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سەرنووسەر سەروتار
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وێڕای خۆشەویستی و ڕێزمان بۆ خوێنەران و سوودمەندانی گۆڤاری شیکار، لە وەرزی 
پایزی 20١٩دا و ژمارەی )28(ی گۆڤارەکە پێشکەش دەکەین و بەردەوامی بە خزمەتی 

خۆمان لە کاروانی رۆژنامەگەریی کوردیدا دەکەین.

لەم ژمارەیەدا، ناوەڕۆکی بابەت و لێکۆڵینەوەکانمان چەند تەوەرێکی گرتۆتە خۆی و 
بابەتانەدا چڕ کردۆتەوە کە  نووسەرانی هێژای گۆڤارەکەمان هزری گەشی خۆیان لەو 
خزمەت بە یەکسانی و پرسی جێندەر دەکات، هەروەها بابەتی پەروەردەیی ئاست بڵند 

و گفتوگۆی جیاواز و پڕ زانیاری.
تەوەرێک کە بەردەوام گۆڤاری شیکار خۆی بە خاوەنی دەزانێت و بە زانیاری دروست 
خوێنەری لێ ئاگادار دەکاتەوە، پرسی فێمینیزم و جێندەر و بابەتە کۆمەاڵیەتییەکانە. 
لەم ژمارەیەدا تیۆری و مێژووی فێمینیزم تاوتوێ کراوە و لە الیەن مەهاباد قەرەداغی 
پێشکەش کراوە. هەروەها میدکانی ئافرەتان و رۆڵیان لە رۆژنامەگەریی کوردیدا لە الیەن 
ناسک سەعیدەوە خراوەتە بەرباس، دوو لێکۆڵینەوەی بەهاداریش یەکەمیان سەبارەت 
ئەویتریان  و  لێکترازانی خێزان  لەسەر  کاریگەرییان  گۆڕانی کۆمەاڵیەتی و چۆنێتی  بە 
سەبارەت بە کولتووری تووندوتیژی لە کۆمەڵی کوردستاندا، خراوەتە ڕوو، لە الیەن دوو 
ئەمین شوانی و دووەمیان د.عارف حیتۆیە. باس  یەکەمیان هێمن  نووسەری هێژاوە، 
لە ژنێکی ناوداری گەرمیان کراوە لە الیەن ستار جەبارییەوە و، کازم جەبارییش سێ 
ئافرەتی سترانبێژی وەیاد هێناوەتەوە کە لە سەردەمەکانی خۆیاندا رچەشکێن و ناسراو 

بوون.
ڕاکێشەیە کە نووسەر و ڕەخنەگری  بابەتە سەرنج  کوردەواری بە دەم گۆڕانەوە، ئەو 
کوردستاندا  کۆمەڵی  لە  گۆڕانکاری  لەبارەی  حەسەن  حەمەسەعید  گەلەکەمان  هێژای 
سەرنجی  و  داون  سەرنجی  ورد  ورد  خەزنەدار،  مارف  الی  لە  گێڕانەوەکان  رێگەی  لە 

خوێنەریان بۆ ڕادەکێشێت. 
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لە بابەتی پەروەردەدا؛ نووسەری بەردەوامی گۆڤارەکەمان، ڕەزا شوان باس لە کۆمیدیا 
لە ئەدەبی مندااڵندا دەکات، کە گرنگی زۆری هەیە لە گەشەسەندنی کەسایەتی منداڵدا. 
بابەتێکی دیکەش کە پەیوەندی بە دەروونناسی ژیانی رۆژانەوە هەیە، چۆن مندااڵن لە 
مردنی باوانیان ئاگاداربکرێنەوە، لە الیەن سەرنووسەرەوە نووسراوە و پێشکەش کراوە. 
ئەم بابەتە بەهۆی گیانلەدەستدانی منداڵێکی چوارسااڵنەوە وروژێندرا کە 2٣ رۆژ دوای 
شەهیدبوونی باوکی گیانی لەدەست دا و مەرگی ئەو بوو بە بابەتێکی زیندووی میدیاکان. 
مندااڵن  دەتوانێ  دایکیان  یان  باوکیان  مردنی  لە  مندااڵن  ئاگادارکردنەوەی  چۆنێتی 
بپارێزێت لەو زیانە دەروونییەی کە مردنی باوان بە منداڵی دەگەیەنێت.  جگە لەم دوو 
بابەتە پەروەردەییە گۆڤاری شیکار، گفتوگۆیەکی ڕاشکاوی لەگەڵ مامۆستا و نووسەر و 
پەروەردەکار بەڕێز فەهمی کاکەییدا کردووە و ئەزموونی ئەو هێژایە کە پەنجا ساڵ زیاترە 

لە بواری پەروەردەدا کار دەکات، خستوویەتیە بەردەستی خوێنەران.

لە بابەتی گەشەپێدانی مرۆیدا دوو بابەتی سەرنجڕاکێشمان پێشکەش کردووە، یەکەمیان 
لە الیەن نووسەری بەردەوامی گۆڤارەکەمانەوە، هێرش شکاک نووسراوە و باس لە ڕۆڵی 
گەشەپێدانی مرۆیی لە گەشەی دەوڵەتدا دەکات، دووەمیشیان لە الیەن مامۆستا لوقمان 

ڕەواندزییەوەیە و سەبارەت بە ڕۆڵی داتا لە پێشخستی واڵتدا. 

ئەدەب یەکێک لەو ژانر و بوارە گرنگەکانە کە گۆڤاری شیکار بەردەوام بایەخی پێی 
داوە، لەم ژمارەیەدا نووسەری زێدە هێژا و پڕ بەرهەم شێرزاد هەینی لەبارەی نووسەری 
تورک و جیهانی خاتوو ئێلیف شەفەق بابەتێکی ئامادە کردووە و ژیان و دنیابینی ئەو 

و بەرهەمەکانی ئەوی تاوتوێ کردووە و ناساندووە.

نووسەرە  بۆ  خۆشەویستیم  و  رێز  ئەوپەڕی  شیکار،  گۆڤاری  سەرنووسەری  وەک 
الیەکی  لە  شیکار،  گۆڤاری  زانیاریخوازەکانی  خوێنەرە  و  الیەک  لە  خامەرەنگینەکان 
ترەوە، هەیە. هیوامانە تەمەنیان سەدان وەرزی پڕ داهێنانی مابێت و ئێمەش لەگەڵیاندا 
بەردەوام بین لە پێشکەشکردنی گۆڤارەکانمان بە خوێنەران و سوودلێوەرگرانی هێژا. تا 

وەرزی داهاتوو بە خۆشەویستیتان دەسپێرم.
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یان  کولتووری  سیاسی،  بزوتنەوەی  وەسفکردنی  بۆ  دەکرێت  فێمینیزم  دەستەواژەی 
ئابووری بەکار ببرێت کە ئامانج لێی بەدەستهێنانی مافی یەکسان و بەرگریکردن بێت لە 
ئافرەتان. فێمینیزم ئاوێتەی تیۆرییەکانی سیاسەت، کۆمەڵناسی و فەلسەفە دەبێت و 
لەو بوارەیاندا کە بایەخ بە جیاوازی جێندەر دەدەن، وەک چۆن ئاوێتەوی ئەو بزوتنەوانە 
دەبێت کە بەرگری لە مافی جێندەری یەکسان دەکەن بۆ ژنان و ئەو هەڵمەتانەی بۆ 
بەرژەوەندی و مافەکانی ژنان دانراون و دامەزراون. گەرچی دەستەواژەکانی »فێمینزم« 
رۆژانەی  زمانی  لە  بەاڵم  نەبوون،  بەرباڵو  زۆر  ١٩٧0کان  سااڵنی  تا  »فێمینیست«  و 
گشتیدا پێشتریش بەکار براون، بۆ نموونە، کاترین هێپبورن لە ساڵی ١8٤2 دا لە فیلمی 

ژنی ساڵ دا باسی بزوتنەوەی فێمینیزم دەکات.

بە پێی ماگی هیوم و رێبیکا وۆڵکەر، مێژووی فێمینیزم دابەش دەکرێتە سەر سێ شەپۆل. 
بوو.  بیستەم  سەدەی  سەرەتای  و  نۆزدەیەم  سەدەی  لە  فێمینیزم  شەپۆلی  یەکەمین 
دووەمین شەپۆلی فێمینیزم لە نێوان ١٩٦0ەکان و ١٩٧0کان بوو. سێیەمین شەپۆلیش 
تیۆری  هەیە.  درێژەی  ئێستا  کاتی  تا  و  پێکردووە  دەستی  ١٩٩0ەکانەوە  سااڵنی  لە 
لە دیسپیلینی  بریتییە  لەم جواڵنەوە فێمینیستیانەوە سەرچاوەی گرتووە.  فێمینیست 
جۆراوجۆری وەکو جوگرافیای فێمینیست، مێژووی فێمینیست، و ئەدەبیاتی ڕەخنەیی 

فێمینیزم.

تێڕوانینە  لە  زۆر  ژمارەیەکی  گۆڕینی  هۆی  بووە  رۆژئاوادا  کۆمەڵگەکانی  لە  فێمینیزم 
باوەکان، هەر لە کولتوورەوە بگرە تا دەگاتە یاساکان. چاالکوانە فێمینیستەکان هەڵمەتی 
جۆراوجۆریان رێکخست بۆ بەدەستهێنانی مافە یاساییەکانی ژنان)مافی بەڵیننامە، مافی 
خاوەندارێتی، مافی دەنگدان(؛ هەروەها بۆ مافی ئۆتۆنۆمی ژنان سەبارەت بە جەستەی 
خۆیان، مافی لەباربردنی منداڵ و وەچەنانەوە)لە نێویاندا مافی بەدەستهێنانی ئامرازەکانی 
بەرگرتن لە منداڵبوون و مافی سەرپەرشتی تەندروستی لە کاتی دووگیانیدا(، هەروەها 
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مافی پارێزگاریکردن لە ژنان و کچان لە تووندوتیژی ناوخۆیی خێزان، هەراسانکردنی 
سێکسی، پاراستنیان لە شوێنی کارکردنیان، لە نێو ئەوانەشدا مافی مۆڵەتی دایکایەتی 
هەموو  دژی  و  ڕەگەزی  هەاڵواردنی  بە  دژ  هاوسان،  کاری  بۆ  یەکسان  کرێی  مافی  و 

جۆرەکانی جیاکاری جێندەری لە بەرامبەر ژندا.
لە میانەی زۆرێک لەم مێژووەدا، بزوتنەوە فێمینیستیییەکان سەرکردەیان هەبووە و لە 
ناو چینی ناوەڕاستی ژنانی سپی پێستدا لە باکووری ئەمریکا و رۆژئاوای ئەوروپادا، 
ئاراستەی  لە وتاری سوجونەر تروث ەوە کە لە ساڵی ١8٥١  هەڵکەوتوون. الی کەم 
فێمنیستەکانی ئەمریکا، پێشنیاری بۆ فێمینیستەکانی نەژادەکانی تر کرد کە بزوتنەوەی 
فێمینیستی جێگرەوە دابنێن. ئەم رەوتە تا سااڵنی ١٩٦0ەکان درێژەی کێشا و داخوازی 
مافە مەدەنییەکانی ژنانیان دەکرد لە والتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا و ئەمریکای التین، 
هەروەها لە کاتی هەرەسی کۆلۆنیالیزم لە ئەفریقیا و ناوچەی کاریبی و چەند بەشێکی 
ئەمریکای التین و باشووری رۆژهەاڵتی ئاسیا. لەو کاتانەوە، ژنان لە واڵتانی داگیرکراوی 
ڕەخنەیان  موهانتی،  تاڵپەید  چاندرا  وەکو  سێیەمدا،  جیهانی  لە  و  ئەوروپا  پێشووی 
فێمینیستە  نەژادە.  لەسەر  چڕبوونەوەیان  کە  بەوەی  دەگرت  رۆژئاوایی  فێمینیزمی  لە 

ڕەشەکانیش، وەک ئەنجێال داڤیس و ئەلیس وۆڵکەر، هەمان گۆشەنیگایان هەبوو.

مێژوو:
سیمۆن دی بۆڤوار وای نووسی »یەکەم جار کە ژن پێنووسی هەڵگرت و بەرگری لە 
 Epitre « توخمی خۆی کرد« کرستین دی پیزان بوو کە لە سەدەی پانزەیەمدا کتێبی
لە سەدەی  au Dieu d›Amour - پەیام بۆ خواوەندی خۆشەویستی« نووسی. 
شانزەشدا هێنریک کۆرنەلیس ئاگریپا و مۆدێستا دی پۆزۆ کاریان لەسەر کرد. لە سەدەی 
حەڤدەشدا ماریا لی جارس دی گورنای، ئانا برادستریت و فرانچیس پاولین دی البار، 

شتیان لەو بارەیەوە نووسی.

شەپۆل.  سەر سێ  کردە  دابەش  بزوتنەوەکەیان  مێژووی  لێکۆڵەران  و  فێمینیستەکان 
لە  کە  دەگرێتەوە  دەنگدان  مافی  بۆ  ژنان  بزوتنەوەکانی  بە  ئاماژە  یەکەم  شەپۆلی 
)کە  پێکرد  دەستی  بیستەمدا  سەدەی  سەرەتاکانی  و  نۆزدە  سەدەی  کۆتاییەکانی 
داخوازی سەرەکییان بەدەستهێنانی مافی دەنگدان بوو بۆ ژنان(. شەپۆلی دووەم بیرۆکە 
ژنەوە  ئازادی  بزوتنەوەی  بە  بوون  پەیوەست  کە  بوو  چاالکیانە  و  هەڵمەت  ئەو  و 
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و  یاسایی  مافە  بۆ  بوو  هەڵمەت  پێکرد)کە  دەستی  ١٩٦0ەکانەوە  سەرەتای  لە  کە 
کۆمەاڵیەتییەکانی ژنانەوە(. سێیەمین شەپۆل بریتی بوو لە بەردەوامی ئەو چاالکی و 
لە  بهێنن،  بەدەستی  نەیانتوانیبوو  فێمینیستەکان  دووەمی  شەپۆلی  کە  داخوازییانەی 

سەرەتای ١٩٩0ەکانەوە دەستی پێکرد و تا ئێستاش بەردەوامی هەیە.

شەپۆلی یەکەم:
بریتییە لە درێژکراوەی چاالکییەکانی ژنان لە سەدەی نۆزدەیەم و سەرەتاکانی سەدەی 
بیستەم لە بەریتانیا و ئەمریکا. لە بنەڕەتدا هاندان و هەوڵەکان بۆ بەدەستهێنانی مافی 
یەکسان بوو لە نێوان ئافرەتان و پیاواندا لە بواری مافی بەڵیننامەکان، مافی خاوەندارێتی 
لە موڵکوماڵدا، قەدەغەکردنی هاوسەرگیری زۆرەملێ و قەدەغەکردنی خاوەندارێتی مێرد 
بۆ ئافرەتانی هاوسەریان و)هەروەها منداڵەکانیان(. هەروەها، لە کۆتاییەکانی سەدەی 
و  سیاسییەکان  مافە  بەدەستهێنانی  لەسەر  دەکردەوە  جەختیان  چاالکوانان  نۆزدەدا، 
مافی  بەدەستهێنانی  تایبەتیش  بە  بڕیاڕ،  و  ناوەندەکانی سیاسەت  بۆ  ژنان  گەیشتنی 
بەشداری لە دەنگدان و خۆپااڵوتن لە هەڵبژاردنەکان. لە نێو ئەو ئافرەتانەی کە لەو 
هەڵمەتی  هێشتا  سەنگەر،  مارگەرێت  و  کلێر  دی  ڤۆڵتارین  بوون،  چاالک  سەردەمەدا 
بەدەستهێنانی مافە سیاسی و ئابوورییەکانی ئافرەتانیان رێکدەخست. لە ساڵی ١8٥٤دا، 

فلۆرەنس نایتینگال رێکخراوی پەرستارانی ژنی دامەزراند و بە سوپاوە گرێدران.

چاالکتر،  و  کاریگەرتر  زۆر  شێوەیەکی  بە  دەنگدان  مافی  بزوتنەوەی  بەریتانیا،  لە 
و  دا  لە ساڵی ١٩١8  پێکرد.  مافی دەنگدان، دەستی  بەدەستهێنانی  بۆ  چاالکییەکان 
ساڵ   ٣0 سەرووی  تەمەن  ئافرەتانی  کە  کرد  ئەوەی  گەرەنتی  ئەوساڵە  چاالکییەکانی 
کە خاوەنی خانوویەکن، مافی دەنگدانیان هەبێت. لە ساڵی ١٩28 ئەم مافە بۆ هەموو 
سەرکردەکانی  ئەمریکا،  لە  کرا.  دابین  سەرووتر،  و  یەک  و  بیست  تەمەن  ئافرەتانی 
ب  سوزان  ستاتۆن،  کادی  ئیلیزابیث  مووت،  لوکرێتیا  نێویاندا  لە  ژنان،  بزوتنەوەی 
ئەنتۆنی، کە هەڵمەتیان بۆ لەناوبردنی کۆیالیەتی کردبوو لە پێش هەڵمەتی داخوازی 
مافی دەنگدانەوە، هەموویان لەژێر کاریگەری هێزی بیری کواکەر بوون. شەپۆلی یەکەمی 
فرانسیس ویالرد، کە  ژنانی گرتەوە. وەکو  لە  ئەمریکایی، ژمارەیەکی زۆر  فێمینیزمی 
سەر بە یەکێتی ژنانی سەر بە گروپی کرستیانی کۆنەپارێز بوو. جگە لەویش، ماتیلدا 
جۆسلین، کە ڕادیکاڵتر بوو، کە خۆیان وەک کۆمەڵەی ژنانی ناسیۆنالیستی بۆ مافەکانی 
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دەنگدان دەناساند. شەپۆلی یەکەمی فێمینزمی ئەمریکا وا دادەنرێت لە سەرەتای دانانی 
مافی  دەستووردا  لە  هاتبێت، چونکە  کۆتایی  دا   ١٩١٩ لە ساڵی  ئەمریکا  دەستووری 

دەنگدان و خۆپااڵوتن بۆ ژنان لە سەرتاسەری واڵتدا، چەسپێندرا.
دووەمی  شەپۆلی  ناونانی  دەسپێکردنی  بە  فێمینیزم  یەکەمی  شەپۆلی  دەستەواژەی 
نوێیەکان دەستیان بە  بزوتنەوە فێمینستییە  فێمینیزم کۆتایی بە قۆناغەکەی هات و 
چاالکی کردەوە و جەختیان لەسەر بەڕەنگاربوونەوەی نایەکسانییە کولتووری، کۆمەاڵیەتی 

و سیاسییەکان، دەکردەوە.

شەپۆلی دووەم:
شەپۆلی دووەمی فێمینیزم، بریتییە لە قۆناغی چاالکییەکانی سەرەتاکانی ١٩٦0کان و 
تا کۆتاییەکانی ١٩80کان. لێکۆڵەر، ئەمێلدا ویڵهان وای دادەنێت ئەم شەپۆلە بەردەوای 
دەنگدانیان  مافی  بزوتنەوەی  ئەمریکا  و  بەریتانیا  لە  کە  فێمینیزمە  یەکەمی  شەپۆلی 
شەپۆلی  قۆناغی  ناولێنانی  دەستپێکی  تا  فێمینیزم  دووەمی  شەپۆلی  پێکرد.  دەست 
شەپۆلی  بەراوردی  فرێدمان،  ئێستیل  لێکۆڵەر  هەبوو.  درێژەی  فێمینیزم،  سێیەمی 
یەکەم و دووەمی فێمینیزم دەکات کە جەختیان لەسەر بزوتنەوەی مافەکانی دەنگدان 
دەکردەوە، هەرچی شەپۆلی دووەمە جەختیان لەسەر بەرەنگاربوونەوەی نایەکسانی لە 

مافە کولتووری، کۆمەاڵیەتی و سیاسییەکان دەکردەوە.

سیمۆن دی بۆڤوار و ڕەگەزی دووەم
و  سیاسەت  فەلسەفە،  ڕۆمان،  بۆڤوار،  دی  سیمۆن  فەرەنسی  فەیلەسوفی  و  نووسەر 
لەبارەی مەسەلە کۆمەاڵیەتییەکان، لێکۆڵینەوە، بیرەوەری و ژیاننامەی نووسی. ئەو بە 
ڕۆمانە میتافیزیکییەکانییەوە زیاتر لە هەموو ژانرەکانی تر، ناسرا، بە تایبەت ڕۆمانەکانی 
کە  دووەم«  دکتۆراکەی »ڕەگەزی  نامەی  و  اللەنگییەکان«  و »  بمێنێتەوە«  »هات 
ناوەڕۆکەکەی وردەکاری چەوساندنەوەی ئافرەتانی ڕوون دەکردەوە و تیایدا سەبارەت بە 
فێمینیزمی بونیادگەری دواوە کە شۆرشی ئەخالقی ئامانجیان بووە و لە ساڵی ١٩٤٩ 
چاپ بووە و وەرگێڕانە ئینگلیزییەکەشی ساڵی ١٩٥2 باڵو بووەوە. وەک بونیادگەرێک 
پرەنسیپەکانی جان پۆڵ سارتەری قبوڵ کرد سەبارەت بە بونیادگەریی و ئەوەی کە 
» مێ وەک ژن لەدایک نابێت، بەڵکو دەکرێت بە ژن«، تیایدا جەخت لەسەر سترکتور 
ئەمە  بۆڤوار  دی  کە  دەکاتەوە،  تر  ئەوانی  و  ژن  لە  یەک  هەر  کۆمەاڵیەتی  پێگەی  و 
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مێژووەوە  لە سەرەتای  هەر  وایە  پێی  دادەنێت.  ئافرەتان  بناغەی چەوساندنەوەی  بە 
ماری  تەنانەت  زانراوە،  ئاسایی  وەک  پیاو  و  دانراوە  الدەر  و  ناسروشتی  وەکو  ژن 
وڵستۆنکرافتیش پیاوی وەک نمونەی بااڵ داناوە بۆ ئەوەی ژن پێی بگات. دی بۆڤوار 
تاوتوێی ئەوە دەکات و دەڵێت بۆ ئەوەی فێمێنیزم بۆ پێشەوە هەنگاو بنێت، دەبێت ئەم 

نمونەیە فەرامۆش بکات.
لوغزی مێینە:

لە کتێبی »لوغزی مێینە«ی بێتی فرێدان لە ساڵی ١٩٦٣، ڕەخنە لەو ڕوانینە گیراوە کە 
ژن تەنیا لە چوارچێوەی ماڵ و ماڵداری و منداڵداریدا قەتیس بکرێت. ئەو سەرکۆنەیەی 
لەمالوە،  مێینە«ش  »لوغزی  کتێبی  و  کردی  تایمز  نیۆرک  رۆژنامەی  لە  فرێدان  کە 
واڵتە  کۆمەاڵیەتی  چنینی  ١٩٦٣دا  ساڵی  لە  و  دا  هان  ژنانی  هاوچەرخی  بزوتنەوەی 
تری  واڵتانی  لەسەر  کاریگەری  و  هەڵوەشاندەوە  جارێ  بە  ئەمریکای  یەکگرتووەکانی 
جیهانیش دانا و وەک یەکێک لە کاریگەرترین کتێبی سەدەی بیستەم دانرا. لە کتێبەکەدا 
کە  دەکات  لێ  وایان  و  دادەنێت  هەڵە  سیستەمی  و  باوەڕ  قوربانی  وەکو  ژن  فرێدان 
خۆیان  ناسنامەی  نەدۆزنەوە  خۆیان  ژیانی  بۆ  مانایان  و  بکەن  ون  خۆیان  ناسنامەی 
تەنها لە نێو ناسنامەی خێزانەکانیان بدۆزنەوە. فرێدان بە تایبەتیش ئەو سیستەمە وا 
دەستنیشان دەکات کە لە دوای جەنگی جیهانی دووەمەوە لە نێو چینی ناوەڕستدا و لە 
شارۆچکەکاندا بااڵدەست بوو. لە هەمان کاتدا، دوای جەنگی ئەمریکا و هەرەسهێنانی 
ئابوورییەکەی، کە بووە هۆی گەشەسەندنی تەکنەلۆجیای نوێ کە وای کرد ئامرازەکانی 
کارکردنی ناوماڵ بە ئاسانتر بێنە دەست لە هەمان کاتدا کاری ناوماڵی ژن کەمبایەختر 

و بێنرختر دەکات.

ئازادبوونی ژن لە ئەمریکا:
لە  و  هات  بەکار   ١٩٦٤ ساڵی  لە  ئەمریکا  لە  یەکەمجار  ژن«  »ئازادی  دەستەواژەی 
ژن  ئازادی  دەستەواژەی  هەروەها  لە ١٩٦8،  برا.  بەکار  لە ساڵی ١٩٦٦  چاپەمەنیدا 
دەهات.  ژن  بزوتنەوەکانی  تەواوی  مانای  بە  کە  دەرکەوت،  ڕامپارتەکان  گۆڤاری  لە 
تەنانەت سوتانی بەروانکەی سنگیش پەیوەست کرا بە بزوتنەوەی ژنانەوە، ئەگەرچی 
دیاردەی سوتانی بەروانکە گفتوگۆی زۆری لێکەوتەوە. یەکێک لە رەخنە هەرە تووندەکان 
جین  گلۆریا  ناوی  بە  بوو  ئەمریکایی  ئەفریقا  فێمینیستی  ژنی  ئازادی  بزوتنەوەی  لە 
بزوتنەوەکە  لەبارەی  مشتومری  کە  هەبوو(،  هووکس«ی  »بێڵ  نازناوی  واتکینس)کە 
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دابەش  ژنان  بەوەش  و  لێکدەداتەوە  کۆمەاڵیەتی  چینی  و  بنەچە  و  نەژاد  کە  دەکرد 
دەکات. هەروەها لە کتێبی تیۆری فێمینیستی لە پەراوێزەوە بۆ ناوەند، لە سالی ١٩٦٤، 
تیشکی خستە سەر ئەوەی کە دەنگی ژنانی کەمایەتییەکان لە نێو بزوتنەوەی ژناندا 

دەرناکەوێت.

شەپۆلی سێیەم:
وەک  پێکرد،  دەستی  ١٩٩0ەکان  سەرەتاکانی  لە  فێمینیزم  سێیەمی  شەپۆلی 
وەاڵمدەرەوەیەکی ئەو داخوازییانەی کە شەپۆلی دووەمی فێمینیزم نەیانتوانیبوو بەدی 
بهێنن و هەروەها وەک کاردانەوەی ئەو بزوتنەوەیەی کە شەپۆلی دووەم بەڕێیان خستبوو. 
شەپۆلی سێیەمی فێمینیزم بە دوای ئەو ئاڵنگارییانەدا دەگەڕا و هەوڵی خۆبەدوورگرتنی 
دەدا لەو پێناسە جەوهەرییانەی کە شەپۆلی دووەم دایاننابوون بۆ مێیەتی، کە بە پێی 
ئەوان جەختی دەکردەوە لەسەر ژنانی چینی سەرەوە و ناوەڕاست لە سپی پێستەکان.

لێکدانەوەی پۆست ستراکچەرالیستەکان بۆ جێندەر و بۆ سێکسوالێتی، چەقی بیرکردنەوە 
و ئایدۆلۆژیای شەپۆلی سێیەمی فێمینیزمە. شەپۆلی سێیەمی فێمینیزم زۆر جار جەخت 
چی  لەوەی  دەبێتەوە  دووەم  شەپۆلی  ئاڵنگاری  و  دەکاتەوە  پۆلیتیک  مایکرۆ  لەسەر 
باشە و چی خراپە بۆ مێینە. ڕەگی شەپۆلی سێیەم لە ناوەڕاستی ١٩80کانەوە داکوترا. 
هووکس، چێال  بێڵ  ئەنزاڵدوا،  گلۆریا  وەک  دووەم  فێمینیستەکانی شەپۆلی  سەرکردە 
لە  تر  زۆری  و  کینگستۆن  هۆنگ  ماکسین  لۆرد،  ئاودرێ  مۆرگا،  چێری  ساندۆڤال، 
بە  سەبارەت  فێمینیستیدا  فیکری  نێو  لە  دەکرد  دانوستانیان  ڕەشەکان،  فێمینیستە 

پرسی نەژاد لە نێو فێمینیزمدا.
شەپۆلی سێیەمی فێمینیزم، لەناوخۆی خۆشیاندا گفتوگۆیان سەبارەت بە جیاوازی نێوان 
جۆرەکانی فێمینیست دەکرد، وەکو دەروونناس کارۆل گیلیجان، کە باسی لە جیاوازی 
وابوو کە  باوەڕیان  کە  ئەوانەی  پیاو(، هەروەها  و  نێوان ژن  لە  دەکردەوە  گرنگ  زۆر 
جیاوازییەکی ئەوتۆ نییە لە نێوان جەندەر و جیاوازی نێوان ژن و پیاو پەیوەستە بە 

بارودۆخی کۆمەاڵیەتییەوە.
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پۆست فێمینیزم:
پۆست فێمینیزم وەسفی ژمارەیەک لە گۆشەنیگا دەگات کە کاردانەوەیان هەیە بەرامبەر 
بە فێمینیزم، بە مەرجێک نەبێتە ئەنتی فێمینیست)دژە فێمینیست(، باوەڕی پۆست 
لە  هێناوە،  بەدەست  دووەمیان  شەپۆلی  ئامانجەکانی  ژنان  کە  وابوو  فێمێنیستەکان 
هەمان کاتدا ڕەخنەگرانە دەڕواننە ئامانجەکانی شەپۆلی سێیەم. دەستەواژەکە لە سااڵنی 
ڕەخنەکانی  و  ڕووبەڕووبوونەوە  وەسفکردنی  و  گوزارەکردن  بۆ  بەکارهێنرا  ١٩80کاندا 
بۆ  هەیە  ڕەخنەگرانە  تیۆری  لە  زۆر  ژمارەیەکی  ئێستا  فێمینیزم.  دووەمی  شەپۆلی 
خستنەڕووی گوتاری فێمینیست و بە ئاڵنگاڕی دادەنرێن بەرامبەر بە ئایدیاکانی شەپۆلی 
ئەو  فێمینیزم  فێمینیستەکان دەڵێن چیتر  لە پۆست  تر  فێمینیزم. هەندێکی  دووەمی 
گرنگییەی جارانی نەماوە بۆ کۆمەڵگەکان. ئەمێلیا جۆنس نووسیویەتی و دەڵێت کە 
پێکرد  دەستی  ١٩80کان  سااڵنی  لە  کە  دووەم  شەپۆلی  فێمینیستانی  نووسینەکانی 
بەرجەستە دەکرد  فێمینیزمی  وێنەی شەپۆلی دووەمی  لەە ١٩٩0کان کۆتایی هات،  و 
ئەوان  کە  دەگرت  گشتاندنە  لەو  ڕەخنەی  هەروەها  دەدا،  پیشانی  قەوارەیەک  وەک  و 

بەرجەستەیان دەکرد.
بابەتێکی نووسراوی سوزان  لە  بەکارهێنانەکانی ئەو دەستەواژەیە  لە کۆنترین  یەکێک 
بۆڵتین بوو لە ساڵی ١٩82« دەنگی نەوەی پۆست فێمینیست‹ کە لە گۆڤاری نیۆرک 
تایمز باڵوکرایەوە. ئەو بابەتە بریتی بوو لە چاوپێکەوتن لەگەڵ ژناندا کە بە شیوەیەکی 

فراوان فێمینیزمیان پەسەند بوو، بەاڵم خۆیان وەک فێمینیست نەدەناساند.
هەندێ لە فێمنیستە هاوچەرخەکان، وەکو کاثا پۆلیت و نادین سترۆسن، فێمینیزم وا 
دەدانێن کە بە سانایی بوترێت »ژن خەڵکە«. ڕەخنەی ئەمان ئەوە بوو کە فێمینیزم 
هەوڵ دەدات جیایان بکاتەوە لەیەکتری لە جێی ئەوەی یەکبگرنەوە لەگەڵ یەکتری. لە 

الی ئەم نووسەرانە ژن وا دادەنرا سێکسیست بیت زیاتر لەوەی فێمینیست بێت.
لە کتێبەکەیدا بەناوی )»باکالش«،جەنگی ڕانەگەیندراو دژی ژنانی ئەمریکا(، سوزان 
فالوودی دەڵێت جەنگێکی تووند لە دژی شەپۆلی دووەمی فێمینیزم لە سااڵنی ١٩80کاندا 
بە سەرکەوتوویی بەڕێوە چوو لە رێگەی دەستەواژەکانەوە. هەروەها دەڵێت ئەوان پێیان 
لە  ژنەوە  ئازادی  بەناوی  کە  بزوتنەوەیەیە  ئەو  سەرچاوەیان  کێشەکان  زۆربەی  وابوو 
ئارادا بووە لە سااڵنی ١٩80کاندا. هەروەها دەڵێت زۆربەی ئەو کێشانە دڕدۆنگانە بوون 
و میدیاکان خوڵقاندبوویان بە بێ هیچ بەڵگەیەکی باوەڕپێکراو. بە پێی سوزان فالوودی 
ئەو دژایەتی و کاردانەوە پێچەوانەیە ڕەگێکی مێژوویی هەیە و هەر کە ئافرەتان هەندێک 
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لە مافەکانیان بەدەست هێنا، ئەو کاردانەوەیەش دووبارە دەبێتەوە.
ئەنجێال ماکرۆبیا، پێی وایە ئەو پێشگری »پۆست«ەی کەخراوەتە پێش دەستەواژەی 
فێمینیزم ئەو دەستکەوتانە نادیدە دەگرێت کە فێمینیزم بۆ تاکەکان بە گشتی و بۆ ژنان 
بە تایبەتی، بەدەستی هێناوە. ئەوان پێیان وایە کە فێمینیزم بە ئامانجەکانی گەیشتووە 
و دەبێ لەوەودوا بە تەواوەتی جەخت لەسەر ئامانجی دیکە بکاتەوە. ماکرۆبیا پێی وایە 
ڕاگەیاندن و بەرهەمی میدیاکانی  لە دەستەواژەکانی  پۆست فێمینیزم زیاتر بە ڕوونی 
ژناندا دەردەکەوێت، بۆ نموونە لە رۆژژمێری برجێت جۆنس »سێکس و شار«، هەروەها 
ئاالی ماکبێڵ. فیگەری مێینەی وەکو برجێت جۆنس  و کاری برادشۆ، دەڵین راستە ژن 
ئازادی بە دەست هێناوە و چێژ لە ژیانی سێکسی خۆی دەبینینێت، بەاڵم بەردەوام بە 

دوای ئەو پیاوەدا دەگەڕێت کە وای لێبکات هەموو شتێک بایەخی هەبێت.

فێمینیزمی فەرەنسی
لقە لە فێمینیزم دەگوترێت کە گروپێک لە فێمینیستەکانی  فێمینیزمی فەرەنسی بەو 
فەرانسا لە نێوان سااڵنی ١٩٧0کان تا ١٩٩0ەکان سەرقاڵی بوون. فێمینیزمی فەرەنسی، 
لەگەڵ فێمینیزمی ئەنگلۆفۆن بەراورد دەکرێت، کە زیاتر رەوتێکی فەلسەفی و ئەدەبی 
گرتبووە خۆ. نووسراو و ئەدەبیاتەکەیان زیاتر میتافۆریک و تەمومژاوی بوو، کەمتر بەالی 
بوو بە »جەستە«وە.  تیۆرییەکانیان پەیوەست  زیاتر  دکتورینی سیاسیدا دەچوون و 
دەستەواژەکە ئەو نووسەرانەشی دەگرتەوە کە فەرەنسی نەبوون بەاڵم بە بەردەوامی لە 
فەرەنس کاریان دەکرد و نیشتەجێ بوون و لەژێر کاریگەری داب و نەریت و کولتووری 

فەرەنسیدا بوون، وەک جولیا کرستێڤا و براچا ئێتینگەر.

دروست  ئێکریچەریان  فێمینیزمی  دەستەواژەی  فەرەنسی  فێمینیزمی  ١٩٧0کاندا،  لە 
کە  وایە  پێی  کیسوس  هێلین  ژنانە.  ئەدەبیاتی  یان  نووسین  لە  بوو  بریتی  کە  کرد، 
لویس  وەکو  تری  فێمینیستەکانی  و شانبەشانی  هاوبەشن  نووسین خاڵی  و  فەلسەفە 
ئیریگاری، جەختیان دەکردەوە لەسەر ئەوەی »نووسین لەبارەی جەستەوە« راهێنانێکی 
تێکدەرانەیە. کارەکانی دەروونناس و فەیلەسوفە فێمینیزمەکانی وەکو جولیا کرستیڤا 
کاریان کردە سەر تیۆرییەکانی فێمینیست بە شێوەیەکی گشتی و ئەدەبیاتی رەخنەی 
فێمینیستی بە تایبەت. لە سااڵنی ١٩80کان بەدواوە، کاری هونەرمەند و دەروونشیکار 
براچا ئێتینگەر کاریگەری لەسەر ئەدەبیاتی رەخنەگرانە دانا، مێژووی هونەر و تیۆری 
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فێلم، هەروەها، وەک لێکۆڵەڕ ئێلێزابێث ڕایت ئاماژەی پێدا، »هیچ یەکێک لە فێمینیستە 
ئەنگلۆفۆن  جیهانی  لە  وەک  نەبوون  فێمینیزم  بزوتنەوەی  پشتگیری  فەرانساییەکان 

دەرکەوت.

