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Msەبووه ۆخید ەربارەید یدیایەک(ئا یکلتوور  ی( 

 ەینیحس ڕامیار

 هەڵبەت یەکەم ڕوبەڕوبونەوەی بۆلگاکۆف لەگەڵ کا.گێ.بێ«

دا بووە. ۱۹۲۶پێشرت، واتە لە حەوتی مانگی مەیی ساڵی  

 ئەوێ ڕۆژێ کاربەدەستانی کا.گێ.بێ پەالماری ماڵەکەی دەدەن و پاش پشکنین،

 دەفتەریادداشتەکەی دەبەن؛  

 زایەتی بۆلگاکۆفە لەو بار و دۆخەی هەبوو:ەئەو دەفتەرە دێڕ بە دێڕ تەعبیر لە ناڕ 

ئەمە ڕەشرتین ڕۆژانی ژیا�ە، من و هاوسەرەکەم خەریکە لە برسانا مبرین. «

ناچاربووم بە دیاری تۆزێک ئارد و ڕۆن و پەتاتە لە مامەم قەبووڵ بکەم... 

 تەقاندەوە، کار قاتەهەموو مسکۆم 

 ]»۱۹۲۲ی فێوریەی ۶[ 

اسم تواناترم. نمن جۆرێکی خەیاڵی لە هەموو ئەو نووسەرانەی دەیان«

 بە�م لەم دۆخەدا کە جارێ ناچارم تێیدا هەڵبکەم، 

 ]»۱۹۲۳ی سێپتامربی ۲[  دەبێ کڕنۆشیان بۆ ببەم



تیش لە ئاستی ەانەت سیاستێوریکەکەیدا و تەنلێرە، لە کوردستان بە بۆنەی نەبوونی فەلسەفە لە واتا 
وەک  ی سەردەمئەدەبیات ،ت بکەیتەبە بێ ئەوەی باسی فەلسەفە و سیاسبتوانی دەسە�تدا، نەکردەیە کە 

بەڵکوو دەتوانێت نەک دا لە کوردستانتاوتوێ بکەیت. هەندێک کەس هەن کە پێیان وایە ئەدەبیات  ئەدەبیات
ئەدەبیات  رستانالەهێستان و مەجلە  ١٩ڕێت هەر ئەو جۆرەی کە لە سەدەی ڕۆڵی فەلسەفە بگێتوانیویەتی 

بەدیۆ دەڵێت وەک دەالقەیەک بۆ نیشاندانی ئالێن فەلسەفە هەر ئەوجۆرەی ئەو ڕۆڵەی گێڕا، بە�م ئەگەر 
ئامرازێکی دژ بە پاساوهێنانەوە وەک  [فەلسەفە]حەقیقەت و جیاکردنەوەی لە ناحەقیقەت (درۆ) و هەروەها 

نەک ڕۆڵی فەلسەفەی نەبووە بەڵکوو  دالە کوردستان ئەدەبیاتدەزانین کە  ،لە بەرچاو بگرین... دەسە�ت و بۆ
 ڕۆڵی ەچێت و نەیتوانیوە وەک ئەدەبیاتیش خەریکە لەناو دئەدەبیات_ وەک دا_ بە تایبەت لەم سەردەمەبگرە 

 ... و ک و ڕاپۆرتی ئەو مێژووەیەمێژوودرخەری نەریتی  ،جوانیناسیئەدەبیات وەک دەرخەری ئایدیاکان، 
ی ئەم سەردەمە لەگەڵ ئەدەبیات ر بە گشتی.و بگێڕێت و بووە بە ئۆبژە و کۆیلەی کۆمەڵگا و سیاسەت و کولتو 

عاجز بوون لە ، بەرەو جۆرێک پێوەندیەکی ئەوتۆی نەماوەری و سیاسیەکان و کولتو و  یتەواوی ئاستە مێژووی
هەر بۆیە  !دەچێت حەقیقەتی خۆی نیشاندانی هەروەها و داو تاکەکەسیەکانرشۆڤە کردنی ئاستە کۆمە�یەتی 

گرینگ جواب بدەمەوە کە  هەرە بە پرسیارێکیبە پێویستی دەزانم نێوەنجی ئەم دێڕانەی سەرەوە باس بکەم و 
چین و چ  هەبووە دائەو چەمک و ئایدۆلۆژیانەی کە ڕۆڵیان لە پێکهاتنی ئەم دۆخە ؟بۆچی ئەم دۆخە پێکهاتوە

بووە ر بە گشتی و ئەدەبیات بە تایبەتی تووشی و ەی کە کولتو ئەو نەخۆشیی ڕۆڵێکیان هەبووە؟
لەم دۆخەی  ]١[درێژخایەندا ڕێگەچارەێک وەک دەربازبوونێک و لە ئەنجامیش تایبەمتەندییەکانی چییە؟

 دەربخەم. داهەنووکە

دوو بۆچوونی گشتی هەیە سەبارەت بە پرسی مۆدێرنیتە و پێوەندی [مۆدێرنیتە] بە دۆخی ئێران بە گشتی و 
کۆمەڵگای ئێران نامۆدێرنە و هێشتا نەیتوانییوە دەڵێت کە  میان ئەو بۆچوونەیەەیەککوردستانیش بە تایبەتی، 

شی بە کۆماری ئیسالمی ئێرانەوە کەینەریتەکان بشکێنێت و خۆی هاوڕا بکات لەگەڵ دۆخی جیهانی کە هۆکارە
ی زایینی، کۆمەڵگای ئێران پاشەکشێی کردووە بەرەو ١٩٧٩. ئەمانە پێیانوایە کە پاش ڕاپەڕینی ساڵی اتێ دەدگر 

ئەمە بۆچوونی زۆربەی ناسیۆنالیستە  و.... کولتووری و کۆمە�یەتیدانەریتەکان و کلیشەکان لە ئاستی سیاسی، 
فاشیزمی فارسی و ئێرانی نابەجێ نەبێت کە لە وشەی پان ئێرانیستەکان یاخود  فارسەکانە و ڕەنگە زۆریش

ن لە ئاستی کولتووریشدا ئاماژە ئەم تێزە، کە بۆ �ونەش دەتوانی بگرین بۆ ناساندنی نوێنەرایەتیکەڵک وەر 
کەش کە وەک "من و تو". بە�م بۆچوونێکی دی ەکانفارس زمان و مێدیا کاناڵ یەکێک لە گرینگرتینبە  بدەم

کە پێیان وایە  سەربەخۆکانەبدەین تێزی ئاکادێمیکەکان و ڕۆشنبیرە تا ڕادەیەک لێرەدا دەکرێت ئاماژەی پێ
و  تەوەدێرن بۆ کۆمەڵگای ئێران لە پارادۆکسێکی نێوان مۆدێرنیتە و نەریتدا گیرۆدەیە و بەشێک لە کۆمەڵگا مۆ 

�ون و ئەمە ناکۆکیەکی پێکهێناوە چونکوو ئەمان پێیانوایە دەسە�تی ەریتەکاندا جێدیکەشی لە ن بەشێکی
زایەتی ەدا تەنیا نۆێنەرایەتی ئەو بەشە نەریتیەی کۆمەڵگا دەکات و ئەوەش دەبێتە هۆی ناڕ سیاسی لە ئێران

ی زایینی  ۲۰۰۹ی بژاردنی ساڵەکانی پاش هەڵبەشە مۆدێرنەکە و بەردەوامیش بۆ �ونە ئاماژە بە ناڕزایەتیی
 ،دا نەزۆکنهەر دوو بۆچوونەکە کێشەیان هەیە و لە خۆێندنەوەی کۆمەڵگادا لە هەندێک شوێنەن. دەد

بەت ە تەنیا بە کۆماری ئیسالمی کە هەڵچونکوو یەکەم بۆچوون پرسی یونیڤێرساڵی مۆدێرنیتە گرێ دەداتەو 
ن وەک خودی مۆدێرنیتە بوونی کەرەستە مۆدێرنەکا ،ڕۆڵی هەیە بە�م نەک هەر ئەو! و بۆچوونی دووهەمیش

ەگرێت و بۆ بەشی نەریتی کۆمەڵگایش هەڵەکەی بۆچوونی یەکەم دووپات دەکاتەوە. هەر دوو لەبەر چاو د
و لە ئەنجامدا هەر  نپرسەکان دەبین هۆکردکتیکی بەڵکوو بە شێوەیەکی ێبۆچوونەکە نەک بە شێوەیەکی دیال

مپریالیزمی ێنانی دۆخەکەدا، دەسکارییەکانی ئەکەمینەکانی ناو ئێران لە پێکه نەتەوەڕۆڵی دوو بۆچوونەکە 

                                                           
درێژایی مێژوو پێکهاتووە، ڕێگەچارەکەیشی درێژخایەنە و پێویستی به تاوتوێ کردن و ڕەخنەیەکی هەر ئەو جۆرەی ئەم نەخۆشینە مەترسیدارە بە  -١

 ڕادیکاڵ هەیە لە ئەو وتەزا و بابەتانەی کە ڕاستەوخۆ کاریگەریان لەسەر ئەم دۆخەی هەنوکەمان داناوە.



عێراق،  کانی دەروبەر وەک تورکیا ووەک ئەمریکا و دەسە�تە سیاسیە کانجیهانی ، دەسە�تە سیاسیە زلهێز 
 ییلەبەر چاو ناگرن و تایبەمتەند دۆخی ئاڵۆزی ڕۆژهە�تی ناوەڕاست و پرسی نەوت و زۆر فاکتی دیکە

 یونیڤێرساڵی پرسەکانیان لە بیر کردوە.

ن و ئێمە ناتوانیبە�م بە بۆچوونی من کۆمەڵگای ئێمە مۆدێرنە بە تەواوی تایبەمتەندییەکانی خۆیەوە چوونکو 
وەربگرین ین هەم پرسەکا�ان یونیڤێرساڵ بن، ناتوانین هاوکات لە فەلسەفەی جیهانی کەڵک هەم مۆدێرن نەب

مۆدێرنیش نەبین، ناکرێت لە چوارچێوەی نەریتدا بژین و پرسەکا�ان، کولتوورمان، ئابووریی�ن کا�ان و بۆ ئایدیا
هەر بۆیە ئێمەی کورد هاوکات و هاوتەریب لەگەڵ  .سەر جیهان و کاریگەری وەر بگرێت ەو... کاریگەری بکات

تراژێدیاکا�ان، شەڕ و  ن وی ئێمە، سیاسەمتان، کولتوور بەگشتی و زما�ائەدەبیات .لە جووڵەداین داجیهان
و کێشەکا�ان وەک کێشە و  پێوەندی گرتووە لەگەڵ جیهان و کاتی ئەوە هاتووە پرسەکا�انخۆشیەکا�ان 

 پرسێکی یونیڤێرساڵ و جیهانی لەبەرچاو بگرین.

 ەم بەێت ئاماژە بدهەبووە زۆرن و بۆ �ونە دەکر نەرێنیانکاریگەری ی ئێمە ەو فاکتانەی کە لەسەر ئەدەبیاتئ
کان، چاپەمەنییە کان،مێدیا کۆمە�یەتیەنوسەران و ڕۆشنبیران،  ،کۆماری ئیسالمی می جیهانی،ئەمپریالیز 

بە�م لێرەدا بە شێوەیەکی  هتد، زم وناسیۆنالی و ئایین و تەکنۆلۆژیاو دەسە�تە سیاسیە زلهێزەکان و حێزبەکان 
 ژە بە هەندێک لەم �ونانە دەکەم.تایبەتی ئاما

 اندنیئاڵۆز و  و نەتەوەکان خەریکی گەشە کردن اژیکنۆلۆژیانی مرۆڤ و تەهەر ئەو جۆرەی ڕۆژانە و بەردەوام 
انیش گەشە دەکەن و ئاڵۆزتر دەبن، کەواتە کۆمەڵگاکانن هاوتەریب کێشە و پرس و پێوەندییە کۆمە�یەتییەک

مپریالیزمی بەردەوام نوێ دەکەنەوە. ئەژانە و ۆسیستمە جۆراوجۆرەکان مێتۆد و شێوەی پێوەندیی خۆیان ڕ 
ەگەری بکات بۆ ئامانجەکانی خۆی. ئێمە لەم هەمیشە تاز جیهانیش وەک یەکێک لەم سیست�نە هەوڵ دەدات 

انکاری هەرە زۆری بەخۆوە کە لە باری فۆڕمەوە گۆڕ دا ۱۹یان  ۱۷سەردەمەدا ئیرت لەگەڵ سەرمایەداری سەدەی 
لە بریتانیا تەنیا پڕۆلتاریای دەچەوساندەوە دا بۆ �ونە ۱۸ایەداری لە سەدەی ن و ئەگەر سەرم، ڕوبەڕو نیبینیوە

 شیر دەکات با ئامانجبە شێوەی زۆر جیاوازتر کادا ەئێستە و لەم سەردەم ،ت کاری زۆر و پارەی کەمسەعابە 
یەک بوو کا� پڕۆلتاریائەگەر پێشرت تەنیا ستدا باسی دەکات، ێمارکس لە مانیف هەر ئەو جۆرەیهەر ئەوە بێت! 

ئەم دیاردە  ،کردووە و بازاڕ تەواوی ڕەهەندەکانی ژیانی بە کا� ، ئێستە سەرمایەدارییان ژنان و مندا�ن
لە  !گا و شوێنی خۆیێوە بوو هەموو شتێک بخاتەوە سەر ڕ تەواوی هەوڵی ئە خۆی باوەڕیبە  پاڕادۆکسیکاڵە

ئەنجامدا بە حاڵەتێکی نەرم و نیانەوە لە دۆخێکی وەحشیدا هاتە کایەوە بۆ تیابردنی تەواوی ئاستە مرۆییەکان. 
ێعر و بەگشتی هونەر و شما، ەبەری لەم خێرە نەبووە!! سینبێکولتووریش وەک یەکێک لەم ڕەهەندانە 

و  ە، بە بازاڕ بوونگرتین ڕەهەندەکانگرن لە بەشێکنن گرنگرتین ڕەهەندی کولتوورن یئەگەر نەڵێ ئەدەبیات
. بۆ �ونە دەتوانم ئاماژە بدەم بە چاپەمەنییەکان کە زۆر بە ان تێدا بە ئاشکرایی دەبینینشیموناسباتی بازاڕی

هیچ شتێک کان، بە بێ ئەوەی هەبێت بەرانبەر بە ناوەڕۆکی کتێبەهیچ بەرپرسایەتیێکیان ئاسانی بە بێ ئەوەی 
شێعری مندا�نەوە بگرە تا تەنیا بیر لەو لۆژیکە دەکەنەوە کە سەرمایەداری سەپاندوویەتی، لە لەبەرچاو بگرن 

شێعری بەرەی و  ر ف�نو دوکتمە و ئایدیاکانی ناهەمی قورئان و ژیان۳۰نیا و جزمی کچانی تە بۆ ئاشپەزیکتێبی 
ڕێزیان کولتوور دڵسۆزی دا وەک نوێنەری و لە دانیشتنە ئەدەبی و هونەریەکانیش چاپ و ب�و دەکەنەوەچوار 

 گوماناوی، بە شێوەیەکی ساڵەی ڕابردوودا لەم چەند .ش بە ئاسوودەیی پاڵ دەدەنەوەلێ دەگیرێت و شەوانە
و بەردەوامیش ئیرادەی چاپی  تەوەچاپ و ب�و بۆ  بیاتداو ئەدە بە تایبەتی لە پانتای کولتوور کتێبگەلێک

نی ب�وکردنەوەی ئەم هۆکارەکاان نازانن رپرسانی چاپ بەڵکوو نووسەرەکانیشیتەنیا بە کە نەدووبارەیان هەیە، 
چییە و دەتوانێت چ کاریگەریەکی هەبێت لەسەر کۆمەڵگا و داهاتوومان و نازانن ە شێعر و چیرۆکە و هەمو 

ۆی ئەو فاکتانەی کە بە ه اپ دەبن لەبەر ئەوەی ب�و ببنەوە،ئەنجامە سیاسی و کولتووریەکانی چییە و تەنیا چ



، نە بە بکاتە ڕزگاری لەم دۆخ و نەخۆشییدابنێت کە  کاریگەریەک لەسەر کۆمەڵگاتوانیویەتی هێنامانەوە نە 
گوێ و دەستی هیچ بەردەنگیکیش گەیشتووە و تەنانەت نەیتوانیوە لە سەر خۆشیان کاریگەری هەبێت و تەنها 

 خەساندووە.کۆمەڵگای چاپەمەنییەکاندایە و ی سەرمایەی لە بەرژەوەندی

دا کاریگەری نەرێنی بووە کۆماری تر لەو وتەزایانەی کە لەسەر ئەدەبیاتی ئێمە بە تایبەتی لە ئێرانیەکێکی
داوە ئەدەبیات وەک  هەوڵیی بە شێوازی جۆراوجۆر تە بە درێژایی تەمەنی خۆ دەوڵەئەم ئیسالمی ئێرانە. 

