەاڵم بەومەرجەی نەبێتە هۆكار بۆ 
ئەوەی زیانی بۆ س���ەر جەس���تەو دەروون، هەروەها 
مەرج نییە پیاو تەنیا لەڕێگای جووتبوونەوە ژن تێر 
بكات و چێژی پێبەبخش���ێت. دەتوانێ بەماچكردن و 
چەندین رێگای دیكە رازیبكات. لەگەڵ ئەوەش ئەگەر 
ژنەكە هەر هەست بەتێربوون نەكات، ئەوە پێویستە 
پیاوەكە س���ەردانی پزیشكی پسپۆڕ بكات بۆ ئەوەی 

چارەسەری الوازی سێكسی بۆ بكات.
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لەكۆنگرەی هونەرمەندانی كوردستاندا 7 پیاو 
بۆ ئەنجومەنی ئەو س���ەندیكایە سەركەوتن و 
ماوەی 8 ساڵیشە لەدوو قۆناغی )رێكخراوی 
هونەرمەندان(  س���ەندیكای  هونەرمەن���دان، 
رێگەنەدراوە ژنێك بۆ ئەنجومەنی هونەرمەندان 

سەربكەوێت. 

كۆنگ���رەی  لەبەڕێوەچوون���ی  رۆژ   3 دوای 
هونەرمەندانی كوردستان، بەزۆرینەی دەنگی 
ئەندامانی بەشداری كۆنگرە لیستی داهێنان 
س���ەركەوت و ئەنجوومەنی بااڵیان پێكهێنا. 
هەروەك ناوی رێكخراوەكەش بۆ س���ەندیكای 
هونەرمەندانی كوردستان گۆڕدراو 1983/1/2 
بە یەكەم رۆژی دامەزراندنی ئەو سەندیكایە 
دانرا، ب���ەاڵم لەو كۆنگرەیەدا رێژەی كچان و 
ژنانی هونەرمەند نەدەگەیش���تە 5% و بگرە 
كەمترب���وو. ه���ەروەك لەئەنجومەنەكەش���دا 
هیچ ئافرەتێك���ی تێدانەبوو. بەپێی پەیڕەوی 
ناوخۆی رێكخراوی هونەرمەندانی كوردستانی 
پێش���وو، دەبوو لەماوەی 2 ساڵدا كۆنگرەی 
خۆی���ان ببەس���تن، كەچی ئ���ەم رێكخراوە 
4 س���اڵیان تێپەڕان���دو لەس���ەرەتای مانگی 
بەخۆئامادەكردن  دەستیان  دووهەم  تشرینی 
بۆ كۆنگرە ك���رد. بەش���ێك لەهونەرمەندان 
پێیانوای���ە ئ���ەم كۆنگرەی���ە كۆنگرەیەك���ی 
ت���ەواو حزبیەو راس���تەوخۆ لەالیەن یەكێتی 

و پارتیی���ەوە بەڕێوەچ���وو وەك ڤیان مایی، 
دەڵ���ێ »یەكێت���ی و پارتی كەس���انێكیان 
هێناوە كە دوو شانۆگەری شكستخواردوویان 
نەزان���ی  ی���ان گروپێك���ی  نمایش���كردووە، 
كردووەتە  ئەوانیان  هەب���ووەو  هەڵپەڕكێیان 

دەمڕاستی هونەرمەندان«.
ئەگەرچ���ی كۆنگرەك���ە كۆتاییه���ات، بەاڵم 
هونەرمەندان پێیانوایە كۆنگرەكە سەركەوتوو 
نەبووەو میكانیزمی كاركردنەكەشی هەڵەیە. 
دەڵ���ێ  قەرەداغ���ی  ئەن���وەر  هونەرمەن���د 
»بەڕێوەچوون���ی كۆنگرەك���ە لەس���ەرەتاوە 
بەسیستەمێكی رێكوپێك و بەرنامە بۆداڕێژراو 
نەهاتووە، تەنانەت باشترین بەڵگە راپۆرتی 
گش���تی س���ااڵنەی رێكخراوی هونەرمەندانی 
پێش���وو ئامادەنەبوو تا بخوێنرێتەوە، ئەمە 
یەكێك���ە ل���ەو كەموكورتیان���ەی ك���ە جێی 
لێپرسینەوەیە«. بەپێی زانیارییەكانی وارڤین 
لەم كۆنگرەیەدا ئەوەی كە زۆرترین گفتوگۆی 
لەبارەوە كرا پەیڕەوی ناوخۆی س���ەندیكاكە 
بوو، ب���ەاڵم ئەوەندەی گفتوگۆكان لەس���ەر 
ناو بوو ئەوەندە لەس���ەر ن���اوەڕۆك و مافی 
هونەرمەن���د نەبوو. هەروەك ل���ەو پەیڕەوە 
ناوخۆییەش���دا هات���ووە ن���اوی رێكخراوەكە 
كوردستان  هونەرمەندانی  دەبێتە سەندیكای 
و بارەگاكەی لەپایتەختی هەرێمی كوردستان 
دەب���ێ و 1983/1/2ش وەك دەس���تپێكی 

كاركردن���ی ئەو رێكخ���راوە دیاریك���را. ئەم 
رێكەوت���ە س���اڵڕۆژی دامەزراندن���ی یەكێتی 

هونەرمەندانی كوردستانی جارانە.
ئەنجومەنی رابردووی رێكخراوی هونەرمەندانی 
كوردس���تان كەلە 18 هونەرمەند پێكهاتبوو، 
هەم���ووی پی���او ب���وون، ئ���ەو ئەنجومەنە 
س���لێمانی،  »هەولێ���ر،  هونەرمەندان���ی 
ده���ۆك، كەركوك«ی تێداب���وو. هەروەك لە 
ناوەندەكانیش���دا هەریەك لەناوەندی هەولێر 
و كەرك���وك ژنێكی تێدابووەو كاری كردووە، 
ب���ەاڵم ناوەن���دی س���لێمانی و ده���ۆك ژنی 

هونەرمەندیان لەگەڵ نەبوو.
كوردس���تان  هونەرمەندانی  كۆنگرەیەی  ئەم 
كەلە 25و26و2010/12/27 لەش���اری هەولێر 
بەڕێوەچ���وو، 202 هونەرمەن���د وەك ئەندام 
كۆنگرە بەش���داربوون. لەم ژمارەیە تەنیا 8 
هونەرمەن���دی ژن هەبوون كە رێژەیان ناگاتە 
5%�ی بەشداربووان كە 4 هونەرمەندی هەولێر 
و 3ی سلێمانی و 1ی كەركوك بوو. دەربارەی 
ئەوەی ئایا هونەرمەندان خۆیان بەش���دارنین 
یان بەشدارییان پێنەكراوە، ئەنوەر قەرەداغی 
دەڵێ »بڕواناكەم كەمتەرخەمی لەخانمەكان 
ب���ێ، رەنگ���ە زیات���ری كەمتەرخەمییەك���ە 
لەرێكخ���راوی هونەرمەندان���ی پێش���ووبێت. 
هەندێكەس وەك ئاگادارم بەتەزكیە هاتوون، 
هەندێكی���ش بەهەڵبژاردن. خۆت���ان دەزانن 

لەبارەی هەڵبژاردنی سەندیكای هونەرمەندانەوە

ڤیان مایی: 
یەكێتی و پارتی كەسانێكی ناشارەزایان كردووەتە 

دەمڕاستی هونەرمەندان
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لەسلێمانی رێژەیەكی باشی ئەو هونەرمەندە 
كچانە هەن كە لەبواری ش���انۆ و شێوەكاری 
و مۆس���یقان و بتوان���ن لێ���رە ئامادەب���ن، 
ب���ەاڵم بەداخەوە بۆچی نەهات���وون ئەوە بە 
كەمتەرخەمی دەبینم«. لەبەرامبەر قسەكانی 
ئەنوەر قەرەداغی���دا روپاك عەبدولقادر وەك 
ش���انۆكار كەلە س���اڵی 1991����وە ئەندامی 
یەكێتی هونەرمەندانی كوردس���تانەو ئەندامی 
دەستەی كارگێڕی ئەو یەكێتیەش بووە، رای 
جی���اوازی هەیەو دەڵ���ێ »پێموایە ئافرەتان 
خۆشیان خەتابارن، چونكە لەكۆنفرانسەكاندا 
بەشدارییەكی كەمیان كردبوو، هیوادارم ژنان 

خۆیان بێنەناو ئەو بوارە«.
لەدوارۆژی دووهەمین كۆنگرەی هونەرمەندانی 
كوردستان مەراسیمی هەڵبژاردنی ئەندامانی 
ئەنجومەنی بااڵ بەڕێوەچوو و لیس���تێكی 7 
هونەرمەن���دی پیاوان���ە دەرچ���وون. روپاك 
عەبدولقادر لەسەر ئەنجومەنەكە قسەی هەیەو 
دەڵێ »بەداخ���ەوە ئ���ەو ئەنجومەنە نوێیە 
رەچاوی ئەوەیان نەكرد ژنێكیان لەگەڵ بێ، 
هەموویان پیاون، هەرچەند ئافرەتان ژمارەیان 
كەمبوو، بەاڵم ئافرەتی بەتواناش���مان هەبوو 
دەیانتوانی ناویان دابنێن���ن«. لەبەرامبەردا 

نیاز نوری، نەقیبی سەندیكای هونەرمەندانی 
كوردس���تان ئام���اژە بۆ ئ���ەوەدەكات ئەوان 
دڵتەنگ���ن بەكەم���ی ژم���ارەی ئافرەت���ان و 
بەڵێنیش دەدات كار بۆ زیاتر هێنانەپێشەوەی 
ئاف���رەت لەبوارەك���ە بكات. ه���اوكات چەتۆ 
نەورۆز، سكرتێری س���ەندیكا دەڵێ »دەبوو 
ل���ەم كۆنگرەیەدا رێژەی ژن���ان زیاتر بووایە 
هەبوونایە،  ب���ااڵ  لەدەس���تەی  تائەوانی���ش 
ئومێد دەكەم لەكۆنگرەی داهاتوو نەك %15 
بەڵكو 50%ی بەش���داران ژنان���ی هونەرمەند 
بن«. لەبەرامبەر هەموو ئەو قس���انەدا ڤیان 
مای���ی، رایوایە نەك ژن بگ���رە هونەرمەندی 
راستەقینەش لەو كۆنگرەیەدا زۆر كەم بوون 
»كۆنگرەك���ە نەك ه���ەر ژن���ی تێدانەبووە، 
بگ���رە زۆر هونەرمەندی راس���تەقینەی تێدا 
نەب���وو، ئێمە وەك ئەو هونەرمەندانەی هەین 
و دەمان���ەوێ چیتر حزب دەس���تنەخاتە ناو 

كاروباری هونەرمەندانەوە«.
ئەن���وەر قەرەداغی، وەك بەرپرس���ی گروپی 
كیژانی س���لێمانی لەبارەی بەشدارینەكردنی 
كۆنگرەی���ە  ل���ەم  گروپەك���ەی  ئەندامان���ی 
رایدەگەیەنێ كە ئەوان خۆیان داوایاننەكردووەو 
ئەندامێكیش���ی داوای لێكراوە، بەاڵم ئەدای 

كارەكەی بەدڵ نەب���ووەو نەیكردووە »ئێمە 
وەكو تیپ داوا ناكەین ئەنداممان لە كۆنگرە 
هەبێ، پێویس���تە رێكخ���راوی هونەرمەندانی 
باڵوكرابوویەوە  هەرچەندە  داوابكات،  پێشوو 
كە كۆنفرانس دەكرێ، بەاڵم زۆر بە س���اردی 
بوو، من یەكێك بووم لەئەندامانی ئەنجومەنی 
بااڵ كەچی وەك پێویس���ت ئاگام لەمحاڵەتە 
نەب���وو، لەناو گروپەكەی خۆمان كچێك هات 
پێیگوتم مامۆس���تا پێیانوتووم ببمە ئەندامی 
كۆنگ���رە، گوتم خۆتان ئ���ازادن، وتی بەاڵم 
نەمەتی كارەكەم بەدڵ نەبووە بۆیە نەچوومە، 
پێویس���تبوو لەرێگای هەڵبژاردنێكەوە بێ بۆ 
ئەوەی ببینە نوێنەرێكی راس���تەقینە، نەك 
بەدەستنیش���انكردن و تەزكیەو پڕكردنەوەی 
ئەنجومەنە  ئەگەرچی  ئەندام���ان«.  ژمارەی 
تازەكەی سەندیكای هونەرمەندانی كوردستان 
بێبەش���ە لەژن���ی هونەرمەند، ب���ەاڵم ژنانی 
بایەخ  لەناوەندەكان  ئاواتەخوازن  هونەرمەند 
بە ژن ب���درێ و كاریان بۆ بك���رێ هەروەك 
روپاك دەڵێ »دەك���رێ لەناوەندەكان بایەخ 
ب���ە ژنان بدەن و هەوڵدەن لەو س���ەندیكایە 

ژمارەی ژنانی هونەرمەند زیاد بكرێت«.
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وارڤین - هەولێر: 
یەكەمین  هەرێم  س���ینەمای  بەڕێوەبەرایەتی 
فێس���تڤاڵی كورتەفیلم���ی لەژێرناوی »نا بۆ 
توندوتیژی« س���ازكرد، بەاڵم ئەوەی بەالی 
دەرهێنەرێك���ی ژن لەوبارەی���ەوە دەڵێ لەو 

فێستڤاڵەدا توندوتیژی دژ بە ژنان كرا.
ل���ە م���اوەی 3 رۆژداو بەنمایش���كردنی 28 
كورتەفیلم، بەڕێوەبەرایەتی گشتی سینەمای 
هەرێم یەكەمین فێستڤاڵی كورتە فیلمی »نا 
بۆ توندوتیژی« لەهۆڵی پێش���ەوای هەولێر 
س���ازكرد. وەك بەرپرس���انی ئەو فێستڤاڵە 
بۆ وارڤین رایانگەیاند پێوەری س���ەرەكی بۆ 
خەاڵتكردنی فیلمەكان گوزارشت لەپیشاندانی 
توندوتیژی دژ ب���ە ژنان بوو تا لەورێگەیەوە 
كۆمەڵگا ئاگادار بكرێتەوە. وەك بەڕێوەبەری 
گشتی سینەما ناسر حەسەن گوتی »پرسی 
لەڕووی  پێ���وەر،  كردووەتە  توندوتیژیم���ان 
هونەرییەوە فیلمی زۆر جوانمان بۆ هاتووە، 
ب���ەاڵم لەبەرئ���ەوەی خزمەت���ی بابەتەكەی 
نەكردووە لیژنە نەیتوانیوە بیخاتە بەرنامەی 

فێستڤاڵ«.

