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اڵم  یام، و وه رینی پهه ی ئهه وه اڵم دانهه وه  به  م که بکه  رێز و ئازیزانه به  م موو ئه ی هه زانم سپاس و پێزانینی خۆم ئاراسته پێویستی ده  موو شتێک به پێش هه! ری هێژا خوێنه
ی مهارس رۆژی 8  بهۆ رێزگهرتل  هه  کهه  یهه م نامێلکه کردنهی ئهه  سهتی ئامهاده به مه به  کان کهه ی پرسیاره وه دانه

 . کرابوون  وانه یی ژنان ره وه ته نێونه
   ر کهه ڵێک ژن و پیهاوی تێکۆشهه زمهان کۆمهه  نگاندن و راو بۆچوونی جۆراوجۆر  ه ڵسه ها سپاس بۆ هه روه هه 

  ڵی کوردواری زیاتر بهدۆیل و بهه کانی ژنانی کۆمه یه نووکه هه  ر پرس و گیرو گرفته سه داوایان  ێکرا بوو  ه
 ڵ پیهاوان و  گهه  کسهانی  هه دسهتێێنانی مهافی یه باتی ژنان بهۆ وه رینی خه رینی و نه نی ئه ی الیه وه شی کردنه

  توو و کوردسهتان  رجی ئێسهتای دینهای پێههکه ڵ و مه ڵ هه گه   ه  وڵدان بۆ ژیانێکی باشتر و گونجاوتر که هه
نووس، و دابههیل کردنههی  مههافی دیههاری کردنههی چههاره  مان بههه کههه وه ته خوازم نه ها ئاواتههه روه و هههه. گونجی بههه

  هو بێههک ئهه  قامگیرکردنی ئازادی و دێموکراسی که و سه  وه وسانه چه  شنه ر چه هه  دوور  ه  کی به یه ڵگه کۆمه
ش  ئێهوه . و رۆژه هیهوای ئهه   ی کوردمهان، بهه ی گهه ڵگه ختیاری کۆمه هۆی دابیل کردنی ئازادی ژن و به  تهبێ ده

 .وتوو بل رکه ر سه هه
 قهی نه حمان ره  وه زهرێ به                 

 
 
 
 

 رۆک      نێوه                                                                                                                                                                                                                       
   
    سەر ژنان کەم بکەنەوە و زۆر  ە ئەندامانی هێندێک  ە حیزبە کانی کوردستان  ە ڕاستیدا الیەنگری مافی ژنانل، بەاڵم  تا رادەێەک توانیویانە ستەمیحیزبەکان  :هاشم کەریمی * 
 5................ ی  ره الپه بۆ .....................  ناخوش ئەو حیزبانەش بە هێندێک جیاوازییەوە هەڵقواڵوی کۆمە گای پیاوساالری کوردەواریل خۆش بێ یان پێمان   
 

 خەبات بۆ نیهتمان بێ و  ژنان  ەو ناو حزبەکاندا هەر  ە سەرەتای دامەزراندنی ئەم حزبانەوە بەشداریان کردووە و رۆ ی خۆیان گێراوە، جا بە قوربانی دان بێ، بە :شلێر باپیری * 
 6.................... ی  ره بۆ الپه................  شانی پیاوان دەتوانل پێهمەرگە بلبیسە مێهنل کە ژنانیش هاوهەمان کاتدا خەبات بۆ یەکسانی ژن و پیاو و   ە   
 

 ک  نهر بێ ،  تیده کانی ژیان دا  کار بکا و یارمه مو بواره هه  شانی پیاو  ه م بتوانێ شان به ژیان خۆشی ببینێ و هه  م بتوانێ  ه تا هه  یه ئازادی هه  ژن پێویستی به :فا شڵماشی  مسته* 
 7........... ی  ره بۆالپه... ....  کراوه ماڵ دا زیندانی نه   ه  هره بێ به  ڵگا ،به ی کۆمه ژن و نیوه  هب  دراوه  و ڕۆڵه کان دا ئه وتوه پێهکه  واڵته   ه.  اڵت و کۆیله سه رێکی بێ ده فکه سره نیا مه ته   
 
 ژن و  بهکۆمەڵگەی ئێران بەگهتی  ە ژێر حاکمییەتی کۆماری ئیسالمیدا، هاوواڵتیان .   دوویه  پله  هیچ ئەمالو ئەوال، ژن  ە رۆژهەاڵتی کوردستان، هاوواڵتی  بێ  به :کوێستان فتوحی *  

 9................. ی  ره بۆ الپه............... .دایە ئێراندای پیاوەوە   ە ئازادی بێبەشل و زیاتر  ەوەش مرۆڤی کورد چەند قات  ەژێر ستەم و چەوسانەوەی حاکمییەت   
 

بل و پهه   ڵگادا مانهدوو نهه کۆمهه  کسان بۆ ژن وپیاو  ه ستی دابیل کردنی مافی یه به مه  تێکۆشان به  مافی ژن  ه  ژنانی چاالکی کوردستان و چاالکانی پهتیوانی  ه:  ریمی ماڵ که که* 
 11..................... ی  ره بۆالپه................. .تی ی مرۆڤایه پیرۆزه  و ئامانجه یهتل به ک بل بۆ گه کانی رابووردویان یار و هاوکاری یه زموونه ئه  ستوور به ئه
 

 پرسیبەاڵم بە نیسبەت کۆمەڵگەکانی دیکەی ناوچەی رۆژهەاڵتی ناوەراس  .تاکەکانی کۆمەڵگەی ئێمە رەنگە بەشێکی زۆر شارەزاییان نەبێ   ە سەر ئەو بابەتە : زیزی عه  رۆژه* 
 12... ................ی  ره هبۆ الپ..... .............. ژنی کورد زیاتر گەشەی کردوەو بزوتنەوەکانی ژنان  ە چوار پارچەی کوردستان شایەدی بۆ دەدەن    

 
   . دا سیاسییش ژیانی   ه متر که کی یه پله  به و ئابووری کو تووری، تی، اڵیه کۆمه  ژیانی   ه جموجۆڵ. دان پێهچوون و ره به و  جموجۆڵ   ه ژنان کوردستان، کانی شه به موو هه   ه :قادر وریا * 

 13................... ی  ره بۆ الپه..................... . جیاوازه کوردستان شێکی به ر هه ندیی تمه تایبه پێی  به ژنان ی  شدارییه به  م ئه  دیاره    
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 ندو و که مل کە وەک پرسێکی جیێانی سەیری دەکەم  و  ە ئاس  هەموو ئه. کوردیپرسی ژن یا خود کێهەی ژن شتێک نیە کە تایبەت بێ  بە کۆمەڵگای  :  رزاده کوێستان عومه* 
 15............... ی  ره بۆ الپه.......... ........،ی  کە دێنە سەر ڕێگای خەباتی ژنان بۆ گەیهتل بە مافی ئینسانی خۆیان کۆسپانه    

 
 ناو   ئەو واڵتانەی بە پێی کو تووری شەریعەت هەر  ەسەرەتاوە هەندێ یاسایان خستۆتە ، واڵتە ئیسالمییەکانەبە گهتی ئەو کێهەیە، کێهەی سەرەکی  :هانگیری  برایم جه* 
 17.......... .....ی  ره بۆ الپه.............. ، ە شەریعەتی ئیسالمیدا پیاو ساالر و سەردارە،. کە  ەو دا ژن بە تەواوی دەچەوسێتەوە و وەک مرۆڤ حیسابی بۆ ناکرێ  ڵگاوه کۆمه   
 

     مه ههی گهتی و  ە راستیدا پرسی ژن بە گهتی و پرسی ژنی کورد بە تایبەتی گواستنەوەیەکی  ە ئاستی بنەما ە و کۆمە گا و بواری کۆمەالیەتی بەرەو پرسێک :کوێستان گادانی * 
 18.......... ی  ره بۆ الپه...... .پرسیل و چاالک بوونی تاکە یەکسانیخوازەکانی نێو کۆمە گا کە ئەمەش دەگەرێتەوە بۆ بەشداری کردن و  ێ. خۆ وە بینیوەبە  نەتەوەییو الیەنە    
 

   وه  هجگە . دەدەنوەک کەسایەتی و ئەفڕادی سەربەخۆ دیارە ژنانی زۆر چاالک و وشیار و ماندوویی نەناس هەن و بەردەوام پرسی ژنان دێننە گۆڕێ و هەوڵی بۆ  :یاس کاردۆ  هه*  
 21 ...... ی ره بۆ الپه.....  ان هەیەچەند زۆر بەڕچاو نیە بەاڵم ژنانی کورد  ە ڕیزی حیزبە سیاسییەکانیش دا بۆ مافی نەتەوەیی و چینایەتی و هی دیکە خەبات دەکەن و حزووری ر هه    

 
        تی به اڵتی کوردستان دۆخێکی تایبه رۆژهه  اڵم  ه شی بۆ  دیاری بکرێ، به ڵێک خاڵی هاوبه ی کوردستان کۆمه ر چوار پارچه هه کرێ  ه رچی ده گه پرسی ژنی کورد ئه :بی  قی نه سامان فه* 
 23............... ی  ره بۆ الپه...... ........، . کانی تری کوردستان پارچه  ڵ دۆخی ژنان  ه گه  ه  ک جیاوازه یه تا راده  ، که خۆی گرتووه   
 

 بوونیان باتەخ یدانەیم دوو ە  ێبەد ۆیەب ژن، کەو کێوجار کورد کەو کێ،جارەکراو و ێکرەد لێهێپ انیکانەماف ەکید یتاناڵو یژنان مووەهە  اتریز کورد یژنان :کوێستان نستانی * 
 24.................. ی  ره بۆ الپه...................... ،یخوازیکسانیە یباتەخ و ەییوەتەن یباتەخبێ  هه   

 
 اوە، زۆر رێکخراوی  ە کۆمەڵگای رۆژهەاڵتی کوردستان دا  ەگەڵ ئەوەی کە بە خۆشیەوە ژنەکان تا رادەیەک  ە مافەکانی خۆیان گەیهتوون و زۆریهیان حەوڵ بۆ د :قادری   له شوعه* 
 25............... ی  ره بۆ الپه.............. مەدەنیان بۆ داکوکی  ە مافەکانیان دامەزراندوە  

 
   به باڵی ساڵه زارهه نچه که پیاوساالر یڵههه ،کلتووریکو تووریه پرسیکی بێ  مافخوازانه و یاسایی پرسیکی که یوه ه زۆرتر واریکورده یڵگهکۆمه  ه ژن پرسی :ییمزههه ونمشه* 
 26.......... ی  ره بۆ الپه.... .ڵبگرێ هه نگاو هه ندرووس ته یکی گهکۆمه به یهتلگه بۆ دا پێناوه م ه کوردیش پیاوی بێده و نابل بنبڕ ژنان تێکوشانی و وڵهه به نیاته کێهاوه کورد رسه
 

یه  ه  وره ش گرفتێکی گه وه ئه. وه نابینێ تی خۆیه ک مرۆڤ به مافی تایبه ندی خۆی و وه تمه کوو ژن به تایبه وه ژن وه یره سیاسییه و غه ڵگای کوردی  به سیاسی کۆمه :ری  نگه ئاگه  کاوه* 
 28....... .............ی  ره بۆالپه.................. کاندا  ڵگا و حیزبه نێو کۆمه ری و رۆڵگێڕانی خۆیان  ه  ر رێی ژنانی کورد بۆ کارتێکه سه
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 هاشم کەریمیرێز  به*                                                         
 

 تی بوون؟ اڵیه بات و چاالکی سیاسی و کۆمه خه  ڵ به تێکه  وه کەیه   ه  رموون که خۆتان بناسێنل و بفه  تکایه :پرسیار * 
 

 هەڵسهووڕاو الیەنگرێکهی وەکوو( زاینی ی1956 -1955) هەتاوییەوە ی1335 -1334 سا ەکانی  ە و یە کەریمی هاشم ناوم: کەریمی  هاشم* 
 .کردووە کارم حدک بانەی شاری کومیتەی گەڵ  ە
 

 پرسی ژن ئەمرۆی کۆمەڵی کوردەواریدا چۆن هەڵدەسەنگێنل؟ :پرسیار * 
 

 ههههۆی بە. هەیە جیهههاوازیی هێنهههدیک زاڵە، باوکسهههاالری سیسهههتمی ئیسهههتاش ئەوەی  ەگەڵ کوردسهههتانەکان  ە ژن پرسهههی: کەریمهههی  هاشهههم* 
 نەبهووە، بنبهڕ کهۆن نەریتهی و داب و نەچهووە نێهو  ە تەواوەتهی بە عەشهیرەتی نیزامهی ئێسهتاش جێگە هیندێ  ە کۆمەڵگا ریژەیی دواکەوتوویی

 .کوردەواریدا کۆمەڵگەی  ە ژنان خراپی بارودۆخی سەر کردۆتە کاری ئەوەش
 وە هی ببیهتە نهاتوانێ ژن بهۆیە. هەیە بهرەوی شهەریعەت رێسهای و یاسها ئیهران، ئیسالمی کۆماری دەسەاڵتداریی هۆی بە رۆژهەاڵت کوردستانی  ە

 قهانوونی  ە. دێ حیسهاب بە پێهاو نیهوەی وەک بهارەوە زۆر  ە ژن بنەڕەتیدا قانوونی  ە. کۆمار سەرەک ببیتە تەنانەت و بکا ئیجتێاد و فەقێە
 مێهردەکەی  ە ئەگەر و نهیە تەاڵقهدانی مهافی ژن دەکهرێل، حیسهاب پیاوێهک بە دووژن دانهدا شهەهادەت و میرات وەرگرتنی  ە.  دادوەری وەکوو بکا بهداری کاردا و شوغل زۆر  ە نیە بۆی ژن ئێراندا مەدەنی

 قهی ال و دەسه   ە و زنجیهرن و کهۆت نهادرێتی کهاری و کەس و بهاوک یهان مێرد ئیجازەی بێ بە سەفەرکردنی مافی کە ئەوەی و زۆرەملی بە بەرگی جلو. منداڵەکە باوکی دەداتە منداڵەکە قانوون بێتەوە جیا
 نهاوی بە هەیە بهۆی بهووە الدان تووشهی ژنەکەی کە بیسهە مێنێ پیهاو ئەگەر سهەزاداندا قهانوونی  ە. دەناڵێنل دەستیەوە بە ژنان تەنیا کە ستەمانەن  ەو سیغە کێهەی و فرەهاوسەری قانوونی. ئااڵون ژنان

 زۆر کوردسهتان، ە بهزووتنەوەی بە یهارمەتی یهان بەشهداری ههۆی بە کوردسهتان ژنهانی ئەوش گەل  ە. پیهاوانل کۆیلەی ژنان کورتی بە. دانەندراوە پیاوانە ئەو بۆ سەەزایەک هیچ و بیکوژێ نامووسی کێهەی
 بەزەحهمەتە ژنانهدا بهاروودۆخی  ە گۆڕان چاوەڕوانیی بمێنێ کار  ەسەر ئیسالمی کۆماری هەتا دیارە. بەندانەدان و کۆت ئەو پچڕانی هەوڵی  ە بەدایم و  ەپێهترن ئێران دیکەی بەشەکانی ژنانی  ە بارەوە

 .مافەکاندا  ەگەل پیاوان یەکسان بلژنان و پیاوانی پیهکەوتنخواز و ئازادیخواز تێبکۆشل بۆ تێکڕووخانی ئەو ریژیمە کۆنەپەرس  و دیکتاتۆرە،ئەو کات ژنان دەتوانل  ە هەموودەبێ و 
ابرێ و بوونی چەندیل ریکخهراوەی ژنهان، بهارو دۆخهی ژنهان تهاڕادەیەک  ە رۆژهەاڵت باشهترە،  ە کوردستانی باشوور  ەبەر ئەوەی تا رادەیەک دیموکڕاسی هەیە و بەو شێوەی ئێران یاسای شەریعەت بەکار ن

رە  ە نێهو نەچهووە و دیها  ە کوردستانی باشووردا بە داخەوە  ە هیندی جێ سیسهتی عەشهیرەتی. بەاڵم چەند کێهە بۆتە هۆی ئەوە کە رادەی کوشتل و ئەزیەت و ئازاری ژنان  ەکوردستانەکانی تر زیاتر بێ
بیهانووی  چەک بە فراوانی  ەدس  خەڵکدایە وئەوەش هۆیەکی ترە بۆ کوشتوبڕ کە بەداخەوە  ەوشدا بەشی ژنان  ە پیاوان زیهاترە و کەس و کهاری ژنهان بە.  ە سیستمێکی ئەوتۆدا ژن هێج دەسەاڵتێکی نیە

ل  ە ترسی تۆڵەی ژن کوژان نهاتوانل بە شهێوازی پێویسه  بەرگهری  ە مهافی ژنهان بهکەن، تەنهانەت  ە دادگاکانیههددا پرسی نامووسی، ژنان دەکوژن و ئەزیەت و ئازاریان دەدەن و ریکخراوی ژنان کە زۆریه
( پاڕ ەمهان)وونهدانانی ە ئەنجهومەنی قان. حهوکمی عهاداڵنە بەسهەر ژن کوژانهدا بسهەپێنل، ههۆی بنەرەتیهی ئەوەش الوازیهی دەسهەاڵتی بەڕیهوەبردنە پێویسهتە دادوەرەکان  ە ترسی تۆڵە نهاتوانل ئەو جهۆرەی

ژمارەیان زیاتر بوو و ئەمە زەبریکهی قهورس بهوو کە  ە مهافی  هەریمی کوردستاندا الیەنگرانی مافی ژنان نەیانتوانی قانوونی تاک هاوسەر ی بە پەسەندکردن بگەیەنل، چونکە الیەنی دژبەری ئەو قانوونە
 . و  ەو بارەوە دۆخەکە ە بەشەکانی تری کوردستان خراپترە  ە کوردستانی باشووردا خەتێنەی کچان بنبڕ نەبووە. ژنان درا

یەکێهک . تەنیا دوو پهرس  ە بەشهەکانی دیهکەی کوردسهتان جودایهان دەکهاتەوە. و تا رادەیەکیش رۆژئاوا هەر ئەو بارو دۆخە بەسەر ژنان دا زاڵە و ئیستاش پیاوساالری برەوی هەیە  ە کوردستانی باکووردا
  . دەیان سآ ە قانوونی سکیوالر  ە تورکیە و سوریە دا تا رادەیەک بەکار دەبری، جیاوازییەکی  ەگەل کوردستانی رۆژهەالت پیک هیناوە ئەوەیە کە بە هۆی ئەوەی

ک بە سههەدان کەس  ە کچههانی کوردسههتانی  ە .ک.یەکێکههی تههر ئەوەیە کە  . هەرچەنههد ئێسههتا  ە تههورکیە حیزبێکههی ئیسههالمی دەسههەاڵتدارە، بەاڵم نەیتوانیههوە بە زەرەری مههافی ژن دەسههکاری قههانوونەکە ب هها
  .ریزەکانی پێهمەرگەی خۆیدا جێ کردۆتەوە و ئەوەش بێگومان گۆڕانێکی  ە بارودۆخی ژنانی کوردستانی باکووردا پێک هیناوە

 
 حیزبە کوردیەکان چۆن هەڵدەسەنگێل؟چ  ە رێزی حیزبەکان دا بل و چ سەربەخۆ بل ئایا کار و چاالکی ژنان و رۆڵ و کارتێکەریان  ە ناو  :پرسیار * 

 
سەر ژنان کەم بکەنەوە و زۆر  ە ئەندامانی هێندێک  ە حیزبە کانی کوردستان  ە ڕاستیدا الیەنگری مافی ژنانل، بەاڵم پێمان خهۆش بهێ یهان  حیزبەکان تا رادەێەک توانیویانە ستەمی: کەریمی  هاشم* 

پێهی بەرنهامەی حیزبەکانیهان جیهاوازی ژن و پیهاو بە ەم بە ناخوش ئەو حیزبانەش بە هێندێک جیاوازییەوە هەڵقواڵوی کۆمە گای پیاوساالری کوردەواریل، بهۆیە نەیهانتوانیوە ئەو جهۆرەی پێویسهتە النهی ک
 . تەواوەتی  ە نێۆ بەرن

 
 راستل؟  م وتانه مل و زۆر چاالک نینل، ئایا ئه رخه م ته ر پرسی ژنان که سه ژنان خۆیان  ه  بێسرێ که ژنان ده  شێک  ه زمان پیاوان و یا به  زۆر جار  ه :پرسیار * 

 
ئەگەر ئەو ئەوبەرهە ستە نەمێنهێ، بێگومهان . مادە نییل  ە بوارە جوراوجورەکاندا هەڵسووڕانیان هەبێ، زادەی سیستمی کۆنە پەرستانەی باوکساالری و داب و نەریتی کۆنەئەوەی کە گوایە ژنان خۆیهیان ئا

 .ژنانیش شان بە شانی پیاوان  ە هەموو بوارەکاندا ئەرک و کار وەئەستۆ دەگرن
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ک توانیویانهه  یه تا چ راده  و رێکخراوانه ئایا ئه  .ناوی جۆراوجۆر پێک هێناوه  کانی کوردستان رێکخراوێکیان بۆ پرسی ژن به سیاسییه  و رێکخراوه  موو هێزه ک ئاگادارن هه ر وه هه :پرسیار * 
کهرێ  ژنانی کهورد ده  ق به رحه ده  ی که ریه رانبه و زۆڵم و نابه کانی ژنان و یان ئه بۆ الی پرس و مافهن  که مافی ژنان ده  داکۆی  ه  که  وەییەکان ته سەرنجی ییرورای گهتی و یان رێکخراوە نێونه

 راکێهل؟
 

کوردسهتانەکان ئەو کهاریگەرییە  ە  ریکخهراوی ژنهان چها ە  ە نێهو حیزبەکانهدا بهل یهان  ە دەرەوەی حیزبەکهان، بێگومهان کهارتێکەریی ئەرینییهان هەیە، دیهارە ئەوەش ریهژەییە و هەم: کەریمهی  هاشهم* 
و رێکخهراوانە دیارە هەروەکوو باسکرا دواکەوتوویی رێژەیی کۆمە گهای کوردسهتان  ە کهارتێکەریی ئەوانیههدا نەخههی خهۆی دەبینهێ، بەاڵم بەهەر حهال بهوونی ئە. جیاوازیی هەیە و هەم  ە نێو حیزبەکان دا

 .و هەم هاوکاری و هاو فکری زیاتر  ە نێو خویان دا پێک بێنل پیویستل و دەبی هەوڵبدەن هەم تیکۆشانیان پەرە پێبدەن
 

 وەک دوا وتە چ پەیامێکتان هەیە بۆ ژنان و بۆ ئەو مرۆڤانەی داکۆکی  ە مافی ژن دەکەن؟ :پرسیار * 
 

ژن سهەاڵحییەتیان پتهرە ،بەالم هیهوادارم رۆژێهک دابهێ کە کۆمە ەکەمهان بگهاتە  ژنهانی هەڵسهووڕاوی بهواری مهافی مل ناتوانم ئامۆژگاریی ژنان بکەم کە چی بکەن و چی نەکەن، چونکە: کەریمی  هاشم* 
 .و دادپەروەری کۆمەاڵیەتی تێبکۆشل وتووقۆناغێک کە جیاوازیی نێوان ژن و پیاو بە تەواوەتی بنبڕ ببێ و ژن و پیاو پێکەوە بە بوونی مافی یەکسان بۆ پێک هێنانی کۆمەڵێکی پێهکە

 
               

 خاتوو شلێر باپیری*                                                            
 

 تی بوون؟ اڵیه بات و چاالکی سیاسی و کۆمه خه  ڵ به تێکه  وه کەیه   ه  رموون که خۆتان بناسێنل و بفه  تکایه :پرسیار * 
 

ەوە ٥٠٠٢ ە سهاڵی . مافەکهانی ژنهانم،  یسانسهم  ە راگەیانهدن هەیەرۆژنامەنووس و چهاالکی بهواری " شلێر باپیری"مل :  شلێر باپیری* 
زۆرتر تێکەڵ بە خەبات بۆ گەیهل بە یەکسانی ژن و پیاو بووم، پێههتر چەنهد جهار وتهارم  ەبهارەی کێههە و پرسهەکانی ژن وەرگێهراوەتە 

راوان دەستم بە چاالکی  ەم بوارە کردووە و تها ەوە بە شێوەیەکی ف٥٠٠٢سەر زمانی کوردی، بەاڵم  ە چوارچێوەیەکی بچووک بووە،  ە دوای 
 .ئێستا بەردەوامم و هەوڵەکانیههم  ەگەڵ یەکسانیخوازان تا گەیهتل بە یەکسانی ژن و پیاو زیاتر دەکەم

 
 پرسی ژن  ە ئەمرۆی کۆمەڵی کوردەواریدا چۆن هەڵدەسەنگێنل؟ :پرسیار * 

 
بە پرسی ژن  ە ئاستی نێودەوڵەتیدا بکەم، سهەرجەم پێهه ەوتنەنانی واڵتهان و سەرەتا پێم خۆشە ئاماژەیەکی کورت :  شلێر باپیری* 

نۆمەڵگەنان  ە بەرژەوەندیی ژناندان، هەر  ە نرانەوەی سیاسی و بەشداری پێ ردنی وەك هەر تانێ ی ئاسایی  ە ناروبهار و پرۆسهەنانی 
 ارییەنانی واڵتان ئێستە خێرا دەگاتە واڵتهانی تهر نە ئەویهش  ە ئاستی نوردستانیهدا بێ گومان گۆڕان. سیاسی، ئابووری و نۆمەاڵیەتیدا

 .هەر دووبارە خزمەت بە پرسی ژن دەنات تا ئەو رەگەزە دابڕاوە بۆ ناو ژیانی یەنسانی  ەگەڵ پیاو بگەڕێنێتەوە
، بەاڵم ئەگەر بە نەمهی هەسه  بە پێهه ەوتنی دەنەیهل یهان هەنهدێ جار نهۆمەڵە رووداو و  ە نوردستان هەوڵی زۆر  ە ئارادایە تا ژن زووتر  ە زۆربەی واڵتانی تری نهاوچەنە بگهاتە ئاسهتی شهیاوی خهۆی

بەسهەر نهۆمەڵگەی نوردیهدا زاڵ بهووە نە بهڕوای بە ژن و  نارەساتی پەیوەس  بە پێهێلی مافی ژنان هەر  ە نوشهتل و ئهازار و شهتی دیه ەی  ەو شهێوە دەبینهیل دەبهێ بهزانیل نە بە هەزاران سهاڵە یاسهایەك
 .نانی هەر نەبووە، بۆیە زۆر ئاسایییە نە وەرچەرخان  ەو پرسەدا ئەگەر زیاتر  ە هەوڵەنانی ئێستەی پێویس  بێمافە

 
  چ  ە رێزی حیزبەکان دا بل و چ سەربەخۆ بل ئایا کار و چاالکی ژنان و رۆڵ و کارتێکەریان  ە ناو حیزبە کوردیەکان چۆن هەڵدەسەنگێل؟ :پرسیار * 

 
خەبات بۆ نیههتمان بهێ و  ە هەمهان کاتهدا  ژنان  ەو ناو حزبەکاندا هەر  ە سەرەتای دامەزراندنی ئەم حزبانەوە بەشداریان کردووە و رۆ ی خۆیان گێراوە، جا بە قوربانی دان بێ، بە:  شلێر باپیری* 

 ەو روانهگەیەوە . بەرگهری بهکەن و دەتهوانل  ە زۆر هە هومەرجی سهەختدا وەک پیهاوان خهۆ راگهرن خەبات بۆ یەکسانی ژن و پیاو و بیسە مێهنل کە ژنانیش هاوشانی پیاوان دەتوانل پێهمەرگە بهل، دەتهوانل
نایەکسهانی  هەر وەک  ەسەرەوە ئاماژەم پێدا کە هەسه  بە. ەکراوەژنان  ە سەرەتاوە زۆرتر خەباتیان بۆ نیهتمان کردووە و کەمتر ئاوڕیان  ە زوڵمانە داوەتەوە،  بەاڵم بەو مانایە نیە کە هەر کاری بۆ ن

 ە سههەردەمی پێهههەوا قههازی مههبەمەددا باشههتریل بەڵههگەیە کە ئەودەمههیش کههار بههۆ یەکسههانی ژنههان و پیههاو کههراوە و هەنگههاوی بههۆ " یایههان"کههراوە و ژنههانیش هەوڵههی خۆیههان  داوە، دامەرزانههدنی ئەنجههومەنی 
هەڵسههەنگاندنی مههل بههۆ کههارتێکەری ژنههان  ە نێههوە حزبەکههان بە ئەرێنههی . شههتر بنههرێ کە بههگەن بە ئامانجەکههان ەگەل ئەوانەشههدا سههەردەمەکان گههۆران و و بێگومههان دەبههێ هەنگههاوی با. هە ێنههراوەتەوە

مە چیهدی ئەو ژنهان  ەو نیهو حزبەکانهدا دەبهێ ئێسهتا بتهوانل ئەوە بە دەسهتەاڵتی حزبەکهان بگەیەنهل کە ئهێ. هەڵدەسەنگێنم، بەاڵم نەک ئەوەی بلێم کە رەخنەیان  ەسەر نیە، هیچ کارێک بی رەخنە نابێه 
 ئەو کاتە ژنان . کاندا بەشدار بل و بۆچونی خۆیان هەبێ روانگەیە قبوڵ ناکەیل کە چونکە ژنل و با بەشدار بل، ئەوە بگەیەنل کە ژنان توانایەکی خۆیان هەیەو دەتوان هاوشانی پیاونیش  ە بریارە
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هەمهان بەڵکهو حزبەکهانیش  ە . مهان بەشهداری پێکهردووە، نەبێه نزیک  ەو ئامانجە دەبنەوە کە بتوانل خاوەن بریایر بل و تەنیا بۆ کپ کردنی نارازیان بۆ گهوتنی کە  ە ناسهنامە باسهکراوە و ئەوەتها ژنان
 .کاتدا باوەریان بە تواناییەکانی ژنان بێ 

 
 راستل؟  م وتانه مل و زۆر چاالک نینل، ئایا ئه رخه م ته ر پرسی ژنان که سه ژنان خۆیان  ه  بێسرێ که ژنان ده  شێک  ه زمان پیاوان و یا به  زۆر جار  ه :پرسیار * 

 
جهارێکی دیههکە دووپههاتی دەکەمەوە، بەڵهێ ژنههانیش بههۆ خهزمەت کههردن بە پرسههی ژن کەم تەرخەمیهان کههردووە ، زۆر جههار ژنهان پرسههی ژنیههان  زۆر جههار باسهی ئەوەم کههردووە و  ێههرەوەش :  شهلێر بههاپیری* 

ەنهل و بە چەکهی زانسهتی سهەردەمەوە بە زۆر جهاریش کەم تەرخەمهی  ەوە بهووە کە نەیهانتوانیوە تەواو خهۆ پهێ بگەی. کردووەتە قوربانی پرس و بەرژەوەندییە سیاسیەکان و مافەکانی خۆیان پێهێل کردووە
ە دەرفەت بە ژنان نەدراوە بخوێنل و زۆرتهر  ە دەرەوەی مهاڵ نوێبونەوەیەکی دیکە باس  ە پرس و چارەسەریەکانی بکەن، بەداخەوە ئەوەش هۆکارێکی هەمان شێوە پەروەردەیەی پیاو ساالرانە دەگەرێتەوە ک

 .هەس  بە نایەکسانییەکان بکەن بۆ ئەوەی ببێتە چەخماخەیەک بۆ بزووتنەوەیەکی گهتگیری ژنان شوێنەکان بینیل  بۆ ئەوەی هۆشیار بل و زیاتر
 

وانیویانهه ک ت یهه تها چ راده  و رێکخراوانه ئایا ئه  .ناوی جۆراوجۆر پێک هێناوه  کانی کوردستان رێکخراوێکیان بۆ پرسی ژن به سیاسییه  و رێکخراوه  موو هێز ک ئاگادارن هه ر وه هه :پرسیار * 
کهرێ  ژنانی کهورد ده  ق به رحه ده  ی که ریه رانبه و زۆڵم و نابه کانی ژنان و یان ئه ن بۆ الی پرس و مافه که مافی ژنان ده  داکۆی  ه  که  وەییەکان ته سەرنجی ییرورای گهتی و یان رێکخراوە نێونه

 راکێهل؟
 

. ی مافەکانی ژن پێک بێنیه  خهۆی ئامهاژەیەکە کە دیهارە  ەو نێهو ئەو حهزبەدا چ دروشهمی دیموکراسهی بهێ یهان شهتی دیهکە، نایەکسهانی هەیەبێگومان هەر حزبێک کە رێکخروێک  ە بوار:  شلێر باپیری* 
کانهدا ئەوا حزبەکهان خۆیهان  ە مهافی نیهویە ەکهان  ە حزبەبوونی رێکخراو  ە حزبەکاندا ئەگەر بۆ خزمەت بە پرسی ژنانیش بێ، بەاڵم پێویستیەکی دروشهمی دێموکراسهی سهەردەمە و  بە نەبهوونی  رێکخراو

پێویسهتل و  ئەو حزبهانەش کە دروشهمی بهاوەر بە مهافی ژن و  کۆمەل بواردوە، چونکە ئێمە  ە کۆمە گەیەکیل رۆژانە ژن دەکوژرێل و خهۆ دەسهوتێل و  ە شهوێنی بریهاردان مافیهان نیهیە، بهۆیە ئە رێکخهراوانە
ئێسهتا  ە نێهو حزبەکهان کە رێخکراوێکهی تهایبەت بە ژنها هەیە بهۆ زیهاتر پەیوەسه  بهوون بە رێکخهراوە نهاوخۆیی و . ر کە بوونی رێکخراو یەک  ەوانە بیسهە مێنلدیموکراسیان بەرز کردوەتەوە دەبێ بە کردا

