
 ی کوردیکەلتوورلە نێو  تی شاراوهێنسڕەزخوازی و تەگڕەبوونی هاو

 تاڵی وەوەرەو پیاو لە کوردستان و د زخوازانی ژنەگڕەهاو تانەیەتایبی ەوەندنێخو

 1دیەحمەکامیل ئنووسەر: 

 9002/11/8ڕێکەوت: 

 ەتەڵموو حاەبە هر ەرامبەی بەناسانڤکی مرۆەیەوانگڕدا ەد ڵوەه ەوەانافڕتنۆگێکی ئێتەم وتاره بە بابەئ

کورد  یکەلتوورتە لە ەم بابەت. ئێبەی کوردیدا هکەلتوورلە نێو  تیێنسڕەزخوازی و تەگڕەکانی هاوەشاراو

کان ەییرکەلتوومە ڕی نۆێمان کاتدا بە پەم لە هەاڵیە بەموو کۆمەڵگاکانی دیکەی هەوێکانیشدا هاوشەرانییێو ئ

س ەچ کم هیەاڵبئاگادارن نی وان لە بووموەهوه، واتە ەنێڵهەالی خۆیان دئەم پرسە کی ئاشکرابوو ەنییێک نهەو

نس ەڕزخواز و یان تەگڕەسانی هاوەک ،ەتەم بابەئبۆ ک ەهۆگرییهیچ ونی وبەنهۆی وه قسە ناکات. بە ەم بارەل

وره ەسە دم پرەکانی ئەک لە هۆکاره گرنگێکەرمی ناسراویان نییە. یەکی بە فێورەلە کۆمەڵگای کوردستان د

 کیێتەباب هاوڕەگەزخوازیی پیاوان، ێوه نادوەیانەس لە بارەی کەوەای ئەڕرەکانە. سەباو تییەێزەگڕە

تی ڵەت لە حاەنانەکراوه و ت ڵمتر قبووەتاندا کەئافرو الە ن یزخوازەگڕەبوون و هاوسنڕەم تەاڵناسراوه، ب

ێستا وان ئەئ، ڕۆژهەاڵتی نێوەڕاست ژنانیو لە نا کشانی فیمینیزمەڵم لەگەڵ هەاڵت. بێسند ناکرەرمیشدا پەناف

ت بە پرسی ەبارەنن. سێست دەدەزموون وەتی خۆیان ئێزەگڕەی ەزیاتر لە بار ەوەادایمڕم پاەی ئەگڕێلە 

یان ڵوەه انیرێرانی کورد و ئەم نووسەاڵی نووسراو لە ئارادا نییە، بەشینێکان پەکوردلە نێو  زخوازیەگڕەهاو

 وه. ەژینێنە توەست بدەدزخوازاندا گەەهاوڕلە نێو  ییەکەلتوورم تابۆ ەبواری ئ ەداوه ل

 

کوردستان  یی کە کۆمەڵگای کوردیەوەای ئەڕرەستە. سەر دەم لە بەی نووسراوی زۆر کەرچاوەر بۆیە سەه

داژۆیانە ت تونەنانەیی و تەمیشەی هەوێی سنووری فیزیایی کوردستان بە شەوەرەک لە دێلەشگەت بەنانەو ت

، لە ننگەجەلە دژی د ە( دەوەستنەوە ولێکەوتەی ئەو)کە کان ەتییێزەگڕەوره ەینی دڕنیتە و گۆێڕدژی مۆد

 یەوەژینێتی توڵەندین حاەچ ێوەمهەدا دەژێلە درمە. ەکردن زۆر کڵی قبووەژڕێتی ێزەگڕەبواری ئازادی 
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زه و ێنگەم لەگەڵ کردن و ئەوه قسەژینێم توەتی ئەر بابەوو کە لە سڕمە ەسانە بخەو کەت لە بواری ئەتایب

ی ەلە باروه و ەکدانێر تیشکی لەزخوازی خستۆتە بەگڕەندیی لەگەڵ هاوەیوەلە پ موانەکانی ئەڕەداپ

 کردن.  ێپرسیارم ل یانەەخۆیان ه ەڕم ەک کە لە کۆمەڵگای کوردیدا لەیەوانگڕ

  مەکەتی یڵەحا

پرسیم کرد. و ڵواەو حو اڵو دانیشت و من بە فارسی سە، ئێکرد دانیش ێ، داوام لەکەتە ناو ژوورێه دڕکو

ک ێکەان لە یویەی ئەکەین. دۆسییەک ئیش بکەیەوه ماوەکێپ ڵۆفیشناڕی پەوێیاره بە شڕبوه کە ەمەکەوونی دڕ

م ەگی بکی خۆشە بە کاکە بانێپرسم پەی دێکرد. لەکارم دپێدام کە لەوێ ن ەندەوانی لەکانی شارەیاسایی ەشەلە ب

 ێجەستبەتم. ئینجا دەبانگم بکە من ئافر دادەمیشە بە ەوه تکایە هەداتەم داڵو زۆر جیدییانە وە؟ و ئدادەیان 

تانە ەی ئافرکێ، ناوی خۆی بۆ ناوڕێزی خۆی بگۆەگڕە ێی بتوانەوەنم بۆ ئێکی بناسڕێکا بە پسپۆەد ێداوام ل

 کەور یەبۆ لە د ەکێکەڕەم )گڵێب ێپئادرەسی گەڕەکی سۆهۆ کا کە ەد ێو لە کۆتاییدا داوام لبگۆڕێ 

ر ەلە ب ییەمەکی پێزۆر کورت و تاپ یکێنێنی بریتانیا( داوەندەندی لەزخوازان لە ناوەگڕەی هاوەوەکۆبوون

نی ێشو ێبوو لە ج ڕکانی پەقاچوتبوو. ەرکەواو دەمکی تەم چمیێ بوو کە بەاڵی ئاوەکەی تاپەخەنده یەوەئ بوو،

قاچی موو مووی ەر هەه ێلوەد گایەیێو جەی تا ئەوەدایە بۆ ئڵوەوه کە زۆر لە هەوونی کردڕینی تیغ و ڕب

ر ەبوو و ههەشی ڕەستوور و ەئ ەکیویوت. ناوبراو مێبەه انمتریەکی کەکانی موویەقاچی ەوەبۆ ئ ێبتاش

کان، ەوستیلنگوەکان، ئەگواربە الی منەوه ی نییە. ەکی ئاسوودێئیشبە هۆی ئەوەوە دا کە ەد ش پیشانەتەم بابەئ

 تم.ە: من ئافرڵێی بەوەتوون بوو بۆ ئەکی چڵێوەی هەکەرزەپاژنە ب ەوێاڵکان و پەزنجیر

ە ی کەوەی بۆ کردم، ئەران قسێتی ئاڵت بە ژیانی خۆی لە وەبارەک کە لەگەڵی بووم سەیەفتەی هەلە ماو

نوێنتر بە هۆی ڕوانینێکی نەرمیداوه. ێزی پەگڕەینی ڕقووم ئیزنی گۆ ی لە شاری ئاینیاڵکی باێندەچۆن کارم

لە سەر ئاستی هەموو جیهانی کی ناوازه ێتاڵک وەوئێران نگە بتوانین ڕەبەرامبەر بە گۆڕینی ڕەگەز 

ە ستانەربەخۆیان سهۆگریی سێکسی بە هۆی زخوازان ەگڕەر هاوەگەت ئەبەڵین، هەم بدەڵەلە قموسڵمانان 

کراون،  ڵتانە قبوواڵم وەر لەک هەنس نڕەسانی تەم کەاڵ، بنرێێپەسەردا دەیان بە سەدارێن سزای سەئیش بک

 1282ی ڵینی لە ساەئیمام خومندن. ەتیش سوودمڵەوەری خۆیان لە پشتیوانی دەسەت بۆ چارەنانەکوو تەڵب

ریان کردووه دا گیەڵەکی هێشەیان وایە لە لێی وا پەسانەو کەیاندووه ئەایگڕیە کە ەناوبانگی هەکی بێیاندنەاگڕ

ناسنامەی ە یە لەز بۆیان هەگڕەینی ڕت پاش گۆەنانەرباز بن، و تەم زیندانە دەکە لپێ بدرێ ەیان چانسم ەئ ێبەد