قوتابخانەکانی لێکۆڵینەوە
ئەمانەش  بووەتەوە.  درێژ  فەلسەفەوە  تیۆرییەکانی  کێڵگەی  لە  فێمینیزم  تیۆریەکانی 
سۆسیۆلۆجی  »کولتوورناسی«،  ئەنترۆپۆلۆجی  خۆ،  گرتۆتە  پسۆرێتییان  لە  بەشێک 
رەخنەی  »ژنۆلۆجی«،  ژن  لە  لێکۆڵینەوە  »ئابووری«،  ئێکۆنۆمی  »کۆمەڵناسی«، 
ئەدەبی، مێژووی هونەر، دەروونناسی و فەلسەفە. تیۆری فێمینیستی ئامانجی ئەوەیە 
سەر  بکاتە  و جەخت  بکات  دروست  تێگەیشتنێک  جیندەری  نایەکسانی  بە  سەبارەت 
سیاسەتی جێندەر، پەیوەندی هێز و سێسوالێتی. لە کاتێکدا کە رەخنە لەو پەیوەندییە 
تیۆرییەکانی فێمینیست هاندەری  لە هەمان کاتدا  کۆمەاڵیەتی و سیاسییانە دەگرێت، 
بەدەستهێنانی مافەکانی ژنان و بەدەستهێنانی بەرژەوەندییەکانیانە. ئەو بابەتانەی کە 
تیۆری فێمینیستی و تیۆری جەندەر دەیگرێتە خۆی بریتیین لە کاریگەری ئایدۆلۆژی 
چەوساندنەوەی  بە  سەبارەت  بەرهەڵستی  و  سێکسی/جەندەری  ئەدەبی  کاریگەری  و 

سیستەمی باوکساالری.

تیۆری  پەرەسەندنی  ڕووەکانی  شۆڵتەر،  ئێرین  فێمینیست  و  ئەمریکایی  ڕەخنەگری 
»رەخنەی  دەستەواژەی  ئەو  یەکەمین،  و  سەرەتا  دەکاتەوە.  شی  فێمینیستی 
و  نووسین  پشتی  ئایدۆلۆژیای  فێمینیست  خوێنەری  تیایدا  کە  داهێنا،  فێمنیستی« 
دیاردەکان دەخوێننەوە. دووەمین، شۆڵتەر ناوی »رەخنەی جێنۆتیک«ی داهێنا، کە 
تیایدا »ژن بەرهەمهێنەری مانای دەقەکانە«، کە دینامیکییەتی سایکۆلۆجی داهێنانی 
ئەدەبی  پیشەی  ڕەوتی  ژن،  زمانی  کێشەی  و  زمانەوانی  هەروەها  دەگرێتەوە،  ژنانە 
تاکەکەسی و گروپی ژنان و مێژووی ئەدەب. سێیەمیان، شۆڵتەر »تیۆری جێندەر«ی 
داهێنا، کە تیایدا سترکتوری ئایدۆلۆژی و ئەدەبیات سەبارەت بە سیستەمی جەستە، 
دەخاتە ڕوو. لێکۆڵەر تۆریل مۆی ڕەخنەی لەم مۆدێلە گرت، وەک مۆدێلێکی سەرەکی 
لە  ژنان  بۆ  نییە  ڕوونکردنەوەیەکی  هیچ  کە  ئافرەتان  بارودۆخی  لەبارەی  بڕیاردەر  و 

دەرەوەی سنووری رۆژئاوا.
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بزوتنەوە و ئایدۆلۆجییەکان
هەندێ لە لقەکانی بزوتنەوەکانی فێمینیستی بە درێژایی ساڵەکان پەرەیان سەند، هەندێ 
لە جۆرەکانی لە خوارەوە پۆلێن کراوە. هەندێ لە بزوتنەوەکان خۆیان بە چەند بەش و 

لقێکەوە گرێ دەدەن و دەناسێنن.

ئەنارشا
فێمینیزمی ئەنارشا)کە بە ئەنارشیست فێمینیزم و ئەنارشۆ فێمینیزم یش ناو دەبرێت(، 
سیستەمی  لە  وا  گشتی  شێوەیەکی  بە  دەدەن.  گرێ  فێمینیزمەوە  بە  ئەنارشیزم 
بێت.  ناخۆبەخشانە  هەرەمی  سیستەمێکی  دەرخستەی  کە  دەڕوانێت  باوکساالری 
ئەنارشیست فێمینیستەکان باوەڕیان وایە خەبات دژی سیستەمی باوکساالری بەشێکی 
جەوهەرییە لە خەبات دژی سیستەمی چینایەتی و خەباتی ئەنارشیستییە دژی دەوڵەت. 
پێکهاتەی  لە  دەزانێت  پێویست  بە  ئەنارشیستی  خەباتی  فەلسەفەکە  جەوهەردا،  لە 
»وەک  وایدادەنێت  براون  سوزان  ل.  وەک  پێچەوانەشەوە.  بە  و  فێمینیزمدا  خەباتی 
ئەنارشیزم فەلسەفەیەکی سیاسییە و بایەخ بە پەیوەندییەکانی هێز دەدات، بە هەمان 

شێوە فێمینیزمیش میراتگریەتی«.
لە فێمینیستە گرنگەکانی ئانارشا فیمینیزم ئێما گۆڵدمان، فرێدریکا مۆنتێسنی، ڤۆڵتارین 
دی کلێر پارسۆن بوون. لە جەنگی ناوخۆی ئیسپانیادا، گروپێکی فێمینیستی ئەنارشا 
سەری هەڵدا بە ناوی » ژنانی ئازاد« کە پەیوەست بوون بە فیدراسیۆنی ئەنارشیستا 
ئیبریکاوە، وا رێکخرابوو کە بەرگری لە هەردوو بیرۆکەی ئەنارشیزم و فێمینیزم بکات. 
نووسەر و تیۆریسێنە هاوچەرخەکانی ئەنارشا فێمینیزم پێکهاتبوون لە جێرمان گریر، 
ل.سوزان براون و گروپەکانی ئەنارشا فێمینیستەکان بریتی بوون لە موخرێس کریاندۆی 
بولیڤیا، چیرلیدەرە ڕادیکاڵەکان، گروپی ئانارشا فێمینیستی ئیسپانی چوارمشقی، لوس 

ئەنجلس ریڤۆڵتا و کۆنفرانسی بۆستۆن.

سۆشیالیست و مارکسیست
فێمینیزمی سۆشیالیستی چەوساندنەوەی ژن دەبەستێتەوە بە ئایدۆلۆژی مەرکسیستەوە 
سەبارەت بە چەوساندنەوەی چینایەتی و دابەشکردنی کارەوە. فێمینیزمی سۆشیالیستی 
پێی وایە لە هەردوو کەشی کار و ناو خێزاندا پێگەی ژن لە خوارەوەیە. فێمینیزمی 
سۆشیالیستی پێی وایە، لەشفرۆشی، کری ناوماڵ و هاوسەرگیری و سەرپەرشتی منداڵ، 
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ئەو ڕێگایانەن کە بەهۆیانەوە ژن دەچەوسێندرێتەوە و ناهێڵێت ژن کارێکی جێگرەوە 
و بەرهەمهێنەر بکات. فێمینیستە سۆشیالیستەکان جەخت دەکەنەوە لەسەر ئەوەی کە 
هێز و وزەی ژنان دەتوانێ کاریگەری گەورە لەسەر کۆمەڵگە بکات ئەگەر بە دروستی 
بەکار ببرێت و ئەگەر شانبەشانی نەک تەنها پیاو بەڵکو گروپ و چین و توێژەکانی تری 
کۆمەڵ، بڕوات. هەروەها ئەوان چەوساندنەوەی ژن وەک بەشێک لە چەوساندنەوەیەکی 
گەورەتر دەبینن کە هی سیستەمی سەرمایەدارییە و کاریگەری لەسەر هەموو تاکێک 

دادەنێت.
هات،  کۆتایی  چینایەتی  چەوساندنەوەی  کاتێک  هەر  وایە  پێی  فێمینیزم  مارکسیست 
چەوساندنەوەی ژنیش کۆتایی پێ دێت. بە پێی هەندێ لە فیمینیستە سۆشیالیستەکان 
چینایەتی  چەوساندنەوەی  لە  ژێربەشێک  وەکو  جێندەر  چەوساندنەوەی  لە  ڕوانین 
لە  جێندەر  دیاردەی  جیاکردنەوەی  بەرەو  فێمینیستەکان  زۆری  کاری  و  ساویلکانەیە 
دیاردەی چینایەتی دەڕوات. زۆرێک لە بەشدارانی سۆشیالیست فێمینیستەکان رەخنەیان 
لە نەریتی ئایدیای مارکسیست دەگرت کە بێدەنگە لە ئاستی چەوساندنەوەی جێندەریدا. 
فێمینیستە  ژنە  بە  بوون  پەیوەندیدار  فێمینیستەکان  سۆشیالیست  لە  تر  هەندێکی 
رێکخراوی  دوو  ئازادی سۆشیالیستەوە،  پارتی  بە  بوون  پەیوەست  کە  ڕادیکاڵەکانەوە 
فرێدریک  کالسیکەکانی  مارکسیستییە  نووسینە  بە  ئاماژەیان  ئەمریکایی،  تەمەندرێژی 
ئەنگلس و ئاوگوست بیڵ دەدا، وەک شیکردنەوەی زۆر بەهێز و دۆزەرەوەی پەیوەندی و 

بەستەری نێوان چەوساندنەوەی جێندەر و چەوساندنەوەی چینایەتی.
لە درەنگانێکی سەدەی نۆزدەیەم و سەرەتاکانی سەدە بیستەم هەردوو نووسەر کالرا 
زیتکین و ئێلینور مارکس دژی دێواندنی پیاو بوون و هاوکاری شۆڕشی پرۆلیتاریایان 
دەکرد کە هێندەی توانییان زۆرێک لە نایەکسانییەکانی نێوان نێر و مێیان تێپەڕاند. 
بزوتنەوەکەیان داخوازی یەکسانی نێوان ژن و پیاوی کردە ئامانج و زۆرێک لە سەرکردە 
مارکسیستەکان، لە ناویاندا کالرا زیتکین و ئەلێکساندرا کۆلۆنتای، زیاتر مارکسیزم و 
فێمینیزمیان بەرامبەر بە یەکتر دەبینی وەک لەوەی هەوڵ بدەن پەیوەستیان بکەن بە 

یەکترەوە.
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ڕادیکاڵ
کردووە،  کاپیتالیستی  سیستەمی  کۆنتڕۆڵی  نێر  کە  وایدەبینن  ڕادیکال  فێمینیزمی 
ئەمەش وەک سێکسساالری وەسف دەکەن، کە هۆکارە لە چەوساندنەوەی ژن. رادیکاڵ 
فێمینیستەکان باوەڕیان وایە کە ژن تەنها لەو ڕێگەیەوە دەتوانن خۆیان ئازاد بکەن کە 
زاڵ بن بەسەر ئەو میراتییە لە چەوساندنەوە کە لە سیستەمی بااڵدەستی باوکساالریدا 
و  هێز  سترکتوری  کە  دەکەن  هەست  وا  ڕادیکاڵەکان  فێمیسنیستە  ماوەتەوە.  بۆیان 
دەسەاڵت نێرساالرییە و ئەمەش بەرپرسیارە لە چەوساندنەوەی مێ و نایەکسانی نێوان 
ژن و پیاو بە درێژایی سیستەمی باوکساالری کە ناتوانرێت بە شێوەیەکی چارەنووسسازانە 
ریفۆرم بکرێت. هەندێ لە ڕادیکاڵ فێمینیستەکان پێیان وایە کە هیچ ئەڵتەرناتیڤێک نییە 
جگە لە بنجبڕکردنی ئەو پۆلێنکردنە کۆمەاڵیەتییەی لەو سیستەمەدا هەیە، بۆ ئەوەی 

ئامانجەکە بەدی بێت.
فێمینیزمی  وەکو  بوون،  دروست  فێمینیزم  رادیکاڵ  لقی  هەندێ  کات،  تێپەڕبوونی  بە 
کولتووری، فێمینیزمی جوداییخواز و فێمینیزمی دژە پۆرنۆگرافی. فێمینیزمی کولتووری 
ئەو ئایدۆلۆجیە بوو کە پێی وابوو«سروشتی مێ »یان«جەوهەری مێ« کە هەوڵی دا 
دووبارە برەوی پێبدا لە کاتێکدا بە بی برەو و کەمبایەخ دادەنرا. جەختی دەکردەوە 
لەسەر جیاوازییەکانی نێوان ژن و پیاو و هەوڵی دەدا لە ڕووی دەروونی و کولتوورییەوە 
بێت وەک لەوەی لە ڕووی بایۆلۆجییەوە سەرچاوە بگرێت. رەخنەکانیان جەختی لەسەر 
نێوان  جیاوازییەکانی  بونیادگەرانە  گۆشەنیگای  بنچینەی  لەسەر  چونکە  دەکرایەوە 
دەکرد،  بەدامەزراوەییکردن  و  سەربەخۆیی  لە  بەرگری  و  هەڵدەسەنگاند  پیاوی  و  ژن 
فێمینیستەکانی دنە دەدا بۆ ئەوەی لە سیاسەت بکشێنەوە و »ستایلی ژیان« هەڵبژێرن، 
تیۆریسێنی  و  فێمینیستی  ئیکۆلس)مێژوونووسی  ئەلیس  گیرا.  لێ  رەخنەیان  کە  هەر 
دەستەواژەی  کە  ویلیەم،  برۆکس  رێدستۆکینس،   لە   بوو  ئەندام  کە  کولتووری(، 
فێمینیزمی کولتوورییان بەرهەم هێنا لە ساڵی ١٩٧٥ دا، بۆ وەسفکردنی نادامەزراوەیی 

فێمینیزمی رادیکاڵ.
پشتگیری  کە  بوون،  ڕادیکاڵ  فێمینیزمی  لە  جۆرێک  جوداییخوازەکان،  فێمینیستە 
هیترۆسێکسوالیتییان نەدەکرد. باوەڕیان وابوو کە هاوسەرگیری نێوان ژن و پیاو چارەی 
نییە. فێمینیستە جوداییخوازەکان بە گشتی پێیان وابوو کە پیاو ناتوانێ هیچ بەشداریەکی 
هەستی  نیەتباشەکانیش  پیاوە  تەنانەت  و  بکات  فێمینیزمدا  بزوتنەوەی  لە  ئەرێنی 
باوکساالری دەیانجوڵێنێت. نووسەر مارلین فرای وا وەسفی فێمینیزمی جودایخواز دەکات 
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پەیوەندیەکان،  دامەزراوەکان،  لە  و  پیاوان  لە  مۆدێل  جۆری  چەندین  »جیابوونەوەی 
ڕۆڵەکان و چاالکییەکان کە نێر پێناسەیان دەکات و نێر دەسەاڵتی بەسەریاندا دەشکێ 
و لە بەرژەوەندی نێردا دەبێ و بۆ برەوپێدانی توخمی نێر کار دەکات، ئەم جیاخوازییە 

لە الیەن ژنەوە دەستپێشخەری بۆ دەکرێت و دەپارێزرێت و ویستی ژنە«.

لیبراڵ
یاساییەوە  و  سیاسی  ریفۆرمی  رێگەی  لە  پیاو  و  ژن  یەکسانی  لیبراڵ،  فێمینیزمی 
دەبینیت. فۆرمێکی تاکگەراییانەی فێمینیزمە، کە جەخت دەکاتەوە لەسەر توانای ژن 
و پاراستنی یەکسانی نێوانیان لە رێگەی کردارەکانی خۆیانەوە و هەڵبژاردنەکانیانەوە. 
لیبراڵ فێمینیزم پەیوەندییەکانی نێوان ژن و پیاو بەکار دێنێت وەکو شوێنێک بۆ گۆڕینی 
کۆمەڵکە. بە پێی لیبراڵ فێمینیستەکان، هەموو ژنێک توانای هەیە تواناکانی خۆی لە 
خزمەتی یەکسانیدا بەکار بهێنێت، بۆیە ئەگەری ئەوە هەیە بە بێ ئەوەی سترکتوری 
کۆمەڵگەش بگٶڕدرێت، گۆڕانکاری لە کۆمەڵدا ڕووبدات. ئەو مەسەالنەی بەالی لیبراڵ 
فێمینیستەکانەوە گرنگن بریتیین لە وەچەنانەوە، مافی لەباربردنی منداڵ، هەراسانکردنی 
سێکسی، دەنگدان، پەروەردە، کرێی یەکسان بۆ کاری یەکسان، سەرپەرشتی منداڵ بە 
نرخی هەرزان، سەرپەرشتی تەندروستی بە نرخی هەرزان، بەرجەستەکردن و خستنەڕووی 

تووندوتیژی بەرامبەر بە ژنان و تووندوتیژی ناو خێزان لە دژی ژنان.

فێمینیزمی رەش
ڕاسیزم،  و  چینایەتی  چەوساندنەوەی  سێکسیزم،  دادەنێت  وای  رەش  فێمینیزمی 
پەیوەندییەکی لێکتر دانەبڕواویان هەیە. ئەو جۆرانە لە فێمینیزم کە کۆشش دەکەن بۆ 
نەهێشتنی سێکسیزم و ستەمی چینایەتی، بەاڵم هەاڵواردنی نەژادی لە دژی هەندێ لە 
خەڵک فەرامۆش دەکەن، لەناو ئەوانەدا هەاڵواردنی ژنان، لەمیانەی بنچینەی نەژادییەوە. 
کتێبی ڕووباری کۆمباهی، کە لە ساڵی ١٩٧٤ دەرچوو، دەیخاتە ڕوو کە ئازادبوونی ژنانی 
رەشپێست ئازادبوونی تەواوی خەڵکی پێویستە و داوای کۆتایی هێنان بە سیاسەتەکانی 
نەژادپەرستی، سێکسیزم و ستەمی چینایەتی دەکات.   یەکێک لەو تیۆرییانەی کە لەم 
بزوتنەوەیە سەرچاوەی گرت ومەنیزمی ئالیس وۆڵکەر بوو. لە ئاستانەی سەرهەڵدانی 
پێکرد  دەستی  دەکرا،  سەرکردایەتی  سپیپێستەوە  ژنانی  الیەن  لە  کە  فێمینیزمەوە 
ئافرەتان.  دەنگدانی  بزوتنەوەی  وەکو  کۆمەاڵیەتی  گۆڕانکاری  لە  دەکرد  بەرگری  و 
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کۆمەڵی  ناوەڕاستی  ژنانی سپیپێستی چینی  بەرفراوان  بە شێوەیەکی  بزوتنەوانە  ئەم 
لە سەر  کە  دەکرد  فەرامۆش  و ستەمانەی  ئەو چەوساندنەوە  گشتی  بە  و  دەگرتەوە 

بنچینەی نەژادپەرستی و چینایەتی پیادە دەکرا.
ئەنجێال داڤیس لە یەکەمەکان بوو کە پرسی ڕاسیزم، جێندەر و چینایەتی لە کتێبەکەیدا 
تاوتوێ کرد کە بە ناوی »ژن، نەژاد و چین« بوو. کیمبێرلە کرێنشۆ، تیوریسێنی یاسای 
پەیوەندی،  پەراوێزکان«  »نەخشەکێشانی  توژینەوەکەیدا  لە  فێمینیست،  بەردەوامی 

ناسنامەی سیاسی و تووندوتیژی لە دژی ژنانی ڕەشپێست، تاوتوێ کرد.
پۆست کۆلۆنیال و جیهانی سێیەم

ئەزموونی  بە  پەیوەست  چەوساندنەوەی  وایە  پێی  کۆلۆنیال،  پۆست  فێمێنیستی 
داگیرکاری، بە تایبەت نەژادپەرستانە، چینایەتی و چەوساندنەوەی نەتەوایەتی، ژنانی 
لە کۆمەڵگە داگیرکراوەکاندا خستۆتە پەراوێزاوە. ئەوان ئاڵنگاری ئەو مەزەندەیە دەکەن 
کە ستەمی جێندەرئامیز فشاری سەرەکی سیستەمی باوکساالرییە. فێمینیستە پۆست 
کۆلۆنیالەکان وێنەی ژنانی کۆمەڵگەکانی نارۆژئاوایی وەک پاسیڤ و بێدەنگ دەکێشن و 

وێنەی ژنانی رۆژئاوایی وەک بەتوانا، مۆدێرن و رۆشنبیر، دەکێشن.
هێزە  هەڵداوە:  سەری  کۆلۆنیالیزمەوە  مێژووی  لە  کۆلۆنیال  پۆست  فێمینیزمی 
کۆلۆنیالیستەکان بەردەوام پێوەرە رۆژئاواییەکانیان بەسەر ناوچە داگیرکراوەکانی خۆیاندا 
سەپاندووە. لە ١٩٤0ەکان و ١٩٥0کان، دوای دروستبوونی نەتەوە یەکگرتووەکان، کۆلۆنییە 
کۆنەکانی کە لە الیەن رۆژئاواوە بەڕێوە دەبران، وا دادەنران کە لە رووی کۆمەاڵیەتییەوە 
پێشکەوتوون. پێگەی ژن لە جیهان گەشەسەندوودا لە الیەن رێکخراوەکانەوە سەرپەرشتی 
دەکرا، وەک رێکخراوی نەتەوە یەکگرتووەکان و لە ئەنجامیشدا بە پراکتیک و نەریت 
رۆڵەکان بەو شێوە دادەنران لە الیەن ژنانەوە کە لە الیەن ژنانی رۆژئاواوە دژ بە تام 
رۆژئاوا  ژنانی  بەرهەڵستکاری  بوو، وەک  رۆژئاوا  ژنانی  نۆرمەکانی  و ستانداردی  بۆ  و 
پۆست  فێمینیستە  ئەمڕۆ  دەکرد.  رەفتاریان  رۆژئاوا،  داگیرکارانەی  چەوساندنەوەی  و 
کۆلۆنیالەکان خەبات دەکەن بۆ بەرەنگاربوونەوەی چەوساندنەوەی جێندەری لەناوخۆی 
کولتووری خۆیاندا و ئەو مۆدێلە کۆمەڵگایەی خۆیان زیاتر لەوەی دژی ئەو کولتوورە بن 

کە سەپێندرا بەسەریاندا لە الیەن داگیرکارە رۆژئاواییەکانەوە.
پۆست کۆلۆنیال فێمینیزم ڕەخنەگری فێمینیزمی رۆژئاواییە، بە شێوەیەکی بەرچاوتر 
رەخنەگری ڕادیکال فێمینیزم و لیبراڵ فێمینیزمە کە ئامانجیان بەگەردوونیکردنی ئەزموونی 
کاریگەری  کولتوورانەی  ئەو  کە  دەبینن  وای  فێمینیستەکان،  کۆلۆنیال  پۆست  ژنانە. 
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رەفتاریان  ئاواش  هەر  دەبێت  و  جیاوازن  تەواوی  بە  زۆرجار  لەسەرە،  داگیرکارانیان 
لەگەڵ بکرێت. چەوساندنەوەی داگیرکارئامێز، دەشێ ڕەواجدەر بێت بە کولتووری پێش 
داگیرکارییەکان، کە لەو کولتوورانەدا نەریتە چینایەتییەکان لەسەر بنچینەی جێندەری 
پرسەکانی  و  نایەکسانی  کە  دەکات  ڕەتکردنەوەیە  یان  قبوڵکردن  ئەو  و وەسفی  زاڵە 
کاردانەوەیان  کۆلۆنیالەکانک  پۆست  فێمینیستە  ماوەتەوە.  لێ  میرات  وەک  جەندەری 
هەبوو لە دژی مەیلی بەگەردوونیکردنی فێمینیستی رۆژئاوایی، لەمیانەی بیر و ئایدیای 

رەوتەکانی دوای داگیرکاریی »پۆست کۆلۆنیالیزم«.

الیەن  لە  کە  دەبینرێن  فێمینیست  تیۆری  گروپێک  وەک  سێیەم،  جیهانی  فێمینیزمی 
فێمینیستەکانەوە گەشەیان پێدرا، کە بیرۆکەکانیان لە سیاسەتی فێمینیستیدا رەنگی 
جیهانی  واڵتانی  ژنانی  سێیەم.  جیهانی  واڵتانی  لێنرا  ناوی  کە  شوێنانەدا  لەو  دایەوە 
سێیش تێکەڵ بە بزوتنەوەی فێمینیستی بوون، چاندرا تالپەید موهانتی و سارۆجینی 
ساهوو، رەخنەیان لە فێمینیزمی رۆژئاوایی دەگرت لەوەی سەرچاوەگرتوون لە نەتەوە 
پێی  بە  وەرناگرن.  هەند  بە  سێ  جیهانی  واڵتانی  ژنانی  ئەزموونی  و  ئیتنیکەوە  و 
بیرۆکەی چاندرا تالپەید موهانتی، ژنان لە جیهانی سێیەم، وا هەست دەکەن فێمینیزمی 
رۆژئاوایی لە سەر بنچینەی ڕاسیزمی ناوخۆیی، چینایەتی و هۆمۆۆبیا، تێگەیشتنەکانیان 
فێمینیزمی  و  ئەفریکایی  فێمینیزمی  بە  تووندی  بە  گوتارە  ئەم  ناوە.  بنیات  ژن،  لە 
پۆست کۆلۆنیالەوە گرێ دەدرێت. گەشەسەندنەکەشی پەیوەستە بە دەستەواژەی وەکو 
»مەذەریزم«،»ستیوانیزم«،  ئەفریکایی«،  »ومەنیزمی  ومەنیزم،  رەش،  فێمینیزمی 

»نێگۆفێمینیزم«، چیکانا فێمینیزم و »فێمالیزم«.

فرەنەژاد
یان  فرەڕەنگ  ژنانی  بە  هەروەها  فێمینیزم«،  »موڵتیڕەشال  فرەنەژاد  فێمینیزمی 
هەڵهێنجراو  و شیکارییەکانی  تیۆری  لە  دەستپێکەکەی  ناسراوە،  فرەڕەنگ  فێمینیزمی 
لە ژیان و ئەزموونی ژنانی فرەرەنگ و فرەنەژادەوە سەرچاوەی گرتووە. تیۆرییەکە لە 
سااڵنی ١٩٩0ەکان دەستی پێکرد و لە الیەن د.ماکسین باکا زین، فێمینیستی چیکانا و، 
د. بۆنی ثۆرنتۆن دیل، پسپۆر و کۆمەڵناسی بواری خێزانی ئەفریکا-ئەمریکایی، گەشەی 

پێدرا.
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ئازادیخوازەکان
بە گوێرەی ئینسیکلۆپیدیای ستانفۆردی فەلسەفە، »ئازادیخوازی کالسیک یان فێمینیزمی 
ئازادیخواز، پێیان وایە ژن و پیاو خاوەنی خۆیانن و ئازادییشیان لەو مافی خاوەندارییەتی 

خوودەوە سەرچاوە دەگرێت. 
کە  دەکرێت  بەدی  فێمینیزم  جۆرێکی  چەند  ئازادیخوازدا  فێمینیزمی  پۆلێنی  لەژێر 
پێشی  کە  ئەنارشی  فێمینیزمی  بیرکردنەوەیانە.  تەوەری  ئازادیخوازی  ئایدۆلۆجیای 
و  ئەنارشییەوە  باوەڕی  بە  دەدەن  گرێ  فێمینزم  کە  فێمینیزم(  ئەنارشۆ  دەگوترێت 
ئازادیخوازی کالسیک بەرجەستە دەکەن زیاتر لەوەی ئازادیخوازی کۆنپرێزانەی هاوچەرخ 
پیادە بکەن. فێمینیزمی ئەنارشی، باوکساالری وەک خستنەرووی هەرەم دەبینیت و پێی 
وایە بەرەنگاربوونەوەی باوکساالری بەشێکی جەوهەرییە لە بەرەنگاربوونەوەی دەوڵەت. 
فێمینیستە ئەنارشییەکانی وەکو سوزان براون، وای دەبینن کە خەباتی ئەنارشیستی 
ئەنارشیستی  براون،  سوزان  وتەکانی  پێی  بە  فێمینیستییە.  خەباتی  گرنگ  بەشێکی 
لە  و  دەبیتەوە  هێزئامیز  پەیوەندییەکی  هەموو  ڕووبەڕووی  و  فەلسەفەیەکی سیاسییە 
سروشتی خۆیدا فێمینیستانەیە. لەم دواییەشدا، وێندی ماک ئێلۆری، بارودۆخەکەی وا 
پێناسە کرد )خستیە خانەی ئی-فێمێنیزم یان فێمینیزمی تاکگەریی ەوە( کە فێمینیزم 
بە کاپیتالیزمی ئەنارشیستەوە گرێ دەدات و بە ئازادیخوازی کۆنەپارێزی هاوچەرخیشی 
گرێ دەدات و جەخت دەکاتەوە لەسەر مافی یەکسان و تواناسازی بۆ ژنان. ئەنارشیستە 
تاکگەرییەکان لە فێمینیست لە ئەمریکا گەشەیان کرد و سەر بە بزوتنەوەی ئەنارشیستی 

تاکگەرا بوون.

فێمینیزمی تاکگەرا وەک فێمینیزمی بەرهەڵستکار پێناسە کرا لە الیەن نووسەری وەکو 
وێندی ماک ئێلۆری و کرستینا هۆف سۆمەرس ەوە کە دەستەواژەی فێمینیزمی سیاسی 
خوودی  نێو  لە  جیاوازی  هەندێ  هەرچەندە،  هێنا.  بەرهەم  جێندەری  فێمینزمی  یان 
گفتوگۆکاندا هەبوو سەبارەت بە فێمینیزمی تاکگەرا. لە کاتێکدا کە هەندێ لە فێمینیستە 
تاکگەراکانی وەکو ماک ئیلۆری وای دادەنێت کە دەستتێوەردانی حکومەت بۆ بژاردەکانی 
ئافرەتان سەبارەت بە جەستەی خۆیان وا دەکات هەرەمی باوکساالری پتەوتر بکات. 
رۆڵی  وابوو کە  پێی  وەکو کرستینا هۆف سۆمەرس،  تری  فێمینیستەکانی  لە  هەندێ 
سیاسی فێمینیزم ئەوەیە کە زامنی ئەو مافە بۆ هەمووان و لە نێویشیاندا بۆ ژنان بکات 
کە دەستتێوەردانی بەزۆر نەهێڵیت بۆ سەر ژیانیان و رێز لە هەڵبژاردنەکانیان بگرێت. 
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سۆمەرس وەسفی »فێمینیستە کۆمەاڵیەتییە کۆنپاریز و یەکسانخوازەکان« دەکات و 
لە ئینسکلۆپیدیای فەلسەفەدا. رەخنەکان بە ئەنتی فێمینیست »دژە فێمینیست« ناو 

براوە.

گۆشەنیگا
لە میانەی ١٩80کاندا، گۆشەنیگای فێمینیستەکان گفتوگۆی ئەوەی دەکرد کە ئەزموونی 
ژنان چۆن لە پەیوەندی بە نەژادپەرستی، خەباتی چینایەتی و کۆلۆنیالیزەکردن، بخاتە 
ڕوو. لە کۆتایی ١٩80کان و سەرەتای ١٩٩0ەکان فێمینیستی پۆست مۆدێرن گفتوگۆی 
ئەوەیان دەکرد رۆڵی جێندەر ستروکتورێکی کۆمەاڵیەتی هەیە و ناکرێت گشتاندن بکرێت 

بۆ ئەزموونی ژنان لە ناو کولتوورە جیاوازەکانی مێژوودا.

پۆست مۆدێرن و پۆست بونیادگەریی
فێمینیزمی دوای بونیادگەریی، هەروەها بە فێمینیزمی فەرەنسیش ناو براوە، ڕوانینی 
نێویاندا  لە  دەبات،  بەکار  »ئێپستمۆلۆجی«یەکان  مەعریفییەکان  بزوتنەوە  لە  زۆرێک 
دەروونشیکاری، لینگڤیستیک »زانستی زمان«، تیۆری سیاسی)مارکسیست و تیۆری 
بایەخی  جێگەی  کە  ڕووناکبیریی  تری  بیروڕای  و  نەژاد،  تیۆری  مارکسیست(،  دوای 
فێمینیستەکان بوو. زۆرێک لە فێمینیستەکانی دوای بونیادگەریی پێیان وایە جیاوازی 
یەکێک لە ئامرازە هەرە بەهێزەکانە کە ژن بەکاری بهێنێت لە دژی زاڵدەستی کولتووری 
لەژێر کاریگەری  و بە گۆشەنیگای  بە پێوەر و  وابوو یەکسانی  باوکساالری و پێیان 

باوکساالری دەپێورێت.
و  مۆدێرن  پۆست  تیۆرییەکانی  لە  نزیکە  تیۆرییەکی  مۆدێرن،  پۆست  فێمینیزمی 
تیۆرییەکانی پۆست بونیادگەریی. لە هەموو جۆرەکانی تری فێمینیزمدا ئەمیان پێی وایە 
کە جیاوازییەکانی جیندەر بەهۆی بونیادی زمانەوەیە و لە زمانەوە سەرچاوە دەگرێت. 
بەڵگە هەرە بەرچاوەکانی کە ئەم بەشە لە فێمینیزم دەیهێنایەوە یودیث بوڵتەر بوو. 
لە کتێبی ساڵی ١٩٩0 کە بە ناوی کێشەی جێندەر بوو، ڕەخنە لە کارەکانی سیمۆن 
دی بۆڤوار و مێشیل فۆکۆ و جاک الکان دەگرێت. بۆڵتەر رەخنە لە هەاڵواردنی ژنان 
دەگرێت کە لە سەر بنچینەی سێکسی بایۆلۆجی و سترکتووری کۆمەاڵیەتی و جێندەر 
دەکرێت. ئەو دەڵێت ئەوە رێپێدراو نییە کە رەخنە لە ئوسوڵییەکان بگیرێت. بۆ بەتڵەر، 
ئیتنیکی و  لە الیەن چینایەتی، سیکسوالێتی،  بونەوەرێکی گفتوگۆهەڵگرە،  ژن جۆرە 
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جۆرەکانی تری ناسنامەوە، ئاڵۆز کراوە. پێی وایە کە هیچ هۆکارێک نییە بۆ ژێردەستەیی 
و وابەستەیی ژن و هیچ شێوازێک نییە کە ڕەوایەتی بدات بەم جۆرە رەفتارکردنە لەگەڵ 

پرسی ژن.
نەریتییەکانی  دەستەواژە  ئاراستەی  رەخنە  هاراوای  دوننا  سایبۆرگ،  بەیاننامەی  لە 
فێمینیزم دەکات، بە تایبەتی ئەوانەی کە جەخت لەسەر ناسنامە، زیاتر لە نزیکبوونەوە، 
دەکەنەوە. ئەو نووسەرە خوازەی سایبورگ بەکار دەهێنێت بۆ بونیادنانی فێمینیزمی 
و  فێمینیزم  جێندەر،  نەریتی  سنووردارکردنی  دوانەی  پشت  لە  کە  مۆدێرن  پۆست 
سیاسەت، دەجوڵێت. سایبورگی هاراوای هەوڵێکە بۆ جیاکردنەوەی چیرۆکی ئۆدیب و 
ئەفسانە ڕەسەنەکانی مەسیحییەت وەکو چیرۆکی پەیدابوون. ئەو دەنووسێت »سایبورگ 
خەونێک نییە بۆ مۆدێلێکی کۆمەڵی خاوەن خێزانی گەورە، ئەم جارە بە بێ چیرۆکی 
ئۆدیب و باخچەکانی عەدەن لە بەهەشت. دروست نەکراوە لە قوڕ و ناشگەڕێتەوە بۆ 

ناو خۆڵ«. 
زۆرێک لە لقەکانی فێمینیزمی پۆست مۆدێرن سەریان هەڵدا وەک دەروونشیکاری پۆست 
مۆدێرنیزمی هاوچەرخ. کاری تری نووسین سەبارەت بە پۆست مۆدێرنیزمی فێمینیست 
جەختیان لەسەر ڕۆڵی نمونەیی جێندەر دەکردەوە، تەنیا لەبەر ئەوەی وەک ئەفسانەی 
گاڵتەجاری بۆ باوەڕە ڕەسەنەکان، پیشانیان بدات. مێژووی فێمینیزم لەو نووسینانەدا 
زۆر بە گرنگ نازانرێت، ئەوە رەت دەکرایەوە کە مێژوو بەکار بهێندرێت بۆ وێناکردنی ئەو 
گاڵتەجاڕییەی باوەڕە باوە بێ ئەرزشەکانی ڕابردوو هەیانبوو. تیۆری فێمینیستی مۆدێرن 
بە شێوەیەکی فراوان رەخنەی دەهاتە سەر لەوەی ئەگەر بە شێوەیەکی بەرتەسکیش 
بێت پەیوەست بوو بە ئەکادیمیا رۆژئاواییەکانی چینی ناوەڕاستەوە. ماری جووی فروگ، 
فێمینیستی پۆست مۆدێرن، ڕەخنەی دەگرت لە شەپۆلەکانی فێمینیزم کە زۆر بەرتەنگ 

بوون و بایەخیان نەدەدا بە مەسەلەکانی پەیوەست بە چین و نەژادەوە.