تی حزبەکهان کە پەراوێهز نەخهرێل و حزبەکهان بە بهاوەرەوە باوەریهان نێودەو ەتییەکان تایبەت بە پرسی ژن، زیاتر پێویستیان بە هێزی کار و گروپی فکری هەیە کە بتوانل ببنە گوشارێک بۆ سەر دەستەاڵ
 .بە مافی ژنان هەبێ نەک تەنیا قسەی سەر مێز و په  تریبوونەکان بێ 

 
 وەک دوا وتە چ پەیامێکتان هەیە بۆ ژنان و بۆ ئەو مرۆڤانەی داکۆکی  ە مافی ژن دەکەن؟ :پرسیار * 

 
ەنهد دیرێهک وەاڵم بلێم کەو ئەو پرسیارانەی کە  ە سەرەوە وەاڵمم داوە،  ە جێگەی خۆیدا دەکهرێ هەر یەکەیهان باسهێکی بەرفراوانهی  ەسهەر بکرێه  و تەنیها بە چ ە کۆتاییدا دەمێەوێ :  شلێر باپیری* 

پەیامی مل ئەوەیە کە با هەموومان بە حزبهی وسهەربەخۆ و بە هەمهوو . بنرێنەدرێتەوە، بۆیە پێویستە وردتر بچینە بنج و بناوانی ئەو باسانەو خەسارناسیان بکەیل و  ە هەمان کاتدا پالن بۆ داهاتوو دا
نهاتوانرێ منهدا ەکانمان بیهری یەکسهانیان . ەکسهانمان هەبێه بیرە جیاوازەکانەوە،  ە خەبات بۆ یەکسانی ژنو پیاو بەشدار بیل، چونکە تا ژن بە مافەکانی خهۆی نەگهات نهاتوانیل کهۆمە گەیەکی ئهازاد و ی

مەت بەو پرسهە بکەیهل کە با پرسی ژن بە حزبی نەکەیل و ئەم پرسە پرسێکی جیێهانیە و بە جیها  ە پرسهە سیاسهیەکان ببینرێه  و بە جیها  ە بیروباوەرەکهانی خۆمهانەوە خهز. اسودەیی بژیلهەبێ  و بە ئ
 .نەک وەک کەرەستەیەکی خزمەت بە پیاوانتێیدا پیاوانیش دەتوان هاوشان  ەگەل ئێمە بەشداری  ە رێگە چارەسەرەکان بکەن و ژن وەک مرۆڤێک بینیل 

 شلێر باپیری  ەگەڵ رێزم
                 

 

 فا شڵماشی مستهرێز  به*                                                                           
 

 تی بوون؟ اڵیه و چاالکی سیاسی و کۆمه بات خه  ڵ به تێکه  وه کەیه   ه  رموون که خۆتان بناسێنل و بفه  تکایه :پرسیار * 
 
اڵتی  ڕۆژههه  شه   هه رده ی سه ناوچهه  ر بهه گوندی شهڵماش سهه  ی میالدی  ه 1952فا شڵماشی ساڵی  مل مسته:  فا شڵماشی مسته*

ر  یی دا ههه وه تهه نه چااڵکی سیاسهی و  کانم  ه وره ت برا گه تایبه  م و به که ماڵه هۆی چاالکبونی بنه  به.  دایک بووم  کوردستان  ه
  وه ی میالدییهه 1971ساڵی   اڵم  ه به. ی دا که تییه کوردایه  قاڵبه  م  ه ، النی که بووه ت هه ڵ سیاسه گه  روکارم  ه سه  وه منداڵیه   ه

یسههیۆنی رپرسههی کۆم ک به وه  بوه تی جۆراوجههۆرم هههه رپرسههایه حیههزب دا به   ههه. نههدامی حیزبههی دێمههوکڕاتی کوردسههتان ئه  بوومههه
رپرسههی  پهاری  و به  ری حیهزب  هه فتهه رپرسهی ده بلیغاتی گههتی، به رپرسهی کۆمیسهیۆنی ئینتیههارات و تهه شهکیالتی گههتی، به ته
نهدامی  ری سیاسهی و ئێسهتاش ئه فتهه نهدی و ده ی ناوه نهدامی کومیتهه ئه  ی حیهزب دا بوومهه پێنج کهۆنگره  هه. ی واڵتی حیهزب وه ره ده
  .ی واڵتی حیزبم وه ره ریی ده به ڕێوه  ی به رپرسی کومیته ری سیاسی و به فته ده
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 هەڵدەسەنگێنل؟پرسی ژن ئەمرۆی کۆمەڵی کوردەواریدا چۆن  :پرسیار * 
 
ڵ  گهه   هه.  بووه رزی ههه کی بهه واری دا جێگایهه نێو خێزانی کورده  ژن  ه  وه ره وبه مه دان ساڵ  ه سه  ر  ه هه  وه که الیه   ه.  یه واری دا ڕووکاری جۆراو جۆری هه ڵگای کورده کۆمه  پرسی ژن  ه:  فا شڵماشی مسته* 

نهد و  رمه زۆر هونه.  بووه دا ههه  وه جواڵنهه  رچاوی  هه خهی به و نه  کان بووه بواری سیاسی دا پهتیوانی پیاوه  وتون،  ه ڵکه مێژووی کورد دا هه  ر  ه به ڕیوه ر و به ژنی ڕێبه زۆر.  زرا کاری کردووه ر مه سه  پیاو  ه
ریش کچهی  وبهه مه نهد سهاڵ  ه تها چه  بهۆ وێنهه.  ر دا زاڵ بهووه سه و پیاو ساالری به  سیری پیاو بووه ئه  وه  نی دیکه هێندێک الیه  مان کات دا  ه هه  چی  ه که. وتوون ڵکه نێو ژنانی کوردستان دا هه  باتگێڕ  ه خه

  وه یههه که پیاوه  واوی بههه تههه  بههه  وه بههاری ئابوریهههه  و  ههه  ش بههوه کان دا بههێ بههه تییههه اڵیه کۆمه  و پایههه  پلههه  ه.  بووه هههات و چههۆ دا زۆر ئههازاد نههه   ههه. ڵبژێرێ ری ژیههانی هههه ئههازادی هاوسههه  بههه  یتوانیوه کههورد نههه
گههتی   زعهی ژنهان دا بهه ر وه سهه نهد ئهاڵ و گهۆڕ به رچه ش دا هه مه رده و سهه   هه. نێهوان ژن  و پیهاو دا  کسهانی  هه مهافی ژن و یه  ت بهه باره واریل، سهه ڵگای کهورده ناقوزی کۆمهه موی ته هه  وانه ئه.  وه ته ستراوه به

نێهوان ژن و پیهاو   واو  هه کسانی ته ، تا یه  پێهه  کی دوور  ه ئێستاش ڕێگایه.کان دا واره خوێنده نه  نێو چیل وتوێژه  ت  ه تایبه  ، به وه ته وتویی ماوه حڕومی و دواکه مه  ر وا به زۆر بواردا هه  اڵم  ه ، به هاتووه
 .دی بێ  واری دا به ڵگای کورده کۆمه  دا ، ه

 
  ە رێزی حیزبەکان دا بل و چ سەربەخۆ بل ئایا کار و چاالکی ژنان و رۆڵ و کارتێکەریان  ە ناو حیزبە کوردیەکان چۆن هەڵدەسەنگێل؟چ  :پرسیار * 
 
کهو شهتێکی  ی ژن وه دیهارده  ن کهه کهار بکهه  وه م پیاوان بۆ ئه م ژنان و هه هه  پێویسته.  ر نییه اڵمده ک وه یه هیچ شێوه  اڵم به ، به کان دا زۆره کوردستانییه  نێو حیزبه  کار و چاالکی ژنان  ه:  فا شڵماشی مسته*

واوی  تهه  کسهانی بهه ر یه گهه ئه.  کهراوه  ر نهه سهه ی ژنهان چاره کێههه  کهه  یهه وه ، مانای ئه یه کان دا هه نا حیزبه په  تی ژنان  ه اوی تایبهڕێکخر  ی که وکاته تا ئه. مێنێ کان دا نه نێو حیزبه  ت  ه تایبه  جیاواز، به
ن جیهاوازی  ت ئامهاده نانهه ته  کان کهه حیزبهه  ت هێنهدێک  هه تایبهه به. بهێ کان دا زۆرتهر ده نێهو حیزبهه  خهی ژنهان  هه تا دێ نه  وه خۆشیه  به  دیاره. بێ تیی خۆیان هه ژنان ڕێکخراوی تایبه  بێ، چ پێویئسته هه

یهل بهو، تها ت قا بعیضهی موسهبه دا ته  کهۆنگره   هه.  حیزبی دێموکڕاتی کوردستانه  و حیزبانه کێک  ه یه. نێل رێ، زۆر شوێل داده سه  رنه یان دا به که نێو ڕێکخراوه  خهی ژنان  ه ی نه وه کار بنێنل بۆ ئه ت به موسبه
کانی دوایهی دا ڕۆڵهی ژنهان  سهاڵه  ک  هه ر یهه سهه  ه.  یه خهیان هه ڕاستی نه  دا ژنان به  تی حیزبی ئێمه رایه ڕێبه   ه  ربۆیه هه. نگاوێکی باش بو هه  وه ئه. بێ% 25م  ریی حیزب دا النی که ڕيێبه  ی ژنان  ه ڕێژه

کی  نێهو حیزباکهانیش دا ڕێگایهه  نێهوان ژنهان و پیهاوان دا،  هه  کسهانی  هه یه  یههتل بهه تها گه  ،مل پێموایه  بۆیه. ژنان  واوی ماف درابێ به ته به  که  دا نییه  یه دهو ڕاد ک  ه یه هیچ شێوه  االم به ، به زیادی کردوه
داب و   ن بهه ده گرنگهی زۆرتهر ده. ن کهه وت ده ڵ  و کهه ههه  وه وانه پێچه  کان بۆخۆیان به زۆرجار ژنه  که  یه وه ئه  ی جێگای داخه وه ئه. بێ ژن بۆ خۆیان بل ده  و ڕێگایه میل ڕێبوارانی ئه که یه  که  پێهه  درێژمان  ه

ی  تییه رپرسهایه و به ت  هه نانهه ته  ن و جهاری وایهه کهه تواناکهانی خۆیهان ده  چهاو  هه  وه گومانه  کانیش دا زۆرجار به نێو حیزبه   ه. میان رده به  قازانی خۆیان دێته  به  که  و ئاڵ و گۆڕانه کان، تا ئه کۆنه  ریته نه
ت بههۆ  نانههه ال نههێل و ته ، شههک و گومههان وه وه باری تواناکههانی خۆیانههه  ههه  پێویسههته.  خۆبوونههه ڕ به مو شههتێک، بههاوه هههه  ر  ههه تی بههه ی ژنههی کههورد پێویسههتییه وه ئههه. رنههاگرن واو وه ڵکی تههه سههپێردرێ، کههه پێیههان ده

 .ستگرتنی ڕۆڵ ده بۆ وه  متر نییه پیاو که  هیچیان  ه  ن که ن و نیهان بده ت بکه قابه ڵگاش دا، ڕه نێو کۆمه  کان و  ه نێو حیزبه  ڵ  هستگرتنی ڕۆ ده وه
 

 راستل؟  م وتانه نینل، ئایا ئهمل و زۆر چاالک  رخه م ته ر پرسی ژنان که سه ژنان خۆیان  ه  بێسرێ که ژنان ده  شێک  ه زمان پیاوان و یا به  زۆر جار  ه :پرسیار * 
  
.  خهۆڕا نییهه  ش  هه وه ئهه  دیهاره.  یهه سه  گرتنهی ڕۆڵهی شهیاوی خۆیهان دا زۆر جهار شهک و گومانیهان هه ده وه  کی کورتم پێ کرد، ژنان  هه یه م دا ئیهاره که اڵمی پرسیاری یه وه  ک  ه روه هه:  فا شڵماشی مسته*
پێهی کلتهور و   کی دوور و درێهژی مێژوویهی دا بهه یه پڕۆسهه  الواز و بێ توانا، ناسێنراون و  هه  ڵگادا به نێو کۆمه   ه. ی پیاو دانراون نیوه  کان دا به ئاینیه  قانونه   ه.  کراوهم چاویان  ێ که درێژایی مێژوو به به

و  بهه  بهێ ئیههاره ده  دیهاره.  وه م بێتهه خۆ بوونیان که  ڕ به ر تواناکانی خۆیان و باووه سه  شک و گومان  ه  ونه شیان بکهت بۆ خۆ  نانه ته  و که  ش کارێکی وای کردوه وه ئه.  ڵ کراوه گه ری  ڕه فتاریان  ه داب و نه
  ته یههتوه گه  وه ره وبهه مه  ه  ههه دوو ده  تهوانم بڵهێم  هه کانی ده واره ڵهدا و شهوێنه ری هه سهه  ئوروپهاوه  ئهازاد بهوونی ئێنیهرژی ژنهان  هه   هه  پلێکی تهازه شهه  وه می جیێانییه ری دووه دوای شه   ه  یل که ش بکه راستییه

رێنی  ئههواری کوردسهتان شهوێنکارێکی  خهۆ بهوونی ژنهانی خوێنهده  ڕ بهه ر باوه سه  ،  ه واڵتی ئێمه  ته هیهتو کراو دا گه عریف نه قاڵبی فیمینیزمێکی باش ته   ه  که  یه وه و چاالک بوونه ی ئه وه نگدانه ڕه. کوردستان
ر  سهه  ه  کهه  وه تهه بوه ر فهراوان نه بهه  نهده وه ڵگاو ئه نێهو کۆمهه  باشهی بچێتهه  به  ی توانیوه ، نه ڵگرتنه وجارێ زۆرتر کۆپی هه  رجی واڵتی ئێمه ل و مه ڵ هه گه   ه  گونجێنراوه ی نه وه ر ئه به  ند  ه رچه هه.  بووه هه
باتی ژن و پیهاو  ک خهه کهرێ، نهه دژی پیهاوی  هێ ده  باتی ژن  هه خهه  مهی پیاوسهاالری، واتهه رداشتی ڕووی دووه گیرێ و به ر ده کی خرا  وه یه شێوه  زۆرجار به. دابنێ  یه رێنی ئه  و شوێنکاره مو ژنانی واڵت ئه هه

 .دا مهنێو کلتوری ئێ  باو  ه  ته زیانی ژن بوونه  به  ی که وایانه نا ڕه  ریته و داب و نه بۆ گۆڕینی ئه  وه پێکه
 

ک توانیویانهه  یه تا چ راده  و رێکخراوانه ئایا ئه  .ناوی جۆراوجۆر پێک هێناوه  کانی کوردستان رێکخراوێکیان بۆ پرسی ژن به سیاسییه  و رێکخراوه  موو هێزه ک ئاگادارن هه ر وه هه :پرسیار * 
کهرێ  ژنانی کهورد ده  ق به رحه ده  ی که ریه رانبه و زۆڵم و نابه کانی ژنان و یان ئه ن بۆ الی پرس و مافه که مافی ژنان ده  داکۆی  ه  که  وەییەکان ته سەرنجی ییرورای گهتی و یان رێکخراوە نێونه

 راکێهل؟
  
ل  زنی حیهزب و گهه ری مهه حیزبهی دێمهوکڕاتی کوردسهتان و ڕێبهه.  ش نییهه تهازهو   ئاراوه  ته هاتوه  وه هۆی پێداویستییه کی مێژووییه  به  وه کانه ن حیزبه الیه   ه  و ڕێکخراوانه پێکێێنانی ئه:  فا شڵماشی مسته*

  بۆنهده   هه ت نانهه و ته  یهه ژنهان هه  ر بهه کانیش دا ڕێکخراوی سه وتوتریل واڵته کههپێ  ت  ه نانه زانی ته ک ده روه هه.  تی ژنانیهیان پێک هێناوه کییه ڵ دروستبونی حیزب، یه گه ر  ه د، هه ممه وا قازی مبه پێهه
ر  یی خۆیهان شهوێل دانهه وره پێهی توانها و گهه  م و زۆر و بهه پێک هاتون، کهه  ش که و ڕێکخراوانه ئه  دیاره. رناسیۆنا ی ژنان ڕێکخراوی سۆشیال ئینته  بۆ وێنه.  یه ژنان هه  ر به کانیش دا بۆندی سه ییه وه ته نێونه
باتگێڕی و  سهتی خهه ی هه وه بوژاندنهه  ها  هه روه ههه.  بوه کان دا ئیمکهانی نهه نێهو حیزبهه   هه  ک پیهک بهێ، کهه تییهه  کییهه یه  ی ژنهان دا جهۆره وه ئاساتی جواڵنه  م  ه ترێک تا النی که چه  زۆرجاریش بوونه. بوون

 تی ژنانی دێموکڕاتی کوردستان،  کییه کانی   یه چاالکییه  ر چاو  ه گه ت ئه تایبه به. بوون یی دا چاالک وه ته ی نێونه ڕادده  ک  ه یه ش تا ڕادده وه  ه  جگه.  بوه چاالکتر کردنی ژنان دا شوێنکاری خۆیان هه
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  ڵ گههه   ههه. سههمی ناسههراون ڕه  زۆر واڵتههی ئوروپههایی دا بههه   ههه. زۆر واڵت دا سههیمینار و کههۆنفڕان  پێههک دێههنل   ههه  سههااڵنه.  ڵگرتووه نگاوی گرنگیههان هههه یل، زۆر هههه کوردسههتان بکهههحیزبههی دێمههوکڕاتی   ربه سههه
شهوێنکاری   ندییانهه یوه و په بێگومهان ئهه. کهرێل کانیهان بانهد ده و بهۆ کهۆنفڕان  و کۆنگره  یهه نهدییان هه یوه رناسهیۆنا ی ژنهانی دنیها په ها سۆسیا یسه  ئینته روه ی ژنانی کورد، ئێرانی و هه کانی دیکه ڕێکخراوه

 . یه زۆرتر ئیمکانی مانۆڕ دانیان تێدا هه  ت باشور و باکوری کوردستان که تایبه ن، به ردانی کوردستان بکه کانی ژنانیش سه ییه وه ته نێو نه  ڕێکخراوه  ی که وه هۆی ئه  ک ئاگادارن بوونه روه نێل و هه خۆیان داده
 

 وەک دوا وتە چ پەیامێکتان هەیە بۆ ژنان و بۆ ئەو مرۆڤانەی داکۆکی  ە مافی ژن دەکەن؟ :پرسیار * 
 
ک هێنهدێک کلتهور و  ڵکو وه به. کرێ ژن چا و  ێ نه  ق به رحه ی پیاو ده دوژمنکارانه کی یه وه ک کرده کوردستان دا، وه  ڵ پیاو  ه گه  کسانی ژن  ه وتوویی نا یه دواکه  که  یه وه یامی مل ئه په:  فا شڵماشی مسته*

دنیهای مهۆدێرنی   پیاو  هه ڵ گه کسانی ژن  ه نایه  مل پێموایه.  یه وه رکی ژن و پیاو پێکه دا ئه  و کلتور و یاسایانه النان و چاکسازی  ه وه  چاو  ێ بکرێ، که   نیی ناعاداڵنه ده تی  و مه اڵیه یاسای ئایینی، کۆمه
دابهیل کردنهی . ر پیهاو سهه  خاتهه پێنهاوی ڕزگهاری دا ، قورسهایی زۆرتهر ده  بات  هه هبواری خ  یی و  ه رده روه بواری په  بواری ئابوری،  ه  النانی ژن  ه وه.  زیانی پیاویهه  زۆر بواردا به  وڕۆدا  ه ک دنیای ئه وه

ژن   وه شهه کی دیکه الیهه   هه. ر شهانی پیهاو سهه  وێتهه که نیا نه ن و تهه وڵی بۆ بده خێزان دا هه  م پیاو  ه م ژن و هه گرێ هه رده هه  وێ، که ، تێکۆشانێکی زۆری ده  مه رده م سه ڕقی ئه ڕق و به ژیانی  وک  و پڕ زه
.  اڵت و کۆیلهه سهه رێکی بهێ ده فکه سره نیا مه ک ته ر بێ ، نه تیده کانی ژیان دا  کار بکا و یارمه مو بواره هه  و  هشانی پیا م بتوانێ شان به ژیان خۆشی ببینێ و هه  م بتوانێ  ه تا هه  یه ئازادی هه  پێویستی به

 . کراوه ماڵ دا زیندانی نه   ه  هره بێ به  ڵگا ،به ی کۆمه ژن و نیوه  به  دراوه  و ڕۆڵه کان دا ئه وتوه پێهکه  واڵته   ه

 
 

 خاتوو کوێستان فتووحی  *                                                       
 

 تی بوون؟ اڵیه بات و چاالکی سیاسی و کۆمه خه  ڵ به تێکه  وه کەیه   ه  رموون که خۆتان بناسێنل و بفه  تکایه :پرسیار * 
 

تێکەڵ بە کهاری سیاسهی   وه تاوییه هه  ی 1365  ساڵی   ه  کوێستان فتووحی چاالکی مافەکانی ژنان، خەڵکی رۆژهەاڵتی کوردستان
 پرسهی . کهار و تێکۆشهانی زۆرتهر  ە نێهو راگەیەنەکهانی حیزبهی دێمهوکراتی کوردسهتان دا بهووە. و  چهاالکی کهۆمەاڵیەتی بهووە

 .  ەکەیدا یەکێکە  ە ئەو ەوییەتاکانی کار و تێکوشانییەکسانیخوازی  ە کۆمەڵگە و  ە حیزب
 

 پرسی ژن ئەمرۆی کۆمەڵی کوردەواریدا چۆن هەڵدەسەنگێنل؟ :پرسیار * 
 

 ەو کۆمەڵگایههانەی کە .  دیههارە ئەم پرسههە کە نههاوی  ێنههراوە پرسههی ژن پرسههی کههۆمەڵگە بە گهههتییە:  کوێسههتان فتههووحی* 
واڵتەوە    اڵت و سیسهتمی سهه ده  نی الیهه  ر  هه گهه ئه.  دەگهرێتەوە شئەمە بەبهێ شهک کهۆمەڵگەی کوردسهتانی. یەکەم بەپیاوە و قسەی یەکەم و ناوی یەکەم هەر ههی ئەوەعەقڵییەتی پیاوساالر زاڵە، دەسەاڵتی 

ێهی قهانوون و رێوشهوێنەکانی ئەو واڵتهانەی بەسهەریاندا دابەش کهراوە،  دەبهێ و هەر بەشهەی سیسهتم و دەسهەاڵتێک حهاکمە و بەپ پرسەکانی ژنان  ە کۆمەڵی کوردەواریدا،  کوردستان چەنهد بەشهە  بڕوانینه
مهل  ەبەر ئەوەی چهاالکییە سیاسهی و کۆمەاڵیەتییەکهانم تەرخهان .  بێ ز ە هەر بەشەی کوردستان ئەگەر چاو ێ بکەیل، ئاستی تێگەیهتل و پێهکەوتنیان تا رادەیەک رەنگە  جیاوا. خوێندنەوەی بۆ بکەیل

کهۆمەڵگەی ئێهران بەگههتی  ە ژێهر .   دوویهه  پله  هیچ ئەمالو ئەوال، ژن  ە رۆژهەاڵتی کوردستان، هاوواڵتی  بێ  به.  ژهەالتی کوردستان،  زۆرتر باسی ژنی کورد  ە رۆژهەاڵتی کوردستان  دەکەمکردوە بۆ رۆ
 ەوەش زۆر زیهاتر ژن  ە . دایە ی ئێرانهدا ەوەش مرۆڤهی کهورد چەنهد قهات  ەژێهر سهتەم و چەوسهانەوەی حهاکمییەتحاکمییەتی کۆماری ئیسالمیدا، هاوواڵتیان بە ژن و پیاوەوە   ە ئازادی بێبەشل و زیهاتر 

وسهاالری تهایبەت نهیە دیهارە پیا. ی کهوردەوارییەوە دەنهاڵێنێکۆمەڵی کوردەواریدا سەرباری بێبەشیی  ە ماف و ئازادییە سیاسیی و حوقووقییەکهان، بەدەسه  دیهاردە کهۆمەاڵیەتی و  کە توورییەکهانی  کهۆمەڵ
ژنی کورد سەرەڕای چوونەسەری ئاستی وشیارییان و رابهردووی بەشهدارییان .  تەنیا بە کوردستان، بەاڵم کۆمەڵگەی کوردستان تا سەر ئێسقان پیاوساالرە و  ە هەر مەسە ەیەکدا دەسەاڵت   ەدەس  پیاودایە

 ە مەسهە ە هەرە سهادەکانی ژیهان ڕا بگهرە هەتها  ە گرنگتهرییل مەسهە ەی ژیهان و .  هێههتاش  ە مهافە هەرە سهەرەتاییەکانیان بێبەشهل  ە خەبهاتی سیاسهی نەتەوەیهی و بهزووتنەوەی مهافخوازانەی خۆیهان،
ئەو .  راستییەکی تاڵە  ە ژیانی ژنی کهورد هەر ئەوەی رۆژانە ئێمە هەواڵی خۆکوژی و خۆسووتاندنی ژنی کورد  ە ناوچەجۆراوجۆرەکانی کوردستان دەبیسیل، دەرخەری. چارەنووسیان حەقی بڕیاردانیان نیە

 . ئینسانە بۆ ئاگر  ەخۆی بەردەداو خۆی  ەناو دەبا؟ دیارە ئازارەکانی ئەوندە زۆرن مەرگی پێ  ە ژیان باشترە
ە بزووتنەوەیەکی ئاکتیڤ و چاالکیش بەوشێوەیە نهابینرێ کە کهار بکها بهۆ گای حاکمییەتەوە بەسەر کوردستاندا زاڵ، بەداخەوامودەز ە رۆژهەاڵتی کوردستان بۆ هۆی سەرکوت و خەفەقانێک کە   ە الیەن د 

بهۆ ئاگهایی دان بە کهۆمەڵگە بەگههتی و بە  گوڕێنی ئەو هە ومەرجەی ژنان  ە رۆژهەاڵتی کوردستان هەیانە، پێویستی بە بەرنامە و رێبەریی و رێکخستل،  بە کهۆڕو کۆبهوونەوەی بەردەوام.  گۆڕینی دۆخەکە
بەاڵم سههەرەڕای هەمههوو .   بە ههۆی ئەمنییەتههی سههەیر کردنهی کورداتههان  ە الیەن حههاکمییەتەوە، هەمهوو ئەوانە قەدەغەن و سههزای قورسههیان  ەسهەرە بەاڵم . ەتی  ە سهەر مافەکانیههان  هەیەژنهان بە تههایب

دەتهوانێ  ەسهەر .... ەو کهرانەوەیە بە رووی جیێانهدا بەههۆی کاناڵەکهانی ئینترنێه  و مهاهوارە وئەمەش بە  ەبەرچهاوگرتنی  ئ. نوردسهتان روون دەبیهنم  رۆژهەاڵتهی  ژنهانی  رەوشهی  ئەوانەش،  مل داهاتووی
  گایهان کەوتهۆتەرێ  نهورد نهه  و نهوڕانی نچهان  ی تهازه  سڵی نه  یهتنی پێگهپاشان .  دەتوانێ کاریگەری هەبێ  ەسەر مرۆڤی کوردیش....ئاگایی و تێگەیهتنی تاک  ە مافەکانی خۆی،  ە ئازادی و دێموکراسی و 

بۆخهۆی تروسهکاییەکە کە دەبهێ هەموو ئەوانە .   و نو تووری تا رادەیەک  و سیاسی  تی اڵیه نۆمه  نێو ناروباری  ژنان و هاتنه  یی وه ته نه  و شعووری س  هه  نردنی شه واو کردوە، هەروەها گه یان ته و زانستگه  زانستگه
 . هەموو ئەمانە دەتوانێ باگراوەندێک بێ بۆ  ئێستا و داهاتووی رۆژهەاڵتی کوردستان کە ژنان چێ دیکە کویلەیی قەبووڵ ناکەن. هومێدمان پیی هەبێ
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 چ  ە رێزی حیزبەکان دا بل و چ سەربەخۆ بل ئایا کار و چاالکی ژنان و رۆڵ و کارتێکەریان  ە ناو حیزبە کوردیەکان چۆن هەڵدەسەنگێل؟ :پرسیار * 
 

ئەگەر چهاو  ە . رسهی یەکسهانیخوازیبێگومان هەوڵی ژنان بۆ مافەکانیان کاریگەری  ەسەر حیزبەکان بووە بۆیە دەبینیل ئێستا حیزبەکان زۆر زیهاتر  ە پێههوو گرنگهی دەدەن بە پ :  کوێستان فتووحی* 
  ژنهان یهان بڵێهیل پرسهی  پرسهی   هه  وه زۆر کەس پێیهان وایە  ئاوڕدانههدیهارە .  ۆڕاونموناسباتی نێوخهۆیی هەر حیزبێهک بهکەی ئێسهتا بە نیسهبەت رابهردووەوە  ەپێوەنهدی  ەگەڵ گرنگیهدان بە رۆڵهی ژنهان گه

انەت ئەم روانهگەیە ئێسهتاش  ە ، تەنه سووده بێ  وڵێ ی هه  زی گه ره  می سته  ژن  ه  دان بۆ رزگاری  وڵ نردن یان هه  هێ جۆرێك قسه  به  بووه نه  رزگاری  یی وه ته نه  می سته  نورد  ه  حازردا، نه  حاڵی   ه  فیمینیستی
  باتی نهابێ بهێڵل  خهه. مل پێم وایە ژنانی نێهو حیزبەکهان نهابێ بە ههیچ شهێوەیەک بچهنە ژێهر بهاری ئەم روانهگەیەوە. حیزبەکاندا زاڵە، کە  بەبڕوای مل ئەوە گەورەتریل غەدرە  ە ژنانی کوردستان دەکرێ

ئەگەر پێههتر بە ههۆی  .  ئەگەر پێههتر ئەوە بهووە ئێسهتا ژنهان  ە نێهو حیزبەکانهدا بە ئاگهاییەوە کهار دەکەن.  بخها  راوێزی په  کسانیخوازیدا  بهارێتەوە و  هپێناو پرسی یە وان  ه ئه  نانی وڵه هه  یی وه ته نه
بووە، بەڵکوو ئەگەر سستی و الوازییەکهیش  هەبهووبێ پێوەنهدی بە  هە هومەرجی بەوشێوەیە نەبووە یان نەیانتوانیوە  ە ئاستی پێویستدا کاریگەرییان هەبێ، دیارە ئەمە پێوەندی بە کەمتوانایی ژنانەوە نە

بەاڵم ئێسهتا ئیهدی ژنهان هەر بەوە رازی نهیل .  هەروەها بێبەرنامە و بێ پالنی ئەو حیزبانە بە نیسبەت چهاالک کردنهی ژنهانەوە بهووە  .گهتی کۆمەڵگە و ئەو هە ومەرجەی ئەوان کاریان تێدا کردوە هەیە
ژنهان و پیهاوانی یەکسهانیخواز .  نێهو حیزبەکانیانهداام و پەسەنکراوەکانی حیزبەکەیان مەسە ەی یەکسانی گونجاندوە،   ەویش گرنگتر ئەوەیە ئەوان خوازیاری پەروەردە و پرنسیپی یەکسانیل  ە کە پرۆگر

 .پێئێستا ئەمەیان کردۆتە بەرنامەو رێباز بۆ حیزبەکانیان بۆ ئەوەی  ە رەوشتی تاکەکاندا بچەس
  

 راستل؟  م وتانه مل و زۆر چاالک نینل، ئایا ئه رخه م ته ر پرسی ژنان که سه ژنان خۆیان  ه  بێسرێ که ژنان ده  شێک  ه زمان پیاوان و یا به  زۆر جار  ه :پرسیار * 
 

خەبات و بەربەرەکهانی  ەگەڵ کە تهووری دواکەوتهوانەی کهۆمەڵگە کە ریههەیەکی قووڵیهان . ژنان سستل بەاڵم ناتوانم بڵێم کەمتەرخەمل، دیارە دەبێ هۆکاری ئەو سستییە ببینینەوە:  کوێستان فتووحی* 
هەمهووی پیهاوانەیە، زۆر ئاسهان ...  ە واڵتێکهدا کە  بیرکهردنەوە، سیاسهەت، قهانوون و. رێبهازمرۆڤ دەبێ یاغی بێ  تاکوو دابونەریتی دواکەوتووانە تێپەڕێنێ، و نورمە نوێیەکان بکهاتە . هەیە زۆر دژوارە

وڵەکهان هەوڵ هەیە بەاڵم هە. بۆیە خەبات  ە هە ومەرجێکی ئەوتهۆدا ئاسهان نهیە. هەم  ەباری ما ێیەوە، هەم  ەباری قانوونیی و کۆمەاڵیەتیهەوە.  ژن بێ پهتیوانە. نیە دەستراگەیهتل بە مافی بەرابەر
ژنهانێکیش هەن . بەاڵم  ەگەڵ هەموو ئەوانەشدا مل حاشا  ەوە ناکەم ژنهانێکی زۆر هەن کەمهتەرخەمل بە نیسهبەت مافەکهانی خۆیهانەوە. هەم رێکخراو نیل هەمیش  ەگەڵ کەندوکۆسپی زۆر بەرەوروو دەبنەوە

یە ژن دەبێ هەر  ەماڵەوە خەریکی خزمەتی منداڵ و پیاوان بێ، موڵکی پیاو بێه ، دەبهێ وەک شهەرەفی پیهاو چهاو  ەخهۆی تۆ ناتوانی چاوەڕوانی  هەبێ  ە ژنێک کە پێی وا. ئاگا نیل بە مافەکانی خۆیان
بهۆیە رێکخراوەکهان و .  نێژن ئەگەر ئاگها  و وشهیار بهێ ئەو کەمتەرخەمیهیەش نهامێ! جاروباریش ئەم قسەیە زۆر دووبارە دەکرێتەوە، کە ژنان خۆیهان کەمهتەرخەمل بە نیسهبەت مەسهە ەکانی خۆیهانەوە. بکا