ك���ە11  بەش���داربوو  فیلم���ی  لەك���ۆی 28 
كورتەفیلمیان لەبەشی پێشبڕكێ بوو، تەنیا 
3 ژن بەش���داربوون. ئەوانی���ش بریتیبوون 
ل���ە: »دەوەن نەوزاد، ڤیان مایی، س���یبەل 
دەرهێن���ەر  ن���ەوزادی  دەوەن  ئاك���والك«. 
گوتی »هەستدەكەم سیناریۆی  لەوبارەیەوە 
فیلمەكەم واقیع���ی ژیانی كچانی كراوەی ناو 
كۆمەڵگایە. ئەوەش وایكرد دوای نمایشكردنی 
فیلمەك���ە لەنێو هۆڵ كۆمەڵێك كچ بێنە الم، 
گوتی���ان كاراكت���ەری س���ەرەكی فیلمەكەت 
ئێمە بووی���ن، بۆیە مایەی دڵخۆش���ییە، كە 
توانیومە خزمەتێك بەپرسی ئافرەت بكەم«. 
لەبەرامبەردا ئەڤی���ن بەهجەت، وەك كچێكی 
راگەیان���دكار ئاماژەی ب���ەوەدا كە ناوەڕۆكی 
فیلمەكەی دەوەن گوزارشتی لەژیانی زۆربەی 
كچ���ان دەك���رد، بەتایبەت ئەوان���ەی لەناو 

راگەیاندن و سیاسەتدا كاردەكەن«.
كاراكتەریش  كۆمەڵێ���ك  فێس���تیڤاڵەدا  لەم 
دەبینران كە بوێرانە نواندنی خۆیان دەكرد. 
یەكێك لەو كچان���ەی بوێرانە نواندنی دەكرد 
هونەرمەندی تازەپێگەیشتوو دڵنیا تەها، بوو 

كە س���نووری نەریت و هێڵە دیاریكراوەكانی 
كۆمەڵگای كوردس���تانی دەبەزان���د. دڵنیا، 
لەوباری���ەوە دەڵێ »لەپێنج كورتەفیلمی ئەو 
ڤیس���تڤاڵەدا بەشدارم و ئەمەش���م بۆ ئەوە 
كردووە تا بەورێگەیەوە لەبەرامبەر توندوتیژی 

دژ بە ژناندا بوەستمەوە«.
لەبەرامب���ەر هەم���وو ئەو قس���انەدا، جوانە 
سەعید، وەك دەرهێنەرێكی بواری فیلمسازی 
پێیوایە لەم فیستیڤاڵەدا خودی ئامادەكارانی 
فێس���تیڤاڵ توندوتیژیی���ان بەرامب���ەر ژنان 
ك���ردووە. »ئ���ەم فیس���تیڤاڵە بەن���اوی نا 
بۆتوندوتیژییە، بەاڵم هەر لەكاتی وەرگرتنی 
فیلمەكاندا زۆر رێزم هەیە بۆ لیژنەی دادوەری 
و لیژن���ەی بینین���ی فیلمەكان، بەڕاس���تی 
هەس���تدەكەم توندوتیژییان بەرامبەر ژنێكی 
دەرهێنەر ك���ردووە كە فیلمەكەی وەرناگرن، 
بۆیە ئەو دروشمانەی دەنووسرێ بڕوام پێیان 
نییە، لەبەرئەوەی ئەوان هەمان توندوتیژییان 

بەرامبەر من كردووە«.
ئەگەرچ���ی ئەم فێس���تڤاڵە ب���ۆ توندوتیژی 
بەرامبەر ژنان رێكخرابوو، وەلێ رۆژانە لەكاتی 

نمایشكردنی فیلمەكان ژمارەی كچان و ژنانی 
ئامادەب���وو لەناو هۆڵەك���ە یەكجار كەمبوو، 
بۆیە هونەرمەن���دان و ئامادەب���ووان گلەیی 
خۆیان لەرێكخراوەكانی ژنان دەكەن كە وەك 
پێویس���ت لەفێس���تیڤاڵەكەدا ئامادەنەبوون. 
ئەكتەر تەرزە س���دیق دەڵێ »فیستیڤاڵێكی 
لەمش���ێوەیە پێویستە زۆرینەی ئامادەبووانی 
رەگ���ەزی مێیینە بن، ب���ەاڵم بەداخەوە ئەو 
ئامادەیی���ە نابیندرێت، لەكاتێكدا كە زۆربەی 
فیلمەكان باس لەئێش و ئازاری مێینە دەكات 

و زۆر لەنهێنی ئافرەتان دەردەخات«.
تەحس���ین فایق���ی فیلمس���ازیش رای خۆی 
هەیەو دەڵێ »م���ن گلەیی یەكەم و كۆتاییم 
ل���ە ئافرەتانە، كۆمەڵێك رێكخراوی ئافرەتان 
و ژن���ان ه���ەن، دەبوو زۆرتری���ن رێژەی ژن 
لەوفێستڤاڵە بەشداری هەبوایە كەچی تەنیا 

پیاوان دەبینران«.
ش���ەها جاف، وەك كچێك���ی چاالكی بواری 
راگەیاندن ئاماژەبەوە دەكات كە ئەم فێستیڤاڵە 
س���ازكردنی  لێینەڕوان���راوە  بەگرنگیی���ەوە 
فیستیڤاڵێكی لەو شێوەیە زۆر گرنگە، بەاڵم 

بەداخەوە فێس���تڤاڵێك بەناوی كورتەفیلمی 
»نا ب���ۆ توندوتیژی دژ ب���ە ئافرەتان« كە 
لە هەولێری پایتەخت س���ازدەكرێت، لەرۆژی 
یەكەمی ئەو فیس���تیڤاڵەوە دەبێ خەڵكێكی 
زۆر بێن���ە هۆڵەك���ە بەتایب���ەت ئافرەتان و 
كەس���ایەتییە دیارەكان، بەاڵم كەسی وامان 
نەدی و فێستڤاڵەكە بەسادەیی سازكراو زۆر 
بەگرنگ���ەوە لێینەڕوانرا. ئەو هەروەها دەڵێ، 
»لەهەمووشی خراپتر ئەوەیە ئێمە لەهۆڵەكە 
ئافرەت نابینین. هیوادارم س���ااڵنی داهاتوو 

ئافرەتان خۆیان گرنگی بەمبوارە بدەن«.
لەرۆژی كۆتایی فیستیڤاڵەكەدا بەڕێوەبەرانی 
فێس���تڤاڵ هەریەك لە »دەوەن نەوزاد، ڤیان 
مای���ی« وەك دوو دەرهێنەری بەش���دار لە 
فیس���تیڤاڵ و دڵنیا تەه���ا وەك ئەكتەرێكی 
بوێری بەشدار لە 5 كورتە فیلم، خەاڵتكران. 
لەبارەی ئەو خەاڵتكردنەوە ناس���ر حەسەن، 
گوتی«ئێمە ئ���ەو هەنگاونانەمان بۆ ئەوەیە 
ئافرەتان و كچ���ان هانبدەین و زیاتر بێنەناو 
بوارەكە، هەربۆیەش دەستپێكی فێستیڤاڵمان 
كۆتاییەكەش���یمان  بوو،  ئافرەتێك  بەفیلمی 

بەفیلمێكی دیكەی دەرهێنەرێكی ژن بوو«.
بینەرانی فێس���تیڤاڵ پێیانوابوو بەشی زۆری 
فیلم���ەكان تەنیا كێش���ەكانی كچان و ژنانی 
لەبەش���ێكی  كوردی���ان خس���تەڕوو، دەبوو 
فیلمەكاندا چارەس���ەرییەكانی كێشەی ژنیش 
خرابووایەڕوو، لەم فیلمانەی بینیم زۆربەیان 
راس���تەقینەكانیان  رووداوە  و  كێش���ەكان 
گواس���تەوە، بەاڵم پێویس���تە ئێمە بەدوای 
چارەس���ەری كێش���ەكان بگەڕێی���ن و ئیدی 
هەوڵدەین قس���ە لەس���ەر چارەس���ەركردنی 
كێش���ەی ژن بكەین، نەك تەنیا كێشەكانیان 

بخەینەڕوو.
لەدەرهێنەرانی  فێس���تڤاڵەدا هەری���ەك  لەم 
بەشدار لەروانگەی خۆیانەوە سەیری كێشەی 
ژنی���ان كردبوو، ب���ەاڵم خاوەن���ی جوانترین 
سیناریۆ كورتەفیلمی هێلین بوو كە لەژوورێكی 
داخراودا باس���ی لەژیانی ژنێكی ش���ێوەكار 
دەكرد. ئەو دەیویست لە ژیان بەردەوام بێت، 
بەاڵم یادگارییەكانی نەیاندەهێشت. تادواجار 
لەناو دیوار ش���وێنێكی بۆ خۆی هەڵكەند و 

بوو بە پەیكەرێك.

دەرهێنەرێكی ژن: فێستڤاڵی »نا بۆ توندوتیژی دژ بە ژنان«  توندوتیژی دژ بە ژنان كرد
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وارڤین - هەولێر: 
یەكەمین  هەرێم  س���ینەمای  بەڕێوەبەرایەتی 
فێس���تڤاڵی كورتەفیلم���ی لەژێرناوی »نا بۆ 
توندوتیژی« س���ازكرد، بەاڵم ئەوەی بەالی 
دەرهێنەرێك���ی ژن لەوبارەی���ەوە دەڵێ لەو 

فێستڤاڵەدا توندوتیژی دژ بە ژنان كرا.
ل���ە م���اوەی 3 رۆژداو بەنمایش���كردنی 28 
كورتەفیلم، بەڕێوەبەرایەتی گشتی سینەمای 
هەرێم یەكەمین فێستڤاڵی كورتە فیلمی »نا 
بۆ توندوتیژی« لەهۆڵی پێش���ەوای هەولێر 
س���ازكرد. وەك بەرپرس���انی ئەو فێستڤاڵە 
بۆ وارڤین رایانگەیاند پێوەری س���ەرەكی بۆ 
خەاڵتكردنی فیلمەكان گوزارشت لەپیشاندانی 
توندوتیژی دژ ب���ە ژنان بوو تا لەورێگەیەوە 
كۆمەڵگا ئاگادار بكرێتەوە. وەك بەڕێوەبەری 
گشتی سینەما ناسر حەسەن گوتی »پرسی 
لەڕووی  پێ���وەر،  كردووەتە  توندوتیژیم���ان 
هونەرییەوە فیلمی زۆر جوانمان بۆ هاتووە، 
ب���ەاڵم لەبەرئ���ەوەی خزمەت���ی بابەتەكەی 
نەكردووە لیژنە نەیتوانیوە بیخاتە بەرنامەی 

فێستڤاڵ«.

ك���ە11  بەش���داربوو  فیلم���ی  لەك���ۆی 28 
كورتەفیلمیان لەبەشی پێشبڕكێ بوو، تەنیا 
3 ژن بەش���داربوون. ئەوانی���ش بریتیبوون 
ل���ە: »دەوەن نەوزاد، ڤیان مایی، س���یبەل 
دەرهێن���ەر  ن���ەوزادی  دەوەن  ئاك���والك«. 
گوتی »هەستدەكەم سیناریۆی  لەوبارەیەوە 
فیلمەكەم واقیع���ی ژیانی كچانی كراوەی ناو 
كۆمەڵگایە. ئەوەش وایكرد دوای نمایشكردنی 
فیلمەك���ە لەنێو هۆڵ كۆمەڵێك كچ بێنە الم، 
گوتی���ان كاراكت���ەری س���ەرەكی فیلمەكەت 
ئێمە بووی���ن، بۆیە مایەی دڵخۆش���ییە، كە 
توانیومە خزمەتێك بەپرسی ئافرەت بكەم«. 
لەبەرامبەردا ئەڤی���ن بەهجەت، وەك كچێكی 
راگەیان���دكار ئاماژەی ب���ەوەدا كە ناوەڕۆكی 
فیلمەكەی دەوەن گوزارشتی لەژیانی زۆربەی 
كچ���ان دەك���رد، بەتایبەت ئەوان���ەی لەناو 

راگەیاندن و سیاسەتدا كاردەكەن«.
كاراكتەریش  كۆمەڵێ���ك  فێس���تیڤاڵەدا  لەم 
دەبینران كە بوێرانە نواندنی خۆیان دەكرد. 
یەكێك لەو كچان���ەی بوێرانە نواندنی دەكرد 
هونەرمەندی تازەپێگەیشتوو دڵنیا تەها، بوو 

كە س���نووری نەریت و هێڵە دیاریكراوەكانی 
كۆمەڵگای كوردس���تانی دەبەزان���د. دڵنیا، 
لەوباری���ەوە دەڵێ »لەپێنج كورتەفیلمی ئەو 
ڤیس���تڤاڵەدا بەشدارم و ئەمەش���م بۆ ئەوە 
كردووە تا بەورێگەیەوە لەبەرامبەر توندوتیژی 

دژ بە ژناندا بوەستمەوە«.
لەبەرامب���ەر هەم���وو ئەو قس���انەدا، جوانە 
سەعید، وەك دەرهێنەرێكی بواری فیلمسازی 
پێیوایە لەم فیستیڤاڵەدا خودی ئامادەكارانی 
فێس���تیڤاڵ توندوتیژیی���ان بەرامب���ەر ژنان 
ك���ردووە. »ئ���ەم فیس���تیڤاڵە بەن���اوی نا 
بۆتوندوتیژییە، بەاڵم هەر لەكاتی وەرگرتنی 
فیلمەكاندا زۆر رێزم هەیە بۆ لیژنەی دادوەری 
و لیژن���ەی بینین���ی فیلمەكان، بەڕاس���تی 
هەس���تدەكەم توندوتیژییان بەرامبەر ژنێكی 
دەرهێنەر ك���ردووە كە فیلمەكەی وەرناگرن، 
بۆیە ئەو دروشمانەی دەنووسرێ بڕوام پێیان 
نییە، لەبەرئەوەی ئەوان هەمان توندوتیژییان 

بەرامبەر من كردووە«.
ئەگەرچ���ی ئەم فێس���تڤاڵە ب���ۆ توندوتیژی 
بەرامبەر ژنان رێكخرابوو، وەلێ رۆژانە لەكاتی 

