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موو ەای بوونی هەڕرە، سێستادائلە ت ەنانە( تDil do dil regayia heye,sنتاین لە کوردستان )ڵاڤۆژی ڕ

گە بۆ ڕێ ترینەمیشە سادەه ڵکە دوو د ێنێیەگەوه دەکراوه ئ بوونی پانتایەکان و نەتییێزەگڕە ەکسانییەنای

 وه. ەوه بوون نادۆزنەکێپ

انی کەلە پشت دیوار ڵریم کاماەن. کیەڕوەکان دەگەک سارد بوو. سێمەی زۆر تاریک و کیی پاییزێکوەش

ی ەکەدییکورنە ێروەبوو. س گوندەکانی ناو ڵماەندترین بنەمڵەوەک لە دێکەره هی یێئ شار دابوو،ەخۆی ح ڕوەگ

ارامی ران(ـە و بە ئێت )کوردستانی ئەاڵۆژهڕی موکریان لە کوردستانی ەت بە ناوچەدبوو کە تایبرکر ەلە س

نە اڵسا 41نی ەمەریم تەوه بوو. کەستەچی بە دێستپەکی دەیەرەبوو، جگ ەڕێوه چاوەبە خۆداگریی و دان

 . زایینی 4622ی ڵە لە ساڵسا 41ن ەمەکی تڵێرمنداێم

بوو  ێی پڵەۆکئامین وت. ەکێرەو ڕوەو گەرەو بدەرکەوت وه ەی تاریکییڵلە ناو دک ئامین ێمەپاش ک

وان ەئ ،ێستیان کرد بە کلکە سووتەشیان دکان لە خۆەگە( سێکرەگ ئاماده دەک نان کە بۆ سێ)جۆر

 یڵر قۆێژە کی لێو شتەاستیدا ئڕ، لە دەگریانن. کچە ێکە بستەنەمەتمەکچە کئەم ست ەلە د ەکەکۆشان نانەدێت

 ریم نزیکەلە ککرد، ەری خۆی دەپشت س یریەوام سەردەب ،ێبینرەدا کە نەی دڵوەه. دیار بوو شار دابووەح

، ونەکەین دەڕک لە وەیەوان بۆ ماوە، ئکان داەگەی؟ من خۆراکم بە سەرێسپایی چرپاندی: لەوه و بە ئەبوو

ی گوند چاویان ەوەرەوه نا و لە دێچیاکان ملیان پو ەرەوا بەن بوو. ئاڵسا 41نی ەمەین. ئامینە تەا بکڕبا  ەرەو

هەر  ێبەوه وتی: دەییڕەریم بوو. ناوبراو بە تووەکانی کەک لە خزمێکەی ەسەم کەوت، ئەیان کەکەبە چاوساغ

 ەکەتوواڵەه ێر سەهده بچین. ەغەو شاری نەرەک بگرین و بێلێین و ئینجا ئۆتۆمبەا بکڕ ێسوەتا پەهلێرەوە 

وه ەییەڕکان بوو، پیاوان بە تووەسپەنگی سمی ئەان لە دیێگو رێند کاتژمەبوون. پاش چ ودا ونەلە تاریکی ش

یاوی لە پ ەڵێباوکی ئامین کۆمن. ەڕگەن و لە چی دێم پیاوانە کەیانزانی ئەباش د ەسەک ێم سەاند، ئڕیانگوەد

ر دووکیان ەان. هەڕگەدا دەنجەداره گڵددوو م ەن ئێبە شو ی خۆیەکڕەدوو کو ەڵگەوه و لەگوند کۆ کردبوو
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یتانیا کانی برەکراوێنگە چەوان تفەشار دا. ئەرد خۆیان حەبەند تاشەکرد و ئینجا لە پشت چەایان دڕوچان ێب

 ین. ەڕپێببینن بە الیاندا ت ەسەک ێم سەی ئەوەئ ێ. بە بدەبینیر شانی پیاوان ەکە لە س

وان ەکرد، ئەرگیری ئاماده دەهاوسنگی ەوه خۆیان بۆ ئاهەییڵبە خۆشحاریم ەی کڵەماەۆژی دوایی بنڕ

ی ەاتو کەتا ئەت هەبەڵ. هکەم تەمەن ەینی ئامینەخاوبۆ ئەوەی ببنە ووداوه بوون، ڕم ەنجامی ئەئنی ێوشوێپ

ووداوه ڕم ەن ئەە بکڵماەم دو بنەکاری بۆ ئاشتی ئەی ئامادەوەبۆ ئ ەی ئامینڵدرابان بۆ ماێرنەنڕاسپاردەکان 

 ەمینی ئاڵەماەبن اوای لەجار د ێریم سەناسی. کەتریان باش دکەی ەریم و ئامینەکانی کڵەماەبندا. ەدەووی نڕ

ی ڵریم منداەی کەوەو بە هۆی ئەر جارەو ه یان بکاەکەکچ ەڵگەرگیری لەن هاوسەبد ێئیزنی پ بوو کەکرد