لە  .ی نەتەوە کەمینەکانی ناو ئێرانبە سانسۆڕ و دەسکاریی کولتوور  ،ندەکانی تر ئایینی بکاتەوەەزۆربەی ڕەه
کۆمە�نی خەڵکی کوردستانی سەرکوت و تێرۆر و ئیعدام دەیەی شەست کە بە شێوەیەکی فیزیکی  یی شەڕ دوا

شێوەی خۆی بۆ سەرکوت کردن و سەپاندنی ئایدۆلۆژیای خۆی گۆڕی کرد ئەویش وەک تەواوی وتەزاکانی دیکە 
لە ئاستی یەکەم،  ،بۆ �ونەداوە.  ی جیاوازەوە درێژەی بە ئامانجەکانی خۆیراز و شێوەگەلێکو بە ئام

گرێی  ندییان لەەکە بەرژەو  ڕاوی پەروەردە کرددابلە واقعیەتندێک پۆزیتیویزمی نەزۆک و ئاکادێمیکدا هە
خۆیان لە دایە و پشتیان لە حەقیقەت کردووە و جگە لە پێگە و مەقامی  بەرژەوەندی کۆماری ئیسالمی

 لە کە بە شێوەیەکی ناڕاستەوخۆ شیاننێکی کولتوور ناکەنەوە و بگرە خۆ بیر لە هیچ ڕەهەند و الیەزانکۆکاندا 
لتوور یەک لەگەڵ ئەدەبیات و کو ئایدیاکانی دەوڵەت کەن نوێنەرایەتی کۆماری ئیسالمی دە ٢کوردستاندا

شێعە و سوننی، کۆماری ئیسالمی لە  یجگە لە شەڕی بێ بنەمالە ئاستی ئاییندا  دووهەم، .دەخەن
دا لە نێوان دوو باڵی ئایینی کە لە کوردستان وەدا ناکۆکیەکی کۆمە�یەتی فەیکی پێکهێناکوردستانیش

و  توڕەکان" و "سوننیە نەرم"سوننیە ن پەیدا کردووە کە من لە ژێر ناوی اتەشەنەیەکی ئێجگار زۆر و مەترسیداری
باسیان دەکەم کە چۆن بوونەتە ئامرازی کایە و گاڵتە بۆ دەوڵەت و ئەم ناکۆکیەی کە هەیانە چەندە  "٣نیانەکان

کاریگەری دادەنێت. لە ڕاستیدا هەردووکیان  ئەم نورساوەیەیە لەسەر کولتوور و ئەدەبیات کە بابەتی سەرەکی
پێ ماری ئیسالمی دەکەن و ئەدەبیات و موسیقی و هونەریان بە عام ی کۆ بە شێوەیەکی ڕاستەوخۆ نوێنەرایەت

بە ئاقاری ئایدۆلۆژیاکەی خۆیاندا بچێت و بە شێوەیەکی بنەمایی ئەم دو گروپە ئایینیە  کفرە مەگەر ئەوەی کە
دیدا بە هۆیی تەشەنەیەکیش کە لە کۆمەڵگای کور  نەک هیچ دەرکێکیان لە هونەر نییە بەڵکوودا لە کوردستان

گەشە کردنی خۆی. بە�م دەستەی دووهەم کە پێگەیاندن و بۆ بوونەتە ڕێگر لە ئەدەبیات و هونەر  کردوویانە
شۆڕشی کۆمە�نی سەر کاریگەری نەرێنی سیاسیان لە  ۵۷ساڵی  کاتی ڕاپەڕینی لە مێژوویشبە شێوەیەکی 

کێشە  چارەسەرکردنیبە ، لە هەنووکەیشدا بە پێوەندی گرتن لەگەڵ گەنجەکان و دا هەبووەخەڵکی کوردستان
دەبنە هۆکارێکی گرینگ بۆ ئایینی خۆیان دەخەنە بەرانبەر ئەدەبیات و کولتوور و  ،ئابوورییەکانیان

لە ئاستی  سێهەم، .کە دڵخوازی کۆماری ئیسالمیشە ەییکولتوور دۆخی هەبوو هەر ئەو دۆخەی ەوەهێنانەرهەمب
جەریانێک کە نەک لە  وەکوە کە پێکهێنائاڵۆزی بە نێو "ڕیفۆرمیزمی کوردی" سیاسیشدا چەمکێکی فەیک و 

ئەدەبیات و هونەریان کرد بە کۆیلەی �ت بەڵکوو لە ئاستی کولتووریشدا سیاسەتیدا بوون بە کۆیلەی دەسە
برد ئەمانیش  ائاقاری ئایدۆلۆژیای خۆیی کە کۆماری ئیسالمی ئەدەبیاتی بە ەدەسە�ت و هەر بەو شێوەی

کردەوە  یانبەتاڵ بوو، سەرەتا ئەدەبیاتیان ڕۆمانتیستە کردەوە و لە هەرچی تایبەمتەندی سیاسی و حەقیقی خۆی
ی سەردەست و یەکێک لە گرینگرتین یات، بوون بە نوێنەری ئایدۆلۆژیاو هەم خۆیان و هەم ئەدەب

ردنی ڕادیکاڵە، بوو بە تایبەمتەندییەکی رێفۆرمیستی و هیچ خولیایەکی بۆ ەبیات کە هەڵبژاتایبەمتەندیەکانی ئەد
کردنەوەی ئەدەبیات، بە زی ێۆرمیستەکانی کوردستان بە فانتوە جگە لە پەست بوون نەبێت. ڕێفیەنەما

، بە لە الیەن دەسە�تەوە بایەخو بێ نزمچەمکە ڕادیکاڵەکان و هێنانی هەندێک چەمکی فرۆشتنی 
خاڵی  انمامڵەکردنێکی بێ ئەنجام لەگەڵ کۆماری ئیسالمی تەواوی پۆتانسیەلەکانی ئەدەبیات و کولتووری

                                                           
هەڵبەت نەک هەمووی ئاکادێمیکەکانی کوردستان بە دەگمەن هەن ئەو کەسانەی کە بەرژەوەندی خۆیان فیدا کردووە بۆ تیانەچوونی  -٢

 حەقیقەت!
بە درێژەدەری ئەندێشەی ئەحمەدی مفتی میان هەمان سەلەفیەکانن و دەستەی دووهەمیان مەکتەب قورئانن کە ەهەر ئەو جۆرەی دیارە یەک -٣

 ێن.زادە دەنارس 



جیاوازییە ڕیشەییەکانیان ئانتاگۆنیزمی چینایەتی و هەموو کێشەکانیان هێنای سەر سەلیقە و حەز و ە لە کردەو 
 ئاساییەسەپاند کە هەموو شتێک دا سەر کۆمە�نی خەڵک و کولتووریان د بە هەندێک جیاوازی ئاسایی و بەکر 

دەست هەیە پێویستی کۆمەڵگایە و ئەوی کە ناوەرۆک و زمان و فۆڕمی شێعر و چینی بنو ئەوەی کە 
هەر ئاساییە و ڕەنگە ئەم  دۆخی هەنووکە و مێژوویی نەماوەچیرۆکەکان هیچ پێوەندییەکیان لەگەڵ 

 !باسی دەکەم هەر الی ئەوان ئاسایی بێت درێژەی ئەم یادداشتەدا لە ەیش کە مننەخۆشیی

گرینگرتین کار لە ئەدەبیاتدا پێش  "دەڵێت:  زایینی لە فەڕانسە] ۱۹[نووسەر و وەرگێڕی سەدەی  ٤ڤالێری الربۆ
ەواوی ئەو سنوورانەی ناسیۆنالیزمی عادەتی نەتەوەیی بیرکردنەوە فڕێ بدەین و تئەوەیە کە ک هەموو شتێ

بە بۆچوونی الربۆ هیچیان بابەتێکی بابەتە ئەدەبییەکان . لەناویبەرین"ئەدەبی دیاریی کردوون، بیانسڕینەوە و 
 تووشی ی کە داویەتی دەریدەخات کە و�تانی دیکەش _ لە کات و شوێنی جیاوازدا_ یەبەو ئاماژەلۆکاڵ نیین و 

ەتە ەندگەلێکی جیاوازەوە هێرشی کردۆ کولتوور و کۆمەڵگای ئێمە لە ڕەه .مە بوونئەم پرسە هاوشێوانەی ئێ
 .ی لە کۆمەڵگای ئێمەدا لەیادچووە و یان خراوەتە پەراوێزەوەیهەندێک بەها و ئامانجی بنچینە ،سەر خۆی

تەنانەت و خزمەتەوە، خزمەتیان کردووە بە دروستبوون  ئایدۆلۆژیایهەن کە بە  ئایدۆلۆژیاهەندێک چەمک و 
بە  الیەن شاعیران و نووسەرانیشەوە لە ،یەڕووداو و تراژێدیا اوپڕیە!! مێژووەکەمان پڕ دانی ئەم نەخۆشییپەرەپێ
 ئەو تراژێدیایانەی کە بۆ کورد بەگشتی لەم سەدساڵەی ڕابردوودا روویداوە . بە بۆچوونی منگێڕدراوەتەوە زۆری

ناسیۆنالیزم ئەم وتەزایانە دەکات بە ناوی خۆیەوە هەر ئەو جۆرەی بە�م  ن،ڵبابەتێکی یونیڤێڕسا هەموویان
یزەکردنەوەی م دیسکۆرسە تەواوی هەوڵی بە لۆکاڵئە ،ئاماژەم پێدا بە نێو خزمەتەوە دیفرۆشێتەوە بە خەڵک

ەکانە وەک ئەنفال، وەک کیمیا بارانی سەردەشت، وەک ئاوارەبوونی کۆمە�نی خەڵکی باشوور بابەتە یونیڤێڕساڵ
لە ئانالیز و ڕەخنەی تراژێدیاکانی  بوونیتوانابێبە هۆی  ناسیۆنالیزم انەت ڕۆژئاوا لەم ساڵە دوایانەدا.و تەن
بەرەو  وە،هتد، ئەدەبیاتی بەرەو پۆپۆلیزم برد ، بە هۆی موقەدەس نیشاندانەوەی تراژێدیاکان وداکورد

ئاراستەیەک کە تەنها لەوێدا توانیویەتی خۆی سەقامگیر بکات بە ڕووکەشی نەتەوە خوازیەوە، بە ڕووکەشی 
کردنی ئایدۆلۆژیایە تەنها کارێک کردی ئیزۆلەپاراسنت و ڕاگرتنی هەموو نەریتە کوردیەکان، بە�م لە ڕاستیدا ئەم 

بە�م بە هۆی هێرشی  وێنە عومەری خاوەر موقەدەسە! ە بۆمێژوویەکان بوو لە ژێر ئەو درۆ گەورەیە ک وتەزا
هێزەکانی داعشەوە چەندها عومەری خاوەری ترمان بۆ دروست بوو، وەک لەسەرەوەش باس کرا ئەم 
دیسکۆرسە بە شێوە جۆراوجۆرەکان ئەدەبیاتی بەتاڵ کردەوە لە حەقیقەت و بردیەوە بەرەو ئاراستەیەکی 

بەم شێوە  ە بۆ ڕوبەڕوبونەوە لەگەڵ ئەم دۆخەدا ویو مێتۆدێکی نی چونکوو هیچ ئەندێشە کۆنەپەرەستانە
 .وەدەست هێنا بێت ە ڕەنگە لەوێدا هەندێک سەرکەوتنیک خۆی بۆ سەردەمی ڕابردووی پاشەکشێ دەکات

[لە  دانی کورد و بۆ �ونەیشنیشان ا هەوڵێکی سیزیەفی دەدات بۆ "ئەسیل"لە ئاستی کولتووریدناسیۆنالیزم 
دەکەن (بە  یەنەی کە نوێنەرایەتی ئەم ئایدۆلۆژیایاسۆشیاڵ مێدیادەتوانین ئاماژە بدەین بەو  ئاستی کولتووریدا]

زبانە دەبینین کە مێدیا و حی. ئێمە ڕۆژانە و بەردەوام پێداگریی ئەم پێویستی نازانم ئاماژە بدەم بە کاناڵەکان!)
پاساویشیان ئەوەیە کە شوناسی کوردی نابێت لە بیر خەن و بۆ بەردەنگ دەردە "ئەسیل"وێنەیەک لە کوردی 

بکەین. بە�م نازانن لە ڕاستییدا ئەم وێنە ئەسیلەی کە باسی دەکەن بە داخەوە هەر ئەو وێنەیە کە کۆماری 
نەتەوەی کورد بە پێشێل کردنی خوازیەکی هەر جۆرە مۆدێرن ئیسالمیش دەیهەوێت لە کوردی نیشان بدات.

هەندێک ڕۆشنبیری ئاکادێمیکی  دایشتروەردەگێڕنەوە و تەنانەت لە ئاستێکی هەرە پەستشوناسی کوردی 
کوردستان و کۆمە�یەتی و کولتووری مۆدێرنەکانی  الیەنەناسیۆناڵیست لە کوردستاندا هێرش دەکەنە سەر 

کی سەر چۆنیەتی ژیانی ڕۆژانەی مرۆڤ بە بێ ئەوەی ڕەخنەیەک لە لۆژی دێتە ئاستی ئانالیزەکەیان
کە  تەوەلەم پرسیارە گرینگە نەکردۆ ئەمان هیچ کات بیریان  �وونەبۆ  مرۆڤەکان بکەن، یبوونی ژیاننەییاڕۆژ 
دەتوانێت کاریگەری هەبێت لەسەر ئایا دژی کرێکارەکانە  کەدا ئیسالمی یرمی نوێی قانوونی کار لە کۆمار ۆ "ڕێف

                                                           
٤- Valery larbaud 



ئەو کرێکارانەی کە هەر  ، ژیانیسیاسی و کولتووری و کۆمە�یەتی ئەنجامیی و ،ئەندێشە و خۆوشیاری ئەوان
ئەم ڕۆشنبیرانەی  یئەو پرسەی کە مێشک ،" بە جیاتی ئەمەهەیە دەریان بکات چییە؟ کار بۆی ڕۆژ خاوەن

بێر لە  کاتەخۆن و هیچ" دپیتزا" "،دۆینە"و  "شەلەم"کرێکاران بە جیاتی کە بۆ چی  ەکردووە ئەوەی سەرقاڵ
کە ڕەنگدانەوە یان ئەنجامی ئەم هەمووە شێعر و  تیەادا نقەت بە مێشکیشیانڕەنگە شوناسیان ناکەنەوە؟ یان 

بڕاو و بێوەفان؟ ڕەنگە هەر ئەم کانتێکستەی هەنووکەش پاکە سەبارەت بە مێژوو و  ،چییە چیرۆکە کوردییە
 ،بکات چونکوو ئێستایش هەر ئیرباهیم یونسی تە ئەدەبی و هونەریەکان ئەمان ڕازیبوونی زمانی تێکسکوردی

! چی بە کوردی نەیان نووسیلۆمە دەکەن کە بۆ  کەسانی لەم شێوەعەبدوڵال کەیخورسەوی و محەمەد قازی و 
 و بەرتەسک بوونیسەخیف  زبییەکانییەوە بە هۆییادێمیک و حی و ڕۆشنبیرە ئاکبە خۆ  ناسیۆنالیزم

 ،وشیاری بەرانبەر بە واقعیەتی کۆمە�یەتی و کولتووریەوەنەبوونی خۆ ی هەروەها بە هۆ و یانەوە ئەندێشە
پۆتانسیەلەکانی کولتوور بە گشتی  لە ڕاستیدا هەموو ئانالیزێکی عەقیم و نەزۆک پێشکەش کۆمەڵگا دەکەن و

_ و لە زاکانی دیکە وتە وەکهەر _  ەوەەنە خزمەتی ئامانجەکانی خۆیانو دەیخ ەنەوەلە پێشدا لۆکاڵ دەک
ڕەخنەی بەر بە ، انبۆ رشۆڤەی خۆی بەهایەکەم  بە دەکەن "شوناسچەمکی "ئەوە کە  کۆتاییشدا بە هۆی

 پەراوێزەوە. دەگرن و دەیخەنە ڕادیکاڵ

ەندی دیالێکتیکی خەیاڵی نووسەر لەگەڵ سیاسەت و لە درێژەی باسەکەدا دەمهەوێ تیشک بخەمە سەر پێو 
ڕەنگدانەوەی هەروەها  و ئەم پێوەندیەچۆنیەتی  پاشان تێیدا دەژین.وور و شێوەی پێکهاتنی ئەم دۆخە کە کولت

 ئەدەبیاتو  عر و گێڕانەوەشێ کەتیشک بخەمە سەر ئەو ڕەهەندانەی  .رشۆڤە بکەم دائەم پێوەندیە لە کۆمەڵگا
ادیکاڵ و ئەندێشەی ئابسرتاکت هەم لە ڕەخنەی ڕ چۆن کە هەیانە  دیانەیەنئەو تایبەمتبە هۆی  بە گشتی