انن زەزۆر نگریس دکی ێزخوازی بە تاوانەگڕەکە هاو ێوه بەم پرسە ئەنگە هۆکاری ئڕەند بن. ەسوودم ێنو

ران ێکە لە ئوەبیری نایە ت ەبەڵکردووه. ه ڵقبوولە جیات هاوڕەگەزخوازی تیان ێنسڕەوه تەر ئەبەر لەو ه

ناوبراو  وهەڵسووکەوتی لەگەڵ ەند نەشیاوانە ران چێی کە لە ئەوەت. ئێکی باشیان لەگەڵ کردبێوتەسووکەڵه

 ڵیشناۆفڕتی پەیارم ێوەی لەوەبۆ ئ ت کۆ  بکاەاڵۆژهڕی ئورووپاکە دەکەوێتە س ووڕو بالەرەناچار بووه ب

فۆنیان ەلەکانماندا تەی قسەدا لە میانممەوتنی دووهەکێت. لە چاوپڕێبگۆخۆی زی ەگڕەو لە کۆتاییدا  ست بخاەد

ی بۆ پۆست بێرگ کتەند بەتوانم چەئایا د ێی بزانەوەفۆنی بۆ کردم بۆ ئەلەوه تەرانێک لە ئەیڕێبۆ کردم، هاو

ە ب .مم داوهاڵو منیش و ؟مێکی کوەڵپرسیم کە خ ێزۆر بە ئارامی لئەو ا. ڕگۆدادەنگی  ەوەم؟ لەگەڵ ئەبک

جا بە اما و ئینێڕک تێمەران(، کێتی کوردستانم )کوردستانی ئەاڵۆژهڕکی ەڵوت کە خەرکەفتارمدا بۆی دڕ

ئەو  وشە نییە کە منیش کوردم؟ ێوه کەم پرسی بە الیێلکی کرماشانم. ەڵوتی: منیش کوردم، خ نزمکی ێنگەد



 ،ێی دا بمکوژڵوەنسم هڕەزخواز / تەگڕەزانی من هاو ێئاخیان کردووم، باوکم کاتخانەوادە مدا وتی: اڵلە و

ماده م، من ئاەکەدلێت مارگژن. تکا ەکورد زۆر دگەلی م و بچم بۆ تاران. ەا بکڕمن ناچار بووم لە کوردستان 

وه و بە چاوی ەنێنەم بۆ دەشێر بزانن کەگەک ئەڵرانیم. خێم ئڵێس ناەک ت الیەنانەکوردم. من ت ێس بزانەنیم ک

نە سکی هاتێفرم ڕدا بوو کە لە پەرێن. لەوتم لەگەڵ ناکەسووکەڵک هڤێک مرۆەوان وەوانن، ئەڕم دێخراپ ل

 خوار. 

 

، و ێربۆ بک وتوویەرکەکی سەینەشتەرگەریبۆ گۆڕینی ڕەگەزی خۆی ی کە ەوەبوو، ئەونی هەنیا دوو خەت

ەگەڵ بکات. ل هاوسەرگیری تە کچێر ببەگەدابوو کە ئ ێنی پەڵێکە بشاد بێتەوە ی ەکهاوڕێبە ی کە دیسان ەوەئ

م کە من ڵێس بەبوو الی کەبووه، بۆم نناخۆشم  یکێمن لە کوردستان ژیان دا وتی:ەژێناوبراو لە در

 یەلە بارس ەت زۆر کەبەڵهت. ێبزان ەتەم بابەۆژان باوکم بڕلە  ێۆژڕکە ترسام ەزخوازم، زۆر دەگڕەهاو

ە من یە کەوەستم ئەبەکردبوو، م فتارمدا شکیانڕم بە ەبوو یان النیکەانیارییان همن زهۆگریی سێکسی 

وه ەم بارەی ئازادانە لەوێس بە شەم هیچ کەاڵببوو. ەکی ناسکم هێنگەکرد و دەفتارم دڕک ێتەی ئافرەوێهاوش

یان ێکان لەمنترەتەک پیاوه بێی بە ئاگا بوون. کاتێمووان لەک بوو کە هەنییێتە نهەم بابەکرد. ئەدەی نەقس

ار ج ێندەکان هەنجەا، پیاوه گێڕگەردەووی خۆیان وڕبینی ەک منیان دێوه کاتەییڕەوانیم یان بە تووەڕد

ک ێمەک ەکەت لە تاران دۆخەبەڵ. هتانە و توانجم لێ بدەنتم ڵەواڕە ەڕن، یان لە مەشم بکەکۆشان لە باوەدێت

ی ەناڵاو سەی ئەژێدا. لە درەدەخۆشم ئیتر گرنگیم نلێت ناشارمەوە کە ناسی، ەدەس منی نەجیاواز بوو. هیچ ک

ر ەتای خۆم بوو، من هەمویست ببم. خەک کە بووم و دێشتە هۆی ، بکردەرمم لە خۆم دەران دژیام شێکە لە ئ

م خۆش بوو ێمیشە پەویست. هەکان خۆشتر دەکانم لە کچڕەن جیاواز بووم، من کووه لە دیتراەییڵلە مندا

وو بەس لە الم نەخۆم بووم و کی ەکەکدا کە لە ژوورێسپایی لە کاتەم و بە ئەر بکەب ەل جوانرگی ەجلوب

 گرت.ەم لە خۆم دەنێکرد و وەئارایشتم د

شم کیێموو کارەم پرسە هەوه، بۆ ئەم کۆ کردەپار ڵرگرتبوو، دوو ساەزم وەگڕەینی ڕگۆ مۆڵەتیدیاره من 

بوو و ەویستم نێی پەپار ەمەای ئەڕرەکان. سەلێتا شتنی ئۆتۆمبەهبگرە  ەوەوچکەکرد، لە شتنی قاپ و ک

زی رەی دەبا پارەدهەروەها م. ەتیم دابین بکێزەگڕەینی ڕواوی گۆەچووی تێتخەرج و م پاره ەتوانی بەمدەن

کخراوی ڕێ ێوەک چوومە ئێووس. کاتچوومە بالڕ شەوەر ئەبەر لەکانم بدابایە. هەی شتەهۆرمۆن و دیک



م بۆ ەرنامەتیم بێزەگڕەینی ڕگۆ نەشتەرگەرییدا بۆ ەتاڵم وەلدا یان ڵوەوان هەکردم. ئ ێکان پشتیوانی لەوەتەن

ومە چوەکرد و دەر دەرگم لە بەک جلوبێی کچەوێک هاوشێم بوو. کاتەستەدا زۆر ئەتاڵو وەژن. ژیان لڕێداب

بووم پیاوان ەد ەڕپێک بە الیاندا تێکرد و کاتەۆ دڕرز ەتفیان لە عمن بە بینی  کەسانی بەسااڵچوو و پیروه ەرەد

زخوازان( ەگڕەت کادری پزیشکیش زۆر هۆمۆفۆبیک )دژی هاوەنانە. تیان لێ دەکردمهۆکان ەنجەو ژنە گ

 کردم. ەد ێزی پڕێێهات بەس دەر کەو ه نبوو

سناکی کی ترێرهاتەسەناوبراو ب یانکێۆژڕئەوەی کە تا ەران بوو، هەم زۆر نیگەاڵخۆشتر بوو بڵد بێگومان

 (ی هاتبووتێزەگڕەینی ڕی کە کاتی گۆەو کاتەل) نەندەرشی دوو پیاو لە باکووری لێه ەڕلە مبۆ من گێڕاوه کە 

موو ەزی بە هڕێێک بۆ بێوێ)جندەخستە پاڵی ی ناشیریان ەدا و ناو و ناتۆرەیتا لە زکیان دەپ یتاەوان پە، ئبوو

ا تەها ترسا بوو کە هەیان کردبوو، ناوبراو وەڕەاڵب ێوەوه لەناوییێکی خوێموچاوەزخوازان( و بە دەگڕەهاو

تگوزارییە ەرپرسانی خزمەوه کە بەرەهاتە د ڵو کاتە لە ماەنیا ئەو ت ووەوتەکەرنەوه دڵەۆژ لە ماڕند ەچ

 کان لەگەڵی بوون. ەکۆمەاڵیەتیی

رده. ناوبراو شادترین ژنی کولەم دنیایەدا واو. وتی ەی تکێخاتوون ەتەستا بوومێی وتم کە ئێپ نەشتەرگەریپاش 