ە کئەرخایەن بن یانویست ەوان دەنگە ئڕە. دەکردەوە تڕەیان ەم داخوازییەوه هاتبوو ئەبوو و لە شارەگوند ن

کە ەروبارخۆی کایاری دا ڕئامین بپێداگری ریم بە ەت. لە کۆتاییدا کێوه نزیک بەیان لە خۆیانەکەکچە نازدار

کیان بە ێال جیپەیش سپی و مڕوه. ەتەخۆش ببایکان ڵەماەوان بنێوان ناخۆشی نێبا نەم دەاڵستۆ، بەتە ئێبگر

 دانڵوەجار ه ێون. دیسانیش پاش سەک بکڕێیان ەڵگەی ئامین و لڵی بچنە ماەوەگرت بۆ ئ ێکر

ە بوونی شێم کەری ئەسەگە بۆ چارڕێک ەکە تاکە یئەوە ئاشکرا بوو وتن، ەکەک نڕێ ەکانی ئامینەترەورەگ

ی ەدارڵنجە دەم دوو گەی ئەرانێی بووەڕوه و داپەکاتەبوو دەرەی ئامینە قڵەماەک کە مافی بنەیەگڕێیە، ەه

 برا ەڵگەرگیری لەکولسووم، هاوسواتە ریم، ەبوو کە خوشکی کوه ەگە چاره ئڕێوه. ەکردەد ڵکا

وو ت بە خۆی بەۆمانسی تایبڕزووی ەن ئارەخاو ینجەکی گێخۆی کچی ئامین بکات. کولسووم ەکەترەورەگ

بوو لە  کەیەیبوو و ماوڕی بەویان بۆ ئامۆزاکەوکی ئێیبایە، نڕرببەوه بۆچوونی خۆی دەم بارەبا لەدەم نەاڵب

کوو بۆ ەڵ، بریم و ئامینەر کەبەنیا لەنە ت م ورده ورده ناچار بووەاڵ، بکێبوو لە پیاوووی چڵدشاری خۆیاندا 

 . اتفیدا بکخۆی کانی ەە خۆشییڵماەم دوو بنەوان ئێندیی نەیوەپباشتربوونی بارودۆخی 

 ر دووەی هەنەیای دوو الیەز و حڕێستە بە گوند بوو، ەواب رگیریە، هاوسوهەئاسایی بووک ێتموو شەه

کا کولسوومیان ناچار کرد شوو بوتن. ەک کڕێوه ەم بارەکان لەیش سپییڕر پرسیار و ێژ ەبووووچ ەکڵەماەبن

ە ی کولسووم و قادر بێتزگیراندارە. دبووییبینەنووکە نەتا هەک کە هێسە، کی ئامینەورەبرا گ یبە قادر

ریم ەرگیری کەنجام درا و هاوسەئهاباد ەک لە شاری مەیەکان لە نووسینگەیاسایی ەموو قۆناغەهتێپەڕاندنی 

ک کرد بوو کە خۆی ێوه شووی بە پیاوەبە خۆشی و شادیی نجام درا. ئامینەدا ئەۆژڕو ەر لەش هیو ئامین

وه بۆ ەو شەژایی ئێشت. ناوبراو بە درەڕسرینی دەئبەینەدا م ەک بوو کە لێکچم کولسووم ەاڵیبژاردبوو بەڵه

 راند. ەوەڵسکی هێوت کردبوو فرمەان زیێی کە لەشقەو عەئ



وه ەکێوه پێم شەس بەخۆش بوون کە چوار کڵیشتبوو دەگ ێووداوه قازانجیان پڕم ەکان کە لەیش سپییڕ

کی ەیڵەامەتە هۆی دروستبوونی بنێبب بوویرگیرییە توانیەم هاوسەئبەم شێوه رگیریان کردبوو و ەهاوس

ی ەژێخشی. و لە درەبەمام و ئامۆزاکانی ن و کانەترەورەگ ەتەم بابەتر. کولسووم هیچکات بە هۆی ئەورەگ

 ێندەهشق و ژیان ەکوو عەلی وەت بە پرسگەبارەسجار  ێندەنیا هەبژارد و تەڵنگی هەدێوه بەم بارەژیانی دا ل

ە تووشی ک نییە کێسەنیا کەتئەو یزانی کە ەو باش دەچرپاند. ئەسدا دەی خزم و کەی ژنانی دیکێی بە گوەقس

ۆکی ڕلە چی)کە یلیان ەویست کە نازناوی لەری خۆی خۆش دەها هاوسەو ئامینهاتووه. نووسە ەم چارەئ

ش ەنی شەوان بوون بە خاوەخشیبوو. ئەب ێپهەڵگیرابوو( جنوون ەیلی و مەی کوردی لەۆمانسی و عاشقانڕ

 ر برد. ەوه ژیانیان بە سەکێپ 0222تا کاتی کۆچی دوایی ئامین لە ەهژیکەڵە و ی جوان و ڵمندا

 دایکم بوو. و ئامینریم باوکم ەک

 