نمایشكردنی فیلمەكان ژمارەی كچان و ژنانی 
ئامادەب���وو لەناو هۆڵەك���ە یەكجار كەمبوو، 
بۆیە هونەرمەن���دان و ئامادەب���ووان گلەیی 
خۆیان لەرێكخراوەكانی ژنان دەكەن كە وەك 
پێویس���ت لەفێس���تیڤاڵەكەدا ئامادەنەبوون. 
ئەكتەر تەرزە س���دیق دەڵێ »فیستیڤاڵێكی 
لەمش���ێوەیە پێویستە زۆرینەی ئامادەبووانی 
رەگ���ەزی مێیینە بن، ب���ەاڵم بەداخەوە ئەو 
ئامادەیی���ە نابیندرێت، لەكاتێكدا كە زۆربەی 
فیلمەكان باس لەئێش و ئازاری مێینە دەكات 

و زۆر لەنهێنی ئافرەتان دەردەخات«.
تەحس���ین فایق���ی فیلمس���ازیش رای خۆی 
هەیەو دەڵێ »م���ن گلەیی یەكەم و كۆتاییم 
ل���ە ئافرەتانە، كۆمەڵێك رێكخراوی ئافرەتان 
و ژن���ان ه���ەن، دەبوو زۆرتری���ن رێژەی ژن 
لەوفێستڤاڵە بەشداری هەبوایە كەچی تەنیا 

پیاوان دەبینران«.
ش���ەها جاف، وەك كچێك���ی چاالكی بواری 
راگەیاندن ئاماژەبەوە دەكات كە ئەم فێستیڤاڵە 
س���ازكردنی  لێینەڕوان���راوە  بەگرنگیی���ەوە 
فیستیڤاڵێكی لەو شێوەیە زۆر گرنگە، بەاڵم 

بەداخەوە فێس���تڤاڵێك بەناوی كورتەفیلمی 
»نا ب���ۆ توندوتیژی دژ ب���ە ئافرەتان« كە 
لە هەولێری پایتەخت س���ازدەكرێت، لەرۆژی 
یەكەمی ئەو فیس���تیڤاڵەوە دەبێ خەڵكێكی 
زۆر بێن���ە هۆڵەك���ە بەتایب���ەت ئافرەتان و 
كەس���ایەتییە دیارەكان، بەاڵم كەسی وامان 
نەدی و فێستڤاڵەكە بەسادەیی سازكراو زۆر 
بەگرنگ���ەوە لێینەڕوانرا. ئەو هەروەها دەڵێ، 
»لەهەمووشی خراپتر ئەوەیە ئێمە لەهۆڵەكە 
ئافرەت نابینین. هیوادارم س���ااڵنی داهاتوو 

ئافرەتان خۆیان گرنگی بەمبوارە بدەن«.
لەرۆژی كۆتایی فیستیڤاڵەكەدا بەڕێوەبەرانی 
فێس���تڤاڵ هەریەك لە »دەوەن نەوزاد، ڤیان 
مای���ی« وەك دوو دەرهێنەری بەش���دار لە 
فیس���تیڤاڵ و دڵنیا تەه���ا وەك ئەكتەرێكی 
بوێری بەشدار لە 5 كورتە فیلم، خەاڵتكران. 
لەبارەی ئەو خەاڵتكردنەوە ناس���ر حەسەن، 
گوتی«ئێمە ئ���ەو هەنگاونانەمان بۆ ئەوەیە 
ئافرەتان و كچ���ان هانبدەین و زیاتر بێنەناو 
بوارەكە، هەربۆیەش دەستپێكی فێستیڤاڵمان 
كۆتاییەكەش���یمان  بوو،  ئافرەتێك  بەفیلمی 

بەفیلمێكی دیكەی دەرهێنەرێكی ژن بوو«.
بینەرانی فێس���تیڤاڵ پێیانوابوو بەشی زۆری 
فیلم���ەكان تەنیا كێش���ەكانی كچان و ژنانی 
لەبەش���ێكی  كوردی���ان خس���تەڕوو، دەبوو 
فیلمەكاندا چارەس���ەرییەكانی كێشەی ژنیش 
خرابووایەڕوو، لەم فیلمانەی بینیم زۆربەیان 
راس���تەقینەكانیان  رووداوە  و  كێش���ەكان 
گواس���تەوە، بەاڵم پێویس���تە ئێمە بەدوای 
چارەس���ەری كێش���ەكان بگەڕێی���ن و ئیدی 
هەوڵدەین قس���ە لەس���ەر چارەس���ەركردنی 
كێش���ەی ژن بكەین، نەك تەنیا كێشەكانیان 

بخەینەڕوو.
لەدەرهێنەرانی  فێس���تڤاڵەدا هەری���ەك  لەم 
بەشدار لەروانگەی خۆیانەوە سەیری كێشەی 
ژنی���ان كردبوو، ب���ەاڵم خاوەن���ی جوانترین 
سیناریۆ كورتەفیلمی هێلین بوو كە لەژوورێكی 
داخراودا باس���ی لەژیانی ژنێكی ش���ێوەكار 
دەكرد. ئەو دەیویست لە ژیان بەردەوام بێت، 
بەاڵم یادگارییەكانی نەیاندەهێشت. تادواجار 
لەناو دیوار ش���وێنێكی بۆ خۆی هەڵكەند و 

بوو بە پەیكەرێك.

دەرهێنەرێكی ژن: فێستڤاڵی »نا بۆ توندوتیژی دژ بە ژنان«  توندوتیژی دژ بە ژنان كرد
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وارڤین – تایبەت: 
خانمە گۆرانیبێژ لۆك���ە زاهیر لەهەڤپەیڤینێكی 
تایبەت لەگەڵ وارڤیندا باسێكی گرنگ و تووڕەیی 
خۆشی لە راگەیاندنەكان دەخاتەڕوو، هەروەك 
ئاماژەش بەوە دەكات كە زۆربەی بەرهەمەكانی 

رەنگدانەوەی واقیعی ژیانی خۆیەتی.

وارڤین: بۆ ئەلبوومی ئەمجارەت مەقاماتە؟
- لۆكە: حەزێكی خۆم بوو كە دەمویس���ت لەو 
بوارەش���دا كارێكی باش بكەم. خۆش���بەختانە 
س���ەركەوتنێكی گ���ەورەی بەدەس���ت هێن���ا، 
دواتریش یەكەمج���ارم بوو كە ئەلبومێكم هەبێ 

كە سەرجەمی مەقامات بێت.
وارڤین: لەقس���ەكردندا نەرم و لەسەرخۆی ئەو 
ج���ۆرە رەفتاركردنەت بۆ س���ەلماندنی ئەوەیە 

بڵێی لە رەفتاریشدا نەرم و نیانی؟
- لۆكە: من كەس���ێكی لەس���ەر خۆم و هێمنیم 

پێخۆشە.
وارڤی���ن: كە چ���اوت بە نەس���رین ش���ێروان 
و ئایشەش���ان دەك���ەوێ حەزدەك���ەی چ���ۆن 

كاربكەی؟
- لۆكە: هەركەس���ەو ریچكەو ستایلی تایبەتی 
خۆی هەیە، لەگەڵ خۆشەویستیم بۆ ئەو گەورە 
هونەرمەندان���ە من دەمەوێ تەنی���ا لۆكە بم و 

كەسیتر نا.
وارڤین: كێش���ەی ژن لە كوردس���تان بە زەقی 
بوونی هەیە، هەڵوێستی تۆ لەسەر ئەو كێشەیە 
چییەو ك���ەی بیر لەوە دەكەی���ەوە بۆی بێیتە 

دەنگ؟
- لۆكە: لەراستیدا زۆرن ئەو كێشانە، زۆرداری 
دەك���رێ بەرامبەر بەئافرەت بەگش���تی، پێش 
من پێویس���تە حكومەت بەئەركی زەمینەخۆش 
كردن هەڵسێ بۆ نەمانی ئەم رەوتەو دواتریش 
میدیاكان كەمتەرخەمن بەرامبەر ئەم دیاردەیە.
وارڤین: كلیپەكانت بەشێوازێكی جیاواز دەكەی 
و دەتەوێ نیش���انی بدەی ك���ە رەگەزی مێیش 
دەبێ هەس���ت و سۆز دەربڕن. كاردانەوەی ئەم 

شتە چیبووە؟
- لۆك���ە: بێگومان من وەك خۆم هەموو مافێك 
بەخۆم دەدەم ب���ۆ كار كردن بەتایبەت لەكارە 
هونەرییەكانمدا دەبێ ئەو دەرگایەنە بكرێتەوە 
كە بوونەتە بەربەس���ت بەرانبەر پێش���كەوتنی 

ئافرەت لە كۆمەڵگای كوردستاندا.
وارڤین: لەگەڵ چڕینی مەقامات بیرت لەچڕینی 

حەیران نەكردووەتەوە؟
- لۆك���ە: هەموو كارێ���ك كات و زەمەنی خۆی 
هەیە. حەز ناكەم قسە لەسەر شتێك بكەم كە 
نەمكردبێ، گ���ەر كارێكی هونەریم كرد ئەوكات 

باسی دەكەم.
وارڤین: جوانی لۆكە مكیاجە یان سروش���ت و 

روخساری راستەقینەیە؟
- لۆك���ە: م���ن مرۆڤێك���ی سروش���تیم، هەموو 

كەسێكیش بەشی خۆی مكیاج ئەكات.
وارڤی���ن: چ���ی دەش���نێ و لۆك���ە پێك���ەوە 

دەبەستێتەوە؟
- لۆكە: هونەرمەندی���ن و هەردوو المان 

كار لەگەڵ مامۆستا هەڵكەوت زاهیر 
دەكەین.

وارڤین: خوداپەرس���تی و ئایین 
بەالی تۆوە چی دەگەیەنێ؟
- لۆك���ە: زۆر رێ���زم ب���ۆ 
سەرجەم ئایینەكان هەیەو 
من بۆ خ���ۆم نزیكم لە 

ئایین.
وارڤی���ن: س���ۆز و 
كی  یستییە و شە خۆ
ب���ە  زۆر 
ە  و نت���ە كا مە هە ر بە
دی���ارە. كێی���ە ئەو 

ك���وڕەی دڵە پ���ڕ لە 
ب���ردووە،  س���ۆزەكەتی 

یاخود مەرجی تۆ چییە بۆ 
هەڵبژاردنی هاوسەر؟

- لۆكە: هونەر داهێنانە. ئەو 
پرسیارە لە مامۆستا هەڵكەوت 
مەرجەكانیش  بك���ەن.  زاهی���ر 

هێشتا دیار نین.
كاری  ل���ەدەرەوەی  وارڤی���ن: 
هون���ەری ح���ەزت دەك���رد چ 

پیشەیەكی دیكەت هەبووایە؟
- لۆك���ە: هیچ، تەنی���ا هونەر و 
هەندێجار حەز بە ئەسپس���واری 

دەكەم.
وارڤین: تۆ چی بە گەنجانی كورد 

جگە 
لە هونەر حەزم 
لە ئەسپسوارییە

لۆكە لە راگەیاندن تووڕەیەو بێ هەڵكەوت زاهیریش بەردەوام نابێ
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دەڵێ و چۆن دڵشادیان دەكەی؟
- لۆك���ە: هەمیش���ە كار بۆ س���ەرجەم خەڵكی 
كوردس���تان ئەكەم و بەتایبەت گەنجەكان زۆرم 

پێخۆشە لەكارەكانم رەزامەندبن.
وارڤی���ن: دوای ئەوەی وەك گۆرانیبێژی س���اڵ 

هەڵبژێردرای هەستت چییە؟
- لۆكە: زۆر دڵخۆشم، هەستمكرد ماندووبوونم 
بەفیڕۆنەچووە. س���وپاس ب���ۆ هەمووالیەك و 
بەتایب���ەت بەڕێز كاك تەها بەرواری و هەروەها 
سوپاسی كاك ئەمیر حاجی داود كە نەیهێشت 
ئ���ەم هەن���گاوە بەفیڕۆ بچێ، سوپاس���یش بۆ 

وەزارەتی رۆشنبیری و الوان.
وارڤی���ن: تۆ گوت���ت لەئایین نزیك���ی. بۆچی 
تائێستا بیرت لەتۆماركردنی بەرهەمێكی ئایینی 

یان نیشتمانپەروەری نەكردۆتەوە؟
- لۆكە: ه���ەردوو پرۆژەكە لەرێگەمدایەو كاری 

لەسەر ئەكەم.
وارڤین: ئەو هونەرمەندە كێیە بەخیلی پێدەبەی 

و حەزدەكەی وەك ئەو كاربكەی؟
- لۆكە: بەخیلی بەكەس نابەم، تەنیا پێمخۆشە 
بگەمە ئاستی هونەرمەندی گەورە ئەسمەهان.