یە ەڕێاوستا چێکا و ئەد ڤرێوه سەو خواردن اکەد بار ئیشرپرسی ەک بەی سۆهۆ وری نیمچە کات لە باەوێبە ش

 ت. ێوەری داهاتووی بکەچاوی بە هاوس

 مەتی دووهڵەحا

د ەوەی نەیەد کانیەچوونڵتێکهەیان لە ەک ملیۆن کورده کە زۆربەپتر لە یشوێنی نیشتەجێبوونی  ڵونبەستەئ

شتووه ێه ێشی تورکیا بە جەی کوردستانیان لە باشووریترین بەک ناوچککان و پەتییڵەوەد ەزێوان هێلە ن

 تیاریگەشی ەکۆچیان کردووه. لە نزیک ناوچ ڵنبۆەستەو ئەرەم ناوچە بەئ یزاران گوندەو پاش کاولبوونی ه

چوکیان کار و ئیشی ب ێوەرانی کورد لەی زۆری کۆچبەین زۆربڵێتوانین بەد ئاکسارایدایە کە دەحمەتان ئڵسو

کان بە ەقامەر شەس لە سەک ێندەت هەنانەدووکانی بچووک، و تک لە ەیەکردووه، ناوچ ێجەبێبۆ خۆیان ج

 ن. ەکەستفرۆشی دەوخۆ دەاستڕی ەوێش

، پێ دێ کۆتیایی ویەر زێک لە ژێباربە کە  ێکرەدی دەتاریک و پیس بۆالنێکی زیز کەلی عێهۆتنزیک لە 

ۆیان وخەاستڕدا مووسیقای ەم بارەتی کورده. لەزخوازانی پیاو و ئافرەگڕەهاو ت بەەکی تایبێم باره بارەئ

م باره ەن. لەگەڵ هاتنتان بۆ ناو ئەۆمانسی بکڕوه پانتاکە ێم شەی بەوەواو تاریکە، بۆ ئەی تەکەوەیە و جەه

 .پیاو و ژن 4کهاتوو لە ێکی پێووپر. گژنبزانن پیاون یان  ێوه بەر ئەنگە لە بڕەن، ەکەیرتان دەمووان سەه

ن. پاش ەکەکم دێزێر مەشتی سێبانگه ەوەخواردن بە مەبەستیکە ێخانم م کەەکڕێلەگەڵ هاو داناەی پەکەزێلە م

ە ستیان کرد بەدشتنی کوردستان ێه ێجەبتی ەت بە هۆکار و چۆنیەبارەوان سەیک ئەند پەی چەوەخواردن

ر ەسکرد و ەزخوازانی ژن ئیشی دەگڕەکی پشتیوانی لە هاوەن جی ئۆیێئلە کان کە ەک لە کچێکەقسە کردن. ی

ی ەکەدێیتوانیوه لە زەی کە بۆچی نەوەکانی خۆی و ئەزموونەت بە ئەبارەکی سوویدی بوو سێکخراوڕێبە 

 زخوازەگڕەیە کە من هاوەوەی ئەکەیە، هۆکارە: زۆر سادوتیناوبراو ی کرد. ەوه قسەتێنێخۆی )باتمان( بم

ۆناغی قم لەگەڵ لە ەکەمام ەک کچێم بووم و کاتەبووم عاشقی ئامۆزاک ڵرمنداێک مێبووم، باشم لە بیره کات

کە کی دیێوه. ژنەمتوانی و زیندوو مامەم نەاڵم دا خۆم بکووژم بڵوەکرد من هشووی بە دۆستەکەی  ییداەئاماد



و ەو ناپاکی لەگەڵ کردم و لەزار بووه؛ ئێی بەکەردێم لە مەاڵکردبوو ب هاوسەرگیری ڵسا 5ی ەبۆ ماو ەڵێد

م ەم، ئووسییە زۆر شادترڕکی ێم کە کچەکەستا لەگەڵ دۆستێک بم، من ئێلەگەڵ هیچ پیاو ێوەوه من نامهەکات

نیا ەکیان تەبوو، یەیان هەوێرهاتی هاوشەسەکانیش بەدانیشتبوو. پیاو ەکەتر دوورتر لە ژنەند مەکچە چ

کی ەڵی( وتی: من خنەکەدێمن پ یەکەییڵونبەستەئ یەکدا کە بە تورکیێیتوانی بە تورکی ئاخافتن بکا )لە کاتەد

وه ەرێنگۆ لەکی دیکە بینیبوو و دێکردن لەگەڵ پیاوکسێکاتی س ەمنیان ل کەڵدا خەو گونەلکی بچووکم، ێگوند

دان. ێیان پەکڵەواەوت و هەک و مامی منیان برد بۆ مزگەڕەکانی گڵەالی گوند و پیاوماقووەو م کردێستی پەد

زرایە ەو مەو ئەرەرا بێبیستبوو، خی دیکە ڕند کوەی لە چەرهاتەسەم بەوت ئەکەڵم بە هەکەی قوتابخانڕێهاو

وه ەاتو کەو ل ەرەنقەئیانده ەم بوو کە خۆم گەنده پارەوەر ئەکان بووه. من هەڵەیدا ئاگام لە ئاژێکا کە من تەا دڕ

 م. ەکەم جار جار لەگەڵ دایکم قسە دەاڵب .ی خۆمانەکەندگو وه بۆەتەاومەڕگەئیتر ن

 مەیێتی سڵەحا

تە زانسلە بواری ران ێکانی ئەهلییەک لە زانکۆ ئێکەلە یە، ڵنده ساەوەنیان بیست و ئەمەر دووکیان تەه

نجان ەگ یکەلتووروه لە بواری ەینڵکۆێریکی لەکە خکدا ێلە کاتنن. من )ک( و )ف( ێخوەکان دەکۆمەاڵیەتیی

کی ێو کچەئ ێس نازانەهیچ ک ەڵێد .ان ئاشنا بوومیەڵگەکانی ژنان لەکی مافێڤانی چاالکەگڕێران بووم لە ێلە ئ

یە ەوانەم لەکەوادەنیا خانەبم، نە تەشە دێمن زۆر تووشی ک ێبزان ەتەم بابەک بێسەکر ەگەزخوازه، ئەگڕەهاو

 ەڵێوه و دەکاتەنگی نزم دەد داەم کاتەوه. لەندیخانەیە بمخاتە بەوانەتیش لڵەوەت دەنانەکوو تەڵبمکوژن، ب

 داره دا منیشێزخوازی لە سەگڕەتاوانی هاو نجی فارسیان بەەکە کە دوو گەی پارەوێیە هاوشەوانەت لەنانەت

بووم بەی کە لەگەڵ )ک( لە زانکۆ ئاشنا نەو کاتەتا ئەمن ه :داەکانی دەژه بە وتێناوبراو درن. ەداره بدێلە س

ئەو کوڕەی وا کیان کە ێۆژڕکرد، ێستی پەردیسی زانکۆ دەلە پک ێموو شتەزخوازم. هەگڕەزانی هاوەمدەن

هاتە الم ت بووم ەتاقێدا کە من زۆر بەوەو شەنا، )ک( لێدیکە وازی لە من هکی ێر کچەویست لە بدە خۆش

وتە ەکی خۆش کێستەدا کردم هێشی پەک کە باوێمە هاوژوور بووین، کاتێوه. ئەداتسووکناییم ببۆ ئەوەی 

وه ەو کاتەلوه. ەمن ئارام بکات ێبەیزانی چۆن دەاست دڕیشت و ەگەدێوه، ناوبراو زۆر بە باشی لە من تەمڵد

 ین. ەوەکێمە پێئ

 



 

 

 مەتی چوارڵەحا

لە  ڵێە. ناوبراو دکۆڕسی بااڵی تەواو کردووەئاڵمان  تیاڵو لە ویشتووه، ەگێنی پەمەتمەکی کێ)ئـ ف( پیاو

بیر نایە. من بۆ ەشتم و ێوەت بەبارەسکوردستان( لە دایک بووه. من زۆر  هەرێمیلە بجە )ەڵەهشاری 

بژیم.  ێوەبتوانم ل ێوه ناچەم لەاڵوه بۆ کوردستان بەامەڕگە ڵماەردانی بنەیی و سڵەماەبنکی ەرگیرییەهاوس

کە  کێمە بۆ منەبژیم، ئ ێوەیە کە من ناتوانم لەوەستم ئەبەدیاره م (ت بووەتاقێم بەکەست دەدا هەم کاتەل)