 هەڵەتێگەیشنتسووژەکانی ناو پانتای کولتووری کوردی ئێستاش هەر بە  ڕزگاریان دەبێت و هەم جیا دەبنەوە.
تایبەمتەندییەکانی هونەر و ئەدەبیات جۆرێک تێکەڵی هەست و خەیاڵ و سەردەمی ڕۆمانتیسیزم الیان وایە لە 

کە خواستی  انو بیرمەند الی شاعیران�نەیەک دروست دەکات دەربڕینی ئەم هەستانە گری ە.ئەزموونی ژیان
دەربڕین و نووسینی سەرجەمی ئەو  –لە هەر ژانرێکی ئەدەبی و هونەریدا  –هونەرمەند بە عام  یبنچینەی

یە و ین ترەوەیزانستەکانۆی بە مێژوو و سینەما و سیاسەت و کە هیچ پێوەندیەکی ئەوتهەست و خەیا�نەیە 
زەینی و تاکەکەسیەکانی خۆیان، تەنها هەست و خەیاڵ و خولیای خۆیان نووس و شاعیر تەنها کەڵکەڵە چیرۆک

بەر بە ڕەخنە و هێزێکی زۆر بەران ٥بە نێوەنجی ئەم هەست و خەیاڵە شیعر و گێڕانەوە .دەنووسن
دەبێتە دەربڕینی هەستی خۆیان، دەبێتە دەگرن و چونکوو تاکە ئەرکی هونەرمەندان ڕوبەڕوبونەوەی ڕادیکاڵ 

ڕەخنە کەواتە  ،مەحاڵەولیاکانی خۆیان، ئیرت ڕەخنەگرتن لە هەستی تاکەکەسی هونەرمەندێک نیشاندانی خ
خۆی لە دەست دەدات و بەردەنگیش بە خوێندنەوەی ئەم بەرهەمانە کە سەرچاوەکەی تەنها کۆمەڵێک  مانای

و ، تەنها درۆیەکی گەورەیە ایدۆلۆژیایەمەحکوم دەبێت. بە�م ئەم ڕوانگەیە تەنها جۆرێک ئ هەست و حەزە
ئەدەبیاتی ئێمە خۆی حەشار داوە  .لە ڕەخنەک�وێکە بۆ سەری ئێمە و بۆ ئاسایشی نووسەران و هونەرمەندان 

چ کاریگەریەکی تراژێکی بە  تو ناشزانێت کە ئەم ڕەوتە کە گرتوویەتی دەتوانێ یەلە پشتی ئەم درۆ گەورە
 بێت.بشوێنەوە 

خەیاڵی ووشیارانە و سیاسەتدا، لە نێوان شیعر و پێکهاتنی یالێکتیکی هەیە لە نێوان بە بڕوای من پێوەندیەکی د
دۆخێکی سیاسی و کولتووریدا و چەندە کۆمەڵگا دەتوانێت کاریگەری هەبێت لە سەر زەینی نووسەر، هێندەش 

تایبەتی سیاسی چەندە هونەرمەند لە دروستبوونی دۆخێکی نووسەر دەتوانێت کاریگەری دانێتە سەر کۆمەڵگا، 
و کۆمە�یەتی ڕۆڵی هەیە، دۆخێکی کۆمە�یەتی و سیاسیش هێندە دەتوانێت ڕۆڵ بگێڕێت و کاریگەری دابنێت 

مۆدێرنیستیەکانی  وە. ئەمە پاش بزوتنەلەسەر زەینی نووسەر بۆ پێکهاتنی بەرهەمێکی ئەدەبی و هونەری

                                                           
تا ڕادەیەک باسم کردووە کە بەرهەمە ئەدەبیەکان چەندە  کە لە سایتی قەڵەمدا ب�وکراوەتەوە، »گێڕانەوە وەک مێژوو«لە وتارێک لە ژێر ناوی  -٥

 .کاریگەری لە سەر کۆمەڵگای هەنووکە و داهاتوودا دابنێندەتوانن 



ەو بزوتنەوە و شکست و ڕاپەڕینانەی ئەو واتە پاش ئ ،ی زاینی لە ئۆرۆپادا ڕێ کەوتووە۲۰و  ۱۹سەدەی 
سەردەمەدا بوو کە ئیرت نووسەر بە خۆی و قەڵەم و خەیاڵە ووشیاریەکەیەوە کەوتە بەر هەڵبژاردنێکی بە گشتی 

تە ئەو بزوتنەوانە و یان دەبوو وەک کانزێرڤاتێک پشتی بدایەدا یان دەبوو لە فۆڕمی شۆڕشگێڕی ،دووالیەنەوە
پێوەندیە دیالێکتیکیەیە کە ئاماژەم پێدا بۆ وێنە  و ئەمەش دەرخەری بوونی ئەو دایێتکر پشتی لەو بزوتنەوانە ب

  :دا۱۸۴۸ وە لە فەڕانسە لە ساڵیدەتوانم �وونەیەک بهێنمە

ئەم ڕەستەی .  »تەب و تاوی شۆڕش.سەنگەرکێشان لە شەقامەکانی پاریسدا، بودلێر خۆی دایە دەستی لە کاتی «
ڵکەوت ئەم گێڕی فەڕەنسی بە هەشواتە بودلێر شاعیری شۆڕ  کرد کە باسم پێوەندیەیە هامبۆرگێر دەرخەری ئەو

ۆمۆنی پاریسدا گرتنی ئەم و لێرەوە دەتوانین بگەین بەو ئەنجامەی کە لە ک وەنەدا کەرەوەیالییبڕیارە یەک
ێر وەک بودل کە عرانەیێش ئەو سەرچاوەیسیاسیە پێشوەخت لە خەیاڵی بودلێردا فۆڕمی گرتووە و  هەڵوێستە

، بەڵکوو جۆرێک تێگەیشنت لە دۆخی هەبوو و ەو هەست نەبوو  ڵخەیاهەر  ەک تەنهاشاعیرێک دەینووسی ن
، جۆرێک پێوەندی خەیاڵی ووشیاری ئەو بوو لەگەڵ دۆخی سیاسی ئەو بووەلە سەر  کاریگەری کۆمەڵگاجۆرێک 

یەتی تێگەیشنت لە دۆخە کۆمە� سیاسیەکان بۆێگەیشنت لە هەڵوێستە بۆ ت . کەواتەو کولتووری ئەو سەردەمەدا
و ئەدەبیات بەگشتی،  ڕۆمان و شانۆنامە بکەینە جیهانی چیرۆک، شیعر، و کولتووریەکان دەبێ پاشەکشێ

پێشوەخت لە خەیاڵ و  چونکوو ئەم هەڵوێست و هەڵبژاردنانە کە ئەنجامەکەشی پێکهاتنی دۆخی هەبووە
 بۆ شۆڕشێک دۆڕاوە! ی هەبووە و یان بەبێ هیچ سەودایگۆڕینخولیای ووشیاری نووسەردا یان سەودای 

ماژە بدەم بە دووکێشەی دەتوانم ئا اڵە لەگەڵ سیاسەت و دۆخی هەبووپێوەندی ئەم ئەدەبیات و خەی
 .کولتووری ئێمەی گرتووە و تەنانەت دەوری سیاسەت و کۆمەڵگایشی تەنیوە کە داوێنی ئەدەبیات و یبنچینەی

، یەکێک لە ئەرکەکانی ی بوونی سوژە ئەدەبیەکانەیژووێنامئێمە ئەدەبیاتی انەی یجیدیی تر لەو کێشە یەکێک
وەک  .ڕاپۆرتێکی مێژوویە لە سەردەمی ڕابردوودا واتە ئەو سەردەمەی کە نووسەری تێدا ژیاوەئەدەبیات 

و زڵم باس دەکات لە�وونەش دەتوانم ئاماژە بدەم بە ڕۆمانی ڕیشەکان[ڕیشەها] ی ئەلێکس هێلی کە بە وردی 
ەکان دەکرا، بەوردی باسی خۆشیەکان، ڕەنجەکان، داب و تبەر بە ڕەشپێسکە بەرانو زۆرەی سەردەمی خۆیان 

ی خۆی دەکات و بە گشتی بەردەنگ لەو سەردەمە ئاگادار ن و ڕێوڕەسمەکانی سەردەمینەریتەکان، ئای
ی بە یعرەکانی پۆل الڕێنس دانبێر کە ئەویش دەتوانێت ڕاپۆرتێکی مێژویان دەتوانم ئاماژە بدەم بە شێدەکاتەوە 

. بەرهەمەکانیدا ئەم ڕۆڵە دەگێڕێت لە هەندێک خود شێرکۆ بێکەس لەەستی خوێنەری سەردەمەوە بدات یاد
ریش ببێت بە شێوەیەکی زۆر الواز ەیە و ئەگیکتە لە ئەدەبیات و هونەری سەردەمی ئێمەدا نبە�م ئەم فا

دەگەڕێتەوە سەر  یەئەم کێشە سەرچاوەی هەڵبەتتیشک دەخاتە سەر داهاتوومان.  م بۆشاییەئە ونوورساوە 
ی کە تێیدا کۆمە�یەتیەو کانتێکسە بە وەفادار نەبوونی دەقە ئەدەبیەکانی ئەم سەردەمەواتە  ،کێشەی دووهەم

نێوان نووسەر و ڕەخنەگر  ی و نووسەرە،ی، نێوان کانتێکسی مێژووکتیکینەبوونی پێوەندی دیالێ هەڵداوە.یسەر
خوێندنەوەیەکی قووڵی فەلسەفی نەبوو  نەبوو و یکاتێک نووسەر خوێندنەوەی مێژوویم پێدا. رت ئاماژەکە پێش

هێزە سەردەست و زاڵەکان ناتوانێت ببێتە سوژەیەکی پێش ڕووداو، ناتوانێت ببێتە سووژەیەک کە لەم دۆخەدا 
کەسێک کە ڕووداوەکانی پێش لە منداڵ بوون و لە دایک بوونی خۆی نەزانێت "گوتەنی: سیسێرۆ  بشکێنێت و

بەردەوام لەو بوارەدا منداڵ و نەزۆک و ئۆبژە دەمێنێتەوە، ئەم سووژە کە باسی  ،"هەمیشە منداڵ دەمێنێتەوە
 یانانکە بەرهەمەک نانکۆمەڵگای خۆم هونەرمەند و شاعیرانەی شانۆکار و بیرمەند و دەکەم هەر ئەم نووسەر و

خەدا بەرهەم لەم دۆ وور و سیاسەت و ئارمانە مێژوویەکانیش بەرەوە پەستبوون دەچێت و لەگەڵ خۆیاندا کولت
، بە هۆی ئەو بەرژەوەندی و ئەدەبیات و کولتووری ئێمە بە شێوەیەکی خۆفناک لە مەترسیدایە. دەهێننەوە

تەواوی ئاستە لە  [ئەدەبیاتی ئێمە]، یە کە پێشرت ئاماژەم پێداتێنەگەیشتنە لە دۆخی کۆمە�یەتی و مێژووی
لە مێژوو و لە  ی کردووەو پشت تەوەحەقیقەت بەتاڵ بۆ لە مێژوویەکان، تەواوی ئاستە سیاسی و کولتووریەکان 

، هەمووی ئەمانە دەرخەری ئەوەن کە ئەدەبیاتی سەردەم گ و لەو کانتێکستەی کە تێیدا سەری هەڵداوەبەردەن
بۆ دەرباز بوون  ی نییەی هیچ هەوڵێکسەودالە مێشکیدا ی نییە و ی خۆ هیچ قسەیەکی بۆ گۆڕینی جیهان



ەی کە ئەو نەخۆشییبۆ  کێڵگەیەکی لەباربووە بە و  "بۆ ئەوە[دۆخەی]ی دەبێ ببێت ی هەیە[دۆخەی]لەوە"
 لتووری. و ی ک MS من ناوم ناوە

ئەوەیە کە هەواڵێکی ناخۆش کە لەم وتارەدا هاتووە  وشە و چەمکانەی سەرجەمی ئەم یمەبەستی بنچینە"
و  چەمکەم سەردەمەی کە ئەم ئ یگوێ نێتەەێبگ مەسیجێک و هەواڵێکت ێبەردەنگ، بتوان یتە گوێبگەێنێ

خۆش و ترسناک بی�اوە و نا و خەونێکی بڵێن کە کابووسنە تێدا بەکار دەهێ�ێن، دەیانهەوێت دەستەواژا
ە و هەر یسەردەمێک بەڕێوەیە کە خۆمان، خەریکی تیابردنی خۆمانین سەردەمێک کە کەس کاری بە کەس نی

 شەیەکگرتنێکی نەنوورساوەدا دەیان هەوێت ئێمە واتە ئەم و کەس لەگەڵ خۆی شەڕیەتی و بە هەموویانەوە لە 
ئێمە (مێژوو و لە سیاسەتیشدا، ئیرت دەیان هەوێت  و چەمکانە بسڕنەوە نەک هەر لە کولتووردا بەڵکوو لە

، منیش وەک )ەبێ ببێتدڕادیکاڵ، شۆڕش و سەودای گۆڕین لەوەی کە هەیە بۆ ئەوەی ڕەخنەی  :تیابەرن واتە
ە گوێ بەردەنگە تایبەتەکانی ئەم وشە و چەمکانە بگەیە� مەسەیجی تێڕانە تەنها دەمهەوێنووسەری ئەم د

 "خۆی!

ە کە لەوێدا سیستمی پارەێزەر نەخۆشینێکی خۆچەشنە ، multiple Sclerosis ناوی کورتکراوەی MSدوو پیتی 
هێرش  بە هەڵە ،کە ئەرکی پاراستنی جەستەی مرۆڤە لە هێرشی باکرتیە دەرەکییەکان ری جەستەی تاک،پارێزگا

مرۆڤ گرتنی مەغزی  وەندینای پەیزی لە تواخۆی و دەبێتە هۆی ئاڵۆ  یعەسەبی ناوەندیدەکاتە سەر سیستمی 
تای پزشکیش ئەم نەخۆشینە بیۆلۆژیکیە بۆ پان دا تاک تووشی فەلەج بوون دەبێت.لەگەڵ جەستەیدا و لە ئەنجام

ئەگەر ئەم نەخۆشینە  هەر نەخۆشینێکی نوێیە و تا ئێستایش نەیانتوانیوە تی�رێکی یەکالکەرەوەی بۆ بدۆزنەوە.
یانی ە کە تا ئێستا کران بە پێی ئەو باسان پەیدابووە، بە وردی تاوتوێی بکەین دەبینین لە پانتای کولتووریشدا

تە ۆ کردو ب�وکەرەوەکانی کتێب هێرشیان  انبیرمەندان و هونەرمەندبەڕێوبەرانی کولتوور وەک نووسەران و 
خۆیان هەر ئەو بەستێنەی کە  ، یانیسەر کولتوور و جەستەی کۆمەڵگا و تووشی ئەم نەخۆشینەیان کردووە

کاتیک مێتۆدی ئێمە بۆ ئانالیزی دیاردە مرۆییەکان بوو بە مێتۆدێکی پۆزیتیویستی، کاتێک خەیاڵی  تێیدا دەژین.
چڕا و ئەدەبیات و نێوان نووسەر و ڕەخنەگران پپێوەندی  رەکا�ان بێبەری بوو لە ووشیاری، کاتێکووسەن

ڕادیکاڵ  یئەندێشە ڕەخنە و ی، کاتێکیخاڵی بوونەوە لە حقیقەت و ئۆبژێکتیڤیتەی مێژووکولتوور بە گشتی 
کولتوور  پانتای نیدەکرێ بڵێ ،نەما، ەبێ ببێتنانی ئەوەی دهێیەک بۆ سازکردن و پێکسەوداخرایە پەراوێزەوە و 

لە ڕووی  بیۆلۆژیکەکە نەخۆشینەلەم نەخۆشینەدا لە ڕووی خواستی خۆیان بە�م وەک  .بووە نەخۆشین تووشی
بە پێی ئەم دڵنیام  .تەواوی ڕیشە و بنچینەکان دەپێکن وەک مشارێکبە دەست و قەڵەمی خۆیان نەزانینەوە 

ی ا دەچێت کە تاکێکەدهونەرمەندەکانیەوە گرتوویەتە بەر کولتوور بەو دەردڕەوتە کە کۆمەڵگا بە نووسەر و 
 .تووش بە نەخۆشیە بیۆلۆژیکیەکە چووە

چڕانی پێوەندی پلەگەڵ ئەدبیات و  ئاماژەم پێدا ئەو وتەزایانەی نێوان دیالێکتیکی بەهۆیلە ئەنجامدا 
 وەهێرش دەکەنەخودی بەڕێوبەرانی کولتوور  دیالکتیکی نێوان ڕەخنە و دەق سەنتێزێک بەدی دێت کە لەوێدا