 .  چاالکانی ژنان دەبێ  ە پیناو ئاگاکردنەوەی ژناندا چڕتر بکەنەوە
 

ک توانیویانهه  یه تا چ راده  و رێکخراوانه ئایا ئه  .ناوی جۆراوجۆر پێک هێناوه  کانی کوردستان رێکخراوێکیان بۆ پرسی ژن به سیاسییه  و رێکخراوه  موو هێزه ک ئاگادارن هه ر وه هه :پرسیار * 
کهرێ  ژنانی کهورد ده  ق به رحه ده  ی که ریه رانبه و زۆڵم و نابه کانی ژنان و یان ئه ن بۆ الی پرس و مافه که مافی ژنان ده  داکۆی  ه  که  وەییەکان ته سەرنجی ییرورای گهتی و یان رێکخراوە نێونه

 راکێهل؟
 

 راوانەی سەر بە حیزبەکان بکەیل، بەبێ ئەوەی  ە نرخی کارەکانیان کەم بکەمەوە، دەڵێم بەداخەوە تا ئێسهتاش خهاوەنی جیێهانبینی فیمینیسهتیئەگەر بە راستگۆیی باسی ئەو رێکخ:  کوێستان فتووحی* 
ئەوان چاالکیهان هەیە، بەاڵم زۆرتهر  ەژێهر .  نهابینمنەدا نەبوون، خەباتی یەکسانیخوازی  ە کۆمەڵگەی کوردسهتاندا ژنهی ئهازا و بەجهورئەتی دەوێ، مهل ئەو جهورئەتە  ە ژنهانی نێهو زۆربەی ئەو رێکخهراوا

رێکخراوەکهانی ژنهان زۆرتهر کێبەرکێهی . ئەمە راسهتییەکە دەبهێ بیڵێهیل. کارتێکەری حیزبەکانیاندا هەڵسووڕانیان هەیە، حیزبەکانیش بۆخۆمهان شهاهیدیل، زۆریهان پرسهی ژنیهان  ە پاشهکۆ و پراوێهز خسهتوە
هەر ئەوەی ئێسهتا دەبینهیل زەمیهنەی ئەوە هەیە رێکخراوەکهان  بە .  ەند بۆتەوە  ەنێویاندا، بەاڵم  ە هەر حاڵدا چاالکییەکانیان بەرهەمهی بهووە و بە فێهڕۆ نەچهووەحیزبایەتییان کردوە و پرسی ژن کەمر

ئەو رێکخهراوانە دەتهوانل  . انەی ئەوەیە ئاڵوگۆڕێهک  ە نێهو ئەوانیههدا پێهک ههاتوەجیاوازییە فکری سیاسییەکانیانەوە  ەدەوری یەک کۆدەبنەوە  پێکەوە گەاڵڵە و پالن دا دەرێژن بۆ داهاتووی کاریان، نیهه
 . زەمینە خۆش بکەن  بۆ دروستبوونی بزووتنەوەیەکی کارا  ە کوردستان 

 
 وەک دوا وتە چ پەیامێکتان هەیە بۆ ژنان و بۆ ئەو مرۆڤانەی داکۆکی  ە مافی ژن دەکەن؟ :پرسیار * 

 
خهۆی پەروەردە . وشیاری،  خۆپەروەردەکردن و خەباتی بەردەوامە ،  رزگارمهان دەکها  ە ژێردەسهتەیی. ژن پێویستە خۆی پەروەردە بکا بۆ ئەوەی بە وشیاری و ئاگاییەوە خەبات بکا:  کوێستان فتووحی* 

رپرسایەتییەکی بااڵی هەبێ،  ە نێو حکوومەت یان حیهزب دا، بەڵکهوو ئەوە گهرنگە کهاریگەری هەر ئەوندە بەس نیە ژن بە. بکا بۆ  ئەوەی  ە کایە سیاسییەکاندا کارا بێ  و دەنگی هەبێ  ەسەر بڕیارەکان
 . بتوانێ تێڕوانینەکان بگۆڕێ. قسە و بۆچوونی هەبێ. هەبێ  ە نێو کۆمەڵگەدا

 
      ========================================================================================== 
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 ریمی ماڵ که رێز که به*                                                         
 

 تی بوون؟ اڵیه بات و چاالکی سیاسی و کۆمه خه  ڵ به تێکه  وه کەیه   ه  رموون که بفهخۆتان بناسێنل و   تکایه :پرسیار * 
 
ری سیاسهی حیزبهی  فته ندامی ده ریمی ئه ماڵ که مل که.  م وتووێژه ناب  بۆ ئه تی جه حمه ڵ سپاس بۆ زه گه  ه : ریمی که ماڵ که * 

ڵ تێکۆشهانی سیاسهی و  گهه  ڵ بهوونم  هه تێکهه  ت بهه باره سهه. اڵتی کوردسهتان رۆژههه   هه  ڵکی شهاری بانهه دیمۆکراتی کوردستان خهه
سهاڵێا پهێش   دایهک بهووم کهه   ه  باتکاری شاری بانه یکی خه ماڵه بنه   ه  ی که وه ر ئه به  م  ه رز بکه تان عه وه بێ ئه تی ده اڵیه کۆمه

  کهاف و دوواتهر  هه - ی ژ ڵه کۆمه   ه(  قاقه  ریمی ناسراو به د که ممه مبه) ندام بوونی باوکم  ئه  هۆی به  دایک بوونی مل و به   ه
  میان  هه ئهه  که) کانم کاک هاشم و کاک عوسمان  ری سیاسی ببون و دوواتریش مامهکا  ڵ به حیزبی دیموکراتی کوردستاندا، تێکه

تای  ره سهه  ر  هه ههه. بهووم  رده روه دا پهه  ماڵهه و بنه دا و منهیش  هه   یهان درێهژه م رێبازه ئه( هید ببو شه  ده غه خوازراوی نه  ری نه شه
 .و باس بووم و قسه  وه دا تووشی گوێ بیستی و خوێندنه  تیم نی الوه مه ته

، گیهران و زینهدانی  42 - 38کانی  سهاڵه  دا  هه  نی منهداڵیم مهه تای ته ره سهه  ساڵ زیندانی بوونی باوکم  ه3  گرتل و زیاتر  ه.  ری په ده سااڵن تێنه 15  نم  ه مه ته  دا که مه رده و سه ینی مل  ه ندی زه باکگراوه
بهۆ   اڵتی شهاوه سهه ن  ده الیهه  غیهابی حهوکمی ئێعهدامی  هه  ی ئاشهکرا بهوو کهه وه سهاڵ دوای ئهه 5ی  هاشمم بۆ ماوه  بوونی مامه  رباز بوون و ئاواره و ده 1351ساڵی   ک ساڵ  ه ی یه عوسمانم بۆ ماوه  کرانی مامه

و  ک فکهر رێهری ئهه وه.  بوو   و سوسیا یسهتیان ههه ی چهه زۆرتهر رووانگهه  بهووم کهه  و رۆمانانهه رۆکی ئهه نێوه  و باس  ه  وه وان فێری کتێب خوێندنه ی ئه وه یی کردنهرێنوێنی  و السا  به  وه پێش ئه. بوو  وه برابوه
کانی ئهاخری  مانگهه  اڵت و  هه ی رێبوارانی حیزب بۆ رۆژههه وه رانه دووای گه  ڵبژراد و  ه بی دیموکراتم ههرانی حیز ریزی تێکۆشه  بات  ه کانم خه تره ره وتنی گه دوکه وه  و به  وه کرده  اڵم دوواتر به بووم به  رێبازه

 .دا  کانی حیزبی دیموکراتی کوردستان ریزه  رکی سیاسی و شۆرشگێریم  ه ئه  پێدان به  درێژه  وام  ه رده ندامی حیزب و تا ئێستاش به ئه  دا بووم به 57شۆرشی 
 

 پرسی ژن ئەمرۆی کۆمەڵی کوردەواریدا چۆن هەڵدەسەنگێنل؟ : پرسیار* 
 

کو تهووری   بێ و گهۆران  هه ری جیاوازیهان ههه تهوانل کارتێکهه ده  و سیسهتمانه ئهه  وه ری سیستمی سیاسی و ئهابووری واڵت دایهه ژێر کاریگه  کانی مرۆڤ زۆر  ه ی ئازدی و مافه  ه سه زانل مه ده : ریمی که ماڵ که *
کهانی واڵت  ئهازادی خوازه  موو مرۆڤهه ک ههه وانیش وه و ئهه نگاندی گهران نیهه ڵسهه هه  یر بکهری دیهاره سهه  وه کانیهه جهۆراو جۆره  نهه اڵیه  ک مافی مهرۆڤ بهه ر وه گه کانی ژنان ئه مافه. دا پێک بێنل   ێک گه واڵت یان

کانی ژن زۆر  نهد تێکۆشهانی چاالکهانی ناسهاند و پاراسهتنی مافهه رچه بێ بلهێم هه ده  وه داخه یر بکرێل به ک ژنیش سه ر وه گه ئه....درێل رووحی دهی جیسمی و  نجه شکه کرێل ئه گیرێل، زیندانی ده ، ده وه وسێته چه ده
و پهێش چهوونی جیهدی بهۆدروات کردنهی کلتهوورێکی  ره تی ئهازادی ژن، بهه گرتنی حورمهبۆ ئازادی ژیان و را  بووه یک باشی هه یکی تاراده پێهینه  دا که  ی ئێمه وه ته نێو نه  اڵم  ه کانی پێهوو، به یه ده   ه  زیاتره

ههۆی   بهه  هیل که کان بکهه تییهه منیه ئه  کێههه  کهری بهاس  هه ده  بۆ وێنهه. کان زیاتریش بوون نگه ر دا ئاستهاهێندێک بو   ه  ڵگا بێ بۆ پاراستنی مافی ژنان نابیندرێ و بگره ری کۆمه تی ده بتوانی یارمه  باش که
و  ر ئێههه ههۆی سهه  و گرفه  بهل و ببنهه  ر تووشهی کێههه ده  بچنهه  ماڵهه ی بنه دیهاری کهراوه  و چووارچێهوه ر  هه گهه کانیان ئه کانیان یهان کچهه ژنهه  ترسهی کهه ده  وه ڵگا  ه کۆمه  ری ژینگه ده به  راده  مل بوونی  ه نائه
کها و ژیهان و  ڵگادا ده و کۆمهه  ماڵهه نێهو بنه  وری ژن  هه مهاف و ده  جۆرێک باس  هه  ر کام به کان هه جیاوازه  دیل و ئاینه  ی که وه ڵ ئه گه   گا،  ه نی ئاینی کۆمه هیان الی.  ماڵه ر شۆری پیاوانی بنه ت سه نانه ته

زابی  تووشهی عهه  وه کانیانهه ههۆی ژن و کچه  بادا بهه ی مهه وه ترسهی ئهه  یان و  هه کهه دیهل وئاینه  سوڵمانان  ههمو  شێک  ه یهتووی به گه اڵم تێنه ، به پێدرواوه  کاندا رێگه دیاری کراوه  چووارچێوه   ه  کاری ئازادانه
  ت  هه تایبهه  واری بهه ڵگای کهورده کۆمهه  نهل  ههزا ده. نهێل ژێهر پهێ ده  کانیان  هه ن مافهه گونهاه بکهه  سه  بهه ی هه وه بهێ ئهه  ن و بهه کهه نع ده مهه پێهدراو ی رێگه ژیانی ئازادانه  وان  ه نم بل ئه هه ئاگری جه بر و قه

  یههتل  هه ی تێگه باره  می  ه وتنێکی که پیهکه  و جۆره و به ر داناوه سه  واری نیسبی  ه مارگرژی ئاینی شوێنه گرتنی ده ره م په و هه  منی دایه ژێر فهاری سیستمی خراپی ئابووری و سیاسی و ئه  م  ه اڵت هه رۆژهه
 . دیووه  وه ۆیهخ  پرسی ژن به

 
 چ  ە رێزی حیزبەکان دا بل و چ سەربەخۆ بل ئایا کار و چاالکی ژنان و رۆڵ و کارتێکەریان  ە ناو حیزبە کوردیەکان چۆن هەڵدەسەنگێل؟ :پرسیار * 
 
زۆر نهیل و   چاالکانهه  م ژنهه ئهه  کهه  وه داخهه به.  ر شهان دانهاوه سهه  رکی قورسیههیان  هه ڵهدان و ئهه و هه  زۆریش  هه  ن که ر هه اڵت، ژنی تێکۆشه رۆژهه  دا  ه  کانیان سیاسیه  نیو حیزبه   ه  : ریمی که ماڵ که * 

و  بهوونی ئهه  نهێم کهه دا ده  وه ددان بهه  وه انازییهشه  ک پیاوێکی سیاسهی بهه ند وه ر چه رنجا هه دا ده  ر پیاوان مبهار به  کان  ه مرۆڤه   ه  و توێژه تواناکانی ئه  دا کژه  کان نێو حیزبه  هێزێک  ه  ببنه  یان توانیوه نه
کههانی  جۆراجۆره  نهه ریههیان بهۆ الیه پیهاوان تێکۆشه  نجی زۆر  هه ره کان و سهه تیهه اڵیه سیاسهی و کۆمه  رنامهه ر بیههر وبۆچهوون و به سهه   هه  بووه ری خۆیهان ههه دا کاریگهه  کان نیهو حیزبهه  ژنهان  هه  ش  هه مهه که  راده
 ، کان پێویسته سیاسییه  بۆ حیزبه  دا نیه راده  ریان  ه  ێم هێهتاش رۆڵ وکارتێکه ده  وه داخه اڵم دیسان به به.  بووه ش کارێکی وا ئاسان نه وه ئه  دا راکێهاوه کسانی ژن و پیاو پێناو یه  یان  ه که باته خه

 
 راستل؟  م وتانه مل و زۆر چاالک نینل، ئایا ئه رخه م ته ر پرسی ژنان که سه ژنان خۆیان  ه  بێسرێ که ژنان ده  شێک  ه زمان پیاوان و یا به  زۆر جار  ه :پرسیار * 
 
کانی  پرسهی مهرۆڤ و مافهه   هه  ێکهشه ر پرسهی ژن بهه گهه ی ئه ئهه. ڵگا پیاون شی زۆر وزاڵی کۆمه به  اڵم باشه به. بل م نه ر خه مته ن و که هه  ئازادتر بل که  وه بێ ژنان  ه ده  منیش پێم وایه : ریمی که ماڵ که *

  و مانایهه بهه  وه اڵم ئهه ر بل بهه ستپێهخه بێ ده ن وخۆیان ده کانیان بۆ بکه کان کاره رێ بل پیاوه ژنان نابێ چاوه  ن؟ مل پێم وایه تیان بده مهرنابێ یا  نگری مافی مرۆڤ پیاوانی الیه. کرێ وێدا پێهێل ده مرۆڤ  ه
کار  ژیهان بهه  میه رخه مته و که ی ئه وه تی دان و پرکردنه بۆ یارمه  قڵ و زاناییه عه  و زیاده با ئه تر وزاناترن، ده ژنان ئاقڵ   ه  کان پێان وایه دا پێاوه  ڵگای ئێمه کۆمه   ه. ن ۆ ناکهکانیش هیچیان ب پیاوه  که  نیه

 . بێنل
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ک توانیویانهه  یه تا چ راده  و رێکخراوانه ئایا ئه  .ناوی جۆراوجۆر پێک هێناوه  کانی کوردستان رێکخراوێکیان بۆ پرسی ژن به سیاسییه  و رێکخراوه  موو هێزه ک ئاگادارن هه ر وه هه :پرسیار * 
کهرێ  ژنانی کهورد ده  ق به رحه ده  ی که ریه رانبه و زۆڵم و نابه کانی ژنان و یان ئه بۆ الی پرس و مافهن  که مافی ژنان ده  داکۆی  ه  که  وەییەکان ته سەرنجی ییرورای گهتی و یان رێکخراوە نێونه

 راکێهل
 
ی  بهۆ خهۆی نیههانه  مهه ئه.  نهاوی ژنهان دروسه  کهردووه  رێکخراوێکیان به  تاڵه و جێگا به ی ئه وه بێ بۆ پرکردنه ریش ژنی چاالکیهمان نه گه کان ئه سیاسییه  موو حیزب و رێکخراوه هه  راسته : ریمی که ماڵ که *

  وه داخهه راسه  به  و رێکخراوانهه ی توانهایی ئهه اڵم راده بهه. کها ت رێکخراویههی بهۆ دروسه  ده نانه داو ته پرسی ژن ده  نگی بهتا گری وه ئه  بێ وا نیهان بدا که زانی ده موو حیزبێک ده و هه  گریند بوونی پرسی ژنه
  و رێکخراوانهه شهێک  هه به  یهه وانه  ه  که  وه کانه ی حیزبه نێو رووانگه  هێندێک جیاوازی  ه  ت به ڵبه کرێ، ئه بۆ حیزب دروس  ده  م رێکخراوه ئه  چوونکه  یر نیه ش سه مه ئه.  وه یه که توانایی حیزبه  به  وه ستراوته به

ی  گههرێ  دا بهۆ ناسهاندی پرسهی ژن  هه  وڵ م بهۆ ههه کانهدا و ههه چاالکیه  م بهۆ ئهازادتر بهوون  هه ههه  یکی باشهه کیتی ژنانی دیمهۆکراتی کوردسهتان نموونهه دا رێکخراوی یه و نێوانه  ه. کاندا چاالکیه  ئازادتربل  ه
 .ی کوردستان وه هر ده  ت  ه تایبه  کان به ییه وه ته نه نێوه  حیزب ورێکخراوه  وه کۆر وکۆبوونه  ندامانی ژنی چاالکی حیزبی دیموکراتی کوردستان  ه و ئه یه  تیه کیه و یه ندامانی ئه ران و ئه حووزوری نوێنه

 
 وەک دوا وتە چ پەیامێکتان هەیە بۆ ژنان و بۆ ئەو مرۆڤانەی داکۆکی  ە مافی ژن دەکەن؟:  پرسیار* 
 
تێکۆشهان   مهافی ژن  هه  هیوادارم ژنانی چاالکی کوردستان و چاالکانی پهتیوانی  هه. کرێ تیش ده مرۆڤایه  کرێ  ه ژن ده  م زوڵمێک  ه تی و هه ڵگای مرۆڤایه کۆمه   ه  شێکه به  وه ژن مرۆڤه : ریمی که ماڵ که *
 .تی ی مرۆڤایه پیرۆزه  و ئامانجه یهتل به ک بل بۆ گه کانی رابووردویان یار و هاوکاری یه زموونه ئه  ستوور به بل و په  ئه ڵگادا ماندوو نه کۆمه  کسان بۆ ژن وپیاو  ه ستی دابیل کردنی مافی یه به مه  به
 

 رۆژە عەزیزی،خاتوو *                                                           
 

 ١بوون؟ تی اڵیه کۆمه و سیاسی چاالکی و بات خه  به ڵ تێکه  وه کەیه   ه  که رموون بفه و بناسێنل خۆتان  تکایه :پرسیار * 

 رۆژهەاڵتهی کهوردی ئەحزابهی  ە یەکێک بە سەر شۆرشگێری بنەماڵەیەکی ناو  ە ژیانمەوە سەرەتایی  ە کە ئەوەی هۆی بە :عەزیزێ  رۆژە* 
 حیزبههی ئەنهدامی بههوومە الویهیمەوە تەمەنههی سهەرەتای  ە.  بهووم شۆرشههگێرانە و سیاسهی ژیههانی بە تهێکەڵ بووم،راسههتەوخۆ دایهک  ە کوردسهتان

 پێمدەسههپێرن ئەرکههانەی  ەو داوە هەوڵههم تههوانیبێتم ئەوەنههدەی و کوردسههتان دێمههوکڕاتی ژنههانی یەکیەتههی رێکخههراوی و کوردسههتان دێمههوکراتی
 .بدەم ئەنجام پیاو و ژن نێوان یەکسانی مەبەستی بە ژنێک وەک خۆم چاالکی و بکەم جێبەجێیان

 
 هەڵدەسەنگێنل؟  چۆن کوردەواریدا کۆمەڵی ئەمرۆی ژن پرسی :پرسیار * 

 
 ئەم هەرچەنههدە گههۆراوەو زۆر رابههردوو چههاو بە کههوردەواری کههۆمەڵی نههاو  ە ژنههان بههارودۆخی ئێسههتادا  ە خۆشههیەوە بە :عەزیههزێ  رۆژە* 

 و ژن یەکسهانی بهابەتی و ژنان پرسی ئەوەی بۆ بدەیل زیاتر هەوڵی دەبێ  و بیل نائومێد ناکرێ نیل،بەاڵم پێویستدا ئاستی  ە گۆرانکاریانە
 .بکەیل بۆ کاری و بناسێنیل زیاتر کۆمەڵگەدا  ە پیاو

 هەمیهههە جوغرافیههایی شههوێنی هەڵههکەوتەی هههۆی بە کوردسههتانیش و پیاوسههاالرە کههۆمەڵگەیەکی کە ئەوەی هههۆی بە بەداخەوە ئههێمە کههۆمەڵگەی
 ئهێمە کهۆمەڵگەی تاکەکهانی و نهیە کهۆن پرسهێکی ئەوەنهدە ئهێمە کهۆمەڵگەی بهۆ ژن پرسهی بۆیە بووە،هەر داگیرکەران ناکۆکی و جەند مەیدانی

 پهارچەی چهوار  ە ژنهان بزوتنەوەکهانی کردوەو گەشەی زیاتر کورد ژنی پرسی ناوەراس  رۆژهەاڵتی ناوچەی دیکەی کۆمەڵگەکانی نیسبەت بە بەاڵم.بابەتە ئەو سەر  ە نەبێ  شارەزاییان زۆر بەشێکی رەنگە
 .دەدەن بۆ شایەدی کوردستان

 
 هەڵدەسەنگێل؟ چۆن کوردیەکان حیزبە ناو  ە کارتێکەریان و رۆڵ و ژنان چاالکی و کار ئایا بل سەربەخۆ چ و بل دا حیزبەکان رێزی  ە چ  :پرسیار * 

 
 مهل بهڕوای بە دادەنهێل،بەاڵم گرینهد پرسهێکی بە حیزبەکانیهان ریهزی ناو  ە ژنان بەشداری و ژنان مەسە ەی ئێستادا  ە کوردستان رۆژهەاڵتی حیزبەکانی تایبەت بە کوردیەکان حیزبە :عەزیزێ  رۆژە* 

 مەسهە ەی بە گرینگهی حیهزبە ئەو کە نهیە ئەوە مانهای رێبەریهدایە ڕیهزی  ە ژنەی ئەوەنهدە حیزب فاڵنە بڵێل کە بەوەی تەنیا و نیە کافی ئەحزابدا رێبەری ناو  ە ژنان بۆ سەهمیەیەک کردنی دیاری تەنیا
 پێویسهتە. بهل بەشهدار کوردیهدا ئەحزابهی جیاوازەکانی ئاستە هەموو  ە ژنان بدرێ هەوڵ دەبێ  گرینگترەو هەموویان  ە ئەحزابدا  ە ژنان پەروەردەی بواری بە گرینگیدان مل بڕوای بە بەڵکو. دەدات ژنان
 دیهکەی ئاسهتەکانی  ە ههاورێی ژنهانی دەنگهی رێهبەری ئاسهتی  ە ژنێهک دەنگهی و ئەحزاب رێبەری سەرەوەی ئاستەکانی و حەساس شوێنە دەگاتە تا هەبێ  رۆڵیان ئەحزابدا کارەکانی سەرەتاییتریل  ە ژنان

 چوارچێههوەی  ە داخوازیەکانیهان و مهاف هەمههوو بە ژنهان ئیتهر کە نهاگەیەنێ ئەوەش بەاڵم ڕابههردوو چهاو بە باشهترە زۆر کوردیەکههان ئەحهزابە  ە ژنهان بەشهداری حههازردا حهاڵی  ە بهۆیە هەر. حیزبەکەیهدایە
 چوارچێهوەی  ە هەر ژن مهافی کە ئەوەی بهڕواننە دەبهێ حیزبەکهانیش و ژنهانیش. هەیە کوردیەکهان حیهزبە سیاسهی دنیهای نهاو  ە ژنهان رێهژەی بەشهداری زیاتر بە پێویستی هێهتاش.گەیهتوون حیزبەکانیان
 .نەکەن  ێ چاو حیزبەکاندا
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 راستل؟   وتانه م ئه ئایا نینل، چاالک زۆر و مل رخه ته م که ژنان پرسی ر سه  ه خۆیان ژنان  که بێسرێ ده ژنان   ه شێک به یا و پیاوان زمان   ه جار زۆر   :پرسیار * 
 

 دروسه  ژنێکهی بهۆ ژنێهک کە گهرفتەی ئەو جهار زۆر و دەکهات ههاورەگەزەکەی بەرانهبەر خهۆی ژن دەکرێ  ژن بەرانبەر کە توندوتیژیەکانی  ە دەیڵێم،بەشێک جاریش زۆر کە مل بڕوای بە :عەزیزێ  رۆژە* 
 ئەو دەدەن ئەوە هەوڵهی دەوروبەری و ژنەکهان هەر دەدات،بەاڵم ئەنجهام چهاالکی بوارەکان  ە بوارێک  ە و بگەیەنێ پێ خۆی دەدات هەوڵ کۆمەڵگەدا  ە ژنێک دەبینیل نمونە بۆ.نەیکا پیاوەکە رەنگە دەکات

 ژنهان ئایها کە ئەوەش بەاڵم. بهیل بینەریهان رەنهگە رۆژانەش و زۆرە مەسهەالنە ئەو بهۆ نمهونە. دەدەن ژنە ئەو شکاندنی هەوڵی رێگەوە هەندێک  ە و بهکێنل داهاتووی بۆ بەرنامە و ئاوات دنیایەک بە ژنە
 چهونکە. بگهۆردرێ دیهکە کهۆمەڵگەیەکی بهۆ کهۆمەڵگەیەکەوە  ە یهاخود بێه  جیهاواز دیکە مەرجێکی و هەل بۆ مەرجێکەوە و هەل  ە ئەوەش مافەکانیان؟ بەدەستێێنانی بۆ نیل چاالک پێویس  پێی بە خۆیان

 نهاتوانل خۆیهان مافەکهانی بە نەبهوون ئاشهنا کە خۆیهان،بۆیە مافەکهانی بە نهیل ئاشهنا ژنهان نهاوچە هەنهدێک  ە ئێسهتاش بە تها و پیاوسهاالرە کۆمەڵگەیەکی ئێمە کۆمەڵگەی پێدا ئاماژەم پێهتر هەروەک
 .بوارە  ەو بل چاالکیش

 و دەدەن داواکانیهان و مهاف بەدەسهتێێنانی هەوڵهی زیهاتر کهۆمەڵگەش ئەو ژنەکهانی و چاالکە کۆمەڵگەیەکی سەندوە پەرەی باش ئاستێکی تا تاکەکان رۆشنبیری ئاستی کە ناوچانەی  ەو خۆشیەوە بە بەاڵم
 .دەدەن ئەنجام خۆیان چاالکی

 
 توانیویانه ک یه راده چ تا  رێکخراوانه و ئه ئایا  .هێناوه پێک جۆراوجۆر ناوی  به ژن پرسی بۆ رێکخراوێکیان کوردستان کانی سیاسییه  رێکخراوه و  هێزه موو هه ئاگادارن ک وه ر هه :پرسیار *  

 کهرێ ده کهورد ژنانی  به ق رحه ده  که ی ریه رانبه نابه و زۆڵم و ئه یان و ژنان کانی مافه و پرس الی بۆ ن که ده ژنان مافی   ه داکۆی  که  وەییەکان ته نێونه رێکخراوە یان و گهتی ییرورای سەرنجی
 راکێهل؟

 
 نهیە تەواویهان سهەربەخۆی رێکخهراوانە ئەو دامەزرانهدوە،بەاڵم ژنهان بە تهایبەت حیزبەکەیهان چوارچێهوەی  ە رێکخراوێکیهان هەریەکە کهوردی ئەحزابهی کە خۆشباڵیە جێگای ئەوە بەڵێ :عەزیزێ  رۆژە* 

 چهاالک رێکخراوگە هی رێکخهراوانە ئەو نهاو  ە هەر ئەوەش گەڵ  ە بەاڵم. وەربگرن حیزبەکەیان رەزامەندی و پرس دەبێ  بابەت زۆر بۆ و بکەن مامەڵە دەبێ  حیزبەکەیان پێرەوی بەرنامەو پێی بە چونکە
 کهورد ژنهی پرسهی ناسهاندنی هەوڵهی رێکخهراوانە ئەو کهومیتەی بوونی بە دەرەوەش واڵتانی  ە داوەو دەرەوە دنیای بە کوردی ژنی پرسی ناساندنی هەوڵی خۆی توانایی پێی بە هەریەکە و هەیە توانا بە و

 ئەم بهۆ بهدرێ زیهاتر هەوڵهی دەتهوانرێ بەاڵم.رێکخراوەکهانەوە  ەالیەن بهابەتە ئەم بهۆ دراوە بهاش هەوڵهی کهردوەو گەشهەی شهێوە بەو کهورد ژنهی پرسهی خۆشهباڵیە جێگای ئەمە دراوە،کە دەرەوە دنیایی بە
 یەکێهک خهۆی ئەمە کە ژن مهافی بهۆ دواداچهون بە و دان هەوڵ بهۆ پهۆزێتینل وزەیێکی خاوەنی خۆیان ژنان کە دەردەکەوێ. ببرێ پێش بەرەو ژن پرسی زیاتر کورد ژنانی یەکگرتووی و یەکریزی بە و بابەتە

 . گرینگەکانە نوکتە  ە
 

 دەکەن ژن مافی  ە داکۆکی مرۆڤانەی ئەو بۆ و ژنان بۆ هەیە پەیامێکتان چ وتە دوا وەک   :پرسیار * 
 

 بە کە ئاواتەخوازم و دەکەم ژنان هەموو یەکسانیخوازو مرۆڤێکی هەموو  ە ژن جیێانی رۆژی مارس ی٨ پیرۆزبایی رێگەوە  ەم هەر. رەخساند دەرفەتەتان ئەم کە جەناب  بۆ سپاس زۆر :عەزیزێ  رۆژە* 
 هەنگهاو هەموومهان بە. دەکهرێ ژنهان بەرانهبەربە کە تونهدوتیژیەکانی کهردنەوەی کەم بهۆ بهدەیل هەوڵ ژن پرسهی بواری چاالکی ژنانی و کۆمەڵگەکەمان یەکسانیخوازەکانی مرۆڤە هەموو یەکگرتووی و هەوڵ
 و ئهازادی و ئاشهتی بنەمهای سهەر  ە تەندروسه  کهۆمەڵگەیەکی بنیاتنهانی بهۆ هانهدەربێ کە مهرۆڤێکە هەر ئەرکهی. پیهاو و ژن رەگەزی دوو نێهوان جیهاوازی بهێ و بەرابەر کهۆمەڵگەیەکی بنیاتنهانی بۆ بنێیل

 .یەکسانی
 

 : رێز قادر وریا  به*                                                            
 
 تی بوون؟ اڵیه بات و چاالکی سیاسی و کۆمه خه  ڵ به تێکه  وه کەیه   ه  رموون که خۆتان بناسێنل و بفه  تکایه :پرسیار *  
 

 شۆرشهی وتنی رکه سهه ریی کاریگهه ژیهر   ه بووم یی ئاماده قۆناغی  قوتابیی  که 1357ساڵی  زستانی. وریام قادر: وریا  قادر* 
  بوومههه بههوو، سههاڵ 16نم  مههه ته  کههه 1358   ههه. بههووم تی اڵیههه کۆمه و سیاسههی چههاالکیی ڵی تێکههه تیی، پاشههایه ریژیمههی دژی ئیههران

 ک یهه هۆنراوه  چهاپکراوم شهێعریی  می رههه به م که یه  وه بێنمه بیر وه  که زانم ده رزیی ربه سه  به. دیموکرات الوانی رێکخراوی ندامی ئه
  بههه و،بههو چها  دا" الوان" گۆڤههاری ی ژمههاره م کهه یه   ههه( زایینههی ی1981تاوی  ی ههه1361 پههاییزی  کههه")  وه ژیانهه"ژێرنههاوی   ههه بهوو

 .کرد ده بانگێهتل بات خه کۆری بۆ کوردستانی کچانی و کوڕبوو و کچ کسانیی یه   ه داکۆکی
 م کهه وه ته نه ئهازادیخوازیی باتی خهه ی وه پێههه ریهزی شهداری ساڵ،به 33  کاتهه ده  تا ئێستا که هه  وه تاوییه ی هه1359 ساڵی   ه مل
   هه مهل رکی ئهه و کهار   چونکهه کهداری، چه ڕێ شهه کانی ره بهه ی رگه پێههمه متر کهه  دیهاره. م رگه پێههمه و کوردسهتانم اڵتی رۆژههه   ه

( دا شهۆڕش نیهو کانی نهه یه راگه   هه تێکۆشهان و ڵکی خهه و حیزبهی ی وه کۆبوونهه و کهۆڕ   ه ت بابه و باس و وتار شکردنی پێهکه و رگێڕان وه و نووسیل)نگی رهه فه کاری  دا، دریژه و دوور  ماوه و ئه زۆری ی زۆربه
 دا  ندییهه پێوه م  هه ڵکوو بهه بووم، نهه رغافڵ ههه  ک نه ژنان، ر رامبه به م سته دژی ڵبڕیل نگێه ده و ژنان پرسی  به خدان بایه و  وه ئاوڕدانه   ه هیچکات ن، ده ده بۆ شاهیدیم مناسل، ده  وه نزیکه   ه  ی وانه ئه.  بووه
 و سیاسهی ی رده روه پهه بهۆ  وه ڕێته بگه ی وه  ه ر به شم یه(مادرزادی) زگماکییه  ته خسله م ئه.  کردوه کارم  دا تێی  که  بووه هه حیزبێک بیاتی ده ئه و تێکۆشان کارو  ت نانه ته و  خۆشم ری وروبه ده ر سه   ه ئسیرم ته