ژینگەگەرا
ئیکۆفێمینیزم ئیکۆلۆژی دەبەستێتەوە بە فێمینیزم. ئیکۆفێمینیستەکان بااڵدەستی ژن  
لێوە دێت.  ژینگەی  بااڵدەستی  ئایدۆلۆجییەوە هەڵدەقوڵێت کە  لە هەمان سەرچاوەی 
بەرپرسیاریش  بە  گرت،  بەسەر خاکدا  دەستی  تیایدا  پیاو  کە  باوکساالری  سیستەمی 
دەزانرێت لە چەوساندنەوەی ژن و وێرانکردنی ژینگەی سروشتیش.  ئیکۆفێمینیستەکان 
وای دەبینن پیاوانی دەسەاڵتدار کۆنتڕۆڵی خاکیان کردووە بۆیەش توانیویانە خراپی بکەن 
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و لە بەرژەوەندی خۆیان و لە پێناوی سەرکەوتنی خۆیاندا بەکاری بهێنن. هەروەها پیاوانی 
دەسەاڵتدار لەم بارودۆخەدا ژنیشیان بەکارهێناوە بۆ بەرژەوەندی خۆیان و سەرکەوتنی 
خۆیان و خۆشی خۆیان. فێمینیستە ژینگەگەراکان پێیان وایە ژن و ژینگە لە الیەن 
پیاوانی دەسەاڵتبەدەستەوە وەک سەربازی پاسیڤی شەترەنج لە کێبڕکێی بردنەوە و لە 
پێناوی بەهێزترکردنەوەی ئەواندا بەکار دەبرێن و دەجوڵێندرێنەوە. ئیکۆفێمینیستەکان 
کۆمەڵگە  لە  زاڵدەست  پیاوانی  پاسیڤییانەوە،  و  بێدەسەاڵتی  بەهۆی  کە  دەبینن  وای 
دەسەاڵتی  هێشتنەوەی  پێناوی  لە  و  وەربگرن  ژینگە  و  ژن  لە  کەڵکئاوەژوو  دەتوانن 
خۆیان. ئەوان بەکارهێنان و دەستبەسەرداگرتنی ژن و ژینگە وەک یەک دۆخی لێکچووی 
پەیوەندیدار بە یەکەوە، دەبینن. ئەوان هەست دەکەن ریفۆرمی کۆمەاڵیەتی و ئیکۆلۆجی 
بە  و  دادپەروەری  و  ژینگە  وێرانکاری  چارەسەرکردنی  ڕێگەی  لە  و  دەکرێت  پێکەوە 
شێوەیەکی تەندروست رەفتارکردن لەگەڵ ژینگەدا، دەکرێ بۆ گەشەسەندنی خێزان و 

دەستەبەری بەختەوەرییان بەکار ببرێت.
فێمینیستە ژینگەگەراکان پێیان وایە ژن و ژینگە چارەنووسێکی لێکچوویان هەیە و لە 
مێژوویاندا ڕووبەڕووی هەمان جۆری چەوساندنەوە بوون لە الیەن سیستەمی باوکساالری 
لەگەڵ  تایبەتی هەیە  ڤاندانا شیڤا دەڵێت ژن پەیوەندییەکی  کۆمەڵگەکانی رۆژئاواوە. 
ژینگەدا لە رێگەی کارلێکی ڕۆژانەی لەگەڵیدا، کە پشتگوێ خراوە. هەروەها پێیان وایە 
کە ژن لە بواری ئابووری بەردەوامدا بەهاوبەشی لەگەڵ سروشتدا، سامان بەرهەمدەهێنێت 
و بەرهەمدەهێنێتەوە، بۆیە بوونەتە پسپۆر لە بواری کاروبار و پرۆسەی زانیاری لەبارەی 
لە  بەکارهێنانی  و  ژینگەسازی  زانیاری  لە  جێگەگرەوانە  مۆدێلە  ئەم  بەاڵم  ژینگەوە. 
بەرژەوەنی خێزان، لە الیەن سەرمایەدارانەوە دانی پێدا نەنراوە، چونکە بەستەری نێوان 

ژن و ژینگە بەهەند وەرناگیرێت لە الیەن ئەوانەوە بۆ کرداری خوڵقاندنی سامان. 
فێمینیستە  لە  رەخنەی  بیهی،  جانێت  خاتوو  کۆمەاڵیەتی  ژینگەگەرای  و  فێمینیست 
ژینگەگەراکان گرت لەوەی کە زیاد لە پێویست جەخت لەسەر پەیوەندی نێوان ژن و 
سروشت دەکەنەوە و تۆخ دەکەنەوە، نەک هێندەی ئەوەی کە پێویستە بۆ بارودۆخی ژن.

کۆمەڵ
گۆڕانی  و  دانا  رۆژئاوادا  کۆمەاڵنی  لەسەر  گەورەی  کاریگەری  فێمینیستی  بزوتنەوەی 
پەروەردەدا،  لە  مەزن  بەشداری  دەنگدان،  مافی  نێویاندا،  لە  کرد،  دروست  گەورەی 
نزیکبوونەوەی پێدانی هەقدەستی یەکسان بە پیاو و ژن، مافی جیابوونەوە و بەعەیب 
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لە  و  بۆ سکپڕبوون  بڕیاردان  لە  ژن  تاکەکەسی  مافی  هەروەها  نەزانینی جیابوونەوە، 
هەمان کاتدا مافی لەباربردنی منداڵ، بە هەمان شێوەش مافی خاوەنی خۆبوون.

مافە شارستانییەکان
لە ١٩٦0ەکانەوە، بزوتنەوەی ئازادی ژنان هەڵمەتی داخوازی بۆ مافەکانی ژنان کردە 
بەرنامە، وەکو هەقدەستی یەکسان لەگەڵ پیاواندا بۆ هەمان کار، چەسپاندنی یەکسانی 
مافیان بە یاسا، هەروەها ئازادییان لە ڕێکخستنی خێزانەکانیان. دەستکەوتەکانی ئەو 
هەڵمەتانەش جۆراوجۆر بوون: مافی سەربەخۆیی و سەالمەتی جەستەیی، مافی گشتی 
لە دەنگدان و خۆپااڵوتن، مافی خاوەندارێتی و بەڕێوەبەرێتی کاری خۆ و ئۆفیسی خۆ 
لە بازاڕی کاری گشتیدا، مافی خاوەندارێتی موڵک و ماڵ، مافی خوێندن، مافی بەشداری 
هەروەها  بەڵێندەرایەتی،  نێو  چوونە  و  بەشداریکردن  مافی  سوپا،  لە  خزمەتکردن  و 

مافەکانی هاوسەرگیرێتی و دایکایەتی و مافە ئایینییەکان.
بەرژەوەندی  لە  گشتی  ڕای  جیهانییەکەدا،  جەنگە  هەردوو  نێوان  لە  بەریتانیا  لە 
یەکسانی لە یاساکاندا دەنگی بڵند بووەوە، بەشێکیان لە رێگەی دامەزراندنی ئافرەتان 
پیاوانە  ڕۆڵی  بە  و  بوون  پیاوان  کارکردنی  جێگەی  نەریت  پێی  بە  شوێنانەی  لەو 
دادەنران.  لە ١٩٦0ەکاندا پرۆسەی کارکردن لە پرۆژەی یاسادانان لە رێگەی پەرلەمانتار 
دا  بارەیەوە  لەو  راپۆرتی  بوو،  یاساییدا  لیژنەی  لە  کە  کرا  ئامادە  هامیلتۆن  ویلی 
سەبارەت بە داخوازینامەی هەقدەستی یەکسان بۆ کاری یەکسان، دروستکردنی بۆردی 
لەیدی  داخوازینامەی  ژنان، هەروەها رەشنووسی  لە دژی  بەرەنگاربوونەوەی جیاکاری 
سێر سەبارەت بە دژە هەاڵواردنی سێکسی، الپەڕەی سەوزی حکومەت لە ساڵی ١٩٧٣ 
تا ١٩٧٥ لەو کاتەی یەکەمین یاسای دژە هەاڵواردنی ژنان دەرچوو، هەروەها یاسای 
هەقدەستی یەکسان بۆ کاری یەکسان و یاسای دەرفەتی یەکسان، کەوتە کار. بە هاندانی 
ڕێکەوتننامەی  ئەوروپا  ئابووری  بازاڕی  لە  هاوبەش  تری  واڵتانی  بەریتانیا،  حکومەتی 
بەرەنگاربوونەوەی هەاڵواردنی سێکسی و جیاکاری بەرامبەر ئافرەتانیان مۆر کرد و یاسا 

هاودژەکانیان البرد.

 National Organization for ژنان  نەتەوەییەکانی  رێکخراوە  ئەمریکا،  لە 
بەدەستهێنانی  ئامانجیان  و  دامەزرێندران   ١٩٦٦ ساڵی  لە   )Women )NOW
یەکسانی بوو بۆ ژنان. ئەم گروپە زۆر چاالک و کارابوون لە داواکردنی مافی یەکسانی 
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وایان  ئافرەتان Equal Rights Amendment )ERA. ئەم داخوازینامانە 
دەردەبڕی« یەکسانی لە مافدا بە پێی یاسا نابێت نکۆڵی لێ بکرێت و فەرامۆش بکرێت 
بەهۆی جیاوازای و جیاکاری سێکسی، لە الیەن ئەمریکا و هەر واڵتێکی ترەوە، بەاڵم 
سازانێکی تەواوی لەسەر نەبوو کە چۆن لەو داخوازییانە تێبگەن. الیەنگرانی باوەڕیان 
وابوو دەبێ مامەڵەکردنی یەکسانی ئافرەتان زامن بکرێت، بەاڵم رەخنەگرانی مەترسی 
هاوسەرەکانیاندا،  لەگەڵ  مافەکانیان  لە  داراییەوە  ڕووی  لە  ژنان  کە  هەبوو  ئەوەیان 
بێبەشبکرێن. داخوازینامەکە لە ساڵی ١٩82 مرد چونکە وەک پێویست واڵتان نەچوون 
بە دەنگییەوە و واژۆیان نەکرد. داخوازینامەکە چەندین کۆنگرە و کۆنفرانسی بۆ سازکرا، 

بەاڵم لە ئاکامدا وەک پێویست بەدەنگەوەچوونی نەبوو، واژۆ نەکرا.
لە سێ دەیەی کۆتایی سەدەی بیستەمدا،  ژنانی رۆژئاوا، ئازادییەکی نوێیان دۆزییەوە 
باشتر  ژنان  ئەوەی  هۆی  بووە  کە  منداڵەوە،  لەدایکبوونی  کۆنتڕۆڵکردنی  رێگەی  لە 
و  ژیانی خێزانییش  لە  بتوانن  و  دابنێن  بۆ  پالنی  و  رێکبخەن  گەورەیی خۆیان  ژیانی 
مارگرێت  الیەن  لە   ١٩١0 ساڵی  لە  بزوتنەوەکە  بچن.  پێشەوە  بۆ  کاروبارەکانیشیاندا 
لە  بوو،  دروست  ئەمریکا،  لە  بوو  پێشەنگ  کۆمەاڵیەتی  ریفۆرمخوازێکی  کە  سانگەر 

بەریتانیاش لە الیەن ماری ستۆپیس دەستی پێکرد.
و  وەزیفی  ئەرکی  هەردوو   ،200٤ ساڵی  ەکگرتووەکانی  نەتەوە  رێکخراوی  ڕاپۆرتی  لە 
ئەرکی بێ بەرامبەر ئەنجامدراوی ژنان مەزەندە کرا و دەرکەوت ژنان لە پیاوان زیاتر کار 
دەکەن. لە ناوچە گوندنشینەکاندا لە واڵتە هەڵبژێردراوە گەشەسەندووەکاندا ژنان %20 
زیاتر لە پیاوان کاریان دەکرد، کە دەکاتە رۆژی ١02 خولەک زیاتر لە کاری پیاوان. لە 
واڵتانی یەکێتی هاوبەشی ئابووری ئەوروپادا ژنان ٥% زیاتر لە پیاوان کاریان کردووە 
کۆنفرانسی  یەکەمین  و  بیست  لە  پیاو.  لە  زیاتر  کاری  20 خولەک  رۆژانە  دەکاتە  کە 
بزوتنەوەی ژنانی ئۆقیانووسی هێمن و واڵتانی باشووری رۆژهەاڵتی ئاسیا دا کە لە ساڵی 
200١ بەسترا، خرایە ڕوو کە »لە هەموو جیهاندا ژنان ٥١% ی دانیشتووان پێک دەهێنن، 

٦٦%ی کارەکان دەکەن و، ١0%ی داهات وەردەگرن و ١% ی موڵکداری هی ئەوانە.

)CEDAW( سێداو
سێداو  بە  کە  ژنان  دژی  لە  هەاڵواردن  جۆرەکانی  هەموو  بنبڕکردنی  پەیماننامەی 
ناسراوە، پەیماننامەیەکی نێونەتەوەییە و لە الیەن ئەنجومەنی گشتی رێکخراوی نەتەوە 
مافەکانی  بە  سەبارەت  نێونەتەوەیی  پەیماننامەیەکی  بە  دەرچووە،  یەکگرتووەکانەوە 
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ژنان دادەنرێت و لە ٣ی ئەیلوولی ١٩8١ بەرهەم هێنرا و کەوتە کار. زۆرێک لە واڵتان 
پەیماننامەکەیان هەر لە رۆژی ڕاگەیاندنیەوە واژۆ کرد، هەندێکیشیان واژۆکەیان بە مەرج 
و پارێزەوە واژۆ کرد. ئێران، سودان، سۆماڵ، قەتەر، ناورو، پاالو، و تۆنگا و ئەمریکا 
لە سەردەمی سەرۆکایەتی  پارێزیان هەڵبژارد.  نەکرد و  واژۆی پەیماننامەی سێداویان 
ئۆبامادا لە ئەنجومەنی پیران هانی سەرۆکی دا بۆ البردنی پارێزی ئەمریکا بۆ واژۆکەی 

لەسەر سێداو. لە 2002 دا پێش هەڵبژاردنەکان ئەو پارێزکارییە لەسەر واژۆکە ال برا.

زمان
زمانی بێالیەنی جێندەر، وەسفکردنی بەکارهێنانی زمانە بۆ کەمبایەخکردنی توخمی ژن 
و هەاڵواردنی بەهۆی رۆڵی بایۆلۆجییەوە لە سەرچاوەکاندا، بەکار براوە. بێالیەنکردنی 
زمان الی کەم دوو ئەجەندای پیادە دەکرد: یەکەمیان ئامانجی ئەوە بوو زمان لە ڕووی 
هەاڵواردنی جێندەریەوە بێ الیەن بکاتەوە و ببێتە یەک زمانی فراوان بۆ هەردوو توخمی 
نێر و مێ، بەکار بێت، دووەمیان پێشنیاری ئەوەی کە جێندەر وەکو جۆر کەمتر لە 
زۆر  جێندەر  بێالیەنی  زمانی  جێندەر(.  بێالیەنی  دەکرێ)زمانی  پێ  ئاماژەیان  زماندا 
جار وەک زمانی ناسێکسی ناودەبرێت لە الیەن بەرگریکارانی سیاسیەکانەوە و لە الیەن 

بەرهەڵستکارانیشەوە وەکو زمانێکی ڕاست دەبیندرت.

پەیوەندییە هێترۆسێکسوالەکان
لە سەرەتای سەدەی بیستەمەوە هاتنە نێو بازاڕی کاری ژنان ڕووی لە زیادبوون کرد و 
بووە هۆی گۆڕانی ڕۆڵی جێندەری لە ناوماڵ و لە شوێنەکانی کارکردندا. ئارلی روسێل 
 The Second Shift and The Time( هۆچایلد ی کۆمەڵناس، لە کتێبی
Bind( بەڵگە دەهێنێتەوە کە دوو  هاوبەش، ژن و پیاو، لە هەمان کاردا هەمان کاتی 
کارکردنیان هەیە، بەاڵم ژن هێشتاش کاتی زیاتر تەرخان دەکات بۆ کار و لەماڵەوەش 
کار دەکات. نووسەری فێمینیست کاثی یونگ، لە وەاڵمی هۆچایڵد دا دەڵیت لە هەندێ 

دۆخدا، ژنان دەبێ خۆالدەن لە بەشداری یەکسانی پیاوان لە کاری ناوماڵدا. 
رەخنەی فێمینیست لە بەشداری پیاوان بۆ سەرپەرشتی مندااڵن و کاری ناوماڵ لە چینی 
ناوەڕاستی کۆمەڵگەکانی رۆژئاوا، لەو بیرۆکەیەوە سەرچاوە دەگرێت کە نادادپەروەرانەیە 
ژنان سەرپەرشتی مندااڵن بکەن و کاری ناوماڵ بکەن و لە هەمان کاتیشدا لە دەرەوەی 
بارەی  لە  بەڵگەیان  و  ئامار  لێکۆڵینەوەکان  لە  هەندێ  بکەن.  کار  پیاوان  وەک  ماڵدا 
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داهاتی ئابووری پیاوان باڵوکردۆتەوە کە  هێندە نییە بتوانێ بەتەنیا خێزان پێکەوە بنێ 
و ئەرکی ئابووری خێزان جێبەجێ بکات.

دەکات  فێمینیزم  کاریگەری  گفتوگۆی  لۆکەر،  کرستین  دوبیۆس،  دەستەواژەکانی  لە 
لە  منداڵبوون  بۆ   )١8 بۆ   ١2 )تەمەن  ناپێگەیشتوەکان  کیژۆڵە  هەڵبژاردنی  لەسەر 
ناوەوەی پرۆسەی هاوسەرگیری و دەرەوەی پرۆسەکە. دەڵێت وەک سکپڕ لە دەرەوەی 
بە  گەنج،  کیژانی  پەسەندکراوە،  کۆمەاڵیەتییەکەیەوە  رووە  لە  هاوسەرگیری،  پرۆسەی 
تایبەتی ژنانی گەنجی هەژار، بە رێژەیەکی زۆر گەورە سکپڕ بن، لە سااڵنی ١٩٥0کان، 
بەاڵم ئێستا کەمتر هۆ هەیە بۆ ئەو جۆرە لە هاوسەرگیرییە پێش دروستکردنی منداڵ، 
بکرێت. ڕوونکردنەوەی نووسەر لەو بارەیەوە ئەوەیە کە باری ئابووری پیاوان الوازە و  
کەمتر رێپێدەری ئەو جۆرە هاوسەرگیرییەیە، هاوکات ژنانی هەژار کەمتر شانسی ئەوەیان 
هەیە کە پیاوێکی دارا بدۆزنەوە بۆ هاوسەرگیری کە بتوانێت بژێوی خێزان بە شێوەیەکی 

باش دابین بکات.
پیاوان  و  ژنان  زۆری  رێژەیەکی  دەکەن،  ئەوەش  پێشنیاری  لێکۆڵینەوەکان  ئەگەرچی 
لێکۆڵەرانی  لێکۆڵینەوەکانی  بەاڵم  دەزانن،  رۆمانسیەت  بەرهەڵستکاری  بە  فێمینیزم 
هێشتا قۆناغی زانکۆ تەواونەکردوو، هەروەها لێکۆلێنەوەکانی گەورەترەکان لەوان دەڵین 
فێمینیزم کاریگەرییەکی پۆزەتیڤی هەبووە لەسەر پەیوەندی تەندروستانەی ژنان و لە 
رووی دابینبوونی سێکسیشەوە بۆ پیاوان، هەروەها هیچ نمونەیەکی نێگەتیڤی فێمینیزم 

لەو بارەیەوە نابینن.

...
تێبینی: 

١. لە ژمارەی ئایندەدا بەشی دووەم باڵو دەبێتەوە.
2. ئینسکیلۆپیدیای خوارەوە، سەرچاوەی ئەم بابەتەیە.

http://www.gender.cawater-info.net/knowledge_base/rubricator/feminism_e.htm
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رۆڵی  ئافرەتانی میدیاکار
لە پێشخستنی

رۆژنامەگەری کوردیدا

ناسک سعید*
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رۆژنامەگەریی واڵتانی  مێژووی  و  تەمەن  بە  بەراورد  بە  رۆژنامەگەریی كوردی  تەمەنی 
دەوروبەری مێژوویەكی كورتی هەیە. کاتێک كە ساڵی ١8٩8 یەكەم رۆژنامەی كوردی 
دەرچووە توانیویەتی لەو فەزایەی سەردەمی خۆیدا کاریگەری لەسەر الیەنە جیاوازەکانی 
ژیانی کۆمەڵگەی کوردی بەجێبهێڵێت. ئەم مێژووە بە بەراورد بە مێژووی نەتەوەکانی 
دیکە جیاوازی زۆر دەبیندرێت، بۆ نموونە تەماشا بکەین کە یەكەم رۆژنامەی عەرەبی 
١٧٩٩ بە ناوی ‹الحوادث الیومیە‹ دەرچووە، یەكەم رۆژنامەی توركییش لە ساڵی ١8٣١ 
بە ناوی ‹تقویم الوقائع‹ دەرچووە، ساڵی ١820 یەكەم رۆژنامەی فارسی بە ناوی ‹مریت 
دەستی  ئەوانەوە  لەدوای  کە  کوردی  رۆژنامەگەریی  کە  هاوکات  دەرچووە.  االحوال‹ 
پێکردووە بەاڵم الی ئەوانیش ڕۆڵی ئافرەتی نوسەر و رۆژنامەنوس کەمتر دەبیندرێت 
لەهەندێک  کە  ناوچەیەدا  لەم  بەتایبەت  دەگەرێتەوە  کۆمەڵگە  تێگەیشتنی  بۆ  ئەمەش 
رەهەندەوە لێکچون هەیە لەنێوانیاندا. بەشێوەیەکی گشتی بەشداری نوسەر و هەبوونی 
کە  ئەردەاڵنی  مەستورەی  لەوانە  یەک  دەگەرێتەوە،   ١٩ سەدەی  بۆ  ئافرەت  قەڵەمی 
لەنێوان سااڵنی ١80٥ بۆ ١8٤8 ژیاوە بەیەکەم  ژنە مێژوونووس دادەنرێت کە کتێبی 
و  ژین  رۆژنامەی  نووسەرەکانی  رۆژنامەگەریشدا  لەبواری  نوسیووە،  ئەردەاڵنی  مێژووی 
ژیان ئافرەت نەبوون بەڵکو نووسەرەکانی پیاو بوون بەاڵم وەک هاندانێک بۆ ئافرەتان 

پێرەمێرد و نوسەرەکانی دیکە بە ناوی ئافرەتان وژنانەوە دەیانووسی.
توێژینەوەیەكیدا  لە  راگەیاندن،  بواری  لە  ماستەر  و خاوەنی  نوسەر  محەمەد،  چیمەن 
لە  دەكات  ئافرەت  نوسەری  یەكەم  بە  ئاماژە  ژنان  رۆژنامەوانی  مێژوی  بە  سەبارەت 
رۆژنامەوانی كوردی لە عێراقدا و گەیشتوەتە ئەو دەرئەنجامەی كە یەكەم وتار لەالیەن 
ئافرەتەوە نوسرابێت »گوزیدە عزیز خانم« )کە بەڕێوەبەری قوتابخانەی كچان بوە لە 
سلێمانی ١٩2٦ (بوە وتارەكەشی لە ژمارە ١٣ ی رۆژنامەی ژیان لە 22ی نیسانی ١٩2٦ 

و  لە الپەڕە ١ دا نوسراوە و لەالپەڕە 2دا تەواوكراوە. 
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یەكەم  بە  دەتوانرێت  ژیاوە،   ١٩٩2-  ١٩0٩ لە سااڵنی  كە  بەدرخان  رەوشەن  هەروەها 
رۆژنامەنووسی ئافرەتی كورد بناسرێت لە مێژووی رۆژنامەنووسیی كوردیدا كە لە گۆڤاری 
هاوار، هاوكارێكی جەالدەت بەدرخان بووە. هەروەها رەحمە خان، كچی پیرەمێرد، دوای 
مردنی باوكی خاوەن ئیمتیازی »رۆژنامەی ژین«ی وەرگرتووە. ئەمانە وەك سەرەتا و 
یەكەم كەس بوون و دواتر دوای پەنجاكان و شەستەكان ئافرەتی كورد چووەتە قۆناغێكی 
باشتر و هەڵكشانی بەخۆیەوە بینیوە. لەم بارەیەوە روئیا تلووعی دەڵێت: »ژنانی كورد 
تا دەیەی پێش سااڵنی شەستەكان لە كاری نووسین و رۆژنامەگەریدا الواز بوون، دواتر 
لە شەست و حەفتاكاندا ڕوویان لە هەڵكشان كردووە«، كە وردە وردە بوونەتە خاوەنی 
باڵوكراوەی تایبەت بە خۆیان؛ »ژنانی ئازاد« كە بە كرمانجی ناوەڕاست و بە پیتی 
ئارامی لە سلێمانی دەرچووە، سەر بە لقی كوردیی ئافرەتانی شیوعیی عێراقی بووە. 
گۆڤاری »ژن« لە بەغدا لەالیەن رابیتەی ژنانی عێراقییەوە دەرچووە. گۆڤاری »دەنگی 
ئیتر بەردەوام دەرگا كراوەتەوە بۆ  ئافرەتانی كوردستان .  لەالیەن یەكێتی  ئافرەت« 

دەرچوونی چەندین رۆژنامە و گۆڤاری تری ژنان.
ئافرەتان  بە  تایبەت  رۆژنامەی  هەبوونی  یاخود  میدیاکار  ئافرەتانی  گرنگی  و  رۆڵ 
توانیویەتی خزمەتێکی بەرچاو بە رۆژنامەگەری کوردی بکات و لەمەودای پێشکەوتنی 

راگەیاندنی کوردیدا دیار بێت.
ژنانەوە  و  ئافرەتان  رێکخراوەکانی  یاخود  میدیاکار  ئافرەتانی  لەالیەن  رۆژنامانەی  ئەم 
دەردەچن بەردەوام توانیویانە لەبوارە جیاوازەکاندا قسەیان هەبێت بەجۆرێک گرنگیان 
داوە بە بابەتی کۆمەاڵیەتی و هۆشیاری و پەروەردە و فێرکردن لەالیەکی دیکەوە پرسی 
نیشتمانی یەکێک بووە لە تەوەرە سەرەکییەکانی ناو بابەتەکانی رۆژنامەکانیان. لێرەدا 
گرنگی  دروستبونیەوە  لەسەرەتای  کەهەر  دەدەین   رێکخراوانە  لەو  یەکێک  بە  ئاماژە 
روئیای  و  پەیام  گەیاندنی  بۆ  میکانیزمێک  بە  کردویەتی  و  داوە  راگەیاندن  بواری  بە 

رێکخراوەکە، ئەویش یەکێتی ئافرەتانی کوردستانە.
نەتەوەکەیدا  رزگاریخوازی  و  چەکداری  شۆرشی  لە  هەروەک  کورد  ئافرەتی  ئاشکرایە 
رۆڵێکی بەرچاوی هەبووە. بەهەمان شێوەش لەبواری رۆشنفکری و کۆمەاڵیەتی، هونەری 

و رۆژنامەگەریشدا بەشداریەکی کارایان هەبووە.
 یەکێتی ئافرەتانی کورردستان هەروەک چۆن لەبوارەکانی دیکە رۆڵی سەرەکی هەیە 
لەبواری  شێوە  بەهەمان  ئافرەتان  دیکەی  رێکخراوەکانی  بۆ  دایک  رێکخراوی  بۆتە  و 
رۆژنامەگەرییشدا شانازییەکی مێژوویی گەورەی بەردەکەوێت کە هەر لەگەڵ دامەزراندنیدا 
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هەوڵیداوە لەو بوارەدا ببێتە مینبەرێک بۆ گەیاندنی پەیامی ئافرەتان بە کۆمەڵگە، بۆ 
زیاتر ئاشنابوون بە قۆناغەکانی کارکردنی ئەم رێکخراوە، لەو بوارەدا بەسەر دوو قۆناغی 
جیاواز دابەشی دەکەین کە باشتروایە بۆ خوێنەران بەپێی بەستنی کۆنگرەکانی پۆڵینی 

بکەین:

قۆناغی پێش راپەرین
کۆنگرەی یەکەم: لەرێکەوتی ١-٤ی شوباتی ساڵی ١٩٦٣ بەشێوەی نهێنی ئەنجامدراوە 
و ناوی ئەم رێکخراوە لە ناوی یەکێتی ئافرەتانی پارتی دیموکراتی کوردستان گۆرا بۆ 
ئافرەتانی کوردستان(، لەم کۆنگرەیەدا بڕیاری دەرکردنی گۆڤارێک دەدرێت  )یەکێتی 
بەناوی گۆڤاری )دایکایەتی نوێ( ئەمە هەنگاوێک بووە بۆ ئەوەی رێ بە بەشداری ئافرەت 
و سەرنوسەرەکەشی  دەرچووە  لێ  ژمارەی  دوو  تەنها  بەاڵم  نوسیندا،  لەبواری  بدرێت 
بەناوی  باڵوکردۆتەوە  تێدا  نوسینیان  کە  ئافرەتانەی  ئەو  بووە  بەسیر(  )د.کامیل 
خوازراوەوە بابەتەکانیان باڵو کردۆتەوە وەک بەهێ مەعروف بەناوی )گزینگ(، ئەنجومەن 
زوهدی بەناوی )قەدەمخێر(، و درەخشان حەفید بەناوی )سوالڤ(، ئەمەش ئاماژەیە 
بۆئەوەی کە نووسین کارێکی هێندە ئاسایی نەبووە بۆ ئافرەتان لەو کاتەدا کەتەنانەت 

سەرنوسەرەکەشی ئافرەت نەبووە.

هیچ  کۆنگرەیەدا  لەم  دەبەسترێت،  لەبەغدا   ١٩٧0 ئەیلولی  لە2٥ی  دووەم:  کۆنگرەی 
باڵوکراوەیەکی تایبەت بە ئۆرگانەکانی یەکێتی ئافرەتانی کوردستان نەبووە.

بەاڵم دوای  بەسترا  لەمەسیف سەاڵحەدین  لە ١٣ی شوباتی ١٩٧2  کۆنگرەی سێهەم: 
ئیران   واڵتی  بۆ  گەلەکەمان  ئاوارەبوونی  و   ١٩٧0 ئاداری  رێککەوتننامەی  تێکچونی 
چاالکیان    ١٩8٣  -١٩٧٤ ساڵی  لەنیوان  کوردستان  ئافرەتانی  یەکێتی  ماوەیەک  تا 
ئەم  کارەکانی  راپەراندنی  بۆ  تاراوگە  لە  بااڵ  دەستەیەکی   ١٩8٣ پاشان  دەوەستێت، 

رێكخراوە دادەمەزرێت.
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 لەساڵی ١٩8٦ لەبواری راگەیاندندا هەنگاوێکی گەورە دەنێن و باڵوکراوەیەک بەناوی 
بووەتە)ئۆرگانی  نوسراوە  لەسەری  وەک  گۆڤارەکە  باڵدەکەنەوە،  ئافرەت(  )دەنگی 
یەکێتی ئافرەتانی کوردستان –عێراق / لقی ئاوارە( هەر لەئاوارەییدا تا مایسی ١٩٩0 
بەردەوام بوە و ٦ ژمارەی لێ دەرچووە و لەچاپخانەی خەبات بە رۆنیۆ لەچاپدراوە و 

باڵوبۆتەوە.
    

لەدوای ڕاپەڕین
راپەرینەوە  لەدوای  کوردستان  ئافرەتانی  یەکێتی  خەباتی  مێژووی  دووەمی  قۆناغی 
دەستپێدەکات و تا ئێستا بەردەوامی هەیە، و هەوڵیداوە لەگەڵ هەلومەرجی سەردەمدا 

خۆی بگونجێنێت.
لەساڵی ١٩٩2 کۆنفرانسی شەهید لەیال قاسم بەسترا بەالم دەسەاڵتی کۆنگرەی پیدراوە، 
لەم قۆناغەدا یەکێتی ئافرەتان خاوەنی راگەیاندراوی خۆی نەبووە بەاڵم هەوڵیداوە سود 

لەکەنالەکانی راگەیاندن وەربگرێت بۆ باڵوکردنەوەی چاالکیەکانی.
دروشمی   لەژیر  هەولیر  لەشاری   ١٩٩٧ تەمموزی  لەرێکەوتی 2٧ی  چوارەم:  کۆنگرەی 

)یەکسانی( ئەنجامدرا.
لەسەردەمی ئازادی دوای راپەرین چاپەمەنی کوردی بەشێوەیەکی بەرچاو گەشەی کرد، 
یەکێتی ئافرەتانی کوردستان دەستی کردەوە بە دەرکردنی گۆڤاری )دەنگی ئافرەت( 
کە پێشتر لە تاراوگە ٦ ژمارەی لێ دەرچوە، لەم قۆناغەدا گۆڤارەکە بۆتە وەرزی و 2٦ 

ژمارەی لێ دەرچووە کە لەئاداری ساڵی 2002 کۆتا ژمارەی دەرچوە.
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کۆنگرەی پێنجەم: لەریکەوتی 2٧-٣0ی ئۆکتۆبەری 200١ لەشاری هەولیر لەژێر دروشمی 
یەکێتی  کۆنگرەیەدا  لەم  ئەنجامدرا.  کۆمەاڵیەتی(  دادوەری  و  یەکسانی  و  )ئاشتی 
ئافرەتانی کوردستانی گۆڤاری )دەنگی نوێ( دەکاتە ئامرازێک بۆ گەیاندنی بەرنامە و 

کارەکانی خۆی.
    

لەژیر دروشمی  هەولێر  لەشاری  ئاداری 200٧  لەرێکەوتی ١2-١٤ی  کۆنگرەی شەشەم: 
)پەرەپێدانی تواناکانی ئافرەت لەپێناو بنیاتنانی کۆمەڵگەیەکی یەکسان( دەبەسترێت. 
لێ  کۆنگرەیەدا)٣0(ژمارەی  ئەم  لەماوەی  و  دەردەکات  قۆناغەشدا گۆڤاری )وێ(  لەم 

دەردەچێت.
کۆنگرەی حەوتەم: لەرێکەوتی ٤-٥ی ئابی 20١0 لەهەولیری پایتەخت  لەژێر دروشمی )بەرەو 
کۆمەڵگەیەکی مەدەنی و ئایندەیەکی پرشنگدارتر( بەسترا. لەم قۆناغەشدا و تا ساڵی 
20١٣ بەردەوامی دەدرێت بە دەرچوونی گۆڤاری )وێ( و )٦٥( ژمارەی لێ باڵودەکرێتەوە، 
هاوکات گۆڤاری »شیکار« کە گۆڤارێکی وەرزی هزرییە و سەرنووسەرەکەی«مەهاباد 
قەرەداغی«یە،  دەبێتە زمانحاڵی یەکێتی ئافرەتانی کوردستان و ئێستاش بەردەوامە. 

تا ئێستا ئەم گۆڤارە لە ژمارە سفرەوە تا ژمارە 28 ی لێ دەرچووە.
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هەر لەماوەی ئەم کۆنگرەیەدا رادیۆی هێلین بەدروشمی )دەنگێک بۆ ئێستا و هەمیشە( 
لەساڵی 20١٣ دەست بە پەخشی خۆی دەکات و وەک یەکەم رادیۆی ئافرەتان لەسەر 

ئاستی هەرێمی کوردستان دادەمەزرێت، بەڕێوەبەری ڕادیۆکە نەرمین سندی یە.
هەروەها لەم کۆنگرەیەدا گرنگی دەدرێت بە بواری میدیای ئەلیکترۆنی و ماڵپەری یەکێتی 
ئافرەتانی کوردستان دەستی بەکارکردن کرد کە ماڵپەرێکی کۆمەاڵیەتی و رۆشنبیری و 

سیاسی گشتی بووە.

کۆنگرەی هەشتەم: لەرێکەوتی ٣-٤ی ئەیلولی 20١8 لە شاری هەولیر بەناوی )نیشتمان(  
و بەدروشمی)تواناسازی ئافرەت، جڤاکی پێشکەوتوو( بەسترا.

کاتێک مانگی ئەیلول دروست ساڵێک بەسەر چاالکیەکانی ئەم کۆنگرەیە تێپەریوە و هەر 
زوو هەوڵدرا نوێگەری لەکاروچاالکیەکانی خۆی بکات و بەهەنگاو و بیری نوێوە ئەجێندای 
کارەکانی بگەیەنیتە کۆمەڵگە. لەو روانگەوە بووە کە بیری لەدامەزراندنی تۆری میدیایی 
کردەوە تایبەت بە کاروچاالکیەکانی ئافرەتان و بەمەش یەکێتی ئافرەتان دەستکەوتێکی 
گەورەی لەبواری رۆژنامەگەریدا بۆ خۆی تۆماردەکات و دەبێتە خاوەنی یەکەمین تۆری 

میدیایی لەبواری ئافرەتاندا.