ئانتاگۆنیزمی  خەباتی مەدەنی، دەبێتەپراکسیسی ڕادیکاڵ ئیرت  .کۆمەڵگا و سەر کولتوور و سیاسەت و مێژوو
 ئاکادێمیکێکی دەبێتە ڕەخنەگری ڕادیکاڵ، وەدەبێتە ئاسایی ت و بوونی ناکۆکی چینایەتیێلە ناو دەچ چینایەتی

بۆ سووژە منداڵەکان، کۆمە�نی  شوێنی کایە و گاڵتەیەنەزۆک، پانتای سیاسەت دابڕاو لە جیهان و ئەتۆمیستێکی 
زاڵیش ناسیۆنالیزمێکی شێواوە بۆ کولتوور و دەسە�تی  .بۆ چەپڵە لێدان نخەڵک هەندێک مرۆڤی شادمان

دەربڕین و  کولتووریش بازاڕێکی خۆشە بۆو یەکی پەست کا�دەبێتە و ئەدەبیاتیش  خەڵکانێکی شێواوتر
مشار بۆ بنەبڕ کردنی بەرەکانی بوون بە تەور و ەبەڕێو کۆمەڵگایەک کە  .مسۆگەر بوونی ئەندێشەی بورژوایی

ەبێ ، بێگومان کۆمەڵگایەکی نەخۆشە و دنەبڕکردنی تەواوی نەمامەکانی خۆیلەکانی خۆی، بۆ بێسیتەواوی پۆتان



بەر تەواوی ئەو وەستان لە بەران و بە پراکسیس ،دێشە و ڕەخنەی ڕادیکاڵنئارای ئەچارەسەر بکرێت بە هێنانە 
 . ئەم کولتوور و کۆمەڵگایە قوت بدەنهەوێت انوتەزایانەی کە دەی
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میدیا و  بین و زۆر جار لهگوێ بیستی ده ڕۆژانه که تێکهکانی خۆکوژی، بابهشێوازه کێک لهک یهخۆسوتاندن وه

 .وهداتهگ دهکاندا ڕەنیاندنهڕاگه

�تی ڕۆژهه له ی خۆسوتاندنهرزترین ڕێژەنی بهخاوه ندروستی جیهانی، و�تێکه کهندی تهپێی ئاماری ناوهئێران به
پێی ئاماری  . بهوام ڕێژەی خۆکوژی تێیدا له هەڵکشانەردهی کە بهو و�تانهله کێکهها یهروهڕاست و ههناوه
گشتی پارێزگاکانی پارێزگاکانی ئیالم، کوردستان، لوڕستان و به تاندن لهندی "پزشکی قانونی" زۆرترین خۆسو ناوه

 دات.ڕودهڕۆژئاوای ئێران 

پێی  . بهنیهم دیاردههئ یرچاو تی ئاستێکی بهوام شایهردهبه ی کهو ناوچانهله کێکنکانی کوردستان یهشاره
ریوان بووه. مه تیان لهحاڵه ۵ که ژن خۆیان سوتاندووه ۱۳ مساڵ داتای ئهرهسێ مانگی سه نیا لهکان تهواڵههه

ست ی دهو ژنانهی ئههەڵکشانە و زۆربه ڕوو له یهم دیاردهی ئهڕێژە ئاستی روداوەکان ئەوە دەردەخات که
ا کۆتایی ژیانیان ت بن کهده یی درێژماوهستهی جهورهی گهمرن یان تووشی برین و کێشهخۆسوتاندن یا ده نهدهده
 .وهمێنێتهڵیان دهگهله

ژار و چینی هه ر بهوار، بناوان و ژنانی سهخوێندهن، نهمهم تهبەرزترین ڕێژەی خۆسوتاندن لە ناو ژنانی که
ڵگا دایە، کەواتە پرسیار ئەمەیە کە چ هۆکارگەلێک دەبنە هۆیی ئەوە کە ژنان بەم شێوە ئازاردەرە ی کۆمهوهخواره

 ی بە ژیانی خۆیان بێنن؟تایکۆ 

دا کاننێوان چین و توێژە دا و بەڕێژەی جیاواز لهم و�تەکانرجهسه بێگومان خۆکوژی کێشەیەکی جیهانیە و له
 یه. ئێران یەکێکە لەو و�تانەی کە زۆرترین خۆکوژی و خۆسوتاندنی ژنانی تێدا تۆمار دەکرێت. بهبوونی هه



ن �م دەتوانیین بڵێین خۆسوتاندپیاوان زێدەترە. به ، لە ئێران ڕێژەی خۆکوژی ژنان لهجیهانی ی ئاماریوانهپێچه
 دا زیاتر تایبەت بە ژنانە!راوجۆرەکانلە ناوچە جۆ کانی خۆکوشنت ێوازهسامناکرتین ش له کێکهیه که

نەبووە و  وهی بۆ لێکۆڵینهد و کراوهجالێکی ئازاش هیچ مهو تاکو ئێستاکه بووههه وهکۆنه له هەر یهئەم دیارده
تیش وڵهده .دەشاردرێتەوە وهتیشهوڵهو دهری زگاکانی دادوهن دام و دهالیه ن بنەماڵەکانەوە و هەروەها لهالیه له

پۆش ردهپه تهم بابهکانی پشت ئهم ڕاستیهرجهی ڕوودان و سهرێژە که بووه وهوڵێکی بۆ ئههموو هبەردەوام هه
ندی "پزشکی قانونی" کۆماری ئیسالمی هیچ ئامارێکی بەمالوە ناوه ۱۳۹۲ساڵی  دا ببات. لهالڕێی بکات و به

 یاندووهڕاگهی سفری ندێک شار ڕێژەهه تەنانەت له ،وهتهکردۆب�و نه وهی خۆکوژی و خۆسوتاندنهبارهفەرمی له
تا ئێستا ب�و  ئامارەگەلێک کە ئەو ڕاستیەیە کهدەرخەری  ئەوە .ڕوویداوه کارەساتەم وام ئههردبه ا کهلە کاتێک

گۆڤاری "تحقیقات نظام سالمت"  ک لهیهوهلێکۆڵینه ۱۳۹۱پاییزی ساڵی  له دوورن لە ڕاستی. بۆ �ونه وهتهکراونه
ساڵی ی خۆکوژی لهەی ڕێژ بارهئاماری ئێران لهندی بێهداشت و ناوهتی زارهکانی وهمارهتێیدا ئا که وهب�وکرایه

 شاره ی خۆکوژی لهەی ڕێژ باره کان لهئاماره ک لههیچ یه خست کهریدهڕوونی ده راورد کرابوون و بهبه ۱۳۸۸
ی کههار ئام کرتی بوون. جگە لەمانە ئەوە جێی سەرنجە کهی یهوانهواو پێچهبوون و تهکسان نهدا یهکانجیاوازه

گشتی هەروەک به گرتبوو! بۆیهخۆ نه ک تارانی لهی وهورهکی گهکانی پارێزگایهزانیاریهندروستی، تی تهزارهوه
ی وه�م ئه، بهستدا نییهر دهبهله وهیەم بارهواوی لهته پێشرت ئاماژەی پێکرا ئامار و زانیاری پێویست و دروست به

ی ەرزترین ڕێژ موویان بههه که یهوهئه رچاوهناڕاست و پڕ لە کەم و کوڕییانەشدا دا به م ئامارهله که هەر
بوونی زانیاری ت نهنانهدا تهمانهموو ئهڵ ههگهدا دەسەملێنن. لهپارێزگاکانی ڕۆژئاوای ئێران خۆسوتاندن له

 قوربانی. کاتهزۆر ده ژنانێکی ڕۆژانه که وهکاتهم ناکه یهم دیاردهبوون وهۆکارەکانی ئههه پێویستیش شتێک له

خۆسوتاندن چ  تەقینەی تایبەت بهاسئاماری ڕ اگەیاندنی شاردنەوە و خۆ بواردن لە ڕ  ێت کهئاماژە بکر پێویسته
، تهم بابهی بنچینەیی ئهوهدرێت بەجێگای لێکۆڵینهوڵ ده. ههوایهبێت کارێکی ناڕە وهزانیهووی نهڕ یا له وشیارانه

. وهک سنوردار بکرێتهیهناوچه یکولتوور سی و توندوتیژی کهیی و تاکهماڵهیەکی بنهنیا وەک کێشهخۆسوتاندن ته
و ندوتیژی دژی ژنانی ئهرکوت و تو پێوەرێک بۆ نیشان دانی ئاستی سه کرێتهکان دهنیا ئامارهندێک جار تههه

مانای باشرت بوونی دۆخی ژنانی  ی ئێران بهکانی دیکهم بوونی ئاستی خۆسوتاندن له شارهکه . بۆ �ونهناوچانە
سی کهتاکه ترسیدارهمه رهاویشتهرزی ئاستی خۆسوتاندن وێڕای دهرچاو بگرین که بهبهله وهبێ ئه، دهوێ نییهئه

وشیاری گەشە و پێگەیشتنی  ا گوزارشت لهڕاستید توانێت لهدا دهدیوێکی دیکه کانی بهتیه�یهکۆمه یی وماڵهو بنه
 ژنانیش بکات.

ی ئاماژە پێویسته ی کهتهو بابه�م ئه، بهکان نییهئاماره دان بهخ نیشاندان و گرنگی نهبێبایه ست بهت مهڵبههه
، تی ژنان نییهواوهو پاسیڤ بوونی ته وهوسانهبە مانای چه رزتری خۆسوتاندنبهئاستی  که یهوهئه پێ بکرێت

 له یه کهباو و زا�نه ندیهیوهو پهژێر پرسیاری ئه وان و بردنهتی ئهزایهەهۆی ناڕ  به یهم دیاردهڵکو ڕوودانی ئهبه
یامی دایە.خۆسوتاندن پهەمهم سەردکانی ئهرهرکوتگهسه ندهر ناوهرامبهبه وهستانهواتای وهو لە  یهڵگادا ههکۆمه

رچاو ناگرێت و بهله م ژنانهکانی ئهمرۆییه پێداویستیه ی کهو شتانهم ئهرجهڕ سهمهله کی ئاشکرایهتییهزایهناڕە
 کات.پێشێلی ده

 ندییهیوهو پهزۆری له توندوتیژی و ئه کوردستاندا به وتاندنی ژنان لهکی خۆسرهگشتی هۆکاری سه به
 ،ێینرنجی بدهوردی سه ر بهگهئه�م به یهدا بوونی ههکانماڵهبنه له گرێت کهده رچاوهسه وهندروستهناته

بە دەستەواژەیەکی تر  ئاشکرایە که سەرچاوەی دەگەڕێتەوە سەر پێوەندییەکانی کۆمەڵگا بە گشتی یان
 .یههه وهکانهتیه�یهکۆمه کێشه ندی بهیوه�م پهبه تێکی خێزانییهخۆسوتاندن بابه



 ن کهڵگایهو کۆمهمافرتین و پێشێل کراوترین بەشی ئهئێران بە گشتی و کوردستان بە تایبەتی ژنان بێگومان بێ له
 بگره وهرگهوبهئازادی جل ر لهش کراون، ههکانیان بێبهتیه�یهسی و کۆمهکههتاک تاییرتین ماف و ئازادییهرهسه له

تێکی ڵگادا. حکومهبردنی کۆمهڕێوهو به ئیداره شداری لهشداری سیاسی و ئابووری و هەروەها بهتا مافی به
م یاسا و رجهپێدانی سهرهوانی و پهپشتی و به رکوتی ژنان بووهکی سهرههۆکاری سه ندین ساڵهچه ئایینی که

ی ژنان و ڕێگری وهوساندنهکی بۆ چهرهک ئامرازێکی سهکارهێنانی ئایین وهکان و بهوتووهدواکه ەڕ و باوه کولتوور
ن و واجداڕە و به وهماڵه ۆرتری ژنان لهز  تیس کردنیو قه وهوڵدان بۆ هێشتنهو پێش چوونیان و ههرهبه کردن له

 وهکاتهده رزی پیاوانهبهزی و پایهگهندی ڕەبهپله خت لهوام جههردبه ی کهمکانهست و چهو ههجێ خستنی ئه
کی ره، هۆکاری سهتیدا�یهکانی چاالکی کۆمهم جومگهرجهسه له ی ڕۆڵی ژنانهوههێشنت و سڕینهستی نهبهبه مه

 .ی خۆسوتاندنهدا دیاردهنێوانیشیان کانی ژنان لهازارهموو دژواری و قوربانی و ئهه

گشتی  لێکی بهگه ماڵهناو بنهله ڵگادا باوە،ی کۆمهوهچینی خواره ر بهنێوان ژنانی سه زۆری له خۆسوتاندن به
اری یاخود ئاستی و بوونی خوێندهیی تەنگی پێ هەڵچنیون، نهماڵهبێکاری و باری ئابووری دژواری بنه ژار کههه

و مرتی بۆ ژنانی ئهستهلێک ئهشێکی گهکه وانهموو ئهوتوویی، ههتی بوون و دواکهم و سوننهواری کهخوێنده
ک وتوانەی وهدواکه قوربانی نەریتی بنهدایە کە ده. زۆرترین خۆسوتاندن لە نێو ئەو ژنانە دروست کردووه چینه

دا ماڵهی بنهچوارچێوه له م ژنانهدا. ئهو منداڵی وهنی خوارهمهته شودان، شوکردن له به زۆرژنی، به، فرهژنه ژن به
 وهبنهیی دهستهگشتی توندوتیژی ڕۆحی و جه و به نجهشکهتی و لێدان و ئهمافی و سوکایهها بێتووشی جۆره

تی زایهڕەڕی بێ هیواییدا و بۆ نیشاندانی نا و پهلێبکات، لهپشتگیریان  ندێک نییههیچ یاسا و ناوه ی کهو پێیهو به
 پەنا دەبەنە بەر خۆکوشنت. ودۆخهو بار خۆیان له

ــه ــهو خۆســوتاندن ل ــه کــه یو ناوچانــهپارێزگایانــه و ئ ــدهناوه ل ــاتر بــه وهن ــه وێت.کــهرچاو دهدوورتــرن زی و ئ
ی ەتگوزاری و ڕێــژ بوونی خزمــههۆی نــهبــه کانی دیکــه،شــوێنه دا زیــاتر لــهئێــران لــه ی کــهشــار و پارێزگایانــه

ــه ــهمی ناوهک ــنبیری و ه ــدی ڕۆش ــی جۆرهن ــار تووش ــهلی ک ــا ق ــهیرانی کۆمهه ــهتی بوونه�ی ــه وهت ــا وه و ل ه
ش مــهدا و ئهکانســاتهر دژواری و کارهمبــهههســتیارترین تــوێژ لههه بنــهژنــان ده کــه بارودۆخێــک دایــه

ــژ  ــهەڕێ ــهی ب ــهم دیاردهرچاوی ئ ــه ی ــهدا ڕوون دهکوردســتان ل ــهوه، کات ــهب ــهو پێی ــه ی ک  کوردســتانیش خــۆی ل
 .واوی پشــتگوێ خــراوهتــه ی پێکــرا بــهئامــاژە وهرهســهی لهو بوارانــهلــه کــه دایــهو ناوچانهترۆپکــی ئــه

و هەروەهـــا شـــەڕی و عێـــراق، ڕی ئێـــران نـــدین ســـاڵ شـــهزمونی چههـــۆی ئـــه لەالیەکـــی تریشـــەوە بـــه
ــتان و ــاومەتی کوردس ــی ئه موق ــهتێڕوانین ــهتی دهمنی ــهوڵ ــهت و ئ ــۆرهنجام ن ــیچ ج ــه دانی ه ک گوزاریهرمایهس

لێک گــه کێشــهو بــوونەتە  نرت بــووهژاری و بێکــاری و ئێعتیــاد فــراوادا، پانتــایی هــهکــانجۆراوجۆره بــواره لــه
 ن.کهکان زیاتر دهتیه�یهو کۆمه یولتوور ک یرانهی خۆیان قههنۆر  به که

، دۆخێکی ئەستەم و پەراوێزخراوەکانی ئێرانی گرتووه م ناوچهرجهی سهخهیه بە گشتی ئەو بارودخە ئاڵۆزەی که
 .بۆ ژنان خوڵقاندووه یئاڵۆزتر 

ساڵ  ۳۰بۆ  ۱۳نێوان  لهنه خۆسوتاندن تەمەنیان دهست دهده ی کهژنانه و کچ وئه کان زۆرینەیپێی ئاماره به
و زۆربەیان ئه مانهخات. ئهردهده کهساتهقو�یی کاره تەمەنەوەن ژنانی کەمالیه له م کارهدەس بردن بۆ ئه .دایه

ی نهژیانی مندا�  ر زوو لهدرێن و ههشوو ده زۆر به بڕێن، بهخوێندن داده مدا لهنێکی کهمهله ته ن کهمندا�نه
دا کانی خوێندنندهناوه ڵگا و لهن کۆمهالیه ت لهنانهدا و تهماڵهی بنهچوارچێوه له کرێن یانش دهخۆیان بێبه
قلیدی ته ک کارێکیوه سانی دیکههۆی بیسنت و بینینی خۆسوتاندنی که و به وهبنهها توندوتیژی تر دهتوشی جۆره