  . وه ڕێته گه ده خۆم ژیانی ی ناوچه و گوند و  ماڵه بنه   ه  وه ژیانمه کانی ساته م که یه   ه ژنان کانی شییه بێبه و شی رۆژره  دیتنی بۆ حیزبیم،
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 کوردەواریدا چۆن هەڵدەسەنگێنل؟پرسی ژن ئەمرۆی کۆمەڵی  :پرسیار * 
 

 م ئهه  دیهاره. دا سیاسهییش ژیهانی   هه متر کهه کی یهه پله  بهه و ئابووری کو تووری، تی، اڵیه کۆمه  ژیانی   ه جموجۆڵ. دان پێهچوون و ره به و  جموجۆڵ   ه ژنان کوردستان، کانی شه به موو هه   ه: وریا  قادر* 
 دا کهورد ی وه تهه نه و کوردسهتان ر سهه  بهه ر داگیرکهه و  ییهه وه ته نه و  رزگاریخوازانهه بات، خهه تی ماهیهه  که کوردستان، ی شانه به و  ه.  جیاوازه کوردستان شێکی به ر هه ندیی تمه تایبه پێی  به ژنان ی  شدارییه به

 ک وه زیهاتر اڵم بهه شهداران، به تێیهدا ر ههه ک یه راده تا ند چه ر هه ژنان بێ ، هه کداری چه ی شیوه و نێێنی  که باته خه  ر گه هئ  دیاره.جۆراوجۆردا ی شێوه و شکڵ   ه جا شداران به دا  باته خه و  ه  ژنانیش ، زاڵه
 خهۆی حهوکمی خهۆی بهۆ و  بهووه رزگهاری زۆر کی یهه راده تها یی وه تهه نه سهتیی بنده   هه کهورد   که( کوردستان رێمی هه ک وه)کوردستان کی یه پارچه   ه اڵم به. شدارن به ، کدار چه یا  نێێنی باتکارانی خه پهتیوانی

 .ڵدا کۆمه کانی جۆراوجۆره  بواره   ه باشتر کی یه وپێگه  جێگه بۆ  وڵدانه هه و   کسانیخوازییه یه ژنان، تێکۆشانی و بات خه تی ماهییه  کات، ده
 خۆیهان ڵی کۆمهه و واڵت ئێسهتای ی تهه زعییه وه و بهه ژنهانیش ، ڵک خهه ی وه بیرکردنه ر سه   ه میدیاکان ریی کاریگه و کان ندییه پێوه وپێهچوونی ره به و گهتی ئاگایی چوونی وژوور ره به حوکمی  به بڵێم توانم ده 

 ری رابهه نابه و وه وسهانه چه و م سهته ی وه گژاچوونهه به و راسهان حاڵی   ه ڵێم ده نگێنم ڵسه هه واری کورده ڵێ کۆمه  ژنی مڕۆی ئه پرسی وێ بمه دا  رسته ک یه   ه ر گه ئه  بۆیه. وێ ده باشتریان ژیانێکی و نێل رازی
  .یدان مه  هاتوونه  وه تره ڵمااڵوانه رووهه تیژیی و توند  به ژنان، ی وه بزووتنه کردنی شه گه پێی  به پێ ژنانیش ئازادیی  به دژ بیرورای چی ر گه ئه یانبینم، ده دا  اڵواردن هه و
 

 چ  ە رێزی حیزبەکان دا بل و چ سەربەخۆ بل ئایا کار و چاالکی ژنان و رۆڵ و کارتێکەریان  ە ناو حیزبە کوردیەکان چۆن هەڵدەسەنگێل؟ :پرسیار * 
 

 هێزێکهی دێهنل، پیک یان که  گه کۆمه ی نیوه  که ژنان زانل نه ر گه ئه بل وتوو دواکه و ر به بێخه زۆر بێ ده کان، حیزبه. درێ ده ژنان ی وپێگه  جێگه  به خ بایه پتر دێ تا دا، کانیش حیزبه نێو   ه: وریا  قادر* 
 ژنانیهان زیهاترحوزووری سهاڵ  بهه سهاڵ کان، حیزبهه بیاتی ده ئهه و  رنامهه به    بۆیهه. ناکها تهێ روویهان  هێهزه م ئه بل، م بێخه کانیان، مافه ئاس    ه و  وه نه ده نه وان ئه پرسی   ه ئاوڕ ر گه ئه و هاتوون نه بل   ه

 بهۆ ک تایه ره سهه   ک وه بێ ده ، حوزووره م ئه  دیاره. بینیل ده ژنان زیاتری کی یه رێژه دێ تا دا، تریش وه خواره کانی ریزه   ه و کان حیزبه کاروباری رێتی به ڕێوه به و  وه ره سه ئاستی   ه ها وه ر هه بینرێ، ده تێدا
 ر ههه دا، کان حیزبهه ژیهانی کهانی بواره موو ههه   هه کی ره سهه ری بڕیهارده جهارێ. بێه  کردن پیهوه شهانازی و دڵخۆشی ی مایه  که  نییه دا  ئاسته و  ه جۆر هیچ  به و بکرێ  یری سه داهاتوودا   ه ر کاریگه حوزووری
   .درێ پێده یدانیان مه کان، حیزبه کانی شه بانگه و دروشم  به تدان رعیه وشه ژنان ی  ه سه مه  به کان حیزبه ڕی باوه  ماندنی سه نیهاندانی شی به نیا ته ژنان. پیاوانل

 
 راستل؟  م وتانه مل و زۆر چاالک نینل، ئایا ئه رخه م ته ر پرسی ژنان که سه ژنان خۆیان  ه  بێسرێ که ژنان ده  شێک  ه زمان پیاوان و یا به  زۆر جار  ه :پرسیار * 

 
 و ت عهاده م ئهه بهوونی    دیهاره  کهه ، گرتهوه( دیکهه وانی  هه دیهارترن و چهاالکل  کهه یان وانهه ئه تی تایبه  به) ژنان   ه هێندێک  فتاری ره و ری  نه و ت عاده هێندێک   ه م خنه ره جار زۆر منیش: وریا  قادر* 
 خۆیهان ی روه ده ی دیهوه کردنهی جهوان  بهه گرنگهی ی نهده وه ئه. بهێ م کهه  خۆیهان  بهه یان متمانهه   کهه کا ده  رده روه په ئاوا ژنان   یه که ڵگه کۆمه نیل، رپرسیار به  ێی ، ژنان ر هه دا ژنان نێو   ه  وکو تووره ری  نه
   هه. بل نهه با تهه  وه کهه یه  بهه زۆر  دا، نێوانیهان   هه و پتهه کی ندییهه پێوه بهوونی پێویسهتی و تێ ۆشهاندا کهانی بواره   هه یهان ژماره میی کهه ڕای ره سهه بل، نهه خۆیهان فکریی یاندنی پێگه فکری   ه  نده وه ئه ن، ده ده

 روانیی چهاوه تهوانیل ده ک ختایهه وه.بی ههه یان زعهه وه و ئهه ژنهان،  کهه  کردوه دروس  مان بارودۆخه و ئه پیاوان، ی ئێمه و  ڵگه کۆمه گۆڕیل نه خۆمان   ه ر گه ئه اڵم به. هتد و بل رێز په  دووره  تێکۆشان و ت سیاسه
 .یل بکه خۆش بۆ رێگایان و خسێنیل ه بر بۆ بواریان  بێ،که هه دا ژیان ی دیکه کانی بواره   ه وتێکۆشان حیزبی کاری    ه ژنانمان ی چاالکانه شداریی به
 

ک توانیویانهه  یه تا چ راده  و رێکخراوانه ئایا ئه  .ناوی جۆراوجۆر پێک هێناوه  کانی کوردستان رێکخراوێکیان بۆ پرسی ژن به سیاسییه  و رێکخراوه  موو هێزه ک ئاگادارن هه ر وه هه :پرسیار * 
کهرێ  ژنانی کهورد ده  ق به رحه ده  ی که ریه رانبه و زۆڵم و نابه کانی ژنان و یان ئه بۆ الی پرس و مافهن  که مافی ژنان ده  داکۆی  ه  که  وەییەکان ته سەرنجی ییرورای گهتی و یان رێکخراوە نێونه

 راکێهل؟
 

 و هانههدان و  ژنههان  یههدانی مه  هێنانههه و راکێهههان   بههۆ خۆیههان ئیمکانههاتی   ههه شههێک به رخانکردنی تههه و ژنههان باتی خههه    ههه پهههتیوانی سههتی به مه  بههه کههان، رێکخراوه و حیههزب ر گههه ئه  دیههاره: وریهها  قههادر* 
 بهۆ ژنهان، بهۆ کان حیزبهه ی رێکخراوسهازییه م ئهه کوردستان،   ه  سروشتییهه شتیکی.  باشه کارێکی ن، بکه  کاره و ئه یان که ڵگه کۆمه ناوی هه نێو تیی اڵیه کۆمه و سیاسی ی وه بزووتنه   ه شداری به بۆ ستگرتنیان ده
   هه ژنهان دا ک رێگایهه  بهه کان حیزبهه  بوایهه ده و ن بکهه دروسه  خۆیهان  بهه ت تایبهه رێکخهراوی خۆیهان بۆ ژنان  که وتبوون که نه پێش  نده وه ئه ژنان ی وه بزووتنه و   که ڵگه کۆمه  چونکه.  بووه پێویس  مێک رده سه
 کهانی ریزه  هێنابێتهه ژنانیهان ، ژنهان حهوزووری  بهه یان کهه حیزبه پێویسهتیی شهی به م هه بێنل، پێک ژنان ی وه تاقیکردنه خۆ بۆ شانسێک و تان ره ده م هه  جۆره م به ، وه نه بکه کۆ یان که باته خه و خۆیان وری ده

 ژنهان بهێ ده دا، ئێسهتا می رده سهه   هه  اڵم بهه.  بووه ههه ژنان، ی وه وسانه چه  به ر رامبه به  ڵگه کۆمه ی وه وشیارکردنه ر سه   ه خۆی ریی کاریگه  وایه پێهم و بینم ده ت موسبه  به خۆی می رده سه بۆ   وه ئه مل. خۆیان
 ، دیکهه نی الیهه یدژ   هه و نج تره شهه کی یهه مۆره ک وه حیهزب بل، نه  که حیزبه ی ستراوه به  نده وه ئه کردوون، دروس  بۆ رێکخراوی حیزبیش ر گه ئه. ن بکه دروس  خۆیان بۆ ریکخراو کان، حیزبه ی وه ره ده   ه بتوانل

 بها. بل نهه رت کهه رت کهه  نده وه ئه کان، حیزبییه  دیواره هۆی  به  ژنان و پێش  بچته کان، حیزبه   ه خۆ ربه ژنان،سه ی وه بزووتنه ، هاتوه  وه ئه کاتی  مل بروای  به. بێنێ  کاریان  ،به دیکه نی الیه ملمالنیی بۆ یا
 ری هانهده بکها، سهنووردار دا خهۆی ی کهه رێکخراوۆچکه ی وه ره ده دیهوی نگانهدنی ره     هه دا، ژنان ڵ گه   ه ندی پێوه   ه خۆی رکی وئه بێ  خۆی  ژنانی رێکخراوی مخۆری خه نیا ته ی وه ئه  جیاتی   ه حیزبێک ر هه

 . وه ببنه کۆ بل، تر وره گه کان حیزبییه  ئامانجه و ند وه رژه به   ه کانیهی، ئامانجه و  وه بگرێته ژن چاالکانی و کان رێکخراوه موو هه  که دا وره گه ترێکی چه ژێر   ه و رێکخراو   ه بل  دیکه هی و خۆیان ژنانی
 

 وەک دوا وتە چ پەیامێکتان هەیە بۆ ژنان و بۆ ئەو مرۆڤانەی داکۆکی  ە مافی ژن دەکەن؟ :پرسیار * 
 

 ر هه رکی ئه ، نییه خۆیان ژنان رکی ئه نیا ته ر هه ، ک، یه وه وسانه چه  شنه چه ر هه گهتی  به و جینسی الواردنی هه و م سته هێهتنی نه پێناوی   ه تێکۆشان و پیاو و ژن کسانیی یه بۆ بات خه: وریا  قادر* 
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 دا  یدانهه مه م  هه  که ی ژنانه و ئه بۆ  یه هه پێزانینم و ویستی خۆشه و رێز مل.  یه هه دروستی و ت ساڵمه تیی اڵیه کۆمه کی یه رده روه په و  وتنخوازانه پێهکه و  دیموکراتانه و ئینسانی کی یه وه بیرکردنه  که  مرۆڤێکه
 داکهۆکیی ت نانهه ته و ژنهان کان کسهانیخوازانه یه  داخوازه و ویس  و ژنان ی وه بزووتنه   ه خۆیان پهتیوانیی  به  که کوشم ده ش پیاوانه و ئه ستی ده. ن بده خۆیان ی بوونه ند پێهه م ئه نرخی ن ئاماده و نگل پێهه

 .ژنان رزگاریی باتی خه کاروانی وپێهبردنی ره به   ه  یه هه رۆڵیان ژنان، بۆ باشتر ژیانێکی    ه
 کو تهووری تیی سهووکایه و ر شهه وته  تانهه و   ۆمهه ر بهه  وتنهه که ده ق ناحهه  بهه کسهانیخوازی، یه کو تهووری جێگیرکردنهی و ژنهان ئازادیی ررێی سه کانی کۆسپه شکاندنی   ه ند پێهه پیاوانی و ژنان زۆر سااڵنێکی

 ، یهه وه ئه مهل یامی پهه.  وه جوو ێتهه ده  پیاو و ژن کسانیی یه  گرانی ئاالهه ڵ گه   ه  جۆره م به ر بێ،هه هه یدانی مه ک جێگایه ر هه   ه ، کو تووره م ئه ئێستاش، ت نانه ته.  ڵگه کۆمه ی توانه دواکه و  رستانه په کۆنه
 ئهازادیی دژی وتیان  سهوکه هه و روانهیل و یان کهه وه بیرکردنه  کهه ن بکهه یی شهووره و رم شهه  بهه سه  هه  وانهه ئه  یل بکهه وا  ی مانایهه و به ،  وه نه بکه  وانه پێچه  یه موعاد ه و ئه کسانیخواز، یه پیاوانی و ژنان بێ ده

 . پیاوانه ڵ گه   ه کسانیان یه و  ژنان
 

  رزاده خاتوو کوێستان عومه*                                                       
 

تی  اڵیهه بات و چهاالکی سیاسهی و کۆمه خه  ڵ به تێکه  وه کەیه   ه  رموون که خۆتان بناسێنل و بفه  تکایه :پرسیار * 
 بوون؟

 
 ومەیلهی بەویسه  کە بڵهێم دەتهوانم سیاسهی کاروچهااڵکی بە بوونم تێکەڵ ئێوە، بۆ سپاس سەرەتا :  رزاده کوێستان عومه* 

 دوای گومان بێ. بوون سیاسی باری و کار تێکەاڵوی بنەماڵەکەمان بم دایک  ە بەر ەوەی مل کە ئەوەی هۆی بە ، بووە خۆم
 دابههوون گههۆرکێ جههێ  ە بەردەوام سههەردەمە ئەو سیاسههی نههاهمواری بههاردۆخی هههۆی بە بههاوکم و دایههک و دایکبههووم  ە ئەوەی

 دەخسهتە منی پێش، دەهاتە منداڵی سەردەمی  ە مل بۆ کە رووداوانە ئەو هەموو.  ەشار وسەردەمانێک شاخ  ە سەردەمانێک
 بە زۆر  ێههرەدا. بێهه  درووسهه  بههۆ پرسههیارم زۆر کە کههرد مههل  ە وای پێهههێاتانە و رووداو ئەو هەر. قههوڵەوە تێرامههانێکی

 و نههابەرابەری دژی بهاوکم و دایهک و بهوویل شهاخ  ە کاتێهک شهۆرش  ە خهۆم چەپهی و راسه  مهل کە بڵهێم دەتهوانم راشهکاوی
 بهوارەدا  ەو چااڵکی و وکار سیاسی پرۆسەی بە جیددی شێوەیەکی بە بوون تێکەڵ وەک. ناسیمل خەباتدابوون  ە داگیرکاری

 کە دەزانههی مەرجێکههدا و هەڵ  ە ژیههان شههایانی بە خههۆم کە واتایهها بەو دەوروبەرمههدا، بەهاییەکههانی کههاراییە و چههاوەرووانی نێههوان  ە هەیە ناهاوسههەنگیەک کههرد هەسههتم کە سههەردەمەی ئەو بههۆ دەگەرێههتەوە
 و هەوڵ  ە پێههدەکات هەسههتی نههاخیەوە  ە کە شههتانەی ئەو بەدەسههتێێنانی بههۆ کە دەکههات وە بە هەسهه  مههرۆڤ زیههاتر کە کههاتەیە ئەو. دەرەخسههاند نە مههل بههۆ مەجههاڵەی ئەو سیاسههی بههاردۆخی و دەورووبەر
 تەواو مهرۆڤ کە قۆنهاغەدایە  ەو هەر.  بیه  ویهژدان بە و هەسه  بە کەسهێکی ئەگەر بنوقێنیه  چهاو نهاتوانی ، هەیە سهتەم و نهاعەداڵەتی کە دەکەیه  بەوە هەس  ناختەوە  ە تۆ کاتێک. بێ  تێکۆشاندا

 بە و بهم چهااڵک کە هەوڵمهداوە هەمیههە. چهاالکی یهان خەبات مەیدانی دەڵێل پێی کە گۆرەپانێک ناو دەیتە تۆ کاتەوە هەر ەو. ستەمکارییە و عەداڵتی بێ ئەو الدانی بۆ گەڕ دەخاتە وزەکانی و ئەنەرژی
 سیسهتمێکی  ە ژیهانکردنم و واڵت دەرەوەی بهۆ هاتنمهان. دەرببرم پێهێاتانە و کێهە بەو سەبارەت خۆم تێروانینی و بۆچوونی و بکۆڵمەوە دەرئەنجامەکانیان هۆکارو  ە و بچم کێهەکاندا وبنەوانی بنج دوای

 .فەرهەنگی و کۆمەاڵیەتی و سیاسی بواری تایبەت بە ژیان بوارەکانی هەموو  ە جاران  ە بم شێلگیرتر زیاتر کە پێبەخهیم زیاتری ورەی ، ئازاددا واڵتێکی
 

 پرسی ژن ئەمرۆی کۆمەڵی کوردەواریدا چۆن هەڵدەسەنگێنل؟ :پرسیار * 
 
 سهەر دێهنە کە کۆسهپانەی کەنهدو ئەو هەمهوو ئاسه  و ە دەکەم سهەیری جیێهانی پرسهێکی وەک کە مل. کوردی کۆمەڵگای بە بێ  تایبەت کە نیە شتێک ژن کێهەی خود یا ژن پرسی :  رزاده کوێستان عومه *

 بە دەبهێ دڵنیهام کهوردی کۆمەڵگهای بۆ نەوە بگەڕێی ئەگەر بەاڵم  ێدەدرێ ،  ەبەردەمیان قوڵ زۆر کۆسپی جار زۆر و هەن زۆر بەربەس  بەداخەوە خۆیان، ئینسانی مافی بە گەیهتل بۆ ژنان خەباتی ڕێگای
  ە پهر و درێهژ دوورو مێژویەکهی دەبینهی دەکەیل ژنان گرفتی و ژن پرسی  ە باس کە ئەمرۆ کو تا مرۆفایەتی مێژووی بەدرێژای هەر.  بکەیل پرسەکە  ە چاو جیاوازترەوە روانگەیەکی  ە و دیکەوە دیدێکی

 پانتهایی بە و کوڵتهوری و فەرهەنهد جیهاوازی ههۆی بە بەاڵم شهێوەیە، هەمهان بە کەیهل تهریش گەالنهی مێژوی سەیری دیقەتەوە بە گەر بەڵکو کوردی کۆمەڵگای  ە تەنێا نە ئەوە تۆمارکراوە عەداڵەتی نا
 زۆر بەداخەوە ، نها.  هەیە ژنهان بهۆ کێههە ، خێلەکیهیە و دواکەوتو کۆمەڵگایەکی کە ئەوەی بەحوکمی نە کوردەواریدا کۆمەڵگەی  ە. هەیە جیاوازیان چارەسەرکردنیان بۆ تێروانیل و گرفتەکان جوگرافیایی

 نمهوونە بهۆ. بکەیهل جیێهان پێهکەوتوەکانی واڵتە  ە ژنان پرسی و کێهە  ە چاو ئێمە دەبێ وابێ  ئەمە خۆئەگەر. دەگێرنەوە ناسەردەمیانە هۆکارە ئەو بۆ کوردیدا کۆمەڵگای  ە ژن پرسی گرفتەکانی کەس
 بهۆ ژنهان نەچهوونی.  هەبهووە بەردەوام ژنهان بهۆ گرفه  و کێههە ، بهوون گەشەسەندندا  ە بەردەوام کە سەردەمەشدا  ەو کە دەبینیل بکەیل ئاوایی رۆژ واڵتانی  ە 17، 16 سەدەی رووداوەکانی سەیری ئەگەر

 بهوونی 17 سهەدەکانی  ە بەریتانیها  ە فیکتۆریها پهێش سهەردەمی  ە فەرهەنهگە ئەو ئەوە ، کهات ئەو بوبێه  کەوتهوی دوا وەچە نهانەوەی و هاوسهەری ژیانی بۆ هاندانیان و ماڵ  ە گۆشەگیریان قوتابخانەو
 پیهەسهازی و تێکنۆ هۆژی پێهکەوتنەکانی بە دوایی ،بەاڵم بکات یەکساندا کۆمەڵگەیەکی  ە پیاو و ژن مافی  ە چاو یەکسانی چاوێکی بە کە نەکردووە گەشە ئەوەندەی مرۆڤ عەقلیەتی کات ئەو.  هەبووە

 .ژیانیش دیکەی بوارەکانی سەر دادەنێتە کاریگەری ناراستەوخۆ یان راستەوخۆ ژیان بوارێکی هەر پێهکەوتنی کاتەوە، بیر بوارەکان هەموو بە سەبارەت زیاتر کە ناچارکرا مرۆڤ
 پێهی بە ژنهان بهۆ کەسهایەتی و کهاراکتێر و جهوانی ، هەبهووە بوونیهان کهۆنەوە  ە کە یاسهایانەی و سهونەت بەو گرێهدراون ئەنهدازەیەک تها ژنهان سهونەتیەو کۆمەڵگایەکی ئەوەی حوکمی بە کوردی کۆمەڵگای

 بەو ئەوەش ، مافەکانیههان بەدەسهتێێنای  ە ژنهان بههوونەوەی هۆشهیار بە سهەبارەت دەکەیههل زۆر جیهاوازیەکی بە هەسه  ئەوە رابههردوو، سهاڵی 10  ەگەل بکەیهل بەراوردی ژن پرسههی ئەگەر. دارێهژراوە سهونەت
  ە بههوون ئاگها دەرەوە دنیهایی بە روو. دەکرێه  یهان کهراون زەوت  ێهی کە بکهات شهتانە و  ە بەرگههری دەبهێ چهۆن و ؟ چهیە ئەو حەقهی و مهاف کە ودەزانهێ بهۆتەوە هۆشهیار تەواو کهورد ژنهی کە نهیە مانهایە

 میکانیزمێک چ دەبی و کۆمەڵگایەدان؟ ئەو کوێی  ە ئەوان کە هاندەرێل زیاتر ژنان، هۆشیاری ئاستی سەری بردنە و کاردا  ەمەیدانی ژنان بینی یان ژن پرسی هەڵسەنگاندی بەرەو دەور کۆمەڵگاکانی
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  ە کە تابۆیهانە نۆرمهوو ئەو هەمهوو ههۆی بە ڵیکهراوە زوڵمهی و چەوسهاوەتەوە رابهردوودا  ە ئەوەنهدە زۆر کهورد ژنی. بەریل بەسەر توندوتیژی و چەوسانەوە  ە دور و یەکسان ژیانی یتوانیل تا بەر؟ بگرنە
 . دەزانل مەزن هەرە دەسکەوتی بە خۆیانەوە بە زێر و خهڵ هەڵواسینی و رازاوە بەرگی و جڵ پۆشینی و رازیل تیژیە وتوندو ستەم و ژیان بەو زۆریان بەداخەوە بەاڵم هەبووە، بوونیان کوردیدا کۆمەڵگای

 
 چ  ە رێزی حیزبەکان دا بل و چ سەربەخۆ بل ئایا کار و چاالکی ژنان و رۆڵ و کارتێکەریان  ە ناو حیزبە کوردیەکان چۆن هەڵدەسەنگێل؟ :پرسیار * 

 
 بێه  قەبهوڵ ژنانیهان سیاسهی فەرهەنگهی و خوێنهدنەوە و بیر کە ئەوەنا بەمانی جیاوازیە ئەو جیاوازە، بکری  بەراود پێهو سااڵنی  ەگەڵ ئەگەر ئێستا راستە حیزبەکاندا نێو  ە :  رزاده کوێستان عومه *

 رۆبۆتێهک یهان شووشە بوکە هەروەک کوردی سیاسیەکانی رێکخراوە و دەسەاڵت پایەکانی و پلە  ە ژنان زۆربەی بەداخەوە کە بڵێم دەتوانم بەراشکاوانە زۆر مل. بگرێل ژنان وپێهنیاراتی بۆچوون  ە ڕێز یان
 جهێگە ئۆرگانەکانیهان و ناونهد  ە ژنهان ئەوە هەیە مهی و نێهر واتها رەگەز دوو هەر بهوونی بە باوەیهان و دەگهرن ژنهان مهافی  ە ڕیز و خوازن یەکسانی کە بدەن نیهانی ئەوەی بەر  ە تەنیا حیزبەکان وان،

 مەیهدانی کە وایە پهێم مهل. .ژنهان پرسهی پێههەوەچوونی سەر  ە بل کاریگەر دەتوانل کەسانە ئەو چەندە تا ،بەاڵم دان بریاردان ناوندەکانی  ە کە دەبینیل ژنانێک حیزبەکاندا  ەنێوە بەداخەوە. دەکەنەوە
 ژنە کە ئەوەی بەحهوکمی ئەو. دەگیرێه  رۆشهنفکریش پیهاوانی خوێنهدنەە  ە ڕێهگە جهار زۆر کە یە کهۆمەاڵیەتیە ساختارە ئەو هۆی بە ئەوەش ، سنوردارە کوردیەکاندا حیزبە  ە ژنان هەنگاونانی و کارکردن

 بهاوەڕی بە هەڵەیە گەورەتهریل ئەوە کە. تێناگهات سیاسهی بێهی و ئە هف کردنهی ڕیزبەدنهی  ە کەمەوە سیاسهی تهوانی یهان بهدات بڕیها ناتوانێه  گوایە کە پێدەکرێ  مەشۆرەتی سیاسیدا باری کارو  ە وکەم
 بهکەن سهونەتیانە بیهرە ئەو هەمهوو بنبهڕی کە بدەن هەول خۆیان سەردەمیانەی فکری و بیری بە بدەن هەول بە کو نا دەسەالت کۆشی بکەونە کە بی  ڕوانگەوە  ەو تەنێا نابی ژنان هەوڵی وایە پێم مل.مل

 و کۆسههپەکان هەمووکەنههدو بە کههورد گە ههی خەبههاتی کە دابنههێل راسههتە بەو دان پیههاوانیش و  ەبیههر ئەوەمههان دەبههی بەریههل، ڕیهههەی رەگههو  ە پیاوسههاالرانە خوێنههدنەوەیەکی  ە بێهه  نههزک کە بیرێههک یههان
 .بکرێ  بیر  ە ئەوە نابی دابوە  ەگەڵ ژنی قوربانیەکانیەوە

 
 راستل؟  م وتانه مل و زۆر چاالک نینل، ئایا ئه رخه تهم  ر پرسی ژنان که سه ژنان خۆیان  ه  بێسرێ که ژنان ده  شێک  ه زمان پیاوان و یا به  زۆر جار  ه :پرسیار * 

 
. دەگهرێتەوە ژنان کەمی بەشێکی ئەمە بەاڵم ، وابێ  رەنگە ئەندازەیەک تا نادەن، هەوڵ و بچل خۆیاندا مافەکانی بەدوای کە نیە ئەوەیان ئارەزۆی و مەیل خۆیان ژنان کە ئەوەی :  رزاده کوێستان عومه *

 بهوو مەیلیهه  خهۆئەگەر بەاڵم بێنیل، بەکار پێدەکرێنەوە ژنانیان پرسی داخراوەکانی دەرگا کە دەستماندان  ەبەر کە کۆدانە ئەو هەموو و بنێیل هەنگاو دەبێ ماف بەدەستێێنانی بۆ کە بێ  بیر  ە ئەوەمان
 رازیهل مهاڵ چێهوەی چوار  ە ژیانکردن کە پێدا ئیهارەم  ەسەرەوەش وەک کە ژن کۆمە ی هەن گرفتە، خۆی بۆ ئەوە کەواتە رەمزانە کۆدوو ئەو دۆزینەوە بۆ بنێی هەنگاو تۆ کە بوون ڕێگر ،پیاوان الیەک  ە
 بیهر جهاران  ە تهر هوشهیار کهورد ژنی ، دەبێتەوە کاڵ کەم کەم ئەمرۆ ژیانکردنە شێوە ئەو وایە پێم بەاڵم. بل بەشدار ژناندا شۆرشی  ە بێ نا وایە پێیان و دەزانل کافی بە ماڵ چێوە چوار  ە بریاردان و

 .دەنێ هەنگاو و دەروانێ دەرەوەدا دوونیا بەروی و دەکاتەوە کۆمەڵگەکەی کێهەکانی و خۆی  ە
 

ک توانیویانهه  یه تا چ راده  و رێکخراوانه ئایا ئه  .ناوی جۆراوجۆر پێک هێناوه  کانی کوردستان رێکخراوێکیان بۆ پرسی ژن به سیاسییه  و رێکخراوه  موو هێزه ک ئاگادارن هه ر وه هه :پرسیار * 
کهرێ  ژنانی کهورد ده  ق به رحه ده  ی که ریه رانبه و زۆڵم و نابه کانی ژنان و یان ئه بۆ الی پرس و مافهن  که مافی ژنان ده  داکۆی  ه  که  وەییەکان ته سەرنجی ییرورای گهتی و یان رێکخراوە نێونه

 راکێهل؟
 
  ئەمرۆدا کۆمەڵگای گەڵ  ە کارکردنیان شێوازی توانیوە نەیان بەداخەوە. بەخۆشل سەر ناو بە ئەوانەی بەڵکو حیزبەکانل، پاشکۆی کە ڕێکخراوانەی ئەو تەنێا نەک وایە بەڵی :  رزاده کوێستان عومه *

 بهکەن گەاڵ ە خۆیهان چهااڵکی بەرنهامەو تێهدان کە حیهزبەی ئەو چێهوە چهوار  ە کە ئەوەبهێ تەنێها حیزبهی غەیهرە و حیزبهی واتها بەشهەکەی هەردوو بە ڕێکخهراوانە ئەو وابهێ پێمهان ئهێمە ئەگەر بگونجێنل،
 ژنهانە، بە تهایبەت کە ڕیکخهراوانە ئەو تەمەنهی مهاوەی  ە بەراسهتی دەپرسهم پاشهان کردوە، ژەهراو کۆمەڵگایان مۆغی کە گرفتانەی و کێهە ئەو نەچوونی بەدوادا بینم دەی مل کە سەرەکی گرفتی. هەڵەیە

  ە.  بنهێل هەنگهاو پێویسه  وەک تها بێه  دیاریکراویهان خاڵی توانیوە نەیان ڕیکخراوانە ئەو پاشان بونەوە، کەم کۆمەاڵیەتیەکان کێهە  ە کام زانیل، کەم بە ژن تیژی، توندو سوکایەتی، کوشتل،)  ئایا
 بە ژنهان رێکخراوەکهانی بێتهو ئەگەر. مافەکانیهان دەسهتەبەرکردنی بهۆ تێنەکۆشهاون شهێوەیە بە ژنهاننیش بە تهایبەت ڕێکخراوەکهانی بەڵکهو حیزبیهدا، ڕێکخراوەکهانی  ە تەنێها نەک وایە پهێم مل هەمانکاتدا

 بیهر تنێها کە نهیل ڵقەبهو قهابلی ژنهانەم ئەو مهل. بکرێه  بەدی ژنان پرسی بۆ روون ئاسۆیەکی کە دەکرێ  ئەوا بەرن، پێش بەرەو خەباتیان ژنانە وبیری بنێل هەنگاو میکانیزم پێی بە و جیدی شیوەیەکی
 کە ئەوە ههۆی ببێتە کە ژن پرسی چارەسەرکردنی بە سەبارەت ژنان بواری چااڵکوانانی و رێکخراوەکان. بسوتێل کۆمەاڵیەتیدا ستەمی و ئازار ژێر  ە هاورەگەزەکانیان الیەک  ە بکەنەوەو مەقام و پۆس   ە

 چێهوە چهوار ئەو و بهکەن جیێهانی بە کیههەکە کە توانیهوە نەیهان دەرەوەیەو روبەدونیهای کەمتهر ئەوان چهاالکی کهارو کە ئەوی ههۆی بە ، الوازن زۆر راکێهیل خۆیان الی بۆ نێودەوڵەتی ناوندەکانی سەرنجی
 .کەوە زۆر کوردستان دەرەوەی خوشکانی دەستە بگەیەنێتە کورد ژنی دەنگی و بێ  یارمەتیدەر بتوانل کە کورد ژنانی ڕیکخراوکانی نێوە  ە هاوبەش کاری ببەزێنل، سنوورەکانی تەسکە