بۆچی گرنگە رێکخراوەکانی ئافرەتان خاوەن دەزگایی میدیایی پیشکەوتوو بن؟
روماڵکردنی پۆزەتیڤی پرسی ئافرەت زۆر هاوکاری ئافرەتان و پرسی ئازادی و یەکسانیی 
جێندەری دەکات، هاوکارییان دەکات لە بەدەستهێنانی شەرعییەت لەناو رای گشتیدا و 
لە دروستبوونی هاوکاری وپشتگیری لەناوجەماوەردا. ئەمەش دەبێتە هۆی بەهێزبوونی 
بۆ  کۆمەاڵیەتی  چاکسازیی  و  بۆگۆڕانکاری  پۆزەتیڤ  وکاریگەرییەکی  بزووتنەوانە  ئەو 
گۆڕانکارییەکی بنەڕەتی کۆمەاڵیەتی کە تەنها بە شۆڕشی سیاسی نایەتە دی ودەبێت کاری 
لەسەر بکرێت. میدیای ئازاد و بەرپرس دەتوانێ ئەوکارە بکات دەتوانێت رێگرییەکانی 
بەردەم بەشداریی جەماوەری لەم بزووتنەوانە البدات وهانی خەڵک بدات بۆبەشدارییەکی 
کاریگەرانە بۆبەرەنگاربوونەوەی دیفاکتۆی کۆمەاڵیەتی. دیارە میدیا لەسەرمافی مرۆڤ 
وبەرەنگاربوونەوەی گەندەڵی رۆلی داکۆکیکاری بینیوە، بەاڵم مافی ئافرەتی لەم مافە 

گشتییانەی مرۆڤدا جیاکردۆتەوە.
دەبینین کە خەسڵەتی توندوتیژی دیارترین خەسڵەتە لەناوکۆمەڵگەی کوردیی، دیارە 
ئەمەش هۆکاری سیاسی و مێژوویی هەیە، لەم الیەنەوە نەک تەنها هەر میدیا، بەڵکو 
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بۆ  کارکردن  بە  کرد  دەستیان  بەگشتی  چاالکوانان  وکەسانی  ئافرەتان  رێکخراوەکانی 
ئاراستەکردنی پرسی توندوتیژی ئەمە لە قۆناغێکدا زۆرگرنگ وپێویست بوو، بەاڵم ئێستا 
کاتی بەخۆداچوونەوە وداڕشتنی ستراتیژییی نویێە وەکو بەشێک لەم ستراتیژییە نوێیە، 
راگەیاندن   دەزگاکانی  لەگەڵ  گفتوگۆدابن  لە  دەبێت  میدیاکاران  و  چاالکوان  ئافرەتانی 
جێندەری  هۆشیاری  ودروستکردنی  رۆژنامەنووسان  بۆراهێنانی  کاربکەن  وپێکەوە 
وداڕشتنی کۆدی میدیایی بۆ روماڵکردنی پرسەکانی ئافرەتان بە گشتی وروماڵکردنی 

بابەتە کۆمەڵگەییەکان. 
هتد،  و   وسیاسی  چاالکوان  نووسەر،  داهێنەر،  ئەکتەر،  وەکو  ئافرەت  روماڵکردنی 
بە  پێویستی  ئەمەش  بەڵکو  دەکرێن  باس  قوربانیا  و  الواز  جەستە  وەکو  تەنیا  نەک 
پێداچوونەوە بە روماڵی میدیاکان ورەخنەگرتن لە چۆنییەتی روماڵکردنەکە دەبێت؛ بۆ 
چونکە  جگە  کارکردنیان  چۆنییەتی  و  رۆژنامەنووسان  ئەدای  لە  رەخنەگرتن  نموونە 
تەمەڵی  رەنگدانەوەی  میدیایی  رووماڵکردنی  جۆری  جێندەری  هۆشیاریی  نەبوونی  لە 
لەکاری میدیایی وناهۆشیارییە، میدیاکار ورۆژنامەنووسی کوردستان ناچن بەدواداچوون 
بکەن و تویژینەوە بۆکەیسەکان  بکەن لێکدانەوە وراڤەکاری بکەن. ئەوان تەنها لە زاری 
وزۆرجاریش  دەیگوازنەوە  و  وەردەگرن  هەواڵەکە  ئینتەرنێتەوە  لەرێگای  یا  کەسێکەوە 
توندوتیژییەکی پاسیڤ وناڕاستەوخۆ لەسەر سایکۆلۆژیی خوێنەر و گوێگر وبینەر بەرهەم 

دێننەوە.
بۆئەوەی روماڵێکی دروست و باش ئەنجام بدرێت دەبێت رێکخراوەکانی ئافرەتان و ژنان 
خۆیان گرنگی زیاتر بە دەزگا میدیایەکانی خۆیان بدەن و بنکۆڵکاری رووداو و پرسە 
جیاوازەکان بکەن بۆئەوەی لەبری ئەوان هیچ دەزگایەک ئەو کارە نەکات هەتا رووماڵیکی 
خراپ لەسەر پرس و ئەدای ئافرەتان بەئەنجام نەگەیەنن. لەهەمان کاتدا بەشداری کارای 
راگەیاندنەکانیان دەبێتە فاکتەری زیادبوونی رۆژنامەنوسی مێینە لە ناو راگەیاندندا و 
ئەو بۆشاییە گەورەی لە یەکسانی جێندەری هەیە دەتوانرێت پر بکرێتەوە و ئافرەتانیش 

ببنە ئەستێرەی میدیای کوردی.
بوونی رۆژنامە وباڵوکراوەی تایبەت بە ئافرەتان زۆرگرنگە  بەدڵنیاییەوە ئەو باڵوکراوانەش 
ئافرەت   پرسی  لەئیبرازکردنی  هەبوو  گەورەیان  رۆلی  راپەرینەوە  لەدوای  بەتایبەت 
ئەو  وئازایەتیی  لەبوێری  ئەمەش   بابەتە جێندەرییە هەستیارەکان  لەسەر  وقسەکردن 
ئافرەتانەوە دێت کە چاو نەترسانە کاریان لەسەر ئەو پرسانە کرد و لە باڵوکراوەکاندا 
زۆر  لەئاستێکی  قۆناغەدا  لەو  ئافرەتانیش  باڵکراوەکانی  بێگومان  کردەوە.  بالویان 
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قۆناغەدا  لەم  بەاڵم  بوون  دیکە  باڵوکراوەکانی  شێوەی  بەهەمان  نەبوون  پێشکەوتوو 
دەبێت هەروەک چۆن میدیا سەرەکییەکان ستراتیژی خۆیان گۆڕی دەبێت ئەوانیش هەوڵ 
بدەن پالن و روئیای نوێ بخەنە ناو کاری میدیای خۆیانەوە هەتا لەگەڵ پێشکەوتنی 

رەوتی کۆمەڵگە ئەوانیش پێش بکەون. 
  

د.نەزەند بەگیخانی لەئەنجامی توێژینەوەیەکیان کە لەگەڵ سەنتەری جێندەر وتوندوتیژیی 
زانکۆی سلێمانی ئەنجامیانداوە  ئاماژە بۆ ئەوە دەکات  کە میدیا نەیتوانیوە بەشێوەیەکی 
بەرپرسانە مامەڵە لەگەل پرسە جێندەرییەکان وبابەتە هەستیارە کۆمەاڵیەتییەکان بکات. 
کەواتە نەیتوانیوە ببێتە هاوکارێکی بێالیەن وبەهێزی بزووتنەوەی ئافرەتان و ژنان لە 
لەناو  ئافرەتان  پرسی  دەربارەی  پۆزەتیڤ  بیرورای  ودروستکردنی  تابوەکان  شکاندنی 
رای گشتیدا. ئەوە جگە لەوەی کە میدیایەکی جەماوەریمان هەیە کە بۆ بەدەستهێنانی 
جەستەی  سەر  خستۆتە  فۆکەسی  زیاتر  شێیرکردن،  و  والیک  زۆر  وکلیکی  جەماوەر 
ئافرەتی  لە جیاتی گرنگیدان بە کار وچاالکی وداهێنانی  ئافرەت وەکو کااڵ، هەروەها 
کورد بەشێوەیەکی مەوزوعی، میدیا زیاتر گرنگی داوە بە بارزکردنی الیەنە نێگەتیڤەکانی 
ئافرەتان و بارزکردنی ‹‹الوازی‹‹ و ‹‹بێدەسەاڵتی‹‹ و دابەشبوونییان، ئەمەش واتە 
ونەشیاو  باو  بیروباوەڕی  بەرهەمهێنانەوەی  تەقلیدییەکان،  بەها  بەرهەمهێنانەوەی 

دەربارەی ژن لەناو رای گشتیدا.
ئەوان  چونکە  ئافرەتان  بزووتنەوەی  الیەنگیریی  ببێتە  هەرلەسەرەتاوە  دەبوایە  میدیا 
دوورودرێژی  مێژوویەکی  بزووتنەوەیە  ئەو  هەبووە؛  میدیا  پشتگیریی  بە  پێویستییان 
نییە ولە رووی سیاسی وکۆمەاڵیەتییەوە خاوەنی پشتگیری و بنەمایەکی بەهێز نییە و 
تەحەدای بەها ونۆرمە کولتورییەکان دەکات ئەو بەهایانەی بایەخییان هەیە لەناو رای 
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گشتی، واتە تەحەددای دیفاکتۆی کۆمەاڵیەتی دەکات )بۆ نموونە وەک چەمکی شەرەف 
وئازادیی ژن و پرسی یەکسانیی جێندەری( ئەوە لە دۆخێکی هەستیاردایە و جەماوەری 
نییە ولەناو خەڵک دژایەتیش دەکرێت. بۆیە پێویستی بە هاوکاریی میدیا هەیە بۆئەوەی 
ببێتەوە  تۆمەتباری  و  تانە  بەرەوڕووی  وکەمتر  بکاتەوە  گشتی جێی خۆی  رای  لەناو 
وبتوانێ گۆڕانکاری کۆمەاڵیەتی بەرپا بکات. بهالم  بەداخەوە میدیا نەک هەرنەیتوانیوە 
هاوکاریی ئافرەتان ومافەکانیان بێت، بەڵکو لە زۆر حالەتدا بۆتە هۆکاری دروستبوونی 
دژایەتی ودوژمنکاری لەناو رای گشتی بۆپرسی ئافرەتان، چونکە روماڵکردنی نەرێنی 
ودووبارەکردنەوەی بەردەوامی دەرخستنی توندوتیژی دەبێتە هۆی ئەوەی کە ئەوپرسە 
باشتر  و  نەدەن  روو  حاالتانە  ئەو  بۆئەوەی  وێنابکرێ،  خراپی  بە  گشتیدا  رای  لەناو 
پرسی ئافرەت گفتوگۆی لەسەر بکریت زەروورییەتی رێکخراوەکانە خۆیان خاوەن میدیای 
سەربەخۆ بن و لەالیەن خۆیانەوە پشتگیری بکرێن بۆئەوەی سەرجەم بابەتەکان وەک 
خۆیان بگەنە خەڵک و رای گشتی بەدروستی تێبگەیەنن لەسەر پرسە هەمە چەشنەکانیان.

 

بۆ ئەم بابەتە سود لەم سەرچاوانە وەرگیراون:
- ئافرەتیزم)مێژووی تێکۆشان بۆ مافی یەکسان لەباشووری کوردستان(- مەهاباد قەرەداغی.

- ژن لە راگەیاندنی کوردیدا-  د. نەزاکەت حسێن گۆڤاری ژن و رۆژنامه وانی كوردی له عێراقدا له نێوان 
سااڵنی )١٩١٤-١٩٣8(- چیمەن محەمەد

- وێنەی ژن لەناو میدیا لەکوردستان ... د. نەزەند بەگیخانی
لە پێناو مافی یەکسان هەشت ساڵ کۆششی بێوچان- د. ڤیان سلێمان.

* ناسک سەعید/ ئەندامی سکرتاریەت و بەرپرسی ڕاگەیاندن و پەیوەندییەکانی )ی.ئا.ک(ە.



46  تهم
هو
ح
ڵی
سا

28



تهم 47
هو
ح
ڵی
سا

28

کورده واری به ده م گۆڕانه وه له
گێڕانه وه ی )خه زنه دار(دا

حەمەسەعید حەسەن
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د. مارف خه زنه دار )١٩٣0 - 20١0( له  بواری چیرۆکدا سێ کتێبی باڵو کردووه ته وه : 
ئه ڵه مان کوردی )١٩٦٩ به غدا()١( که  بریتییه  له  حه ڤده  کورته چیرۆک،  له  نێوان سااڵنی 
١٩٦0 و ١٩٦8دا نووسیونی. بووکه شووشه  )١٩٦٩ به غدا( )2( درێژترین کورته چیرۆکی 
نووسه ره ، به هاری ١٩٦٤ له  لینینگراد نووسیویه تی و به ره و ڕۆژ )200٦ سلێمانی()٣( 
که  پێک هاتووه  له  کۆچیرۆکی ئه ڵه مان کوردی، بووکه شووشه  و شازده  چیرۆکی دیکه  
که  یه کێکیان: )له  پێناوی دڵپاکیدا،( ١٩٥2 نووسراوه )*( و ئه وانی دیکه یان له  نێوان 
سااڵنی ١٩٦٥ و ١٩8٤دا نووسراون. چونکه  له  سه ره تای )به ره و ڕۆژ(دا ده ڵێت: )ئه م 
چیرۆکانه  به شی زۆری به رهه می له م بابه ته من،( که واته  هه مووی نین و بێجگه  له م سی 

و چوار چیرۆکه ، هی دیکه یشی هه یه .)**( 
 

د. مارف خه زنه دار هه ر له  ئایاری )١٩٦0(ه وه  تا دێسه مبه ری ١٩8٤ که  ده کاته  چاره که  
تاکی  ڕاستگۆیانه  هێنده   و  نووسیویه تی  ته کنیکگه ل  و  شێواز  هه مان  به  سه ده یه ک، 
کورد و کۆمه ڵی کورده واریی به سه ر کردووه ته وه ، ده کرێت وه ک به ڵگه نامه ی کۆمه اڵیه تی 
له   که ڵکی  بدات،  بوار  چیرۆک  هێنده ی  جار  هه ندێک  و  بدرێت  چیرۆکه کانی  سه رنجی 
زۆربه ی  د. مارف  بۆ خۆی جێی سه رنجه ، هه رچه نده   ئه وه یش  وه رگرتووه .  دیرۆکیش 
چیرۆکه کانی له  هه نده ران نووسیون، وه لێ شوێنی ڕووداوه کان کوردستانه ، ئه م تێبینییه  
هه ر دوو چیرۆکی )بووکه شووشه ( و )ئێوه  قاره مانن( ناگرێته وه،  که  له  یه که میاندا شوێن 
)لینینگراد(ی به  سوپای هیتله ر گه مارۆدراوه  و له  دووه میشیاندا هه رچه نده  شوێن هه ر 
ڕووسیایه، وه لێ بیری گێڕه ره وه  که  خودی نووسه ره ، هه ر له  کوردستانه . ئێوه  قاره مانن، 
ناوه ڕۆکێکی هێنده  ئینساندۆستانه ی ده وڵه مه ندی هه یه ، شیاوی ئه وه یه  وه ک نموونه ی 

چیرۆکی کوردی، به  گه الن بناسێنرێت. 
 



50  تهم
هو
ح
ڵی
سا

28

ئه وه  زاده ی تامه زرۆیی  بووه  بۆ نیشتمان که  چیرۆکه کان له  غه ریبی نووسراون و باسی 
نامۆیی ده کات،  به   وایه ، نووسه ر که  هه ست  ئه وه  وه ک ڕێسا  زێدی نووسه ر ده که ن. 
دووچاری گرژییه کی ده روونی ده بێت و بۆ ڕه واندنه وه ی گرژییه که ، غه یری نووسین هیچ 
نوایه کی دیکه ی پێ شک نایه ت، هانای بۆ ببات. تۆماس مان ده ڵێت: )ئه گه ر ڕووداوێک 
الی که م پێنج ساڵی به  سه ردا تێنه په ڕیبێت، مه یکه  به  بابه تی چیرۆک! چونکه  خه ڵکی 
وا ڕاهاتوون که  باسی ئێستایان بۆ بکه یت، بڕوات پێ ناکه ن.( ڕه نگه  د. مارف وێڕای 
بێجگه   ئه مانه   کردبێت.  ڕه چاو  مانیشی  تۆماس  مۆچیارییه ی  ئه و  واڵت،  بۆ  نۆستالژیا 
له وه ی تاراوگه  وێستگه یه کی به پیته  بۆ داهێنان، ئاخر هه میشه  سه فه ر ئاسۆی دیتنمان 
به رینتر و ڕوونتر ده کات. ئاخۆ د. مارف به ر له وه ی ده ست بداته  نووسینی کورته چیرۆک، 
هیچی له  باره ی ته کنیکی نووسینی ئه و ژانره  ئه ده بییه وه ، خوێندووه ته وه ؟ پێ ده چێت 
ئه ویش وه ک یوسف ئیدریس، پشتی هه ر به  سه لیقه ی خۆی قایم بووبێت و وای بۆ 

چووبێت که  شاره زایی له  بواری تیۆریدا، نابێته  هه وێنی له  دایکبوونی داهێنه ر.)٤(
 

شێوازی چنینی چیرۆک الی د. خه زنه دار، به  گشتی له  )سه ره تا، گرێ و کۆتایی(دا، 
به و شێوه یه ی به  دوای یه کدا دێن، خۆی ده بینێته وه ، نه  کات پاش و پێش ده خات، 
نییه ،  دروست  خاوه نشکۆ(  )پێشوازیی  بۆ  سه رنجه   ئه م  ده کات.  شوێن  به   یاری  نه  
ئاخر له و چیرۆکه دا، له  ناوه ڕاستی ڕووداوه که وه ، ده ست به  گێڕانه وه  ده کات. د. مارف 
چیرۆک به و شێوازه  ده نووسێت که  تێیدا گێڕانه وه،  سنووری لۆگیک نابه زێنێت، الی ئه و 
چیرۆک زاده ی واقیعه  ئه فسانه ی تێکه ڵ نا بێت. نزیکه ی هه میشه  گێڕه ره وه ، چیرۆکبێژی 
هه مووشتزانه، که سی یه که می بگۆیه  و کاره کته ره  سه ره کییه که ی چیرۆکه که یه  . ته کنیکی 
هۆشدا  شه پۆلی  چیرۆکی  له   جۆره ی  به و  نه ک  وه لێ  هێناوه ،  به کار  )مۆنۆلۆگ(یشی 
باوه ، ئاخر له  مۆنۆلۆگی ناوه کیدا که   ته کنیکی زاڵی چیرۆکی شه پۆلی هۆشه ، که سی 
سێیه م له  نێوان گێڕه ره وه  و وه رگردا نییه ، بۆیه  ئه و جۆره  گێڕانه وه یه  چونکه  له  ناخی 

کاره کته ره وه  خۆڕسکانه  هه ڵده قوڵێت، زێتر جێی متمانه ی خوێنه ره .
 

به   که   مۆپاسان  ئه وانه ی گی دی  وه ک  یه کێکیان  هه بێت،  دوو جۆری  ئه گه ر چیرۆک 
خاڵێک کۆتایییان ده هات و ئه وه ی تریان وه ک چیرۆکه کانی چیخۆف که  کۆتایییه کی 
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کراوه یان هه بوو، ئه وا نزیکه ی هه موو کاره کانی د. خه زنه دار سه ر به  جۆری یه که میانه . 
بازنه ی  به رهه مه کانی  ده به ستێت.  نووسه ر  بیۆگرافیای  به   ئه و، پشت  له  کن  گێڕانه وه  
ڕیالیزم جێ ناهێڵن، ئیدی هه ر له  ڕیالیزمی بێ که ناره وه ، تا ڕیالیزمی ڕه خنه گرانه  و 
ته نانه ت شۆڕشگێرانه یش. له  فۆرمێکی هونه ریدا، بایه خ به  چه وساندنه وه ی نه ته وایه تی 
گژ  به   و  وه رده گرێت  هێند  به   کرێکاران  و  جووتیاران  خه باتی  ده دات،  چینایه تی  و 

دابونه ریتی نامرۆڤانه دا ده چێته وه.
 

و  ڕاده گرێت  نیگه رانی  به   خوێنه ر  ئێمه ی  که   هه یه   گرژییه ک  مارفدا،  د.  چیرۆکی  له  
ناچارمان ده کات، دوای ڕووداوه که  بکه وین، تا بزانین به  کوێ ده گات. له  چیرۆکی ئه ودا 
ئینسان ده کات.  ته نیایی  له   له  ده نگی گێڕه ره وه دا، هۆشیارییه کی چڕ هه یه  که  باس 
ده کوژرێن؟  که سوکاری  و  ده کرێت  کاول  گونده که یان  که   ته نیاتره   کیژۆڵه یه   له و  کێ 
به   ئازار  ژێرده سته دا،  دواکه وتووی  واڵتێکی  له   که   ته نیاتره   کوردی  ئه ڵه مان  له   کێ 
ده مرن؟  برساندا  له   جه نگدا  سایه ی  له   که   ته نیاتره   له وانه   کێ  گه ییشتووه ؟  ئاوه زی 
کێ له  قاره مانه کانی چیخۆف ته نیاتره ؟ ببوورن گوتم قاره مان! یه کێک له  مه رجه کانی 
کورته چیرۆکی سه رکه وتوو، ئه وه یه  )قاره مان(ی تێدا نه بێت، ئه وه  نییه  الی مۆپاسان، 
چیخۆف،  الی  کۆیله ،  تۆرگنێڤ،  الی  ده فرۆشێت،  سێکس  ناچارییه وه   له   که   ژنێک 
کارمه ندێکی هه ژار، ده مرێت و که سێکی ده ست ناکه وێت، ڕازی خۆی بۆ بدرکێنێت و الی 

د. مارفیش، قوتابییه کی کڵۆڵه  که  له به ر ده ستی به ڕێوه به رێکی دڵره قدا؟)٥(
 

چیرۆکی کورت هه یه، هه ر  له و شیعره  ناسکانه ده چێت که  ده که ونه  خانه ی لیریکه وه  
حیزبێکی  ئۆرگانی  سه رگوتاری  له   هه یه   نییه،  دیار  پێوه   ده ستتێوه ردانێکیان  هیچ  و 
نه   و  ده چێت  له میان  نه   مارف  د.  به رهه می  ئه ده ب.  له   وه ک  نزیکتره   نه ریتخوازه وه  
له ویان، ئاخر ئه و هه م ئازادی به  کاره کته ره کانی ده به خشێت و هه م پالنیش بۆ بونیاد و 
ڕه وتی کورته چیرۆکه کانی داده ڕێژێت. چیرۆکنووس هه یه  که  ده ست به  نووسین ده کات، 
ده گاته  جێیه ک بۆ خۆیشی سه رپرایزه ، هه یشه  پێشه کی چوارچێوه ی ته الری چیرۆکه که ی 
ڕۆ ناوه ، تووشی میوانی ناوه خت و ڕووداوی له ناکاو نابێت. له  نێوان ئه م دوو شێوازی 

نووسینه دا، د. مارف له  دووه میانه وه  نزیکتره .
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شوێن الی د. خه زنه دار جێگه ی بایه خه ، به اڵم شوێن به  مانای شاری جه نجاڵ و بااڵخانه ی 
به رز نا، به و  مانایه ی که  له  دیرۆکێکی ته ژی له  ملمالنێ و ڕه سه نایه تی پێک هاتووه . له  
چیرۆکدا گرنگ ئه وه  نییه ، ئه وه ی باسی ده که ین، ڕووپه لێک بێت له  دیرۆک، گرنگ ئه وه یه  
له  ڕووداو بچێت. د. مارف نه  ڕووداوی ڕاسته قینه  ده نووسێته وه ، نه  مێژوو تۆمار ده کات، 
به ڵکوو ئیلهامیان لێ وه رده گرێت و ده یانکاته  پاڵپشت بۆ چیرۆکه کانی. گێڕانه وه ی دیرۆک 
الی د. مارف زانست نییه ، هونه ره ، هونه ر به و مانایه ی کاتێک سه رگه رمی گێڕانه وه ی 
ڕووداوێکی مێژوویییه ، کاره کته ره کانی زاده ی خه یاڵن، وه ک له  )بووکه شووشه (دا هه ستی 
سکۆت(ی  )واڵته ر  ئه زموونی  له   سوودیشی  بواره دا،  له و  ده چێت  پێ  و  ده که ین  پێ 
کن  له   ڕه سه نایه تییش  وه رگرتبێت.  فه ره نسایی  دۆماس(ی  )ئه لیکسه نده ر  و  ئینگلیز 
ئه و، زاده ی به سه رکردنه وه یه کی ڕاستگۆیانه ی کولتووری کورده وارییه ، به  الیه نه  تاریک 
و ڕۆشنه کانییه وه . له  چیرۆکیدا )سه فه ر(یش ئاماده یییه کی زۆری هه یه، ئیدی سه فه ری 
جووتیارێک بێت، له  گوندێکه وه  بۆ شار، وه ک له  )ده روێش کاکه ڵاڵ(دا وێنه ی کێشاوه ، 
یان هی تێکۆشه رێک بێت، له  به غداوه  بێت بۆ هه ولێر، وه ک له  )سه رینه بۆر(دا تۆماری 
کردووه ، یان هی خوێندکارێک بێت له  به رلینه وه  بۆ مۆسکۆ، وه ک له  )ئێوه  قاره مانن(

دا ژیانی پێ به خشیوه .
 

بیۆگرافیای  له  )بووکه شووشه (دا، دوو چیرۆکبێژ  هه یه : خودی نووسه ر که  پشتی به  
خۆی به ستووه  و کچه ی هاوڕێشی که  بیره وه رییه  تاڵه کانی سه روه ختی دووه مین جه نگی 
دێت،  پێک  وشه یه ک   بیستهه زار  له   کورت  ڕۆمانی  ده گێڕێته وه .  خۆی  دنیاگره وه ی 
بووکه شووشه  که  درێژترین  چیرۆکی د. مارفه، وه ک قه واره  هێنده  نییه  که  به  ڕۆمانێکی 
کورته ڕۆمان  و  کورت  چیرۆکی  نێوان  دیکه ی  جیاوازییه کی  بده ین.  قه ڵه می  له   کورتی 
ئه وه یه ، یه که میان باسی )ئه زموون(ێک و دووه میان باسی )ئه زمه (یه ک)***( ده کات، 
جه نگ  ترسی  له   منداڵێکی  ئه زموونی  باسی  چونکه   پێوانه یه یش،  به م  بووکه شووشه  
هه اڵتوو ده کات، هه ر ده که وێته  خانه ی کورته چیرۆکه وه . )پیره مێرد و زه ریا( ی ئه رنست 
کورته   به ناوبانگه کان.  هه ر  کورته ڕۆمانه   له   یه کێکه   دنیا،  ئاستی  له سه ر  هه مه نگوای، 
ڕۆمان چونکه  سوود له  ڕه گه زه کانی کورته چیرۆک و ڕۆمانیش وه رده گرێت، بۆیه  خاوه نی 

جۆره  شیعریبوونێکی تایبه ت به  خۆیه تی.
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)ئه ده بی  جوانی  نموونه ی  هه ق  به   مارف  د.  چیرۆکه کانی  له   گرنگ  به شێکی 
به ره نگاربوونه وه( ن، وه ک: بۆمبا و قوتابخانه ، تفه نگ و ده مانچه ی شکاو.  له  یه که میاندا 
گوندێکی کوردستان خاپوور ده کرێت و خه ڵکه که ی ده کوژرێن. له  دووه میاندا سه روه ختی 
شۆڕشه ، بۆ پێشمه رگه ی ماسی، هه م دێهات و هه م شار، ڕۆڵی ئاو ده بینن. الیه نی هه ره  
جوانی ئه و دوو چیرۆکه  ئه وه یه ، چیرۆکنووسی دووره وه ته ن، هێنده  به  سه ر بابه ته که یدا 
زاڵه ، هه ر ده ڵێیت، له ناو ڕووداوه کانی شۆڕشدا ژیاوه  و که سێکی وریا که  به  درێژایی 

شۆڕشی ئه یلوول پێشمه رگه  بووبێت، غه فڵه تێک له و دوو چیرۆکه دا نابینێته وه . 
 

له  )خه نجه ر و قه ڵه م کامه یان؟(دا، خوێندکارێکی کورد خه و به وه وه  ده بینێت، زانکۆ 
له  شاره کانی کوردستاندا هه بێت و له ژێر گوشاردا زانکۆی به غدا جێ ده هێڵێت و  ده بێت 
به  پێشمه رگه . له م چیرۆکه دا بۆ ڕسته ی شیعری بگه ڕێین نائومێد نابین: )زێی گه وره  
ده له رییه وه .( ته مومژدا  له ناو  زێڕ  زنجیری  وه کوو  خۆرئاوادا،  زه رده ی  تیشکی  له به ر 

)****( نێرگزفرۆش، وێڕای ئه وه ی جیاوازیی چینایه تی فه رامۆش ناکات، چیرۆکێکه  
سه ر به  ئه ده بی به رگری، پشتی به  دیرۆک قایمه  و ده مانباته وه  بۆ کن به رده قاره مان 
که  سیمبۆلێکه  بۆ به ره نگاربوونه وه .)*****( له  چیرۆکی )ئه مه یه  ئه نجامی تاوانبار(

دا، بۆ چاوترساندنی خه ڵک له  ناوه ندی شاردا، ته رمی سێ پێشمه رگه  فڕێ ده درێت. 
ئه وه  جێی سه رنجه  هه موو ئه و چیرۆکانه ی سه ر به  ئه ده بی به رگرین، له دووره واڵتی، له  

ناوه ڕاستی سااڵنی شه ستی، سه ده ی ڕابردوودا نووسراون. 
 

ڕه نگه  هه ڵه  نه بم، ئه گه ر بڵێم کورته چیرۆکنووس هاوزه مان پێویسته  شاعیریش بێت، 
ئاخر پێویستی به وه یه  توانای ڕاوکردنی چرکه ساته  تیژتێپه ڕه کانی هه بێت، کورتبڕییه کی 
چڕ ڕه چاو بکات و تاقه  وشه یه ک به  خه سار نه دات. بووکه شووشه  یه کێکه  له و چیرۆکانه ی 
قژی  )شه پۆلی  ده که ین:  شیعری  زمانێکی  هه بوونی  به   هه ست  تێیدا  که   مارف   د. 
درێژ له سه ر سینگه  نه رمونۆڵه که ی شڵپوهوڕی بوو.( یان: )دڵۆپه  ورده کانی ئاره قه ، 
له   ته نانه ت  کورته چیرۆک  له   نه ک  ده دره وشانه وه .(  مرواری  وه کوو  چراکه   شه وقی  به  
ڕۆمانی کوردیشدا، به  ده گمه ن تووشی ڕسته یه ک دێین، به  درێژایی ته مه نمان له  هه واری 
له سه ر  مارف  دۆکتۆر  ئه مه ی  له  چه شنی  بمێنێته وه ، ڕسته یه کی جوانی  بیره وه ریماندا 
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ڕۆییشتن  مه شقی  منداڵی  به   ده یڵێت: )ئه گه ر  بووکه شووشه وه   قاره مانی  كچه ی  زاری 
نه که ین، ڕه نگه  به  درێژایی ژیانمان فێری ڕۆییشتن نه بین.( بووکه شووشه  یه کێکه  له و 
چیرۆکه  ده گمه نانه ی که  ده یخوێنینه وه ، به  جۆرێک دیلمان ده کات، به  ته واوبوونی هه ست 

به  نیگه رانی ده که ین و پێمان خۆشه  هه ر درێژه ی هه بێت.
 

چیرۆکی  نه خواردووه ،  گیری  فیودالییه کاندا  پێوه ندییه   و  گوند  بازنه ی  له   مارف  د. 
هێناوه ته  ناو جه رگه ی شاره وه و خه باتی نهێنیی تێکۆشه ران و خۆپیشاندانی خه ڵکی 
ته نانه ت  ده که وێت  ڕێ  نییه ،  پۆزه تیڤ  هه ر  ئه و  الی  کاره کته ر  ڕووناکی.  به ر  داوه ته  
کۆتایییه کی سه رنجڕاکێشی هه یه ،  ناکا(  بن، چیرۆکی )ئیشه که   که سانی خۆفرۆشیش 
کاتێک پۆلیسێک هه ست به  ئازاری ویژدان ده کات و بڕیار ده دات، ده ستبه رداری ئیشه که ی 
نادات،  ڕوو  له ناکاو  قارچک  هه ڵتۆقینی  وه ک  مارف،  د.  کاره کته ر الی  گۆڕانی  ببێت. 
ڕێکه وت  نه   ئه ودا  له  چیرۆکی  باوه ڕی خوێنه ره ،  و جێی  ده کرێت  بۆ خۆش  زه وینه ی 
ڕۆڵی کاربڕ وازی ده کات، نه  کۆتایی ده بێته  مایه ی حه په سانی خوێنه ر. له  )دایکێتی(

پێش  وایه   پێم  چیرۆکنووسه که وه ،  خه وی  دێته   چیرۆکه که ،  قاره مانی  ئایشه خانی  دا، 
ده کرێت  که   نه کردووه ته وه   له وه   بیری  کورد،  دیکه ی  هیچ چیرۆکنووسێکی  مارف،  د. 
قاره مانی چیرۆک هه ست بکات غه دری لێ کراوه  و خه و له  چیرۆکنووسه که  تاڵ بکات.  

 
ئه وه  جێی سه رنجه  که  الی د. خه زنه دار گه له ک جار گێڕه ره وه ی هه مووشتزان قوتابییه کی 
بیره وه رییه کانی  نووسینه وه ی  سه رقاڵی  و  نووسه ره   خودی  که   سه ره تایییه،  قۆناغی 
خۆیه تی. که  شوێنی ڕووداو هه ولێر ده بێت، کاره کته ره کان به  دیالێکتی هه ولێر ده په یڤن، 
وه لێ گێڕانه وه  به  کوردییه ، نه ک به  شێوه زاری ناوچه یه ک.   کاره کته رگه لی چیرۆکه کانی 
د. مارف سه ر به  زۆربه ی چین و توێژه کانی کۆمه ڵی کورده وارین، ئیدی هه ر له  ئاغا، 
مه ال، خه فیه ،  قوتابی، پێشمه رگه ، خه باتگێڕی ناو شار، کارمه ندی میری و ده رۆزه که ره وه  
تا به   چیرۆکنووسیش ده گات. گێڕه ره وه  له  )دڵ و نه ته وه (دا که  کاره کته ری سه ره کیی 
چیرۆکه که یشه ، قوتابییه کی مێردمنداڵی هه ولێرییه ، ده که وێته  داوی عیشقی کیژۆڵه یه کی 
قه اڵتییه وه  و پشت به  بیۆگرافیا ده به ستێت و خه یاڵی شاعیرانه ی نووسه ر ، به رگێکی 
ڕۆمانتیکی به  به ر چیرۆکه که دا کردووه  . پێم وایه  مه سه له ی هاتنه وه ی بابی کیژۆڵه که  له  
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حه ج، که  هێنده  بایه خی پێ دراوه  و وه ک چیرۆکێک وایه  له  ناو چیرۆکه که دا، پاژنه ی 
ئاخیلی ئه و چیرۆکه  جوانه یه .

 
له  ساڵی ١٩٧٣دا، دڵشاد مه ریوانی له  نامیلکه یه کی چل الپه ڕه ییی قه واره  گچکه دا، که   
ناوی لێ ده نێت: )پێشوازیی خاوه نشکۆ و دوو چیرۆکنووس،()٦( هه ڵسه نگاندنێک بۆ 
)پێشوازی(ی  و  خه زنه دار  مارف  دۆکتۆر  خاوه نشکۆ(ی  )پێشوازیی  چیرۆکی  هه ردوو 
)مه حه ممه د مه ولوود مه م( ده کات، ئه و دوو چیرۆکه  هه مان ڕووداو، سه ردانی فه یسه ڵی 
دووه می پاشای عێراق  بۆ هه ولێر، به سه ر ده که نه وه . هه ڵسه نگاندنه که ی مه ریوانی که  
له  قازانجی چیرۆکه که ی خه زنه دار کۆتایی دێت ، بریتییه  له  هه ندێک سه رنج و تێبینی 
سه رپێیی و  ڕه نگه  نه که ونه  نێو خانه ی ڕه خنه ی ئه ده بییه وه ، ئاخر ئه گه ر پێمان وابێت، 
دیرۆکی  گوته نی:  جێنییه   جیرار  یان  ئه ده بییه کانه   فۆرمه   مێژووی  ئه ده ب،  مێژووی 
ئه ده ب، دیرۆکی کۆده  ئه ده بییه کانه ، ئه وا دڵشاد نه  باس له  فۆرمی ئه و دوو چیرۆکه  

ده کات، نه  له  هه وڵی لێکدانه وه ی   هیچ کۆدێکدایه . 
 

به  پێچه وانه ی مه ریوانییه وه  که  به  چیرۆکێکی سه رکه وتووی له  قه ڵه م داوه ، پێشوازیی 
خاوه نشکۆ له  کن عه بدولسه مه د خانه قا )کارێکه  هه ڵگری گه له ک خه وشه  و ته ژییه  له  
زێده ڕۆیی.()٧( یه کێک له  خه وشه کانی ئه و چیرۆکه  ڕه نگه  ئه وه  بێت که  زێده ڕۆیی له  
سه رده می  جه لالدێکی  وه ک  ئاخر  کراوه ،  قوتابخانه که دا  به ڕێوه به ری  نیشاندانی  خراپ 
به عس، له وانه ی ئیشیان ئه شکه نجه دانی خه باتگێڕان بوو، وێنه ی کێشراوه. یه کێک له  
په یامه کانی ئه و چیرۆکه  له وه دا چڕ ده بێته وه  که : له  هه ر شوێنێک مامۆستا له  قوتابی 
بدات، له وێ شتێک نییه  ناوی ئازادی یان دێمۆکراسی بێت. الیه نی هه ره  جوانی ئه م 
چیرۆکه  ئه وه یه ، نووسه ر هونه رمه ندانه  به  ناخی کاره کته ره  سه ره کییه که یدا که  خودی 
گه ڕاوه   خۆڕسکانه   لێ  و  چووه   ڕۆ  ساڵی سه ره تایییه ،  دوا  قوتابییه کی  و  چیرۆکبێژه  

قسه ی دڵی خۆی بکات.  
 

 )عومه ر مه عرووف به رزنجی( پێی وایه ، چیرۆکه کانی دۆکتۆر مارف خه زنه دار واقیعین، 
که له پوووری  و  ده که نه وه   به سه ر  کورده واری  کۆمه ڵگه ی  توێژه کانی  و  چین  ژیانی 
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نه ته وایه تی فه رامۆش ناکه ن، وه لێ له  ڕوانگه ی ئه و باسکاره وه ، وه سفی درێژ، الیه نی 
الوازی هه ندێک له  چیرۆکه کانی خه زنه داره ، ئاخر چیرۆکی کورت له بری وه سفی درێژ، 
با وه سفه که  هونه رمه ندانه یش بێت، هانا بۆ به  چڕی نووسین و کورتبڕی ده بات.)8(  
خه وشی چیرۆکی ده روێش کاکه ڵاڵ  له  کن به رزنجی ئه وه یه  به  وه سفێکی درێژ ده ستپێ 
وایه :  پێی  و  ده دات  قه ڵه م  له   نموونه یی  به   چیرۆک  هه مان  خانه قا  که چی  ده کات، 
)تابلۆیه کی هونه رییه  و له سه ر عه رشی ڕه سه نایه تی ڕۆ نیشتووه .( له و چیرۆکه دا که  
نوستالژیایه  بۆ ڕابردووی پاک و باسی پێوه ندیی نێوان گوند و شار ده کات، د. مارف 

شاره زایانه  ناخی منداڵیشی خوێندووه ته وه . 
 