وارڤی���ن: بۆچی تەنیا لەگ���ەڵ هەڵكەوت زاهیر 
كاردەكەی؟

- لۆكە: چونك���ە تەنیا بڕوام بەداهێنانی ئەوە. 
مامۆستا قوتابخانەیەكی گەورەیەو هەر ئەویش 

دەبێ تا من گۆرانی بڵێم.
وارڤین: تائێستا خاوەنی 3 ئەلبوومی، پڕۆژەی 

داهاتووت چییە؟
- لۆك���ە: س���اڵی 2011 پ���ڕۆژەی زۆر گەورەم 
لەبەردەستدایەو دواتر دەزانرێ پڕۆژەكان چین 

و چۆنن.
وارڤی���ن: هیچی���ەك لەئەلبومەكانت بەقەد ئەو 

ئەلبومەی دواییت پڕفرۆش نەبووە. بۆچی؟
- لۆكە: نا. هەموو ئەلبومەكەنم پڕفرۆش بووە 

هەریەكەو بەپێی خۆی.
وارڤین: لەئێستادا پێتوایە لەناو كورد هونەرێك 

هەبێ بەناوی هونەری ژن؟
- لۆكە: بێگومان هەن و زۆریش بوون. مامۆستا 
هەڵكەوت زاهیر چەندین هونەرمەندی ئافرەتی 

هێنایە پێشەوەو دروستیكردن.
وارڤی���ن: لەروانگ���ەی تۆوە خۆشەویس���تی تۆ 
چ واتایەك���ی هەی���ە؟ ئامادەی بەب���ێ بوونی 

خۆشەویستی لەگەڵ كەسێك زەواج بكەی؟

- لۆكە: خۆشەویستی جوانترین 
بەهیچ  نەخێ���ر  ژیانە.  بوون���ی 
شێوەیەك ئامادەنیم بەبێ بوونی 

خۆشەویستی زەواج بكەم.
وارڤین: بەوپێیەی لەكلیپەكانت 
نواندنێك���ی ج���وان دەكەیت، 
تائێس���تا بۆت رێكنەكەوتووە 
لەكارێكی درامی یان سینەمایی 

بەشداری بكەی؟
- لۆكە: پێمگوتراوە، بەاڵم هێشتا 

بیرم لێنەكردۆتەوە.
هونەرمەندانەی  لەو  جیا  وارڤین: 
هەڵك���ەوت زاهی���ر كاری���ان بۆ 
دەكات، حەزدەك���ەی لەگەڵ كێ 
گۆرانییەكی دوێت تۆمار بكەی؟
- لۆكە: هونەمەندێكی عەرەب، 
داهاتوو.  ب���ۆ  لەبیرۆكەماندایە 
دواتر ناوەكەی ئاشكرا دەكەم.
وارڤین: دوێتێك لەگەڵ دكتۆرە 

بەلقیس بۆ؟
خۆش���مدەوێ  لۆك���ە:   -

وەك  گەورەی���ە.  هونەرمەندێك���ی 
ئەركێك حەزم كرد لەگەڵ گەنجان تازە بێتەوە، 
هەرچەن���دە بۆ خۆی وەك وەرزی بەهار وایە تا 

دێ تازە دەبێتەوە.
وارڤی���ن: ئەگ���ەر پیاوێك هەم���ان تەمەنی د. 
بەلقیس���ی هەبێ و هونەرمەند بێ دوێتی لەگەڵ 

تۆمار بكەی، كێیە؟
- لۆكە: بێ گومان كاری واشمان هەیە، لەوانە 
پێمخۆش���ە بەرهەمێكی دوێت لەگەڵ مامۆستا 
محەمەد قەدری و مامۆستا ئۆمەر دزەیی تۆمار 

بكەم.
وارڤین: بۆ هەڵبژاردنی لۆكەیش���نی كلیپەكانت 

شوێنی زۆر كوردەواری هەڵدەبژێری بۆ؟
- لۆكە: پێویس���تی كلیپ���ەكان وا داخوازێ و 

خۆشم پێم خۆشە.
وارڤی���ن: ئەگەرچ���ی راگەیاندن���ە كوردییەكان 
بایەخێك���ی زۆری���ان پێداویت، وەل���ێ زۆر لە 

راگەیاندنەكان تووڕە دیاریت، بۆ؟
- لۆكە: بە داخەوە زۆر لە ڕاگایەندنە كوردییەكان 

كاری ڕاگەیاندن نازانن.
وارڤین: بەبێ هەڵك���ەوت زاهیر لۆكە لە هونەر 

بەردەوام دەبێ؟

 -
لۆكە: نەخێر...

وارڤین: بەش���ێك لە جەماوەر رایان وایە ئەگەر 
هەموو كارەكانت لەگەڵ هەڵكەوت زاهیر نەبێ و 
لەگەڵ ئاوازادانەری دیكەش كاربكەی جەماوەرت 
زیاتر هەبێ و سەركەوتووتریش دەبیت، تۆ رات 

چۆنە؟
- لۆك���ە: ل���ەو بڕوایەم ئەگ���ەر كارێكم لەگەڵ 
مامۆس���تا هەڵكەوت زاهیر نەب���ێ كەس ناوی 
نابا، نموونەش زۆرە چەند هونەرمەندێك دوای 
مامۆس���تا هەڵكەوت زاهی���ر كاریان كرد بەهیچ 

شێوەیەك دەنگ دانەوەی نەبوو.
وارڤی���ن: تێكس���تی بەرهەمەكان���ت چەن���دە 

رەنگدانەوەی ژیانی واقیعی خۆتە؟
- لۆكە: تا ئەندازەی���ەك زۆریان رەنگدانەوەی 

ژیانی واقیعی خۆمن.
وارڤین: ماوەیەكە لە بەرنامە تەلەفزیۆنییەكاندا 
ك���ەم دەردەك���ەوی، خۆت ناتەوێ یان ش���تی 

دیكەی لە پشتەوەیە؟
- لۆكە: من ئامادەنیم لەهەموو شوێنێك دابەزم 

و دیاربكەوم.

جگە 
لە هونەر حەزم 
لە ئەسپسوارییە

لۆكە لە راگەیاندن تووڕەیەو بێ هەڵكەوت زاهیریش بەردەوام نابێ
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لەجیهان���دا بەناودارتری���ن ئەكت���ەری مێژووی 
سینەماو ئەس���تێرەی گەشی سینەمایی سااڵنی 
شەس���ت و حەفتاكان هەژماردەكرێت. بەردەوام 
لەفیلمە ئەمریكی و ئەوروپییەكاندا بەشداربووە، 
لەماوەیەكی كورتی تەمەنی كارەكانیدا سوپاس 
بۆ لێهاتووی���ی، جوانی، بەژنڕێكی و خولیای بۆ 
كارەكەی لەجیهاندا دەناسرێ لەسەر ئاستی هونەر 
و شێوازی بینینی ئەو رۆاڵنەی پێیدەسپێردرێت. 
لەس���اڵی 1962و 1991دا وەك یەكەم ئەكتەرو 
رۆڵی سەرەكی و دواتر وەك باشترین هونەرمەند 
لەژیان���ی كاری هونەری���دا خەاڵت���ی ئۆس���كار 
بەدەستدەهێنێ و چەندین خەاڵتی دیكەی بواری 
سینەمای بەدەستخس���تووە. تەمەنی گەنجێتی 
لەبارودۆخێكی ئابووری سەختدا بەسەر بردووە، 
لەپێناو بەدیهێنانی داهاتوویەكی باشتر و گەیشتن 

بەئاواتەكانی هەوڵی زۆری داوە.
سۆفیا ڤیلانی شۆكۆلۆنێ)ناوی هونەری سۆفیا 
لۆری���ن(، لەدایكێ���ك »رۆمیل���دا ڤیلانی« كە 
مامۆس���تای پیانۆ بووەو لەباوكێ���ك »ریكاردۆ 
ش���ۆكۆلۆنێ« ك���ە تەنیا س���ێ تاقیكردنەوەی 
ماب���وو بۆ ب���وون بەئەندازی���ار وازی لەخوێندن 
هێن���اوەو خەریكی كاری بیزنز ب���ووە، لە 20ی 
س���ێپتەمبەری س���اڵی 1934 لە رۆما كاتژمێر 
14:10 هاتۆت���ە دونی���اوە. دای���ك و باوك���ی 
هاوس���ەرگیریان پێكنەهێن���اوە، بۆی���ە كاتێك 
لەدایكدەبێت بەناوی خێزانی دایكییەوە ناونراوە. 
بەهۆی رازینەبوونی باوكیشی بۆ هاوسەرگیری، 

رۆمیلدا تووشی كێش���ەی خراپی باری ئابووری 
دەبێ و لەرۆماوە دەگەڕێتەوە »پۆتس���وۆڵی– 
نزیك شاری ناپۆلی« بۆ الی كەسوكاری خۆی. 
سۆفیا لۆرین خوشكێك »ماریا - 1938« و دوو 
ب���رای لەباوكێكیتر »جولیانۆ-1943 و جوزێپێ- 
1946« دەبێت. تەمەنی منداڵی لەپۆتس���وۆلی 
بەسەردەبات، شەڕی جیهانیشی بەسەردا دێت. 
دەكرێت بگوت���رێ بەهەژاری گ���ەورە بووە. لە 
تەمەنی 15 س���اڵیدا لەگەڵ دایكیدا دەگەڕێنەوە 
رۆما بۆ گەڕان بەدوای كارو داهاتوویەكی باشدا. 
بۆ ئەو مەبەستەش بەشداری چەندین پێشبڕكێی 
لەش���جوانی دەكات، دوا بەش���داری كە دەبێتە 
دەرگایەك بۆ هاتن���ەژوورەوەی بۆ نێو جیهانی 
هونەرو سینەما ساڵی 1950 دەبێت كە بەشداری 
لە پێشبڕكێی شاجوانی ئیتالیا دەكات و خەاڵتی 

شای بەژنڕێكی بەدەستدەهێنێت. 
س���ۆفیا لۆرین، هێ���دی هێ���دی لەبەكارهێنانی 
وێنەكانیەوە بۆ گۆڤارەكانی »فۆتۆ رۆمانس���ۆ« 
لەچەند  تابەش���داریكردن  دەس���تپێدەكات،  وە 
فیلمێكدا، لە كۆمبارس���ەوە ت���ا هەندێك رۆڵی 
بچووك لەفلیمە سینەماییەكاندا. لەدوای ساڵێك 
كارو رۆڵی بچووك، لەس���اڵی 1951 دا ئامادەی 
پێش���بڕكێیەك دەبێ كە »كارلۆ پۆنتی )1912 
– 2007(« بەرهەمهێنەری بەناوبانگی ئیتالی بۆ 

فیلمی سینەمایی سازی دەكات.
لەچاوپێكەوتنەكەیاندا، كارلۆ پۆنتی سەرس���ام 
دەبێ���ت بەلێهاتوویی ئەو كچ���ە گەنجەو واژۆی 

سۆفیا لۆرین
)رۆما 1934(

ئاوڕێك لە مێژووی ئەكتەری سینەما

سامان عەلی سابونچی
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گرێبەستێكی شەش ساڵەی لەگەڵدا دەكات. ئەم 
كارە نوێیە، بۆ سۆفیا دەبێتە پشتگیرییەك كە 
ژیانی دابینبكات و ناساندنێكی راستەوخۆ دەبێت 
بەجیهانی سینەماو دواتریش هەموو ژیانی لەگەڵ 

كارلۆدا دەبێت.
یەكەم فیلم كە رۆڵی س���ەرەكی تێدا دەبینێت، 
لەس���اڵی 1953 دا ل���ە فیلم���ی »كارۆزێلل���ۆ 
ناپۆلێتانۆ«دەبێ���ت. دواتر فیلمی »لێئۆرۆ دی 
ناپۆلی- 1954«و دواتر لەهۆڵیود دەس���تبەكار 
دەبێت لەگەڵ ئەكتەرە بەناوبانگەكانی سینەمای 
ئەمریك���ی ئەوكات���ە لەجیهان���دا، وەك »كاری 
گرانت )1904 – 1986(« ئەكتەرێكی ناوداری 
ئەمریك���ی بەرەگ���ەز بەریتانی »ولی���ام هۆڵدن 
)1918 – 1981(«، »مارل���ۆن بران���دۆ 1924 
– 2004«، »كارك گاب���ل 1901 – 1960« و 

چەندین ئەكتەری دیكە.   
سۆفیا لۆرین و كارلۆ پۆنتی )خاوەن كارەكەی( 
دوای ماوەیەك���ی كورت بەس���ەر كاركردنیاندا، 
لەگ���ەڵ هەبوونی جیاوازییەك���ی زۆر لەتەمەن، 
پەیوەندییەكی سۆزداری دەستپێدەكەن. لەكاتێكدا 
كارلۆ »جولیانا فیاس���تری« هاوسەری دەبێ و 
خاوەنی دوو منداڵ دەب���ن. ئەم پەیوەندییەیان 
دەبێت���ە هۆی جیابوونەوە لەیەكتر و مارەكردنی 
س���ۆفیا. ئەم���ەش بێكێش���ە نابێ���ت، بەهۆی 
ئەوەی یاس���ای ئیتالیا رێگەنادات بەماوەیەكی 
ك���ەم ژنی یەكەمی تەاڵق بدات و س���ۆفیا مارە 
بكات، هەردوكی���ان ئیتالیا جێدەهێڵن و دەچنە 
فەرەنس���ا نیش���تەجێدەبن و ژیانی هاوس���ەری 
پێكدەهێن���ن و لەس���اڵی 1964 دا رەگەزنامەی 
فەرەنس���ی وەردەگرن. دواتر دەچنە ئەمریكا و 
دوو كوڕیان دەبێ كە ئەوانیش لەدونیای هونەر 
بەدوور نابن »كارل���ۆ جونیۆر 1969«ئەكتەر و 
بێرناردینۆیە  سەمفۆنیای  بەڕێوەبەری  ئێستاش 
لە كالیفۆرنیا – ئەمری���كاو »ئێدواردۆ1973-« 

دەرهێنەری سینەمایی.
س���اڵی1980 هەرس���ێكیان)دایك و ه���ەر دوو 
كوڕەكەی( لە فیلیمێكدا بەشداردەبن كە تایبەت 
دەب���ێ بەبیبلیۆگرافیای ژیانی س���ۆفیا، بەناوی 

»مێژووی سۆفیا لۆرین«. 
كارل���ۆ پۆنتی، لە 10ی یەنی���وەری 2007 دا، لە 
تەمەنی 94 س���اڵیدا، لەنەخۆشخانەی جنێف – 
سویس���را، ماڵئاوایی لەسۆفیاو جیهانی سینەما 

دەكات.
سۆفیا، دوای بەدەستخستنی 50 خەاڵتی ئەوروپی 
و جیهانی و ناوبانگ پەیداكردن و س���ەركەوتنی 
لەبوارەكەیدا، س���اڵی 1980 بڕیاری خۆكشانەوە 

لەكاری س���ینەمایی دەدات و س���ەرقاڵی كاری 
تەلەفزیۆن و بڕیاری تەرخانكردنی كاتێكی زیاتر 
بەمێردەك���ەی دەدات. یەكەم ئەكتەر دەبێت كە 
دەستبەكاری بیزنز دەكات. ساڵی 1982 بە هۆی 
سەرپێچیكردن و فێڵكردن لەسیستەمی پێدانی 

باج، هەژدە رۆژ زیندانی دەكرێت.
ژیان���ی  و  تایبەتمەندیی���ەكان  ل���ە  هەندێ���ك 
تایبەتی خۆیدا س���ۆفیا لۆرین نوس���یوویەتی: 
پێ���ش لەدایكبوونی یەكەم ك���وڕی دوو منداڵی 
لەبارچ���ووە، لەكاتی تۆماركردن���ی فیلمەكانیدا 
بەردەوام ترس���ی هەبووە، خۆش���حاڵییەكی زۆر 
بووە بۆی دوای وازهێنانی لەرەگەزنامەی ئیتالی 
و بوونە فەرەنسی. لەس���اڵی 2005 دا شەرەفی 
هاوواڵتیبوونی ش���ارەكەی پێبەخش���راوەتەوە، 
ساڵی 1996 كراوە بەسەرۆكی لیژنەی بڕیارەكانی 
فێستیڤاڵی سینەمایی كانی – فەرەنسا، ساڵی 
2006 یەكێ���ك ب���ووە ل���ەو هەش���ت ئافرەتەی 
شەرەفی گواستنەوەی ئااڵی ئۆڵۆمپیای زستانەی 
لەتۆرینۆ- ئیتالیای پێبەخشراوە، كاتێك یانەی 
ناپۆڵی )كە ئەو الیەنگ���ری بووە( لەپلە دووی 
یانەكانی ئیتالیادا یاری كردووە، س���ۆزی ئەوەی 
داوە گەر ناپۆلی بەرزبێتەوە بۆ پلە یەكی نایابی 
ئیتالیا، لەناو یاریگاكەدا نمایش���ێكی نیشاندانی 
لەش���ی بكات. ب���ەاڵم س���اڵی 2007 كە ناپۆلی 
س���ەركەوت، پەش���یمان بووەو رایگەیاند، تەنیا 
بۆ خۆش���ی ئەو سۆزەی داوە، س���اڵی 2007 و 
ل���ە تەمەنی 72 س���اڵیدا، چەندین وێنەی كرانە 
رۆژژمێری س���ااڵنەی »پیرێللی« كە هەر ساڵەو 
شاجوانێك هەڵدەبژێرێت، لەوەاڵمی بۆچی لەشت 
نیش���اننەداوە؟ گوتوویەتی ئەمڕۆ هێندە رووت 
هەیە كە لەش���ی خۆیان نیشاندەدەن پێویستی 
دەكرد، كەسێكیش پیشانبدرێت كە رووت نەبێت. 
لەوەاڵم���ی ئەركی دایكایەتیدا گوتوویەتی: دایك 
دەب���ێ دووجار بیربكات���ەوە جارێك بیر لەخۆی 
و جارێكیش بی���ر لەمنداڵەكەی. ل���ە كۆتاییدا 
نووس���یویەتی، زۆر بەختەوەرم بەوەی دایكێكی 
زۆر ج���وان و لەخۆب���وردووم هەب���ووەو هەموو 
كارەكانم لەچاوەكانی ئەو دەبینم و دیارین بەو.