 نجامدانی.و ئه وهکردنه دووباره سنت بهڵدههه



کیرتین رهژاری به سهتوانین ههو ده دا باوهوهکانی خوارهناو چینه زیاتر له یهم دیاردهرچی ئهگهدا ئهمانهڵ ئهگههل
ی وهرهند وسهژنانی چینی مامناوه ناو له بی�ێت که�م دهبه رینکان ناوبهی خۆکوژی و خۆسوتاندنهرچاوهسه

کانی موو شێوازهکسانی و ههبێ جیاوازی، نایه موو ژنان بههه دا کهو�تێک دا بوونی هەیە. لهڵگاشکۆمه
ژێر ناوی  ی ماڵ و لهچوارچێوه و له زموون دەکەنی پیاو ساالر ئهڵگهیی کۆمهستهتوندوتیژی ڕۆحی و جه

 نجهشکهتی و ئهڕووی سوکایهڕووبه وهن باوک، برا و مێردهالیهلهماڵه ری ئابڕوی بنهک پارێزهدا و یا وهناموس
 کرێت.ڵ دهگهیان لهڵهنیەتی مامهخاوه یهماڵهو بنهکانی ئههو پیاو  ماڵهبنه ک کهک کا�یهو وه وهبنهده

ن، وهکانی خۆیانهکراوهپێشێل ست و بوون و مافهدوای هه به ی کهو ژنانهشێک لهئامرازی به خۆسوتاندن بۆته
 دا.م دژواریانهموو ئهدژی هه له ستانتی و وهزایهربڕینی ناڕەبۆ ده ئامرازێک

هیچ ئامارێکی  و له وهمێنێتهیی دهشاراوه دا بهی ماڵچوارچێوه له داتەوودڕ ی و خۆسوتاندنانهی ئهزۆربه
ن الیه له ساتهم کارهپۆش کردنی ئهردهها پشت گوێ خستنی بە ئەنقەست و پهروههه ڕەنگ ناداتەوە.دا فەرمی

جالی رکردنی بنەماکانی، مهسهدان بۆ چارهوڵ نهتی وههیهخۆیدا هۆکاری ڕوودانی تا ئێستاکه خۆی له وهتهوڵهده
 .خشیوهبه هیم دیاردی زیاتری بهوهرزبوونهبه

 سانهم کهو یاخود هۆکاری مردنی ئه وهنەهێنی بهێڵێته به یهم دیاردهئه که بووه وهوام ئهردهوڵی دەسە�ت بههه
 یهو دژواریانهئه مووکی ههرهی سهرچاوهسه کهتێک وڵه. دهوهستێتهوتاندن ببهخۆس له ی جگههۆکاری دیکه به
موو هه بووه وهوڵی ئهماتیک هههکی سیستیهشێوه به ندین ساڵهدەستەویەخەن و چه ڵیگهئێران له ژنان له که

بۆی کرابێت درێغی  کەوە کهر ڕێگەیهههش لهستهبهو مهوت بکات و بۆ ئهکانی ژنان زهمرۆییه و ئازادییه ئیراده
 .کردووهنه

ستی ئاشکرا هه سە�تە بهم دهنی ئهمهدرێژایی ته به نین کهبیده وهمکی "ناموس" وردبینهچه ر لهبۆ �ونه گه
 یاندنهن میدیا و ڕاگهالیهوخۆ لهوخۆ و ناڕاستهی ڕاستهشێوه به مکهم چهت دان بهرشوعیهدیفاع و مه

ش جۆرهم به بەردەوام ژن وەک مڵکی پیاو پێناسە بکرێت. وڵ دراوهو هه هێزتر کراوهبه حکومییەکانەوە
دا ماڵهی خێڵ و بنهچوارچێوه تی تاکو ئێستا لهئاسانی توانیویه ڕاستیدا زۆر به له ستهم ههکانی ئهریهکاریگه

ی خۆسوتاندنی ژنانی ئیالم و رزی ڕێژەکانی بههۆکاره کێک لهش یهمهر ئهقوربانی. هه وام ژنان بکاتهردهبه
زی و گهندی ڕەبهکردنی پلهستهرجهبه بۆ مکانهم چهی ئهوه. بێگومان ب�وکردنهوهکاتهکرماشان و ... ڕوون ده

 ڵگادا.ئاستی کۆمه له نان بووهکانی ژ ی چاالکیهوهسڕینه

 کی بچوک بوو و بهیهنه�و گەشە دان بە "نامووس پەرەستی" که وهراوجۆرهی جۆ ڕێگه له وڵی داوهدەسە�ت هه
رچی نی ههدهی مهڵگهکانی کۆمهند و ڕێکخراوهچاالکی ناوه کان و ڕێگری کردن لهیاسا ناشارستانییهتی یارمه

ڵ گهله مکانهم چه�م ئهکانیش جێ بخات. بهورهگه شاره ت لهنانهته کیانهخێڵه ستهمک و ههم چهزیاتر ئه
 و کاڵرهکان بهیاری و داواکاری تاکهەشەکردنی ئاستی وشهاکان و گو گۆڕانی به ڵگهوپێش چوونی کۆمهرهبه

و  ڵ بێگانهگهتی لهڕ و دوژمنایهترسی شهی مهوهب�وکردنه ند دەسە�ت بهرچهههچن. ناوچوون دهو له وهبوونه
ڵگا بۆ ی کۆمهوهڕاندنهو گه کیانهها خێڵهم بهوڵی پاراستنی ئهخت و زۆر تا ئێستاش ههست بردن بۆ زهده به

 دات.کی دهسیستمی خێڵه

 کانی خۆیان لهی ماف و ئازادییهباره شیاری ژنان لهی ئاستی و وهرهسهڵگا و چوونهکانی کۆمه�م گۆڕانکاریهبه
ر رامبهبه هی ژنان لوهستانهوتن و وهککهریههۆی ڕوودانی به بێتهده تیدا،واو پیاوساالر و سوننهکی تهڵگایهکۆمه
ها وڵی پاراستنی بههه له وهخۆیه موو توانایهه ماتیک بههکی سیستیهشێوه به دا کهتێکوڵهڵگا و دهکۆمه
کی ملمالنێیە گوزارشت له که کهیهدیارده ڕاستیدا خۆسوتاندن له ربۆیه. ههکان دایهمییهردهکی و ناسهخێڵه
دا ژنان ئیالم و کرماشان ت لهتایبه جۆراوجۆرەکانی کوردستان و به ناوچه کە بەداخەوە لهدات، تی ده�یهکۆمه



رچاو کی بهیهڕێژە به یهی که بوونی ههکیههت خێڵنانهتی و ته�یهزی، کۆمهگهڕە �واردنهو ههڕزگار بوون له بۆ
 اندن.تنجام دانی خۆکوژی و خۆسو ئه به سنتڵدههه

ر هه ی شار پێشی بهوهرهکانی دهگوند و ناوچه وتووی باو لهکی و کلتووری دواکهتی و خێڵهی سوننههاتهپێک
کانیان توشی مافه بوون لهم و ئاگا نهواری کههۆی خوێنده و به ی ژنان گرتووهکی ئازادانهیهجوڵه شنهچه

و رهبه وهتیهکی سوننهیهڵگهکۆمه له کوردستان ی ئێستایڵگاکۆمه رچیگهه. ئوهبنهمافی زیاتر دهتوندوتیژی و بێ
شێکی به ت لهش سوننه�م هێشتاکه، بهوهشێکی گرتۆتهنێت و مۆدێڕنیزم بهنگاو دهکی مۆدێڕن ههیهڵگهکۆمه

 .یهبوونی هه داکانزۆری پێکهاته

 کان لهها نوێیهبه واریک زۆر بوونی شارنشینی و خوێندهدا وهیستێنی گشتندێک بههه ڕوودانی گۆڕانکاری له به
ب�و  دا بهڵگا نوێیهم کۆمهکێشێت. لهالی خۆیدا ڕاده نجان و ژنان بهگهت تایبهکات و بهێ خۆش دهڵگادا جکۆمه
 یهم شێوه. بهوهبنهشیار دهو یان کهێگهکان ژنان تا ڕادەیەکی زۆر سەبارەت بە نزمبوونی پها مۆدێڕنهی بهوهبوونه

م شی ئهندێک بههه ش له�م هێشتاکهبێت، بهندێک شوێن الواز دههه له تی و پیاوساالری سوننهپێکهاته
ک ناتوانن وه ربۆیهدان و هه یهم پێکهاتهژێر گوشاری ئه ژنانێکی زۆر له م پێیهو به یهبوونی هه یهڵگاکۆمه

 ن.بڕیار بده وهی ژیانی خۆیانهبارهن و لهوت بکهڵسوکههه ڕۆییتاکێکی ئەو

 کرێت کهژنان ده له وهڕوانی ئهچاوه وهکهالیه چێت، لهوپێش دهرهو به دایه ڵهجو  له ک کهیهڵگهها کۆمهوه له
 مئه وهکی دیکهالیه �م لهۆیان بن بهو ڕۆڵی نزمرتی خ چی پێگهکانی پیاوساالری بپارێزن و ملکهپاوهها داسهبه

ن بگێڕن و خاوه خۆ ڕۆڵێکی ئازادانهربهک تاکێکی سهتوانن وهده یشتوون کهشیاری گهو  له یهو ڕادهبه که ژنانه
نانەت ند و یاسا و تەبوونی هیچ ناوهئاکامی نه و له ئاراوه دێته بڕیاری خۆیان بن، ڕووبەڕووبوونەوە و ئیراده
 .دۆخهم بارو ک بۆ کۆتایی هێنان بهڕێگایه بێته، خۆسوتاندن بە ناچار دهم ژنانهک بۆ پشتیوانی ئههیوایه

بڵێین  تهش پێویسوهدا دیسانهلێره ، کهکرێت ڕۆڵی پیاوانهزۆری باسی لێدهدا بهتاندنله خۆسو  تێکی تر کهبابه
 ی بهو بۆچوونانهله یهکێکی دیکهیه دەبەستێتەوە وهپیاوانه نیا بهتههۆکاری خۆسوتاندنی ژنان  یو تێڕوانینهئه

کی یهموو ساڵێک ژمارههه دات کهتێکی ئاڵۆز دهی بابهوهکردنهوڵی سادهکان ههکیهرهسه ی هۆیهالوه خستنه
پیاوانیش خۆیان  رچاو بگیرێت کهبهله وهئه دا پێویستهقوربانی. لێره کاتهو ئێران دهکوردستان  زۆری ژنان له

بێ  به خوازێت. بۆیهتیان لێ دهوتێکی تایبهڵسوکهکردار و هه که ی پیاوساالرنکڵگایهکۆمه گەورەبووی
بێت دان دهدرێژە ،کهی کێشهرچاوهسه پیاوان بهنیا زانینی و ته یهم دیاردهماتیک بۆ ئهەتێڕوانینێکی گشتی و سیست

بۆ ئاستی  وهئاستی گشتیه کان لهتی و ئابوورییه�یهکۆمه تهی بابهڕیشه یهوهوڵی ئههه ی کهتهو سیاسهبه
 رچاو ون بکات.بهکی لهرهتی سهبابه یهم شێوهسی دابەزێنێت و بهکهتاکه

 و کلتوور و نەریت و ئایین و له ڕ بووهیرانیش تێپهسنوری قه و بێکاری وئێعتیاد و... له ژاریهه شوێنێک که له
ی تاوانبار  کات، ناکرێت پیاوان بهدیفاع ده ستی پیاوان�ت و با�دهسهده ئاشکرا له یاسا به وهمووشیانهروی ههسه

 ی سنووری تاکەوە.وهرهدهله  ترهنهالیهمههخوازیاری تێڕوانینێکی ه تهم بابهبزانرێت. ئه سەرەکی

و بۆچی ئه که یهوهئاراوە ئه دێته ی کهو پرسیارهو ئه کی نییهتێکی الوهشدا ڕۆڵی پیاوان بابهوهڵ ئهگه�م لهبه
ریوان مه رگی ژنان لهجلوبه تی بهسوکایه تی بهزایهناڕە بۆ وشیاری که له و ئاستهئه تهیشتوونههگ ی کهپیاوانه

کانی وهنگی جو�نهپێشه ن و یاخود لهژنان نیشان بده رب�و لهبه یهو ڕادهکی تا ئهیدان و پشتگیریهمه بێنه
کان بسووتێنن و سهفهی "قهوام دروشمی هاوشێوهردهدا بن و به�نو ژیانی ئاژە پاراستنی ژینگه هت بتایبه

 وژی ژنان تا ئەم ڕادەیە بێدەنگن؟لە بەرامبەر خۆسوتاندن و خۆکبە�م بۆ  ،وهنهکهرز دهن" بهئازاد بکهکان باڵنده



ڕوو تی پیاوی کورد ڕووبهزایهڵ ناڕەگهن لهکهژنانی کورد ده جلی تی بهکورد نین و سوکایه سانێک کهبۆ کاتێک که
ن الیه تی لهزایهنگێکی ناڕەهیچ ده وهیاوی کوردهن پالیه انی کورد لهر کوشتنی ژنرامبهبه �م له، بهوهبنهده
 ؟م پیاوانهتی ئهبابه تهبووهنابیسرتێت؟ بۆ توندوتیژی دژی ژنان، خۆکوژی و کوژرانی ژنان نه وهوانهئه

ی کهڕووداوه بی�ا و دواتریش له نریوامه کەی�ونه لهئەوەی  وانە چم کاردانهئه هۆکاری که یهوهئه کهڕاستیه
ت و ئەو وڵهده ڕوو به کهیهوهک کاردانهش، زیاتر وهی دیکهندین �ونهو چه وانیدا دووپات بۆوهریناز خورسهفه

 مافی ژنان. ت بهتێکی تایبهتا بابه ت نییهرشوعیهنی مهخاوه �تدارەی کهسهندە دهناوه

 تهو بابهری ئههۆکار و دروستکه که وهنهکهده ستهرجهتی ژنان بهو کاته بابهنیا ئهرد تهی پیاوانی کو زۆربه
کان دەکەن ڕووداوه چاوپۆشی له وهله بێت و جگه وهتهوڵهده ندیدار بهیوهنی پهندێکی دەسە�ت یاخود الیهناوه

اسیۆنالیزمی کوردی ی کوردستان و نڵگهکۆمه ی کهوهبۆ ئه وهێتهڕ گهشێکی دهش بهمهبژێرن. ئهڵدهنگی ههو بێده
ند سهی پهکی جوان و جێگهیهوێنه وڵی داوهوام ههردهکانی بهییهوهتهنه وا نیشان دانی داخوازییهزۆری بۆ ڕە به
کانی خۆی تاریکه نهش الیهستهبهم مهبۆ ئه .یهو داخوازیانهی ئهریبخات شایستهده ڕوو که خۆی بخاته له

 ت بهکانی تایبهتهبابه که ها دۆخێک دایهوه له وهداخهنگ بووه و بهریدا بێدهرامبهبه یاخود له الوه خستۆته
 تێک.ها سیاسهقوربانی وه تهژنان تا ڕادەیەکی زۆر بۆ 

 کۆتایی به وهی دیکهڕێگه ژنانێکی زۆرتر له ڕۆژانهو  کی خۆکوژی ژنان نییهرهی سهبێگومان خۆسوتاندن شێوه
نی ئاشکراتر و ئاسان هۆی بوونی الیه به کهرگێکی پڕلەژانە ڵبژاردنی مههه�م خۆسوتاندن به ژیانیان دێنن.