د.  نییه (ی  قه ده غه   )دڵداری  چیرۆکی  له   حه سه ن(ه وه  زه مان  )ڕه ئووف  ڕوانگه ی  له  
مارف خه زنه داردا، درێژه ، ئه وه یش له گه ڵ هونه ری کورته چیرۆکدا ناته بایه  که  پێویسته  
هونه ریی  الیه نی  جوانترین  ده شێت  بچێت.)٩(  پێ  کورتیان  وه ختێکی  ڕووداوه کانی 
ده کات  عه یشان  چاوه ڕێی  وه خته ی  ئه و  بێت،  کاکه سوور  مه نه لۆگه که ی  چیرۆکه ،  ئه و 
و  نه بێت  تێدا  زیادیان  وشه یه کی  ڕه نگه   داڕێژروان،  لێزانانه   هێنده   دیالۆگه کانیش  و 
له  قسه ی کاره کته ره کانیش ده چن. د. خه زنه دار کاره کته ره کانی ئه م چیرۆکه ی  ته واو 
له  گۆڕاندا وێنه  کێشاوه ، گۆڕانێک که  به  هۆی هه لومه رجی نوێوه  دێته  ئاراوه  و جێی 
بڕوای خوێنه ره . له  هه ر چیرۆکێکی د. مارف ڕابمێنین، په یامێکی پێیه  و شتێکمان پێ 
ده ڵێت، شتێک که  به  چیرۆک نه بێت، به  هیچ ڕێگه یه کی دیکه  ناگوترێت، ئاخر )چیرۆک 
ئامرازێکه  بۆ گوتنی ئه و شتانه ی به  شێوازی تر نایه نه  گوتن.( بیری د. مارف هێنده  
فراوان و ئاسۆی به رده می هێنده  ڕوون بووه ، توانیه یه تی کۆمه ڵگه ی کورده واری به  ده م 

گۆڕان و گه شه کردنه وه ، له  چیرۆکه کانیدا جێ بکاته وه . 
 

وه ک عه بدولسه مه د خانه قایش ئاماژه ی بۆ کردووه ، ئه وه  سه یر نییه  که  خه ڵکی ساکاری 
سه ر به  گه لێکی بنده ستی بێ دۆست، دوژمنی دوژمنیان به  دۆست بزانن.)١0( بۆ ئه ڵه مان 
کوردی که  که سایه تییه کی ڕاسته قینه ی نه ک هه ر ساویلکه ، ته نانه ت شێتۆکه یش بووه، 
ئاسایییه  له  دژی ئینگلیز، سه روه ختی دووه مین جه نگی جیهانگره وه، الیه نی ئه ڵمانیا 
بگرێت. ئه ڵه مان کوردی که  له  ئایاری ١٩٦0دا نووسیویه تی و ده ستپێکی چیرۆکی د. 
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مارفه و هه مان ناوی له  یه که مین کۆچیرۆکیشی ناوه ، ده نگدانه وه یه کی زۆری هه بووه . 
چیرۆکی  مه رجه کانی  و  ڕه گه ز  هه موو  بڵێم  ئه گه ر  ڕه نگه   هونه رییه ،  هێنده   کاره   ئه و 
ده رس  وه ک  چیرۆکنووسین،  فێربوونی  مه به ستی  به   ده شێت  و  تێدایه   سه رکه وتووی 
بخوێنرێت، له  ڕاستی الم نه دابێت. ئه گه ر ئه ڵه مان کوردی خه وشێکی هونه ری تێدابێت، 
ئه وه یه  نووسه ر له  کۆتاییدا ده ڵێت: )نه  ئه ڵه مان کوردی نازی بوو، نه  خه ڵکه که ، ته نیا 
ئه نجامه   به و  خۆی  خوێنه ر  گه ڕابا،  لێ  بریا  نه ده ویست.(  خۆش  ئینگلیزیان  ئه وه بوو 

گه ییشتبا.
 

ئه و  سه ر  ده خاته   ڕووناکی  و  ڕه خنه   به ر  ده داته   بابساالری  و  زه بروزه نگ  مارف  د. 
چیرۆک  به رگی  لێزانانه   و  دێن  ئینسان  تووشی  جه نگه وه ،  هۆی  به   که   کاره ساتانه ی 
شه ڕی  له   زێتر  که   پێشمه رگه یش  خه باتی  و  شار  ناو  نهێنیی  خه باتی  به ر  ده کاته  
پارتیزانیدا خۆی ده نوێنێت، فه رامۆش ناکات. خوێندن به  زمانی کوردی، هێنده  جێی 
بایه خپێدانه  زۆره ، به  زیان  بایه خی د. خه زنه داره ، تا ئه و ئاسته ی هه ندێک جار ئه و 
له سه ر الیه نی هونه ریی چیرۆکی ده که وێت. )شیر دا لۆ داپیر دا( که  چیرۆکێکی زۆر 
کورته  و زه مان تێیدا ده یان ساڵه ، زاده ی ژیاننامه ی نووسه ره ، به  جێباوی کەسی یەکەم 
زه وییه وه   سه ر  به هه شتی  به   خه ون  مارکس،  شاگردێکی  وه ک  گێڕه ره وه   و  نووسراوه  
ده بینیت. د. مارف که  ویستوویه تی ئه ده بی گاڵته جاڕی بنووسێت، جێده ستی هه ر له  هی 
مامۆستایه کی ئه و بواره  ده چێت، وه ک به    هه ردوو چیرۆکی: )کورد ته اڵقی ناکه وێ( و 
)ئه حه  که چه ڵ ...(ه وه  دیاره . له  )جاشولکه که م(دا که  سه رهه ڵدانی ئۆتۆمۆبیل کۆتایی 
به  کاروان و کاروانچییه تی ده هێنێت، هه ر له وه  ده چێت بۆ نووسینی ئه و کورته چیرۆکه ی، 

ئیلهامی له  دۆن کیخۆته ی )سێرڤانتس(ه وه  وه رگرتبێت.
 

هه ر  به اڵم   ئه کادیمیکه ،  باسکارێکی  یه که م  پله ی  به   هه رچه نده   خه زنه دار  مارف  د. 
له و  و   ده کات  گێڕانه وه   هونه ری  کاریگه ری  ڕۆڵی  به   و  بڵند  به های  به  ده رک  زوو 
هه ق  به   که   ده هێڵێت،  جێ  بۆ  )زێڕه چیرۆک(مان  له   ته ژی  خه زێنه یه کی  بواره یشدا 
زایه ڵه ی هاواری خه ڵکی کوردستانه  له  پێناوی ئازادیدا و هه ڵگری په یامی قوربانییه کانی 
ده ستی چه وساندنه وه یه، په یامێک هانمان ده دات به  گژ ئه وانه دا بچینه وه ، که  گه مه  به  



58  تهم
هو
ح
ڵی
سا

28

ژیانی که سانی دیکه  ده که ن و هه وڵ ده ده ن له  ڕێی ترس و تۆقاندنه وه ، وامان لێ بکه ن 
به  پیرۆزیان بزانین.

 
*
 

)١( د. مارف خه زنه دار، ئه ڵه مان کوردی، چاپخانه ی ئه سعه د ١٩٦٩ به غدا.
)2( د. مارف خه زنه دار، بووکه شووشه، چاپخانه ی ئه سعه د ١٩٦٩ به غدا.

)٣( د. مارف خه زنه دار، به ره و ڕۆژ، کتێبفرۆشی سۆران، چاپخانه ی سیما 200٦ سلێمانی.
)٤( د. عبدالعزیز السبیل، مفهوم القصة القصیرة بین أراء النقاد و رؤی المبدعین.

)٥( أنی إنرایت، القصة القصیرة اإلیرلندیه  فی العصر الحدیث، ترجمة: سامیة العطوط.
)٦( دڵشاد مه ریوانی، پێشوازیی خاوه نشکۆ و دوو چیرۆکنووس، چاپخانه ی ڕاپه ڕین ١٩٧٣ سلێمانی.
)٧( عبدالصمد خانقاه، مجموعة أقاصیص کردیة لمعروف خزندار، ص ٧٨ - ٩٣ الثقافة الجدیدة، عدد 

١4 حزیران ١٩٧٠ بغداد.
 )١٩٦٩  -  ١٩2٥( کوردی  چیرۆکی  بیبلیۆگرافیای  و  لێکۆڵینه وه   به رزنجی،  مه عرووف  عومه ر   )8(  

الپه ڕه کانی ١٤٦ تا ١٤8 چاپخانه ی کۆڕی زانیاری کورد ١٩٧8 به غدا.
)٩( ڕه ئووف حه سه ن، کرێکار و چیرۆکی کوردی، ل٥2 چاپخانه ی عه الء ١٩82 به غدا.

 )١0( عبدالصمد خانقاه، مجموعة أقاصیص کردیة لمعروف خزندار، ص ٧٨ – ٩٣ الثقافة الجدیدة، عدد 
١4 حزیران ١٩٧٠ بغداد.

کۆچیرۆکی  له   و  نووسیویه تی  نۆڤه مبه ری ١٩٥2دا  له  ٤ی  مارف  د.  که   دڵپاکیدا  پێناوی  له    )*(
به ره و ڕۆژدا باڵوی کردووه ته وه ، زێتر له  په خشانێکی هونه ری ده چێت وه ک له  کورته چیرۆک، باس له  

بولبولێک ده کات که  له  پێناوی ژیاندنه وه ی گوڵێکدا، گیانی خۆی ده به خشێت.
په شیمان  ده بێته وه ،(  زیندوو  تر  جارێکی  کوردی  )ئه ڵه مان  ناوه ڕۆکی  له   مارف  د.  ڕه نگه    )**(
چیرۆکه ی  ئه و  به رگێکدا،  دووتوێی  له   چیرۆکه کانی  کۆکردنه وه ی  سه روه ختی  نا  ئه گه ر  بووبێته وه ، 
فه رامۆش نه ده کرد. د. مارف خه زنه دار، ئه ڵه مان کوردی جارێکی تر زیندوو ده بێته وه ، الپه ڕه کانی ٧٥ 
تا 80ی چیرۆکی هه ڵبژارده ی ڕۆژی کوردستان ١٩٧٦ به غدا. وێڕای ئه و چیرۆکانه ی ئاماژه م بۆ کردن، 
د. مارف خه زنه دار چیرۆكێکی دیکه ی هه یه ، ناوی لێ ناوه ، سڤێتالنه ، که  له  دووی کانوونی یه که می 
١٩٦٧دا له  لینینگراد نووسیویه تی و بۆ یه که م جار ٥یی ٦ی 200٩له  )ڕامان(ی ژماره  )١٤٥(دا باڵوی 
کردووه ته وه . تایبه تمه ندییه کانی ئه م چیرۆکه ی به  به راورد له گه ڵ ئه وانه ی دیکه یدا، له م خااڵنه دا چڕ 
ده بێته وه : کاره کته ره کان خه ڵکی ڕووسیان، ڕووداوه کان له وێ ڕوویان داوه  و هیچ هێمایه کیش بۆ ئه وه  
نییه ، نووسه ره که ی کورد بێت. سڤێتالنه  که  ناوی ژنێکی جوانه  و به  مانای ڕووناک دێت، چ وه ک 
سه ره تا، چ وه ک گه شه سه ندنی ڕووداوه کان و چ وه ک کۆتایی، یه کێکه  له  چیرۆکه  هه ره  جوانه کانی 



تهم 59
هو
ح
ڵی
سا

28

نووسه ر. )نه مزانیبوو، د. مارف ئه م چیرۆکه یشی هه یه ، سوپاس بۆ کاک سه باح ڕه نجده ر که  دوای 
باڵوبوونه وه ی باسه که م، ئاگاداری کردمه وه .( 

 
)***( crisisته نگانه  :

)****( به  شه و چه می گه وهه ربه ندی پشتوێنت
لێم ئه بێته  ئاوێنه ی بااڵنوێنت. شیعری مۆسکۆی جوان، دیوانی گۆران، ل٣0٤ کۆڕی زانیاری کورد 

١٩80 به غدا.
)*****(  که  شێخ مه حموودی حه فید )١88١ - ١٩٥٦( له  ده ربه ندی بازیان، له  ٩ی حوزه یرانی 
١٩١٩دا، ڕێ له  له شکری ئینگلیز ده گرێت، له  پاڵ گاشه به ردێکدا به  برینداری به  دیل ده گیرێت، ئیدی 

ئه و به رده  ناوی وه ک به رده قاره مان، ده چێته  نێو دیرۆکی کورده وه .
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كلتۆرێ توندوتیژیێ 
د جڤاكێ كوردیدا

د. عارف حیتۆ
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پێشگۆتن 
پشتی هلوەشیانا رژێما عێراقێ و سەرهەلدانا هەڤڕكی یێن تەپەسەركری یێن مەسەبی و 
رامیاری یێن جوداجودا، دیاردا توندوتیژیێ ب ئاشكرایی كەفتە ناڤ بەحس و ڤەكۆلینێن 
جڤاكی. ژ الیەكێ دیڤە ژی، گرنگی پێدانا مجد یا نەتەوێن ئێكگرتی، ئەڤ بابەتە ل سەر 
ئاستێن سیاسی و دەستەالتێ ژی گەرمتر لێ كر. ئوو وەكو هەولدانەك ژبۆ مەدەنیكرنا 
بەر  ژی  جڤاكی  یێن  سیاسی  و  رەوشەنبیری  گۆتارێن  یا  پرانى  كوردەواریێ،  جڤاكێ 
بابەتێ  ژێگۆتی،  فاكتەرێن  ڤان  ئەگەرێ  ژ  دچن.  توندوتیژیێڤە  نەهێشتنا  سەمتا  ب 
توندوتیژیێ بوویە پشكەك ژ بەرنامە یێن هەر چوار دەستەالتێن تەشریعی و تەنفیزی و 
قەزایی و راگەهاندنێ ژی. پارتێن جوداجودا و هەڤڕك د كریارا هەلبژارتناندا ڤی بابەتی 
ژبۆ ب دەستڤە ئینانا دەنگێن دەنگدەران بكار دئینن، چونكو پڕانی یا خەلكی ژ الیێ 
رەفتارا جڤاكی و تیۆریڤە دژی توندوتیژیێنە و هەمی ل سەر نەهێشتنا ڤێ دیاردێ پێك 

دهێن و بەرنامەیێن خوە ل سەر شەنگستێ نەتوندوتیژیێ دادنێن. 
د  هەچكوهەیی  دەنگدەرێن  و  دەستەالتدار  بەردەوامێن  هەولدانێن  ڤان  سەرەرای  لێ 
توندوتیژی  كو  ئەوە  وێ  رامانا  ژی  ئەڤە  بەردەوامە!  یا  هەر  توندوتیژی  جڤاكیدا، 
دیرۆكا  ئەگەر  هەیە.  و  هەبوویە  جیهانێدا  یا جڤاكێن  پڕانی  د  و  جڤاكییە  دیاردەیەكا 
هەر نەتەوەكی یان جڤاكەكی ژ جڤاكێن جیهانێ بخوینین، دێ كۆمەكا كریار و بۆیەرێن 
توندوتیژی و خویناوی و رەفتارێن دوژمنكاریێ د پێڤاژۆیا وەرارا وێدا بینین، چونكو ئەڤ 
رەفتارە د ناڤ پێكهاتەیێ كەساتی یا مرۆڤی و مرۆڤانتیێدا جهگیرن)١(. هەرچەندە د. 
حامد عبدالسالم زهران د كتێبەكا خوەدا )علم النفس االجتماعي(، ددەتە خویاكرن كو 
»هندەك عەشیرەتێن مینا عەشیرەتا ئەرابیش ل گینیا نوو هەنە، ب تەناهی و هەڤالینی 
دژین و د چ بۆیەراندا توندوتیژیێ بكار نا ئینن، ئوو د هندەك عەشیرەتێن دیدا ژی 
ئەگەر دوو كەس لێككەفتن، هەر ئێك دێ دارەكی راكەت و ل بەرەكی دەت، ئەوێ دارێ 
وی بەری یێ دی دشكێت ئەو یێ سەركەفتییە و هەر ئێك دێ چیتە ماال خوە.« )2(

لێ ئەڤ ڤەكۆلینە وێ هزرێ النادەت كو توندوتیژی ب شێوازێن خوە یێن هەمەجۆرڤە، 
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ژ دەسپێكا ژیانێ هەبوویە. رەهوریشالێن ڤێ دیاردێ ژی د كووراتی یا جەرگێ دیرۆكێدا 
هەیە و هندەك ڤەكۆلەر ڤێ دیاردێ ڤەدگەریننەڤە سەردەمێ سەرەتاییێ ژیانێ ل سەر 
عەردی دەمێ قابیلێ كورێ ئادەمی هابیلێ برایێ خوە كوشتی)٣(، ئوو ژ وی سەردەمی 
وەرە و هەتا نهۆ كریارا توندوتیژیێ د ناڤبەرا مرۆڤاندا بەردەوامە هەتاكو بوویە پشكەك 
ژ رەفتار و كەساتی یا جڤاكی یا مرۆڤی. ئوو كەساتی یا جڤاكی یا مرۆڤی ژ سێگۆشەیا 
)هزر و دلینی و رەفتارێ( پێك دهێت كو هزر دگەل رەفتارێ و رەفتار دگەل دلینیێ 
و دلینی دگەل هزرێ دگونجیت. هەر پێشێلبوونەكا ددلینیێ یان رەفتارێ یان هزرێدا 
پەیدا ببیت، ب ئاوایەكێ ئوتۆماتیكی كار دكەتە سەر چوكلێن دی یێن سێگۆشێ)٤(. 
ئوو چونكو كریارا توندوتیژیێ پشكەكە ژ رەفتارا مرۆڤی، بێگۆمانە كو دێ كاركەتە سەر 
هزرێ و دلینیێ ژی هەتاكو دبیتە پشكەك ژ پێكهاتەیێ كەساتی یا مرۆڤی. ئەڤجا نە 
كارەكێ هێسانە كو ب بڕیارەكێ یان یاسایەكێ یان هەوەكا هشیاركرن و رەوشەنبیركرنێ، 
ئەڤ پێكهاتەیە بهێتە گوهارتن. هەرچەندە ڤان هەولدانان رۆلەكێ كاریگەر د ستراتیژی 

یا ئاییندەییدا هەیە، لێ دەملدەست ئەنجام و ڤەرێژ خویا نا بن. 
ژبۆ ڤێ مەرەمێ ژی، گەلەك ژ نڤیسەر و ڤەكۆلەرێن جڤاكی و دەروونی هەولداینە و 
هەولددەن كو ل گورەی دیتن و بوچوونێن خوە، ڤێ دیاردە یا ترسناك و نە مرۆڤانی 
شرۆڤە بكەن، بەلكو رێكێ لێ بگرن یان هندەك شۆنگرێن دی یێن پتر نێزیكی مرۆڤانیێ 
بۆ بدانن. لێ پرسیارا هەرە گرنگ، ئەوا د مەژیێ هەمی ڤەكۆلەراندا د لڤیت ئەوە؛ كا 
ئەرێ ئەڤ دیاردە پشكەكە ژ سروشتێ مرۆڤی؟ یان ژی فیترەیەكا ڤەشارتییە دناڤ 

رەسەناتی یا غەریزە یێن مرۆڤیدا؟ 
گەلەك دید و بوچوونێن جوداجودا د ڤی واریدا هەنە، هندەك هزر دكەن كو توندوتیژی 
غەریزەیە و ل دەف هەمی، یان پڕانی یا مرۆڤان هەیە. هندەكێن دی هەنە دبێژن كو 
ساخلەتەكێ وەرگرتییە و ژ رەوشا جڤاكی و دەردۆران د هێتە ڤەگرتن. رەهوریشالێن 
ڤێ تێڤەلی یا بیروبوچوونێن دەربارەی توندوتیژیێ، ڤەدگەرنەڤە سەردەمێ رێنیسانسێ 
و هەڤڕكی و تێڤەلی یێن د ناڤبەرا زانا و پسپۆراندا دەربارەی وێ چەندێ كا نە باشی 
و نە جوامێری یا كەساتی یا مرۆڤی بەركارێ جڤاكییە یان ژی ژ ئەگەرێ پێكهاتە یا 

غەریزەیی یا مرۆڤی پەیدا دبیت؟  
ئەڤ هەردوو تێگەهە؛ غەریزەیی یا توندوتیژیێ )لورانتس(، ئوو ڤەگرتن و جڤاكی یا 
هەتاكو  بوو،  باو  یا  دناڤ جڤاكیدا  هەڤتەریبی  درێژ ب  ماوەیەكی  بو  وێ )سكانەر(، 
دەسپێكا سەدەیێ بۆری كو دەسكەفتێن شرۆڤەكاری یا دەروونی یا كەسۆكی )فروید( 
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و شرۆڤەكاری یا دەروونی یا ئەزمۆنگەری )یونگ و فرۆم(، ئەڤ هەڤڕكییە ئێكال كری. 
ئوو ڤان خواندنگەهێن شرۆڤەكاری یا دەروونی ب ئەزمۆن خویا كرییە كو توندوتیژی د 

بنەكۆكا خوەدا دوو جۆرن)٥(:
و  بەرگری  ژێ  مەرەم  یە،  غەریزەیی  توندوتیژییەكا  كو  بەرگریێ:  یا  توندوتیژی   .١
پاراستنا جۆرێ خوەیە. ئەڤ توندوتیژییە د ناڤ مرۆڤ و ئاژەالندا ب وەكهەڤی هەیە.

تنێ ل دەڤ  توندوتیژیێ  ئەڤ جۆری  وێرانكرنێ(:  وێرانكەر )حەزا  یا  توندوتیژی   .2
مرۆڤان هەیە، ساخلەتێن سادیزمی و حەزا مرن و كوشتنێ ب ئاشكرایی تێدا خویا دبن. 
ئەڤ جۆرێ دووێ نە یێ غەریزەیی یە و چ مەرەمێن بەرگریێ یان پاراستنا جۆرێ خوەیی 
تێدا نینن. لێ بەروڤاژی ڤێ چەندێ، حەزا نە هێالن و وێرانكرنا یێ بەرانبەرە. دبیت ئەڤ 
جۆرێ توندوتیژیێ دناڤ مرۆڤیدا یێ ڤەشارتی بیت و دبیت ژی ب ئاشكرایی د رەفتارێن 
رۆژانە دا دەركەڤیت. ئەڤ جۆرە ب هندەك فاكتۆرین كلتۆری و رەوشەنبیریڤە گرێدایە و 

پێ د هێتە ئازراندن و د شیاندایە كو ب ئاكامێن دەرەكیڤە بهێتە ئاراستە كرن.
ڤەكۆلەر )سمیر التقی()٦( ددەتە خویاكرن كو توندوتیژی یا ئاژەلی غەریزەیی یە و ژبۆ 
بەرەڤانی و پاراستنا مانا خوە، توندوتیژیێ دكەت. لێ د هندەك ئاژەلێن گوشتخۆردا 
ئەڤ توندوتیژییە د بیتە حەزا لفكرنێ )االفتراس( و كوشتنا یێ بەرانبەر، ئەڤ جۆرێ 
توندوتیژیێ یێ بێ كەرب و كینە و حەز و ئالۆزی ب گەهشتنا مەرەمێ نامینیت. ئانكو 
هەردەمێ نێچیرا خوە كر )گیاندارێ بەرانبەر كوشت( دێ خۆت و تێر بیت و چ شێواز 
ئەگەر  كو  كرییە  خویا  ڤەكۆلینان  گەلەك  نامینن.  دەڤ  ل  توندوتیژیێ  ساخلەتێن  و 
دوور  بیت،  نە سروشتێدا  رەوشەكا  د  یان  بكەفتە خەفكێ  )كووڤی(  هۆڤ  ئاژەلەكێ 
نینە هندەك مەیلێن توندوتیژیێ ل دەڤ پەیدا ببن. لێ ل دەڤ مرۆڤی )كو د بنەرەتدا 
گیاندارەكێ نە گوشتخۆرە( توندوتیژی یا وی یا وێرانكەرە و دبیت ژبۆ بەرەڤانیێ بیت 

و گەلەك جاران ژی خۆشیێ ژ وێرانكرنا یێ بەرانبەر د بینیت.
خەلكێ هەچكوهەیی وەسا هزر دكەت كو چەند مرۆڤ یێ پاشكەفتیتر و دەسپێكی تر 
بیت هۆڤتر و توندترە. لێ ڤەكۆلینێن زانستی خویا كرییە كو ئەو مرۆڤێن ٩٩% ژ ژیانا 
خوە ب نێچیرێڤە بۆراندین، هەر ژبەری پێنجی هزار ساالن و هەتا نهۆ، چ جاران ژبۆ 
خۆشیێ كوشتن نەكرییە، نە یێ توندوتیژ و وێرانكەر بوویە، چ جاران قوربانیێ خوە 
نە ڤەكوشتییە یان تەشویه نە كرییە، ئەگەر ژبۆ مەرەمێن خوارنێ و بكارئینانا مفادارا 
چەرمێ وان نەبوو بیت. هەروەسا هاتییە خویا كرن كو د سەردەمێ نێچیریدا، مرۆڤ ل 
بەرانبەری ئێكودوو نە دوژمنكار بووینە و هەردەم نێچیر دناڤبەرا خوەدا لێكڤە كرینە. 
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د وی سەردەمیدا جڤاكێ مرۆڤانیێ یێ تەنا و ئێمن بوو، خۆ شكەفتێن خوە ژی ل دژی 
هێرشێن مرۆڤی شویرهە نە دكرن. ئەڤ خۆپاراستنە ژ هێرشێن مرۆڤی دگەل سەردەمێ 
کشتوكالێی و زالبوونا باوكساالرێی )ل شوینا دایكساالرێی( دەركەفتینە، ئانكو دگەل 

پێشكەفتا مرۆڤی دیاردا توندوتیژیێ ژی یا دەركەفتی.
پالێنەرێن  كو  هێن  د  پێك  چەندێ  وێ  سەر  ل  دەروونی  بسپۆرێن  و  زانا  یا  پڕانی 
كەسۆكی  یا  ئازادی  فاكتەرێ  شەنگستێ  سەر  ل  رەوشەنبیر  یا  كەساتی  پێكهاتەییێ 
دەروونزانی  بیاڤێ  د  تاقیكرنێن  هەروەسا  رادوەستیت.  مرۆڤی  خوەییێ  یا  كامالنی  و 
یا ئەزمۆنگەریدا ژى، خویا كرییە كو داكەفتن و پاشڤەبرن و تەپەسەركرنا ئازادی یا 
كەسۆكی دبیتە ژێدەر و بنەكۆكا توندوتیژی و هاڤیبوونێ. ب ڤێ چەندێ، ئەم د كارین 
بێژین كو توندوتیژی نە پشكەكا سروشتێ مروڤانیێیە. لێ ساخلەتەكا جڤاكییە پشكداریێ 
د رێباز و ئاراستەیا شەهرستانیێدا دكەت و دگەل شەهرستانیێ گەشە و وەرارێ دكەت. 
زانا یێن دەروونی و جڤاكی وەسا هزر دكەن كو كاودانێن جڤاكی یێن دەردۆر )داكەفتنا 
توندوتیژی  ژیانێ )سەربۆرێن  یا قۆناغێن هەمەجۆرێن  جڤاكی( و كلتۆری ب درێژاهی 
و ئەشكەنجەدان و خەباتا دگەل دیاردە یێن سروشتی ژبۆ مانێ(، گرنگترین فاكتەرین 
رێخۆشكەرێن فێربوون و ڤەگرتنا ڤێ دیاردێنە. ئەو ب خوە مرۆڤ ب دەردۆرا خوەڤە 
یێ گرێدایە و ل گورەی عورف و عەدەت و بەها یێن جڤاكی یێن هەیی و دەردۆران و 
سیستەمێ پەروەردەییێ خێزانێ رەفتارێ دكەت)٧(. ب ڤێ چەندێ ژی بۆ مە خویا 
دبیت كو توندوتیژی دناڤ پێكهاتە یا كەساتیێدا هەیە و كەساتی ژی بەركارێ كلتۆرێ 
هەییێ جڤاكییە. ب كورتی توندوتیژی كریارەكە مرۆڤ ژ رەوشەنبیری و كلتۆرێ خوە 

یێ دەردۆر وەردەگریت. 

كلتۆرێ توندوتیژیێ یان توندوتیژی یا كلتۆری
 هەروەكو مە د پێشگۆتنێدا گۆتی، زانایێن شرۆڤەكاری یا دەروونی ل سەر وێ چەندێ 
وەرارێ  و  دبیت  پەیدا  مرۆڤی  دگەل  شێوەیان  دوو  ب  توندوتیژی  كو  هێن  د  پێك 
دكەت هەتاكو دبیتە ئارێشەیەكا وێرانكەر و سەرنجراكێش. شێوەیێ ئێكێ؛ توندوتیژی 
پاراستنا  و  بەرەڤانی  و  بەرگری  ژبۆ  خوە  غەریزەیا  ب  مرۆڤ  كو  یە،  غەریزەیی  یا 
جۆری، توندوتیژیێ بكار د هینیت. یا دووێ ژی ئەوە یا مرۆڤ ژ دەردۆر و سیستەمێ 
پەروەردەییێ خێزانێ و جڤاكی فێر دبیتێ و دبیتە پشكەك ژ پێكهاتەیێ كەساتی یا 
مرۆڤی. لێ بەری ئەم خوە بەردەینە د ناڤ هەڤكێشا كلتۆر و توندوتیژیێدا، فەرە ئەم 
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پیچەكێ ل سەر تێرمێ توندوتیژیێ راوەستین.  
ژ الیێ زمانیڤە؛ توندوتیژی پەیڤەكا لیكدراوا چێكرییە ژ پەڤا عەرەبی )العنف( هاتییە 
هاتییە  ئێنگلیزی   )Violence( ڤایولێنسا پەیڤا  ژ  ژی  عەرەبی  عونفا  و  وەرگێران 
وەرگرتن. پەیڤا ئینگلیزی ب رامانا دژاتیێ یان تەعداییێ د هێت و رەفتارا ڤایولی ئانكو 
ئەو رەفتارا ب مەرەما زەرگەه گەهاندنێ یان كوشتنێ د هێتە كرن)8(. عونفا عەرەبی 
ژی ب رامانا گازندەكرن و لۆمە و دژواریێ د هێت، ئانكو رەفتارێن دلرەقی و هۆڤاتی 
یێن ڤاال ژ دلۆڤانی و دلسۆزیێ، چ ب كریار یان ب گۆتن بیت، بۆ كەسەكی یان تشتەكێ 
بەرانبەر د هێتە ئاراستەكرن)٩(. پەیڤا كوردی كو ژ توندی و تیژیێ پێكهاتییە؛ توند 
ب رامانا گشت، تێكچوویی، موكوم، ئازا )شدید، قوي( و توندییاتی ئانكو )الشدة(. 
ئوو تیژ ب رامانا دژوار د هێت، تیژی ئانكو دژواری)١0(. ئوو چونكو پەیڤەكا چێكری یا 
نوویە، د هەمی دیالێكت و دەڤۆكاندا هەمان پەیڤ د هێتـە بكار ئینان. ب ڤێ چەندێ 
ژى، ئەم دكارین بێژین كو توندوتیژی ژ الیێ زمانەڤانیێڤە رامانێن دژواری و دلرەقی و 
هێزێ و گرژاتیێ ب خۆڤە دگریت، ژ هێسانترین شێوازێن ماددی یان مینەڤی دەست 
پێ دكەت، هەتاكو دگەهتە كریارێن دەستێوەردانێن ئازادی یا كەسۆكی و القەكرن و 

ئەشكەنجەدان و كوشتنێ.
ژ الیێ دەروونیڤە؛ توندوتیژی مەیلەكا سروشتییە د مرۆڤیدا ژبۆ خۆپاراستن و دەست 
تێرمێ  دگەل  زێدەتر سەرەدەری  دەروونزانیێدا  د  لێ  هینیت.  د  بكار  ب سەرداگرتنێ 
دوژمنكاریێ دهێتە كرن كو كۆمەكا كریار و رەفتار و ئاراستە و هەلچوونانە مرۆڤ ژبو 
یا  بەرانبەر بكار دئینیت و وەکو کاردانەوە و رەنگدانەڤە  ئێشاندنا كەس یان تشتێن 
ناخێ مرۆڤى دهێتە دیتن. مەرەم ژێ دەست ب سەرداگرتن و كونترۆلكرنا دەردۆرانە. 
هەرچەندە هەردوو تێرمێن توندوتیژی و دوژمنكاریێ ژ هەڤجودانە، لێ د دەروونزانی یا 

جڤاكیدا مینا دوو تێرمێن هەفكویف سەرەدەری دگەل د هێتە كرن)١١(. 
ژالیێ یاساییڤە؛ توندوتیژی بكارئینانا هەمی شێوازێن ماددی و مینەڤی یێن هێزێیە ژبۆ 
دەست ب سەرداگرتن و ترساندن و پاشڤەبرن و ژ ناڤبرنا كەسەكی یان كۆمەكا كەسان 
ژ پێخەمەت گەهشتن و پاراستنا بەرژەوەندەكا كەسۆكی یان بەرژەوەندا كۆمەكێ یان 
دەستەالتەكێ. ب ڤێ چەندێ ژی، خاتوو هەتاو كریم )2008( ب ڤی ئاوایی توندوتیژیێ 
پێناسە دكەت؛ »دبیت توندوتیژی هەلچوونەكا مینەڤی بیت كو ب رێكا خەبەرگۆتن و 
پاشڤەبرن و ئیهانەكرن و برینداركرنێ، پەستەكا دەروونی و مینەڤی بێختە سەر الیەنێ 
بەرانبەر. یان ژی رەفتارەكا كریاری بیت كو هێزا جەستەیی ژبۆ ئێشاندن و زەرگەه 
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گەهاندنا خەلكی بكار بینیت، ژ زەرگەهێن ساكار دەست پێ دكەت و هەتا د گەهتە 
ئاستێ كوشتن و مرنێ. ئوو ڤێ كریارێ ژبۆ دەست ب سەرداگرتن و كونترۆلكرنا ڤینا 
)ئیرادە( ئارمانجێ ئەنجامددەت كو هندەك مەرەم و ئارمانجێن هەمەجۆرێن كەسۆكی و 
تایبەت پێ ب جهبینیت. ئوو ئەگەر ئەڤ رەفتارە بەر ب كەس و دەردۆرانڤە نە هاتە 

ئاراستە كرن، دێ بەر ب خوەییێ كەسی ب خۆڤە هێتە ئاراستەكرن....«)١2(.   
كلتۆر ژی ژ كۆما ساخلەت و كار و رەفتار و گۆتنێن قەبوولكری یێن دناڤ جڤاكیدا 
پێك دهێت كو دەردۆرێن ژیانێ و سیستەمێ پەروەردەییێ مرۆڤی، رۆلەكێ كاریگەر د 
چێكرنا ڤێ مەنزۆمەیا هزری و رەفتاری و دلینیێدا هەیە. ب ئاوایەكێ دی ئەم دكارن 
بێژن كو كلتۆر گۆتن و شوونوارن، ئانكو چێكریێ هێزا لەشی و ڤەرێژا هزرێیە)١٣(. 
هزر ژی هەروەكو مە گۆتی ئاكامەكا ئالوگۆر دكەتە سەر چوكلێن رەفتارێ و دلینیێ 
د سێگۆشەیا كەساتی یا جڤاكیدا. ب ڤێ چەندێ ژی، هەمی رەفتار و كار و كریارێن 
هەیی د جڤاكیدا ب كلتۆر و تێگەهێن هزری و پەروەردەیی یێن جڤاكیڤە هەڤبەندن. 
هەلبەت ژینگەه و سروشتێ كوردستانێ كو مشتی چیایێن بلندێن كەڤرین و دارستان و 
دەحلێن مەزنە، ئەڤ سروشتە ب تەنا خوە، زەمینە خۆشكەرەكێ كاریگەرە كو مرۆڤێ 
كورد فێری توندوتیژی یا غەریزەیی یا دگەل سروشتی ببیت داكو ژیانا خوە یا رۆژانە 
پێ ب رێڤە ببەت. هەروەسا شۆرەشێن درێژ و ئێك ل دویف ئێكێن بزاڤا رزگاریخوازی 
یا دەولەتێن  درێژا مشت دەردەسەری و ستەم و زۆرداری  ژیانەكا  و  مللەتێ كورد  یا 
داگیركەر، هەستا دەست ب سەرداگرتنێ و تۆلڤەكرنێ و خوە قورتالكرنێ ل دەف پەیدا 
كرییە كو فێری بكار ئینانا توندوتیژیێ ببیت. خاتوو سیالن ئوتلۆ د لێكۆلینا خوە یا ل 
سەر ژنێن قوربانی یێن هەڤڕكی یا سیاسی ل كوردستانا باكۆر )ئامەد( ددەتە خویاكرن 
كو پڕانی یا ژنێن كەفتینە دناڤ هەڤڕكی یێن سیاسیدا تۆشی توندوتیژیێ بووینە و 
گەلەك ژ وان ژنان، ژ ئەگەرێ ڤێ توندوتیژیێ تۆشی نیشانێن پەستا پشتی ترۆمایێ 
بووین،  مەزن  توندوتیژیێدا  زەمینەیەكا  دناڤ  ژنێن  ئەڤ  كو  بێگۆمانە  بووینە)١٤(. 
دێ رەفتارێن توندوتیژ ل هەمبەری دوژمنێن خوە یان بكەرێن توندوتیژیێ كەن. ئەڤ 
فاكتەرێن گرنگ و سروشتی رێخۆشكەرێن سەرەكە بووینە كو بابەتێ توندوتیژیێ ببیتە 
پشكەك ژ پێكهاتەیێ كەساتی یا كەسێ كورد. هەر ئەڤ سەرەدەری یا توندوتیژییانە 
بوویە سەدەمێ نە تێگگەهشتنێ و هەڤڕكی و شەرێن بەردەوامێن د ناڤبەرا عەشیرەت و 