سۆفیا لۆرین، بەش���داری 94 فیلمی سینەمایی 
و تەلەفزیۆنی كردووە، لەس���اڵی 1950 تا مانگی 
مارتی 2010، ئێس���تاش لەنێوان ئیتالیا )لەگەڵ 
ه���اوڕێ و كەس���ووكاری( و ئەمری���كا )لەگەڵ 

نەوەكانی( ژیان بەسەردەبات.
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دار لیمۆ
دەستپێكێك سەبارەت بە فیلمەكە 

و دەرهێنەر
ئەوەی بەفیلم و زمان���ی هونەر دەكرێ�ت بۆ 
زمانی سیاسەت مەحاڵە بكرێت. هەر كەسێك 
فیلمی دارلیمۆ تەماش���ا بكات ئەو راس���تییە 
س���ادەیە حاڵ���ی دەبێت كە زمان���ی هونەر 
دەتوانێ باس لەهەموو كێشە ئاڵۆزەكان بكات 
و دەتوانێ لەناو هەموو گێژاوەكاندا پەیامێگی 
روون و زەالل پێشكەش���بكات. دەرهێنەری 
ئیس���رائیلی ئەران ریكلی���س )1954( باس 
و  وەاڵت  كێش���ەی  دەكات  لەكێش���ەیەك 
گەلەكەیەت���ی. ئەو لەرێگ���ەی بۆنی لیمۆوە 
ئاراس���تەی سیاسەتوان  رەخنەیەكی توندی 
و دەس���ەاڵتدارانی گ���ەل و وەاڵتەكەی خۆی 
كردووە. بۆیە ئەو وەاڵتە ئەوەندە لەسەرخۆ 
و پ���ڕ وزەیە، چونك���ە لەئاس���ت رەخنەی 
لەوجۆرە س���ەرنەوی دەكات و دەرهێنەرێكی 
داهێنەری وەكو ئەران ریكلیس بەدناو ناكات، 
هەوڵی ریسواكردن و بەناپاك ناسینی نادات. 
دەسەاڵتدارانی ئیسرائیل تۆمەتی لەمجۆرەیان 
نەخس���تەپاڵ ئەو دەرهێنەرە، تۆمەتی وەكو 
»دەس���تی دەرەوەو تێكدەری ماڵەكەمان«، 
بەپێچەوانەوە ئەو دەرهێنەرە خەاڵتدەكرێت و 

دەستخۆشی لێدەكرێت. 
ئەم فیلم���ەی ئەران ریكلیس ك���ە هەڵگری 
پەیامێكی ئاش���كرای دژ بەدەس���ەاڵتدارانی 
ئیسرائیل و سیاسەتی چەوساندنەوەی ئەوانە، 
سیاس���ەتێك كە چۆن دژایەت���ی داروبەردی 
فەلەس���تینی دەك���ەن، س���ەرباری ئەوان���ە 
رەخنەیەكی سەخت و دژواری لەدووتوێ دایە، 
كە ئەگەر چەوس���ێنەر كۆتایی بەسیاسەتی 

چەوس���اندنەوەو سەردەستی نەهێنێت، ئەوا 
رووداوەكە بەشكستی خۆی كۆتایی پێدێت. 
دەرهێن���ەر ئەران ریكلیس وەك���و مرۆڤێكی 
جوولەك���ە، سیاس���ەتڤان و دەس���ەاڵتداری 
ئیس���رائیلی رووب���ەڕووی رەخنەیەكی گران 
كردۆتەوە، بەاڵم بەش���ێوەیەكی سادە، سادە 
بۆ ئەوەی هۆش و ئاوەزیان بەجۆرێك بدوێنێت 
و بەشێوەیەكی روون پێیانبگەیەنێت ئەوەی 
ئێ���وە دەیك���ەن بەبەندكردن و تێكش���كانی 
خۆتان دەش���كێتەوە. لەبری چەوساندنەوەی 
ئەوان���ی دی، لەب���ری بڕین���ەوە دارەكان و 
بدوێنن،  یەكتر  دی���وارەكان،  بەرزكردنەوەی 
قسە بكەن و لەیەكتر بگەن. ئەو دەرهێنەرە 
بەشێوەیەكی س���ادە، دەستی خستۆتەسەر 
كێشەكی ئاڵۆز و زۆر ئاسان پەیامی خۆی، كە 
پەیامی ئاشتی و پێكەوەژیانە، بەشێوەیەكی 

سروشتی گەیاندووەتە هەمووان. 
فیلمەك���ەی ئ���ەران ریكلیس، جگ���ە لەوەی 
فیلمێك���ە لەئاس���تێكی هەرەجوانی هونەری 
و چێژبەخش���یندایە، هەروەها بۆ هەڵوێستی 
ئەو هونەرمەندە فیلمس���ازە جوولەكەیە بووە 
بەس���ەرچاوەی رێزێكی زۆر كە بەو چەشنە، 
بێ س���ەربەخۆ و سروشتییە، الیەنگری مافی 
مرۆڤ���ە، ئیتر با ئەو مرۆڤە س���ەر بەئایین و 

نەتەوەكەی خۆیشی نەبێت. 
فیلمی دارلیمۆ، هەڵگری پەیام و هەڵوێستێكە 
كە دەبێ هەموو مرۆڤێكی هۆش���یار خاوەنی 
ئەو نرخانە بن و بێ س���ڵەمینەوە كار بۆ ئەو 

بەها جوانانە بكەن. 
دەرهێنەر ئ���ەران ریكلیس بابەتێكی كردووە 
ب���ە فیلم چەندین دەیەی���ە زۆر هێز، الیەن و 

هەرجارەی فیلمێك

سەلما چۆكدانادات و ژیانە ئازادەكە 
لەدەست نادات.

لەناو  لەخەیاڵ������دا  جەن������گ  وەزیری 
سەركەوتندا دەژی، دەنا لەراستیدا 

دۆڕاوی گەورە ئەو خۆیەتی.

ناوی فیلم: دار لیمۆ 
ناوی ئۆرژینال:
Lemon Tree

سیناریۆ: سەها عارف، ئەران 
ریكلیس 

دەرهێنان: ئەران ریكلیس 
بەرهەمهێنەر: ئەران ریكلیس 

وەاڵتانی بەرهەمهێنەر: ئیسرائیل، 
ئەڵمانیا، فەرەنسا

شوێنی وێنەگرتن: ئیسرائیل
ساڵی پێشاندان: 2008 

كامێرا: راینەر كالوسمان 
موزیك: حەبیب شیهادە 

مۆنتاژ: تۆڤا ئاشەر
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فیلمێكی سادە سەبارەت بە كێشەیەكی ئاڵۆز
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كەسایەتی هەوڵی تێگەیشتن و چارەسەركردنی 
دەدەن و تائێستە تروسكەی رووناكبوونەوە 

لەوبارەیەوە نەخویایە. 
سەرباری هەموو ئەوانەیش الیەنێكی دیكەی 
گرنگ���ی ئ���ەم فیلم���ە ئەوەی���ە بەرهەمێكی 
ئیس���رائیلییە، كە بەو چەشنە مافی مرۆڤی 

فەلەستینی دەپارێزێت. 
ناوەڕۆك

بێوەژنێكی عەرەبی فەلەستینییە،  س���ەلما، 
خەڵكی كەن���اری رۆژئاوایە. باخی دارلیمۆی 
لەباوكیی���ەوە بەمی���رات بۆ ماوەت���ەوەو لەو 
باخ���ەدا كاردەكات و ئەو باخە س���ەرچاوەی 
داهاتی ئەو بێوەژنەیە. جگە لەس���ەرچاوەی 
داهات، بووە بەرووبەری ژیان بۆ ئەو خانمەو 
هۆگری بۆن و بەرام���ەی باخەكە بووە. ئەو 
ژیانێكی ئارام و س���ادە لە ماڵ خاكی و باخە 

جوانەكەیدا بەسەردەبات.
بەاڵم لەناكاو ژیانی ئارامی ئەو ژنە دەشێوێت، 
ئەو دەمەی وەزیری بەرگری ئیس���رائیل ماڵ 
دەگوێزێتەوە ئەو ناوچەیەو لەگەڵ »میرا«ی 
ژنی لەپ���اڵ باخی دارلیمۆ نیش���تەجێدەبن. 
پارێزڤانەكان���ی وەزیری بەرگری دارس���تانی 
لیم���ۆی س���ەلما وەك���و هۆكاری مەترس���ی 
دەنرخێنن، وەكو ئەگەری گەورەی سەرچاوەی 
هەڕەش���ەی دەبینن. بۆیە یەكسەر تەلبەندی 
ب���ەدەوردا دەك���ەن و قولەیەكی چاودێرییش 
قوت دەكەن���ەوە. بەاڵم ئەمە تەنیا هەنگاوی 
یەكەمەو لەپاش���اندا بی���ر لەوەدەكەنەوە كە 
دارس���تانەكە نەهێڵن و لەب���ری لەناودانەی 
دارەكانیش س���ەلما قەرەبوو بكەنەوە. بەاڵم 
س���ەلما، رەتیدەكاتەوە. س���ەلما، دەكەوێتە 
خۆی، دەچێتە الی چەند كەس���ێك و داوای 
كۆمەكیان لێ���دەكات، بەاڵم ناتوانن هاوكاری 

بكەن، تا دواجار پارێزەر »زیاد داود« فایلی 
ئەو كێشەیە دەگرێتەئەستۆ و لەدادگا بەرگری 
لە سەلما دەكات. بەرگری لە سەلمای بیوەژنی 
عەرەب، لەدژی وەزیری بەرگری ئیس���رائیل. 
بێگومان كارێكی ئاسان نییە. دادگا، دادگای 

بااڵی سەربازی وەاڵتەكەیە. 
ه���اوكات بەه���ۆی هاتووچۆی ب���ەردەوام و 
س���ەلمای  لەنێ���وان  زۆرەوە  یەكتربینین���ی 
تەنیاباڵ و زیاد-ی پارێزەردا ئەڤینێكی گەرم 
و بێدەنگ س���ەرهەڵدەدات، ب���ەاڵم تارمایی 

كۆنترۆڵ���ی جڤاكی رێگەنادات ئ���ەو ئەڤینە 
بەدەنگی بەرز بس���ترێ و تەنیا نوزەئاس���ا 
دەمێنێت���ەوە. س���ەرباری هێ���زی ئەڤین���ی 
پارێزەر بۆ سەلماو كاركردنی بەدەربەست بۆ 
كێشەكەی، لەدادگای س���ەربازی سەلما ئەو 
دۆزە دەدۆڕێنێت، ب���ەاڵم ئەو خاتوونە كۆڵ 
نادات. بەهاوكاری پارێزەری عاشق لەدادگای 
بااڵی ئیس���رائیل تێهەڵدەچنەوە. تێكۆشانی 
بەردەوامی ئەو ژنە لەپێناوی دارستانەكەیدا 
وەاڵت���دا  دەرەوەی  و  وەاڵت  لەسیاس���ەتی 
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رەنگدەدات���ەوەو دەب���ێ بەبابەت���ی گەرمی 
س���ەرگەرمی  وەاڵتەكە  راگەیاندنەكانی  رۆژ. 
بەدواداچوونی كێش���ەكە دەبن و پش���تگیری 
زۆر لە س���ەلما دەكرێت. س���ەلما، بەوەیش 
دەزان���ێ كە تەنانەت می���رای ژنی وەزیریش 
پشتگیری لەم دەكات. هەرچەندە تەلبەندێك 
ئەو دوو ژنەی ل���ە یەكدابڕیوەو كاتێك میرا 
بچێتە  ودەیەوێ  تێدەپەڕێنێ���ت  تەلبەندەكە 
ماڵەكەی سەلما، پارێزڤانەكانی وەزیر، واتە 
مێردەكەی، دەیگرن و دەیبەنەوە. لەوێدا میرا 
و بین���ەران و هەموو چاودێرانی ئەو كێش���ە 
كۆنە بۆیان دەردەكەوێت كە كەس���ێك نییە 

ئازاد لەو هەرێم و رووبەرە دا. 
ل���ەدادگای ب���ااڵی وەاڵت خاتوون���ی دادوەر 
مامناوەن���دی  چارەس���ەرێكی  هەوڵ���دەدات 
بدۆزێت���ەوە. چونك���ە وەزیر ئەو دارس���تانە 
بەسەرچاوەی مەترسی دەزانێ و بۆ سەلمایش 
س���ەرچاوەی ژیان و داهات���ە. بۆیە دادوەر 
بڕیاردەدات، نیوەی دارەكان، كە دەكاتە 100 

دار بەجۆرێكی وەها بێنەبڕین كە نەفەوتێن. 
هاوكات لەبری تەلبەندەكەیش دیوارێكی بەرز 
و زەبەالح قوت بكرێتەوە. بەوشێوەیە وەزیر 
لەمەترسی و س���ەرچاوەكانی هەڕەشە بێتە 

پاراستن.
بەاڵم لەدیوێكی دیكەی ملمانێكەدا وەزیری 
بەرگ���ری ژنەكەی لەدەس���تدەدات. میرا، لە 
س���ۆنگەی ئ���ەو نادادییەدا دەس���تبەرداری 
مێ���ردە دڵڕەقەكەی دەبێ���ت و ماڵەكەی بۆ 
بەجێدەهێڵێ���ت. چ دیمەنێك���ی كاریگ���ەرە 
كاتێك لەكۆتایی ئەم فیلمەدا دەبینین سەلما 
لەنێ���و دارەكاندا، دارلیم���ۆی بڕدراو دەبینێ 
كە چی���دی بەرهەمیان نییەو لەوبەریش���ەوە 
وەزیری بەرگری ئیس���رائیل لەماڵی تاریك و 
تەنیای بێ میرای شۆخدا، دیوارێكی زەبەالح 
لێگرتووە.  بینینێك���ی  هەم���وو  رەهەن���دی 
دەبینین سیاسەت و چاوچنۆكی پاوانخوازان 
چۆن دارس���تانەكان وشك دەكەن و مەودای 

بینینەكانی بەرتەسك دەكەنەوە. 