 

ی ەۆژنامڕم لە ەوەرێژ بەسەرهاتەکەیوتم ەر کەدەو ڵنی کار لە ماێستی چوونە شوەبەم ۆ کە بەڕوەئ

 https://www.theguardian.com/world/2007/oct/01/gender.lifeandhealth ن بینی.ەدییڕگا



 ی ژیانیەقینەاستڕبەسەرهاتی  ڵپامە ەستی خۆم بخەیارم دا هڕکاندم و من بڵەایچڕم چیرۆکە ەئ ڕلە پ   

ی ێان لوەکە ئابردووه ڕکانی ەرییەوەی بیرەوەرەنێبیرهەرهاتە وەسەم بەس ئەک ێندەنیام بۆ هڵم. دەکڵەماەبن

ت. ێبەک بوونی هێلەتگڵەها حاەکان وەک لە جۆرێشدا بە جۆرەوێیی ئڵەماەژووی بنێنگە لە مڕەئاگان و ێب

 ژیا ژنانەدئەوی تێدا و کات ەکدا کە ئەی لە دنیایەوەر ئەچوو لە بشادیی ژیانی جوانی کولسووم لە بار 

 بوو.ەکیان نێورەدرا، هیچ دەوان دەت بە ژیانی ئەبارەی کە سەیارانڕو بە بوون و لاڵی کاەوێهاوش

ینی ڕربەۆ ددا بەگایەڵکۆمم ەکی کراوه لەت، هیچ پانتایەوان پیاو و ئافرێنتی گونجاوی ێبوونی کوالەبە هۆی ن

ت. لە ێیی پیشان بدرەستانە بە ئاسوودەم هەئ ێقینە بوونی نییە و ناتوانرەاستڕشقی ەهۆگریی عاشقانە و ع

وه ەگڕێم ەی لەوەبۆ ئ ڵک بۆ کۆمپانیاکانی ئاماده کردنی کارت و گوەبۆتە بیانووینتاین ڵاڤۆژی ڕکدا کە ڵێحا

ین ڵێیکن بمان نزێی وا لەسانەو کەی بەوەئ ش بۆەمێکی زۆر باشە بۆ ئەن، بیانوویەست بخەلە بریتانیا داهات د

 بژاردووه. ەڵمن عاشقی تۆم و من تۆم ه

شتاش ێو ه ێبەد ەڕپێنی کولسووم تێژەهڵرهاتی دەسەریم و بەرهاتی ئامینە و کەسەلە ب یەەندین دەت چەبەڵه

کانی ژنان و ەی مافەزراوەن جی ئۆ و دامێی زۆری ئەژڕێباون. جیا لە هەر انە ەڕشنە داپەم چەبینین کە لەد

ر ەکی سرەتیان نییە. ئەتی دژایەاڵسەکدا دێلەگەڕها داپەر وەمبەشتاش لە هێوان هەنجتر، ئەی گەوەندامانی نەئ

ۆشین ئاستی بکێتانە شت بنووسین و تەم بابەی ئەنین و لە بارێابهڕی چاالک خۆمان ەوێیە بە شەوەمە ئێشانی ئ

 وه. ەینەرز بکەب کانەییکەلتووره ەڕداپ ەت بەبارەوشیاری خۆمان س

ە بووی ی کەشقەو عەی و ئەکەستەربەۆحە سڕکە  یەری ئامین ئینفرادیەوەش بە یاد و بیرەشکێم وتاره پەئ

م ەان لستگای کوردەڵک لە کۆمێسەی کەوەر لەت بەنانەتکی شاراوه بۆ ئازادی ژنان، ێانەڕڤە شبوی کرد ەئ

ر پرسیاری ێی بردنە ژەکەکرد کە ئیشرده ەروەکی پڕێی کوەم کارەوه قسە بکات. ناوبراو بەبار

 ت. ڕێبەردەرز دەنگی بەستی خۆی بە دەمیشە هەتی و هەکانی خۆیەزەگڕەهاو
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 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 
. توێژینەوەکانی کامیل ئەحمەدی سەبارەت به گەشەی کۆمەاڵیەتی و جۆرج واشینگتۆنهمرۆییەکان له زانکۆی 

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

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

 Uncut Voices)توێژینەوەیەکی گشتگیر سەبارەت به خەتەنەی ژنان له ئێران( که له الیەن  وی نەریتبه نا -
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 

سیغە / هاوسەرگیری کاتی له ئێران( که دەقە  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  ئاوەاڵوەماڵێک بە درگای  -
 فارسی کە وەشانخانەی مێهری لە لەندەن چاپ کراوە؛

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

)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 

 نخانەی مێهری له لەندەن چاپ کرا؛ وەشا

)توێژینەوەیەکی گشتگیر سەبارەت به شوناس  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 

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

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

  www.kameelahmady.com   توێژینەوەکانی لە ماڵپەڕی خۆیان دەست دەکەوێت: 

  

 

http://www.kameelahmady.com/
http://www.kameelahmady.com/