هۆزێن كوردیدا دقەومین و دقەومن.  
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دەمێ مرۆڤ نە ئارام و نە ئێمن بیت ل سەر ژیانا خوە، وەكو كاردانەوەیەكا سروشتی 
دێ دەست ب هێرشێ كەت كو چ هێرش نەهێنە سەر. ئەڤ رەفتارا نالەبارا د رەوشەكا 
نالەباردا، شیانێن سەرەدەرییەكا هێواش و ل سەر خوە كێمتر لێ دكەت و هەروەسا هزر 
و دلینییەكا مشت توندوتیژی و حەزا ب سەرداگرتنێ ل دەف مرۆڤی پەیدا دكەت. ئەڤجا 
دێ بینین كو د كلتۆرێ كوردیدا هزرێن كوشتنێ و رزگاركرنێ و چیرۆكێن پەهلەوانان 
ب ئاشكرایی سەر ژ چیرۆكێن ئەڤینیێ و لێبۆرینێ و پێكڤەژیانێ ستاندییە. هەروەسا 
كوردستان جڤاكەكێ کشتوكالی بوویە، لێ ژبەر هندەك تایبەتمەندی یێن هەڤبەند ب 
بۆرییە  نە  فیۆدالیزمێدا  قۆناغا  د  كامالن  دەڤەرێڤە، ب شێوەیەكێ  یا  مێژوویی  وەرارا 
و ئەو دەرەبەگاتی یا هەیی و پێدڤی یا بەردەواما شەڕان و خوە پاراستنێ، نەهێالیە 
كو تەخێن ژ هەڤجۆدا پەیدا ببن. ئەڤجا ڤێ نە كامالنی یا ستەم و نە دادپەروەری یا 
دەرەبەگاتیێ، كەساتی یا مرۆڤێ كورد دناڤبەرا خوالمینی و ئاغاتیێدا دووكەر كرییە. 
یان خوالمە و توندوتیژی دگەل د هێتە بكار ئینان و قەبوول دكەت، یان ژی ئاغایە 
)كوێخا، موختارە گوند، رەشەك، ناندەر ....هتد(، ئوو ب ئاستێن جوداجودا ستەمێ 
ئانكو هزرا  بكار دئینیت.  توندوتیژیێ ل هەمبەر كەسێن دی  ل خەلكێ دی دكەت و 
رەهایی )هزرا رەش و سپیاتیێ( پتر ل سەر تێگەهێن كوردی زالبوویە ژ هزر و تێگەهێن 
نیڤ  هەردەم  كو  كرییە  كورد  وە ل كەسێ  كەساتیێ ژی  دووكەربوونا  ئەڤ  رێژەیی. 
نیڤە د بابەتێ توندوتیژیێ بگەهیت، هندی ئەو ل بن گەفێن توندوتیژیێ بیت، دێ ل دژ 
راوەستیت و دێ ئاالیێ رەحم و دل پێڤەمانێ و هاریكاری یا خەلكێ هلگریت. لێ دەمێ 
پێ چێ دبیت یان دكەفتە د ئاستەكێ دەستەالتداردا، ئەو ب خوە ژی دێ توندوتیژیێ ل 
هەمبەر كەسێن دی بكار ئینیت و خەلكێ دی دێ رەحمێ و هاریكاریێ و دل پێڤەمانێ 
ژێخوازن. ئەڤ تێگەهێ رەش و سپیێ هەبوون یان نەبوونا توندوتیژیێ ب شێوەیەكێ 
وەراركی ب درێژاهی یا ژیێ وی بۆ پەیدا دكەت. ژالیەكێ دیڤە ژی؛ ب رێكا چاڤلێكرنێ و 
تەقەموسا كەسێن دەستەالتدار، ئەوێن بێ دەستەالت ژی توندوتیژیێ ل بەرامبەری یێن 
ژخوە الوازتر بكار دئینن. د پڕانى یا جاراندا، ژن و زارۆك د خێزانا كوردیدا )نێرساالری 
یا جڤاكێن نە پێشكەفتی(، ژ سەمیانێ مالێ الوازترن، یان وەسا یا بۆ هاتییە قالبكرن، 
ئەڤجا ئەڤ كەسێن د بن توندوتیژییەكا ژ دەرڤەی خێزانێدا دژین، د ناڤ خێزانێدا ژی 

توندوتیژیێ بكار دئینن.
ئوو هەر د مژارا كلتۆریدا، هەژی ئاماژە پێكرنێیە كو ئایینێ ئیسالمەتیێ رۆلەكێ كاریگەر 
هەبوویە دچاندنا هەست و هزرێن توندوتیژیێ ل دەف كەسێ كورد. هەلبەت دەمێ ئەم 



70  تهم
هو
ح
ڵی
سا

28

بەحسی ئایینێ ئیسالمێ دكەین، مەرەم پێ چەوت بكار ئینانا تێگەهێن ئیسالمەتیێنە، 
مەرەم پێ ئەو نینە كو ئیسالم د گەوهەرێ خوەدا ئایینەكە ل سەر فەلسەفا توندوتیژیێ 
هاتییە ئاڤاكرن )ئەڤە نە بیاڤێ بابەتێ مەیە، پسپۆرێن ئۆلداری و فەلسەفەیا ئایینان 
دناڤ  ئایین ب سروشتێ خوە دچیتە  ماندال كەن(.  یان  بپەژرینن  دكارن ڤێ چەندێ 
هەمی گەهێن پێكهاتەیا كەساتی یا مرۆڤیدا و دگەل تێگەهێن جڤاكی تێكهەل دبیت و 
د ئەنجامدا كلتۆرەكێ هەڤپشكێ جانی و مینەڤی د جڤاكیدا پەیدا دكەت. ئەڤجا گەلەك 
جاران ب ناڤێ ئایینی، هزرێن چەوتێن جڤاكی د هێنە بەالڤكرن و ب هەمان شێوە ژی 
عورفێن جڤاكی یێن مفادار و هاریكار ژی ب ناڤێ ئایینی د هێنە پەژراندن و موكمكرن.
ب ڤێ چەندێ، بۆ مە خویا دبیت كو توندوتیژی دیاردەكا چەوتا جڤاكییە و پشكەكە ژ 
سیستەمێ پەروەردەییێ خێزانێ، مرۆڤ دگەل دبیت و پێ مەزن دبیت. ئوو هەر تشتەكێ 
دیاردە بیت، ب ساناهی ناهێتە گوهارتن و پێدڤی ب دەمەكێ درێژێ هەلسەنگاندن و 
دویفچوون و هشیاركرنێ هەیە هەتاكو د هێتە قەبوولكرن و جڤاك دگەل رادهێت. د هەمی 
كریار و بزاڤێن گوهورینا جڤاكیدا دوو جەمسەرێن سەرەكە یێن هەڤڕكیێ هەنە؛ نووخواز 
و شۆپپارێز. ئەڤ هەردوو جەمسەرە مل ب ملێ هەڤ كار دكەن، لێ نووخوازی دگەل 
تاكان كار دكەت و شۆپپارێزی دگەل كۆمێ كار دكەت، تاك ب دەمێ هەنۆكەییڤە گرێدایە 
جڤاكیڤە  دەمێ  كۆم ب  دەسنیشانكرن(،  هێتە  د  جهەكیدا  چوارچۆڤێ  د  دەمێ  )ئەو 
گرێدایە )ئەو دەمێ هەمی جهان ڤەدگریت(. دەمێ هەنۆكەیی ب گوهارتن و ڤەگەراندنا 
جهێ دەسنیشانكریڤە، د هێتە گوهارتن و پاشڤەزڤرین. لێ دەمێ جڤاكی ناهێتە گوهورین 
و پاشڤە نازڤریت، هەردەم د پێشداچوونەكا بەردەوامدایە. ئەڤجا هەتاكو نە توندوتیژی 
دبیتە بابەتەكێ نەخۆشەویست و كرێت، پێدڤییە ل سەر ئاستێ دەمێ جڤاكی بهێتە 
گوهورین. لێ هەتا ئەم دگەهینە وێ گوهورینا بالبەرانە یا ل سەر ئاستێ كۆما جڤاكی، 
زەمینە خۆشكرنەكا بەردەواما ل سەر ئاستێن تاكان و دەمێن هەنۆكەیی پێدڤینە)١٥(.
ئوو ئەگەر ئەم ژ كەسی دەست پێ بكەین و بیرا خوە ل وێ هاوكێشا فیزیكی یا كار و 
كاردانەوەیێ بینینەڤە، كو هەر كارەكی كاردانەوەیەك بۆ هەیە، دێ بینین كو كەس وەكو 
تاك دناڤ جڤاكیدا رۆلی ڤێ هاوكێشێ دگێریت. كار و كریارێن كەسێ تاك ب كاردانەیا 
سیستەمێ جڤاكی )چ پۆزەتیڤ بیت یان نێگەتیڤ( هەڤسەنگ دبیت. ب هەمان شێواز 
ژی ئاراستە یێن عورف و عەدەتێن جڤاكی )وەكو كار( ب قەبوولكردن و نەقەبوولكرنا 
و جڤاك )سیستەمێ  ئانكو كەس  دبیت،  هەڤسەنگ  كاردانەوە(  )وەكو  تاكڤە  كەسێ 
هەیی یێ هەڤبەندییان( ب هەڤكارییەكا هلبژاردەیی و ل گورەی پاراستنا بەرژەوەندییان، 
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سیستەمەكێ باركری ب عورف و عەدەت و بها یێن جڤاكی پێك دهینن.
چەند جڤاك هەولدەت كەسێ تاك ل دویف عورف و عەدەتێن خوە یێن نە ل دویف 
حەز و ئارەزوو یێن وی پاژۆت، هەستا دوژمنكاری و دڕینیێ ل نك كەسێ تاك موكمتر 
و ب هێزتر د ئیخێت. ئەڤ چەندە ژی ب شێوەیەكێ سنسلەیی د هەموو قۆناغێن ژیانا 

كەسێ تاكدا د هێتە كرن:

أ. ددەمی زارۆكینیێدا:
یا زانایە كو دایك خواندنگەها ئێكێ یا زارۆكییە، پڕانیا سەربۆر و شارەزایی یێن خوە ژ 
دایكێ فێر دبیت. هەروەسا پێنج سالێن دەسپێكی یێن ژیێ زارۆكی ل دویف باوەرى یا 
پڕانى یا دەروونزانان، ساخلەت و ئاراستە یێن كەساتی یا وی یا ئاییندەیی دەسنیشان 
دكەت)١٦(. ئەڤجا دەمێ دایك زارۆكی د ترسینیت و پاشڤە دبەت و د قوتیت و گەفان لێ 
دكەت )ژبۆ هندێ كو كەسانێن باش ژێ دەركەڤن(، هەستەكا هەلچوویی یا دوژمنكاریێ 
ل دەڤ پەیدا دكەت. هەردەم دایباب وەسا هزر دكەن كو فەرە زارۆكێن خوە وەكو خوە 
پەروەردەكەن و كا چەوا سەرەدەری دگەل هاتییە كرن، ئەو ژی دێ وەسا سەرەدەریێ 
دگەل زارۆكێن خوە كەن. بابەك دبێژیت، »باوەری یێن من كوتلەیەكا پێگڤە نووسیایی 
یە، چ جاران نا هێنە گوهارتن. دێ هەولدەم كو د مەژیێ زارۆكێن خوەدا بچینم و وەكو 
من دێ ل سەر چن، ئوو دێ سوپاسی یا من كەن كو من وەسا فێر كرین...«)١٧(. ئەڤ 
هەلوێستە وێ چەندێ خویا دكەت كو ئەو توندوتیژی و نەخۆشی یێن دایبابان د ژیانا 
خوەدا دیتین، بۆ زارۆكێن وان ژی د هێنە ڤەگوهاستن و دبنە كلتۆرەكێ پەروەردەییێ 
خێزانێ. هەروەسا ئەو جوداكاری یا د ناڤبەرا كور و كچاندا هەی، كو ب ئاشكرایی دناڤ 
پڕانی یا خێزانێن جڤاكێ كوردیدا هەیە، هەستێن دوژمنكاری و ژ هەڤدووربوونێ دناڤبەرا 
ئەندامێن نێرو مێ یێن خێزانێدا پەیدا دكەت. ئەڤە و ژبلی بابەتێن تۆلڤەكرنێ و كوشتنێ 
د  بەدەالیە،  و  تۆل  مێری  كو  كور  زارۆكێ  تێگەهێ  و  پاراستنا شەرەفێ  مەرەمێن  ب 
ناڤ خێزانێدا. ئەڤ تێگەهێن وەرگرتی ژ دەردۆران، دناڤ كووراتی یا ناخێ زارۆكیدا د 
هێنە چاندن و دبنە پشكەك ژ كەساتی و ساخلەتێن پێكهاتە یا هزر و رەفتار و دلینی 
یا ئاییندەیی یا وی، كو ب شێوەیەكێ سروشتی سەرەدەریێ دگەل بابەتێ توندوتیژیێ 

دكەت، هەروەكو پشكەك ژ سیستەمێ قەبوولكریێ جڤاكی.  
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ب. ل خواندنگەهێ:  
سیستەمێ مە یێ خواندنگەهێ، بەركار و دەرئەنجامێ سیستەمێ مەیێ دینی و دیسپلینا 
پەروەردەیی یا خێزانێ و جڤاكییە. جارێ ل دەسپێكێ قوتانا زارۆكان )چ ژبۆ راستڤەكرنا 
رەفتارا وی یا نەباش بیت، یان ژی ژبۆ هاندانا خواندنێ و پێگیریێ بیت(، ئاكامەكا 
دناڤبەرا قوتابی و ماموستایدا  یا  زارۆكی و هەڤبەندی  نێگەتیڤ دكەتە سەر دەروونا 
دبیتە هەڤبەندییەكا مشتی كەرب و كین و دوو جەمسەرێن هەڤدژ، كو د بەرژەوەنداندا ژ 
هەڤدوورن. هەروەسا ئەڤ كریارا قوتان و لێدانا زارۆكان ب یاسایێ و ل گورەی قانوونا 
عیراقی هاتییە پەژراندن. خاال ئێكێ ژ ماددەیێ )٤١( ژ قانوونا سزادانێ ژمارە )١١١( 
یا ساال ١٩٦٩ یا راستڤەكری هاتییە؛ »تأدیب الزوج زوجته و تأدیب االباء والمعلمین و من 
في حكمهم االوالد القصر في حدود ما هو مقرر شرعا أو قانونا أو عرفا...«)١8(. ئوو 
پاشی ل ساال 200١ ێ، پەرلەمانێ كوردستانێ راستڤەكرنەكا دی ل سەر ڤێ قانوونێ 
كرییە، لێ تنێ ژن ژ سزایێ ب ئەدەبكرنێ ئاڤەرتە كرییە و ب ئەدەبكرنا زارۆكان وەكو 
خوە هێالیە. خاال ئێكێ ژ قانوونا ژمارە )٧( یا ساال 200١ هاتییە؛ »تستثني الزوجة 
لسنە ١٩٦٩  رقم )١١١(  العقوبات  قانون  من  المادە )٤١(  من  الفقرة )١(  احكام  من 

المعدل...«)١٩(.
ژبلی ڤێ چەندێ، پەیرە و پرۆگرامێن فێركرنێ، كو د پڕانی یا جاراندا، نە نێزیكی ژیانا 
رۆژانە یا زارۆكی د بن و شێوازێ هشكێ سەرەدەری یا ماموستای دگەل قوتابییان )كو 
ژبۆ پاراستنا چریسەتی و هەیبەتا خوەیە(. ئەڤ شێوازێ سەرەدەریێ كو ب عورفێن 
جڤاكی و سیستەمێ پەروەردەییڤە هەڤبەندە، زارۆكی ژ خواندنێ دوور دكەت و نێزیكی 
هندەك رەفتارێن دی یێن نە جڤاكی دكەت كو شیانێن خوە یێن لەشی و تێگەهشتنێ 
پێزانینان درەڤیت و بەر ب  ئەنجامدا زارۆك ژ خواندنێ و وەرگرتنا  تاقیكەت. د  پێ 
یاخیبوون و نیگەرانیێڤە د چیت. ئوو دەمێ زارۆك د كەفتە سەر جاددێ و سەرەدەریێ 
دگەل پێدڤی یێن ژیان و پێداویستی یێن خوە یێن تایبەت دكەت، ب رێكا هەولدانێن 
دەست ب سەرداگرتنێ و ب دەستڤە ئینانا پێدڤییان، فێری تێگەهێ توندوتیژیێ دبیت.

ج. د دەمێ سنێالتیێدا: 
ب  پێدڤی  و  هەستدارە  قۆناغەكا  سنێالتێی  قۆناغا  كو  زانین  د  هەمی  ئەم  هەروەكو 
سەرەدەرییەكا تایبەت و هشیار هەیە. لێ نەزانینا دایبابان و ماموستایان و نە هشیاری 
یا وان د ڤێ قۆناغێدا، بەرێ سنێلەی ددەنە گەلەك نهالێن كوور و تاری. ئەو ب خوە 
سنێلە چێكریێ كۆمەكا هزر و تێگەهێن نموونەیی یێن جڤاكێ خوە یێ غەیبییە. ئەڤجا 
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ئەڤ تێگەهە )د پڕانی یا جاراندا قەید و زنجیرێن ئاسنین د رێكا ئازادی یا وی یا 
كەسۆكیدا دادنیت( و بەرێ وی ددەتە بەدرەفتاری و دوژمنكاریێ. ژ الیەكێ دیڤە ژی، د 
ڤێ قۆناغا تەمەنیدا سنێلە هەمبەری ئالۆزی یێن پرسیارێن هەیینێ و قەبوولكرنا جڤاكی 
دبیت. ئەڤجا ژبۆ سەرنجڕاكێشانێ و تاقیكرنا شیانان و ئیسباتكرنا خوەییێ خوە، پەنا 
و  هەڤژی  هەمبەری  ل  خوە  یا  هەژیتی  پەژراندنا  هەمەجۆرێن  هەولدانێن  بەر  بەتە  د 
دەردۆران. یان ژی دەمێ چ بەرسڤێن قاییلكەر ژبۆ پرسیارێن وی یێن هەیینێ نەهێنە 
دان، ئەو ب خوە دێ لێگەریێت و د وەغەرا خوە یا لێگەریانێدا، دێ هەمبەری كریارێن 

جوداجودا یێن توندوتیژی و دوژمنكاریێ بیت. 

د. دناڤ جڤاكیدا: 
جڤاكەكێ وەكو جڤاكێ مە یێ ئولدار و باوەردار و ئایین پەرێس، بێگومانە كو هەمی 
هەڤبەندی یێن بەرهەمهێنانێ و بها یێن جڤاكی دێ ل سەر ڤان باوەرییان راوەستن و 
گەشە كەن. ئوو چونكو جڤاكێ مە، جڤاكەكێ کشتوكالییە، ئەڤجا زێدەباری باوەری یێن 
غەیبی و عەشیرەتگەری و ژیانا ساكارا گوندان، هەروەسا گرنگییەكا بێ پایان ددەنە هێزا 
زەڤلەكان ژی. چەند مرۆڤ پتر زەڤلەكان بكار بینیت و ب هێسانكاریێڤە گرێدایی بیت، 
دێ كێمتر مەژیێ خوە بكار ئینیت، چونكو مەژیێ وی پشكەكە ژ مەژیێ كۆمێ. كۆم د 
جڤاكیدا، دوژمنكاری یا خوە د رێكا دەمارگیریێ و عەشیرەتگەریێ را ئاراستەی دەرڤە 
دكەت، یان ئەوێ دی یێ بەرانبەر. ئوو چەند یێ بەرانبەر الوازتر بیت، دێ دەربڕین و 
دلدەرێژكرنا دوژمنكاریێ ب هێزتر بیت. پاشی چوارچوڤێ كۆمێ بەرتەنگتر لێ دهێت و 
دوژمنكاری ل سەر هندەك كۆمێن بچووكترێن د ناڤ كۆما مەزندا د هێتە سەپاندن و 
ب ڤێ جەندێ ژی، دێ كەساتییەكا هشكباوەر و دلرەق و هەلوەشیایی دناڤ جڤاكیدا 

چێ بیت.
هەلویستێ ڤێ كەساتیێ ل هەمبەر یاسایێ، دێ هەڤدژی و ركەبەری بیت. چ رێز ل 
یاسایێ ناهێتە گرتن، لێ پێگیریكرن دێ ژ ئەنجامێ ترسا توندوتیژی و دوژمنكاری یا 
یاسا و دەسەالتێ بیت. چونكو د بنەرەتدا ئۆلداری یا خەلكی ژ ترسا سزایێ دژوارێ 
ئەڤ  خودێیە.  خۆشا  بەهەشتا  یا  تەماحی  رەوشدا  باشترین  د  ژی  یان  جەهنەمێیە، 
یان یێ سزادان و خەالتكرنێ، دبیتە شەنگستەیێ چێكرنا  رەفتارا ترس و تەماحیێ، 
تێگەهێ كلتۆری یێ جڤاكی. ژبەر هندێیە ژی، دەستەالت خوە دكەتە شۆنگرا خۆدێ ل 
سەر عەردی و چەند توندوتیژتر بیت، خەلك دێ پێگیرتر و ئارامتر بیت، چونكو خەلك 
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هۆسا یێ هاتییە فێركرن و ب ڤی تێگەهێ چوارچوڤەكرى وەرار كرییە. ئوو دگەل وەختێ 
تێگەهێ  ژ  بنە پشكەك  د  دناڤ جڤاكیدا،  یێن  و هەچكوهەیی  رۆژانە  رەفتارێن  ئەڤ 
كلتۆری یێ جڤاكی و هەمی عورف و عەدەت و بها یێن جڤاكی ل سەر شەنگستێ ڤی 
تێگەهی دهێنە دانان. ئوو د ئەنجامدا د بنە پشكەك ژ پێكهاتەیێ كەساتی یا مرۆڤی. ب 
ڤێ چەندێ ژی، ئەڤ توندوتیژی و دوژمنكاری یا دناڤ كەساتی یا تاكی و یا كۆمێدا د 
بیتە پشكەك ژ رەوشەنبیری یا جڤاكی و گەنجێن نوو هاتی ب ڤی جۆرێ رەوشەنبیریێ د 
هێنە پەروەردەكرن، ئەم د كارین بێژینێ رەوشەنبیری یا توندوتیژیێ. ژالیەكێ دیڤە ژی، 
ئەڤ سیستەمێ پەروەردەكرنێ و رەوشەنبیریێ د بیتە ئەگەرێ وێ چەندێ كو رەفتار 
و عەدەت و عورف، ب شێوەیەكێ هشك و ساویلكە ژ رڤێشتەكی بۆ ئێكێ دی بهێنە 
ڤەگوهاستن. دەستەالتا عورف و عەدەتان شوینا یاسایێ و زانستی و پەروەردەكرنا نوو 
دگریت و جڤاك د بیتە كۆمەكا گرۆپێن ئایینی و مەسەبی و جڤاكی و ئاستێن ئابۆری 
یێن جوداجودا، ئەڤ ئاستێن ئابۆری– جڤاكی یێن هەمەجۆر ژی هەڤدژی یا بەرژەوەندان 
پەیدا دكەن و د بنە ئەگەرێن هەڤڕكی یێن بەردەوام. ئوو دەمێ مرۆڤی/ان )چ تاك بیت 
یان كۆم ( شیان و شارەزایی یێن سەرەدەریكرنا دگەل هەڤڕكییان نەبیت، ساناهیترین 
رێكا سەرەدەریێ توندوتیژییە. مینا وان دایبابێن نە كارن زارۆكێن خوە ل سەر بابەتەكێ 
دەسنیشانكری قاییلكەن یان دانوستاندنەكا تەنا دگەل بكەن، دێ پەنا بەنە بەر قوتان 

و پاشڤەبرن و گەفلێكرنێ. ڤێ چەندێ ژی د بیژنێ توندوتیژی یا رەوشەنبیریێ.
پالدەرێ  و  یە  رەوشەنبیریێ  بەرهەمێ  توندوتیژی  كو  بێژین  كارین  د  ئەم  كۆرتی،  ب 
چێكرنا رەوشەنبیرییەكا هەمان شێوازە. ئانكو هاوكێشەكا هەڤسەنگە. ژالیەكێ دیڤە ژی، 
بازنەكێ داخراوە و كەسێن تاك و كۆم د ناڤدا د گەڤزن. ئەڤ رەوشە دێ یا بەردەوام 
بیت هەتا كو چەسپاندنا جڤاكێ مەدەنی دكەفتە كاری، ئەڤە ژی ب سەروەری یا یاسایێ 
و ئازادی یا كەسۆكی و رێزگرتنا یێ دی و پێكڤە ژیانێ و دادوەری و دیموكراسیێ د 
هێتە كرن، ئانكو ب كورتی هەتا جڤاكێ مە یێ غەیبی د بیتە جڤاكەكێ عیلمانی، ئەو 
عیلمانییەتا دین و دەولەتێ، دنیایێ و ئاخرەتێ، هزرێ و غەیبێ، رێژەیی و رەهاییێ، ئوو 
دیموكراسی و دكتاتۆریەتێ ژێكجۆدا دكەت، هینگی ئەم دێ شێین بینە جڤاكەكێ رێگر 
د رێكا توندوتیژیێدا، ئوو دێ خێزانەكا ساخلەم و وەرارەكا نۆرماال زارۆكێن پاشەرۆژێ 

ژێ پەیدا بیت.
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توندوتیژی یا ل دژی ئافرەتێ 
شەنگستێ  سەر  ل  ئەوا  توندوتیژیێیە  كریارا  ئەو  كچان  و  ژن  دژی  ل  یا  توندوتیژی 
جوداهی یا توخمێ ئافرەتێ دهێتە ئەنجامدان و نەتنێ تەعداییكرنا سێكسی یان مینەڤی 
ب خۆڤە دگریت. لێ مەرەم پێ ئەو رەفتارا كەسۆكی و جڤاكییە ئەوا ب شێوەیەكێ 
راستەوخۆ یان نەراستەوخۆ كار دكەتە سەر كەساتی یا ژنێ و د بیتە ئەگەرێ كێمبەها 
كرنا وێ)20(. مەترسی یا مەزن نە د لێدان و القەكرن و پاشڤەبرن و گەفلێكرنێدایە، 
چونكو دشیاندایە كو ب رێكا یاسایێ بهێنە كونترۆلكرن. لێ مەترسی د تێگەه و عورفێن 
جڤاكیدایە كو ب زەحمەت د هێنە كونترۆلكرن و پێدڤی ب دەمەكێ درێژ د بن هەتاكو 

د هێنە گوهورین.
پاراستنا  ناڤی  ژنێیە ب  كوشتنا  جڤاكی  دژوارێن  هەرە  عەدەتێن  ژ  یەك  واریدا،  دڤى 
نامووسێ. سەرەرای هەموو هەولدان و هەوێن هشیاركرنێ و رەوشەنبیركرنا جڤاكی دڤی 
بیاڤیدا، ئوو سەرەرای گوهارتن و راستڤەكرنا بەندێن )١28، ١٣0، ١٣2( ژ قانوونا سزا 
یێن عیراقی ژمارە )١١١( یا ساال ١٩٦٩ یا راستڤەكری)2١(، كوشتن هەر یا بەردەوامە 
)ئەگەر راستەوخۆ نەبیت ژی، ب شێوازێن نەراستەوخۆ دهێتە ئەنجامدان(. ل گورەی 
راپۆرتا ساالنە یا وەزارەتا نافخۆیا هەرێما كوردستانێ، وەسا خویا كرییە كو ل ساال 
2008ێ هژمارا 22١ حالەتێن كوشتنا ئافرەتان ب شێوازێن مەرەمدار و قەزاوقەدەر ل 
سنوورێ هەولێر و دهۆك هاتینە تۆماركرن. هەروەسا هژمارا ١٧٧٥ حالەتێن هەڤبەند 
ب ئارێشێن ژنانڤە، ل سنوورێ هەردوو پارێزگەهێن ناڤبری هاتینە تۆماركرن)22(. لێ 
سەرەرای كوشتنا ئافرەتان و بەردەوامی یا توندوتیژیێ، رەوشا ئافرەتێ ل كوردستانێ 
بەر ب باشیێڤەیە. لێ هەروەكو مە دایە خویاكرن كو دەمەكێ درێژ و هەوێن بەردەوامێن 
رەوشەنبیركرنێ و یاسادانانێ پێ دڤێت هەتاكو عورف و عەدەتێن جڤاكی یێن شاش 

دهێنە گوهورین و جڤاك بەر ب مەدەنیبوونێڤە د چیت.

شێوازێن توندوتیژی یا ل دژی ئافرەتێ
دهێن  پێك  ئافرەتێ،  دژی  ل  یا  توندوتیژی  بیاڤێ  یێن  زانستی  لێكۆلینێن  یا  پڕانی 
پۆلێنكرنا  ئوو  كرن.  دهێتە  ئافرەتێ  دژی  ل  جوداجودا  شێوازێن  ب  توندوتیژی  كو 
شێوازێن توندوتیژیێ ل گورەی جوداهی یا لێكۆلینان جودانە. لێ بەربەالڤترین شێوازێن 

توندوتیژیێ كو د پڕانی یا لێكۆلیناندا ئاماژە دایێ، ئەڤێن ل خوارێنە: 
١. توندوتیژی یا فیزیكی )لەشی(:
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ئەو كریارا ل دژی لەشێ ئافرەتێ دهێتە كرن و ب هێزا زەڤلەكان دهێتە دەربڕاندن، مینا 
زللەه لێدان و قوتانێ، پالدانێ، شكاندنا سەر یان هەستیكێن لەشی، سۆتن، داخكرن و 
كریارێن دی یێن دكەڤنە د چوارچۆڤێ توندوتیژی یا لەشیدا. د پڕانی یا جاراندا ئەڤ 
توندوتیژییە ژ الیێ برای، مێری، بابی یان باپیری د هێتە كرن، جار ژی هەیە ژ الیێ 
كوریڤە دگەل دایكێ د هێتە كرن. لێ توندوتیژی یا بەربەالڤ ئەوە ئەوا باب دخێزانێدا 
ئەنجامددەت و ب تێرمەكێ تایبەت دهێتە نیاسین كو دبێژنێ »توندوتیژی یا خێزانی.« 
هەروەسا كریارا خەتەنەكرنا مێیینەیان ژی ژڤی چوارچۆڤەی دهێتـە هژمارتن. هەرچەندە 
ل  مێیینێنە،  خەتەنەكرنا  تێرمێ  دگەل  نە  جیهانێ  یێن  زانستی  رێكخراوێن  ژ  گەلەك 
شوینا وێ »تەشویهكرنا ئەندامێ مێیینە« بكار دهینن)2٣(. لێ چونكو هەتا نهۆ چ 
تێرمێن ئێكگرتی بۆ ڤی بابەتی نەهاتینە دانان، لەوا ئەم دێ ب پەیڤا خەتەنەكرن یان 
سنەتكرتا كچان دەینە نیاسین. مەرەم ژێ ئەوە كو هندەك یان هەمی تیتلكا كچكێ 
بهێتە بڕین و ژێڤەكرن. ئەڤ دیاردە ل هندەك وەالتان گەلەك بەربەالڤە، مینا میسر، 
لێ ل كوردستانێ، سنەتكرنا  مالی. هتد)2٤(.  جیبۆتی، سۆدان، سۆمال، سیرالیۆن، 
كچكا نەدیاردەیەكا بەربەالڤا جڤاكێ كوردییە و هندەك دەڤەرێن كوردستانێ هەنە )مینا 
دەڤەرا بەهدینان(، ب تەڤاڤی ڤاالنە ژ ڤێ دیاردە یا نەمرۆڤانی. لێ سەرەرای ڤێ چەندێ 
دەڤەرێن  هندەك  ل  كو  كرییە  مەدەنی خویا  رێكخراوێن جڤاكێ  هندەك  راپۆرتێن  ژی 

كوردستانێ ژی ئەڤ دیاردە هەیە)2٥(.

2. توندوتیژی یا دلینی و دەروونی: 
ب  ژنێ  كێمبەهاكرنا  رەفتارێن  و  كریار  كو  ئەوە  دەروونی  یا  توندوتیژی  ب  مەرەم 
شێوەیەكێ راستەوخۆ یان نەراستەوخۆ ل بەرانبەری وێ بهێتە كرن. ئەڤ شێوازە ب 
رێكا پشتگوه هاڤێتن و نە گرنگی پێدانێ، پویتە پێ نەكرنێ، زیندانكرنا وێ د مالدا، 
گرداری یا زێدە، گوه نەدانا بوچوونێن وێ، بڕیاردانێن ئێكالیەنی ژالیێ مێریڤە یان ژی 
ئەگەر چێكرنا هەڤبەندی یێن سێكسی ژ دەرڤەی هێلینكا خێزانێ بهێتە ئەنجامدان)2٦(. 
هەروەسا جوداهیكرنا د ناڤبەرا كچ و كوراندا ئاكامەكا نێگەتیڤ دكەتە سەر دەروونێ 
ئافرەتێ. هەرچەندە دایك و خویشكێن مەزن ب خوە ژی ڤێ كریارێ وەكو عورف و 
تێگەهەكێ قەبوولكریێ جڤاكی ئەنجامددەن، لێ زارۆكا كچ ڤێ چەندێ نزانیت و كەرب 
و دگەل هەر پەستەكا  هەلدگریت  زارۆكێ كور  یا ڤەشارتی ل هەمبەری  كینا خوە  و 
دەروونی، ئەڤ كەرب و كینا هەلگرتی سەرهەلددەتەڤە و دبیتە ئەگەرێ هەڤڕكی یێن 
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ناخ و وژدانێ. 
ژ  كوردستانێ  ل  ژنان  خۆسوتاندنا  یا  پڕانی  كو  خویاكرن  ددەنە  لێكۆلین  هندەك 
ب  یا  توندوتیژی  ژی  چەندێ  ڤێ  زێدەباری  دەروونییە)2٧(.  یا  توندوتیژی  ئەگەرێ 
رێكا خەبەرگۆتنێ و لێخۆرینێ و گەفلێكرنێ و لۆمەكرنێ و ئیهانەكرنا بەردەوام دكەفتە 
دلینیێدا. هندەک ڤەکۆلەر ب شێوازەكێ خوەسەر  و  یا دەروونی  توندوتیژی  بیاڤێ  د 
سەرەدەریێ دگەل ڤى جۆرێ توندوتیژیێ دکەن و دبێژنێ »توندوتیژی یا ب ئاخفتنێ«. 
د ڤی شێوازیدا ژن ب ئاخفتنێ دهێتە كێمبەها كرن و پاشڤەبرن كو ئاكامەكا نێگەتیڤ 

دكەتە سەر دەروون و سێلفستیما وێ.

٣. توندوتیژی یا سێكسی:
هەمی سەرەدەری یێن سێكسی یێن نە ب رازیبوونا ژنێ دكەڤنە د چوارچۆڤێ توندوتیژی 
یا سێكسیدا، مینا كریارا سێكسی یا نە ب دلێ ژنێ، القەكرن كو كریارا سێكسی ب 
تەعدایی یان ب گەفلێكرنێ د هێتـە كرن، هندەك ڤەكۆلەر دبێژن كو كریارا سێكسی 
هەروەسا  بیاڤێ القەكرنێدا.  د  دكەفتە  بیت،  ژنێ  دلێ  نە ب  ئەگەر  هەڤژینیێ ژی  یا 
توندوتیژی یا سێكسی نەچاركرنا دووجانبوونێ و ژبەربرنا زارۆكان ژی ب خۆڤە دگریت.

٤. توندوتیژی یا ئابۆری:
مەرەم پێ ئەوە كو زەالم دەست ب سەر مال و سامانێ ژنێدا بگریت و وێ ژ میراتێ وێ 
یێ قانوونی زربەهر كەت یان ژی ئەو ب تنێ داهاتێ مالێ )خۆ ئەگەر مۆچەیێ وی ب 
خوە بیت ژی( ل خوە خەرج بكەت و چ پویتە ب دابینكرنا پێداویستی یێن ژنێ و مالێ 
نەكەت. ئەڤ جۆرێ توندوتیژیێ ل گوندان و د ناڤ عەشیرەتاندا بەربەالڤە، كو ژنێ 
ژ میراتێ وێ یێ بابینیێ بێ بەهر دكەن، ب بەهانە یا وێ چەندێ كو یا چوویە دناڤ 
بنەمالەكا دیدا. هەروەسا مشە جاران مێر مایێ خوە د هەمی هوورهووركێن مالێدا دكەت 

و مۆچەیێ ژنێ ژی كونترۆل دكەت. 
نە خوەسەری یا ئابۆری د جڤاكێ مەدا، فاكتەرەكێ گرنگ و كاریگەرێ تەپەسەركرن و 
ئیستغاللكرنا ژنێیە. هەروەسا زربەهركرنا ژنێ ژ كریارا خواندنێ و نەهێالنا تەمامكرنا 
خواندنێ فاكتەرەكێ دی یێ گرنگە كو ژن هەر یا تەپەسەركری و چاڤ نقاندی بیت. 
ئەڤە ژی د بیتە ئەگەرێ وێ چەندێ كو چ ژ مافێن خوە یێن هەمەجۆر نەزانیت و ببیتە 
كابانی یا مالێ. گەلەك زەالم وەسا هزر دكەن كو ژبەر كێمدینی و كێم مەژیتی یا ژنێ 
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)هەروەکو ئیمامێ عەلی گۆتى- ناقصات عقل و دین(، نەكاریت رۆلێ خوە یێ كاریگەر 
د جڤاكیدا بگێریت. لێ د. علی الوردی ددەتە خویاكرن كو كێمدینی و كێم مەژیتی یا 
ژنێ نە سەدەمە، بەلكو ئەنجامێ تەپەسەركرن و زیندانكرنا وێ یا دۆمدرێژە د ناڤ بەها 
و عورف و عەدەتێن جڤاكیدا. ئەگەر وێ ژی ژ زارۆكینیێ هەمان ئازادی یا كوری هەبا، 

نەدوورە ژێ زیرەكتر و ئەكتیڤتر با)28(.