ورامانم و ەی هەکی ناوچەڵمن خ (دابە وتەکانی دە ەژێئینجا در)زخوازم، مومکین نییە، ەگڕەکی هاوێپیاو

انە. کوردستدیکەی کانی ەتر لە ناوچشتا زۆر ئاینیێورامان هەای من هڕبە کات. ەمتر دەستەئ ەکەمە پرسەئ

 ێبزان ەتەم بابەتە بەشیرەرۆکی عەم کە سەکەه مامڕکوت ەتایبەکانم و بەر خزمەگەئ: ەڵێدا دەژێناوبراو لە در

لە نێو  ی کردووه( وەککەتی مەک کە زیارێسەحاجییە )ک ەسەم کەئدەزانی چی ، داەوو دڕ   خوا دەزانێ 

مووی لە ەووداوانە هڕم ەئ (داەدێی پەژێشان و درێک ەکا بە جگرەست دەد)یە. ەزی هڕێکاندا زۆر ەخزم

 کرد. ێستی پەد ئورووپا

 ڕێک لە هاوێکەکیان من لەگەڵ یێوەی کە شەوەتا ئهەزخوازم ەگڕەزانی هاوەمدە، من نەکەی بڵێماستڕبا 

 زانم بۆچی هیچ کاتەوه دەمەکەابردوو دڕ بیر لەستا کە ێ، ئکردکی ەیڵەو جووەکانم بووم و ئەهاوزانکۆیی

م خۆش ئەو کوڕەیستا لەگەڵ ێ: من ئەڵێد (ویێر لەنیشتە سەک دەیەئینجا بز)بووم. ەدەک نێشقی هیچ کچەع

 ؟بۆ زانیەوه، خۆ دەم بشارمەکەندییەیوەپ ێبەیە کە دەوەم ئکەەشێنیا کەک باشە. تێموو شتەژیم و هەددەوێ 

کار ندێە خون کیڵێەیان دێپو ئیمە ره ێنە ئێمە دێردانی ئەم بۆ سەاڵی خۆمان کە نایانناسم بەس لە ناوچەمن زۆر ک

لە  ێۆژڕکە ن ەکەمان دەکەبە قس اوڕمووان بەموا هێپژین. ەو لە ژووری جیادا دیە کە )ئـ ف(ـین ێزی لەح

تادا ەرەبووم، لە سماندوو ییە ەم ژیانە دووانە: من ئیتر لەڵێیە. ناوبراو دێک ئەوە ڵێن بتوانن ئازادانە بڕۆژا

ەی ئەو کوڕستا ێم ئەاڵم خۆش بوو، بێترسیدار بوو، من پەو م ورووژێنەرزۆر و ش ێاکڕرنجەسم پرسە ەئ

وه ەمەبک وونڕکۆشم بۆی ەدێتاستی ڕین؟ من بە ەبۆچی وا بک ەڵێوام دەردەازییە و بڕتە ناەم بابەبم دەوێ خۆش

ک کە ێسەتی. بۆ کەت مافی خۆشیەبەڵناگا، هێو تەم ئەکەست دەم وا هەاڵۆزه بڵنده بارودۆخی من ئاەکە تا چ

مە ێن، ئچەمەدا ەڵهبە ر وا ئاسان نییە. ەم پرسانە هەیشتن لەگێکی زۆر جیاوازی لەگەڵ من بووه تێژیان

ش ووپائورت لە ەنانەتیی زخوازەگڕەین. هاوێناکر ڵزۆر قبووویش ەن دۆستان و ناسراوانی ئەت لە الیەنانەت

 ر وا ساده نییە. ەه

 ێکسییەسک پرسی هۆگرییە ەی تابۆیەوەای ئەڕرە: سیەوەناسیڤمرۆگۆشە نیگای م دیارده لە ەک بۆ ئێوانینڕ

ت اڵو یەوەرەرانی دەبڕێکان، ەنسڕەت ەڕزخوازان و   لە مەگڕەهاو ەڕم ەل ر،  ەگرتۆتە بسازگارەکانی ان

ئەوەی لە واڵتی ئێران بە هۆی ئەم تاوانە مافە مرۆییەکانی بوون. پاش لەم بارەوه ری باسی گشتی ەکێستپەد

کانی ەکی مافێ، پشتیوانلێیان درامچی ەو بە قا کرل ێشێپکاپڵێکی هاوڕەگەزخوازی کورد بە شێوەی تۆقێنەرانە 

کانی ەشەی بەوێسی: لە کوردستان هاوش( نووIndymedia.comدیمیدیا )نزخوازانی کورد لە ئیەگڕەهاو

م پرسە لە ەی ئکارکران نییە و هۆڵی قبووێاستی جڕزخوازی بە ەگڕە، هاوڕۆژهەاڵتی نێوەڕاست یەدیک



راورد ەون بەزێکی قێک کارەکدا وێنەمەموو زەمیشە و لە هەزخوازی هەگڕەیە. هاوداەمێی ئکەلتوور ئاین و

مە ێی سرووشتی ئەوێبە شوه ەر ئەبەر لەبووه. هباو ربازیی زۆر ێی نەوەی کۆن کردئورووپام لە ەاڵکراوه، ب

ی مچەق بە، نییە ڵتم قبووەریعەیاساکانی شکە مان کاتدا ەم لە هەاڵزخوازی بووین بەگڕەدژی هاومیشە ەه

 تە. ەریعەشڕێساکانی ک لە ێکەمرن یەی دەو کاتەتا ئەزخوازان هەگڕەدانی هاوێل

زانن ەد وه خۆتان باشێ، ئپەروەرنکی ئاینێسەوه کێر ئەگەخۆشە بژین. ئ ێسانە چۆنیان پەم کەئڕێگە بدەن 

 ت. ێبهە تەەم بابەکتان لەگەڵ ئەیەشێک ێنابنین  پەروەرر ئاینەگەبن و ئەو دنیا تووشی چی دەوان لەکە ئ

تی ەایزڕەنا ێتوانەم پرسە دەن، هۆکاری ئەمچی بدەلە ق خەڵکی ەوەوه بۆ ئەننێهەو بیانو د ڕمیشە بەالکان هەم

 ت. ێکردنی پیاو لەگەڵ پیاو و ژن لەگەڵ ژن بکسێراب و یان سەی شەوەوان، خواردنەین دژ بڕربەد

 :ێنووسەردستان دزخواز لە کوەگڕەکانی ژنانی هاوەکی مافێچاالک

ر سەیک ەخۆشییەک نەونابێ یە و هیچکات ەقینەاستڕکی ەیەژنان و پیاوان دیارد وزخوازی لە ناەگڕەهاو

 . بکرێت

تا ەه 0.1ی ەنزیکزخواز ەگڕەسانی هاوەیە. کەکی هێکانی خۆی هۆکارەمەر کام لە سیستەسرووشت بۆ ه

وه و ەتێکاندا سنووردار نابڤەنیا لە مرۆەم پرسە تەنن. ئێک دێپ دادنیالە کان ڤەتی مرۆەشیمەد لە حەلە س 1.0

م ەی ئوتنەرکەی دکاریان وایە هۆێس پەک ێندەیە. هەکانیشدا بوونی هڵەک و گوەووڕت ەنانەکان و تەڵەلە ئاژ

زۆر  ، چوونکەێسات بگیرەکارگری لە ڕێی ەوەبۆ ئوییە ەزگۆی ووی ڕتی ەشیمەی حکردنڵۆڕدیارده کۆنت

دەست ان کڤەک مرۆێنە کاتێ، بۆ وێنێدی بەب ێکی نوێیرانەق ێتوانەوی دەووی زڕتی ەشیمەحڕێژەی بوونی 

ین کە بینەنن، دێم دەرهەب ڤنانی مرۆێر بۆ بە کارهەوەلەپکی زۆری ەیەژڕێو  کانەرەوەلەدنیای پدەخەنە نێو 

ش ەمێکوو ژیانی ئەڵکانی جیهان بەرەوەلەنیا ژیانی پەکە نە ت ێبەنده دروست دڵبا انزایونفلۆەخۆشی ئەن

 وه. ەترسییەخاتە مەد

شایەدی وه ەینەژوو بدێک لە مڕێر ئاوەگەندن، ئەرمەر و هونەنێزخوازی داهەگڕەسانی هاوەی کەزۆرب