ئاستی هونەری
جگ���ە لەوەرگرتن���ی چەندین خ���ەاڵت كەلە 
ناویان���دا خەاڵتی فیلم���ی ئەوروپای 2008 و 
خەاڵتی بینەری بەشی پانۆرامای فێستیڤاڵی 
بەرلینال���ەی 2008 و هتد، هەب���وون، جگە 
میدی���ا،  ئەرێنییەكان���ی  لەهەڵس���ەنگاندنە 
دەنگدانەوەی ئاستی باشی فیلمەكە لەكەشی 
دەنگدانەوەیەكی  ئەوروپایی���دا،  س���ینەمای 

تایبەت بوو. 
هەروەه���ا دەرهێن���ەر هەوڵ���ی بەرچ���اوی 
داوەو روون بەكارەك���ەوە دی���ارە ك���ە چۆن 
س���ەركەوتوانە، بەشێوەیەكی سادەو بێگرێ، 
باس لەكێشەیەكی ئاڵۆزدەكات. بەاڵم بێئەوەی 
لەئاس���تی هون���ەری و لەئاس���تی گەورەیی 
كێش���ەكەی كەمبكاتەوە. دارلیمۆ، بێدوودڵی 
فیلمێك���ە لەبەرهەمە تایب���ەت و جوانەكانی 
س���ینەما. فیلمێك بەتەماشاكردنی دەكەوینە 
رامانی قووڵەوە، رامانی قووڵ س���ەبارەت بە 
هەڵسووكەوتی ناجۆری مرۆڤ لەگەڵ خۆی و 

ئەوانی دیكەو سروشت و ژینگەدا. 
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مەهێڵە زستانم بێ باران بێ

كات: بێ بارانترین شەوی زستان 

شوێن: دەروازەی ئەوینێكی باراناوی 

لە)نیشە(وە.. بۆ.. )تەڕترین ئەوینداری وەرزی وشكە ساڵی(

زستانی  باراناویترین  ئەی  تەڕ  بارانت  من.  بارانی  تەڕترین  ئەی  لەباران  پڕ  زستانی 
من!

تینوێتی  هێندەی  باران،  تنۆكێك  بۆ  زستانە  ئەم  تامەزرۆبوونی  هێندەی  گیانەكەم! 

خاك بۆ دڵۆپێك باران تامەزرۆی دیداری تۆم. ئای.. گیانەكەم بڕواناكەی بڵێم چەند 

شادومانم كە خەریكە ساتی یەكتر دیتن دێتەوە.. ئەها خەریكە باران ئەبارێ و وەرزی 

هەموو  و  چاوانم  بەبینایی  پڕ  خوایەگیان  ئەی  دێیت..  لەگەڵباراندا  تۆش  زستانەو 

خانەكانی مێشكم سەرنج و نیگاو زەردەخەنە شیرینەكانت هەڵدەگرم.. 

لەم مانگی كانونی یەكەمەدا تۆ زستانی منی.. زستانم خۆشئەوێ، چونكە بارانی تێدا 

ئەبارێ و بارانیشم خۆشئەوێ چۆن تۆ لە دابارینی دڵۆپەكانیدا دەردەكەوی!

كە  دڵۆپی  تەڕترین  تۆ  بارانەشدا  لەم  و  منی  بارانی  تۆ  زستانەدا  لەم   . حەیاتم 

دائەچۆڕێتەسەر رووحی من!

باوانم ... ئەم ساتەی كە ئەم دێڕانەت بۆ ئەنووسم هێندەی هەموو دونیا دڵتەنگم 

كە هیچ هۆكارێك نادۆزمەوە بۆ ئەوەی زووتر شادببمەوە بۆ دیدارت.. خۆ ئەزانی كە 

پاییزی تەمەنمان هێندە وشك و بێبارانبوو خەڵكی لە ترسی وشكەساڵی و بێبارانی 

لەوپەڕی قەلەقیدا ژیانیان ئەگوزەراند! منیش بێ ئەوینی تۆ یانی ترس وشكهەاڵتنی 

ئەوینت خەریكبوو ئەیكوشتم! 

من چاوەڕوانی بارانی هاتنی تۆم لەم وەرزی هەورە گرمەو هەورە بروسكەدا كەچی هەر 

نایەیت و منیش هەر چاوەڕێم.

كەسەكەم .. دڵنیام ئەوڕۆژەی كە دێی باران ئەبارێ.. مەگەر باران میهری خودا نییە 
بۆ ئادەمییەكانی؟

ئەی مەگەر تۆ میهری خودا نیت؟! كەوایە هاتنی تۆ بارینی بارانە..

وا  بارینێك چون  باران  بەهەموو  بۆیە شادومانم  ئەبارێ،  باران  رۆژەی كە دێی  ئەو 

چەند  بۆنێكی  ئەبارێ  باران  كە  ئەها  پێوەیە..  تۆیان  بۆنی  تنوكەكان  هەستدەكەم 

خۆش دەشت و دەر دەگرێتەوە .. خەڵكی پێیوایە بۆنی خاكە یا بۆنی باران؟ نازانن كە 

بۆنی تۆیە كە گەردیلەكانی میهری تۆ ئاویتەئەبن لەگەڵ گەردیلەكانی خاكی رووحی 

مندا، ئەو بۆنە خۆشە ئەو كارلێكە كیمیاییەی عیشقە! نمەنمەی باران هەنگاوە نەرم 

و لە سەرخۆكانی تۆیە كە بۆالی من دێت. 

مەترسە پێڵووی چاوم ئەكەمە چەتر و ناهێڵم تەڕبیت. 

دڵنیام كە تۆ دێیت باران ئەبارێ

بەنیازی بارانێكی خۆش.

نیشتمان بێنەوا ـ كفری 
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وارڤین – تایبەت: 
لەمیان���ەی س���مینارێكی دەزگای وارڤین كە 
دیاردەی چەكهەڵگرتن  بۆ س���نوورداركردنی 
لەهەرێمی كوردستان سازیكرد، داواكرا یاسای 
ژمارە 16�ی س���اڵی 1993ی تایبەت بەچەك 
لەپەرلەمان���ی كوردس���تان هەمواربكرێتەوە. 
وێڕای ئەوەی لەس���مینارەكەدا راپرس���ییەك 
لەب���ارەی چ���ەك خرای���ەڕوو و فیلمێك���ی 
دیكیۆمێنتاری���ش بەن���اوی »تفەنگ���ی ژێر 

كەپرەكان« نمایشكرا.

زۆری چەك و رێژەی كوشتن
دەزگای وارڤین بەه���اوكاری بەڕێوەبەرایەتی 
پۆلیس���ی پارێ���زگای هەولێر ل���ە 2011-1-4 
سمینارێكی لەژێر ناونیشانی سنوورداركردنی 
لەهەرێمی كوردستان  دیاردەی چەكهەڵگرتن 
لەهۆڵ���ی چۆپی هوتێڵ چوارچ���رای هەولێر 
سازكرد. لەالیەن س���ەرۆكی دەزگای وارڤین 
بەناوەڕۆك���ی  ئام���اژە  عەبدوڵ���اڵ،  لەنج���ە 
س���مینارەكە كراو هەوڵی س���مینارەكەی بۆ 
رێگرتن لەدیاردەی مان���ەوەی چەك لەمااڵن 
مەترسیدار  بەخاڵێكی  ئاماژەی  وەس���فكردو 
كرد كە نزیكەی 80%�ی حاڵەتەكانی كوشتن 
و توندوتی���ژی دژ بەژن���ان بۆ ئ���ەو چەكانە 
دەگەڕێت���ەوە ك���ە لەماڵەكان���دا بەدەس���ت 
خەڵك���ەوەن. لەنجە عەبدوڵاڵ، بەپێویس���تی 
زانی یاس���ای ژمارە 16-ی س���اڵی 1993ی 
هەمواربكرێتەوە.  چەكهەڵگرت���ن  بە  تایبەت 
ئەو لەدرێژەی قسەكانیدا هەروەها گوتی كە 
بەپێی زانیاریی���ەكان زیاتر لەملیۆنێك كەس 
لە هەرێمی كوردستان چەكی هەیەو ئەوەش 
مەترس���ی بۆ سەر سیس���تەمی دیموكراسی 
هەرێ���م دەب���ێ و لەالیەن���ی نێوەوڵەتییەوە 

كاریگ���ەری نەرێنی لەس���ەر كۆمەڵگاكەمان 
دەبێت.

ئەنجامی راپرسییەكەی وارڤین لەچوارچێوەی 
ئەم خشتانەی خوارەوە خراونەتەڕوو:

یەكەم – رەگەز: 
لەكۆی 3هەزارو850 ك���ەس، 2443 كەس و 
بەرێژەی63% رەگەزی نێر بووەو1407 كەس 
و بەرێژەی37%.ی بەشداربووان رەگەزی مێ 
بووە. س���ەبارەت بەتەمەنی بەش���داربووانی 
راپرس���ییەكە بەگش���تی هەم���وو تەمەنێكی 
س���ەرووی هەژدەساڵ تا تەمەنی حەفتا ساڵ 
وەرگیراوەو زۆرینەی بەشداربووانیش لەنێوان 

تەمەنی 18 تا 35 ساڵدابوون.

خشتەی ژمارەی )1(
تایبەت بە رەگەزی بەشداربووانی راپرسییەكە

دووهەم – ئاستی خوێندەواری: 
سەبارەت بەئاستی خوێندەواری بەشداربووان 
419 كەس نەخوێن���دەوارن بەرێژەی)%11(، 
ك���ەس   616 س���ەرەتایی  لەئاس���تی 
بەش���دارییانكردووە، واتە )16%(، ئامادەیی 
كە زۆرترین رێژەی بەش���دارانی لەخۆگرتووە 
1458 كەس و بەڕێژەی)38%(ە. دیپلۆم 570 
بەرێ���ژەی)15%(. بەكالۆریۆس 640 كەس و 
بەرێژەی )16%(، ماس���تەر بۆ س���ەرەوە كە 

كەمترین رێژەی)4%( و 147 كەسن.

خشتەی ژمارەی)2( 
تایبەت بە ئاستی خوێندەواری

سێهەم - شوێنی نیشتەجێبوون: 
دانیش���تووانی  هەوڵدراوە  لەراپرس���ییەكەدا 
ناوچ���ە جیاوازەكان���ی هەرێ���م بەش���ارەدێ 
پارێزگاكان���ەوە  ناوەن���دی  ش���ارۆچكەو  و 
لەوچوارچێوەی���ەدا  و  بك���ەن  بەش���داری 
دابەشكراون بەسەر  بەمش���ێوەیە  فۆرمەكان 
ناوچ���ە جیاوازەكاندا: لەش���ارەدێكاندا 656 
ك���ەس بەش���داربوون ك���ە دەكات���ە)%17(
�ی بەش���داربووان. لەش���ارۆچكەكاندا 1048 
ك���ەس بەش���دارییانكردووە، وات���ە رێ���ژەی 
)27%(. هەروەها 2147 كەسیش لەناوەندی 
پارێ���زگاكان كە رێژەی���ان دەكاتە )56%(ی 

فۆرمەكانیان پڕكردووەتەوە.

خشتەی ژمارە)3(
تایبەت بەشوێنی نیشتەجێبوون

»باندێكی مافیایی بازرگانی بە چەك دەكات«
بەپێی راپرسییەكی دەزگای وارڤین:

79%ی هاوواڵتیان چەك بەهۆكاری بەرزبوونەوەی كوشتن بەپاساوی شەرەف دەزانن
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چوارەم - پێویستییەكانی هەڵگرتنی چەك 
لەم قۆناغەدا: 

لەراپرسییەكەدا پرس���یاری ئەوەی ئایا لەم 
قۆناغەی ئێس���تادا پێویستدەكات هاوواڵتیان 
چەكهەڵبگرن ئاراستەی بەشداربووان كراوە. 
 2927 راپرس���ییەكە  بەش���دارانی  لەك���ۆی 
كەس پێیانوایە »پێویس���ت ن���اكات« واتە 
)76%( بەشداربووان لەو بڕوایەدان كە ئیتر 
كات���ی چەكهەڵگرتن بەس���ەرچووەو بەهۆی 
سەقامگیری رەوش���ی هەرێمی كوردستانەوە 
چەكهەڵبگیردرێ���ت.  ن���اكات  پێویس���ت 
لەبەرامبەردا تەنیا 673 كەس لەوبڕوایەدان 
»هەڵگرتن���ی چەك پێویس���تە« كە دەكاتە 
رێژەی )17%(ە. هەروەها 87 كەس بەرێژەی 
)2%( واڵم���ی پرس���یارەكەیان نەداوەتەوە، 
193 كەس���یش بەرێژەی)5%( واڵمی نازانم 

یان دەستنیشانكردووە.