٥. توندوتیژی یا جڤاكی: 
مەرەم پێ ئەوە كو زەالمێ سەمیان، ژنێ ژ هەمی مافێن وێ یێن كەسۆكی و جڤاكی بێ 
بەهر كەت و نەچاركەت كو هەمی داخوازی و پێدڤی یێن زەالمی ب جهبینیت. ب ڤێ 
چەندێ ژی زەالم ل سەر ژنێ زال دبیت و رۆلێ وێ د جڤاكی و خێزانێدا كێم دكەت. 
هەرچەندە شێوازێن جڤاكی و فێركاری یێن توندوتیژیێ دكەڤنە د چوارچۆڤێ توندوتیژی 
یا دەروونیدا، چونكو ئەنجامێ دوماهیێ د بیتە ئەگەرێ هندەك پێشێلبوونێن دەروونی، 
لێ ژبەر گرنگی و تایبەتمەندی یێن كاریگەرێن شێوازێ جڤاكی، ب خوەسەری هاتییە 
دگەل  لێكۆلینا خوەدا ب جوداهی سەرەدەریێ  د  كەریم ژی  هەتاو  پۆلێنكرن. خاتوو 

دكەت و دبێژیت كو توندوتیژی یا جڤاكی ڤان شێوازێن خوارێ ب خۆڤە دگریت)2٩(:
* چێتراندنا زارۆكێن كور ل سەر كچان و كێمبەهاكرنا كچان ل گورەی وێ گۆتنا دبێژیت 

كو ژن »كێم دین و كێم مەژینە..«
بڕیارا هەلبژارتنا هەڤژینیێ و بكارئینانا ژنێ وەكو پێگوهۆرك یان ل  * ژێ ستاندنا 
شوینا خوینێ یان ژی دانە شوویا بەروەخت )هێشتا زوو- بەرى بگەهتە ژیێ هەڤژینیێ(.
* فڕەژنی كو ل گورەی كلتۆرێ جڤاكی و ئایینی ئەف مافە بۆ زەالمی هاتییە رەواكرن.
لێ  بەردەت،  ژنێ  دكاریت  هەردەمێ حەزكر  و  زەالمیدایە  ددەستێ  بەردانێ  كریارا   *

هەردەمێ ژنێ بڤێت، دشیانا زەالمیدایە كو رازی نەبیت.
د  كریارە  ئەڤ  زەالمیدایە )هەرچەندە  ددەستێ  مال  ژدەرڤەی  ژنێ  كاركرنا  بڕیارا   *

سەنتەرێن باژێراندا كێمە لێ هێشتا ل دەڤەرێن عەشیرەتان یا باوە(. 
* زیندانكرنا ژنێ د مالڤە و رۆلێ وێ ب زارۆبوون و پەروەردەكرن و كاروبارێن مالێڤە 
چوارچۆڤە كرییە. هەروەسا ل گورەی عورفێن ئایینی و جڤاكی، ژن هاتییە نەچاركرن 

كو ژبۆ هەر وەغەرەكێ، فەرە مەحرەمەكێ خوە دگەل خوە ببەت.
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ساخلەت و بەرژەنگێن توندوتیژیێ ل سەر ژنێ 
خەلكێ  و  هەنە  بەرچاڤ  شوونوارێن  و  ساخلەت  كۆمەكا  توندوتیژیێ  شێوازەكێ  هەر 
دەردۆر تێ دئینتە دەر كو ئەڤ ژنە قوربانی یا توندوتیژیێیە. ژبلی بەرژەنگێن لەشی 
یا ساخلەت و رەفتارێن دی د كەڤنە د چوارچۆڤێ  پڕانی  كو ب چاڤ دهێنە دیتن، 

پێشێلبوونێن دەروونیدا)٣0(. ئەڤە ژی هندەك ژ سەرباركێن توندوتیژیێنە:
ـ نەمانا باوەریێ ب خوە و ب خەلكی ژی.

ـ كێم پشكداریكرنا د چاالكی یێن جڤاكیدا و حەز نەكرنا دیتنا هەڤاالن.
ـ خوە ڤەدەركرنا ژ چێكرنا هەڤبەندی یێن جڤاكی و هەڤالینیێ.

ـ هەستکرن ب خەمگینی و الوازییەكا بەردەوام.
ـ هەردەم د ترس و ئالۆزی و دوودلییەكا بەردەوامدایە.

ـ كێم خوارن و خەوزران، ئوو زێدەبوونا ئارێشێن ساخلەمیێ ب گشتی.
ـ هەردەم هەولددەت كو بەهانەیان بۆ برین و شوونوارێن خوە یێن لەشی ببینیت.

ئوو  دبن،  پەیدا  توندوتیژیێ  ئەگەرێ  ژ  و ساخلەتێن  نیشان  هەمی  ڤان  لێ سەرەرای 
سەرەرای وان هەمی قانوون و بڕیار و رێنمایی یێن د بەرژەوەندا ژنێدا دەركەفتین و 
خویا  و  ڤەدشێرن  خوەدا  ددلێ  خوە  خەمێن  و  نەخۆشی  ژنان  یا  پڕانی  دەردكەڤن، 
ناكەن. هەروەكو د راپۆرتا ساالنە یا وەزارەتا نافخۆدا هاتی كو ژ هژمارا ١٧٧٥ حالەتێن 
تۆمار كری یێن توندوتیژیێ، هژمارا ٩2١ دوسێهان ب ئێكجاری هاتنە چارەسەركرن و 
دائێخستن. هەلبەت ئەڤ هژمارا زۆر ب هەبوونا سەنتەرەكێ بچووك ل هەولێرێ ناهێنە 
چارەسەركرن، لێ چونكو ژن ب خوە ل گورەی عورف و عەدەتێن مە یێن جڤاكی، یا 
بەرهەڤە كو ڤەگەریتەڤە ماال خوە و ل مێرێ خوە یان باب و برایێن خوە خۆش ببیت 
كریم  هەتاو  خاتوو  بكەت.  توندوتیژیێ  تەحەموال  جڤاكی  یێن  بەها  پاراستنا  ژبەر  و 

سەدەمێن ڤێ ڤەشارتن و تەحەمولێ بۆ ڤان خالێن ل خوارێ د زڤرینیت:
١. ژ الیێ ئابۆریڤە، پشتبەستنەكا تەڤاڤ ب زەالمێ خوە دكەت.

بابەتێ  بەردانێدا. چونكو زێدەباری  نەمازە د حالەتێن  2. ترس ژ جڤاكی و خێزانێ، 
پشتبەستنا ئابۆری و چارەنڤیسێ زارۆكان، ژنا بەردایی د چاڤێن جڤاكیدا كێم بەهایە و 
خێزانا وێ ب خوە ژی وەكو بەری شووكرنێ سەرەدەریێ دگەل ناكەت، نەمازە ئەگەر 

یا بێكار و بێ داهات بیت.
٣. هندەك ژن وەسا هزر دكەن كو توندوتیژی ژ الیێ ئایینی و جڤاكیڤە، مافێ زەالمانە. 
ل دەڤەرێن گوندنشین هندەك ژن هەنە حەز ژ زەالمێن توندوتیژ دكەن، چونكو وەسا 
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هزر دكەن كو توندوتیژی نیشانا زەالمینی و مێرانیێیە.
٤. نەزانینا یاسا یێن دژی توندوتیژیێ و نە ئاگەهدار بوون ب مافێن خوە، لەوا ژن وەسا 
هزر دكەن كو ئەڤ كارێ زەالم دكەن نە دژی یاسایێیە. ئەگەر بزانن ژی، نزانن كا دێ 

كیڤە چن و دێ هەوارا خوە گەهیننە كیژ جهێ حكومەتێ.
٥. زەالم ژی هاندانا ژنێ ناكەن كو ب سەر مافێن خوە هەلببیت و داخوازا مافێن خوە 

یێن رەوا بكەت. حەز دكەن هەردەم یا چاڤگرتی و نەزان بیت.
٦. ترس ژ ئابرووچوونێ كو بابەتێ ژن و مێران بگەهتە پۆلیسان و دادگەهان. هندەك 
ژن وەسا هزر دكەن كو دادگەه و پۆلیس ئارێشێن خێزانێ مەزنتر لێ دكەن، نەمازە 

ئەوێن نەڤێن بهێنە بەردان.
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ڕۆڵی گەشەپێدانی مرۆیی

ی دەوڵەتدا
لە گەشەپێدان
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گه شه ى به رده وامى مرۆیى ئه و ژینگه  گونجاوه یه  كه  ته واوى مافه  سه ره كیه  مرۆییه كانى 
تێدا پیاده بكرێت، له گه ڵ گه ڕه نتى به رده وامبوون له  سودمه ندبوونى نه وه كانى داهاتوو 
به یه كسانى له نێوان نێرو مێ و خاوه ن پێداویستى تایبه ت. به اڵم كۆسپى زۆر هه یه  واده كات 
كه  هه ندێك له  مرۆڤه كان به  مافه كانى خۆیان نه گه ن، وه ك هه ژارى و گه نده ڵى، كه مى 
خۆراك و قه رزارى، ملمالنێ و جه نگه كان، خه رجیه  سه ربازیه كان، نه خۆشى به تاببه ت 
نه خۆشیه  درێژخایه نه كان و زۆرى دیكه . له به رئه وه  دادپه روه رى له  ئیداره دان و حوكم 
كردنى ده وڵه تدا زۆر پێویسته  بۆ به ره وڕوبونه وه ى ئه م كۆسپ و ئاسته نگانه  به تایبه ت 
له  هێنانه دى پرنسیپه  سه ره كیه كانى مسۆگه ركردنى مافى مرۆڤـــ و گه شه پێدان: وه ك 
یاسا،  و سه روه رى  كۆمه اڵیه تى، شه فافیه ت  دادپه روه رى  نه كردن،  یه كسانى، جیاوازى 
كه  پیاده كردنى حوكمى دادپه روه رى فاكته رێكى ئێجگار گرنگه  بۆ نه هێشتنى هه ژارى 
و گه نده ڵى. پێویسته  ئاماژه  به وه بكه م كه  گه شه ى به رده وامى مرۆیى به بێ هێنانه دى 
ئامانجه كانى وه ك: یه كسانى نێو ره گه زى نێرو مێ، پاراستنى ژینگه  و به رده وامبوونى، 
ترى  ئامانجه كانى  له   تر  چه ندینى  هه روه ها  مرۆییه كان،  و  سروشتى  مافه   ئیداره دانى 
به   ئاماژه   ده زانم  به پێویستى  مرۆڤـــ  مافى  به   ئه م سه رده مه . سه باره ت  گه شه پێدانى 
چه ند رێكه وتننامه یه كى نێوده وڵه تى تایبه ت به  مافى مرۆڤـــ بكه م، له  ساڵى ١٩٤٥ دا 
رێكه وتنى نه ته وه یه كگرتووه كان باڵوكرایه وه  به دواى ئه ویش له  ساڵى ١٩٤8 راگه یاندنى 
تایبه ت  نێوده وڵه تى  په یمانى  دوو   ١٩٦٦ ساڵى  له   هه روه ها  مرۆڤـــ  مافى  جیهانیى 
ساڵى  له   رۆشه نبیرى،  هه روه ها  كۆمه اڵیه تى  و  ئابورى  سیاسى،  و  مه ده نى  مافى  به  
به   دژ  توندوتیژى  شێوه كانى  هه موو  نه هێشتنى  رێكه وتنى  له سه ر  واژوو  دا   ١٩٧٩
 ١٩8٦ ساڵى  له   و  منداڵ  مافى  به   تایبه ت  رێكه وتنى  ساڵ   ١0 دواى  كرا،  ئافره ت 
راگه یاندنى مافى گه شه پێدان و له  ساڵى ١٩٩2 و ١٩٩٣ دا هه ندێك پابه ندبوونى دیكه  له  
كۆنفرانسى جیهانیى تایبه ت به  مافى مرۆڤـــ له  ڤیـــه ننا راگه یاندنى مافى نه ته وه  ژماره  
بچوكه كان، هه روه ها هه ندێك له  رێكه وتننامه ى نێوده وڵه تى دیكه ى تایبه ت به  مافه كانى 
نه ته وه  یه كگرتووه كان وه ك )رێكخراوى  به   له چوارچێوه ى دامه زراوه كانى سه ر  مرۆڤـــ 
نێوده وڵه تى كار، رێكخراوى یونسكۆ و رێكخراوى ته ندروستى جیهانى و ...( هه روه ها له  
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چوارچێوه ى رێكخراوه  هه رێمایه تیه كان )رێكخراوى واڵتانى ئه وروپى، رێكخراوى واڵتانى 
كه   كۆمه اڵیه تیه كان  زانسته   لقه كانى  له   تایبه ته   لقێكى  مرۆڤـــ  مافى    )... ئه مریكى، 
تایبه ته  به  دیراسه كردن و لێكۆڵینه وه  له  په یوه ندیه كانى نێوان تاكه كان به پێى پاراستنى 
كه سایه تى مرۆڤـــ به دیاریكردنى مافه كان و هێنانه دى خۆشگوزه رانى بۆ هه ر مرۆڤێك 
ناتوانرێت  جیهانیه ،  هه یه :  خواره وه ى  خه سڵه تانه ى  ئه م  كه وا  جیاوازیه ك،  هیچ  بێ 
به شبه ش بكرێت، به یه كه وه به ستراوه ، ته واوكاره ، له سه ر پشتبه ستن به یه كتر وه ستاوه . 
ئه م لێكنزیك كردنه وه  ته واوكاره  له  مافى مرۆڤدا به وه  ده بێ كه  مافى ته واوى مه ده نى و 

سیاسى به  هێنانه دى مافه  ئابورى و كۆمه اڵیه تیه كانه وه  نه بێت نایه ته دى. 
دواى تێپه ربوونى ماوه یه ك به سه ر ئه و بوژانه وه  خێرایه ى ئابورى كه  له  ئه نجامى هێڵى 
ژیانى  له   مرۆڤه كان  ده رهێنانى  له   نه هێنایه دى  به ڵێنه كه ى خۆى  هاته دى  جیهانگیریدا 
هه ژارى و مه رگه ساتیدا یاخود كه مكردنه وه ى رێژه ى هه ژارى و بێكارى، واتا جیهانگیرى 
ئابورى نه بووه  هۆكارى باشتركردنى بارى دارایى ئه و ژماره  زۆره ى هه ژاران و بێده رامه تانى 
دانیشتوانى گۆى زه وى، به ڵكو له جیاتى ئه وه  به  ئه نجامى نێگه تیڤ ره نگدانه وه ى له سه ر 
دۆخى ئابورى خێزانه  كه م ده رامه ته كان هه بوو، واتا گۆڕانكاریه  خێراكان هیچ رۆلێكیان له  
به رزكردنه وه ى ئاستى به خته وه رى  زۆربه ى دانیشتوانى گۆى زه ویدا نه بووه ، با نموونه ى 
له به ر ئه وه ى له و شوێنانه دا پڕۆسه ى  واڵتان و هه رێمه كانى جیهانى سێیه م وه رگرین، 
نا مۆدرن و خاوه ن رۆتینیاتێكى ئێجگار  به ڕێكردنى كارى هاواڵتى به ناسیستماتیك و 
زۆره ، بۆیه  كێشه  زه به لالحه كان له م شوێنانه دا زۆر زه قن، كه  له راستیدا له م شوێنانه دا 
گۆڕانكاریه  خێراكانى جیهانگیرى رۆلى زۆر گه وره ى له  فراوانكردنى جیاوازى نێوان ئاستى 
بژێوى مرۆڤه كاندا دروستكردووه  روونتر بڵێم جیاوازی جۆرێتى ژیانكردن له نێوان تاكه كانى 
كه  گیرۆده ى هه ژارین و له نێوان كه سه  ده وڵه مه نده كان ناژمێردرێن ئه م ناداپه روه رى و 
به شێوه یه كه  كه   ته ندروستیدا  و  له  هه ردوو كه رتى خوێندن  به تایبه ت  جیاوازى كردنه  
كاره ساتباره  كه  جیاوازى له نێوان فه راهه مبوونى خوێندن بۆ مندااڵنى هه ژار و مندااڵنى 
نه خۆشخانه یه ى  ئه و  بۆكردنه ،  پێوانه   له ده ره وه ى  زۆره و  ئێجگار  زۆر  داهاتى  خاوه ن 
له چاو  سه ره تاییه   زۆر  لێوه رده گرێت  چاره سه رى  هه ژار  چینى  به   سه ر  منداڵێكى  كه  
ئه م  لێوه رده گرێت.  چاره سه رى  داهات  پڕ  خێزانێكى  منداڵی  كه   نه خۆشخانه یه ى  ئه و 
له    و  ده دات  نه ته وه یى  و  نیشتمانى  به رژه وه ندى  له   زۆر  ئێجگار  زیانى  نادادپه روه ریه  
رابردووشدا زیانى ئێجگار زۆرى پێگه یاندووه . به بوونى نادادپه روه رى مرۆڤـــ هه ست به  
الوازى خۆى و ناروونى دوارۆژى ده كات و هه ستێكى پڕ بێهیوایى بۆ دروست ده بێت. 

كه وا ئه مه  ئه مڕۆ له  به شێكى جیهاندا راستیه كى پڕ شه رمه زاریه .
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گه وره ى  گۆرانى   »development  – »گه شه پێدان  له   تێگه یشتن  ماناو 
له سه ر  وه ستانى  بۆ  ئابوریه وه   بڕى  و  ته سك  تێگه یشتنێكى  له   كه   به سه رداهاتووه ، 
ریپۆڕتى  له رێگه ى  نه وه ده كان  سااڵنى  سه ره تاى  له   گۆڕداوه ،  مرۆڤایه تیه وه   ته وه رى 
گه شه پێدانى پرۆگرامى نه ته وه یه كگرتووه كان له  ریپۆڕتى جیهانى مرۆیى ساڵى ١٩٩0 دا 
هاتووه  كه  گه شه پێدان كردارێكه  پرۆسسێكه  بۆ فراوانكردنى راو هه ڵبژاردنه كانى مرۆڤـــ 
خۆى له  بیناكردنى توانا مرۆییه كان ئه مه  له الیه ك، هه روه ها سوودوه رگرتن لێى له رێگه ى 
به كارهێنانى ئه و توانسته  له  گشت بواره كانى چاالكى مرۆڤـــ له الیه كى تر. به جۆرێك كه  
تاك له نێو كۆمه ڵگادا تواناى به شداربوونى له  بواره  جیاوازه كانى ژیانى رۆژانه دا هه بێت. 
كه وا ده بێ تێگه یشتن بۆئه وه  هه بێت كه  دادپه روه رى له نێو كۆمه ڵگاو ده وڵه تدا ئه وكاته  
مرۆیى  گه شه پێدانى  وه ستانى  به   هه بێت،  بوونى  مرۆیى  گه شه پێدانى  كه   هه یه   بوونى 
هه رگیز دادپه روه رى و مافى مرۆڤـــ بوونى نیه ، بۆیه  دادپه روه رى و مافى مرۆڤـــ به  
دروشم به رزكردنه وه و رێكالم نابێت و وجودى نیه ، به  گرنگیدان به  به شێكى كۆمه ڵگاو 
به ڵكو  ده بێت،  ئارادا  له   مرۆڤـــ  مافى  نه   دادپه روه رى،  نه   به شێكى  فه رامۆشكردنى 
فاكته ره كانى به جێگه یاندنى ئه م پرسه  پڕ گرنگه  كارى سستماتیكى پێویسته  و ده بێ 
راگه یاندن  بێت. هه روه ك  ئه م پرۆسه  مرۆییه وه   له دواوه ى  به تواناكان  فروان و  مێشكه  
ئه وه ى  ڤیه ننا  له    ١٩٩٣ ساڵى  له   مرۆڤـــ  مافى  نێوده وڵه تى  كۆنفرانسى  پرۆگرامى  و 
دوپات كرده وه ، ئه وه ى هاتووه  له  راگه یاندنى ماف له  گه شه پێداندا له  ساڵى ١٩8٦ ئه وه  
گه شه پێداندا  به یه كه وه به ستراوو  ته واوكار،  لۆژیكى  له سه ر  مرۆڤـــ  مافى  كه   ده گه یه نێ 
به فێڵى  بكرێت  الوازكردنى  و  مرۆڤـــ  مافى  له   كه مكردنه وه   نابێ  به ڵكو  دروستبووه ، 

وه دیهێنان و به ئامانج گه یاندنى گه شه پێدانى ئابوورى.    
ئه وه   له سه ر  به ڵگه ش  به هێزترین  به رده وام،  گه شه ى  له   بریتییه   خۆى  هه ر  مرۆڤـــ 
مرۆڤـــ  كه   پێیه ى  به و  به رده وام،  گه شه ى  پڕۆژه كانى  وه دیهێنانى  له   مرۆڤه   توانستى 
خۆى له  خۆیدا بونه وه رێكى داهێنه ره و تازه گه ره ، به اڵم به  هه بوونى زه مینه ى گونجاو، 
ژیانى  كایه كانى  به  گشت  په یوه ستن  و  زۆرن  داهێنانه كان  هێنانه دى  فاكته ره كانى  كه  
مرۆڤایه تى. ئه گه ر كه مێك له سه ر مرۆڤـــ وه ك بونه وه رێكى گه شه ى به رده وام بدوێین، با 
سه یرى مرۆڤه  داهێنه ره كان بكه ین كه  بۆ نموونه  له  ماوه ى ته مه نێكى حه فتا ساڵیاندا 
هێزو وزه ى داهێنانه كانیان بووه  به  هۆكارى گۆڕاندنى رێڕه وى ژیانى گشت مرۆڤایه تى و 
بۆ داهاتویه كى بێ وه ستان. مرۆڤـــ وزه یه كى نوێبووه وه ى كاریگه رى هه یه ، كه  دواى هه ر 
بێ هیوابونێك هیوایه كى تر دێته وه  نێو هه وڵه كان بۆ گه یشتن پێى، پێویسته  مرۆڤه كان 
له گه ڵ خۆیاندا داپه روه ربن، به و پێیه ى كه  پیاده كردنى دادپه روه رى له نێو خودى مرۆڤدا 
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وزه پێده رێكى زۆر كاریگه رو به هێزه  بۆ به رده وامبوون له  هه وڵدان به  گه یشتن به  پرۆژه  
ژیانیه كان. ئایا دادپه روه رى له نێو خودى مرۆڤدا چ مانایه ك ده گه یه نێ ...؟ بزركردنى ئه و 
توانستیه ى كه  سوود به  خود و به  كۆمه ڵگاو مرۆڤایه تى و ژینگه  ده گه یه نێت و به هه ند 
هه ڵنه گرتنى ماهیه تى ئه م گرنگیپێنه دانه  و نه هێنانه  پێشه وه ى هزرى داهێنان بریتییه  له  
پیاده نه كردنى دادپه روه رى له نێو خودى كه سه كه دا، وه به رهێنان كردن له  وزه  شاراوه كان 
بریتییه  له  وه به رهێنان بۆ كۆمه ڵگاو خه ڵك بۆ داهاتوو، بۆ گه یشتن به  مه فهومى ئه م 
پرسه ، ده پرسین ئایا ژماره ى ئه و كه سانه ى كه  به شداربوون له  داهێنانى وزه ى كاره با 
چه ند بوون و ژماره ى ئه و كه سانه ش كه  سوودمه ندبوون و سوودمه ند ده بن له  وزه ى 
كاره با  وزه ى  داهێنه ره كانى  كه سه   له   بچوك  ژماره یه كى  داهێنانى  به   چه ندن،  كاره با 
چه ندین ملیار خه ڵك سوودمه ندبوون و ده بن له  وزه ى كاره با، كه واته  رۆشنبوونه وه ى 
ته نها یه ك هۆش بۆ هێنانه دى كه سێكى هۆشمه ند هێنده  گرنگه  كه  ناتوانرێت پێوانه ى 
بۆ بكرێت. جوانى ژیان له  جوانى مرۆڤه  داهێنه ره كاندایه ، به بێ داهێنانى به رده وام ژیانى 
تازه گه رى هه رگیز بوونى نیه ، له نێوان مرۆڤه  داهێنه رو مرۆڤه  وێرانكاره كاندا پانتاییه كى 
ئێجگار زۆر هه یه ، له نێو كۆمه ڵگا زیندووه كاندا هۆشه  داهێنه ره كان كارده كات دادپه روه رى 
له نێو  به اڵم  له نوێبونه وه یدایه ،  هه رده م  به رده وام  گه شه ى  و  هه یه   كۆمه اڵیه تى وجودى 
رێپێشانده رى  ناكامڵه كان  و  كۆنه په رست  هۆشه   ئه وا  وه ستاوه كاندا  داته پیوو  كۆمه ڵگا 
ژیانى داهاتوونه و ئه و ئاڕاسته  هه ڵه یه  تاكه كانى نێو كۆمه ڵگا به ره و نه هامه تى درێژخایه ن 
بردووه . خودى ژیان پێویستى به  داهێنان و تازه بونه وه ى به رده وامه ، كه چى له  سه رده مى 
تازه دا به رده وام نه بوون له  گه شه ى به رده وام ماناى وه ستانى ژیانه  و ئه وه ى زۆر گرنگه  
بیڵێم ئه وه یه  كه  كۆمه ڵگاى زیندوو له سه ر خاكێك له  واڵتێكدا ناتوانن بژیێن و بمێنن كه  
گه شه ى به رده وام پێیه وه  گرێنه درابێت، چونكه  واڵتى پێشكه وتوو كێ دروستى ده كات، 
تاكه  زیندوو و داهێنه ره كان بنیاتى ده نێن، هه روه ها واڵته  وێرانه كان مرۆڤه  وێرانه كان 
دروستى ده كه ن، كه واته  گه شه ى به رده وام و قۆناخه  پێگه یشتووه كان له  ده وڵه تدا بریتیین 
ده وڵه ته   ئه م  به خاوه ن  كه وا خۆیان  تاكانه ى  ئه و  پارێزه رانى  و  داهێنه ر  ناسنامه ى  له  
ده زانن، كه واته  له  بنچینه دا گه شه ى به رده وام و هزرى گه وره  له  بنچینه دا خه سڵه تى 
پرۆژه كانه وه   گه یاندنى  به ئه نجام  و  پێشكه شكردن  له رێگه ى  زیره كه و  مرۆڤى  مێشكى 
به رده وام  بۆئه وه ى گه شه ى  ده بێت.  لێى سوودمه ند  مرۆڤایه تى  و  زه مین  ده گاته  سه ر 
له نێو جۆرى بیركردنه وه ى مرۆڤه كاندا جێگیر بكرێت پێویسته  بوارى خوێندن و فێركردن 
و پێگه یاندن به شێوه یه كى زانستى و له  ئاستێكى بااڵدا بۆ تاكه كانى كۆمه ڵگا فه راهه م 
بكرێت، به اڵم ئه مه  به س نیه  به ڵكو بوارى دابینكردنى بیمه ى ته ندروستى، كه  پێویسته  
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كۆمه ڵگادا  له   ته ندروستى  خزمه تگوزارى  پێشكه شكردنى  له   دادپه روه رى  و  یه كسانى 
تاكه كانى  گشت  بۆ  زانستیدا  بااڵى  ئاستێكى  له   ته واوو  چاودێرى  و  بكرێت  فه راهه م 
كۆمه ڵگا دابین بكرێت بۆئه وه ى مرۆڤه كان به  ته ندروستیه كى باشه وه  بیربكه نه وه و بیر 
له  گۆڕانكاریه  پۆزه تیڤه كان و داهێنان بكه نه وه و كارى بۆ بكه ن. سستمى ده وڵه ت له  
ده وڵه تى سستماتیكى دامه زراوه ییدا تاكه كان پێده گه یه نێت و بۆئه وه ى كه سى به رهه مهێن 
و داهێنه ریان لێ بێته دى، هه ردوو كه رته كانى )خوێندن و فێركردن( و ته ندروستى دوو 
ناوه ندى زۆر كاریگه رن له سه ر مانه وه ى تاكه كانى كۆمه ڵگا بۆئه وه ى به  ته ندروستیه كى 
باش و به  هۆش و بیرێكى زیندوو به ره و پیشكه شكردنى خزمه تگوزارى و داهێنانه كان 

ئاڕاسته بگرن.     
له م رۆژگاره دا نه بوونى دادپه روه رى له  هه موو كاتێكى رابردوودا زیاتر ئاماده یى هه یه ، كه  
جیاوازى داهات له نێوان تاكه كانى زۆر له  كۆمه ڵگاكان به تایبه ت واڵتانى خوار گه شه كردوو، 
كه  زۆنى رۆژهه اڵتى ناوه ڕاست له  نموونه  زیندووه كانه ، ئێجگار زۆره  و ناتوانرێت به هیچ 
پێوه رێك بپێورێت، كه وا ئه وه ش بووه ته  هۆى دروستبوونى كۆسپى زۆر گه وره  له به رده م 
به رهه مهێنانى گه شه ى تاكه كه سى و به شێكى زۆرى كۆمه ڵگا، كه وا ئه م حاڵه ته  بواری 
ره خساندنى به  ئاكتیڤكردنى توانا مرۆییه كانى له  هه ندێك شوێنانى جیهاندا بۆ %0.0 
دابه زاندووه . له  توێژینه وه یه كى وه رگرتنى ١١٦ ده وڵه تدا له نێوان سااڵنى ١٩٩0 – 20١0 
له نێوان  داهات  جیاوازى  ئاستى  بوو،  مامناوه ند  بۆ  نزم  له نێوان  داهاتیان  بڕى  كه   دا 
خێزانه  هه ژاره كاندا به رزبووته وه  بۆ ١١%  كه  نزیكه ى نیوه ى سامانى جیهان موڵكى ١% 
ژماره ى دانیشتوانى گۆى زه ویه .كه وا بڕى ئه م سامانه ش ده گاته  زیاتر له  ١١0 تریلیۆن 
دۆالر. كه وا ئه م بۆشاییه  له  داهات و ساماندا واى كردووه  كه  بازاڕ به  گشتى و له  واڵتانى 
نادادپه روه رى تێیاندا له  ئاستێكى زۆر فراواندایه  له  حاڵه تێكى زۆر ناجێگیردابێت  كه  
به شێكى  هاواڵتیانى  زۆرى  ئێجگار  ژماره یه كى  كه   هه یه   ئه وه ى  مه ترسى  ئه وه ش  و 
هه ژارییش  ئاڕاسته ى  كه   هه ژاریه وه .  هێڵى  ژێر  بكه ونه   زه وى  گۆى  دانیشتوانى  زۆرى 
له  زۆربه ى كاتدا پێچه وانه ى ئاڕاسته ى داهێنانه كانه ، ئایا مرۆڤـــ به دواى نانپه یداكردن 
له   به تایبه ت  كه چى  سامانه دا  پڕ  و  پێشكه وتوو  دونیا  له م  داهێنان.  یاخود  بكه وێت 
شوێن و واڵتانى داته پیوو پڕ نه هامه تیه كان قوتى رۆژانه یان ده ست ناكه وێت كه وا ئه مه  
به رهه مى به رێوه بردن و ده وڵه تی بێ سستم و نادادپه روه ریه ، له راستیدا ئه مه  شوێنى 
جیاوازیه كان و یه كتر نه بینین و نه خوێندنه وه ى ئه وه ى تره ، ئه م كاره ستباره  ئه وه نده  
بچوك نیه  كه  چه ندین وتارى له سه ر بنوسرێت، به ڵكو ئه مه  هێنده  گه وره یه  كه  بریتییه  له  
پڕۆسه ى به تاڵكردنه وه ى سه تان ملیۆن مرۆڤى بێ ده سه اڵت كه  به تاڵكراونه ته وه  له  هه ر 
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گه شه كردنێك و هه ر به رده وامیه ك. كه  نادادپه روه رى له  دابه شكردنى سامانه كانى واڵتان 
ئه و ژماره  زۆره ى مرۆڤه كانى توشى بێچاره یى كردوون، كه چى داهێنانه  ته كنه لۆژیه كانیش 
هێنده  زۆرن هه ر رۆژه و چه ندین له  داهێنانه كان له  گشت بواره كانى ژیاندا ده خرێنه  نێو 
ژیانى مرۆڤه كانه وه  به اڵم به شێكى زۆرى كه سه كان لێیان بێبه شن. لێره دا باسى خاڵێكى 
زۆر گرنگ ده كه م، له بوارى ته كنه لۆژیاى پزیشكیدا رۆژ دواى رۆژ داهێنانى زۆر گه وره  
مرۆڤه كانى  زۆربه ى  به اڵم  ژیانه وه ،  نێو  ده خرێنه   پزیشكیه كاندا  چاره سه ره   ئامێرو  له  
جیهانى دواكه وتووى نا دادپه روه رى واڵتانى پڕ له  كێشه ى سیاسى و نایه كسانى و بێ 
دامه زراوه یى لێیان بێبه شن و به ڵكو له  جیاتى چاره سه ر ئه و مرۆڤانه  دوچارى نه خۆشیه  
ته كنه لۆژیاى  رۆژ  دواى  رۆژ  ده مرن.  هه ندێكیشیان  ده بنه وه و  گه وره كان  و  درێژخایه ن 
میوزیك پێشكه وتنى گه وره  به خۆیه وه  ده بینێت به اڵم ژماره یه كى ئێجگار زۆرى مرۆڤانى 
و  ناسك  میوزیكى  له جیاتى  و  بێبه شكراون  میوزیك  رۆحى  له   نادادپه روه رى  دونیاى 
ئارامكه ره وه ى ده روون ژاوه ژاوى ده نگى جه نگ و له جیاتى بۆنه  خۆشه كان بۆنى باروت 
كراوه ته  ئاسۆى ژیانیان، ئایا له م ژینگه  مه ترسیداره دا چ جۆره  مرۆڤێك به رهه م دێت، چ 
جۆره  گه شه یه ك له دایك ده بێت، ئه مه  كێشه یه كى ئێجگار گه وره ى مرۆڤایه تیه  دوچارى 
هه ندێك له  كۆمه ڵگاكان كراوه ته وه ، نادادپه روه رى زۆر له  رۆحه  جوانه كانى به تاڵكردۆته وه و 