 
 مافی ژن دەکەن؟وەک دوا وتە چ پەیامێکتان هەیە بۆ ژنان و بۆ ئەو مرۆڤانەی داکۆکی  ە  :پرسیار * 

 
 و کێههەکانی چارەسهەرکردنی بهۆ هەنگهاو ژنهانە هەسهتی  ە پهر روحێکهی و ژنهانە بیرێکهی بە کە ژنێهک هەمهوو بهۆ خهواز، ئهازادی مرۆڤێکی هەموو بۆ سەرکەوتل هیوای کۆتایدا  ە :  رزاده کوێستان عومه *

 گەڵ  ە دەزگاکههان دام هەمهوو دەبێه  بەریههل پێههەوە بەرەو کۆمەڵگها هەوێه  بمههان ئەگەر کە ئەوەبلهێم خۆشهە پهێم ، دەکههاتەوە کهۆمەڵگەکەی داههاتووی و ئاینهدە  ە بیههر و دەنێه  مافەکهانی بەدەسهتێێنانی
 بێه  رۆشهنبیر کهۆمە گەدا  ە ژنێهک ئەگەر. ژنهان پێهکەوتنی بە بەندە کۆمەڵگە پێهکەوتنی چونکە. دابیل زانستی و جیدی شێوەیەکی بە ژنان پرسی چارەسەری هەوڵی  ە ناحکومی و حکومی ریکخراوەکانی

 بە. بهدەرێتەوە کوردەواریهدا کهۆمەڵگەی  ە ژنهان پرسهی  ە جیهدی ئهاورێکی کە گهرینگە بۆیە دەگێرن، ژیاندا کایەکانی  ە گریند رۆڵێکی ژنان. پێچەوانەش بە و بکات رۆشنبیر دەتوانێ  خانەوادەیەک ئەوا
 عومەرزادە کوێستان .سپاس دووبارە. کوردستان بۆ پێهکەوتوو و یەکسان کۆمەڵگەیەکی هیوای
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 رێز برایم جەهانگیری  به *                                                      
 

 تی بوون؟ اڵیه بات و چاالکی سیاسی و کۆمه خه  ڵ به تێکه  وه کەیه   ه  رموون که خۆتان بناسێنل و بفه  تکایه :پرسیار * 
 

 . سوپاس کاک رەحمان بۆ وروژاندنی ئەو پرسە گرینگەی کۆمەڵگاکەمان  :برایم جەهانگیری*  
برایم جەههانگیری م و هەر  ە سهەرەتای دەسهپێکردنی خەبهاتی گەالنهی ئێهران دژی رێژیمهی پاشهایەتی  ە ئێهران دا واتە سهاڵی 

 .هەتاوی رووم کردۆتە کار و باری سیاسیی و بە کردەوە تا ئێستا  ەو بارەوە  ە جووڵە نەکەوتووم 1357
 

 ەسەنگێنل؟پرسی ژن ئەمرۆی کۆمەڵی کوردەواریدا چۆن هەڵد :پرسیار * 
 
پرسهی ژن پرسهێکی سیاسهیی کهۆمەاڵیەتییە کە  ە زۆر والت دا تها ئێسهتاش دەگەڵ کێههە وگرفتهی زۆر   :برایم جەههانگیری *

سیسهتەم و یاسهاش دا هەنهدێ  ئەگەرچهی  ە هەمهوو جیێانهدا تەنهانەت  ە واڵتهانی هەرە پێههکەوتووی جیێهانیش جهار و بهارە بێعەدا ەتهی بەرامهبەر بە ژن دەبینهرێ و تەنهانەت  ە. روویە و سهەرەکی بەرە
ئەو واڵتهانەی بە پێهی کو تهووری شهەریعەت هەر  ەسهەرەتاوە هەنهدێ یاسهایان خسهتۆتە نهاو  جیاوازی دانان هەیە  ە نێوان پیاو ژن دا بەاڵم بە گهتی ئەو کێهەیە، کێهەی سەرەکی واڵتە ئیسالمییەکانە ،

 ژن بێنهێ،  ە ئەگەری مردنهی دایهک و بهاب دا ژن بە قەرا 4 ە شەریعەتی ئیسالمیدا پیاو ساالر و سهەردارە، مهافی هەیە . کۆمەڵگاوە کە  ەو دا ژن بە تەواوی دەچەوسێتەوە و وەک مرۆڤ حیسابی بۆ ناکرێ
ژن و پیاوێهک بە شهێوەیەکی ناشهەرعی  ەگەڵ یەک تهێکەاڵو دەبهل، سهزای ژنە کە مردنهی بە بەردبهاران . نیوەی پێاوێکی  ە ماڵی بابی پێهدەبڕێ،  ە کێههەو گرفتەکهانی نهاو دادگە دا بە سهێیان شهاهیدێکل

 .اوانەکەی  ە مل دا دەماڵڕێکردنە و پیاوەکە بە وەرگرتنی حوکمی چەند قامچییەک و رەنگە چەند ماند زیندان کێهە و ت
. هەس  بە نوقسهتانی و کەم و کهووڕی بکهات  ەبەرامهبەر پیاوانهدا ئەوانە کە باسمان کرد  ەراستیدا بوونەتە بنەمایەک کە  ە هەموو بوارەکانی ژیان دا کە  ە باری رەوانییەوە ژن  ەو کۆمەڵگایانە دا خۆی

 هەر. الیهان هەردووک خهوێنی دەمارەکهانی و رەگ ناو چووەتە و کو توور بۆتە بەخهراوە پێی شەریعەتەوە و ئاییل الیەن  ە دەسەاڵتەی ئەو و دەکاتتارپیاویش بەداخەوە بە هەمان موڕاڵ و ئەخالقیات رەف
 . بێبەشە ماف بچووکتریل  ە ژن داخەوە بە دا  ەو و ساالرە پیاو کۆمەڵگایەکی گهتی بە کۆمەڵگایە ئەو بۆیە

 و تهاک و ئاشنان ئازادیەکانیان و ماف بە ژنان رادەیەک تا سیاسیەکان رێکخراوە و حیزب بوونی و زۆرداری دژی خەباتی بوونی بە ئەگەرچی و دەیگرێتەوە خاڵە ئەو بەداخەوە ئێمەش کوردەواری کۆمەڵگای
  ەو ژنهان رێکخراوەکهانی. پیهاوانەوە و ژنهان رۆژانەی ژیهانی نهاو نەچهووەتە و سیسهتەم نەبهۆتە چهاالکییە ئەو ئێسهتا بەداخەوە بەاڵم هەن دا بهوارە  ەو وشهیار و بهوێر و چاالک زۆر ژنی  ەوێ  ێرەو و تەرا

 و نهاحیزبی پرسهێکی وەک ژن پرسهی بەاڵم حیزبهی چهاالکی و کهار  ە بەشهداریان وێهرای و کەنەوە جیها حیزبەکهان سیاسهەتی و حیزبەکهان  ە خۆیهان پرسهی جیهاتی  ە ئەوان. کەمتەرخەمل بەداخەوە بارەوە
 ئەو حاڵیکهدا  ە.  دەکەنەوە چهر بێعەدا ەتیەکهان و سهتەم ههاواری و داد دەربڕنهی بهۆ خۆیهان هەوڵهی حیزبهدا سیاسهەتی چوارچێهوەی  ە هەر جهار زۆر بهکەن سەیر کۆمەڵگا گەورەی توێژێکی سەرەکی گرفتی
 مەینەتیەکهان و دەرد ژنەوە روانهگەی  ە ژنهان کێههەی گەیههتە کە تهایبنەتی بە بهدات زیهاتر هەوڵهی دەبهێ بهارەوە  ەو ژن کەوایە. کۆمەڵگهایە گەورەی کێههەی نیهیە سیاسیی گروپێکی و حیزبێک هی پرسە
 .بل بەردەوام و بکڕێنەوە چرتر هەواڵنە ئەو هیوادارم مل کە دەبینرێ ژنان سەربەخۆی هەوڵی هەندێ دا دواییانە  ەم خۆشییەوە بە دیارە. حیزبەوە سیاسەتی روانگەی  ە نەک باس بەر بخەنە

 
 چ  ە رێزی حیزبەکان دا بل و چ سەربەخۆ بل ئایا کار و چاالکی ژنان و رۆڵ و کارتێکەریان  ە ناو حیزبە کوردیەکان چۆن هەڵدەسەنگێل؟ :پرسیار * 
 
 ئەو  ەوێهش بەاڵم بهوو دیهار و بەرچهاو ژنهان چهاالکی ڕادەیەک تها چەپەکهان حهزبە نهاو  ە نەبهوو، بەرچهاو هەر  ەمەوبەر سهاڵ چەنهد تها کوردیەکهان حیهزبە ناو  ە ژنان چاالکی : برایم جەهانگیری *

 ئەو حیزبەکهان خهودی ناو  ە بەاڵم. بێ بەرامبەر دەبێ پیاو و ژن مافی و کۆمەڵل نیوەی ژنان کە ئەوەیە دروشمی کوردستانی رێکخراوێکی و حزیبێک هەموو نەبووە، ژنان سەنگی و وەزن بارتەقای چاالکییە
 حاڵێکهدا  ە! کەمهل رێهبەری پهلەی بەتوانهای و چهاالک ژنهی کە ئەوەیە بەههانەش. بەشهە کەم زۆر یهان بێهبەش ژن دا وسهەرێ گههتی مهودیریەتی و دەسەاڵت کردنی دابەش  ە نەگیراوە چاو  ەبەر مەسە ەیە

 بەتهاڵی جێگهای بەڕوونهی زۆر دا حیزبەکهان سهەرکردایەتی ڕیهزی  ە ئێسهتا هەر بەاڵم بل دیارتر و دەرکەوتەتر بووە زیاتر ژنان  ە خۆدەرخستنیان و بوون فێر هە ی هەمیهە کە دە یلەی بەو پیاوان رەنگە
 کەمهی وەرنەگیهراوەتەوە، ژنهان  ە بەڕیوەبەریهدا و سیاسهەت  ە هەر ئیمکهانە ئەو.  وەربگهرن پۆسهتە ئەو پیهاو فهاڵنە جیهات  ە دەتهوانل کە ژنانهدا ڕیزی  ە بەتوانا کەسانێکی هەن و ئاشکرایە و دیار ژنان

 هۆکهار یەک بەر  ە تەنیها و نهابینل خۆیهان حیزبەکەی کووڕیەی و کەم ئەو جاران زۆر دڵنییاییەوە بە وئەوانیش بل پیاوان کۆنگرە ئەندامانی زیاتری رێژەی کە کردووە وای حیزبەکان رێزی  ە ژنان رادەی
 .ژن بە نەک پیاوەکە بە دەدەن دەند دا هەڵبژاردنەکان  ە بل جیاواز تاکەکان الی الی هۆکارەکان رەنگە کە
 

 راستل؟  م وتانه مل و زۆر چاالک نینل، ئایا ئه رخه م ته ر پرسی ژنان که سه ژنان خۆیان  ه  بێسرێ که ژنان ده  شێک  ه زمان پیاوان و یا به  زۆر جار  ه :پرسیار * 
 
  ەو دەبهێ ئهازادیخواز و خهواز بەرابەری ئینسهانێکی هەمهوو نیهیە، ژنهان ئەرکهی و کهار تەنیها دایە ئهارا  ە ژنهان بە بەرامهبەر بێعەدا ەتیهیەی ئەو البردنی بۆ هەوڵدان و ژن پرسی : برایم جەهانگیری *

 ئهێمە کهوردەواری کۆمەڵگهای. بهدزێتەوە ژنهان کێههەکانی  ە خهۆی کە نهاکرێ قەبووڵ کەس  ە بارەوە  ەم بەهانەیەک هیچ بێ، ژنان رێکخراوەکانی ئەوالی و ئەمالو بێ پهتیوانی و هاوکار دا گرینگە ئەرکە
 ئەو خوڵقهانی  ە کهێ. نەدەن بەر خۆیهان جەسهتەی  ە ئهاگر دەکهرێ پەیهرەوە بەرامەبەریهان بێعەداڵەتهیەی ئەو دەسه   ە نیهتمانەکەمان کچانی و ژنان نییە رۆژ دەناڵێنێ، دەردەوە ئەو بەدەس  خەستی بە

 جەستەی  ە ئاگر بۆیە کچان و ژنان کە نەنێل دا بەوە دان ناکرێ بۆیە هەر. نەدزیتەوە راستیەکان  ە خۆی کەس تا گۆڕێ دێنمە شەفاف و روون وا بۆیە باسە ئەو مل. سەرەکییە تۆمەتباری رووداوانە
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 خۆیهان ژیهانی بە کۆتهایی و دەبهێ شهیرینتر ژیهل  ە پهێ مەرگیهان ناچهار و ئێسهقانیان سەر دەگاتە چەقۆ گوتەنی کورد و دێ بۆ تینیان ساالرانە باوک و پیاوساالر کو توری الیەن  ە چون بەردەدەن خۆیان
 پەڵە ئەو بهها هەیە پیههاو و ژن یەکسهانی و دادپەروەری و عەدا ەت بە باوەڕیههان بەڕاسهتی ئەگەر و دەزانههم پێههەند بە دا خەبههاتە  ەو پیاوانییەکسههانیخواز مهل تەنههانەت دا پیوەنهدییە  ەم و بههۆیە. دێهنل

 کە ئەوەیهدا  ەگەڵ دەکهرێ ژنهان کەمتەرخەمهی باسی کە. دەکرێ پەیرەوە ژن بە بەرامبەر کە بێنل بێعەدا ەتییە و ستەم بەو کۆتایی هەمیهە بۆ بدەن هەوڵ و بسڕنەوە کورد پیاوی ناوچاوانی  ە شوورەییە
 پهۆزێکی و فهۆرمی شهتێکی یهان و الوازە و کهز زۆر دەنهگە ئەو هەیە ئەگەریهش و نهیە دەگەڵ پیاوانیان دەنگی تەنیان، بە ئەوان ئەوەیە سەرەکی هۆکاری بەاڵم بێ راس  مەسە ەکە روویەکی وەک ئەمە رەنگە

 .رۆشنبیرانەیە
 پیهاو کو تهوری و سیسهتەم دەسهتی بە ژنهان چەوسهاندنەوەی کە حاشهاهەڵنەگرە راسهتییەکی کە دا ئەوەی  ەگەڵ یەکەم خۆیهان، تێکۆشهانی و خەبهات پێههەی بکەنە دەبێ سەرەکی دووکاری مل بروای بە ژنان

 پهێچەوانە بە.  ژنهان خەبهاتی و سیاسهەت تاکتیکی نەکرێتە پیاوان  ەبەرامبەر سەنگەربەندی و رادەوەستل دا پیاوان  ەبەرامبەر ژن کە بدەن نیهان وا نابێ دا خەباتە  ەو بەاڵم دەگات ئنجام بە ساالرەوە
 کهوتم وەک پرسهە ئەو. کهۆکەنەوە خۆیهان دەوری  ە حەرەکەتە و رەوت ئەو بەهێهزی پاڵپههتی وەک یەکسهانیخواز پیهاوانی دەتهوانل هەرچهی بهدەن هەڵ دەبێ خۆیان مافخوازانەی خەباتی بەرەوپێهبردنی بۆ

 ئهازادییە بهۆ خەبهات  ە بکهرێتەوە جیها نهابێ نێههتمان، و خهاک رزگهاری بهۆ خەبهات  ە بکهرێتەوە جیها نهابێ خەبهاتە ئەو و پیهاوە و ژن ههی پرسهەکە بەالم ژنە ئازادیەکهانی و مهاف باسی ماف وەک راستە
 .بدەن هەوڵ دەبێ ستەمە ئەو الچوونی بۆ یەکتر هاوشانی ژن و پیاو دیسان دا  ێرە کەوایە. دێمۆکراتیکەکان

 
ک توانیویانهه  یه تا چ راده  و رێکخراوانه ئایا ئه  .ناوی جۆراوجۆر پێک هێناوه  کانی کوردستان رێکخراوێکیان بۆ پرسی ژن به سیاسییه  و رێکخراوه  موو هێزه ک ئاگادارن هه ر وه هه :پرسیار * 

کهرێ  ژنانی کهورد ده  ق به رحه ده  ی که ریه رانبه و زۆڵم و نابه کانی ژنان و یان ئه ن بۆ الی پرس و مافه که مافی ژنان ده  داکۆی  ه  که  وەییەکان ته یرورای گهتی و یان رێکخراوە نێونهسەرنجی ی
 راکێهل؟

 و دێمۆکراتیههک کههارێکی حیزبەکههان پرۆگرامهی و بەرنههامە نههاو خسههتنە و ژنهان مەسههە ەی بە دان گرینگههی کە ئەوەی وێههڕای دەڵهیم دووبههارە و داوە خههاڵە بەو ئامههاژەم  ەسهەروو مههل : بهرایم جەهههانگیری *
 و بههکەن کێهههەکانیان باسههی ژن وەک خۆیههان و بههزانل بەدەر حیزبەکههان چوارچێههوەی  ە دەبههێ جهاران زۆر خۆیههان مەسههە ەی ژنههان بەاڵم دەکەن بههۆ تەبلیغههی و دەدەن ئەنجههامی حیزبەکههان کە پێههکەوتووانەیە

 .راگەیاند خۆی بوونی واقیع ئاستی سەر  ە ژنان چاالکی و کارا رێکخراوێکی کە کاتێ بەتایبەتی. بنێل دا بۆ تاکتیکی و ئیستراتیژی و سیاسەت
 

 وەک دوا وتە چ پەیامێکتان هەیە بۆ ژنان و بۆ ئەو مرۆڤانەی داکۆکی  ە مافی ژن دەکەن؟ :پرسیار * 
 
 شۆڕشهگێر نهاکرێ نەبهێ، پیهاو و ژن یەکسهانیی بە بهاوەڕت و بهی ئازادیخواز ناکرێ دیمۆکراتیکە، و دادپەروەرانە تەوەرێکی ژنان سەر  ە بێئەژمارەکان ستەمە الچوونی و ژن پرسی : جەهانگیریبرایم  *
  ە بهردوو خهۆ  ە خوشهکانی و دایکهان ، کۆمەڵگها فیهداکاری هەرە توێژی بەاڵم بکەی، نیهتمان ئازادی باسی و بی نیهتمانپەروەر ناکرێ نەکەی، کۆمەڵگا سەقەتەی و کۆن نەریتە و داب ئەو دژایەتی و بی

 بهوون پێههکەوتوو و بهوون دێمهۆکرات مبەکهی سهەنگی وەک قسهە، بە نەک کهردەوە بە ژن مهافی بە هێنان باوەڕ. نەدەی هەوڵ ئەوانیش مافەکانی بە گەیهتل و ئازادی و بۆ بکرێل بیر  ە خەباتە ئەو رەوتی
 :دەڵێ کە پێدەێنم کۆتایی نەمر هێمنی مامۆسیتا شێعرەک بەو گرینگە بابەتە بەو سەبارەت قسەکانم نەبوون، و بوون پێهکەوتوو هەڵسەنگاندنی بۆ عەیارە وایە،

 
  هەبێ روونیهمان الوێنی و گادەر و زێ هەزار با

 . یخنە ژیل سەرچاوەکەی نەبێ ئازاد ژن تاکوو
 

 کوێستان گادانیخاتوو *                                                             
 

 تی بوون؟ اڵیه بات و چاالکی سیاسی و کۆمه خه  ڵ به تێکه  وه کەیه   ه  رموون که خۆتان بناسێنل و بفه  تکایه :پرسیار * 
 

 ە .  ە شههاری مەهابههاد  ە رۆژهەاڵتههی کوردسههتان  ە دایههک بههووم 1972نههاوم کوێسههتان گههادانی سهها ی :  کوێسههتان گههادانی* 
سا ی  بە هۆی چاالکی سیاسهی بنەمها ە ههاتووینە نێهو ریهزی شهۆرش و  ە گەل بنەمها ەی پێههمەرگە  ە ئهاوارەیی دا 7تەمەنی 

م بە  ئەنهدامی حیزبهی سا ی  ە کاری الوان و هونەری دا چاالک بووم و دوای ئەوەی بهوو 18تا تەمەنی . ژیانمان تێپەر کردووە
 3بهۆ مهاوەی . دیموکراتی کوردستان  ە رادیو و   ئینتههارات ، دەبیرخهانە، پەیوەنهدییەکانی دەرەوە ئەرکهم بە جهێ  گەیانهدووە

سههال ئەنههدامی رێههبەری حیههزب بههووم و ئێسههتاش ئەنههدامی کۆمیسههیۆنی پارێزگههاری  ە پەیههرەوی نههاوخۆی حیزبههی دیمههوکراتی 
هههاتوومەتە تههاراوگە و  ەو ماوەیەشههدا بە پێههی توانهها و کههات وێههرای دەرس خوێنههدن درێههژەم بە  1992 ە سهها ی .  کوردسههتانم

کە  ە بههواری زانسههتی و (کههوردی و بیههانی) ئەنههدامی هینههدێک  ریکخههراوەی سههینفیم . چههاالکییە سیاسههی و کۆمەالیەتیەکههان داوە
 .           بواری زانستە پزیهکیەکان  ە زانکۆ کار دەکەم ە (  ێکۆ ەر) ئێستا وەک توێژەر. یەکسانی و مافی مرۆڤ چاالکییان هەیە

 
 پرسی ژن ئەمرۆی کۆمەڵی کوردەواریدا چۆن هەڵدەسەنگێنل؟ :پرسیار * 
 

 ی گهتی و هەمەالیەنە و نەتەوەیی بە  ە راستیدا پرسی ژن بە گهتی و پرسی ژنی کورد بە تایبەتی گواستنەوەیەکی  ە ئاستی بنەما ە و کۆمە گا و بواری کۆمەالیەتی بەرەو پرسێک:  کوێستان گادانی* 
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ما هه و بهواره کۆمههو مانایه نیه که چی دیکه گرنگی به کێهه ی بنهت به بههه. کە ئەمەش دەگەرێتەوە بۆ بەشداری کردن و  ێ پرسیل و چاالک بوونی تاکە یەکسانیخوازەکانی نێو کۆمە گا. خۆ وە بینیوە
 ە گەل ئەم گواستنەوەیەش ئێسهتاش پهێم وایە کە نەگەیههتووتە ئەو ئاسهتە کە ببێهتە پرسهێکی رۆژانە و یەکێهک  ە . رینتر بوهکان گهتتر  وبهشداری و بواری چاالکییە کو ئاستی بهکان نادرێ ، بهتیهالیه

باسههەکانی دیههکەیە و وەک مەسههلەیەکی الوەکههی و دەرەجە دوو باسههی  ێههدەکرێ  کە زۆر جههارانیش بەداخەوە وەک بابەتەکههانی نههاو کوروکۆبههوونە گرینەکههانی الیەنەکههانی پەیوەندیههدار ، ئێسههتاش پاشههکۆی 
ەوە بەالم دەتهوانم بلههێم کە پرسهێکی هههاتووە بەربهاس و چههارە نەکهراوە، وەک زۆر بههاس و مەوزووعهی دیههکە بە دەوری بازنەیەکهدا دەخههو ێت. پرۆپاگەنهدا و شهۆعاری مههافی یەکسهانی کە کههی  هێ وەردەگیرێهه 

 .کردنەوەی هەوال و چاالکیەکان دەدەن دەتوانیل بلێل کە خوالنەوەکەی  ە جاران بەرچاوترە و راگەیاندنەکان بە رێژەیەکی زیاتر بایەخ بە بالو
 

 ان چۆن هەڵدەسەنگێل؟چ  ە رێزی حیزبەکان دا بل و چ سەربەخۆ بل ئایا کار و چاالکی ژنان و رۆڵ و کارتێکەریان  ە ناو حیزبە کوردیەک :پرسیار * 
  

( کە پێکێهاتەی ئەو کۆمە گهایەن)  ە وەالمی دووهەمدا باسهی بە گههتی چهاالکی و جهم و جهۆ ی ژنهان  ە کۆمە گهای کوردەواریهدا کهرا و ئەگەر ئاورێهک بهدەینەوە  ە نهاو حیزبەکانهدا:  کوێستان گادانی* 
بگرە تا رادەیەکیش  ە هینهدێک باسهی سیاسهی و بریاردانیههدا بەشهداریان دەکەن کە بە بهروای مهل ئەوە دەگەرێهتەوە بهۆ دوو ههۆ  یەکیهان دەبینیل کە بە خۆشییەوە حیزبەکان جێگایان بۆ ژنان کردۆتەوە و 
وایە بلێهیل بە قازانجیهان نیهه کە بریارەکهان وەک تر  ە سەر مافی خۆیان وەدەند دێل و دووهەم ئەوەی کە حیزبەکان ناتوانل یان باشهتر ئەوەی کە ژنانی ئێستای نێو ریزی حیزبەکان ئاگاهانەترو بوێرانه

بخهو قێنل کە پێههکەوتنێک ئەگەریهش بە رووکهار و زاهیهر بێه  جاران هەر  ە چوارچێوەی شۆعاردا بێێلنەوە و دەبێ ئەگەر کەمتا کورتێکیش بێ  ئەگەر بۆ مانۆردان و بواری راگەیاندنیش بێه  ئەو مەجها ە 
کاروچهاالکی ژنههان  ە نهاو حیزبەکانههدا بەرچهاوترە بەالم چەنههدە (. مکهههدواتههر باسهی ده) یفهیەت و بە مانههای واقهع چ پێهههکەوتنێکی هەبهووە کە ئەوە باسههێکی دیکهیە نیههان بههدەن بەالم ئایها  ە بههواری کە

  تەئسهیرگوزار بێه  کە  ە روانهگەی مهنەوە ئەم بەشهە بەروەپێههچوونێکی کاریگەری هەبووە  ە سەر سیاسەتی حیزبەکان  ە ئاس  پرسی ژن ئێستاش  ە حا ی دۆزینەوەی میکانیزم و رێگایەکدایە کە بتوانێه
 .ئەوتۆی  ە ناو ئەحزابی کوردیدا بە خۆیەوە نەبینیوە

 
 راستل؟  تانهم و مل و زۆر چاالک نینل، ئایا ئه رخه م ته ر پرسی ژنان که سه ژنان خۆیان  ه  بێسرێ که ژنان ده  شێک  ه زمان پیاوان و یا به  زۆر جار  ه :پرسیار * 

 
ریکخهراو، حیهزب و نێهادە جواروجۆرەکهان چ  ە بهواری مهافی . بە بروای مهل ئەم کەمتەرخەمیهیە دووالیەنەیە  یهانی هەم  ە الیەن هینهدێک  ە ژنهانەوەیە هەم  ە الیەن پیهاوانەوەیە:  کوێستان گادانی* 

ئەندامانی  کۆمە گا دادەمەزرێ ، ئەوەی کە کهام ال کەمهتەرخەمە  ە پرسهی ژن یهان پرسهێکی دیهکە هەر وەک  ە سهەروەوە ئامهاژەم پێکهرد هەمووی بە دەس  .. یەکسانیخوازی و چ  ە بواری مافی مرۆڤ وهتد
 ن  ە وەدەسهتێێنانی مهافی خۆیانهدا ؟ بە بهرواین ئەوە راستە کە بلێیل ژنهان کەمتەرخەمتهربەالم هۆکارەکەی چێ، بۆ چی ژنان زیاتر بەرچاون  ەم کەمتەرخەمییە یان ئەسە ه. هەر دووک ال تەیدا بەشدارن

ئەوە یەکێهک  ە روانیهنە هە ەکهانە یهان ئەوەی  کە هەمهوو باسهەکانی نهاو کۆمە گها مل ئەوەی کە کۆمە گا پرسی ژن تەنیا بە ئی خودی ژن بزانێ  و پێ وابێ  کە ژن خۆی دەبێ وەدوای مافی خۆی بکەوی  
ئەو بیروبۆچوونهانە هەر درێژەیهان دەبێه  تها . ەراوێز و دەبێ ژنان خۆیهان ئەگەر نهارازیل بەو وەزعە خۆیهان رێگهایەک بهدۆزنەوەو خۆیهان کەمتەرخەمهی نەکەنباس و پرسی جیددیل و پرسی ژن کەوتۆتە پ

و ژنانهدا بە تهایبەت ئەوانەی کە بە هەر ههۆیەک بێه  ئێسهتاش  ە بەالم  ە هەمهان کاتیههدا هەمهانە   هه نها. زەمانێک ئەو شیوە روانینە هەبێ   کە پرسی ژن  هەر بۆ ژنان گرینی هەیە نەک بۆ کۆمە گا
تهی ژیهان و رەفهاو ئاسهایەش رازی بهوون ئیهدی ژیهان خۆشهەو داوایەکهی دیکەیهان نیهه یهان هەبوونی مافی خۆیان ئاگادار نهیل و پێیهان وایە کە ژیهان ئهاوایە و دەبێه  قەبهوو ی بهکەن و یهان ئەگەر  ە روا هه

 هێ دەژی کە چەنهدە کۆمە گها    بە هیندێک هۆی تایبەت و بە هە سەنگاندی خۆیان رێگای بێدەنگی هە دەبژێرن کە ئەویش دەگرێتەوە بۆ بێ دەسهەالتی  ئەم کەسهە  ەو شهوێنەیئەگەریش داوایەکیان هەبێ
مە گها ئیهدەئا ە  ە نهاو کوردەکهان بگهرە  ە نهاو کهوردانی دەرەوە والتیههدا جهێ بە مانای راستی پههتیوانی دەکهات  ە داوا و سهەرپێچی  ە نهاحەقی ،کە هەر وەک هەموومهان دەزانهیل ئێسهتاس ئەم شهیوە کۆ

ئەو . ئێمە بزانیل کە کهام تەیفهی ژنهان کەمهتەرخەمل و هۆکهاری چیهیەنەکەوتووە، کەواتە ئەم وتانە کە ژن خەتای خۆیەتی و ئەوە کەمتەرخی ژنانە  ە ئەسلدا وتەی ئەم و ئەون و ئەگەریش وا بێ  دەبێ 
وازی ژنانی ناو ما ەوە بگرێ  بە د نیهایەوە هەنگهاوی ئەم ئیداعایانەیان هەیە  با بە تێگەیهتل  ە مافی ژن و بە بروا هەبوون بەو مافە  ە بنەماالی خۆی را دەس  پێ بکات و رێز  ەماف و داخکەسانەی 

 .د سۆزی دەکات چ ژن بێ  و چ پیاو خۆی یەکەم هەنگاو بۆ البردنی ئەم کەمتەرخەمیانە هە ێنێتەوە ساحێبی ئەم جۆرە وتانە ئەگەر بە مانای واقع. بەرەوە یەکسانی بوون زۆر بەرەو پێش دەچێ 
 

ک توانیویانهه  یه تا چ راده  و رێکخراوانه ئایا ئه  .ناوی جۆراوجۆر پێک هێناوه  کانی کوردستان رێکخراوێکیان بۆ پرسی ژن به سیاسییه  و رێکخراوه  موو هێزه ک ئاگادارن هه ر وه هه :پرسیار * 
کهرێ  ژنانی کهورد ده  ق به رحه ده  ی که ریه رانبه و زۆڵم و نابه کانی ژنان و یان ئه بۆ الی پرس و مافهن  که مافی ژنان ده  داکۆی  ه  که  وەییەکان ته سەرنجی ییرورای گهتی و یان رێکخراوە نێونه

 راکێهل؟
 

رن دەمهێکە حیزبهی سیاسهی و ، هەر وەک خۆتهان ئاگهادا( نهۆروێژ)پێش ئەوەی والمی پرسیارەکەتان بدەمەوە حەز دەکەم ئیهارە بە خا ێک بکەم ئەویش  ەو والتەی کە مل  ێ دەژیهم:  کوێستان گادانی* 
بە ئامهاژە کهردن بە مێهژووی خۆیهان، دە هێل کە نەههادینە . دووەسیستمی پار ەمانتاری  ێ دامەزێندراوە و والتەکەیان بە ئەمرۆ گەیاندووە کە بە والتێکی دێموکرات و دەو ەتی رەفاو ئاسایەش نێهوی دەرکهر

 ە نهاو کۆمە گههادا ههاتە روو کە دوای جەنگههی جەههانی دووهەم رێههژەی رێکخهراو سههینفی جوراوجۆرەکهان  ە زیادبوونههدا بههوو و هەر یەکە و بە  کردنهی دیموکراسههی بە مانهای تەواوی خههۆی کاتێهک بە کههردەوە
ۆیە هێنهاوە کە بلهێم  ە راسهتیدا مهل بههروام بە ئەم نمهوونەیەم به. شهیوەیەک و بهۆ ئامانجێهک هەو هی دەدا کە بە وەسهەریەک خسهتنەوەی هەمهوو ئەو دەسهکەوتانە توانیههان والت بەرە بەرە بە ئەمهرۆ بگەیەنهل

 .هەبوونی ریکخراوەی بە بەرنامە و پالن بۆ ئامانجی دیاری کراو و تێکۆشانی تایبەت  ە چوارچێوەی ئاینامەی خۆیدا هەیە
(. میکهرۆ)یهان تهایبەتی و وردتهر( مهاکرۆ)دوو شێوە چاوی  ێ بکرێه ، بە شهێوەی گههتیئەگەر بگەرێمەوە سەر والمی پرسیاری بەرێزتان سەبارەت بە رێکخراوەکانی ژنان سەر بە ئەحزابی کوردی، دەکرێ بە 