 ەتڵەم حاەتد لەامبۆ و هڕکوو ئۆسکار واید، ەرانی جیهان وەسوو نوندان ەرمەک لە هونێکە زۆرئەوەین 

 ر نین. ەدەب

ات. ر بکەسەچار ەشێیتوانیوه کەرگیز نەکاره هڕێم ەزخوازی توند و تیژی نییە و ئەگڕەمی پرسی هاواڵو

خۆمان  کانیەدان بە جیاوازیی ێبەرانە بین، دەنێداهن و ێڕکی مۆدەدای بنیاتنانی کۆمەڵگایەوەڵمە هێر ئەگەئ

کچ،  ێتوانەزخواز دەگڕەسی هاوەوه بژین، کەکێوه پەتییەین و بتوانین بە ئاشتی و دۆستایێلەگەڵ دیتران بن

م پرسە ەکە ئ ێنێیەوه ناگەوه ئەشارندەتە ەم بابەئوان ەر ئەگەت. ئێوه بێر یان دۆستی نزیکی ئە، هاوسڕکو

ین، ەدەژه بە ژیانی خۆمان دێبین و درەوه دێئ ڵین و دیسانیش لە پاەوه هەژووێتای مەرەمە لە سێبوونی نییە. ئ

 ێبەوه دەی نییە و ئڕرشۆەشق سەع ڵر حاەهەتە بگرن. بەم بابەز لڕێن و ەبک ڵمە قبووێئواتە باشتر وایە ەک

 ت. ێزانەی دڕرشۆەشق بە سەوه کە عەتێت ببڵەجاەخ



 

و ەردووه کە ئک یشنیارێیدا پێکی بە ناوبانگی نووسیوه و تێبێوه کتەناسییڤمرۆی ەوانگڕت مید لە ێمارگار

کە تازه  هۆگریی سێکسیکوو ەووه )ەتێنێمەد یڵساەورەبۆ گ ییەوەڵرمنداێملە  لە تێپەڕینی کە ەرانییانەنیگ

 ەرێل کا،ەدئیش نجان ەگلەگەڵ ا ۆوگرن. ناوبراو لە سامەیی لە خۆ دکەلتووری ەکهاتێپ (هەستی پێکردووە

زموون ەبە ئ هاوسەرگیری ر لەەکسکردنی بێت بە سەنانەخۆیان تهۆگریی سێکسی دا کە ەهانیان د کەلتوور

وه ەتێوەکەد ێکی زیاتری لێم ئیشە لە کۆمەڵگادا متمانە بە خۆبوونەکە ئلە ئارادایە وه ەی ئە، و گریمانبکەن

کی ێخۆیاندا متمانە بە خۆبوونسێکسی  ن لە ژیانیەبکی هاوسەرگیر ک توانیانڵێساەورەک گەک وێو کات

ی ەتو بە و کاناۆوکوو سامەسازی نین، وەپیشپێشواو ەی کە تەو کۆمەڵگایانەت لەبەڵهت. ێبەتریان دەدێز

و  ویێشبهەڕەتێکی پڕوەک ی ڵرمنداێوانین بۆ تافی مڕ، نکانەها ئیسالمییەبری ەر کاریگێلە ژزۆر ناوبراو 

ت بە ەبارەکراوه س ەکییەوانگڕبوونی ر بە ەرامبەی مید بەوانگڕ. پەنگراوەکی ێساتەس و کارێئیستر

، امۆوایینی ساڵرمنداێملە نێو  تانەەم بابەئکردنی زموونی ەئبە ۆمانسی و ئازادی بۆ ڕکسی و ێندیی سەیوەپ

ە کەزەگڕەر دوو ەوان هێران لە نێتی ئاڵو ەە، لفەرقی هەیبە تەواوەتی ران ێنجان لە ئەزموونی گەلەگەڵ ئ

ە ڕووەوم ەکردووه. ل وەک پرسێکی مەترسیدار قەدەغەکانیان ەکسییێندییە سەیوەپک دانراوه و ێدیوار

ر ەنێرسامهەنگە سڕەی هاوسەرگیر ر لەەندیی ژنان و پیاوان بەیوەپەکانی ترسییەم سەبارەت بە ەوەوانگڕ

 ت. ێبەن

م ەئهەر جامی ڕەنگە ئەن زراوێپارزاری و ەرمەاماتیک، لەگەڵ شرشانۆیی، د ەفتاری ژنانڕئایدیاکانی 

 ەینۆژاڕئەنجامدانی و  ئورووپای لە ڵرمنداێست بە مەیوەستی ورووژانی پەتوانین لەگەڵ هەدو  ێوانگە بڕ

ی ەناڵفتاری منداڕبە  دانەژێدرکە دەبێ لەم بارەوه ڕەچاوی بکەین ش ێاکڕرنجەی سڵین. خاەبک یراوردەب

ازی ربەتی سەخزم ڵست بە هۆی دوو ساەکدەکی یەیەان لە پرۆسڕردا کوەرامبەیە. لە بدایڵساەورەژنان لە گ

بنە ەوه دەییڵرمنداێو لە م ێدرڕگۆەکانیان لە کۆمەڵگا دەورەخۆ دەاستڕ وهێم شەنە ناو کۆمەڵگا و بێد ەیانەکە ه

 (.1220 کاپالن، ؛ 1220 وب،- سینکلر) ڵساورەەگ



و کار و چنە ناەن، دەدەندن نێژه بە خوێیان دررن، ێبژەنەڵتی هەکی تایبەیەسانە پیشەم کەر ئەگەوه ئەئ پاش

 ەکەزیاتر دۆخی کوردستان ەوه، لە ناوچەنەکەە دڵماەبنبچووک بە هاوکاری کی ێیی یان دوکانڵەماەکاری بن

تان. بە ەوری ئافرەر پرسیاری دێوتنە ژەنگی و کەکچوونی هاوسێنیزه بوون بۆتە هۆی تێڕیە. مۆدەوێم شەب

ستادا زۆریان لە ێم لە ئەاڵبوون، بەوره دەگ یەوەرگیریەی هاوسەگڕێنیا لە ەژنان تییانە ریتەی نەوێش

م ەۆ و بچنە زانکەن و دێڵد ێوه بە جڵەن مااڵنی بیست ساەمەتتاکانی ەرەی یان سڵرمنداێم تافیکانی ەکۆتایی

ی ەشێک بە گشتی لە کوردستانکە ی ەوەای ئەڕرە. سدەگەن خۆیی ئابوورییەربەک لە سەیەادڕبە وه ێش

رتی ەکتی و ڵەوەرتی دەبۆ ژنان لە ک زراندنەلی دامەم هەاڵیە، بەشتا بوونی هێکاری هێزران و بەمەدان

 .1224. توحیدی، دەزانرێتپیاوان بە هی م بواره ەمتره و ئەزۆر ک تەتایب

 کی ئاشنا بووه،ێتەباب داوه لە کۆمەڵگای کوردستانەمانەرزێزخوازی لە دەگڕەی هاوەوەای ئەڕرەت سەنانەت

گەی وانڕدران، ەم دەڵەکۆمەڵگا لە قستی ەواری پەئاسک ەودەکرا زخواز ەگڕەهاو یپیاوانباس لە  کاتێو 

 شدا لە باکووریێم پرسە لە پەئکانیدایە. ەتاییەرەشتا لە قۆناغە سێزخوازی ژنان هەگڕەکۆمەڵگا بۆ هاو

بۆ کردەیی  بە شێوەیکوردستان ژیانی کۆمەاڵیەتی دیکەی کانی ەشەکرد، لە بێستی پەکوردستان )تورکیا(  د

ر ەکە لە سەی فوکووس ئەو ت بە هۆیاڵی وەوەرەزخوازانی پیاو و ژن بوونی نییە، کوردانی دەگڕەهاو

کانی ەینەمپەسای ئیشی کڕێنە ناو ەم پرسە بخەیانتوانیوه ئەنووکە نەتا هەیانە هەه ەکانی دیکەینەمپەک

ۆبییە کخراو و لڕێنس و ڕەزخوازی پیاو و ژن و تەگڕەسانی هاوەورکیایی بۆ کم یاساناسانی تەاڵب. ەوەخۆیان

لە  سانەەم کەئ کرانیڵبۆ قبووی ەوەبۆ ئ ەتە کایەناوێتیان هەرفەد ێندەم چاالکییانە هەب پەیوەستکانی ەگشتیی