و ئه خۆکوژی کهکانی دژوارترین شێوازه له کێکهیه ی کهوههۆی ئه ها بهروهو هه م کارهی ئهوهبوونی شاردنهنه
ی تا کۆتایی ژیانی کێشه وهر زیندوو مبێنێتهگهمرێت یاخود ئهمردنێکی پڕ ئازار ده یا به دەکات م کارهی ئهسههک

ی ئاگاداری وهڵ ئهگهژنان له .ی بووەوهنگدانهده انی دیکهو بێت، زیاتر لهی تووش دهورهیی و ڕۆحی گهستهجه
ست بوونی ر دهبههۆی له به یهوانهلهنجام دانی کە ئه سنت بهڵدهش ههن هێشتاکهم کارهئهختی و ئازاری سه

 م شێوازهکانی ڕوو هێنانی ژنان بۆ ئهگرنگه هۆیه کێک لهیه بێت، بە�م م کارهیستی ئهی پێوستهرهزیاتری که
ی خهو دۆ ئاست ئه تی خۆیان لهزایهیام و ناڕەکی ئاشکرا پهیهشێوه توانن بهده وهیهم ڕێگهله پێیان وایه که یهوهئه
 .ننیهڵگا بگهوروپشت و کۆمهگوێی ده تێیدان به که

 به و نرێتیهڵگا بگهگوێی کۆمه و بهببیسرتێت  م ژنانهتا هاواری ئه زۆر گرنگه نهم الیهی ئهوهکردنه ستهرجهبه
و  ر پێکهاتهمبههه له م ژنانهتی و ڕقی ئهایهناڕەز  له یهم ڕادهئه بدرێت تا وڵی شیاوی بۆشێوازی جۆراوجۆر هه

ی وهسڕینه ی بهکهنجامهئه ی کهوهجیاتی ئه ڵگادا لهکۆمه کسانی زاڵ لهندیی نادروست و نایهیوهکلتوور و په
تی زایهوێنی ناڕەهه و بکرێته وهرتێتهسکی واقیعی و گشتی ببهوشیارییه وان کۆتایی بێت، بهو ژیانی ئه ستهجه

 .نێوان خودی ژنان دا ببێت ت لهتایبهو به ڵگاسەر کۆی کۆمه ی لهر کاریگه کە ی ڕادیکاڵرتوهوجو�نه

 دات پێویستهدهڕوو  وهتاندنههۆی خۆکوژی و خۆسو  به سا�نه ی کهمرۆییه سارهو خهی ئهبوترێ ڕێژە پێویسته
 ندی هۆکارهپۆلێن به کی دیکهرچاو بگیرێت، لە واتایهبهله ڵگاکۆمه نەخۆشی بنچینەیی له یک نیشانهوه

دا ی ئێمهڵگهکۆمه له که وکوڕییانەیەمو که یران و کێشهو قهندی ئهڕاستیدا پۆلین به خۆسوتاندن له جیاوازەکانی
نجامی ئاسایی ناتوانێت ڵێک ئهکۆمه حکوم کردنی بهش باس کردن و دواتر مهڕوکه نیا بهته ربۆیه. ههیهبوونی هه

و بۆچوون ر ئهمبههه له کی ئاشکرایهتییهتی و دژایهزایهخۆسوتاندن خۆی ناڕە ی کهو پێیهوا بێت بهڕاست و ڕە
 .یهو دۆخهری ئهارێزهر و پپێدهجۆرێک درێژە به ی کهساویلکانه نجامهرئهو ده



ڕوودانی  له که یهڵگهکانی کۆمهگشتیه ڵکو پێکهاتهسی بهکهتاکه کنه ساتانهم کارهری ئههۆکا ڵگایەکدا کهکۆمه له
ی وهم کردنهر بۆ کهوڵێکی کاریگههیچ ههگۆڕانکاری بنچینەیی بێ  گێڕێت، ناتوانرێت بهدا ڕۆڵ دهم دیاردانهئه
 نجام بدرێت.ئه نهمائه

 ڕێوهڕی ژنان بهوپهی بێ ئهوهوسانهز و چهگهکسانی نێوان دوو ڕەر نایهسهله ڵگامی کۆمهەی سیستو کاتهتا ئه
ی ئابووری، باشرت کردنی دۆخی ژیان و ژاری و کێشهرکردنی ههسهنگاوێک بۆ چارهوڵ و ههچێت و هیچ ههده

کانی ژنان، تیهه�یسی و کۆمهکردنی سیستمی پیاو ساالری، پێشێلکردنی مافه تاکەکهڵگا، بنەبڕ گوزەرانی کۆمه
روا بەردەوام دەبێتە مانشێت سوتاندنی ژنان ههخۆ کوشنت و خۆ بێت، کسانی بوونی نهزی و نایهگه�واردنی ڕەهه

 و سەردێڕی هەواڵەکان.



 خشت ینان

 یباستان نە� ردەئ

 

 

 

 

 

 

 

 کرێکارانی وەرزی 

کەش و هەوای تایبەتی کوردستان کە زۆربەی مانگەکانی ساڵ لە سەرما دایە و تەنیا چەند مانگێک لە بەهار و 
هاوین دا باران و تەڕی و قوڕی نیە وای کردوە کە زۆربەی کارەکان هەر لە بەهار و هاوین دا بکرێ. کشت و 

ترین پیشەکانە، بە�م ئەویش بە بۆنەی هەڵکەوتنی کوردستان لە دا یەکێک لە سەرەکیکوردستانکاڵ لە 
ناوچەیەکی بەرز و شاخاوی نەیتوانیوە گەشەیەکی ئەوتۆ بکا چون بەرفراوانی زەوی گونجاو بۆ کشت و کاڵ کەمە. 

بۆتەوە و هەر ئەوەش بۆتە  جیا لەوەش کوردستان وەک هەموو ناوچەکانی تری ئێران بەرەوڕووی قەیرانی ئاو
 بە دێمەکار مانەوەی زۆربەی مووچەکان.  هۆی گەشە نەکردنی کشت و کاڵ و

بەو حاڵەشەوە لە ناوەڕاستی بەهارەوە تا ناوەڕاستی پاییز کشت و کاڵ توانیویەتی بەشێک لە کرێکاران بە خۆیەوە 
ا کەم بوونی ڕووبەری مووچەکان و بە�م هەر وەک گوتر . ژار و دەسکەنە و هەڵگرتنەوەی دەسچنبگرێ بۆ ب

کاران لەو بەشە دا ڕەونەقێکی ی کاری کرێوردستان بۆتە هۆی سەرەکی کە بازاڕ هەروەها دێمەکار بوونی زۆربەی ک
 نەبێ.  وای

بەشی زۆرینەی کرێکارانی کوردستان لە بەشی بیناسازی دا خۆیان گونجاندوە کە بە "کرێکاری مەیدان" 
ی کار، کرێکار زیاترە لە داواکاری بۆ کرێکار و هەموو وەک هەموو بەشەکانی تری بازاڕ شەش ئەو بەدەنارسێنەوە. 

 ڕۆژێک دوای کاتی دەسپێکردنی کار لەشکری بێکاران دەبیندرێ کە لە مەیدانەکان لێک کۆدەبنەوە.

بە�م دەر دەخا. کوردستان خۆی بە پیشەیی بوونی دا گرینگی بە سەر ئەو دوو بەشە بە چاوخشانێکی ئاسایی
یا پشتگیری نە تەنکوردستان پێویستی بە بوونی پشتگیری دەوڵەتی و هاتنی سەرمایە هەیە.  پیشەیی بوونی

سەرمایەدارە  ەشنێک لە بەربەستیش هەیە. لە هەمان کاتدابوونی کوردستان نیە بەڵکو چ دەوڵەتی بۆ بە پیشەیی
نزیکرت بوون لە بازاڕ و هەروەها وەرگرتنی  کوردەکانیش لە هاودەستی لە گەڵ دەوڵەت و بۆ قازانجی زیاتر و

 .یان بۆ دەرەوەی کوردستان ڕاگواستوەپشتگیری دەوڵەتی، سەرمایەکانی خۆ



هەمیشەیی و بە ماوەیی کردنی  بەرگرتن بە هاتنی سەنعەت بۆ کوردستان هەر بەرگرتن بە ساز بوونی هەلی کاری
کۆمەڵگای کوردستانیشە. چون بە پیشەیی بوونی  ، بەڵکو بەرگرتن بە گەشە و نەشەیلە کوردستان کار نییە

کۆمەڵگا تەنیا پێویستی بە هەبوونی کارگە و ماشێن نیە و دەبێ کۆمەڵگاش لە ڕووی شێوەی ژیانەوە گۆڕانی بە 
سیاسەتی سەر دابێت و ژێرخانی ئابووری کۆمەڵگا بە هێز و بەرفراوان بکرێتەوە کە ئەوە بە گشتی لە گەڵ 

دا نێوان سەردەمی جووتیاری و پیشەییکە کوردستان هەروا لە . ئاکام بۆتە ئەوەی ناتەبایە دەسە�ت لە کوردستان
بەشێکی بەرچاوی کرێکارانی کورد بۆ کار و بژیوی ژیان ڕوو بکەنە شارەکانی تری ئێران یان وەک جۆالنێ بکا و 
 .ابردوو ڕوو بکەنە کوردستانی باشوورچەند ساڵی ڕ 

تر بوە، چون هەم هەرزانرت لە کرێکارانی خۆجێی زۆرترین قازانجی بۆ شارەکانی وەرزی بوونی کرێکارانی کورد
کار دەکەن و هەمیش کەمرتین پێداویستیان لەو شارە دەوێ و هیچ پشتگیریەکیشیان نیە و لەوپەڕی بێپەنایی و 

ون یان ەقەرز دەکبێدەسە�تی دا خۆیان بە بازاری کار دەفرۆشن. بەشێک لە بنەماڵە کرێکاریەکان کە وەبن باری 
کوورەخانە خۆ توانایان نیە بژیوی ژیانیان تەنیا بە کار کردنی یەک یان دوو کەس لە سەرخێزانەکەیان دابین بکەن 

 لە کێشەکانی خۆیان چارەسەر بکەن.وەک ڕێگایەک دەبیننەوە تا هەندێک 

ــریین و هەرو  ــبەش ت ــانەی بێ ــانە، دەکەونە خ ــارانی کوورەخ ــی کرێک ــا لەبیرکراوترین ــون ەه ــار. چ ــی کرێک چین
هەم لە شـــارەکان و شـــوێنی نێشـــتەجێ بـــوون دوور دەخـــرێنەوە و ئەوەش دەبێـــتە هـــۆی ون بوونیـــان لە 

ــ ــۆنەی وەرزی ب ــیش بە ب ــتی و هەم ــر و ڕای گش ــاوی بی ــت بەر چ ــنە گش ــای هەر چەش ــان توان وونی کارەکەی
ـــــێ دەســـــتێندرێ ـــــان ل ـــــت. وو هەروەهـــــا کۆمەڵگـــــاش هـــــیچ ها بوونێکی ـــــان نابێ  پشـــــتیەکی بۆی

ــان  ــانتوانیوە خۆی ــتا نەی ــا ئێس ــان هەت ــوونی کارەکەی ــار و وەرزی ب ــوێنی ک ــۆی ش ــارن بە�م بە ه ئەوان کرێک
 لە پاڵ هاوچارەنووسەکانیان ببیننەوە و تەریک کەوتووترین بەشی چینی کرێکارن. 

 کوورەخانە کوێیە؟

رێکارانی کوورەخانە جیاواز بۆ ناسینی کرێکارانی کوورەخانە، سەرەتا دەبێ شوێنی کارەکەیان بناسین. ئەوەی ک
، ە تەریک بوونیەتییەکەمین پێناسەی کوور ارەکەیانە.کرێکار، شوێن و ڕەوشی دەکاتەوە لە بەشەکانی تری چینی ک

لە دووری چەند  دەکات. وازکوورە و کرێکارەکانی جیا ار و شوێنی نیشتەجێ بوونی ئینسانلە ش دوورخراو بوون
وورە پانکاییەکی ک خشت دەپیشێنن.کیلۆمەترێک لە شارە گەورە و چووکەکانی ئێران کوورەکان ساز کراون و 

جیا لەوانە زۆربەی زەمینی کوورەخانە  زۆری دەوێ، بۆوەی هەم کوورەکەی تێدا ساز بکرێ و هەمیش عەمبار.
تەکان. لە قەراخ مەیدانی کار، چەند تەرخان دەکرێ بۆ مەیدانی قاڵب لێدان و هەروەها شوێنی فەنەر لێدانی خش

 ەکرێ بۆ شوێنی مانەوەی کرێکاران کە پێی دەگوترێ "مزڵ". دیوێکیش ساز د

کە بە خراپ تریین کەل و پەل سازکراوە و هیچ  مزڵ تەنیا یەک ژوورە بە بێ حەمام و ئاشپەزخانە و دەسبەئاو
پێداویستیەکی نیە و تەنانەت شوێنی وایە دەالقەکانیشی شیشەی نیە یان دیوارەکانی گەچخاک نەکراوە. مزڵی 

و تاو پەنای بۆ بەرێ و هیچ بەرگریەک لە سەرما و گەرما ناکات و  "با"کوورە تەنیا شوێنێکە کە بەشەر لە دەس 
بۆ سەرجەم مزڵەکان چەند  کات.بارێ کەس لە سەربانی ماڵی خۆی خاترجەم نیە کە دڵۆپە نەئەگەر بارانیش ب

ژوورێکی جیاواز درووست کراوە بۆ حەمام کە ئەوانیش دەبێ ئاوی بۆ گەرم کەی و بە دەیان ساڵ دوورە لە 
ە یان دەتوانین زۆرینستان و ئێران کەڵکی لێ وەردەگرێ. حەمامی ئەوڕۆیی کە ماڵێکی کرێکاری شاری لە کورد

کە لە ڕووی پاکیەوە  دەخۆنەوە بڵێین هەمووی کوورەخانەکان لە ئاوی خواردنەوەی گشتی بێبەرین و ئاوی چاڵ
ئاوی خواردن  ە لە شۆرەکات ساز کراوە و سوێرە.کوورەکچون گومانی لە سەرە و هەروەها لە زۆر شوێن شیرن نیە 

لە الیەن بنەماڵەکانەوە ڕادەگیرێ. هەموو کەس ۆ کوورەکان و بە چەند ڕۆژ جارێک و بە تانکێر دەگوازرێتەوە ب



دەزانێ کە ئاوی خواردن بۆ ڕاگیران نابێت و دەبێ تازە بکرێتەوە بە�م ئەوە شتێک نیە لە کوورەخانە و بۆ 
 کرێکاری کوورە دەس بدا. 

ەکی گەورەی گڵ کۆگای مەیدانی کار کە خشتەکانی لێ لە قاڵب دەدرێ لە ڕووبەرێکی چەند هەزار میرتی دایە کە
شوێنێک تەرخان کراوە بۆ هەڵچنینی خشتە لە قاڵب  لە قەراخ هەر مەیدانێکلێ هەڵدراوەتەوە.  ی"سورمە"یان 

دراوەکان کە دەبێ چەند ڕۆژێک مبێننەوە تا وشک دەبنەوە و لە کوورە هەڵچنینی خشتیان ناو ناوە لە فەنەر 
دان. هەر کوورەیە و بە پێی ژمارەی مەیدانەکانی شوێنی لە فەنەر دانی هەیە چون هەر مەیدانە و تایبەتە بە 

 کارەکەیان بە قۆنتەراتە.چەند کرێکار و 

ێکی تریش هەیە کە کرێکاری خشتەکانی لێ لە فەنەر دەدەن شوێنجیا لەو شوێنەی وا کرێکاران خۆیان 
ئەو خشتانەی وا وشک بوون و ئامادەن کە بربێنە بەر تینی کوورە لە سەریەک هەڵی دەچنێ و  "عەمبارزەن"

 . ڕەوانەی ناو کوورەیان دەکاکرێکاری "چەرخکێش" پاشان 

هەڵدەچنێ و لە سەربانەوە کەسی "چەرخکێش" خشتەکانی لە نێو دا لە سەر یەک هۆڵێکی گەورەیە کە  کوورە
ئاگری تێبەردەدرێ و "کوورە سووز" ئەرکی برژاندنی خشتەکان و میزان کردنی ئاگرەکەی لە ئەستۆیە و پاش 

و خشتە پیشاوەکان  ای کوورە دەکاتەوەکووژانەوەی کوورە و سارد بوونەوەی خشتەکان ئەوە "قرمزدار"ە کە دەرگ
 ار دەکا تا ڕەوانەی بازاڕ بکرێن.دا بلە ماشێن

 ژیان لە کوورە

لە هەموو شارەکانی کوردستان کەسانێک هەن کە پەیوەندیان بە خاوەن کوورەکانەوە هەیە. کەسانێک کە 
سا�نێکی زۆر لە کوورە کاریان کردوە و باوەڕ پێکراوی خاوەن کارن و هەر بەو هۆیەش ڕادەسپێردرێن کە کرێکار 

دا و کەسانێک دەبیننەوە و دێهاتەکان ر ببیننەوە.لە نیوەی زستانەوە ئەو کەسانە دەکەونە خۆ و دەگەڕێن بە شا
 کە بەهارێ بچنە کوورەی مەبەست و کار بکەن.

کرێکارانی کوردی کوورەخانە هەموویان دەبنە "قاڵب دار" و خشت لێ دەدەن. هەر بۆیە بنەماڵەی پڕسەرخێزان 
ەمرت وەردەگرن لە بۆ کار کردن و هەمیش پێداویستی ک بابی دڵی خاوەن کارە، چون هەم کەسانی زیاتریان هەیە

کەس تەنیا ژوورێک بۆ مانەوە وەردەگرن و  ١٠کەس بن و چ  ٣خاوەن کار. بەو مانایەی کە کرێکارەکان چ 
پارەیەک  کە بڕیار دەدەن بچنە کوورە، لە زستان دا بڕەئەو بنەما�نەی مەیدانێک بۆ کار دەدرێتە بەر دەستیان، 

خاترجەم بوونی خاوەن کارە لە هاتنی کرێکارەکانی. ژیانی کوورە  نێوی "موساعەدە" و ئەو پارەیە بۆوەردەگرن بە 
 لە دووهەم مانگی بەهارەوە واتە گو�ن دەس پێ دەکا و تا یەکەم مانگی پاییز دەخاێینێ. 