 واری راگەیاندنە کە ئەمەش وای کهردووە ئهێمە زیهاتر قە ەم ە شێوە گهتیەکەیدا  رووخسارێکی جوانی هەیە، رێکخراوە و ئەندامی هەیە، بەرنامەی هەیە، ئائیننامەی کاری خۆی هەیە ، سوژەیەکی باشی ب
 ەی سەر بە،رەقابەتی موسبەتی تا رادەیەک  ە نێوان ژناندا ساز کردووە چ  ە نێو خودی رێکخراوەکەیداو چ  ە هە سەنگاندن  ە گەل رێکخراوەکانی دیک( بە تایبەت ژنانی نووسەر)ستان بناسیل بە دە
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 پێکهدێنل ،نهوێنەرایەتی ژنهی کهورد دەکەن  ە کهۆرو کهۆمە ە... ئەحزابدا کە ئەمەش بۆتە هۆکاری ئەوەی کە ژنانی زیهاتر دەردەکەوەن  ە چواچیهوەی کهاری فیکسهی ئەم رێکخهراوانەدا، کۆبهوونەوە و سهمینارو
 روپە تهایبەتە بە هەر شهێوەیەک بێهه ئەوانەی باسهمان کهرد هەمهوو شهتێایەکل کە ئهێمە  ە راگەیانهدنەکانەوە دەینینهیل کە سهرنجی گرووپێکهی تهایبەت بهۆ الی خهۆی رادەکێههێ  کە ئەم گه. جوراوجۆرەکانهدا

کە رووخساری ئەم دیاربوونانە دەتهوانێ .  ە گەل رێکخراوەکانی دیکە و هیندێکیهیان خوێل گەرم و تازەکارن هیندێکیان  ە رووی ئاتیفی و هیندێکیان  ە رووی کێبەرکێ. تەئە وقی بەو رێکخراویەوە هەیە
ە هەمووی خها ی موسهبەت و روانگەی زۆر کەسانەوتەئسیر گوزار بێ  کە ئەندامیش بە رێکخراوەکەی زیاد بێ  و ژنانی زیاتریش  ە بواری توانای جیاوازەوە بناسێنی کە ئەمانە رەند بێ   ە تا رادەیەکیش 

 ...باش بل
باس  ەو رێکخراوانە ناکەم کە تەمنیان رەند بێه  هەر دوو سهال بێه  بەالم ئەو رێکخهراوانەی کە چەنهدیل سها ە هەن بهزانیل ( روانینێکی میکرۆ)ئەگەر زیاتر وردبینەوە  ە هەبوونی ئەم جۆرە رێکخراوانە،

خراوێکهی ەی خۆیهان و دنیهای دەرەوەدا هەبهووە مل  ەو بهروایە دام کە هەم رێکخهراوی ژنهان و هەم رێکخهراوی الوان پاشهکۆی ئەحزابهی سیاسهی کهوردیل، رێکتا ئێستا چ رۆل و کاریگەرێکیان  ە سەر حیهزبەک
بریاردانی ئەحزاب کوردیدا دەگەرێهتەوە بهۆ هەبهوونی رێکخهراوی یەکێک  ە هۆکارەکانی نەبوونی ژن  ە ناوەندی . سینفی سەربەخۆ نیل کەواتە دەزگایەکی بەرهەم هێنانی تاکی د خوازن بە رۆخساری جیاواز

، کەس نێههه بپرسهێ ئەرێ بههۆ  ە روانهگەی مههنەوە ئەحزابهی کههوردی رێکخهراوی ژنههانی وەک شهوێنێک چهاو  ێههدەکات کە ئەگەر ژنە برۆاتهه  ئەوەێ ، رێکخههراوی ژنهان جێگههای تهۆی ژنە. ژنهان سهەر بە ئەحههزاب
  .کوردی ژنانیان سەرگەرم کردووە بە هەبوونی رێکخراوەی ژنان و  ە ناوەندی کاری سیاسی و بریارداندا دووریان کردوونەوە رێکخراوی پیاوانتان نیه؟ ئەحزابی

دە هێم کە بەرژەوەنهدی و دیهار بهوونی خۆیهان مل  ە وەالمهدا  دە ێل ئەو ئەحزابانەی کە بروایان بە مافی یەکسانی ژن و پیاویش هەیە ئێستا هاتوونەتە سەر ئەو قەناعەتە کە رێکخراوی ژنانیان هەبێ  ،
دە ێل  ە والتهانی پێههکەوتوو ئەحزابهی سیاسهی ئۆرگهان یهان رێکخهراوی تهایبەت بە ژنهانی هەیە، منهیش  ە وەالمهدا دە هێم .  ە ئەوە دا دەبینێل نەک ئەوەی کە بروای بە هەبوونی ئەم رێکخراوەیە هەبێ  

ە سیاسهیەکانی ئەم سەتدا دوور نەخراوناوە و ئەو ژنانەی  ەو رێکخراوانەدان وەک رێکخراوی الوان و ژنان  ە دوای چەنهد سها ێک دەبهل بە یەکێهک  ە مهۆرە گهرینگراستە بەالم ئەوان  ە ناوەندی بریار و سیا
جێگهای رێهز وەک یەکێهک  ە دەیهان پیهاوانی ناسهراو جهێگە و پهێگەی خهۆی زۆر بە دەگمەن ژن  ە رێکخراوی ژنانی ئەحزابی کوردی پەروەردەی رێکخراوی ژنان بووە کە ئێستا وەک تاکێکی سیاسهی و .ئەحزابە
ئەوەی تها ئێسهتا ریکخهراوی ژنهان . رێکخهراوەیە ئەگەر کەسکیش بووبێ  بە د نیایەوە دە ێم کە فێهر بهوون و  ێزانهی و پهێ گەیههتنی خهۆی بهووە نەک پێگەێههتووی رێکخهراوی ژنهان و بەرنهامەی ئەم. هەبێ 

پیاوەکان بکردرێه  نەک ئەوەی کە  ی ناوخۆی رێکخراوەیەی ، چ  ە ناو خۆیی حیزبدا و چ بە رووی دەرەوەدا هەمووی دەکرێ و دەتواندرێ وەک ژنێکی ئەندامی حیزبی شان بە شانیکردوویانە چ وەک چاالک
هیندێک مەجلی  و شوێل و کۆبوونەوە بەشداریان ناکەن،یان هینهدێک کهاری ژنهانە و پیهاوانە  ئەوەی کە ئەمرو ژنان ئاوا دوورن و پیاوان پێیان وایە ژنان سیاسی نیل یان بۆ. ژنان  ە پیاوان جیا بکەنەوە

ری و ە سەرگەرمیان دەکەن بە کاروباری کهۆمەالیەتی و کو تهۆئێستاش بەرۆکی ئەحزابی کوردی بەرنەداوە هەمووی دەگەرێتەوە بۆ  ە قەفەس خستل و پەراوێزە کردنی ژنان  ە چوارچێوەی ریکخراوی ژناندا ک
بەالم پرسهیارێک دێهتە پهێش کە ئەگەر ئهاوایە بهۆ بەشهیك  ە ژنهان هەر ئهاوا ئیهدامەی دەدەن    ە . جاروبهار هینهدێک کۆبهوونەوە و سهیمینار کە  ە گەل رێهزم بۆیهان حها ەتێکی چهاو ێکەری  ە حیزبەکهانە

 وی ئاتیفی و د سۆزییەوەیە یان تازەکاری و نە ناسینە کە رەند بێ  ماوەیەک بگرێ  یان بە هیوای باشهتربوون درێهژەروانگەی منەوە پێکێاتەی رێکخراوی ژنان هەر وەک  ە سەرەوە ئاماژەم پێدا یان  ە رو
پێ باشهترە  ە ئەوەی کە ئهال  کەی گرینگتر کە  دیار بوونیبە کاری رووتینی بەرهەم نه هاتوو دەدات یان بە داخەوە هیندێک کەسیش هەن کە بەرژەوەندی و دیاربوونی خۆیان پێ  ە ئامانجە درێژخایەنە

ئەگەر هەبوونی رێکخراوەیەک باشە بها باشهێکەی بهۆ رەگەزی پیهاویش بێه  و ئەگەریهش خهراپە و پێویسه  نهێ بها هەر دووک الی  هێ بهێ . و گۆرێکی بنەرەتی بکەن کە چی دیکە ژن  ە پیاو جودا نەکەنەوە
 .بەش بێ 

 ە گەل ش بوو کە ژنانی بۆ نموونە دیمۆکرات بە ناو دێ و دێێاتەکان دەگەران و ژنانیان  ە مهافی خۆیهان ئاگهادار دەکهردەوە کە ئەو کهات فەقەت ژن هەبونی رێکخراوی ژنان بە شێوەی سونەتی دەوارنێک با
جیا و پیهاو بە جیها  ە روانهگەی مهنەوە هە ەیەکهی گەورەیە کە   ە دنیای ئەمرۆدا چ  ە کوردستان و چ  ە دەرەوە جودایی و بە رێکخراوەی کردن ژن بە. ژن دوان بواری باس کردنی و روون کردنەوەی هەبوو

پیهاوی تێهدا  ە و سا ەنەی ئەخیردا بهاوە کە دە هێل فهالن ههاورێ پیهاو ئەنهدامی یەکێتهی ژنهانە یهان رێکخهراوی مهافی ژنانمهان هەیە کە چەنهد ههاورێێ بەرێهزی . ندهی دهئەحزابی سیاسی دەیکەن  و دریژه
ی ژنان دەهێلێتەوە یان  ە بەر هەر ههۆ و بەرژوەوەنهدەێکی دیهکە بێه  ئەندامە، پێهنیار دەکەم کە ئەحزابی سیاسی کوردی ئەگەر  ە بەر داب و نەری  و سۆنەت و رێز و قەدری گرتل  ە رابردووش رێکخراو

 .  و هەم بۆ داهاتووی بەرێوبردنی هەرێم یان والتێک ئەزموونی کاری یەکسانی خوازی هەبێ ( ژن و پیاو) ، هاوکات کۆمیسیۆنێکی یەکسانی دابنێ  کە هەم بۆ ئێستای خۆیان بۆ رێز گرتل  ە ئەندام
رەوەدا هەبووبێه  ئەوە سیاسهەتی حیزبهی  ە ە کە باسم کرد  مل  ەو بروایەدام کە ئەگەر کاروباری رێکخراوی سەر بە ئەحزابی کوردی رەنگدانەوە و کارتێکەرێکی  ە ناو خۆ و دنیای دەبەو کورتەیەی سەرەو

کارێکی دیکە  ە غەیهری مەیلهی ئەوانهدا نهاکەن، کەواتە دەبهێ(نەک سینفی)انی سەر بە ئەحزاب په  ئەم رێکخراوە بووە نەک کاری ریکخراوەی ژنان ، د نیام ئەگەر حیزب حەز بە شتێک نەکات رێکخراوەک
 ... بلێل تریبوونی دووهەمی ئەحزابەکان چ کاریگەریکەیان هەبووە نەک ریکخراوی ژنان

 
 وەک دوا وتە چ پەیامێکتان هەیە بۆ ژنان و بۆ ئەو مرۆڤانەی داکۆکی  ە مافی ژن دەکەن؟ :پرسیار *  
 

 ە کاتێکهدا  ە والتهی میسهر کە رۆژانە  .ی مهارس نهێ و تەنیها بهۆ ژنهانیش نهێ8ی مهارس، بهۆیە ئەو پەیهامە تەنیها تهایبەت بە 8ی مارسە نەک تەنیا رۆژی 8بۆ مل هەموو رۆژێک :  کوێستان گادانی* 
اتۆری ،  ە والتهی چهیل کە ئێسهتاش ژن بهۆ کهاری یەکسهان مهووچەی یەکسهان وەک پیهاو وەرناگرێه ،  ە دەستدریژی دەکرێتە سهەر ژنهانی بەشهدار  ە خۆپێههاندانەکان  ە الیەن پیهاوانی بە قەول دژە دیکته

ئێستاش دەستدرێژی بو سهەر  ژنهان هەروا , تیژیندووسال هەو ی دژ بەتو21ئیسرائیل کە ئێستاش ژنانی مەهاجری ئیتۆپی  ە گەل  حوکمی نەزۆکی ئیجبارییەوە رووبەروون،  ە ئەفریقای باشوور کە دوای  
ەرا ژیانی هاوبەش پێکبێنل و هەر  ەو مانگهانەی ئهاخردا النهی درێژەی هەیە،  ە ما ی کە دامەزرێنەرانی ئیسالم گەرا دوای دەستدرێژی سیکسی بۆ سەر ژنان مەجبوریان دەکەن کە  ە گەل پیاوانی ئیسالم گ

 ە کاتێکهدا کە  ە هەر چرکەیەکهدا رووداوێکهی نهاخۆش بە سهەر ژنانهدا روودەدات دەبهێ پەیهامی کەسهێکی ...  ە...  ە ژاپهۆن  ە...  ەمها یزی... ، یهان  ە کوێه ...انژن سەنگسار کراون یان  ە ئێهر 4کەم 
مهافی یەکسهانی هەیە بە ئیمهان بە خهۆ بهوون  و دوور  ە بەرژەوەنهدی تهاکی ت کە ئەگەر بروایهان بە اکە دەستی هاوکاری بۆ هەموو ئەو کەسهانە درێهژ بکهیەکسانی خواز  ە رۆژێکی ئاوادا بێجگە  ە ئەوەی 

ژن و پیهاو  مهافی وەک یەکیهان بهۆ دابنهدرێ  وەک یەک داخوازیەکانیهان  ە . خۆیان هەول بدەن هەر کەسە و  ە ئاس  خۆی بە پێی توانا یاریدەدەری پێکێێنانی کۆمە گایەکی یەکسانخواز و دیموکرات بیه 
ن بە بەرنامە وئامانجی دیاری کراو هە دەهێنرێتەوە کە هیوادارم رێکخراوەکهانی ژنهان سهەر بە ئەحزابهی کهوردی  ەم ایەکەم هەنگاو هە ێنانەوەش  ە بنەما ە و کۆمە گا و ریکخراو حیزبەک بەرچاو بگیرێ ،

 .بوارانەدا کار و چاالکی سەربەخۆی زیاتر  ە داهاتوودا مسۆگەر بکەن
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 هەیاس کاردۆرێز به*                                                             
 

 تی بوون؟ اڵیه بات و چاالکی سیاسی و کۆمه خه  ڵ به تێکه  وه کەیه   ه  رموون که بفهخۆتان بناسێنل و   تکایه :پرسیار * 
 

 چهوومەتە دوایە و بهووم دایهک  ە کوردسهتان ڕۆژهەاڵتهی  ە مەهابهاد شارسهتانی بە سهەر قەرەگهۆل گونهدی  ە. کاردۆ هەیاس* 
 دا کوردسهتان دێمهۆکڕاتی حیزبهی ڕیزەکهانی  ە زایینهی ی٤٩ سهاڵی هەتها و بەر گرتهۆتە خەبهاتم ڕێهی ئێهران شۆڕشهی دوای. شار

  .دەژیم ئوستڕا یا واڵتی  ە ەوە١٤٤١ ساڵی  ە. تێکۆشاوم
 

 پرسی ژن ئەمرۆی کۆمەڵی کوردەواریدا چۆن هەڵدەسەنگێنل؟ :پرسیار * 
 

 تههایبەت بە. نههاگرێتەوە وەر وەاڵم ئههاوادا بههابەتێکی  ە ئههاڵۆزە هێنههدە جۆراوجۆرەکههانی کێهههە و ژن پرسههی :کههاردۆ  هەیههاس* 
 بە هەنگهاوی زۆر هەرچەنهد کوردسهتان ژنهانی گههتی بە. بەرچهاو دێهتە زیهاتر ئهاڵۆزییەکە بکەیهل کوردستان  ە ژن باسی ئەگەر

 خهۆی ئاواتەکهانی بە نەتوانێ جارێ کورد ژنی ئەوە بەربەستی دەبنە کە هەبل جۆراوجۆر هۆی ڕەنگە. بگەن پێی دەبێ کە بگەن شوێنە بەو ماوە زۆریان جارێ کەچی هەڵێناوەتەوە، چوونەپێش بۆ کەڵکیان
. بەرابەری مهافی تها بکهاتەوە نەتەوەیهی ڕزگهاریی  ە بیهر زیهاتر ناچهارە و هەیە ئهازادیی بە گەیههتل گرفتهی بۆخهۆی جهارێ کهورد یەکەم،:  بهل ئەمهانە دەکهرێ مل باوەڕی بە هۆیانە ئەو گرینگترینی. بگا

 نەبهوونی سهێێەم،. بکها دابهیل کهۆمەاڵیەتی بەرابەریهی نهاتوانێ تەنیها بە خهۆی کە تهێکەڵە نێوەڕاسه  ڕۆژهەاڵتهی زاڵی فەرهەنگی دەگەڵ جۆرێک بە کورد نەتەوەی کۆمەاڵیەتیی و فەرهەنگی باری دووهەم،
  ە بتهوانل کە کوردسهتان  ە ژنهان بهۆ کهار پێویسهتی بهازاڕی نەبهوونی چهوارەم،. مهاوەتەوە ژنهان زەرەری بە کە کهۆمەاڵیەتییەیە نابەرابەرییە ئەو دیکەی هۆیەکی کراو ڕزگار ناوچەی یان سەربەخۆ دەوڵەتی

 یەکگرتهووی بەهێهزی بزووتنەوەیەکهی نەبهوونی ئەوانەش دەگەڵ پێهنجەم،. دەکها  ێهل تەواو ئهازادیی بە گەیههتنیان ئاسهۆی کە دیکەیە گرینگی هۆیەکی دیسان ڕاوەستل خۆیان پێی سەر  ە ئابوورییەوە باری
  ە تهایبەت بە و کوردسهتان هەمهوو  ە دا ئێسهتا حهاڵی  ە گهتی بە. گرتوە بەرابەری و ئازادی بە ژنان گەیهتنی  ە ڕێگای کە دیکەیە گرینگی هۆیەکی پیاو و ژن بەرابەریی بە بێ تایبەت کە کۆمەاڵیەتی
 .بێ خۆش پێی دڵمان ماوە زۆری جارێ بکەیل حیسابی مەودا بە ئەگەر و دەکرێ بۆ کاری شلی بە زۆر پیاو و ژن بەرابەریی کێهەی کوردستان ڕۆژهەاڵتی

 
 چ  ە رێزی حیزبەکان دا بل و چ سەربەخۆ بل ئایا کار و چاالکی ژنان و رۆڵ و کارتێکەریان  ە ناو حیزبە کوردیەکان چۆن هەڵدەسەنگێل؟ :پرسیار * 

 
 حیهزبە بە سهەر ڕاسهتەوخۆ یهان کە ڕێکخهراوانەن ئەو هەمهوو هەیە ئەوەی. نهیە  ێهی ئاگهام هەشبێ ئەگەر و نابینم کوردستان  ە ژنان هێزی بە سەربەخۆی ڕێکخراوێکی یان بزووتنەوە مل :کاردۆ  هەیاس *

 نهیە خهرا  شهتێکی پهێم دا خهۆی  ە خهۆی دیهارە سیاسهییەکان حیهزبە تەنیهه   ە ژنهان ڕێکخراوەکهانی وەک ئەوەی. دەدەن خەبهات و ژیهان بە درێهژە ئەوان یارمەتیی بە و ئەوان پەنا  ە یان سیاسییەکانل،
 و کەسهایەتی وەک. نهامێنێتەوە بهۆ چاالکییهان و کهار مەجها ی نهیە یەکگرتوویهان سهەربەخۆی رێکخراوێکهی خۆیهان چونکە ئەوەدا غەیری  ە. بدەن نیهان خۆیەک و بدەن هەوڵیک دەدا هانیان النیکەم چونکە

 حیهزبە ڕیزی  ە کورد ژنانی بەاڵم نیە بەڕچاو زۆر هەرچەند  ەوە جگە. دەدەن بۆ هەوڵی و گۆڕێ دێننە ژنان پرسی بەردەوام و هەن نەناس ماندوویی و وشیار و چاالک زۆر ژنانی دیارە سەربەخۆ ئەفڕادی
 دا کهۆمەاڵیەتی و سیاسهی چهاالکیی و کهار  ە حزووریهان دەزانل بۆخۆشیان ژنان بەڵکوو نیە، مل قسەی ئەوە. هەیە حزووریان و دەکەن خەبات دیکە هی و چینایەتی و نەتەوەیی مافی بۆ دا سیاسییەکانیش

 خۆیهان بهۆ بەشهێکی بهکەن قبهووڵی دەبهێ بەاڵم سهەپاندوون، دا سهەری بە کهۆمەڵ نەزمهی و نهیە خۆیهان ژنهان خەتهای بەشهێکی ئەوە دیهارە. گێڕێ دەی پیاو هەر سەرەکی ڕۆڵی ئێستاش هەتا و نیە بەرچاو
 .بکەنەوە  ێ بیری زیاتر دەبێ و دەگەڕێتەوە

 
 راستل؟  م وتانه مل و زۆر چاالک نینل، ئایا ئه رخه م ته ر پرسی ژنان که سه ژنان خۆیان  ه  بێسرێ که ژنان ده  شێک  ه زمان پیاوان و یا به  زۆر جار  ه :پرسیار * 

 
 نههاوچەی و کوردسههتان  ە هەر نەک. نههیە دا ژنههان  ە هەیە دا پیههاوان  ە کههۆمەاڵیەتی و سیاسههی کههاری بههۆ مەیههلەی ئەو ئەوەیە ڕاسههتییەکەی خۆیههان، ژن چ و بکهها قسههانە ئەو پیههاو چ :کههاردۆ  هەیههاس* 

  ە خهۆ زۆر نایهانەوێ دیهکە هۆی بە ژنان دا ئازاد و دێمۆکرات واڵتانی  ە ئەگەر ئێستا. ژنان  ە بەرزترە دا سیاسی کاری  ە پیاوان بەشداریی رێژەی دا دنیا سەرتاسەری  ە بەڵکوو نێوەڕاس ، ڕۆژهەاڵتی
 ژنهان دەگەڵ کهارم ڕاسهتەوخۆ سهاڵ سهێ مهاوەی کە خهۆم ئەزموونی بەپێی. کوشتوون تێدا مەیلەی ئەو کۆمەاڵتییە و فەرهەنگی گرفتی زیاتر و جیاوازن هۆیەکانی  ە بەشێک کوردستان  ە بدەن، سیاسی کاری

 ئەو و میوانهداری و ماڵهداری منداڵهداری، بهۆ خۆیهان کاتی ئەوان زۆری بەشی. بکەنەوە دا بەرابەریخوازانە خەباتی  ە بەشداریی  ە بیر ناگەن وێڕا هەیە مەینەت و دەرد هێندەیان کوردستان ژنانی کردوە،
. دەخەن ڕێهک خۆیهان کەمتهر دا کهۆمەڵ بە کهاری  ە و هەیە حەسهادەتیان یەکتهر بە سهەبارەت کهورد ژنهانی  ە بەشهێک بەداخەوە زۆر  ەوەش جهگە. نهیە دیکەشهیان چهاری ههیچ و دەکەن تەرخان شتانە جۆرە

 تێهدا باشهیان سازماندانی و ڕێبەریکردن توانای و هەیە بااڵیان دەستی دا ڕێکخراوەیی کاری  ە کە هەن ژن زۆرمان ژمارەیەکی خۆشییەوە بە نا. بگرێتەوە ژنان هەموو نیە مانایە بەو دەیڵێم ئەوەی هەڵبەت
 .دەگرێتەوە کوردستان ژنانی هەموو کە دەکەیل گهتی باسی ئێمە بەاڵم. دەکرێ بەدی
 ڕێهی سهەر دیهکەی بەربەسهتەی هەمهوو ئەو سهەرەڕای مهادام جها .دەبەسهتێ سیاسهی و کهۆمەاڵیەتی کهاری بهۆ ژنهان دەسهتی بواردا زۆر  ە و پیاوانەیە قانوون ئێستاش هەتا گهتی بە کوردستان  ە  ەوانە جگە

 و گرفه  تووشهی بهکەن بەربەرەکهانێ دەخهوازن و نهادەن کهۆڵ کە ئەوانەش. دەبهل ناهومێد زۆریان بەشی و دەبێتەوە کەم زۆر تێکۆشانیان مەیلی و توانا دیارە ئیدی ڕاوەستێ بەرامبەریان  ە قانوونیش ژنان،
 دەستنیههان ڕزگهاری بهۆ بەردەامیهان خەبهاتی و ژنهان هاوبەشهی کهاری الوازیهی هۆیەکهانی بتهوانیل ئەوەی بهۆ مهل باوەڕی بە. ناکەوێ وەچند خەباتەکەیان بەرهەمی پێویستە جۆرەی بەو و دێل زۆر سەختیی

 .ژنانە بارەی  ە تایبەت ماتااڵی هێندێک و خۆم ئەزموونی ئاکامی زیاتر کردوون باسم  ێرە مل ئەوەی. بدەیل خەرە بە زیاتر وردەکاریی و هەبێ زیاترمان  ێکۆڵینەوەی دەبێ بکەیل
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ک توانیویانهه  یه تا چ راده  و رێکخراوانه ئایا ئه  .ناوی جۆراوجۆر پێک هێناوه  کانی کوردستان رێکخراوێکیان بۆ پرسی ژن به سیاسییه  و رێکخراوه  موو هێزه ک ئاگادارن هه ر وه هه :پرسیار * 
کهرێ  ژنانی کهورد ده  ق به رحه ده  ی که ریه رانبه و زۆڵم و نابه کانی ژنان و یان ئه بۆ الی پرس و مافهن  که مافی ژنان ده  داکۆی  ه  که  وەییەکان ته سەرنجی ییرورای گهتی و یان رێکخراوە نێونه

 راکێهل؟
 
 باسهم وەک هەر. هەیهانە الوانهیش بهۆ وەک هەر هەیە، ژنانیان چاالکیی و کار بە تایبەت ڕێکخراوێکی خۆیان دەستی پەنا  ە کورد سیاسییەکانی ڕێکخراوە زۆری هەرە بەشی ڕاستە ئەوە  :کاردۆ  هەیاس *

 ژن مەسهە ەی بهۆ خەباتەکەیهان و کهار قورسهایی دەیهانەوێ نە و دەتهوانل نە کوردییهانە رێکخهراوە ئەو بەاڵم. ژنهان چهاالکیی و کهار بەردوامیهی بهۆ هومێهدێکە نهوقتە النیکەم و چاکە کارێکی خۆی ئەوە کرد
 بهۆ خەبهات ئەوان ئەسهڵیی کهاری ئەگینها بهدەن،  هێ ژنهیش مهافی  ە الیەنگریهی پهۆزی و بهکەن زیهاد خۆیهان بهۆ ئەنهدام ڕێگهایەوە  ەو هەتها هەیە ژنانیان ڕێکخراوی بۆیە ئەوان دا ڕاستی  ە. بکەن تەرخان

 تێهدا پیاویهان و ژن بەرابەریهی پێنهاو  ە زۆر هەوڵهی مەیلهی سروشهتییە پیاون، بەدەنەکەشیان تەنانەت و ڕێکخراوانە ئەو بەڕێوەبەریی دەستەی زۆری هەرە بەشی ئەوەش بەر  ە. نیە پیاو و ژن بەرابەریی
 .نەبێ
 کە ئەوەش خهودی هەر. بهوون یارمەتیهدەریان تەبلیغاتییەوە و ماڵی باری  ە و ژنان خەباتی بەردەوامیی بۆ پاڵپهتێک بوونەتە النیکەم خۆی حاڵی بە بەش کام هەر و رێکخراوانە ئەو هەموو حاڵەش بەو
 هەر. دا کهۆمەاڵیەتی و سیاسهی کهاری  ە ژنهان کردنهی چهاالک بە خهزمەتێکە خهۆی بکۆشل تێ ئینسانییەکانیان مافە بۆ و بل بەشدار دا نەتەوەیی خەباتی  ە یەک وەک کوڕ و کچ دەیانەوێ ڕێکخراوانە ئەو
 ئەوانە هیچهی بەاڵم. دەبهل ئاگهادار مەینەتەکانیهان و دەرد  ە دەرەوە دنیهای خەڵکهی و دەبیسهرێ نێونەتەوەییەکهان تریبهۆنە  ە بەشهێک  ە ئێسهتا کهورد ژنهانی دەنگهی کوردییانەشە ڕێکخراوە ئەو هەوڵێ بە

 .بکەن تەرخان جینسی نابەرابەریی بردنی بەیل  ە بۆ خۆیان ئیمکاناتی و توانا هەموو و دامەزرێنل سەربەخۆ هێزی بە ڕێکخراوێکی خۆیان ژنان کە ئەوە نابنە
 

 پەیامێکتان هەیە بۆ ژنان و بۆ ئەو مرۆڤانەی داکۆکی  ە مافی ژن دەکەن؟وەک دوا وتە چ  :پرسیار * 
 
 دەگەڵ بههووم منههداڵ زۆر کاتێهک نههاچێ بیهر  ە قەتههم. ژیهاوم دەگەڵههی و کههردوە پهێ هەسهه  ژنهانم گرفتههی و دەرد منهداڵییەوە  ە هەر بڵههێم ئەگەر بەرچهاو بێههتە سههەیر ڕەنهگە خههۆم وەک :کهاردۆ  هەیههاس *

 دیهتەوە، دا چێههتەکە نێهو دە سهەری مهوویەکی چهڵە ئەوەی بەر  ە تەنیها گەورەکەم بهرا کاتێهک نهاچێ بیهر  ە قەتم. دەڕش  فرمێسکم دەوەراندن، هەڵی باوکم زۆری و زوڵم هۆی بە کە دایکم فرمێسکەکانی
 ئاشهنا" خهۆفرۆش" ژنانی فرمێسکی و خەم و دەرد دەگەڵ" جوانان" گۆڤای خوێندنەوەی رێگای  ە کە بووم الو تازە هێهتا ئەمل. کردبا هیالکی بوو ڕەند نەبوایەم مل ئەگەر و براژنم سەر کوتایە هەڵی چۆن
 شهەڕەفکەندی دوکتهۆر شهەهید الیەن  ە کهاتێکیش. داوە بهۆ هەوڵیههم و بهووم پیهاو و ژن بەرابەریهی الیەنگهری دڵ بە بهووم کەمانە پیاوە  ەو یەک دا نەتەوەییش خەباتی و سیاسی کاری جەنگەی  ە. بووم

 نووسینیههم کهاری  ە. بهوو دواوە بە باشهی ئاکهامی کارەکەشم و کرد قبووڵم دڵ بە بکەم، ژنان یەکیەتیی پەرەگرتنی هاوکاریی نیزیکەوە  ە کرا  ێ داوام کوردستانەوە دێمۆکڕاتی حیزبی ئەوکاتی سکرتێری
 ڕۆژهەاڵتهی  ە تهایبەت بە کهورد، ژنهانی ئێسهتای هەتها کهاری دەدەم بەخهۆم حەق بهۆیە. کهردوە دەستنیههان بهۆ چارەسهەرم رێگها خهۆمەوە ڕوانهگەی  ە و داوەتەوە ژن کێههەی  ە ئاوڕم کرابێ بۆم ئەوەندی دا

 جههۆر ههیچ بە هەیە دا ئەوان پەنها  ە یهان سیاسهییەکان حیهزبە چێهوەی چهوار  ە کە ئەوەنهدەش. بههزانم کەم بە بەرابەریخهوازانەدا خەبهاتی  ە بەشهدارییان ڕادەی و بهکەم سهەیر ڕەخهنە چهاوی بە کوردسهتان
 بهێ بە تێیهدا کە دامەزرێ ژنهان سهەربەخۆی ڕێکخراوێکهی بهێ ئەوە دەبهێ هەنگهاو یەکەم وابهزانم بهۆیە. کهاتەوە چڕتر پێناوەدا  ەو هەوڵەکان ناتوانێ و نیە کورد ژنانی گۆڵی و گرێ پڕ کێهەی وەاڵمدەری

 .بکا خەبات ژن مافی هێنانی وەدەس  بۆ تەنیا سیاسی باوەڕی و بیر گرتنی چاو  ەبەر
 سهەر نەکەنە جهێ بێ هێرشی بێ ئەوە دەبێ ژنان کاری گرینگتریل بۆیە. دەبێ پێچەوانەی ئاکامی بگرە ناگا ئاکام بە هەر نەک پیاوان هاوکاریی بێ بە ئەوان خەباتی کە بچێ بیر  ە ئەوەشیان ژنان نابێ

 هەڵە مانهای دانهی بەدەسهتەوە. سهەرکەوێ یهان ببهردرێ بەرێهوە مافخوازانە خەباتێکی بکرێ تۆڵەکردنەوە بە نیە وا پێم ئەمل. بکەن هەیە  ەوەی گرژتر جینسە دوو ئەو نێوان فەزای نەدەن هەوڵ و پیاوان
 ئەو هاوهەنگهاویی و هاوکهاری بهێ بە و ههاتوە پێک پیاو و ژن جینسی دوو  ە کۆمەڵ. بێ ژنان خەباتی یارمەتیدەری ناتوانێ تیژ و توند دروشمی هێندێک کردنەوەی دووپات پەیتا پەیتا و" فیمینیزم"  ە

 .دانانە میبوەر بە خۆ و ئاژاوەگێڕانە هەوڵێکی هەرچەشنە بۆ نا. مافەکانی هەموو هێنانی وەدەس  هەتا ژن خەباتی بەردەوامیی بۆ ئا کەوابوو. هەیە نوقسانی کۆمەڵ جینسە دوو
   -ئوستڕا یا -کاردۆ هەیاس
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 بی قێ نه سامان فهرێز  به                                                          
  

 تی بوون؟ اڵیه بات و چاالکی سیاسی و کۆمه خه  ڵ به تێکه  وه کەیه   ه  رموون که خۆتان بناسێنل و بفه  تکایه :پرسیار * 
 