م ەاڵە. بڵنبوەستەن جی ئۆکانی دانیشتووی ئێنە زیاتر هی ئاڵوەم هەن، ئەنجام بدەئ ەڕداپ ێندەه داکۆمەڵگاو نا

تا شێکان هەنسە کوردڕەزخوازانی پیاو و ژن و تەگڕەی  هاوەڵەم کۆمەڵگایانە بۆ کۆمەبوونی ئزەروورەتی 

 . دەخرێت ێپشتگوزۆر 

 ێر و مێندیی نەتمەبوونی تایبهەزخوازی و ەگڕەدیترزخوازی دژی ەگڕەدا زۆر جار هاوەانکەلتوورم ەل

راوه شنیار کێناسان پڤن مرۆەان لە الیییەکزخوازەگڕەهاو ەندییەیوەکی پەرەمی سڕفۆ ێ. سڕەچاو دەکرێت

 کە بریتیین: 

کی ەایزیاتر لە کۆمەڵگکیان ەم مژارانە یەئلە نێو  نی.ەمەی تەکهاتێتی و پێزەگڕەی ەکهاتێی، پخوازکسانەی

ر بە ەرامبەبن یاەوانگڕکان و ەژووی کوردێوه لە مەدانڕبە ئاوت. ێبەد ڵکی دیاریکراو زاێدیاریکراو لە کات

ین ەست بخەمیشە پیاو( دەن، و هەمەند تەند و مامناوەمڵەوە)زیاتر د سەکزۆر توانین ەزخوازی، دەگڕەهاو

دیی نەیوەی پەوەدا بۆ ئەن دەمەم تەانی کڕیان بە کوەوه لە ئارادا بووه کە پارەنگۆی ئەوان دەت بەبارەکە س

 ێریان بووتێۆژاوا پڕک بوون کە )مومکینە لە ێسانەمانە کەمان کاتدا ئەن. لە هەن لەگەڵ ساز بککسیاێس

انی ڕر کات باس لە ئامۆژگاری کوەم هەاڵبوو، بەکی ئاساییان هێە ژیانڵماەپیاوی بن وکوەم وەاڵدۆفیلیا( بێپ

ی کە ەنانەمەم تەه کڕکو وەئکاندا، ەی کاتە. لە زۆربدەکەوتنە هەناسە بڕکێوه ڕەهاتە گۆەن دەمەم تەک

 یلە واڵت ایەوبەکرا و دەد ێتیان پەکایسوو زۆرلە کۆمەڵگا  یانرەکرایە سەکسی دێژی سێستدرەد

بە الوه  نازۆریان وایهەر بۆیە  .کۆڵ نایە ەلئەم سووکایەتییەیان ژیانیان پاشماوەی بۆ  )شەرمەزارهێنەر(یان

م پرسە ەئ. نێڵب ێخۆیان بە ج ینیشتمانی دایکیڕابردووەوە و شینە ێم پەکە بە هۆی بوونی ئ باشتر بوو ێپ

ه کە بوو کەیەوێزخوازی دیاریکراو بە   شەگڕەمی هاوڕفۆ ێوەربکەوو کە دڕوه خرایە ەئنیا بە هۆی ەت



یاش لە دۆفیلێت پەبڵەهکە. ەیەوێیە بە   شەسانە هەم کەت بەبارەرانە کە سەی تاوانبارانە و الدەوانگڕبزانن 

 ن. ەکدەچاو ڕەدرکێنراو کی ەنییێک نهەش وەوەم ئەاڵیە بەو ههەبووە کۆمەڵگا 

متر ەک م هۆگرییانەەی ئیەوەوسانەچمی ڕنسبوونیان لە چاو فۆڕەتو ن اڵساەورەی گڵماڕنۆ یزخوازیەگڕەهاو

تر ێکی زۆر نوەیەنگە دیاردڕەکان ەنسڕەزخوازان و تەگڕەم هۆگرییە لە چاو هاوەت ئەبەڵت. هێکرەد ڵقبوو

نێوەڕاست  خۆرهەاڵتی کسییە لەێس شنە ژیانەەم چە. ئبێت ەنیتێڕمۆدبە  دژ ڤاتیڤرێکۆنسباتی ەنجامی خەو ئ

 . ەوام بووەردەده بەندین سەی کوردستان بۆ چکەلتوورو لە 

ژوویی و ێرچاوه بایۆلۆژیکی، مەسلە نێو زۆرێک لە کەلتووری موسڵمانانی خۆرهەاڵتی نێوەڕاست 

و و گشتی بووه. شاعیرانی فارس اڵربەزخوازانە زۆر بەگڕەی هاوەڕو داپیە ەه بوونی جیاواز یروونناسیەد

(، )و جامی 1182(، )حافز، 1021عدی، ە(، )س1091ۆمی، ڕ(، )1009تار مردوو ەکوو )عەو یزمان

 ڵێەلی هۆمۆئۆرۆتیک کۆمەماگێندیی لەگەڵ هەیوەلە پتاڵەبانی زا ڕەخ ێها شاعیری کورد شەروە( و ه1420

م ەی ئی بینراوبوونەوەای ئەڕرەکە سدا ەوا پیشان د سێکسیی ناهاوسانانی ەوه لە بارەژینێیە. توەه انعریێش

بوونی ەهین لە ی زیاتر تۆمارکراو بریتمڕکردووه. دوو فۆەمی نەیان کەژڕێم ەاڵوه بەم بۆتەندییانە کەیوەپ

ان دەنوێنن لە خۆی نسڕەتوەکوو ڕفتاری ی ەو پیاوانەیان ئنس ڕەتلەگەڵ پیاوانی بە پارە کسی ێندیی سەیوەپ

ی ەڕها داپەروەن و هەکەبانگ د 3ی ڵو مندا 9بچووکی بە نێوی  وانەن کە ئەسانەم کەلک ێلەگەو نموون

  . انەییهۆگری کەڕێگا بە داپەد نانە و ئایدیاالنەێکی پاکداوەڕێیدا تاک لە داپێکان کە تەوی سۆفییەعنەم

 

ه، بوو اوسندکرەکان پەنە گشتییێک لە شوێزخوازی و هۆمۆئۆرۆتیک لە زۆرەگڕەرانی کۆن هاوێنە لە ئێبۆ و

ە لکان. ەخانەرماو و قاوەربازی، گەمپی سەیخانە، کەمدەگاتە تا ەهحەوزە عیلمییەکان یر و ێنە لە دێبۆ و

ی یدا پیاوانێبوو کە تەمروودخانە هەئبە نێوی  کێلەنگێ( شو1901تا ەه 159وی )ەفەس حکومەتیتاکانی ەرەس

ەر لە نوێ سز ێهەکی بێرەبیات و هونەدەدا. ئەباجیان دنانە یاسایی بوون و ێم شوەکرد، ئەشفرۆش ئیشیان دەل

یاوان پشقی ەی شووبهاندنی عەوێبە شخۆرهەاڵتی نێوەڕاست   زخوازی لەەگڕەیدا هاوێوه کە تەچمی گرتێب

ی ەانان و زۆربمڵئایدیال بوو. موسدۆستێکی )کوڕ( )ساقی خودایان( سیمبۆلی  دێیە گانیمێم پەخۆی نواندبوو. ب

یحی سەانی ساقی جوانی مڕت بە کوەبارەرانی بوون سێبی و ئەرەتانی عاڵکە لە وەی شاعیرانسۆفی و ئەو 

ان. یەکەفەخێنە ناو پێخزەودا دەن و لە شەکەد ێواندارییان لیم یخانەەۆژدا لە مڕن کە لە ەکەدواون و ئیدعا د



یس انسڕیچارد فڕن ەلە الیم پرسە ەئ) ێبینرەدا دێمی نوەردەشتا لە سێه هەڕم داپەم ناوچانە ئەک لێلە زۆر

 .(وانی تریش تۆمار کراوهەبارتۆن، ئاندره گاید و ئ

ری بۆ خۆیان ەروەرگرتنی ماف و دادپەناو وێشتاش لە پێه لە کۆمەڵگا ڕۆژاواییەکانزخوازان ەگڕەهاو

قامدا ەە شلیە ەوانەشتا لێهنس ڕەکی تێسەو یان کت ەزخواز پیاو یان ئافرەگڕەهاوکی ێسە. کخەریکی خەباتن