سەرەتا کە کرێکاران دەچنە کوورە ناچارن دە، پازدە ڕۆژ خەریکی تەخت کردن و بەردبژێر کردنی مەیدانی 
دوای ئەوەی کە مەیدان  ەوە بە کار بۆیان نایەتە ئەژمار.هیچ وەرناگرن و ئکارەکەیان بن و لە بەرامبەر ئەوەدا 

کەن بە قوڕ گرتنەوە و رێ کرێکاران دەس دەتەخت کرا و بەردبژێر کرا و هاتە ئەو ئاستەی کە کاری لە سەر بک
کارکردن ناگرێ. لە کوورە هەموو کەس دەبێ کار بکات و هیچ کێشەیەک یان تایبەمتەندیەک بەری  خشت لێدان.

و تا ژنی دووگیان و پیری بە سا�چوو وەک یەک لە خەو هەڵدەسنت و هەر کەسەی بەشێکی لە منداڵی پێگرتو 
زۆرینەی کرێکاران پێوەی خەریکن و ترین بەشی کار هەمان خشت لێدانە کە یسەرەککارەکە وەئەستۆ دەگرێ. 

دابێشنت و گڵ ئەو کەسانەی کە توانایی خشت لێدانیان نیە دەس دەدەنە کاری تر وەک گۆل ئاو ساز کردن و 
 خشت هەڵچنین.



ە خەو هەڵدەستێ و ل بێ. کرێکار بەیانی پێش تاوهە�تلە کوورە هیچ شتێک بوونی نیە جگە لە ڕەنج و کار نە
خورێن ڕوودەکاتە مەیدانی کار و تا ڕووناکی لە ئاس�ن مبێنێ کار دەکات. هیچ پشوویەک نیە جگە لە چەند 

 وونێکی ئێوارێ کە چایەک بخۆنەوە.چارەگە سەعاتێک بۆ نانی بەیانی و نیوەڕۆ و قاوڵت

نێوان بنەماڵە کرێکاریەکان بۆ بەرهەم هێنانی زیاتر وا دەکا  ڕکەبەرایەتیبە قۆنتەرات بوونی کاری کوورەخانە و 
ەو ماراتۆنە ساختەیە دوا کە کەسەکان بە جەستە ببنە ماشێن و هیچ پشوویەک بۆخۆیان نەگرنە بەرچاو تا ل

 نەکەون.

پاک و خاوێنی لە کوورە وەک ڕێگرێک لە کار چاوی لێ دەکرێ، چون لە کوورە کات گرینگرتین شتە و هەموو 
ووناکی رۆژ تەرخانی کار دەکرێ و شەویش کاتی حەسانەوەیە بۆ دووبارە هەستانەوەی بەیانی و کار. کە وایە ڕ 

هەموو ڕۆژەکانی تر کرێکاران بە هەمان حەمام دەخرێتە رۆژی جومعە و هیچ کاتێک نامێنێ بۆ حەمام کردن. 
 دەنوون و راست دەبنەوە. جلی کارەوە 

 رەژن، منداڵ و بە سا�چوو لە کوو 

هەر وەک پێشرت گوترا لە کوورە هەموان دەبێ کار بکەن و کەس هەڵناوێردرێ و هیچ تایبەت مەندیەکی 
سەرەکی ترین هۆی بە بنەماڵەوە چوون بۆ جەستەیی و تەمەنی نابێتە هۆی دوور خستنەوەی کەسێک لە کار. 

 هێزی کار سەیر دەکرێن. ەککوورە لە الیەن کرێکارە کوردەکانەوە ئەوەیە کە هەموو ئەندامانی بنەماڵە و 

ژنانیش لە کوورە وەک پیاوان دەبێ کار بکەن و سەرەڕای کاری کوورە دەبێ کاری ماڵیش بکەن. بۆ �وونە ئەوانیش 
دەچنە مەیدانی کار و دەس دەبەن بۆ خشت بڕین و پێش نان خواردنیش دەبێ بە زووترین کات نانی 

قاپ و ی کۆکردنەوە و شتنی کرێکارەکانی تر ساز کەن و هەروەها دوای نان خواردنیش کاتێک دەبێ تەرخان
نی تری بنەماڵە کاکەوچک بکەن. ژنان لە کوورە هیچ حەسانەوەیەکیان نیە، چون هەر ئەو کاتە کەمەی کە کرێکارە

شەوانەش ژنان ناچارن کاتێک تەرخانی خاوێن کردنەوەی دایدەنێن بۆ نان و چایی خواردن بەرهەمی کاری ژنانە و 
ژنان کاتیان نەک بەردەوامە و معەیە نانەت لە تەنیا رۆژی تەعتیلیش کە جو شوێنی مانەوە بکەن. ئەو ڕەوشە تە

بە حەسانەوە، بەڵکوو بە جل و بەرگی بنەماڵە شۆردن و نان و چێشت ساز کردن و خاوێن کردنەوەی ناو ماڵ 
 کوورە بۆ ژنان ستەمی موزاعەفە چون نەتەنیا باری کاری ناوماڵیان لە سەر الناچێ بەڵکوو دەچێتە سەر.

ئەوانی تر کار بکەن و کاتی حەسانەوەشیان تەرخانی خزمەت کردن بەرپرسیارێتی ئەوەشیان دێتە ئەستۆ کە وەک 
 بە ئەندامانی بنەماڵە بکەن. 

بابەتێکی جێی تێڕامان لە کوورە ڕاکردنی کوڕان و کچان پێکەوەیە کە لە کوردی دا ناوی "ژن هەڵگرتن"یان لێ 
شوێنی دڵداری نیە، چون هیچ کاتێک بۆ ناسین و تەنانەت دیتنیش نیە. جیا لە ناوە. ڕاستی کوورە ئەوەیە کە 

ژیان لە ژنان سەخت تر  سەختی ژیانی کوورە بۆ هەموان، چاوی باوک و برا و خسڵەتی پیاوساالری ئەوەندەی تر
بردن لە گەڵ پرسیار ئەوەیە ئەی چۆنە کچانێک لە کوورە پەیدا دەبن کە بە بێ ناسین و کات بە سەر  دەکاتەوە.

 ڕابکەن؟و ئەو کەسەی کە بە دڵداری خۆیانی دەزانن، بڕیاری ئەوە دەدەن کە بنەماڵە جێ بێڵن 

جیا لەوەی کە دەبێ ئەشق وەک ڕووداوێک کە لە هەموو شوێنێک خۆی دەسەپێنێ بناسین، بە�م ناتوانین ئەو 
اتی ڕزگاری لێی هەر گەنجێک هەڵوەدا ڕووداوە لە بەستێنەکەی جیاکەینەوە. بەستێنێک کە لێرە کوورەیە و ئاو 

ئەو جەهەنەمەی خاوەن کار و باوکساالری بۆ ژنی ساز دەکەن هۆیەکی سەرەکیە بۆ ڕاکردنی کچان لە  دەکا.
 بنەماڵە. ئاواتی ئەوەی کە تازە پێ�ن بە کوورە ناکرێتەوە و لە زۆر کاتیش دا ئەو ئاواتە وەدی نایە.



نەی دەچنە کوورەش هەموو ژیانیان لە پەراوێزی کوورە دا دەگۆردرێ. ئەوانیش دەبنە هێزی � مندا�نی ئەو بنەما
پێ بدا ناچار بە کارن. خوێندنی ئەو منا�نەش هەر وا قەیرانی  ڕێگەیانجەستەیان توانای کار و ئەوەندەی کە 

ساڵی ی تازە، و مەرج تێ دەکەوێ و تا لە شاری تازە و مەدرەسەی تازە خۆیان دەگونجێنن و ڕا دێن بە هەل
لە ڕووی پەروەردەوە زۆر دوا دەکەون. سەرەڕای ئەوەش ئەو منا�نە بە هۆی ژیان لە خوێندن تەواو دەبێ و 

کوورەخانە هەموو کات لە منا�نی تری مەدرەسە_ئەگەرچی ئەو منا�نە لە گەڕەکە هەژارنشینەکان دەخوێنن_ 
 ئەوان و تەحقیر کردنیان لە الیەن منا�نی ترەوە.  لە ئاستی خۆارترن و ئەوەش خۆی دەبێتە شکانەوەی

نەیە، چون ئەو منا�نە ڕانەهاتوون بە مەعەلیم گەلێک � روا بەشێکی سەرەکی گرفتی ئەو مناکێشەی زمانیش هە
نی کوورە بۆ مەدرەسە تەنیا وەک "رەفعی تەکلیفە" ئەگەر نا بە هیچ � لە ڕاستی دا چوونی منا کە کورد زمان نین.

نەش هاتوچۆی ئەو منا�  ک ژیانی ئەو منا�نە هاوتەبا نیە لە گەڵ ژیانی منا�نێک کە دەبێ دەرس بخوێنن.پێوەرێ
یان بە پێ بۆ مەدرەسە خۆی گرفتێکە، چون کوورە لە دەرەوەی شارە و ئەوان هەموو ڕۆژێ چەند کیلۆمەترێک 

گرێ و بیانبات. زۆرجاریش بنەماڵەکان بڕۆن و بێنەوە یان خۆ لە قەراخ جادە ڕاوەسنت تاکوو ماشێنێک بۆیان ڕا
درەسە بەو مانایە نیە چوون بۆ مە بۆ مەدرەسە.نە � تە رادەسپێرن بۆ هاتوچۆی ئەو مناخۆیان ماشێنێکی کرێگر 

نە لە کارکردن پارێز دەدرێن، بە پێچەوانە ئەوان هەم دەبێ "دەرس" بخوێنن و هەمیش ئەوەی کە کە ئەو منا� 
چاوەڕوانی سەرکەوتن لە  مەدرەسە خۆیان بگەێیننەوە مەیدانی کار و کار بکەن. دەبێ لە زووترین کات دوای

نێک کە هاوکات دەبێ هەم کار بکەن و هەمیش دەرس بخوێنن و ڕۆژانە دەیان کیلۆمەتریش هاتوچۆ بکەن � منا
 موو منداڵی کردنێک بێبەش دەکرێن!نی کوورەخانە لە هە� ێویست بە گوتنیش ناکا کە مناپ ناماقوڵە.

تر گرێی خواردوە بە کارەوە. تەمەن و کەم توانایی هەر وەک منداڵ بوون ئەوانی ژیانی بەسا�چوانیش هاوشێوەی
یان دووگیان بوون بۆ بە کرێکار کردنی کەسەکان گرنگ نیە. گرنگ ئەوەیە کە کەسەکە بتوانێ بجوڵێ. جو�ن 

ر بکات. کاری کوورە بەشی هەمووانی جێ هەیە ێ و زەلیل نەبوە دەبێ کازی کار کردنە. ئەوەی دەتوانێ بجوڵڕەم
و پیرەکانیش دەتوانن لە قەراغەوە هاوکار بن. گەر ناتوانن خشت لێدەن؟ خۆ دەتوانن خشت لە سەر یەک 

 هەڵچنن یان خۆ گۆالو ساز کەن و گڵ دابێژن.

 

 هەموو ئەو شتانەی کرێکاری کوورەخانە لێی بێبەش کراوە!

ۆسێنەر کە هەموو مێژووی خۆی چ پێش بە هۆی بوونی دەسە�تێکی داپڵ ترە.شوێنیێران هارتر لە سەرمایە لە ئ
شۆڕش و چ دوای شۆڕش تەرخانی سەرکوتی چینی کرێکار و پەراوێزخراوان کردوە و هەر چەشنە موقاومەتێکی 

سەرمایەش بە دڕندانەترین شێوە سەرکوت کردوە و هیچ سەنگەرێکی نەهێشتۆتەوە کە بناغەی دەرنەهێنێ، 
مل کەچی هیچ  توانیویەتی دوورگەیەکی ئارام بۆ خۆی دەستەبەر کات و بەهەشتی ئینسانخۆرانی ساز کردوە.

یاسایەک نیە و خۆی بە خاوەنی هەموو ژیان و بوونی کرێکار دەزانێ. لەو هەل و مەرجەدا کرێکاری کوورەخانە 
ەمن هیچ زیادەڕۆییەک�ن ێکارانی جەهەنادەوەستێ و ئەگەر بڵێین ئەوانە کردەیان قات لە خوار کرێکارانی تر ڕ 

 نەکردوە.

بە پێی ڕێژەی کرێکارەوە، کوورەخانە کارگەیەکە کە دەبێ بکەوێتە ژێر سایەی قانونی کارەوە. هەرچەند قانونی 
گۆڕانەی ەکانی ناوچە و جیهانە و بەو ئاڵو کاری ئێران یەکێک لە دواکەوتووترین و هەروەها دژەکرێکارترین قانون

وحانی بەنیازە بەسەری بێنێ بە یەکجاری دەبێتە یاسای کویلەداری، بە�م کرێکارانی کوورەخانە لەوەش دەوڵەتی ڕ 
کە هەموو ساڵێک لە  وەردەگرن هەموو ئەو کرێکارانەی لە کارگە گەورەکان کار دەکەن حەقدەستێک بێبەشن.

کار و بێت و کرێکار و خاوەنسێ الیەنە  اکەو لە سەر کاغەز دەبێ شووڕ  "شوورای عالی کار" پەسەند دەکرێ



ە دەوڵەت تێیدا خاوەن بڕیار بن. لە گەڵ ئەوەی کە ئەو سێ الیەنیە تێک دراوە و دەوڵەتی روحانیش بەرەو ئەو 
خاوەنکاریشی لێ دەرباوێ، بە�م کرێکاری ایەکی یەک الیەنە و تەنانەت دەچێ کە بە یەکجاری بیکاتە شووڕ 

ی لە دەرەوەی "قانوون" کار دەکات چون کاری ە نایگرێتەوە و بە تەواو کوورەخانە ئەو کەمرتین ئاستی حەقدەست
 کوورە قۆنتەراتە نەک ڕۆژکار یان مانگانە. 

ئەو پێشنیارە پێش کار و لە هەموو ساڵێک هەمان نرخی ساڵێ ڕابردوو لە الیەن خاوەنکارەوە پێشنیار دەدرێ.
چار بە مل کەچ بوونین. بە�م پاش چەند حەوتوویەک زستان دا دەدرێ و بە هۆی زۆر بوونی هێزی کار کرێکاران نا

کار ناچار زۆربەی جارەکان خاوەنحەقەکەیان دەکەن. کرێکاران مان دەگرن لە کار و داوای زیاتربوونی لە کار، 
کارە نێوانێک دەگیرێ دەبێت بە پاشەکشە و لە نێوان نرخێک کە داواکاری کرێکارانە و نرخێک کە پێشنیاری خاوەن

 و کار دەس پێ دەکرێتەوە. 

بیمە یەکێک لەو شتانەیە کە بەشێکی کرێکارانی ئێران دەگرێتە خۆ و بۆ هەندێک چارەسەری پزشکی یان خۆ 
هاڵبەت بیمە لە هەموو ئێران و بۆ هەموو پاش تەواو بوونی سا�نی کار کرێکاران دەتوانن لێی بەهرەمەند بن. 

خۆی لە دانی ئەو  یە کە خاوەن کار یان خۆ دەوڵەتشەیە و بە دەیان و سەدان �وونە هەکرێکاران جێگای کێ
 یەیە دەوڵەت کەڵکی تری وەرگرتوە.توە و لە کۆبوونەوەی ئەو سەرماپووڵە پاراس

کار قانوون دەبێ بیمە بکرێن دەکەونە بەر شەپۆلی دەریای بێ بنی چاوبەستی خاوەنپێی کرێکارانی کوورە کە بە 
یدارەی کار". بەو شێوەیەی کە کاتێک فەرمانبەری ئیدارەی کار دێت بۆ نووسینی ناوی کرێکارەکان لە لیستی و "ئ

کار بەشی زۆرینەی کرێکاران ناچار بە خۆشارکێ لە گەڵ فەرمانبەری بیمە دەکا و کەمینەیەک بیمەدا، خاوەن
 یان بدرێتێ. کار و بیمەدێڵێتەوە تا ناویان بنوورسێ و بکەونە بەر ڕوحمی خاوەن

 انی کوورەخانەیە کە زەوت دەکرێن.ئەو �وونانە دوو لە بچووکرتین حەقەکانی کرێکار 

لە  ە بێ شوێنی مانەوەی گونجاو، دوورگرینگرتین کێشەی کوورەخانە، شێوەکار و ژیانی دژە ئینسانی کرێکارانە. ب
ئاوەدانی، بێبەش لە هەموو پێداویستیەکانی پاک و خاوێنی و نەبوونی ئاوی س�مەت و نەبوونی سەعاتی کاری 
و دەیان گرفتیرت کە لە پاڵ نەبوونی حەقدەستی گونجاو و مافە سەرەتاییەکانی کرێکاران، کوورەخانەی کردۆتە 

 وو هێزی لێ بگیرێ و بهاڕدرێ. جەهەنەمێک بۆ هێزی کار کە لەوێ و دوور لە چاوی کۆمەڵگا هەم

بە�م  دالە بازاڕەکان ئێرانە و داواکاریەکی زۆری هەیە بەرهەم هێنانی خشت یەکێک لە زەبەالح ترین پێشەکانی
وەرزی بوونی کاری  لە گەڵ ئەوەش کرێکارەکانی و مافەکانیان هیچ کات و بە پێی پێویست بەرچاو نەکەوتوون.