ڵ  گهه هاوکات بوو  ه  قۆناخی خوێندکارییدا که   ه. هابادم دایک بووی شاری مه  و  ه  یهه" بی قێ نه سامان فه"مل ناوم :  بی قێ نه سامان فه*
تاوی تهاکوو  ی ههه1385ورۆژی  نهه   هه. باتی سیاسهی بهووم ی خوێنهدکاریی و دواتهر خهه وه جوواڵنهه  ڵ بهه ئیرانهدا، تێکهه  می ئیسهالحات  هه رده سه

  یانههدن و  ههه کۆمیسههیونی راگه   ههه  رگه کههوو پێهههمه و وه  بات داوه خههه  م بههه کههانی حیزبههی دێمههوکڕات درێههژه ریزه  ی ئاشههکرا  ههه هشههێو  بههه  ئێسههتاکه
تیی الوانهی دێمهوکڕاتی  کیهه می یه شهه ی شه ، و دوای کهۆنگره یاندووه جێ گه کانمان به رکه ی کوردستان و کورد کاناڵ ئه کانی رادیۆ و رۆژنامه شه به

  بهه  کهرێ درێهژه ژمار ده کهانی کۆمهاری کۆردسهتان ئهه یادگاره  کێک  هه یهه  بهه  کهه  یهه م رێکخراوه کوو سکرتێری گهتی ئه اڵتی کوردستانیش وه ههرۆژ
 . م ده بات و تێکۆشان ده خه
 

 پرسی ژن ئەمرۆی کۆمەڵی کوردەواریدا چۆن هەڵدەسەنگێنل؟ :پرسیار * 
 

اڵم  شی بۆ  دیاری بکرێ، به ڵێک خاڵی هاوبه ی کوردستان کۆمه ر چوار پارچه هه کرێ  ه رچی ده گه کورد ئهپرسی ژنی :  بی قێ نه سامان فه *
   هه. کانی تهری کوردسهتان پارچهه  ڵ دۆخهی ژنهان  هه گهه  ه  ک جیاوازه یه تا راده  ، که خۆی گرتووه  تی به اڵتی کوردستان دۆخێکی تایبه رۆژهه   ه

یههتوویی سیاسهی  بواری ئاستی تێگه  میش  ه واری و هه ی خوێنده بواری راده  م  ه کرێل، هه ندی ده ندی دا پۆ ێل به چینی مامناوه  ڵناسی  ه بواری کۆمه  ی  ه و ژنانه ئه  وانیل بڵێیل کهت اڵتی کوردستان ده رۆژهه
دی  تهر بهه کانی پارچهه   هه  مهه ئه  ن، کهه کهه ڵگادا ده و کۆمهه ماڵهه ی بنه چوارچێهوه  کانیان  هه مافهه  میش زیاتر داکۆکی  ه نل و ههزا کانیان ده مافه  م زیاتر به کانی تر هه ڵ پارچه گه راورد  ه به  تی به اڵیه و کۆمه
اڵتی  رۆژههه  ژنان  هه  هه  شهه م به رچاو، دۆخهی ئهه کان زاڵ و بهه ووهوت دواکهه  ریتهه داب و نه  تی و دابهڕان  هه شهیره ک بهافتی عه کان وه نده هێهتا کۆت و به  ڵگا که تی کۆمه شی سوننه به  اڵم هاوکات  ه به. ناکرێ

 . ترسیدار دایه ئاستێکی مه  ی کوشتل و خۆکوژیی ژنان  ه و رێژه  کانی کوردستان دا نییه ڵ باقی پارچه گه وتۆی  ه کی ئه کوردستان جیاوازییه
 

  و چاالکی ژنان و رۆڵ و کارتێکەریان  ە ناو حیزبە کوردیەکان چۆن هەڵدەسەنگێل؟چ  ە رێزی حیزبەکان دا بل و چ سەربەخۆ بل ئایا کار  :پرسیار * 
 
ڵگای  ی کۆمهه قینه راسهتهدۆخهی    هه  وه وتنهه ههۆی دوور که  بهه  یهه بات و تێکۆشهان هه اڵتی کوردسهتان دا، خهه کانی رۆژههه سیاسییه  ی حیزبه چوارچێوه   ه  ی که و ژنانه بڕوای مل ئه  به:  بی قێ نه سامان فه *

بوونی  و ژنهانی نێوخهۆ و نهه و ژنانهه نێهوان ئهه  کی ئۆرگانیهک  هه ندییهه بوونی پێوه شی بۆ نهه که ، هۆکاره نێوخۆی واڵت دا نییه  ر باشتر کردنی دۆخی ژنان  ه سه وتۆیان  ه کی ئه رییه اڵتی کوردستان کاریگه رۆژهه
 . وه رێته گه نێوخۆی واڵت ده  ی ئاستی وشیاری ژنان  ه وه رزکردنه بۆ به  میانه رده پالنی سهی گوتار و  وه هێز بۆ گواستنه میدیای به

 
 راستل؟  م وتانه مل و زۆر چاالک نینل، ئایا ئه رخه م ته ر پرسی ژنان که سه ژنان خۆیان  ه  بێسرێ که ژنان ده  شێک  ه زمان پیاوان و یا به  زۆر جار  ه :پرسیار * 

 
  خرێتهه ، ده ڵگا تێیهدا تاوانبهاره م کۆمهه رجه سهه  ک کهه م و کۆڕییهه زۆر جهار کهه  ر بۆیهه ، ههه بووه ربهاز نهه ده" فرافکنهی" نی  ی فارس وتهه بیرۆکه  ش  ه نووکه تاکوو هه  ڵگای ئێمه کۆمه:  بی قێ نه فهسامان  *
کان و  یهه  نی ده مهه  کان و رێکخهراوه سیاسهییه  م حیزبهه رجه سهه. رپرسهیارن ری دا به رامبهه به  مووان  ه هه  که  که یه  ه سه کوردستانیش مهڵآتی  رۆژهه  پرسی ژنان  ه. ت زێکی تایبه گه ستۆی چیل یان توێژ یان ره ئه
  بهه  ندیهداره پێوه  کی مرۆیهی کهه یه  ه سهه کهوو مه وه  پێویسهته.  نیوه ی کهوردی تههڵگا داوێنی کۆمه  که  یه و کێهه باشتر ببێ تاوانبارن  ه  م دۆخه وڵ نادا ئه هه  ر قسه ک هه پراکتیک نه  به  موو پیاو و ژنێک که هه

 .زانیل تاوانبار نه  نیا ژنان به یل و ته یری پرسی ژنان بکه مووان سه و، هه کانی مرۆڤه مافه
 

ک توانیویانهه  یهه تها چ راده  و رێکخراوانهه ئایها ئهه  .ناوی جۆراوجۆر پێهک هێنهاوه  کانی کوردستان رێکخراوێکیان بۆ پرسی ژن به سیاسییه  و رێکخراوه  موو هێزه ک ئاگادارن هه ر وه هه :پرسیار 
کهرێ  ژنانی کهورد ده  ق به رحه ده  ی که ریه رانبه و زۆڵم و نابه کانی ژنان و یان ئه بۆ الی پرس و مافهن  که مافی ژنان ده  داکۆی  ه  که  وەییەکان ته سەرنجی ییرورای گهتی و یان رێکخراوە نێونه

 راکێهل؟
 

ی  زۆرینهه  یامیان بهه نهد و گوتهارو پهه یههتنی ده هگ اڵتی کوردسهتان و نه ڵگای رۆژههه ی کۆمهه قینه دۆخی راسهته   ه  وه وتنه ریک که هۆی ته  م پێکرد به ک ئاماژه ر وه هه  م رێکخراوانه ئه:  بی قێ نه سامان فه *
کی  رییهه اڵتی کوردسهتان نهاتوانل کاریگه ئێهران و رۆژههه  اڵتداریی رێژیمێکهی تۆتها یتێر  هه سهه و هاوکهات ده( چ مرۆیهی و چ میهدیایی) هێهز   نهدی بهه کی پێوه یهه بوونی ئاڵقه ههۆی نهه  ژنانی نێوخۆی واڵت بهه

 .بێ نێوخۆی واڵت دا هه  رجی ژنان  ه  ومه ڵ هه گه ندی  ه پێوه  گهتی  ه ر بیروڕای سه وتۆیان  ه ئه
 

 وەک دوا وتە چ پەیامێکتان هەیە بۆ ژنان و بۆ ئەو مرۆڤانەی داکۆکی  ە مافی ژن دەکەن؟ :پرسیار * 
 

  ت چاالکنانهانی بهواری ژنهان  هه تایبهه  ڵ ژنان بهه گه هێز  ه  ندیی به کییان سازکردنی پردێکی پێوه ره وڵی سه ههی واڵت  وه ره ده  رانی مافی ژنان  ه هیوادارم چاالکنانان و داکۆکی که:  بی قێ نه سامان فه *
 . ن دا بکه اڵتی کوردستان رۆژهه  ژنان  هباشتر کردنی دۆخی   ت به ڵگا بگونجێ، خزمه تی کۆمه ڵ واقعییا گه  ه  ش که ی هاوبه بردنی پڕۆژه ڕیوه رێگای ئاڵۆگۆڕ کردنی زانیاری و به  نێوخۆی واڵتدا بێ و  ه
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 نستانیکویستان خاتوو *                                                       
 

 تی بوون؟ اڵیه بات و چاالکی سیاسی و کۆمه خه  ڵ به تێکه  وه کەیه   ه  رموون که خۆتان بناسێنل و بفه  تکایه :پرسیار * 
 

 ە  شه ەردەس یشهار ەب رەس چواالن یگوند ە  ييداەئاوار یکات ە  یتاوەه 1363 ڵیسا ینستان ستانیکو مل :  ینستان ستانیکو* 
 یبنههار ە  ەوڵیەسهها 6ینههەمەتە .یژەد دا مکههراتێد یزبیبیکههانەمپەنيوک ە  ەیکڵەمههاەبن ەڵگە  ەوڵیەمنههدا ینههەمەت ە  ،ەبههوو کیههدا
 ندەسهه یسههپ ەیقوتابخههان ە  مکههراتێد یزبههیح یکههانەمپەک وێهن ە  رەه کوردسههتان یباشههوور ە  وتههووەکەڵه( ەوژێهه  یگونههد)  لینهدەق

 .ەکردوو واوەت ۆیەک یوشار مکراتێد یزبیح یکانەمپەک وێن ە  یندەدواناو و یندەوناو یتاەرەس یکانەناغۆق ندن،ێرخوەب ەتەخراو
 یميههژوو ە  یسانسههی  2118 ڵیسهها وەراویههرگەو ۆیەکهه ۆیزانکهه ە  کههانیەتیەاۆڤمر و کههانییەتیەەاڵمۆک ەزانسههت ی يژۆکهه ە  2114 ڵیسهها
 .ەرگرتووەو یگهت

 ی٩ ەینگرۆکه ە  وەوالوان ژنهان یريکخهراو ینهدامەئ ،ەبوو یتیەەاڵمۆوک یاسیس یباتەخ ەب ەڵتيک ەیکڵەماەبن ەڵگ ە  یانیژ ەیماوە 
 و انیهژ ،ەزاد نەسهەح یاڵبهدوەع)  ینهاو ەب یکهێکتب نهاوبراو. ەکهردوو یکهار الوان یارۆڤهگ یرەبەوێهرەب ەیسهتەد و یرەبەوێهرەب یندامەئ کەو ڵسا 2 ەیماو ۆب وەبژيردراوەڵه یرەبەوێرەب یندامەئ ەب الوان
 .ەوەتۆوکرداڵب و چا ( کورد یخوازیزگارڕ ەیوەبزووتن ە  ڕۆڵی

 
 پرسی ژن ئەمرۆی کۆمەڵی کوردەواریدا چۆن هەڵدەسەنگێنل؟ :پرسیار * 
 

 یکههانەبوار یتیەەاڵمۆکه و یاسههیس یشهانۆکێتە  انیهههتنیرهاوەود ەئاشهپزخان و ڵمنههدا یوکردنێهخەب و ڵمهها یقهوژبن ۆبهه انەیهوەرانێگ و ژنههان یکردنەلۆیکه ڵههیوەه ژووێهم یههیژاێدر ەب:  ینسهتان سهتانیکو* 
 .ەبوو رەهون و زانس  و ندەرهەف

 یبهاتەخ و ەیهیوەتەن یبهاتەخ ێبهەه نایهبوون بهاتەخ یدانەیهم دوو ە  ێبهەد ۆیەبه ژن، کەو کێهوجار کهورد کەو کێ،جارەکراو و ێکرەد لێهێپ انیکانەماف ەکید یتاناڵو یژنان مووەهە  اتریز کورد یژنان
 ە  انیشهکردنەب ێبه ەب دژ شیژنان ەیوەبزووتن واەئ کانییەئازاد ەیوەستاندن ۆب  نهرستاەپەنۆک یالمارەوپ رشۆش یدژ ەب زبووبلێه لیمەکیە و لێشو لیمەکیە کوردستان و کورد رەگەئ ە،چونکیخوازیکسانیە

 و داب یکۆرەوێهن یدژ ەک ەیانیهتیەەاڵمۆک ەوەبهزووتن وەئ ۆبه بهوون یکەرەسه یرەفهاکت ژن ینسهانیئ یقهامەم ەب کهردن یتیەسهوکا و اوانیپ ەڵگە  یکسانیە یماف ە  انیشکردنەب ێب و انیکانییەئازاد و ماف
 .دانەیم ەهاتوون رانەرکیداگ ەیوتوانەدواک یتەاڵسەد و ڵزا یتیرەن
 انۆیهخ یبهوون دا یتیەەاڵمۆوکه یسهەکەتاک یانیهژ یکهانەرۆراوجۆج ەبهوارە  یهڤکتەئ و ۆخەربەسه یکیەتیەسهاەک رەگیکهار اوڕرویهب نەخهاو یکۆڤێمر کەو ژنان ەک کرد یوا کورد یژنان یهزر ەیکردنەشەگ مەئ

 یکهۆرزە  یرەکەیهپ ەر ەگیکار کاراو یکێگورز و  ێگرەد انیچوون شێوپەرەب ەب شێپ ەک ەیگرفتان وەئ و س ەربەب یاەڕرەس ەک لێخوازبنڵد یکێوتنەرکەس وەرەب نگاوەه انیکانەماف یداخواز ۆب و نلێ مەبس
 ەک شیکێژنهان. نەبهگ انیکانەسهتەبەم ەب و ەوەببهن کیهنز انیهکانەماف ەو  وتووبلەرکەسه داەبهوار وە  وڕەهێپ و و ندەهێپ یژنان و کەو ەیسانەک وەئ داەنديەوێپ وە  رەه. نەبد ەوەوسانەچ و ەییستەردێژ
 ل،ێدابنه داەگەڵمۆکه ە  ژنهان یکهانەماف ەب دان یکهانەوەرێپ یرکردنیقامگەسه و ژن ەیگێپه ەیوەنیهزۆد ۆبه کێرەفاکت کەو بوون ژن یشوناس ەداو انڵیوەه و ەوەننیبەد ەژنان یکێناسۆش ەیوێچوارچ ە  انۆیخ
 .ربگرنەو ێ  یسود انیچوون شێپ وەرەب اتریز ۆب و نەبک ەناسێپ باش یکڵێخا کەو انیکانییەزەگڕە ییەندەتمەبیتا ناتوانل ەیەوەنیزۆد وەئ ێب ەب نۆچ
 

 راستل؟  م وتانه مل و زۆر چاالک نینل، ئایا ئه رخه م ته ر پرسی ژنان که سه ژنان خۆیان  ه  بێسرێ که ژنان ده   هشێک  زمان پیاوان و یا به  زۆر جار  ه :پرسیار * 
 

 ەوب سهوفەلەیف یزمان ە  ەوەنۆک ە  رەوه ، یکێڵەخ یکەیەاردید یاەڕرەس ،ەبوو ڵزا دا رەسەب ەیاوانیپ یکێتیەقلەع و، ڵقەع تاک یکەیەگەڵمۆک ەکۆمرەئ تاەه ۆییمر ەییگەڵمۆک:  ینستان ستانیکو* 
 ەک ەانەڵینهدەگ ەسروشهت وەئ رەبە  و ەیەه ربهوونیف ۆبه انیهمترەک یتوانها وانیهاپ چهاو ە  ەک کلێرەوەبهوون ژنان: ەڵێد فالتوونەئ کەروەه. ەبوو رکراویداگ یکێنیکاه کەو ەک ەکراو ژن ۆب ەناسێپ کێرۆج
 .لێبکر ەردەروەپ یتەبیتا ەب ێبەد
 روەگیکهار یيکهڕۆڵ ژن ەک یەوا یهێپ یوڕەانیم خود ای یرەروەدادپ ،یزێپارۆخ ەینموون یندەسەپ یکێتڵەسەخ ەڵەمۆک نەخاو ژن ەک ەیوەئ ەڕم ە  ەوڕیربەد ۆیخ یگوومان ئاشکرا ەب ەیوە  ەجگ شۆرستەئ

 .یەن یبوون دا ێم یزەگەر ە  ەک یەندەتمەبیتا کەڵەمۆک نەخاو رێن یزەگڕە ەک یەداەڕەباو وە  و ێزانەد انیژ ەیرچاوەس ەب اویپ و یەن داەگەڵمۆک ە  یرەدان لێشو
 ەتۆههاتەن یتیەاۆڤهمر کهوەو ژن یپرسه ،ەکهردوو لیئها وەسڵێک یتەاڵسەد ەب ەیکهەپاش و ۆڕێگ ەهات واڵربەب یکەیەوێش ەب یتیەاۆڤمر یکانیەسروشت ەماف یباس هدایرەشنگۆر وەوەبوژان یچاخە  ەندەرچەه

 .ەبوو ەیەوێش وەب رەه شیمیە ١٨ ەیدەس ەیوەن تا تەنانەت ەک ەئاراو
 داب ێهیپەب دایهبەرەع ەیدوورگ ەمچینه ە  سهالمێئ ینیئها یدانەڵرهەس شێپ تەنانەت ،یەدا اوانیپ یندەوەرژەب ە  ەک کێرۆج ەب وەکراو لێهێپ ژنان یماف بواردا رۆز ە  ەک زێهەب یکێرەفاکت ەتۆب شینیئا
 .ەبووەن ماف نەخاو ژن ەمێرەه وەئ ەڵیمۆک یکانەپينراوەداس اسای و

 یەیکهها ەنهانێه ۆبه  ێهب رەشهکۆخ ەگێهر ەسهتیوێپ ،ەڵەمۆکه ەیویههن ەک کهاەد ژن ە  بهاس کێهکات ەک ەههیاویپ یپرسه ەپرسه مەئ کهوەڵب ن،ەبهد ۆبهه ڵهیوەه انۆیهخ ژنهان ەک یەنه کێپرسه نێهاەت شیژنه یپرسه
 گهرنێر ەک داەگەڵمۆکه ە  باو یکانەاردید ەیوەمکردنەک ۆب ێبدر ڵوەه س ەد ردووەه یدانێگر کێ  ەب کوەڵب نل،ێبناس ێپ انیکانەماف و بگرن ژنان یستەد اوانیپ ەک یەن ەوەئ س ەبەم داەرێ  ان،یکانەماف

 .ەوەنێب ئاگا ەو بل سارد مەخ و مەرخەمتەک ەک شیژنان و ژنان مەردەب ە 
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ک توانیویانهه  یه تا چ راده  و رێکخراوانه ئایا ئه  .ناوی جۆراوجۆر پێک هێناوه  کانی کوردستان رێکخراوێکیان بۆ پرسی ژن به سیاسییه  و رێکخراوه  موو هێزه ک ئاگادارن هه ر وه هه :پرسیار * 

کهرێ  ژنانی کهورد ده  ق به رحه ده  ی که ریه رانبه و زۆڵم و نابه کانی ژنان و یان ئه بۆ الی پرس و مافهن  که مافی ژنان ده  داکۆی  ه  که  وەییەکان ته سەرنجی ییرورای گهتی و یان رێکخراوە نێونه
 راکێهل

 
 ینۆڕیگه نهاوێپ ە  کهردەد کاندایەاسیس ەرشۆش ە  انیشدارەب ەچاالکان داوەڵه یرەس یکریف و یاسیوس یزەگەر ەیوەوسانەچ یدژ ژنان یباتەخ وروپاەئ ە  ەک کانداەکیتار ەدەس ە :  ینستان ستانیکو* 

 یرکردنەبەسهتەد نهاوێپ ە  ژنهان یکهانڵەوەه ههدایکورد یژنهان وێهن ە  اسه ەڕوێن یتهەاڵژهۆر ە  دواتهر یکانەدەسه ە  ەوێشه مهانەه ەب انهداەیکەتاڵو ە  یتیەەاڵمۆوکه یکلتهوور و یئابوور و یاسیس یمەستیس
 یهخسهتنێپ ەڵەیمۆکه) ینهاو ەب 1919 ڵیسها ۆبه ەوەتێهرەگەد ژنهان یکخهراوەێر مەکیە یزراندنەدام یميژوو ەک کێرۆج ەب. کردێپ یستەد یتیەەاڵمۆک یتڵەداەناع و یماف ێب یکردنڕبنب و انیکانەوتەستکەد

 یاسههیس یانیههژ ە  یشههدارەب و نلێههبێ کێههپ دا یزانههێخ یانیههژ ە  یتههەرەبن و یتیەەاڵمۆکهه یرمۆفههیر وەرخههانەهاوچ یکەیەوێشهه ەب انەیههوەرکردنیب و ژنههان یهانههان ەڵەیەمۆکهه مەئ یئامههانج ەک( کههورد یژنههان
 .کردەد یتیەکاۆرەس پاشا فیرەش یرەهاوس خانم ەنیئام ەک کورد یتانەئافر یفا ەت ەڵەیمۆک یزراندنەدام هاەروەه. نەبک انداەیکەڵەمۆک
 و دام و یاسههیس یتەاڵسهەد وێههن ە  انەیهگێپ یسههپاندنەچ نهاوێپ ە  ەداو انڵیههوەه یرەمهاوەج و ەییهههیپ یکهەیەوەبزووتن رەه کههوەو داەیهريکخراو ەیوێههچوارچ ە  شێژنهان ەیوەبههزووتن ەک ێوەکەردەد داەرێه 
 بههل سهه ێوەڵه کیە و نههدەد کیە و سهتلەڵه انۆیههخ یشههان رەسهه یرکهەئ ەب ەویانتوانەیههن کههانەزبیح اخودیه کههانەنیەال ۆیپاشههک ەب انیههبوون ۆیههەب ەوەداخ ەب مەاڵب ،(تەوحکههووم مههانەر ەپ)  یزگاکهانەد
 ەب ژن یپرسهه یناسهاندن ۆبه نەکهاربک ەک ەیوەئ کەو ەاتریهز کانیەاسهیس ەنیەال ینهدەوەرژەب نهاوێپ ە  دان ڵوەه و کانیەاسهیس ەنیەال ەب بهوون سهتوورەئ پهه  ۆیهه ەب و ژنهان یکهانەوماف رکەئ رەرامهبەب
 .کانەییەوەتەونێن ەکخراوێر و یگهت یاڕرویب
 

 و بۆ ئەو مرۆڤانەی داکۆکی  ە مافی ژن دەکەن؟وەک دوا وتە چ پەیامێکتان هەیە بۆ ژنان  :پرسیار * 
 

 يهانەڕباو يانۆخ تاەرەس گرن،ەدەڵه( ژن مافى ە  نردن نىۆدان) ەيامەپ مەئ ەن ىەسانەن وەئ ەوات ژنانيش و ێبدر ڵوەه ەڵمۆن زىەگڕە دوو نسانىەي رىەرابەب ۆب زياتر رچىەه:  ینستان ستانیکو* 
 شهلۆب  تهى نهانەييۆمر ەمهاف و نسهانىەي نردنهى دابهيل ۆبه ەويسهتێپي نانيانەنهديەتمەتايب و نردنەناسهێپ راىێهو نەبه  بهوون ژن مهافى داواى ىەوە  رەب و ێبه يانۆخ نانىەزەگڕە هاو و يانۆخ ژنبوونى ەب
 .نەب  نار ۆخەربەس ناراو نىەيەوێش ەب نانە خراوڕێ ىەوەرەد وەوەناو ە  چ ێرەد ەنێب نانەسياسي ەنەالي س ىەرتەب ىەوێچوارچە 
 

 قادری  شوعلهخاتوو *                                                            
 

 تی بوون؟ اڵیه بات و چاالکی سیاسی و کۆمه خه  ڵ به تێکه  وه کەیه   ه  رموون که خۆتان بناسێنل و بفه  تکایه :پرسیار * 
 

 ە ریزەکههانی حیزبههی دێمههوکڕاتی کوردسههتان دا دەسههتم بە  (1979) ی هەتههاوی1358نههاوم  شههوعلە قههادری،  ە سههاڵی  :قههادری   شههوعله* 
کاتێهک کە رووم  ە . دواتر  ە ناو حیزب دا ئەو دەرەتانە رەخسا کە بتوانم  ە یەکێتهی ژنهانیش دا وەک سەرشهانە کهار بهکەم. تێکۆشان کردوە

سهاڵە کە بەرپرسهی کهۆمیتەی سهوئێدی  7مهاوەی . مەهەندەرانیش کرد دڕێهژەم بە کهارو تێکۆشهان داوە و زیهاتر  ە بهواری ژنهان دا چهاالک بهوو
 ە کۆنفرانسێکی گهتی  ە ئورپا دا بە بەرپرسهی یەکێتهی  دا 2111ی نوامبری 26یەکێتی ژنانی دێموکڕاتی کوردستانم، هەر وەها  ە رێکەوتی 

 .ژنانی دێموکڕاتی کوردستان  ە دەرەوەی واڵت هەڵبژێردرام
 

 کوردەواریدا چۆن هەڵدەسەنگێنل؟پرسی ژن ئەمرۆی کۆمەڵی  :پرسیار * 
 

بە خۆشیەوە  ەگەڵ تێپەڕینی زەمان پرسی ژنی کوردیش  ە پەسندکراوە و ئەدەبیاتی هەموو حیزبەکانی کوردی دا رەنگهی  :قادری   شوعله* 
و گوتارەکهانی هیزەکهانی  دەبینل کە ساڵ بەسهاڵ بە پێهی گرینگهی دان بە پرسهی ژن  ە ئاسهتی جیێهان دا، ئەو پرسهە  ە ئەدەبیهات . داوەتەوە

بهاس  ە   تەنهانەت  ە نێهو کهوردانیش دا هێنهدێک حیهزب بهۆ وێهنە حیزبهی دێمهوکڕاتی کوردسهتان . گتهر دەبهێنێو بهزووتنەوەی کهورد دا پڕڕەن
  .پەیماننامە جیێانیەکانی تایبەت بە ژنان دەکەن و  ە بەرنامەی خۆیان دا پەسەندی دەکەن

مەڵگههای رۆژهەاڵتههی کوردسههتان دا  ەگەڵ ئەوەی کە بە خۆشههیەوە ژنەکههان تهها رادەیەک  ە مافەکههانی خۆیههان  ە کۆو هەوای نێههو حیزبەکههانی بههزووتنەوەی کههوردە، ئەگینهها   دیههارە ئەوەی کە باسههم کههرد کەش
وە هێهههتاش و ئەشههکەنجەو ئێعههدام بههوونە، بە داخە  تەنهانەت زۆر  ەو شههێرە ژنههانە تووشههی گهرتل گەیههتوون و زۆریهههیان حەوڵ بههۆ داوە، زۆر رێکخههراوی مەدەنیهان بههۆ داکههوکی  ە مافەکانیههان دامەزرانههدوە،

  .هەروەها رێژیمی کۆماری ئیسالمیش بە زەبری یاسای ئیسالمی هاندەرێکی گەروەریە بۆ مانەوەی ئەو وەزعە. کۆمەڵگا بە عام  ە ژێر کلتوری پیاوساالری دا دەناڵێنێ 
 

   ە ناو حیزبە کوردیەکان چۆن هەڵدەسەنگێل؟چ  ە رێزی حیزبەکان دا بل و چ سەربەخۆ بل ئایا کار و چاالکی ژنان و رۆڵ و کارتێکەریان  :پرسیار * 
 

وو پارچەکههان دا تهها رادەیەک ئەگەر بمههانێەوێ کۆمەڵگههای کهوردەواری شههی بکەیههنەوە دەبینههیل کە هەر پهارچەیەکی کوردسههتان تایبەتمەنههدی خههۆی هەیە، بەاڵم یەک خهاڵ کە  ە هەمهه  :قههادری   شهوعله* 
 هەر بۆیە بە درێژایی مێژوو ژنی کورد  ە پاڵ هێزە .  ژنی کورد  ە هەموو پارچەکان دا دووقات چەوساوەتەوە،  ە باری نەتەوەیەوە وەک کوردو  ە باری کۆمەڵگاوە وەک ژن. هاوبەشە ژنی کوردە

 
 



 
 
   
 

 Page : 26/    26: ی  ره الپه                                                                                 

 
 

کهورد کهردوەو رۆڵێکهی بەرچاویهان  و کێوەکهان دا ئهاوارەیی کێههاوەو بە شهێوەیەکی چهاالک بەشهداریان  ە خەبهاتی نەتەوەیهی گە هی  سیاسیەکان دا خەباتی کردوەو شان بەشان پیاوان چەندیل سهاڵ  ە شهاخ
   .و بۆ یەکسانیخوازی هەمیهە بۆتە پاشکۆی خەباتی نەتەوەیی بەاڵم دەبێ ئەو راستیەمان قەبووڵ بێ  کە خەبات بۆ پرسی ژن . هەبوە

بهۆ رزگهاری گە هی کهورد، بەرنامەکهان زۆرتهر پیهاوان دەیاننووسهل هەر بهۆیە رەنهگە راسهتە ئەو حیزبهانە خەبهات دەکەن . بەاڵم کە باسی رۆڵی ژنان  ە ناو حیزبە کوردیەکان دا دەکەیل مەسهە ەکە دەگۆڕێه 
بەاڵم ژنانی نێو حیزبەکان دەبێ خۆیان مانهدوو بهکەن و هە ەکهان بقهۆزنەوە، حەول بهدەن النهی کەم کاریگەریهان  ە سهەر حیزبەکهان . خەباتی ژنان بەو جۆرە کە پێویستە  ە بەرنامەکان دا رەند نەداتەوە

  .و کێهەکانی ژنانیش وەک کێهەی کۆمەڵگا چاو  ێبکەن  گرینگی بدەن بە پرسی ژن هەبێ کە
 

 راستل؟  م وتانه مل و زۆر چاالک نینل، ئایا ئه رخه م ته ر پرسی ژنان که سه ژنان خۆیان  ه  بێسرێ که ژنان ده  شێک  ه زمان پیاوان و یا به  زۆر جار  ه :پرسیار * 
 

بەڵکهوو دەبهێ ئەوەش هەر رەبه  بهدەینەوە بە فەرهەنگهی پیاوسهاالری کە بەداخەوە  ە . ئەمل بەش بەحاڵی خۆم ئەو وتانە ئاوا شی دەکەمەوە، دەڵێم نەخێر بە هیچ شهێوەیەک وا نهیە : قادری  شوعله* 
ئەو مەیهدانە بەتەواوی بهۆ . سهیەوە پێبگها جها چ ژن چ پیهاو، بێههک دەبهێ مەیهدانی هەبهێنێو حیزبەکانیش دا تا رادەیەک بەر چاو دەکەوێ، ئەگەر بڵێیل چۆن؟  دەڵێم ئەگەر مرۆڤ بهیێەوێ  ە بهاری سیا

اکاو نایخاتە ژێر چاوەدێری کە ئایا دەتهوانێ  ە ژێهر بهاری پیاوان فەراهەمە و هەموو پیاوێک جورعەت دەکا کە مەسئو یەت وەربگرێ، بەاڵم بۆ؟ چونکە پیاوەکە ئەگەر  ێێاتوویهی نەبێ کەس کۆنترۆڵی ن
ی  هێ روو بهدا رەنهگە  ە بەاڵم کە ژنێک دەیێەوێ مەسئو یەتێک وەربگرێ  ە سەد الوە دەکەوێتە ژێر چاوەدێری بە جۆرێک کە ژنەکە  ە ترسی ئەوەی کە مەبهادا هەڵەیەکه. ەو مەسئۆ یەتە بێتە دەر یان نائ

 ە ئاکهام دا ژنەکە تووشهی کەمکهاری دەبهێ . و ماڵ  و کارئاسانی بۆ ناکرێ بە نیسبەت منداڵ  زەقی دەدرێ، هاوکاری یان هەر  ە ماڵەوە  ە. بەڕێوەبردنی مەسئوو یەتەکی دا بەو شێوەیە نابێ کە دەبێ ببێ
  .و دەس   ە کار دەکێهێتەوە

و پەروەردە کردنههی منههداڵ دا   کە بههۆ بەڕێههوەبردنی مههاڵ بەاڵم بە پههێچەوانەوە ئەگەر بیههر  ەو پیههاوانە دەکەیههنەوە کە  ە بههاری سیاسههیەوە گەیهههتوونەتە  ههۆتکەی سههەرکەوتل دەبینههیل ژنێکههی  ە پههه  بههۆوە
 . ە ئاکام دا پیاوەکە بە پهتیوانی ژنەکە  ەو مەیدانە دا سەرکەوتوو دەبێ . و منداڵ بکاتەوە  نەیێێهتوە ئەو پیاوە هیچ فکرێک  ە ماڵ

  
ک توانیویانهه  یه تا چ راده  و رێکخراوانه ئایا ئه  .ناوی جۆراوجۆر پێک هێناوه  رێکخراوێکیان بۆ پرسی ژن بهکانی کوردستان  سیاسییه  و رێکخراوه  موو هێزه ک ئاگادارن هه ر وه هه :پرسیار * 

کهرێ  ژنانی کهورد ده  ق به رحه ده  ی که ریه رانبه و زۆڵم و نابه کانی ژنان و یان ئه ن بۆ الی پرس و مافه که مافی ژنان ده  داکۆی  ه  که  وەییەکان ته سەرنجی ییرورای گهتی و یان رێکخراوە نێونه
 راکێهل؟