خشتەی ژمارە)4( 
پێویستی هەڵگرتنی چەك لەم قۆناغەی ئێستادا

پێنج���ەم: هەڵگرتنی چەك: لەكۆی 3 هەزار 
و 850 كەس لەواڵمی پرس���یاری ئایا خودی 
كەس���ەكە یان یەكێ���ك لەبنەماڵەكەی چەك 
هەڵدەگرێت؟ 1365 كەس و بەرێژەی )%35( 
واڵمیان داوەتەوە، كە چەك هەڵدەگرن، بەاڵم 
لەبەرامبەردا زۆرینەی بەشدارانی راپرسییەكە 
ئەوەی���ان رەتكردووەتەوە، كە خاوەنی چەك 
بن و لەكۆی بەش���داربووان 2 هەزار و 488 
واتە بەڕێژەی نزیكەی )65%( رایانگەیاندووە 
كە چەكییان پێ نییەو خاوەندارێتی لە چەك 

ناكەن.

خشتەی ژمارە )5(
هەڵگرتنی چەك لەناو ماڵ و خێزاندا

شەش���ەم - هەبوونی چەك لەماڵەوە: لەكۆی 
بەش���داربووانی راپرس���ییەكە 1203 ك���ەس 
واتە)31%( ك���ە لەماڵ���ەوە چەكیان هەیە، 
)69%(ی دیكەش كە 2 هەزار و 647 كەس 
بوون بەگوێرەی گوتوویانە چەكیان لەماڵەوە 

نییە.

خشتەی ژمارە)6( 
تایبەت بە هەبوونی چەك لە ماڵەوە

حەوت���ەم – ه���ۆكاری هەڵگرتن���ی چەك: 
سەبارەت بەهۆكاری هەڵگرتنی چەك لەالیەن 
هاوواڵتیان���ەوە بەش���داربووان بەمش���ێوەیە 
بەرێ���ژەی)%35(  داوەت���ەوە.  وەاڵمی���ان 
رەوش���ی ئەمنی بەهۆكار دەزان���ن. )%12( 
دەستنیش���انكردووە،  دوژمندارییان  هۆكاری 
رێژەی)22%( هەڵگرتنی چەك بەحەزلێكردن 
دەزانن. بەرێژەی )21%( هۆكاری پیش���ەی 
هەڵگری چەك بەهۆكار دەزانن، رێژەی)%10(
ی بەش���داربووان وەاڵم���ی پرس���یارەكەیان 

نەداوەتەوە. 

خشتەی ژمارە )7( 
تایبەت بەهۆكاری هەڵگرتنی چەك

هەش���تەم - كاریگ���ەری هەڵگرتن���ی چەك 
رێ���ژەی  دادوەری:  سیس���تەمی  لەس���ەر 
)78%(ی بەش���داربووان كە دەكاتە زۆرینە، 
لەالیەن  هەڵگرتن���ی چ���ەك  لەوبڕوای���ەدان 
هاوواڵتیانەوە راس���تەوخۆ كاریگەری لەسەر 
سیستەمی دادوەری هەیەو بەرەو الوازكردنی 
دەب���ات. نزیك���ەی )10%(�ی بەش���داربووان 
بەپێچەوانەوە بیردەكەن���ەوەو پێیانوایە ئەو 
دیاردەیە سیس���تەمی دادوەری الواز ناكات. 
رێژەی)12%(یش نازان���ن كە ئایا هەڵگرتنی 
چەك سیستەمی دادوەری الواز دەكات یاخود 

نایكات.

خشتەی ژمارە)8(
تایبەت بەكاریگەری هەڵگرتنی چەك لەسەر 

سیستەمی دادوەری

نۆهەم - كاریگەری چەك لەسەر رێژەی تاوانی 
كوشتن بە پاساوی شەرەف: لەم راپرسییەدا 
بەزۆرینەی رەها بەش���داربووان لەوبڕوایەدان 
كە باڵوبوونەوەی چەك و هەڵگرتنی لەالیەن 
خەڵك���ەوە ج���ا بۆ ه���ەر مەبەس���تێك بێت 
كاریگەرییەكی راس���تەوخۆی هەیە لەس���ەر 
رێژەی تاوانەكانی كوش���تن لەسەر شەرەف. 
لە راپرس���ییەكەدا 3 هەزار و 55 كەس، واتە 
رێ���ژەی )79%( پێیانوای���ە هەبوونی چەك 
لەناو كۆمەڵگادا دەبێتە هۆی بەرزبوونەوەی 
رێژەی ئ���ەو تاوانە. لەبەرامبەریش���دا تەنیا 
307 بەش���داربوو واتە رێ���ژەی)8%( دەڵێن 
چەكهەڵگرتن لەالیەن هاوواڵتیانی مەدەنییەوە 
نابێتەه���ۆی بەرزبوونەوەی رێژەی كوش���تن 
بەتاوانی ش���ەرەف و هەروەها 488 كەسیش 
وات���ە )13%(ی بەش���داربووان بە«نازانم« 

واڵمیان داوەتەوە.

خشتەی ژمارە)9( 
كاریگەری چەك لەسەر رێژەی تاوانی كوشتن بە 

پاساوی شەرەف

دەهەم - هەس���تی هاوواڵتیان لەكاتی بینینی 
چەكدا: تەنیا )7%(ی بەشداربووان كە 285 
كەس���ە گوتوویانە ك���ە كاتێك چەك دەبینن 
لەبەرامبەردا  هەس���ت بە«ئارامی« دەكەن، 
)70%(ی بەش���داربووانی راپرسییەكە، كە 2 
هەزار و 695 كەسن پێیانوایە لەكاتی بینینی 
چەكدا هەست بە«نائارامی« دەكەن و 870 
كەس و بەرێژەی )23%( گوتوویانە هەس���ت 

بە »هیچ« ناكەن.
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خشتەی ژمارە)10(
هەستی هاوواڵتیان لەكاتی بینینی چەكدا

یازدەه���ەم: هەڵگرتنی چەك بووەتە دیاردە: 
لەكۆی بەش���داربووانی راپرسییەكە 2 هەزار 
179ك���ەس و بەرێ���ژەی)57%( دەڵێ���ن كە 
هەڵگرتن���ی چ���ەك لەكۆمەڵ���گای هەرێمی 
كوردس���تان بووەتە دی���اردە. 790 كەس و 
بەرێژەی)21%( پێیانوایە كە نەبووتە دیاردەو 
881 ك���ەس بەرێ���ژەی)22%(ی دیكەش بە 

»نازانم«وەاڵمیانداوەتەوە.

خشتەی ژمارە )11(
تایبەت بە بوون یان نەبوونی هەڵگرتنی چەك 

بەدیاردە

دوانزەهەم - هەس���تی هاوواڵتی���ان لەكاتی 
هاوواڵت���ی  لەالی���ەن  چ���ەك  هەڵگرتن���ی 
مەدەنییەوە: رێژەی)30%(ی بەش���داربووانی 
راپرس���ییەكە پێیانوای���ە لەوكات���ەی چەك 
بەدەس���ت هاوواڵتیان���ی مەدەنییەوە دەبینن 
هەست بەترس و دڵەڕاوكێ دەكەن و بەڕێژەی 
)49%( هەس���ت بەبۆش���ایی یاسایی دەكەن 
و)21%( بەشداربووانیش هەست بە نەبوونی 

ئەمنییەت دەكەن.

خشتەی ژمارە)12(
هەستی هاوواڵتیان لەكاتی هەڵگرتنی چەك لەالیەن 

هاوواڵتی مەدەنییەوە

لەهەرێمی  چ���ەك  بازرگانانی  س���ێزدەهەم: 
كوردستان: هەر وەك لەخشتەی ژمارەی 13دا 
خڕاوەتەڕوو، 1029 كەس لە بەشداربووان كە 

)27%( نموونەكەی لەخۆگرتووە، لەوبڕوایەدان 
كە كادیر و فەرمانبەرانی ناوەندە ئەمنییەكان 
كاری فرۆش���تنی چەك لەهەرێمی كوردستان 
دەك���ەن. 887 ك���ەس و بەرێ���ژەی)%23(
ی دیكەش هێزەكانی پێش���مەرگەو زێرەڤانی 
بەه���ۆكاری فرۆش���تنی چ���ەك لەهەرێم���ی 
كوردس���تان دەزانن. 1288 كەس و)%33(
ی دیكەش پێیانوایە لەهەرێمی كوردس���تان 
باندێك���ی مافیای���ی لەپش���ت بازرگانیكردن 
بەچەكەوەیە. 646 كەس و بەرێژەی )%17( 
دیكەش س���ەربازە كوردەكانی نێو س���وپای 
عێ���راق بەه���ۆكاری بازرگانیك���ردن بەچەك 

دەزانن.

خشتەی ژمارە )13( 
بازرگانانی چەك لە هەرێمی كوردستان

چواردەهەم - ش���وێنی هێنان و رەوانەكردنی 
چەك بۆ هەرێمی كوردس���تان: 2091 كەس 
لەبەش���دارانی راپرس���ییەكە ك���ە )54%(ی 
نموونەكەی���ە، لەوبڕوایەدان ئ���ەو چەكانەی 
لەهەرێمی كوردستان بازرگانییان پێوەدەكرێت 
هەرێم���ی  ب���ۆ  دەورووب���ەرەوە  لەواڵتان���ی 
كوردستان دەهێنرێن. )27%(ی دیكەش كە 
1037 كەسن دەڵێن ئەو چەكانە لەناوچەكانی 
ناوەڕاست و باش���ووری عێراقەوە دەهێنرێنە 
بەرێ���ژەی)%19( و  ك���ەس  هەرێ���م. 722 
ی���ش دەڵێن هێزە بیانیی���ەكان كە لە عێراق 
س���ەرقاڵی جێبەجێكردنی ئەركەكانیانن ئەو 

چەكانە رەوانەی هەرێم دەكەن.

خشتەی ژمارە )14( 
شوێنی هێنان و رەوانەكردنی چەك بۆ هەرێمی 

كوردستان

پانزەه���ەم - ئەرك���ی حكوومەت���ی هەرێم و 
هەنگاونان بەرەو نەهێش���تنی ئەو دیاردەیە: 
)85%(ی بەش���داربووان داوا لەحكووم���ەت 
دەك���ەن كە هەنگاوی ج���ددی بۆ بنبڕكردنی 
دیاردەی چەكهەڵگرتن بگرێتەبەر. لەبەرامبەردا 
تەنی���ا485 ك���ەس ك���ە رێ���ژەی )12%(ی 
بەشداربووان پێكدەهێنن بەپێویستی نازانن، 
حكووم���ەت هەن���گاوی جی���دی بگرێتەبەر. 
بەرێژەی )3%(ش واتە تەنیا 98ی بەشداربوو 

بۆچوونی خۆیان بە »نازانم«دەربڕیووە.

خشتەی ژمارەی )15(
             

راسپاردەكان
1. پێویس���تە پەرلەمانی كوردستان، یاسای 
ژمارە 16�ی س���اڵی1993�ی تایبەت بەچەك 
لەهەرێمی كوردس���تاندا هەمواربكات، چونكە 
ئەو یاس���ایە ب���ۆ بارودۆخی س���اڵی 1993 
ش���تێكی گونجابوو، بەاڵم لەگەڵ بارودۆخی 
ئێستادا ناگونجێت، یان پڕۆژەیاسای نوێ بۆ 
پەرلەمان بەرزبكرێتەوەو دوای پەسەندكردنی 
لەالیەن پەرلەمانەوە حكوومەت بەجیدی كار 
بۆ چەس���پاندنی بكات. لەوبارەیەوە ئەندامی 
پەرلەمانی كوردس���تان هاژە سلێمان، دەڵێ 
یاسای ژمارە 16 -1993 تایبەت بەچەك زۆر 
بەهەمواركردن  پێویستی  هەیەو  كەموكورتی 
هەیە. چونكە بڕگەكان���ی رون نییەو لەگەڵ 
س���ەردەمی ئێس���تادا ناگونجێ���ت. هاوكات 
ئەوەشی خستەڕوو ئەگەر ئەندامی پەرلەمانی 
تەوابوو  پەرلەمانتارێتی  وادەی  كوردس���تان 
پێویس���ت ن���اكات مۆڵەت���ی چەكهەڵگرتنی 

هەبێت.
2. پێویستە هۆش���یاری كۆمەاڵیەتی لەالیەن 
مەدەنی  كۆمەڵگەی  رێكخراوەكان���ی  دەزگاو 
بەیارمەتی حكوومەتی هەرێمی كوردس���تان 
لەنێو ماڵەكاندا باڵو بكرێتەوە كە بەوهۆیەوە 
زەمینە بۆ نەهێش���تنی عەقڵییەتی راگرتنی 
چەك لەماڵەكاندا خۆش���بكرێت. لەو باریەوە 
چاالكڤانی بواری مافەكانی مرۆڤ عەلی كەریم، 
بەپێویستی دەزانێت بەرلەوەی مۆڵەتی چەك 

بینینی چەك بەدەست هاوواڵتیانی مەدەنییەوە
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لەپارێزگاكاندا بەكەس���ێك بدرێت، پێویستە 
كۆرسێكی بۆ بكرێتەوەو ماناو مەترسییەكانی 

چەكی بۆ شیبكرێتەوە.
3.  پێویستە حكوومەتی هەرێمی كوردستان، 
بۆ كەمكردنەوەی دیاردەی چەكداری هاوواڵتیان 
بڕیارێك  بەپێ���ی  لەهەرێم���ی كوردس���تان، 
چەكەكانیان بكڕێتەوەو بۆ ئەو مەبەس���تەش 
لیژنەی���ك پێكبهێنرێت و ب���ەوردی چاودێری 
داماڵین���ی چ���ەك لەنێو ماڵەكان���دا بكرێت. 
لەوبارەیەوە بەڕێوەبەری پۆلیس���ی پارێزگای 
هەولێر عەبدولخالق تەلعەت دەڵێ:«چەندین 
داواكاریم���ان پێشكەش���ی وەزارەتی ناوخۆ 
كردووەو ئەوانی���ش بۆ حكوومەتیان ناردووە 
تا چەك لەهاوواڵتییان بكردرێتەوە، چەندین 
كەیس���ی وامان البووە كە بۆكوشتنی یەكتر 

بیكەیسی بەكارهاتووە. 
4. س���نوورەكانی هەرێ���م لەگ���ەڵ واڵتانی 
و  ناوەڕاس���ت  ناوچەكان���ی  و  دەرووب���ەرو 
باش���ووری عێراق بەچڕوپڕی كۆنترۆڵ بكرێت 
و رێگەنەدرێ���ت چ���ەك بهێنرێت���ە هەرێمی 

كوردستان.
5.  ئ���ەو كادی���ر و فەرمانبەران���ەی لەكاتی 
راپەڕاندنی كارەكانیان پێویس���تیان بەچەك 
هەی���ە، دوای كۆتاییهاتن���ی ئەركەكانی���ان 
لەش���وێنی  لێوەربگیردرێتەوەو  چەكەكانیان 
تایب���ەت دابنرێ���ت. تەنی���ا لەكات���ی دەوام 
زۆرب���ەی  چەكهەڵبگ���رن.  بۆیانهەبێ���ت 
بەش���داربووانی س���مینارەكە ل���ەو خاڵ���ەدا 

هاوڕابوون.
6. ش���وێنی تایب���ەت بۆ فرۆش���تنی چەك 
دابنرێ���ت و لەالیەن هێزەكانی ئاسایش���ەوە 
بەتوندی چاودێری بكرێت، بۆ ئەوەی بازاڕی 
رەشی بازرگانی چەك نەمێنێت. لەوبارەیەوە 
بەڕێوەبەری پۆلیسی پارێزگای هەولێر دەڵێ، 
لەالیەن نووسینگەكانی ئاسایشەوە كۆنتڕۆڵی 
ب���ازاری چەكفرۆش���تن كراوە، ب���ەاڵم وەك 
ئاماژەی���دا لەزۆربەی واڵتانی پێش���كەوتووی 
دنیاشدا بازاڕی چەكفرۆشان هەیە. هەروەها 
هەرێمی  دادوەری  ئەنجومەن���ی  گوتەبێ���ژی 
كوردس���تان عەبدولباس���ت فەرهادی دەڵێ، 
ئاس���ایش چاودێری بازاڕەك���ە دەكات، بەاڵم 
بەدواداچ���وون نییە. ئەو باڵوبوونەوەی زۆری 
چەك لەنێو هاوواڵتیان و بوونی رێژەی زۆری 
بەهۆكارێكی  هەرێم���دا  لەش���ارەكانی  چەك 

سەرەكی بەرزی رێژەی كوشتن دەزانێت.