ی ەم ماوەا لت. لە بریتانیێبەیان نەوەکان مافی هاتنە ژوورەنە گشتییێلە شو ێندەو یان لە ه ێبکر ێزی پێڕێب

ل و ێلە هۆت ێندەو ه ووی داڕگەشتیاری سازی ەانانی پیشڤت و چاالکڵەوەوان دێک لە نێدواییدا باس

ەکوو کە و یانەزخوازەگڕەکاپلە هاوئەو کە بدا  ێپئەوەیان یان ەگڕێت ڵەوەکان داوایان کردووه کە دەمیوانخان

ی ایووپرزخوازی ئوەگڕەهاوسانی ەکدا کڵێ. لە حابکەنە دەرەوههەر کاپڵێکی دیکە داوای ژوورێک دەکەن 

نیا د بۆتە هۆی ئەوەیاستییانە ڕم ەتانن، ئاڵلە و ێندەلە ههاوسەرگیری  رگرتنی مافیەدای وەوەڵه خەستیبە 

ت لە ەنانەتە ئاراوه و تێی سیاسی بڕمشتوملەم بارەوه و  ێبەی هانەرەمسەی دووجێکوه بۆچوونەم بارەل

دا و ەنەلژیکا، ئیسپانیا، کەب ندا،ڵلە هۆ 2002ی ڵت. لە ساێشی دادگاکان بکرێلکەکە پەتەتان باباڵلە و ێندەه

هاوسەرگیریی  م لە بواریەاڵبه. وایاسایی کربە  زەگڕەلەگەڵ هاو هاوسەرگیری فریقای باشووریەئ

 یندی ماساچۆست مافەوەرژەتی هاوبەنیا لە ویالیەمریکا، تەکانی ئەکگرتووەتە یەزخوازان لە ویالیەگڕەهاو

ندیی ەیوەرمۆنت و کانکتیکات ئیزنی پێکانی وەتەرمی ناسرا و ویالیەزخوازان بە فەگڕەهاوهاوسەرگیریی 

 داون.  ێنیان پەدەم

ووه کە سند کردەن پیاسایا ەڵێوه کۆمەتێگرەدیی ئورووپا تانیاڵوبەی تانی دیکە، کە زۆراڵمان کاتدا وەلە ه

ە ڵشنە کاپەم چەو ب ێبەوه هەکێنیان پەدەندیی مەیوەیە پەزخواز بۆیان هەگڕەسانی هاوەو کەی ئەرێبە گو

یان ێکان لە بواری یاساییدا لەکردووهاوسەرگیریی  ەڵبوون کە کاپەند دەو مافانە سوودمەکان لەزخوازەگڕەهاو

یا ڤتانی سکادینااڵک لە وێین. زۆرەبکبە یاساکانی میرات و کۆ  توانین ئاماژه ەشنە دەم چەندن. لەسوودم

تە ەم الوه لە یاساکانی خۆیاندا گونجاندووه. لە ویالیەب 1289ی ەیەی ناوخۆییان لە دیشەیاساکانی هاوب

ی لە برهاوسەرگیریی  ر بە یاسایی کردنیەکان لە سڕەی مشتومەوەکردنڕریکا چمەکانی ئەکگرتووەی

نجام ەدا ئەم بوارەکە ل نەیاڵوەو هەکی شکستی ئەرەهۆکاری سببێتە  ێتوانەنی دەدەتی میەکەکردنی یڵقبوو

رماندار ەنیا، فڕنە لە کالیفۆێستی کراوه. بۆ وەڵرهەوه بەکانەکار و ئاینییەحافزەن گرووپە مەیو لە ال ندراو

کان ەزخوازەگەڕهاو هاوژینەپشتی لە یاسای پشتیوانی لە ڵپا ەتیواوەیاند کە بە تەایگڕ ێڕد شوارتزینگڵنۆڕئا

کالیی ەک یان دادگاکان یەڵن خەزخوازان لە الیەگڕەهاوهاوسەرگیریی  پرسیباشتر وایە م ەاڵکا بەد

 وه. ەتێبکر

 دا لەەم بوارەی کە لەخوازراوانەوانگە نڕو ەلوه ەدانڕریت و بە ئاوەنگرانی نەک لە الیێی زۆرەوانگڕلە 

 م باسە لە ئارادایە کەەنجام دراوه، بۆ وینە ئەتە ئەم بابەتی دژ بەزایڕەنا ێندەیە، هەلە ئاینزاکاندا ه ێندەه

و راوە ژڕێی بۆ داەمرناەب باوکبوون ودایک اغەی بندانانی کی دیاریکراوه کە بۆ ێمیکانیزم هاوسەرگیری

مریکا ەی ئیروونناسەنی دەنجوومە. ئیبنێین هاوسەرگیر ناودایک و باوک بوونە  ێبە ب یبوونەوەکێپناتوانین 

کانی ئاکادمیک بە ەوەینڵکۆێی لەکە زۆربیاند ەایگڕ( و 1225وه )پترسون، ەت کردۆتڕەواو ەی تەم باسەئ

. نەانەڕم باوەدژی ئ ەتیواوەتبە ژین ەوه دەکێی ژن یان پیاو کە پانزخوازەگڕەهاوجیاکاری لە بواری  ێب

کان ەتییڵەوەکی زۆری کورسییە دەیەژڕێزخواز توانیویانە ەگڕەدارانی هاوەتمەسیاسی کە ەوەیرتر ئەس



ژووی ێزخوازانیان لە مەگڕەربازی و یان کوشتنی هاوێلی دژه نەنن کە یاساگێست بەدەو ەتاناڵو وەت لەنانەت

کریس سمیت  یشووێزیری پەکوو وەو ی بریتانیاەزخوازان لە کابینەگڕەهاو .بووهەرخی خۆیاندا هەهاوچ

ی ەتەم بابەزایدن کە ئ HIVگری ەڵیە کە هەسەند کەو چەک لێکەری کە یێۆیی لە فینزبڕوەد سمیتی ئڕ)لۆ

 کیێرێسۆن کە کۆمیسڵپتر ماندی ێتی زۆر نوڵەحاها ەروەو ه انڕیاندووه( و نیک بەاگڕاشکاوانە ڕ

زیری ەو 9015هەتا ساڵی ن فووس کە ەرکریستییێره و یان پێی زۆر نزیکی تۆنی بلڕێو هاویی ئورووپا

 یاند. ەاگڕزخوازبوونی خۆی ەگڕەستانە هاوەربەس ،بوو رویژەنکاروباری دارایی 

کانی ەزخواز لە کۆتاییەگڕەی پیاوان و ژنانی هاوەکردنی زۆربڵبواری قبوو بۆکە  یەیگشتی ەهۆگرییئەو 

 زراوهەک لە دامێرلە زۆ ووداوهڕم ە. ئووبەکان سنوودار نەکخراوه سکۆالرڕێە بدی هات ەب 90ی ەدەس

 ائیلەڕسی ئیەوەرەتی لە دەکایەلقی جوولترین ەورەکە گ مخوازڕیفۆڕتی ەکایەووی دا. جوولڕکانیش ەئاینیی

گلیکان سای ئانێلوه. کەئاسان کرد کانەنیسەوتووانی خۆی لە کەنکێشوبۆ زخوازانی ەگڕەهاوهاوسەرگیریی 

سیایی لە سای ئانگلیکانی ئاێلفریقا و کەساکانی ئێلانی کڕدابلێککە بووه هۆی هات ناکۆکی  ێندەتووشی ه

ساکانی ێلو کاتە بوو کە کەم ناکۆکییە هی ئەکی تر. هۆکاری ئەمریکای باکووری لە الیەساکانی ئێلک و کەالی

 زخواز داەگڕەسانی هاوەکڕێگەیان بە و کرد  ڵزخوازانیان قبووەگڕەهاوهاوسەرگیریی  داەنەمریکا و کەئ

دادگا بۆ ی چوونوه ەڕێتی بەباب ڕووبەڕوویتۆدیست ێسای مێلی کەوێهاوشدیکە  یساکانێلکوه بن. ەکێکە پ

رمانی ەف ە وەکانما ئاینییەم کاره دژی بنەئیدعایان کردبوو ئ ێندەوه کە هەزخواز بوونەگڕەزانایانی ئاینی هاو