 
 زویر نەبل دەبێ بڵێم کە زۆربەیان وەک   ەگەڵ ئەوەی دا کە هەموو حیزبە کوردیەکان رێکخراوێکیان بە ناوی جۆراجۆر بۆ ژنان پێک هێناوە بەاڵم ئەگەر دۆستان  ە حیزبەکان دا  ێم  :قادری   شوعله* 

 و  ە کۆڕو  دیارە با ئەو راستیەش بڵێم کە بە حەق ئێستا زۆر زیاتر  ە جاران مەیدان دەدرێ بە باسەکانی پرسی ژن.  و پرسی ژن هەر  ە پەراوێز دایە ن تەبلیغات بۆ خۆیان باسی پرسی ژن دەکە
  .ون سەربەخۆ نینەو پیاو دەکرێ، بەاڵم هیچ یەک  ەو رێکخراوانەی کە حیزبەکان دایانمەزراندو کۆبوونەوەکان دا زۆرتر باس  ە یەکسانی نیوان ژن 

 
 وەک دوا وتە چ پەیامێکتان هەیە بۆ ژنان و بۆ ئەو مرۆڤانەی داکۆکی  ە مافی ژن دەکەن؟ :پرسیار * 

 
ئەوە هەر کاری رێکخراوەی ژنان نیەو هەر . و هەم پیاو دەگرێتەوە  و پرسی ژنان تەنیا کێهەی مێینە نیە بەڵکوو هەم ژن  وەک دوا وتە پێم خۆشە ئیهاڕە بەوە بکەم کە کێهەی ژنان :قادری   شوعله* 

دەبێ حەول . کیەکان هەر رووی  ە ژنان نەبێ و هەر  ە چواچێوەی رێکخراوەی ژنان دا نەمێنێتەوەبۆیە دەبێ رێکخراوەکانی ژنان حەول بدەن کە چاال. و گۆڕە  ە کۆمەڵگا دا پێک نایەت  بە ژنان ئەو ئاڵ
 .بدەیل کە  ە رێگای کۆڕو کۆبوونەوەی جۆراجۆر کێهەکە  ە زەاویەی جۆراوجۆر دا بێنینە بەرباس

 

 یی مزه ونم هه شه                                                           
   
 تی بوون؟ اڵیه بات و چاالکی سیاسی و کۆمه خه  ڵ به تێکه  وه کەیه   ه  رموون که خۆتان بناسێنل و بفه  تکایه :پرسیار *  
 

 حیزبهی و ربهه گرتهه تهیرگایههپێههمه یرێگهه بهاوکم کهه یوهئهه هۆیبه ئابوری،مل زانکۆی رچویده ییمزههه ونمشه مل : ییمزههه ونمشه* 
 رسه ه بووههه ریکاریگه ژیاوم تێیدا یزایهفه وئه و روروبهده زۆر تا مکه و بووم دایک  ه دارێبازه و ه  بژارد،منیشهه کوردستانی دێموکڕاتی

 مدهده ولههه ژنیهك کوه المنیم،بهه سیاسی سێکیکه ،ملبووه رمانسه ه ریکاریگه وبووه ژیانمان به لتێکه تیالیهکۆمه و سیاسی ژیانم،چاالکی
 .ندهده بۆ و یهه ژنان که یئامانجانه وئه دیێێنانیبه بۆ بم چاالک ژنێکی

 
 پرسی ژن ئەمرۆی کۆمەڵی کوردەواریدا چۆن هەڵدەسەنگێنل؟ :پرسیار * 
 

 کهۆرو زرانهدیدامهه بهه و بناسهێنێ  خهۆی ڵگاکۆمه  ه توێژیک کوووه توانیویه کورد ژنی بینیلده مرؤکهئه وهخۆشیه به  : ییمزههه ونمشه* 
ههه نچهه کو تهووری و کوردسهتان پیاوسهاالری ی گههکۆمهه نهدرچههههه بکهات، پێناسهه خهۆی تهیاڵیهکۆمه کییهوهبزوتنه کوووه رێکخراوه و ڵکۆمه

 کوردسهتانی ژنهانی یوهبزوتنهه کیههتاراده ییوهتهنه رزگاری قوناغی کردنینه رتێپه و دانێوانه م ه یهورهگه ریکیمپه ه ساالر پیاو یزارساڵه
   ه باشی وتیکیره ئێستادا میردهسه  ه کوردستان ژنانی یوهبزوتنه که بڵێل توانیلده گهتیبه اڵمبه .ییوهتهنه یوهبزوتنه رواێزیپهخسوته
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 ئاسهتی یوهرزبوونههبهه کهه بینهیلده نزیکهدا کیداهاتوویه  ه اڵمبه ی نه چاو ربه زۆر ئێستا تێکووشانه و وڵهه مئه میرههبه رنگهره دێ ، پێک دا ژنان نێوا  ه ریکهخه شهاوبه گوتاریکی و گرتووه ربه

 .بێ ده کوردستان یڵگهکۆمه  ه باشی کییهوهنگدانهره رهبه رهبه خۆیان کانیویسته و ماف رسه  ه کورد ژنانی وشیاری
 چ  ە رێزی حیزبەکان دا بل و چ سەربەخۆ بل ئایا کار و چاالکی ژنان و رۆڵ و کارتێکەریان  ە ناو حیزبە کوردیەکان چۆن هەڵدەسەنگێل؟ :پرسیار * 
 

 کهه یههوهئهه ئاشهکرایه و روون کهه یوهئهه ،کهردووه ڕتێپهه جهۆری جهۆراو  هیگهه قۆنها  رابهردوودا ییههده نهدچهه یمهاوه  هه کهه کتینهئه و چاالک کارا، کییهوهبزوتنه ژنان وهبزوتنه  :ییمزههه ونمشه* 
 یراده کهه بینهیلده کوردسهتان اڵتهیرۆژههه یڵگههکۆمهه براوانینهه رگهئه وێنه بۆ .یههه خۆی  ریکاریگه ڵگاکۆمه ناخی  ه خوربهسه  یگهرێکخراوه کوووه چ و کانکوردیه حیزبه ناو  ه چ ژنان کاروچاالکی

 بینهیلده کهانیشکوردیهه حیزبهه ئاسهتی  هه ،بووه شهگه  ه رو ژن مافی و ژن پرسی به تبارهسه گهتیبه ڵگهکومه وشیاری ئاستی وکردوه رچاویبه کییهشهگه رابردوو ییهده دوو کیه  ه  وارخوێنده ژنانی
 ژنهانی یسهااڵنه کونفرانسهی بهه تهوانیلده وێنهه بهۆ کهه نکههده خۆیهان کهانیمافه  ه داککۆکی جاران  ه تر ندهاوده و تر کگرتوویه جاران ه راوردبه به زۆر کیهراده تا و جارانل ه تر چاالک کانژنه که

  ،چووه رێوهبه رابردوو ساڵی دوو کیه ه که یلبکه اڵترۆژهه کوردی
ده نههتههخهه کچهان کوردسهتان  هه .دایهرێگه ستپێکیده  ه هێهتا کوردستان یڵگهکۆمه کراوه که کارانه وئه ڕایرهسه اڵمبه گریلنه رچاوبه  ه رابردوو سااڵنی  ه ژنان چاالکی ریکاریگه ناتوانییل گهتیبه 

 وینگدانههره که کوردستان سیاسی یپرۆسه  ه ژنان کردنی شداربه ورزدایهبه ئاستیکی  ه کان ییهماڵهبنه و تییاڵیهکۆمه کێهه هۆی به ژنان کوژی خۆ یراده ،وامهردهبه رهه نامووسی  کوشتنی ژن ، کرێل
  هه درێژمهان دوورو کهییههرێگه ببینیل پێاوی و ژن یقینهراسته ریرابهبه و کسانییه واریکورده یڵگهکۆمه ه بتوانیل یوهئه بۆ وابوو که ،یهوهخواره ئاستیکی  ه هێهتا کرێ ده دیبه کانکوردیه حیزبه  ه
 . گرنهه نگاوهه کانیانمافه به یهتلگه پێناو  ه تا پێویسته ژنانی زۆرتری تێکوشانی و رکئه شمهئه و مدایهردهبه
 

 راستل؟  م وتانه مل و زۆر چاالک نینل، ئایا ئه رخه م ته ر پرسی ژنان که سه ژنان خۆیان  ه  بێسرێ که ژنان ده  شێک  ه زمان پیاوان و یا به  زۆر جار  ه :پرسیار * 
 

 دایکیکهی بێده زانێ ده ناسێ ده باش خۆی کانیرکهئه کورد ژنی .نیل خۆیان کانیمافه ئاگاداری نساسهئه که وهرێتهگهده وهئه بۆ کانیانمافه به تبارهسه ژنان بوونی مرخهته مکه  :ییمزههه ونمشه* 
  گوێیان په  یان باتنه ڕێوهبه باشی به خۆی کانیرکهئه توانێ ده مرۆڤ . بێ  خۆی کانیمافه ئاگاداری که ژنیکه مترکه اڵمبه.....و یکهمێرده بۆ بێ  باش ریکیهاوسه کانی،منداڵه بۆ بێ  باش

 یوهبزوتنهه بێه ده مهل ڕایبهه بۆیهه سهاالری، پیهاو کو تهوری یوههێنانهه مرههبه هۆی بێ ده دیسان داماڵهبنه  ه بێ نه خۆی کانیمافه  ه ئاگای که ژنی .بخات گوێ په  کانیمافه ناتوانێ اڵمبه  بخات
 گههتگیرتر کوردسهتان ژنهانی یوهژنان،بزوتنهه تیاڵیهکۆمه وشیاری ئاستی ریسه بردنه به و گڕ نهبخه خۆیان کانیمافه  ه ژنان کردنی وشیار پێناو  ه خۆیان تێکۆشانی و وڵهه ئێستادا میردهسه  ه ژنان

 .نببه پێش ورهبه جاران  ه
 

ک توانیویانهه  یه تا چ راده  و رێکخراوانه ئایا ئه  .ناوی جۆراوجۆر پێک هێناوه  کانی کوردستان رێکخراوێکیان بۆ پرسی ژن به سیاسییه  و رێکخراوه  موو هێزه ک ئاگادارن هه ر وه هه :پرسیار * 
کهرێ  ژنانی کهورد ده  ق به رحه ده  ی که ریه رانبه و زۆڵم و نابه کانی ژنان و یان ئه بۆ الی پرس و مافهن  که مافی ژنان ده  داکۆی  ه  که  وەییەکان ته سەرنجی ییرورای گهتی و یان رێکخراوە نێونه

 راکێهل؟
 

 یهاننهه هێههتا یانههه وا یئازادیه وئه ڵگه ه راوردبه به وهداخهبه اڵمبه یههه خۆیان ریکاریگه و وڵره نرچههه هاتوون پێک کانکوردیه حیزبه نێو  ه که ژنانه یرێکخراوانه وئه :ییمزههه ونمشه* 
کههده کهانوتووهدواکه واڵته  ه ژن پرسی  ه پهتگیری وهئابوریه باری  ه که نهه ییوهتهنه نێو یرێکخراوه ڵێککۆمه دا ژنان تواناسازی بواری  ه وێنه بۆ ، ڵبگرنهه جیدی هنگاو بواردا ندچه  ه توانیوه

 پهردی ببنهه تهوانلده کهانکوردیه حیزبه نێو  ه ژنان کانی رێکخراوه بگرن، روه  ێ ڵکیکه ناتوانل تیمنیهئه سایلیمه هوی به کوردستان اڵتیرۆژهه ناوخوی  ه ژنان کانیخوهبه رسه رێکخراوه وهداخهبه ن
 تها خۆیهانیش کهانیندامههئهه تنیسهبه بهه رێکخراوانهه مئهه ژنان سازی توانا باری  ه دیسان!کراوهنه رچاوبه کییهشێوه به ئێستا تا که کاریک کان،ییهوهتهنێونه رێکخراوه و ناوخو کانی رێکخراوه ندیپێوه

ده یوهئهه جیهاتی  هه رێکخراوانهه مئهه گهتی به بل شکل تابۆ توانیوه یاننه ئێستا تا رێکخراوانه مئه و کرێ ده  ێ چاویان تابۆ کوووه که نهه واریکورده کۆنی ریتینه هێندیک و ملرخهته مکه کیهراده
  ه ،نیه ژنان یوهبزوتنه قازانجی به مهئه و ونکهده ڵکخه دوای به خۆیان بێنل، خۆیاندا شوێل به ڵکخه یوهئه جیاتی  ه کانحیزبه که هێندی کوووه بل رده نیهان رێ ڵگاکومه به و بل رخه ستپێش

 .بێ هه ڵگاکۆمه رسه  ه وتۆیانئه ریکیکاریگه توانیوه یاننه هێهتا رێکخراوانه مئه وهمێدیایهه  ه گرتل روه ڵککه باری
 

 وەک دوا وتە چ پەیامێکتان هەیە بۆ ژنان و بۆ ئەو مرۆڤانەی داکۆکی  ە مافی ژن دەکەن؟:  پرسیار* 
 

 یهیوهتههنهه رزگاری قۆناغی هێهتا که کروا  ێ مسته کییهوهتهنه بۆ گرتبێ  رچاوبه  ه یمانماناکه مترکه نگهره اڵمبه "ڵگانکۆمه ینیوه ژنان ":کهبیستووه مانهرهسته مئه جار زۆر :ییمزههه ونمشه* 
وه هه زۆرتهر واریکورده یڵگهکۆمه  ه ژن پرسی .بکات ناکامی تووشی کانیشییهوهتهنه ئامانجه به یهتلگه توانێ ده تریهه یکهوهێن وئه دایکی که ڵگاکۆمه  ه کیهنیوه خستنی گۆێ ،په  کردوهنه ڕتێپه

 کوردیش پیاوی بێده و نابل بنبڕ ژنان تێکوشانی و وڵهه به نیاته کێهاوه کورد رسه به باڵی ساڵه زارهه نچه که پیاوساالر یڵههه ،کلتووریکو تووریه پرسیکی بێ  مافخوازانه و یاسایی پرسیکی که ی
 .ڵبگرێ هه گاون هه ندرووس ته یکی گهکۆمه به یهتلگه بۆ داپێناوه م ه
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   ری نگه ئاهه  رێز کاوه به*                                                     
 
 

 تی بوون؟ اڵیه بات و چاالکی سیاسی و کۆمه خه  ڵ به تێکه  وه کەیه   ه  رموون که خۆتان بناسێنل و بفه  تکایه :پرسیار * 
 

نهدامانی  ئه ی زۆربههکهوو  مهل وه. یه م دیمانه ڕێزی ئه رانی به نابتان و خوێنه ت بۆ جه کی ساڵو و حورمه پێهه: ری  نگه ئاهه  کاوه* 
ڵگای کوردی  ه  مل پێموایه که کۆمه. کان بوومە ڵ به کێهه و گرفته سیاسیه وه تێکه می منداڵییه رده ر  ه سه ڵگای کوردی هه کۆمه

وه  ر  هه منداڵییهه مان هه ی کورد زۆربه وه، بۆیه ئێمه وسێته چه ده  ت ئایینیش نانه تی و ته تی، چینایه اڵیه تی، کۆمه ایهو ته باری نه
بهووم بههه ( ژیههام وکات  هه ئێهران ده ئههه) تاوی  ی ههه1381ورۆزی  سهمی  ههه نهه مهل بۆخههۆم بهه ره. یل و گرفتانهه ڵ بههه ئاشهنا و تێکهه

م بهه تێکۆشهاندا  ی حیهزب درێهژه بوونم  ه واڵتی بێلژیک  ه کۆمیته  جێ دوای نیهته. یزبی دێموکراتشکیالتی نێێنی ح ندامی ته ئه
ی  کهۆنگره  ڵبژێردرام و  هه ندی خۆم کاندید کرد و هه ناوه هەمدا بۆ جێگری کومیته ی چوارده تبوونی حیزب  ه کۆنگره و به دوای  ه

شهی کاروبهاری  رپرسهی به وه مهل به ی چهوارده به دوای کهۆنگره. دا  ژەم بە تێکۆشانندی درێ ناوه  ندامی کۆمیته ک ئه هەمیش وه پازده
 . کانی حیزبم ندییه ئێرانییه شی پێوه کێتی ئوروپا و به یه
 

 پرسی ژن  ە کۆمەڵی ئەمرۆی کوردەواریدا چۆن هەڵدەسەنگێنل؟ :پرسیار * 
 

کی چارەسهەرنەکراو یهان  یه  ه سه ک مه به زمانێکی دیکه نە ژن و نە پیاوی کورد ، وه. ڵگا یهتووەته ئاستی پرس بۆ کۆمه گه ژنی کورد هێهتا نه ندوچۆنی ژیانی ڕی مل دۆخ و چه به باوه: ری  نگه ئاهه  کاوه* 
ئهێمە هەرتەنیها نهابێ سهەیری دۆخهی . م وتۆش بهه دی ناکهه چهوونێکی ئهه  بۆیه پهێش بینم، می یان چاوداخستل ده متر خه جۆرێک که. وه، ناڕواننه پرسی ژنی کورد ری بۆ بدۆزرێته سه گرفتێک که پێویستە چاره

وه  داخهه به. کانی کوردسهتان بهدەینەوە یل، پێویسهته ئهاوڕ  ە دۆخهی ژنهانی کهورد  ە شهار و گونهده کهه ڵکوو مادام باسی ژنی کورد بەگهتی ده ویش هیچ باش نیه، به یل که ئه ران بکه نده ژیانی ژنی کورد  ه هه
 .ک پرسێکی زیندوو نابینم شکیالتی بێ، وه پۆ ێکی فکری و ته ی شه رچاوه و سه  ی ژنی کورد که بێهکهباری ژیان

 
  چ  ە ریزی حیزبەکاندا بل و چ سەربەخۆ بل ئایا کار و چاالکی ژنان و رۆڵ و کارتێکەرییان  ەنێو حیزبە کوردیەکان چۆن هەڵدەسەنگێنل؟ :پرسیار * 
 

ک  نهدی خهۆی و وه تمه کهوو ژن بهه تایبه وه ژن وه یره سیاسهییه ڵگای کوردی  به سیاسی و غهه بۆیه پێموایه که کۆمه. ک کرد سییه مایه م به گرف  یان که واڵمی پرسیاری پێهوودا ئاماژه ه : ری  نگه ئاهه  کاوه* 
ت و حهزووری  حمهه دا باسهی تێکۆشهان و زه  ێهره. کانهدا  ڵگا و حیزبه نێو کۆمهه ری و رۆڵگێڕانی خۆیان  هه  کارتێکهر رێی ژنانی کورد بۆ  یه  ه سه وره ش گرفتێکی گه وه ئه. وه نابینێ تی خۆیه مرۆڤ به مافی تایبه
. یهه ش گووتهارێکی پیاوانه  ئێسهتاکه تا گوتاری سیاسی حیزبی کوردی  هه. یره سیاسییه ڵگای سیاسی و غه ر کۆمه ریان  ه سه ڵکوو باس  ه کارتێکه وان نیه، به باتی پڕشکۆی ئه کان و خه ژنان  ه ریزی حیزبه

کان بهۆ کاروبهاری حیزبهی و دیپڵۆماسهی  تهه حیزبییهه یئه ر و دانیههتنی هه فه چهاو  هه سهه. یهه بینهیل کهه پیاوانه یل، ده تی بکهه کان بهه تایبهه ری حیزبهه کان به گهتی و رێبه تی حیزبه رکیبی جنسییه چاو  ه ته
و بهارودۆخە  بهۆ کۆتهایی هێنهان بهه. یهه کی پیاوانه ن رۆح و سهیمایه ڵگای کهورد خهاوه بهه گههتی کۆمهه. یهه یل، پیاوانه کهه کان ده و بارهێنهانی حیزبهه رده  روه و مێکانیزمی پهزگا  چاو  ه ده. یه یل، پیاوانه که ده

 .ن وه بده وڵی جیددی و بێ پسانه گۆڕان و چاکسازی ههن بۆ پێکێێنانی  ند به مافی مرۆڤ به پێی پالنێکی درێژخایه  ڕمه ڵ پیاوانی باوه گه پێویسته ژنان هاورێ  ه
 

 راستل؟  م وتانه مل و زۆر چاالک نینل، ئایا ئه رخه م ته ر پرسی ژنان که سه ژنان خۆیان  ه  بێسرێ که ژنان ده  شێک  ه زمان پیاوان و یا به  زۆر جار  ه :پرسیار * 
 

ڵگادایهه  ر کۆمه وای زاڵ بهه سهه ش و ههه وه گوتهار و بهارودۆخ و کهه ڵکوو ئه یدان، به مه  نه وه ژنان نیل که چاالک نیل یان بلێیل ژنان بۆخۆیان نایه ئه. نیم  بۆچوونهم  ڵ ئه گه مل زۆر  ه: ری  نگه ئاهه  کاوه* 
ڕاسهتیدا وانیهه و   ه. مهه متر خه کان کهه سیاسهییه  وه گرتنهی پۆسه  و رۆڵهه سهته  ه تاران بهۆ بهه ده رچاو که بلێیل کورد وه دێته به ک ئه م وه م بۆچوونه ئه. ڵ پیاوان چاالک بل گه که ئیزن نادا ژنان هاوشان  ه

ری ژنههان کی بههۆ حههزوو بههه گهههتی ڕامههان، گوتههار و کههرداری پیاوانههه زاڵههه و جێیههه. ر وایههه ی ژنههانیش هههه  ه سههه بههۆ مه. م و هە ههومەرجە کههه ئیزنههی حزوورێکههی عاداڵنههه و شههیاو بههه کههورد نههادات وه سیسههته ئههه
 .رمان بێ تیده دا یارمه ندییه م پێوه یهتل به پارسەنگێک  ه توانێ زۆر زووتر بۆ گه ه که ده'' مرۆڤ بوون'' سته  به م مه ری مل باشتریل پێوانه بۆ ئه باوه  به. وه هێهتوەته نه
 

ک توانیویانهه سهەرنجی  یهه تها چ راده  و رێکخراوانهه ئایها ئهه  .نهاوی جۆراوجهۆر پێهک هێنهاوه  وێکیهان بهۆ پرسهی ژن بههکانی کوردستان رێکخرا سیاسییه  موو هێز و رێکخراوه ک ئاگادارن هه ر وه هه :پرسیار * 
 کرێ راکێهل؟ ژنانی کورد ده  ق به حهر ده  ی که رییه رانبه و زۆڵم و نابه کانی ژنان و یان ئه ن بۆ الی پرس و مافه که مافی ژنان ده  داکۆکی  ه  که  وەییەکان ته بیرورای گهتی و یان رێکخراوە نێونه

 
ن  ئینسهافه. ن سترۆیههتوویی خۆیهان کهار بکهه ر ئیمکانهات و ده ده اڵتی کوردسهتان توانیویانهه  هه قهه کانی ژنانی رۆژههه ندامانی رێکخراوه کان و ئه دا ژنانی نێو ریزی حیزبه ندییه م پێوه  ه: ری  نگه ئاهه  کاوه* 

ر بهه حیزبهه  کانی ژنهانی سهه  ه ئاستی کوردستانیش، رێکخراوه. شدارن به SIWک  کانی وه ییه وه ته کانی کوردستان  ه رێکخراوه نێونه ر به حیزبه ند رێکخراوی ژنانی سه ێستاکه چهت کێهاوه و ئ حمه زۆریان زه
ی واڵت  وه ره ت بهه ژنهان  هه نێوەخهۆ و ده ی تایبه ی دیکه ندێک رێکخراوه هه. ن به ده  ڕێوه وه چاالکی  و پروژه به یه و زۆر جار پێکه ک هه ڵ یه گه ندی باشیان  ه وه تۆڕێکی هاوکاری و پێوه کان پێکه کوردستانییه

 .   وه بۆ درووستکردنی تۆڕێکی تره کی کان  ه الیه یه ک و بیانی کانی کوردستانی  ه الیه ندا  ه نێوان ژنان و رێکخراوه توانێ  ه درێژخایه و راده  ه کار و تێکۆشانه ده  م شێوه به گهتی ئه. یه که چاالکل هه
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 ئاستی کوردستانی و جیێانیدایهکانیان  ه  باتی سیاسی ژنانی کورد و رێکخراوه دا گرینگە، چاالکتربوون و پرۆفیهناڵکردنی خه ندییه م پێوه ی  ه وه ئه. سوود بێ ندی و هاوکاری به پێوه
 

 وەک دوا وتە چ پەیامێکتان هەیە بۆ ژنان و بۆ ئەو مرۆڤانەی داکۆکی  ە مافی ژن دەکەن؟ :پرسیار * 
 

دا زۆر گرینگه کهه کوردسهتان و  باته شیاوه م خه وتل  ه رکه بۆ سه. م که  ێدهدا  رکه ئینسانی، قورس و گرینگه م ئه بوونیان  ه وام رده یه و داوای به وتنم هه رکه موو شتێک هیوای سه پێش هه: ری  نگه ئاهه  کاوه* 
    .وام بل رده دا به یه وه باته بێ پسانه و خه ڵگای خۆمان  ه تی کۆمه اڵیه مای پێکێاتەی مێژوویی، کو تووری و کۆمه ساس و بنه ر ئه سه یه بناسرێ و  ه ی که هه و جۆره کورد ئه

 

 :مانی ناردرا بوون  ن قاره رێز بیژه بۆ به  ی که و پرسیارانه اڵمی ئه وه                                                                    
 

م  خیهرای ئهه  زۆر بهه  م بیانهه ئهه. کهم  داوای  ێبهوردن ده  کانتان بوویهه اڵمی پرسهیاره هر و سه  پرژامه نه  وه داخه به  هووی کار و گرفتی رۆژانه  گیان مل به  کاکه! ت  قهی ساڵو و ڕێزی تایبه ڕێز کاک ڕحمان نه به
  زانهم و بهه ڵم ده ی کۆمهه وهنێه  ژن به. ڵیل  ڵده ی ژنی دا هه واره سیما و قه  به  ی که م دروشمانه ئه  ی ژن جیاواز  ه مل روانینم بۆ مافی ژن و کێهه  دیاره. ر مافی ژن و رۆژی ژن  سه  م نووسی  ه بووچونه  کۆرته
ر  ههه  کراوه ی کوردسهتان دا دیهاری نهه وه بزوتنهه  تها ئیسهتاش رو هی ژن  هه  وه داخهه به.   کانهه دروشهمی حیزبه  جیهاواز  هه   ی کهورد بێه  ، کهه ی گهه ی ئازادیخوازانهه وه بزوتنهه  ڵ بهه ش دبهی تیکهه یه م نیوه پی ئه

نهدی خهۆی  تمه شهار تایبه  شهاخ و  هه   هه" بهاکور " دا   م نیهوه  هه  یی کهه کاری خهۆی ههه بات شیوه خه  شداری ژنان  ه هکانی کوردستان ب شه به  ر کام  ه هه  ئێستاء  ه  یارهد! باتی پیاوان  پاشکوی خه  کردویانته
 ن ڵ ڕیزم بیژه گه   ه. ......................... کانی تر وا نیی  شه به  اڵم  ه به  اڵته م وه تی داهاتووی ئه نیسبه  به  یی و جێگای هیوا و هومیده هه
 

 . ر رۆژی ژن  سه  کی من له یه نووسراوه  ش کۆرته وه ئه!   م رۆژه مارس ،، ئای له 8                                 
 

 مانی ن قاره بیژه
 
بیینی  ش نهه ، چهاوت رۆژی ڕه  م کهردوه" فیسهبووک " ی  ئاسپای پنجهره  کانم کرد و به ره ردانی ماڵپه سه  ناکاو که  مرۆ  ه ئه 

رم سهوڕمابوو  سهه! دا  ده سهی نهه ی که س نهوره بوو ، که" ری  رابه کسانی و به ژن ، مافی ژن ، یه" ؟ باس باسی !!!قیام  بوو 
؟ خهۆ !نووسهی " ژن " ر مهافی  سهه  یان  هه مانێفیسته  شته م گه ڵدا و ئه ریان هه سه  فمینیسته  مووه هم ه رۆژیک ئه  چۆن به  که
گر  خههۆ ئههه.   د پیههاو زیههاتر کومینتههاری دانههاوه بێ  سههه ڕت هههه ، بههاوه  و مههافی ژنههی کههردوه  م رۆژه گر ژنێههک باسههی ئههه ئههه

کان پیهامی دوو قهات و سهێ  موو حیزبهه دا دابێ  ، دفتری سیاسی هه  م رۆژه تی  ه ژنان پیامی تایبه  ر به کی سه یه رێکخراوه
  ر چنهد کهاتژمێری مهاوه مهارس ههه 8مرۆ  خهۆ ئهه  باشهه(( ! شهل  ند به دوو یا چه  وه داخه کان به چۆن حیزبه))   قاتیان داوه

و چ   وه کیتهه ڵگا دا ده کۆمهه   ههرک و برپرسهیاریتی ژن  مافی ژن و ئه  وکات چۆن بیر  ه ئه  مارسه 9بینی  کۆتایی دی  ، سه
ی  ک شهیرپنجه وه  ڵگای داگرتهووه ی کۆمهه موو جسهته یی ههه م دیاره اڵتیش نیی ، ئه سه ده  ت به و تایبه  وامه رده ر به و تا ئێستاش هه  وه وسیته چه دا ده  ڵگای ئێمه کۆمه   ه" ژن "   ؟ ڕاسته!مافیکی بۆ قائیل دبێ  

کا ، بهی گۆمهان  ی نهه کهه اڵته ی وه ی رزگایخوازانه وه بزوتنه  مرۆ بهداری  ه گر ژنی کورد ئه ئه! دا  اڵت به ویی و ئازادی وه ته وڵ بۆ مافی نه دبی هه  م دروشمه پێ ئه  و به  ڵه ی کۆمه نێوه"  ژن" اڵم  به   ی هاتووه
یی ،  نهدی خهۆی ههه تمه کانی کوردسهتان تایبه بههه  ر کهام  هه ههه  ی ژنهان  هه وه پێهی ئاستی بزوتنه  چوونه!   وه ک تا ئێستا ماوته وهر  هه  وه دروشم دا دمێنیته  چوار چیوه  ر  ه کسانی خۆی ناگا هه مافی یه  به
کانی تهری کوردسهتان زۆر کهم  شهه به  ندی  هه تمه م تایبه ئه!   ی کورده وه خاڵیکی گرینگی بزوتنه  که  ویی بووه ته ی نه وه بزوتنه  ڵ به شار تیکه  شاخ و چ  ه  کوردستان باکور چ  ه  ش ناکری  ه وه اڵم حاشا  ه به
"   تاراوگهه  کانی ژنهی کهورد  هه وه توندره  فمینیسته"   ره هه  ک  ه ک یه ر وه نێش هه مه  م رۆژه  ه  جا بوویه. گیڕی  رکی ده وری سه کا و ده دیاری ده" دروشم " اڵت و حیزب  سه ده  رک و مافی ژن  ه زیاتر ئه  نگه ره
! دی  شهتی مهارس فریهووی بهه کانی رۆژی هه داره ریقهه دروشهم به  بهه  تره وره گه  وه ژنی کورد زۆر  ه" شعار " ی  خانه  زانم دچیته چۆن ده  م رۆژه یامیکم نی بۆ ئه ماندو بوو ، هیچ په  دروشم دانی بێ کردوه   ه  که
،   ڵگاه اڵت ، کۆمهه سهه ده  تی ، کهه ری و بهێ عیدا هه رابهه رۆژی نابه........... " ر ، خۆشهک ، ههاوڕی ،  دایهک ، هاوسهه" اڵتی مل  بۆ ژنانی وه  ووتنه رکه ی سهوتوو رۆژ اڵتانی پێهکه شتی مارس بۆ ژنای وه هه

تاییتریل مهاف مهافی  ره دا ، جا بۆ ژنی کورد سه و ئ بۆ به کا و هه یری مافی خۆی به یی سه نێوهم  ک ئه دبی وه  ڵه ی کۆمه ژن نێوه  مادام که. کا  خۆی ده  ت ژن بۆخۆشی  ه نانه وتوو و ته  توری دواکه حیزب ، که
و چ ئاقهاریکی  ره بهه  انێک بهووهیر تووشهی چ قهه  کهه  وه کنهه یان به ڵگاکهه داههاتووی کۆمه  دا زیهاتر بیهر  هه  م رۆژه اڵت  ه تی ژنانی رۆژهه جێگای خۆیه" .   ژن و پیاوه" شی  بی گۆمان مافی هاوبه  یی که وه ته نه

رکی  دیی ئهه راژه م تهه و کۆتهایی ئهه  م وزعهه ری ئهه سهه بهۆ چاره(( زۆر زیهاتر   تاراوگهه   هه  م دۆخه ئه  دیاره))   یران هاتووه تووشی قه  ناۆخۆ و تاراوگه  شتی  ه گه  به  ڵگای ئێمه کۆمه. بێ   ڕ ده نادیار دا تیپه
دا   م بهواره ر کۆتاهێک  هه هه  یی جا بوویه کیان هه ک یه یتی وه ک و برپرسیاره ک یه رکی وه ئه! ری کۆڵگان  واو که ر و ته پێک هێنه" ژن و پیاو "   ڵه ی کۆمه ژن نێوه. دا  و ی خۆی به هه  که  ڵه تاک تاکی کۆمه

کریه   ئهاور داده  ئهاو بهه  مارسهه 9بینی  بیرتان بێ  سه   ه. دیل  وڵی گۆڕیل نه ێچ شتێک ناگۆردری  تا بۆخومان ههکۆتایان پی دێ  ه  ڕاسمه موو شوعار و مه م هه ش  مارس و ئه هه. رپرسیارن  خۆیان  ی به
 ................................... !شتی مارسیکی تر  تا ساڵیکی تر و هه

 
 
 
 

 



 
 

 
 