دوو هۆکاری سەرەکی ئەو پەراوێزخراویەن. کرێکارانی کوورە ڕێگای هاوپشت  کوورەخانە و دووربوونی لە شار
نەک بە پێی سەعات یان ڕۆژ بەڵکوو بە پێی بەرهەم هێنانی بوونیان یەکجار ئەستەمە، چوون شێوەی کارەکەیان 

 خشتە. 

ئەو کرێکارانە لە  ئەو ڕکەبەرایەتییە درۆیینەی خراوەتە نێوان کرێکارانەوە وای کردوە کە هاوچارەنووس بوونی
پێش چاوی خۆیان ڵێڵ بێت. دەی دیارە ئەوان کە نەتوانن وەک "سێنف" هاوپشتی یەک بن ناشتوانن لە گەڵ 

 هاوئاهەنگی و یەکڕیزیەکیان ببێت.کرێکارانی تری ئێران هیچ 



 ناگات! ێت ە�گ یونەخ ەل زییپا

 ینەیحس اریامڕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

لە ژوورەکەمدا دانیشتووم سەرنجی ئەو سووچە دەدم کە ئەوی لێیە, ماق و گوماناوی سەیرم دەکات, وەک ئەوی 
بێت و بە هۆی گومان لە ئەوەی کە من هەر ئەو کەسەم یا نە, پێشرت منی ناسیبێت یان هەواڵێکی گرنگی پێ

نازانم بیر لە چی دەکاتەوە و منیش ناتوانم قسەی لەگەڵ بکەم تەنانەت ناتوانم بجووڵێم بە�م پێدەچێت نایڵێت. 
حەز دەکا بێتە نزیکی منەوە و یان وەک من حەزی لە تەنیاییە و ئێرەی هەڵبژاردووە کە کەس بەو ڕومەتە 

و ڕابردویەکی تاڵ  ی دەرخەری ژیانەکانی سەر جەستەماندو دیارە و ڕەگ، ردەوە کە لە سوور دەکات نەیبینێتزە
 و ناخۆشە.

ی بە ژورکەدا دەکرد و جار جار میوانە ەی من لە خەو هەستم پەنجەرەکە کراوە بوو, بایەک خۆ ئەمڕۆ پێش ئەو 
ڕەنگ زەردەکەمی دەجوو�ند و خۆی بە سەروچاوما دەدا و دخوالیەوە وەک ئەوەی بە شوێن شتێکا بگەڕێت 

, جۆرێک ئاشنا دەینواند ۆوە دەرێدەکرد و پاشان لەگەڵ تەقەی پەنجەرەکە دەچ خۆی بە هەموو کەل و قوژبنا
و هەستم دەکرد لەو شەوە ئەچێت کە من و هە�ڵە بۆ یەکەم جار لە تەقەی پەنجەرە ڕانەچڵەکاین و بۆ هەمیشە 

 بە�م کاتێک "با" لە گە�کەی دەدا من وا هەستم دەکرد وزی گە�کان و پەنجەرە کراوەکا�ان لە قیس چوو،سە
و کاتێکیش "با" خۆیی لە ڕوومەتی من  دەکرد سەیرم دەکاجوان هەستم . کە نایهەوێت هەروا بچێتە دەرەوە

ەم و قەت لە ژورەکەم دەکوتا پێدەچوو بیهەوێت شتێک لە مندا بورووژێنیت بە�م من لەمێژە هەست بە هیچ ناک
شتە دەرەوە و ئێستاکەش یو بە بێ ئەوەی قسەم لەگەڵ بکات دەڕۆ هەندێک جار کەسێک دەهات .مە دەرێیەنا

 شیهەوێت.افتنی هەیە و نە ڕەنگە بزەردە لە سووچی ژوورەکەم داکەوتووە نە هێزی ئاخ یزە ڕەنگئەم میوانە ئاز
رەی ئەم ژوورە تەنگەبە وانی ئەوە دەکات کە ئەو کەسەی هێناویەتی بۆەچێت نیگەرانە و یان شایەد چاوەڕ پێد

کات. من قەت نەمتوانییوە ڕزگار بم یاخود نەمویستووە, نازانم بە�م هەندێک و لێرە ڕزگاری  من, خۆیشی بێت
و ئەو کارانەی کە کردوومە دووبارەی  ژیانی هەنووکە بێنم و بچمەوە پێشووترجار حەزم کردووە کە واز لە 

لە ڕابردوو و قەتیش خەفەتی ئەوەم نەخواردووە کە ڕزگار نیم و  کەمەوە, چونکە من قەت پاشگەز نەبوومەتەوە
دووە دانیشتووم و جاری واش بوە بۆ �وونە هەر کات حەزم کر هەبێت. هەوڵم نەداوە کە داهاتوویێکی گرینگم 

لە  ش.ێستا و ڕەنگە زیاتر لە داهاتوو کە بۆ چەن کاتژمێرێک هەستاوم. لە ڕابردوومدا من زۆر هەستاوم زیاتر لە ئ



ڕابردووی منا هەر شتێک ڕووی دابێت هێندە گرینگ نەبووە کە من دانیشمەوە بە�م ئێستا لە سەر کورسییەک 
دانیشتووم و چاوم بڕیوەتە سووچێکی دیوەکەم کە مێوانێک لەوێ دانیشتووە و ڕەنگی زەردە و لە سوور دەکات 

ژوورەوە و ورد بە دیوەکەدا دەگەڕێت و و باییەکی توند دێتە  چاوەڕوان دەنوێنیت و پەنجەرە کراوەتەوەو 
میوانەکەم لەگەڵ خۆی دەبات و من هێشتا دانیشتووم و شایەد قەتیش نەتوانم یان نەخوازم هەستم و بۆیە 
ڕابردووم خۆشرت دەوێت لە هەنووکە و هەستانیش لە دانیشنت. بە�م ئەگەر ئەو شەوە نەفرەتییەم لە بیر بچێتەوە 

بتوانم گە�کان بورووژێنم و درەختەکان با� بکەن و پەنجەرەکان بە ڕووی "با" ڕەنگە جارێکی تر هەستم و 
بکەمەوە. ئێستاش من هێشتا ئەو ڕۆژانەم جوان لە بیرە کە هە�ڵە بە چاوە سەوز و پێستە کاڵەکەیەوە ئاڵ و 

قەت سوور دەینواند و منیش بەردەوام هەستابووم و قەت نەدەخەوتم و جوان لە بیرمە یەکجار نەبێت 
پەنجەرەمان دانەخرا, نە زستان و نە هاوین!! هەموو ڕۆژێک هە�ڵە لە پەنجەرەکەوە سەیری شار و درەخت و 

و من  و کە شار ڕەنگی مردووی لێ نیشتبێگە�کانی دەکرد و شەقامەکان کە خرۆشابوون. وەک ئێستا نەبو 
داخرابێت. هەندێک جاریش  ەنجەرەبەردەوام لە ژوورە تەنگەبەرەکەمدا لەسەر کورسییەکەم دانیشتبێتم و پ

دەمەو بەیان "رسوە" یەکی شادمان و گەشاوە خۆیی بە ژوورەکەماندا دەکرد و خۆیی دەئا�ندە گەردنی هە�لە 
ر لێوی هە�ڵە و وەک بیهەوێت بچێتە ناخی نیگا سەوزەکەی و پێستە ئاڵەکەی و زەردەخەنەیەکیش دەکەوتە سە

امێزیی منەوە وەک بیهەوێت ماچم بکات لە ڕوومەتم دەخزا و هەموو بەیان دەهاتە ئپاشان رسوەی دەمەو 
جارێکیش چەن گە�یی سەوز و سووری لەگەڵ خۆی دەهێنا و دەبوونە میوا�ان و گە�کان یەکدەم ئۆقرەیان 

پێدەچوو شێعرێک بنووسن بە با�ی پەنجەرە کراوەکاندا و  بە دیوارەکاندا دەنووسان،نەبوو و بەردەوام 
ان لە ئامێزی�ندا دەکرد وەک چڕیینی گۆرانییەکی عاشقانە و بە ژوورەکەدا نیگەران دەگەڕان و بە خشەخشێکی

ەترسی دانیشتنیان چیرۆکییان دەگوتەوە و باسی م و هەراسانییەوە لە سەر شانی من و هە�ڵە دەهاتن و دەچوون
ان بێزارین!! پاشان لە سووچێکی مەترسن ئێمە لە کورسیەکئەرخەیانیانی دەکرد و دەیگوت:  شدەکرد و هە�ڵە

 ژوورەکەدا چاوەڕوانی رسوەیان دەکرد بیانبات بۆ ئەو شوێنانەی کە کورسیەکان حەز لە تەنیایی ناکەن!!

بوو, ئەرخەیانم کە هە�ڵە ئیرت لێرە نییە و ئەرخەیانم ئەوانەیش  ئەوەی لە خەو هەستم پەنجەرەکە کراوەپێش 
م کە کێ ئەم ی پەنجەرە کراوەکانن. لەوە ڕاماو کە جارجار دێنە ژوورەکەمەوە و قسەم لەگەڵ ناکەن دوژمن

هەر لەو شەوە نەفرەتییەوە کە هە�ڵە بۆ هەمیشە خەو بردیەوە  .ی کردۆتەوە کە ساڵیانێکە داخراوەەپەنجەرەی
من ئیرت لە سەر کورسییەکە نەجوو�م و پاییز بوو بە�م ناتوانم بە وردیی ئەو شەوە بێرمەوە بیرم کە چی ڕوویدا  و

بووە و رسوەی دەم بەیان هاتوەتە ئێرە کە بڕێکیش لە  م تێبگەم کە چۆنە ئەم پەنجەرە کراوەو ئێستاش ناتوان
 یو یاخی نییە وەک جاران و میوانێکی ڕەنگ زەردیش ڕابردووم دەچێت بە�م ئەم رسوەیە پیر و داماو دەنوێنێت

ی رسوە ەرچی سەیری ئەم رسوە دەکەم شێوەیوەکەم و ڕۆنیشتووە و سەیرم دەکات. ههێناوەتە سووچی دی
سمەوە و یان ڕەنگە کە من نەتوانم بیاننا ەبنپیر دهێندە پێشوو نادات ڕەنگە "با"کانیش وەک مرۆڤکان  بەیانانی

انی گە�کان بێت. بە�م لە ڕابردوودا دەیانتو اناسم یان ڕەنگە چەن جۆر رسوەمان هەکان نمن هەموو رسوە
بجووڵێنێت و  ئەو گە� ڕەنگ زەرد و سوورەداماوەکەی ئەم بەیانییە ناتوانێت بورووژێنن و ئێستا رسوە پیر و 

بیهەوێت بە من شم هەر سەیری من دەکات و جارجار سەرنجی دیوارەکان دەدا بە جۆرێک کە ڕەنگە نەکەمیوا
بسەملێنێت کە هەموو دیوارەکان ئاشنان بۆ ئەو و شایەد ڕۆژێک لە سەر جەستەی دیوارەکاندا سەوزبوونی بە 

 ە هەواڵی هە�ڵە بپرسێ و نازانێنیگەرانە و نازانم دەیهەوێت چی بڵێت بە من و یان ڕەنگ نیگایجێهێشتبێت و 
بیرم بێتەوە کە چی ڕووی داوە ـ پاییز بوو و ئیرت هە�ڵە لە پاش ئەو شەوە نەفرەتییە ـ کە من هەر هەوڵ دەدەم 

نی پەنجەرەکەش نەیتوانی ڕامانچڵەکێنێت. ساڵیانێکە من هەوڵ دەدەم خەو نەبووەوە. تەنانەت تەقەی داخست
وم دوورتر دەکەوێتەوە و بیرم ، هەرچەندە شوێنی دەکەلێ هاتووە وەک سێبەرمی بێتەوە بیرم بە�م ئەو شەوە

ە کە لە ناکاو پەنجەرە داخرا و گە�کان زەرد بوون و من بۆ یەکەم جار کورسیم خۆشویست و هە�ڵە ناچێتەو 
پاییز لە و سەوزیی گە�کان و فێنکایی رسوەمان لە قیس چوو و  نخەو بردیەوە و خەونەکا�ان کپ و کەڕ بوو 

 خۆیی سەملاند.یەکەم شەوی خۆی دا 



کی تایبەتەوە دیسان خۆیی کرد بوو, رسوەیەکی تر بە لەنجەو الرێ ەئەوەی لە خەو هەستم پەنجەرەکە کراو پێش 
بە ژووردا و ئەمجار ڕاستەوخۆ هاتە ئامێزمەوە و بڕێک خۆی لە ڕوومەتم خزاند و پاش ئەو هەمووە ساڵە بۆ 

دەرکەوتن و گە� ڕەنگ  وەرەیەکەم جار هەستم بە فێنکایی کرد و پاشان میوانەکەمی لە ئامێز گرت و لە پەنجە
 نم دەکردسەیر دەرەوە و من کە تەنیا  ەش کە لە سووری دەکرد بە بێ ئەوەی وشەیەک بڵێت لەگەڵی چوو زەردەکە

ا هات و بە بێ ئەوەی بزانم دەنگم هەڵێنا و هاوارم لێکرد: ـ هۆ میوانە ئازیزە بێدەنگەکە مووچڕکێک بە لەشمد
کە  _ بەرەو الی چەن گە�ی سەوزی گەنجکی دایەوە و سەرنجمی دەتهەویست چیم پێ بڵێیت!! تەنیا ئاوڕێ

ژوورەوە ـ ڕاکێشا. ڕەنگە دەیانهەوێت بنووسن بە دیوارەکاندا یان چیرۆکێکم بۆ بگێڕنەوە لە  ەهەوڵیان دەدا بێن
ە ڕابردووە دوورەکان یان... نازانم چی لە مێشکیاندا دەگوزەرێت بە�م بە هار و هاجییەکی سەیرەوە خۆیان ب

چونکە ئەمانە زۆر  نادەیناسن یان مندا دەدەن و چاودەگێڕن بە ژورەکەمدا و ڕەنگە هەواڵی هە�ڵە بپرسن نازانم 
گەنج دەنوێنن و پڕن لە شادمانییەک کە من تێناگەم و ئەمانیش قسەم لەگەڵ ناکەن یان لە زمانم نازانن بە�م من 

ش ڕەنگە هەر بە پێکەنینە سەوزەکانیانەوە تێبگەم کە پێشرت کە لە زمانی هەموو گە�کان تێدەگەیشتم ئێستا
دەیانهەوێت باسی چی بکەن. یەکێک لە گە�کان دەم بە پێکەنیین سەیرم دەکات و خۆی لە ئامێزم گرتووە وەک 
ئەوەیی بیهەوێت دەستم بکێشێت و ڕەنگە ئێستە بزانم پاییزێکی تر داهاتووە و میوانە ڕەنگ زەردەکەم 

. ەوەکردبو  ەی من لە خەو هەستم پەنجەرەکەیڕەنگە بزانم کێ بوو ئەم بەیانییە پێش ئەو دەیویست چی بڵێت و 
دەر بکەم و بۆ ماوەیەک  وی قاچمم و بڕێک تەز ێهەست دەکەم بتوانم بجووڵ ئێستا پاش ئەو هەموو ساڵە

کانم و کورسییەکە بە جێ بێڵم و هەستم! دەستم گرت بە لێواری کورسیەکەوە هەموو هێزم دایە سەر دەستە
 بەستبوو, چاوەکانم قوچاند, سمتم تەکان بدەم هەموو گیانم دەقی زەویی توند ڕاگرت و هەوڵمدا قاچەکانم لە 

بەرز کردەوە, هەستم دەکرد ئەمە خەونە و چاوەکانم توندتر قوچاندوو و لە ناکاو ئەو شەوە نەفرەتییەم بیر 
شەوە بە شاندا کەوتبوو و خەوێکی قووڵ بردبوویەوە  هاتەوە و هە�ڵە هاتە پێش چاوانم هەر ئەو جۆرەی کە ئەو

و گە�ی سوور لە سەر جەستەی سەوز دەبوو! نەمدەویست چاوم بکەمەوە و حەزم دەکرد بۆ جارێکی تر بیبینم 
و ئەو شەوەم بە وردی بیر هاتەوە کە تەقەی داخرانی پەنجەرە هات و هە�ڵە نەجوو� و من دەنگم کپ ببوو 

 ەڕابوو و قاچەکانم شل ببوون و زانیم کە ئەمە تەوژمی پاییزە پاییز!!و ڕەنگم زەرد هەڵگ
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