یە. ەکەشێک لە کێشەنیا بەئیسالم تدا ەرێل .ی جوگرافیایی جیاواز بووەی ناوچێە پسانە بەم کەرکراو بۆ ئەد

 کراوه.  ڵزخوازی قبووەگڕەکانی هاوەکاندا جۆرەمڕن و فۆێلە شو ێندەچوونکە بینیمان لە ه

متریان لە ەککی ەپشتیوانیی یریتیەی نەوێکانی کورد بە شەپەچ ەکوردستان، حیزبە سیاسییسەبارەت بە 

ن بۆتە ەگمەبە د ەشمەم پشتیوانییە کەئهەر م ەاڵوان کردووه بەکانی ئەنس و مافڕەزخواز و تەگڕەهاو

 کی گشتی. ەڕێداپ

بۆ  ڤۆکانی مرەئاماژه بە ماف توانینەیە کە دەکاندا هەی سیاسیی کوردەرنامەگومان پرسی زۆر زیاتر لە بێب

داوه. چالنجی ەنجام نەئوتۆیان ەکی ئەڕێدا داپەم بوارەکان لەکوردوه ەر ئەبەر لە، هبکەین کانەموو تاکەه

وه ەم بارەرانیش لێن، لە ئڕبگۆ کانەسیاسیی ەتەبلیم وه نییە کە هۆگرییەتر لە کۆمەڵگای کوردی ئەورەگ

ا چالنجی دەرێیە. لەمریکایی بوونی هەو ئاینیی ئ ڤاتیڤرێدارانی کۆنسەتمەی سیاسەوێکی هاوشەیەوانگڕ

زخوازی و ەگڕەهاویری ەکی سزایی سێک باسەشتا وێتە کە هەشیمەو کۆی ح کەلتوورکی پرسی ەرەس

 یە. ەتەبابئەم بواری  ەکردن لڵمە تاکە سناریۆی شیاوی قبووەن و ئەکەکان دەنسڕەت

کدا ەە کۆمەڵگایت. لێکرەدی دەی گشتیتر بەوێرانیش بە شێژنان لە کوردستانی ئ ەکانیتە لە بواری مافەم بابەئ

و ەئە هۆی ت بەتایبەب رگیرییە، وەی هاوسەگڕێلە سێکسی ینی ڕربەد یکردنڵتی قبووڵەحااکە یدا تێکە ت

یەتیشدا کوو لە بواری کۆمەاڵەڵب سێکسینیا لە بواری ەکانی ژنان نە تەئازادیی یەەه لە کوردستان ی کەەانمڕنۆ

بزوێنی زەمڵوتنی گۆەرکەکوو دەودیکەی کانی ەفتارڕویستییانە لە بواری ێم پەت ئەبەڵهزۆر سنوورداره. 

ت. ێرکەدی دەبی باس بووه ێی کوردستان زۆر جەوەرەکوردستان و دی دواییدا لە ەم ماوەی نامووسی کە لڵتەق

ر ببینین. خوازتەزۆرین ەکییەوانگڕک بە ێموو شتەر بین هێف ێبەد، یەوەو کۆمەاڵیەتیسێکسی ی ەوانگڕلە 



یان  وتی، هیچ ناێزەگڕەکس و ێین. لە بواری سەندامانی کۆمەڵگا بدەئ مووەتر بە هەدێکی زێماف ێبەواتە د

موو ەبتوانن ه ێبەک دەڵو خ ێنرێکان بە کار بهەموو تاکەر هەبۆ ه ێنیایی ناتوانەک بە تەیەوەوونکردنڕ

یان ەقینەستاڕن و خۆی ەڕپەادڕیە کە ەواویان هەری تێی کە بووەسانەو کەر بن ئێنی ببینن و فێرەک بە ئێشت

 کی زۆر دوور وەیەشینێی پم پرسە لە کۆمەڵگای کوردەن. ئەدەیبە ئازار نەیی و عەن بە شوورەدەپیشان د

 ێب ی گشتی و بەەوێبە ش ێبتوان ێبەن دێڕکی مۆدەتە کۆمەڵگایێبب ێوەر کورد بیهەگەیە و ئەژی هێدر

 بکات.  ڤکانی مرۆەر بکا و پشتیوانی لە مافەسەم پرسە چارەرمکردن ئەش

 سەبارەت به نووسەر

له زانکۆی یاسای لەندەن له « نامووس»کامیل ئەحمەدی، خەڵکناسی کۆمەاڵیەتی و توێژەر، براوەی خەاڵتی 
بنیاتی جیهانی ئاشتی بەشی ئەدەبیات و زانسته « ئاشتی»و براوەی خەاڵتی ( IKWR)بنیاتی مافەکانی ژنان 
بارەت به گەشەی کۆمەاڵیەتی و . توێژینەوەکانی کامیل ئەحمەدی سەجۆرج واشینگتۆنهمرۆییەکان له زانکۆی 

نێودەوڵەتی، ئێتنیکەکان و پرسەکانی پەیوەست به ڕەگەزێتی )جێندەر( و مندااڵن بووه. وتار و توێژینەوەکانی 
 پێشووی ناوبراو به زمانەکانی ئینگلیزی، تورکی ئەستەنبۆڵی، فارسی و کوردی له ژێر ئەم ناوانه چاپ کراون:

)ڕوانینێکی خەڵکناسانە بۆ داب و نەریتی  و باشووری ڕۆژهەاڵتی تورکیاڕوانینێکی دیکه بۆ ڕۆژهەاڵت  -
  Etkim press (Istanbul, Turkey 2009) مزۆپۆتامیا(؛

 Uncut Voices)توێژینەوەیەکی گشتگیر سەبارەت به خەتەنەی ژنان له ئێران( که له الیەن  به ناوی نەریت -
Press-Frankfurt و وەشانخانەی شیرازه چاپ کراوه؛ 

)توێژینەوەیەکی گشتگیر سەبارەت به هاوسەرگیری پێشوەختەی مندااڵن له ئێران( باڵو  زایەڵەی بێدەنگی -
 ؛  Nova Science Publisher, Inc., New York 2017بۆتەوه له 

تی له ئێران( که دەقە سیغە / هاوسەرگیری کا ەبارەت بە)توێژینەوەیەکی گشتگیر س ماڵێک له سەر ئاو -
فارسییەکەی له الیەن وەشانخانەی شیرازه باڵو بۆتەوه و وەشانخانەی مێهری لە لەندەنیش دەقە ئینگلیزییەکەی 

 چاپ کراوە؛

)توێژینەوەیەکی گشتگیر سەبارەت به هاوسەرگیری سپی له ئێران( بە ئینگلیزی و  ماڵێک بە درگای ئاوەاڵوە -
 لە لەندەن چاپ کراوە؛فارسی کە وەشانخانەی مێهری 

بۆ ئەنجوومەنی پشتیوانی له مافەکانی مندااڵن ئەنجام درا که  یتااڵنی منداڵتوێژینەوەیەکی دیکه به ناوی  -
 ـی هەتاوی ڕوونوێنی کرا؛ 8931بابەتی زبڵگەڕی مندااڵنی له تاران تاوتوێ کردووە و له ساڵی 

)توێژینەوەیەک سەبارەت بە ناهاوسانان له ئێران( که  شاری قەدەغەکراودەقی  و فارسی  دەقی ئینگلیزی -
هەندێ وتاریشی به زمانەکانی فارسی و ئینگلیزی لێ دەرکێشراوه و چاپ کراوه و لەم ماوەی دواییدا له الیەن 

 وەشانخانەی مێهری له لەندەن چاپ کرا؛ 

 ەیەکی گشتگیر سەبارەت به شوناس)توێژینەو سنوورەوه هەتا سنوورو توێژینەوەیەکی ناوبراو له ژێر ناوی له  -
ئێتنیکی عەرەب، بەلووچ، کورد، فارس و تورکی تاوتوێ کردووە که هەندێ وتاریشی  5و ئێتنیکایەتی له ئێران( که 

به زمانەکانی فارسی و ئینگلیزی لێ دەرکێشراوه و چاپ کراوه و لەم ماوەی دواییدا له الیەن وەشانخانەی مێهری 
 له لەندەن چاپ کرا؛ 

کە خەری جۆرەکانی کاری منداالن لە ئێرانو  خەتەنەی پیاوانوایین توێژینەوەکانی نووسەر سەبارەت بە د-
 چاپ دەکرێت. 
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