7. رێگا لەكۆمپانیاكانی هێنان و فرۆش���تنی 
چەك بگیرێت كە بۆ یاری مندااڵن دەهێنرێنە 
كوردستان، چونكە ئەوە دەبێتەهۆی ئەوەی 
كاریگەری نەرێنی لەسەر مندااڵن بەجێبهێڵێت 
و لەداهاتوو خۆشەویستی و حەزیان بۆ چەك 

زۆر بكات. 

ئەنجام:
1. ئەگەر ژمارەی ئەو كەس���انەی لەهەرێمی 
كوردس���تان چەكی���ان هەیە، بەوش���ێوەیە 
بمێنێتەوە كە ئێس���تا لەسەرووی ملیۆنێكەو 
79%�ی بەشداربووی ئەو راپرسییەش بوونی 
چەك لەنێو مااڵندا بەهۆكارێك بۆ توندوتیژی 
دژ بە ژن���ان دەزانن، واڵتەكەمان بەرەوڕووی 
پرسێكی مەترسیدار دەبێتەوە. هاوكات بەهۆی 
ئ���ەو ژمارە زۆرەی چەكەوە كاری توندوتیژی 
بەرامبەر بەژنان بەردەوامی دەبێت و لەالیەكی 
دیكەش���ەوە ئەوا لەكۆمەڵگای نێودەوڵەتیدا 
كوردس���تان وەك واڵتێكی میلیتاری وەسف 

دەكرێت. 
2. بەپێی ئەو راپرسییە 31%�ی هاوواڵتیانی 
هەرێ���م جەخ���ت لەوەدەكەن���ەوە، چەكیان 
لەماڵ���ەوە هەیەو هۆكارەك���ەش بۆ نەبوونی 
س���ەقامگیری باری ئاس���ایش دەگەڕێننەوە. 
لەكاتێكدا 70%�ی بەش���داربووان كاتێ چەك 

دەبینن هەست بەنائارامی دەكەن.
3. ل���ەو راپرس���ییەدا بەپێ���ی بۆچوون���ی 
هاوواڵتیانی هەرێم ئەوانەی بازرگانی بەچەك 
دەكەن لەكەس���انی نێو هێزی پێش���مەرگەو 
زێرەڤانی و كوردەكانی نێو سوپای عێراقن، 
بەاڵم خاڵێكی مەترس���یدار ب���ەالی 33%�ی 
هاوواڵتیان���ی هەرێم���ەوە ئەوەی���ە، باندێكی 
مافیای���ی لەنێو هەرێم���دا بازرگانی بەچەك 
دەكات. ئ���ەو خاڵە بووە جێگ���ەی تێبینی 

زۆری بەش���داربووانی س���مینارەكەو داوایان 
ل���ە پەرلەمانكرد بەدواداچ���وون بۆ ئەوخاڵە 

بكرێت.
4. پەیامی توندی ئیسامی سیاسی لەهەرێمی 
كوردس���تان، گوتاری هەندێ لەو مەالیانەی 
بەتوندی هێرش دەكەنەس���ەر ژن، كەلتووری 
خۆسەپاندنی پیاو بەسەر ژندا، هۆكارگەلێكی 
دیكەن كە دەرگا بۆ كوش���تنی ژنان بەچەك، 

دەكەنەوە. 
5. لەو راپرسیەدا دەردەكەوێت چەكهەڵگرتن 
لەهەرێمی كوردستان بووەتە دیاردە، چونكە 
57%����ی هاوواڵتیانی هەرێ���م چەكهەڵگرتن 
80%����ی  لەكاتێك���دا  دەزان���ن،  بەدی���اردە 
هاوواڵتیان���ی هەرێم���ی كوردس���تان داوا لە 
حكووم���ەت دەكەن كە هەنگاوێكی جیدی بۆ 
نەمانی چەك هەڵبگرێت. لەوبارەیەوە عەلی 
چەكهەڵگرتن  بەدڵنیایی���ەوە  دەڵ���ێ  كەریم 
لەهەرێمی كوردستان دیاردەیەو دەبێ الیەنی 
پەیوەندیدار بیر لەئالیەتێك بۆ سنورداركردنی 

ئەو دیاردەیە بكاتەوە.

تفەنگی ژێر كەپرەكان
بڕگەیەكی دیكەی ئەو سمنیارە نمایشكردنی 
كورت���ە فیلمێكی دكیۆمێنت���اری بوو بەناوی 
تفەنگی ژێر كەپرەكان بوو. دەرهێنەری ئەو 
فیلمە جەماڵ پێنجوێنی بوو و كاتی نمایشی 
فیلمەك���ەش 12 خولەك بوو. ل���ەو فیلمەدا 
بازاڕی چەكفرۆشان لەهەولێر پیشاندراو بەپێی 
چەكفرۆشانیش دەیانگوت كەسانێك دێن بۆ 
پەرلەمانت���ار، وەزیر، دادوەر و بەرپرس���ان 
چەك دەكڕن. هەروەها كەسانێك پێشاندران 
چەكیان ب���ۆ منداڵەكانیان دەك���ڕی. وێڕای 
ئ���ەوەی لەفیلمەكەدا چەندی���ن نموونەی ژن 
پیشاندرا كە بوونەتە قوربانی چەك و لەالیەن 

پیاوەكانیانەوە بەچەك گوللەبارانكرابوون.
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س���ەبارەت بەو رووداوانەی لەم چەندهەفتەی 
دوایی���دا لەهەرێم���ی كوردس���تان روویان���دا 
لەوبڕوای���ەدام ئەمە ش���ەڕی ئایدۆلۆژی نێوان 
عەلمانیەت و سەلەفیەت نییەو بەپلەی یەكەم 
ملمانێیەكی سیاس���ییە لەنێ���وان دوو دیدو 
بۆچوونی جیا سەبارەت بەداهاتووی پرۆسەی 
سیاس���ی هەرێمی كوردستان و گەشەسەندنی 
پرۆسەی  لەهەرێمدا.  سیاسییە  بیروبۆچوونی 
سیاس���ی لەهەرێمی كوردس���تان بەبۆچوونی 
بەرنامەیەكی  هەڵگ���ری  الیەن���ەكان  زۆربەی 
دیموكراتی و مەدەنییە كە رێزی مافی مرۆڤ و 
ئازادی رادەربڕین و تایبەتمەندییەكانی ئازادی 
رادەربڕی���ن و كۆمەڵگەی شارس���تانی بگرێت 
و ئەمەش راو دروش���می زۆرینەی الیەنەكانی 
ناو پرۆسەی سیاس���ی واڵتە. لەبەرامبەریشدا 
پڕۆژەیەكی دیكە هەیە كە تەواو بەپێچەوانەی 
كوردس���تانەو  كۆمەڵ���گای  پێش���كەوتنی 
لەوبڕوای���ەدام ئەمە پرس���ی ژن و پیاو نییە 
بەتەنیاو نە پرس���ێكی ئایدۆلۆژییە هەرچەندە 
پێویس���تە ئەوەش بزانی���ن ك���ە ئایدۆلۆژیا 
رۆڵی س���ەرەكی هەیە لەداڕشتنی سیاسەتدا. 
هەڵبەتە من بەو مانای���ە ناڵێم، چونكە ئەمە 
تەنیا لەهەرێمی كوردستاندا نییەو رووداوێكی 
كتوپڕ نیی���ە و رەگوریش���اڵی دووری هەیە. 
نەتەنیا لەعێراق بەڵكو لەواڵتانی دەوروبەریش 
و ل���ەدەرەوەی عێراقیش ئەو رووداوانە هەن و 
لەعێراقی  دەبینین  ئەوەتا  هەستیانپێدەكرێت 
ئەم���ڕۆدا رێگە لەئەدەب و هون���ەرو تەنانەت 
یارییەكانی س���ێركیش دەگیردرێت و بەرۆژی 

روون���اك پەالماری یەكێت���ی ئەدیبانی عێراق 
دەدرێت و لەگەڵ ئەمانەش���دا توندوتیژی دژ 
بەمەس���یحییەكانی عێراق چووەتە ئاستێكی 
مەترس���یدارەو ئ���ەو الیەنانەی لەپش���ت ئەو 
ب���ەرەو  عێ���راق  دەیان���ەوێ  كردەوان���ەوەن 
ئاسۆیەكی تاریكبینانە راكێشن بەجۆرێك تاك 
هیچ دەسەاڵتێكی نەبێت و كاتێكیش دەسەاڵت 
لەتاك زەوتكرا، ئەوا كۆمەڵگا ملكەچ و گوێڕایەڵ 
دەكرێت و بەداخ���ەوە بۆ جێبەجێكردنی ئەو 
پیانە ئایان بەكاردەهێندرێت و شتەكان لەژێر 

پەردەی ئاییندا ئەنجامدەدرێن.
ئەمەش بەو مانایەی كە ئەو هێزەی لەپش���ت 
ئ���ەو كردەوانەوەی���ە بەالیەن���ی بەرامب���ەری 
دەڵ���ێ ئەگەر لەگەڵ من���دا نەبیت و وەك من 
بیرنەكەیتەوە ئەوا »كافری« و هەمووش���مان 
دەزانین بەگوێرەی ئایین كەس���ێك كافربێت 
س���زاكەی چییە، جگە لەكوشتن چیدی نییە. 
لەئێس���تادا ئەو رەوتەی ك���ە وابیردەكاتەوە 
تەنانەت پێشیانناخۆشە ئەم خەڵكە بەئازادی 
ئاهەنگ و خۆشی بگێڕێت و دژی هەر چەشنە 
بۆنەیەكی خۆش دەوەستنەوە بۆ نموونە: دژی 

ئەوەن لەسەریساڵدا خەڵك خۆشی بگێڕێت.
لێرەدا پێویستە هەڵوێستەیەك بكەین و هەموو 
ئەو كەس���انەی كە خاوەنی بیرۆكەو رێچكەی 
نوێن دەبێ بكەونە خۆیان بۆئەوەی وتوێژێكی 
ژیرانەو لۆژیكییانە لەگەڵ ئەو خەڵكەدا بكەن.
ئێمە خەڵكەكەمان زۆرینەی موسڵمانەو بڕوای 
بەدیموكراس���یەت هەیەو بڕوای���ان بەپێكەوە 
ژیان هەیە، بەاڵم ئ���ەو گروپەی هەڵگری ئەو 

بیرۆكانەن هەمیشە دەیانەوێ ئایین بۆ مەرامی 
سیاسی خۆیان بەكار بهێنن و بەهۆی ئایینەوە 

هەستی خەڵك بورووژێنن.
لەو چوارچێوەیەدا وشەی جێندەر جگە لەبیانوو 
بۆ پەڕاندنەوەی پشێوییەكانی بەغداو میسر بۆ 

هەرێمی كوردستان هیچی دیكە نەبوو.
ئێمە لەهەرێمی كوردستان ئەوە چەندین ساڵە 
وش���ەی جێندەر بەكاردەهێنی���ن و رێكخراوی 
تایب���ەت بەجێندەر هەی���ەو بەفەرمی لەالیەن 
یاس���ایی  مۆڵەتی  هەرێم���ەوە  حكوومەت���ی 
پێدراوەو كاردەكات، كەس���یش الری نەبووە. 
ش���تێكیش هەیە پێویس���تە روونی بكەینەوە 
ئەوی���ش ئەوەیە كە س���ەرۆكی هەرێم ڤیتۆی 
وش���ەی جێندەری نەكردووە، بەڵكو سەرۆكی 
هەرێم یاساكەی ناردووەتەوە پەرلەمان و دەڵێ 
ئەو وشەیە روونبكەنەوەو بەكوردی و عەرەبی 
بەرامبەرەك���ەی بنووس���رێت و ئەمەش مانای 

ڤیتۆكردن ناگەیەنێت.
لێرەدا هیوادارم هەموو ئەوانەی بانگەش���ەی 
دیموكراتی دەك���ەن و خەمخۆری دیموكراتین 
ل���ەم هەرێم���ەدا بكەونە خۆی���ان و كاربكەن 
بۆ بەرگریك���ردن لەدیموكراتیی���ەت، چونكە 
دیموكراس���یەتی پرۆس���ەی سیاسی هەرێمی 
كوردستان بەشێوەیەكی گشتی كراوەتە ئامانج 
و ئ���ەوەی دەكرێت بەبیان���ووی بەكارهێنانی 
وشەی جێندەر پیانێكی بەرنامە بۆ داڕێژراوەو 

پێویستە رێگری لێبكرێت.

بیانوويەك بۆ پەڕاندنەوەی پشێوییەكانی عێرق 
و میسر بۆ هەرێمی كوردستان

پەخشان زەنگەنە*

* ئەمینداری ئەنجوومەنی خانمان
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