بێهۆشى به رهه م هێناوه .
شتێك  هه موو  به رامبه ر  ناداپه روه رى  نادادپه روه ره كاندا،  و  ناپێشكه توو  كۆمه ڵگا  له  
ده كرێت نه ك ته نها به رامبه ر به  مرۆڤه كان، به رامبه ر به  ژینگه  و زانست و هونه ر و جوانى 
و ئاوو وزه ى كاره با و خوێندن و فێركردن و ته ندروستى و هێزى مرۆیى و ئاژه ڵ و 
باڵنده كان و گژوگیاكان و خاك و نه ته وه و هه موو شتێك. بۆیه  له م شوێنانه دا هۆشه كان 
و  تام  كه   ده كرێت  دروست  جیهانێك  بێباكانه   به تاڵده كرێنه وه و  به رده وام  گه شه ى  له  
بۆنێكى زۆر ناخۆشى هه بێت. له  چه ندین ماوه ى حیاوازدا ریپۆڕته كانى رێكخراوى نه ته وه  
رێژه ى  هه وڵده درێت  دیكه   ساڵى  ئه وه نده   دواى  كه   ده خه نه ڕوو  ئه وه   یه كگرتووه كان 
نه خوێنده وارى داببه زێت بۆ زۆر كه متر، كه چى له الیه كى دیكه وه  ناكۆكى سیاسى و ئابورى 
و هه ڵگیرسانى جه نگى ئابورى و سه ربازى له ناكاو رێژه ى نه خوێنده وارى و نه هامه تیه كان 
نه خۆشیه كان چه ندین  ژماره ى  به رزده كاته وه ، هه روه ها  بۆ كۆمه ڵێكى زۆرى مرۆڤه كان 
بێ  و  بێ جێگایى  و  ده ربه ده ربووه كان  مرۆڤه   هه روه ها  به رزده بنه وه ،  دیكه   ئه وه نده ى 
ده رامه تى ده بێته وه  به  ژیانى ئێستاو دوارۆژى ژماره یه ك خه ڵك. ئه وه ى كه  باسم كرد له  
نموونه ى ژیانكردنى دژ به  ئاڕاسته ى دروستبوونى گه شه ى به رده وام له  زهنیه تى تاكدا 
تابڵۆى ته واوى به شێكى سه ره كى رۆژهه اڵتى ناوه راست و به شێكى كیشوه رى ئه فریقیایه .
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شتێكى سه یرو باوه ڕپێنه كراوه  كه  جوتیار هه بێ له كاره كه ى خۆیدا زۆر به تواناو كارامه بێ 
و ئاره زوومه ندى كارى كشتوكاڵیشى هه بێ و ئاوو سه رچاوه ى به روبۆمیش ئاماده  بێ 
ئه نجام  كشتوكاڵیه كه ى  كاره   پێنه دات  رێگه ى  وێرانكارانه   سیاسه تى  و  بارودۆخ  به اڵم 
له   جوتیاره   ئه م  وه ك  نموونه ى  هه زاران  كه   بیخۆن.  نه بێت  رۆژانه یان  نانى  و  بدات 
چه ند واڵتێكى رۆژهه اڵتى ناوه ڕاستدا هه ن، هه روه ها له  پارچه كانى كوردستاندا، به اڵم 
سه یرده كه ى نموونه ى له م شێوه  له  هیچ شوێنێك كه  دادپه روه رى لێى هه بێت بوونى 
نیه . ئه م جۆره  نموونانه  له  وتارنوسینێكدا شتێكى زۆر ساده یه  به اڵم له نێو واقیعى ژیاندا 
كاره ساتێكى گه وره یه ، به ڵكو له  واڵتانى پێشكه وتوو و دادپه روه ردا ته نها ئه و كه سه  نانى 
ده ست ناكه وێت كه  خۆى نایه وێت ده ستى كه وێت و یان به  كورتى و به  كوردى ئه وانه ن 
كه  ته مبه ڵن. له  جیهانى گلۆبالیزمى ئه مڕۆژگاره دا نادادپه روه رى به شێكى زۆرو گرنگى 
دامه زراوه یى  سستمى  هه بێت  دادپه روه رى  ئه وه ى  بێ  كۆنترۆڵكردووه و  جیهانه ى  ئه م 
دروست نابێت و جێگه ى خۆى ناگرێت و زۆربه ى تاكه كان كه  چینى هه ژارو ناوه ڕاست 
خۆیان  به سه ر  بارگرانى  ده بنه   و  گه شه كردن  له   به تاڵبووه وه   مرۆڤى  ده بنه   پێكدێنن 
ئه و كاته بێ  كه   بێهیوابوونى مرۆڤـــ  ئاسته كانى  به رزترین  له   له وانه یه   نه وه كانیان.  و 
مرۆڤـــ خۆى لێده بێته  به اڵ، بۆئه وه ش فاكته ره كان گه لێك زۆرن به اڵم له  واڵت و سستمى 
نادادپه روه ریدا زۆر له وانه ى كه  له خۆیان به اڵن، پێشتر ئاره زوومه ندى ژیانكردن و هیواى 
زۆریان هه بووه ، ئه گه ر ناداپه وه رى به ڕاده یه كى فراوان له نێو خێزانێكیشدا بوونى هه بێت، 
خێزان  خێزانه كه وه ،  هه موو  به سه ر  به اڵ  ده بێته   ئه مه   نێگه تیڤانه ى  كارێگه رێتى  ئه وا 
واڵتێكى زۆر بچوكه  و واڵت خێزانێكى زۆر فراوان و گه وره یه . نا دادپه روه رى مرۆڤه كان 
فه رمانبه ره كان  له   هه ندێك  نادادپه روه رى  بوونى  میریدا  دامه زراوه ى  له   ده كات،  زویر 
كۆمپانیاكه   كاركه ره كانى  له   هه ندێك  كۆمپانیادا  له   ناداپه روه رى  بوونى  ده كات،  زویر 
ئه و  ده كاته سه ر  نه رێنى  كاریگه رى  زویربوونانه   ئه م  هه موو  دواجار  كه   ده كات  زویر 
دامه زراوه و به مه ش به رهه مهێنان له سه ر رێگه ى راستى خۆیدا الده دات، و ئیتر سستمى 
كاركردن به ره و الوازى ده ڕوات، كه  زۆر جاران هه بووه  هۆكارى پوكانه وه و ئیفالسبوونى 
كۆمپانیایه ك نادادپه روه رى بووه  كه  له  كۆمپانیاكه دا په نگى خواردۆته وه و به ش و كاره  
هه ستیاره كانى كۆمپانیاكه ى كۆنترۆڵكردووه . ده بێ باش ئه وه  بزانین كه  نادادپه روه رى 
به تێپه ڕبوونى كات و  لێده كه وێته وه و  زۆربه ى هاواڵتیه كانى  به شى  زویربوونى  له  واڵتدا 
به رده وامبوون له سه ر پیاده كردنى نادادپه روه رى له الیه ن به رێوه به رانى واڵته وه  كارده گاته  
حه زو  و  نه مێنێت  نیشتمانیان  هه ستى  كۆمه ڵگا  تاكه كانى  زۆرى  به شێكى  كه   ئه وه ى 
ئاره زووى ته واویان بچێته سه ر كۆچكردن بۆ واڵتانى دیكه  كه  دادپه روه رى تێیاندا هه بێت 



92  تهم
هو
ح
ڵی
سا

28

دۆخى ئابورى تێیاندا باش و جێگیر بێت. له ئاكامدا تیشك خستنه  سه ر چه ندین حاڵه تى 
پڕ له  مه ترسى به رئه نجامى نادادپه روه رى له  واڵتدا، واڵت دوچارى زیانلێكه وتنێكى زۆر 

ده بێته وه  كه وا ئه مه  مه ترسیه  بۆسه ر ستراتیژیه تى به ڕێوه بردنى ده وڵه ت.
برسێتى،  و  هه ژارى  »گلۆبالیزمى  به   پێناسه ده كه ن  گلۆبالیزم  لێتۆژان  له   هه ندێك 
گلۆبالیزمى توندوتیژى و ملمالنێ، گلۆبالیزمى هه ڕه شه  و مه ترسیه كان« ئه مه  بۆ رێژه ى 
٧٥% ى دانیشتوانى گۆى زه وى راسته  به اڵم بۆ 2٥% دانیشتوانى گۆى زه وى راست نیه ، 
ناداپه روه ریه كان  له به رئه وه ى مه رج نیه  له هه ر شوێنێك و له هه ر كاتێكدا پێوانه كردنى 
كه   جیهانگیریه ى  ئه م  ئه وه یه   راستیه كه ى  به اڵم  بكرێت،  بۆ  لێكدانه وه ى  یه ك  وه ك 
ئێستا ئابورى و سیاسه تى جیهانى پێ به ڕێوه  ده چێت كار بۆ به رژه وه ندیه كان ده كات 
و مۆدێلێكه  له  به رژه وه ندخوازى بااڵ. نادادپه روه رى به رمبه ر به  ژینگه  و ئه وه ى ئێستا 
له  سیاسه تى نێوده وڵه تیدا رووده دات ئاراسته كه ى جیاوازه  له  ئاڕاسته ى پرنسیپه كانى 
له   مۆدێلێك  به   پێویستى  جیهان  ژینگه ى  پاراستنى  زه وى،  گۆى  ژینگه ى  پاراستنى 
سیاسه تى  له   مه به ستم  ئێستا،  له وه ى  زۆره   جیاوازى  هه یه   ده وڵه تی  نێو  سیاسه تى 

نێوده وڵه تى گشت ته وه ره كانه  »ئابورى، رامیارى، كۆمه اڵیه تى«. 

گرنگیه تى دیراسه كردنى گه شه پێدانى مرۆیى:
گرنگیه تى دیراسه كردنى ئه م بابه ته  به  نوێگه رێتى بابه ته كه وه  په یوه سته ، كه  ده ربڕینى 
»گه شه ى به رده وامى مرۆیى« له  وتارى سیاسى و ئابورى و كۆمه اڵیه تى له سه ر كۆى 
ئاستى جیهان له  سه ره تاى سااڵنى نه وه ده كانه وه  حیسابى بۆ كراوه ، هه روه ها بوو به  
كۆمه ڵگاى  كارى  به   كه سانه ى  ئه و  و  حكومه ته كان  و  بڕیارده ران  تێڕوانینى  جێگه ى 
مه ده نی و كاروبارى ناوخۆوه  خه ریكن، تاكو ئێستاش گفتوگۆ سه باره ت به  ماهیه ت و 
پێكهاته و شێوازى پێوانه كردن و پێداویستیه كانى جێبه جێكردنى به رده وامه  و لێكۆڵینه وه ى 

له باره وه  ده كرێت..
بابه تى دیراسه كردنى »گه شه ى به رده وامى مرۆیى« واده كات كه  خودى مرۆڤــ بابه تى 
ئابورى  و  سیاسى  گۆڕانكارى  ته وه رى  هه روه ها  بێت،  گه شه پێدان  كردارى  سه ره كى 
بێت، هه روه ها واده كات كه  گه شه پێدان ئامانجێكى راسته وخۆى هه بێت له  وه دیهێنانى 
رێزگرتنى مرۆڤـــ و له الیه كى دیكه   رێزگرتنى ژینگه  و ده وروبه ر له الیه ن مرۆڤه وه ، كه واته  
كاركردن بۆ هێنانه دى گه شه ى به رده وامى مرۆیى واتا پاراستنى هێزو تواناى مرۆڤـــ له  
نه وه  دواى نه وه ، ئه وه ش به بێ پاراستنى سروشت و ژینگه  هه رگیز نایه ته دى، به مه ش 
بازنه ى گه شه پێدان ته واو ده بێت له نێوان ژینگه  و مرۆڤدا، كه  ئه مه یه  ئامانجى گه شه پێدان 
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له  ژیانى مرۆڤایه تیدا. یه كێك له  هه ڵه  زۆر گه وره كان له  واڵتانى نا گه شه كردوو و له  
جیهانى سێیه مدا ئه وه یه  په یوه ستى زانستیانه ى نێوان گه شه كردنى ئابورى و گه شه ى 
مرۆیی كارى بۆنه كراوه و تێگه یشتن به تایبه ت له نێوه نده كانى بڕیاردا زۆر كه مه و نه بوه ته  
ئاڕاسته ى كاركردن. به و پێیه ى كه  گه شه ى به رده وامى ئابورى هۆكارى هاتنه دى گه شه ى 

به رده وامى مرۆییه . 
زۆر له  قه یرانه كان هۆكارن بۆ هێنانه دى ملمالنێى زۆر له  جیهاندا وه ك قه یرانى هه ژارى، 
پێشكه وتنه   به رده م  كێشه كانى  ئاو،  كه مى  نیشته جێبوون،  شوێنى  ژینگه ،  پیسبوونى 
ته كنه لۆژیه كان، نه خوێنده وارى، مه رجه كانى بازرگانى نێو ده وڵه تى نا هاوسه نگ و ... 
هتد. كه  هه ندێك چینى نێو كۆمه ڵگا به شێوه یه كى كاریگه ر دوچارى قه یرانه  یه ك له دواى 
یه كه  دروستكراوه كان ده كرێنه وه ، كه  جیاوازى ره نگى پێست كارێكى ئێجگار ناڕه وایه  
كه   نه ته وه یى،  جیاوازى  یاخود  پێكردن،  جیاوازى  گه وره ى  بابه تێكى  ده كرێته   كاتێك 
لێره دا با ئاماژه  بكه م به  كاریگه رێتى نادادپه روه رى نه ته وه یى، كه  به  درێژایى مێژووى 
زیاتر له  ١00 ساڵى رابردوو كه  به رامبه ر نه ته وه ى كورد كراوه و به رده وامیشه ، كه  له الیه ن 
هه ریه ك له  نه ته وه كانى تورك و فارس و عه ره ب، راسته وخۆ كاریگه رى له ڕاده به ده رى 
بۆسه ر »گه شه پێدانى مرۆیى كورد«ى دا هه بووه و ده یبێت، واتا سه ركوتكردنه كان كه  
دژ به  دادپه روه رى و گه شه پێدانى به رده وامى مرۆیى به كارهێنراون راسته وخۆ كاریگه رێتى 
نه رێنى زۆرى له سه ر په ره پێدانى مێشكى مرۆڤدا داناوه ، من لێره دا وه ك چوارچێوه یه كى 
له به شى  ناوه ند  رۆژهه اڵتى  هه رده م  به اڵم  ده كه م،  هه ستیاره   بابه ته   له م  باس  گشتى 
هه ره پێشه وه ى ئه م قه یرانه  مرۆییه دایه . ئه مه  بووه ته  كلتورو سیماى گشتى ئه م ده ڤه ره  
یه كه ى  یه كه   ماهیه تى  له   بریتییه   و  گه وره یه   ئێجگار  پرسێكى  كه   مرۆڤایه تى  واتا 
مرۆڤه كان، له م ناوچه یه دا بۆ شت و مه به ستى زۆر بچوك گۆڕدراوه و نه وه  یه ك له دواى 
به ته واوى  نه هامه تیه   ئه م  ئاراسته ى  كه   كراون  ئێشه   پڕ  كلتوره   ئه م  فێرى  یه كه كانى 
له نێو  ناوه راست  به شێكى گه وره ى رۆژهه اڵتى  بۆیه   داهێنانه كانه   ئاڕاسته ى  پێچه وانه ى 
دیارده ى به رده وامى شه ڕو ئاژاوه  دروستكراوه كاندا كات به رێده كات و به شێكى خه ڵكه كه ى 

بونه ته  خۆڵه مێشى ئه م ئاگره  به رده وامه ى سه رده مى گلۆبالیزمى ئابوورى.

خه سڵه ته كانى گه شه ى به رده وام:
تاكه   ده وڵه ت  داهاتى  به رزبونه وه ى  گه شه پێدان  بۆ  ئابورى  ته سكى  پێناسه ى  به پێى 
پێوه ره  بۆ گه شه پێدانى كۆمه ڵگا له  واڵتانى هه ژار و ده وڵه مه ند وه كویه ك. له به رئه وه  
تا سااڵنى سى و چله كانى سه ده ى بیست، گرنگیدان به  گه شه پێدانى به رده وام له الیه ن 
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هه ر ده وڵه تێكه وه  بۆ ماوه یه كى دوورودرێژ ى سه ده ى رابردوو، داهاتى ده وڵه ت پێوه رى 
گه شه پێدانى به رده وام بوو. كه  دادپه روه رى له  دابه شكردنى داهاتى ده وڵه ت، چاالكیه  
نێگه تیڤه كانى مرۆڤـــ له سه ر ژینگه كه ى و نا یه كسانى له نێوان ره گه زى نێرو مێ و نه ته وه  
بچوكه كان له نێو ده وڵه تدا و رێژه ى نه خوێنده وارى و كاریگه رێتى له سه ر به ره ودواوه چونى 
جاران  زۆربه ى  كه   خرابوون.  پشتگوێ  به ته واوى  پێشكه وتندا  ملمالنێى  له   ده وڵه ت 
فاكته ره  نا ئابوریه كان به  فاكته رى بێهێز و الوه كى ده ژمێردران، وه ك رێژه ى فێركردنى 

گه وره كان و خزمه تگوزاریه  ته ندروستیه كان و نیشته جێكردن.  
له  ئه نجامى ره خنه  له سه ر پێوه رى گه شه پێدان به  مانا ته قلیدیه كه ى هه روه ها سه ره ڕاى 
جیاوازى له  لێكدانه وه ى ماناى »گه شه پێدان« كه چى رایه كى یه كانگیرى له نێوان ئابورى 
ناساندا بۆ دووباره  داڕشتنه وه ى پێناسه ى »گه شه پێدانى ئابورى« له باره ى خه سڵه ته  
»گه شه پێدان  له   تێگه یشتن  دۆزینه وه ى  له   رۆلى  ئه وه ش  كه وا  هه یه ،  سه ره كیه كانیدا 
دۆزینه وه ى  بۆ  یارمه تیده ربوینه   كه   تێگه یشتنه كانى  هه روه ها  هه بووه ،  دا  گشتى«  به  
و  دادپه روه رى  و  مرۆییه كان  سامانه   هه روه ها  پێداویستیه  سه ره كیه كان  له   تێگه یشتن 
دابه شكردن و ... تاد. ئه م خه سڵه ته  سه ره كیانه  بۆ كردارى گه شه پێدان كه له سه ریان 

رێكه وتن ئه مانه ى خواره وه ن:
١. زیادكردنى داهاتى نه ته وه یى و به رزكردنه وه ى ئاستى بژێوى.

2. كه مكردنه وه ى جیاوازى له  دابه شكردنى سامانى واڵت له  نێوان توێژه كانى كۆمه ڵگادا.
٣. گۆڕینى ستراتكته رى ئابورى و هه مه جۆركردنى سه رچاوه كانى داهاتى واڵت.

راگه یاندنى ماف له  گه شه پێداندا له  ساڵى ١٩8٦ دا یه كه م راگه یاندن بوو كه  به شێوه یه كى 
یاسایى و كردارى دان به وه  دابنێت كه  كردارى گه شه پێدان مافێكه  له  مافه كانى مرۆڤـــ، 
و  مرۆڤـــ  مافه كانى  گشت  به جێگه یاندنى  و  لێوه رگرتنى  سوود  كه   واداندرا  هه روه ها 
ئازادیه  بنچینه ییه كانى  لێیه وه  دێته دى، به مه ش رونبوه وه  كه  گه شه پێدان په یوه ندیه كى 

راسته وخۆى به  مافى مرۆڤه وه  هه یه .      
ته وه ركانى گه شه ى به رده وام:

له  ئاماژه  پێكردنه كانى رابردوودا له  خستنه رووى پێناسه و خه سڵه تى گه شه ى به رده وامدا، 
له   ته واوكار  به ستراوو  به یه كه وه   ته وه رى  له  سێ  به رده وام  گه شه پێدانى  كه   ده ركه وت 

چوارچێوه ى كارلێك كردنیاندا پێكهاتووه :
١. ته وه رى ئابورى: گه شه ى به رده وامى ئابورى ده گرێته وه .

2. ته وه رى كۆمه اڵیه تى: گرنگیدان به  دادپه روه رى له نێوان نه وه كاندا و له نێوان تاكه كانى 
هه ر نه وه یه كیشدا، به یه كه وه  به ستنه وه ى چین و توێژه  جیاوازه كان به و پێیه ى كه  گشت 
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ته واوكارى  و هه وڵه كان  پیشه   كارو  به یه كه وه و هه ر هه موو  په یوه ستن  ژیان  كاره كانى 
یه كترن بۆ هێنانه دى ژیانێكى پڕمانا.

٣. ته وه رى ژینگه یى: پاراستنى ژینگه و سامانه  سروشتیه كان، واتا پاراستنى ژینگه ى 
سه ر زه وى و ژینگه ى نێو هه ناوى زه وى.

و  ژینگه   پرسى  و  خۆشگوزه رانى  چاره سه رى  به رده وام  گه شه پێدانى  له راستیدا  كه  
دادپه روه رى كۆمه اڵیه تى ده كات.    

به مانا  كردنه   ژیان  به   پێویستیان  بزانن  و  بناسن  خۆیان  ده بێ  مرۆڤه كان  كه واته  
مرۆڤایه تیه كه ى و به  هه موو توانا هه وڵى دابینكردنى خۆشگوزه رانى و به خته وه ریه كان 
ئاڕاسته ى بیركردنه وه یان بێت و با نه وه كانى داهاتویان به شداربن له  پێشكه وتنه  گه وره كان 
و سه یركه ر نه بن و سێكته ره كانى په روه رده  و ته ندروستى و شاره وانى ماهیه تى هه ر 
كۆمه ڵگایه ك ده رده خه ن و پێویسته  هه رده م هه وڵى ئه وه  بدرێت كه  بزاندرێت فاكته ره كانى 

پێشكه وتن و به خته وه رى كامانه ن و په یوه ستیان بكه ین به  ژیانى مرۆڤه كان.
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سێ خانمە پێشەنگی 

بواری هونەری گۆرانی کوردی:

ستار جەباری 
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ئافرەتانی کورد لە زۆر بواردا پێشەنگ بوونە و وەکو » هونەر و رۆشنبیری و کۆمەاڵیەتی 
و سیاسی و ..هتد«. لێرەدا ژیان و کارەکانی سێ ئافرەتی بوێر و پێشەنگ دەخەینە 
بەردەستی خوێنەران کە لەکاتێکدا هاتونەتە مەیدانی هونەری گۆرانی و موزیکی کوردی،و 
قەوانەوە  لەڕێی  و  کوردی  رادیۆی  لە  یاخود  و  گێڕاوە  ئاهەنگیان  خۆیانەوە  بەناوی 
گۆرانییەکانیان پەخش کردۆتەوە، پیاوان زاتی ئەوەیان نەکردووە بێنە ئەم مەیدانە و  
گەر هاتبێتیشن هەندێکیان لە رادیۆی کوردی لەژێر ناوی خوازراوەوە وەکو » گەرمیانی 

و کوێستانی« گۆرانیان تۆمار کردووە: 

١ ـ دایکی جەمال یەکەم ژنی کوردە گۆرانی لە سەرقەوان تۆمار کردووە :
 

دایکی جەمال، ناوی تەواوی )فەرحە( کچی)ئیبراهیم یەعقوب(ە. لە بنەڕەتدا، لە جوولەکە 
کوردەکانی کەرکووک بووە و پاشان بووە بە موسڵمان.« .. لە ساڵی ١٩08 لە شاری 
لەبەر جوانییەکەی  ژیاوە.  هەڵەبجە  لە شاری  ماوەیەکیش  و  بووە   لەدایک  کەرکووک 

نازناوی)دایکی جەمال( واتە » دایکی جوانی« پێ بەخشراوە. 
لە  بە کاری هونەری کردووە و  رابردووەوە، دەستی  بیستەکانی سەدەی  لە سەرەتای 
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کۆڕ و کۆبوونەوە خێزانییەکاندا گۆرانی وتووە. هونەرمەند مامۆستا »عەلی مەردان« 
لە کتێبی بیرەوەری گەاڵی پایزدا* دەڵێ:لە یەکێ لە ماڵەکانی گەڕەکی » ساڵحیە« 
یەکترمان ناسی، گەلێ لە پیاوە گەورە و لێپرسراوانی ئەو سەردەمە ناو بەناو سەردانی 
ئەم ماڵەیان دەکرد، دەیانوت کە مەلیک غازی بۆ خۆی یەکێکبووە لەوانەو هەر ئەویش 
ناوەکەی لە )فەرحە(وە گۆڕیوە بۆ )بەهیجە(، ”فوئاد عارف“ لە یاداشتەکانی خۆیدا 
باس لە » فەرحە » ناوێک دەکات کە لەسەردەمی مەلیک غازیدا لە بەغداد ژیاوە و بە 

مەزەندەی هونەرمەند )باکووری( ئەو کەسە دایکی جەمالە**. 
.. لە سااڵنی ١٩2٥-١٩2٦ لە کۆمپانیای )بەیزافۆن( و )ئۆدیۆن( کۆمەڵێک بەستە و 
گۆرانیی لەسەر قەوان تۆمارکردووە و بەشێکی زۆری ئەم گۆرانییانە، لە ناو خەڵکییدا 
باڵوبوەتەوە و نەک بۆ ئەو سەردەمانە، بەڵکو هەندێکیان تا ئێستاش دەوترێنەوە. بۆ 

نموونە گۆرانیەکانی » هەی ئاغا و ئاغا، هەی بەلالر و بەلالر« 
هونەرمەند عەلی مەردان لە هەمان سەرچاوەی پێشوودا دەڵێ: »فەرحە« یەکەم ئافرەتی 
کوردە کە بەشێوەی سۆرانی گۆرانی خۆی لەسەر قەوان تۆمار کردووە، بەمەش رێگەی 

بۆ زۆر ئافرەتی تر کردەوە.
لە ساڵی ١٩٣0 وە،وازی لە گۆرانی گوتن هێناوە و سلێمانی بەجێ هێشتووە. 

ژمارەیەکی زۆر گۆرانی وتووە و بەشێکی کەمیانی تۆمار کراوە و ئەوانیتری لەناوچوون. 
)کەمال ڕەئوف محەمەد( پێی وایە کە هەشت گۆرانی لەالی کۆمپانیاکانی قەوان تۆمار 
دەردێکم  مەڕۆ،  بێنن، سەوزە  وەی  بێنن  وەی  ئامین،  و  )ئامین  ئەمانەن  کە  کردووە 
سروودی«  شیرینم،  ڕۆحی  ڕەفێقان،  گرن  گوێ  سلێمانی،  وەسڵت  ئەسڵی  گرتووە، 
وەتەنی من کوردستانە( و ئەم گۆرانیانەشی لەالی ڕادیۆی کوردی بەغدا لە ساڵی ١٩٣٩ 
تۆمار کراوە و پەخشکراوە وەکو )هەی بەلالر و بەلالر، هەی ئاغا و ئاغا، هەی گوڵ هەی 
گوڵ (، هەروەها ئەم گۆرانییانەشی وتووە: )خانمی سلێمانی، شاڵستۆن، لەوماڵە هاتە 
دەر، ئەی ئاوێنەی دولبەر، نەسرینە گوڵی نەسرینە، نابیە بچینی نابیە، ئەمن دەکەم 
مەدحی شێری جیهانمان، وەسێەت بێ ئەگەر مردم، چاو مەست، ئامینێ تاقانەی دایە( 
نەخۆشی کۆچی  بە  بەغدا،  لە  ئەلتوب(  نەخۆشخانەی )مەدینەت  لە  لە ساڵی ١٩٧٩ 

دوایی کردووە و لە گۆڕستانی )شێخ مارف( بەخاک سپێردراوە.
..........................................

سەرچاوە:
*. کتێبی » گەاڵی پایز« بیرەوەرییەکانی هونەرمەند و مامۆستای مەقام »عەلی مەردان« 

**. یاداشتەکانی » فواد عارف«..
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2ـ مریەم خان.. دیارترین الوکبێژی چلەکان:

هونەرمەندی سترانبێژ و الوکبێژی بەتوانا »مریەم خان« جیا لەوەی یەکەم ژنی کورد 
بووە بە دیالێکتی زاری کرمانجی باکور لەسەر قەوان گۆرانیی تۆمار کردووە، هاوکات 
پاش هاتنەسەر حوکمی کەمال ئەتاتورک و قەدەغەکردنی زمان و هونەر و کولتووری 
کورد لە تورکیا، شانبەشانی کۆمەڵێ سترانبێژی بەتوانا و دڵسۆزی باکوری کوردستان 
وەک نەسرین شێروان، حوسێن رەشید وانلی، محەمەد عارفی جزیری، حەسەن جزیری، 
بۆ رزگارکردنی  فریادڕەس  ئەڵماس محەمەد و فەوزیە محەمەد و.. هتد، وێکڕا دەبنە 
بەشێکی زۆری ستران و الوک و بەستەی رەسەنی کوردیی دەڤەرەکانی باکوری کوردستان. 
جگە لە سترانەکانی سەر قەوان، بەدەیان الوک و بەستەی کوردی لە ئاهەنگی گۆرانی 
ڕاستەوخۆی لە ئێزگەی ڕادیۆی کوردیی بەغدا چڕیوە و چەپکێک گۆرانیشی بە دووقۆڵی 
لەگەڵ هونەرمەندە سترانبێژەکانی کورد وەک »محەمەد عارفی جزیری، حەسەن جزیری، 
ئەڵماس محەمەد« گوتووە.  مەریەم خان ناوی تەواوی )مەریەم محەمەد ئەحمەد(ە و لە 
ساڵی ١٩0٤ لە گوندی دێرگولی سەر بە ناوچەی جزیری بۆتان لە دایک بووە. سەرەڕای 
ئەوەی لە ژیانیدا دووچاری گرفت و ناخۆشی زۆر بووەتەوە، بەاڵم بەبڕوایەکی زۆر بەهێز 
بەخۆی توانیویەتی کەسایەتیی خۆی بەرز ڕابگرێت. یەکێک لەو تایبەتمەندییانەی کە 
مەریەم خانی پێ ناسراوەتەوە، ئەوە بووە هەمیشە سەری بە لەچک بەستووە. دەبێ 
ئەوەش بڵێین هەر لە کۆنەوە تا ئێستە لە ناو خێڵە کۆچەرییەکانی باکور و خۆرئاوای 
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کوردستان و هەندێ ناوچەی شنگالدا، ئەم شێوازی سەربەستنە باوە.  دوای ئەوەی 
کاریگەرییەکانی جەنگی یەکەمی جیهانی، باری ئابووریی و کۆمەاڵیەتی خەڵکی ناوچەکە 
و  دەهێڵێت  بەجێ  زێدی خۆی  تر،  زۆربەی خەڵکی  مریەم خان وەک  دەکات،  نالەبار 
بەرە و واڵتی شام کۆچ دەکات. ماوەیەک لە شاری دیمەشق دەمێنێتەوە و دواتریش لە 
ساڵی ١٩2٤دا دەچێتە باشووری کوردستان و لە زاخۆ جێگیر دەبێت. کاتێک کۆمپانیای 
تۆماری دەنگ لەسەر قەوان لە شاری بەغدا دادەمەزرێت، مەریەم خان بە هیوای ئەوەی 
گۆرانییەکانی لەسەر قەوان تۆمار بکات، ڕوو لە بەغدا دەکات و لە ساڵی ١٩٣0دا چەند 
لەسەر  ئەبولگەڵب(ەوە  و  ئۆدیۆن  کۆمپانیای )بەیزافۆن،  لەالیەن  بەستەیەکی  و  الوک 
قەوان بۆ تۆمار دەکرێت. یەکەمین قەوانی مریەم خان لە ساڵی ١٩٣0دا بە ناوی »دۆت 
مامێ« تۆمار دەکات. مریەم خان الی کۆمپانیای هیس ماستەرس ڤۆیس ١2 الوک و 
بەستەی بە پێنج قەوان و چوار قەوانی کۆمپانیای کۆلومبیا پڕ کردووەتەوە کە دەکاتە 
نۆ قەوان. لەوانە »گلۆرکێ لۆرکێ، گولێ وەی نار، هەی بەردە بەردە، لێلێ وەسۆ، گوال 
لێلێ ئێمێ، لێ دایێ، لۆلۆ سوارۆ، ئەی  شێنی شێنی، یار حەلیمێ، محەمەدۆ ڕۆنی، 
دەالل و زەمبیل فرۆش«. بەم کارانەی دەبێتە یەکەم گۆرانیبێژی کورد کە بە دیالێکتی 
کرمانجی باکور گۆرانی لەسەر قەوان تۆمار بکات.  مریەم خان ١٣ بەستەی فۆلکلۆری و 
شەش الوکی میلی و شۆڕەسواریی و ١٥ الوکی ئەڤینداری تۆمار کردووە. لەوانە »الوکی 
هیلی دەالل و لێ دایێ و کوێر ئۆغڵی و لێ لێ واغارۆ فەرمانە و بشارێ چەتۆ قەسرا 
باخەمێ...« جگە لەو الوک و بەستانەی کە لەسەر قەوان تۆماری کردوون، لە ڕادیۆی 
ئاهەنگەکانیشدا ژمارەیەکی زۆر بەستە و الوکی تریشی هەیە، هەندێکیان  لە  بەغدا و 
کاکەمین“  »کامیلی  قسەی  بەپێی  دەگوترێنەوە.  گۆرانیبێژانەوە  لەالیەن  ئێستەش  تا 
یەکەمین بێژەری ڕادیۆی کوردی بەغدا، مریەم خان لە ساڵی ١٩٤2دا تێکەڵی پەخشی 
کوردی ڕادیۆ بەغدا بووە. پێوەندی زۆرباشی لەگەڵ گۆرانیبێژانی ڕادیۆ بەغدا دەبێت، 
جزیری،  ڕەمەزان  خان،  ئەڵماس  جەماڵ،  دایکی  جزیری،  »حەسۆ  لەگەڵ  بەتایبەت 
عەلی مەردان، محەمەد عارف جزیری، حەسەن جزیری«.  هونەرمەند عەلی مەردان لە 
کتێبی بیرەوەرییەکانی بەناوی »گەاڵی پایز« لەبارەی مریەم خانەوە دەڵێ، »لە ماڵی 
ئەڵماس خان یەکترمان ناسی، زۆر یارمەتیم دا بۆ پەرەپێدانی هونەرەکەی و ناساندنی 
بە ئێزگەی کوردی و تۆمارکردنی گۆرانییەکانی. هەتا هەندێ گۆرانیشم بۆ ئامادە کرد و 
لەسەر قەوان تۆماریش کران. مریەم خان لە هەموو ژنە کوردە گۆرانیبێژەکانی هاوەڵی 
زیاتر گۆرانیی تۆمارکراوی سەرقەوانی هەیە. ژنێکی ناسک و جوان بوو، دەنگخۆش و 
خەمناک و دڵتەنگ، ئەم ماتی و خەمەی لەوەوە نەبوو کە قژی سەری تەنک و کەم بوو، 
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بەڵکو وەک خۆی دەیگێڕایەوە: کاتی خۆی لە گوندەکەیان دڵخوازی الوێک بووە بەناوی 
»محەمەد« و بۆ یەک نەبوونە، چونکە محەمەد دەکوژرێ و ئەویش لە خەفەتا سەری    

دەپۆشێ و دواتر سەری خۆی هەڵدەگرێت«.
بووە، هەرچەندە خرایە  نەخۆشییەکی کوشندە  لە ساڵی ١٩٤٩دا تووشی  مریەم خان 
بێ سوود  وەلێ  درا،  نەخۆشییەکەی  هەوڵی چارەسەرکردنی  و  تایبەتی  نەخۆشخانەی 
بوو و لە ئەنجامی ئێش و ئازارەکانیدا لە کۆتایی مانگی تەمووزی ساڵی ١٩٤٩ لە شاری 

بەغدا کۆچی دوایی دەکات.
سەرچاوەکان:

١. کەمال رەئووف محەمەد. رۆژنامەی »هاوکاری » ژمارە / ٥0٣/ لە ١0/١٩٧٩/١2.
2. کتێبی: مریەم خان- نووسینی: جەالل مەال حەسەن و جەنگی جەالل مەال حەسەن. چاپخانەی 

کشتوکاڵ هەولێر 200٦.
٣. کتێبی »گەاڵی پایز« عەلی مەردان / 2008 هەولێر.

 ٣ ـ مەنیج حەیران یەکەم ژنی حەیرانبێژی کورد:
 

هونەرمەندانی دەڤەری موکریان، خزمەتێکی زۆری هونەر و موزیکی کوردییان کردووە و 
گۆرانییە فۆلکلۆرییەکانیان لە فەوتان و لە لەناوچوون ڕزگار کردووە. لە شاری مەهاباد 
و ناوچەی موکریان لە سەرەتای سەدەی ڕابردوودا چەندان گۆرانیبێژ گۆرانیان گوتووە 
و شایی و زەماوەندیان گێڕاوە، وەک سەعیدی ماملێ، مەجیدە گڕوێ، دەروێش سەرڕاو، 
مینە، عەزیزە خڕە، وسێن شەشە، کەوە  ئیندرقاشی، سەید عەواڵی سەید  حاجیلەی 
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جوو، سەید حەسەنی کابانێ، مەنیج حەیران و زوڵەیخا چوختیش کە دوو ژنی شاری 
مەهاباد بوون. مەنیج حەیران لە سەردەمانێکدا هاتووەتە مەیدانی هونەر و حەیرانبێژیدا، 
کۆمەڵگەی کوردی زۆر بەچاوی گومانەوە روانیویانەتە هونەر و گۆرانی، لەو سەردەمە 
هەموو پیاوێک زاتی ئەوەی نەدەکرد بێتە دنیای هونەر و گۆرانییەوە نەخوازەاڵ ژنێک 
بیەوێ هەڵبکەوێت. لەناو کۆمەڵگەیەک کە زۆر لەمێژ نەبوو رێ بە ژنان درابوو بچنە 
قوتابخانە، دەبێ چەند ئەستەم بێت بۆ ژنێک بیەوێ بێتە ناو دنیای هونەرەوە، بۆیە 
لێرەدا گرنگی دەرکەوتنی ئەم ژنە زیاتر دەردەکەوێت. مەنیجە دەفی  ناسراو بە »مەنیج 
دایک  لە  بۆکان  و  مەهاباد  نێوان  »قەمتەرە«ی  گوندی  لە   ١٩0٣ ساڵی   حەیران«، 
بووە و لە ساڵی ١٩٥2 لە شاری مەهاباد کۆچی دوایی کردووە. خوشکێکی هەبووە بە 
تەنیا میراتگری مەنیج  ئەو خەجیجەیە و  ناوی »خەجیج« کە عەلی سوڵتانی کوڕی 
حەیران بووە. عەلی کوڕی خەلیلی سوڵتانی بووە و هەردووک دانیشتووی مەهاباد بوون. 
بەگوتەی بەسااڵچووانی مەهاباد کە مەنیج حەیرانیان لە نزیکەوە بینیوە، ئەو هونەرمەندە 
خۆشیان  خەڵک  و  هەبووە  تایبەتی  ڕێزی  مەهاباددا  سەردەمی  ئەو  کۆمەڵی  ناو  لە 
ویستووە. هەرچەند لە کۆمەڵگەیەکی بچووک و داخراوی ئەو سەردەمەدا، گۆرانیگوتن و 
دەفلێدان لە شایی و زەماوەند بەتایبەت بۆ ژن کارێکی ناپەسند بووە، بەاڵم کەسایەتی 
و هەڵسوکەوتی مەنیج حەیران بە چەشنێک بووە کە کەس بە چاوی سووک تەماشای 
و  بچووک  ناوی  بە  و  هەبووە  دۆستایەتی  ساباڵغ  پیاوانی  زۆربەی  لەگەڵ  نەکردووە. 
نازناوەوە بانگی کردوون. بەرگ و پۆشاکی گرانبەها و نائاسایی لەبەر نەکردووە و شێوەی 
جلوبەرگەکەی ساکار و خاوێن و تایبەت بەخۆی بووە. ئەو کەسانەی لە مەجلیسی مەنیج 
حەیراندا ئامادەییان بووە و ئێستە لە ژیاندان، دەڵێن: دەنگی هەندێ گڕ و بە گوێ خۆش 
نەبوو، بەاڵم بەسەر گۆرانییەکاندا زۆر زاڵ بوو. ئەوپەڕی شارەزایی و هونەری خۆی لە 
گۆرانیی »ئای حەریرە و ئاگربارانە«دا نیشان دەدا. گرووپەکەی لەم سێ کەسە زیاتر 
نەبوون: برایم هەالمە کە خۆی گۆرانیبێژێکی بەناوبانگ بوو، قادر ناوێک کە شارەزای 
ئامێرە فوودارەکان بوو، ڕەحمانە گۆج کە پسپۆڕی تەپڵ بوو. مەنیج حەیران کچی مام 
ڕەشید ناوێک و ئامۆزای دادامین »ئامینە کەیفە«ی دایکی حەسەن زیرەک بوو، واتە 
حەسەن زیرەک دەبێتە بنئامۆزای مەنیج حەیران. هێمن موکریانی شاعیر لەبارەی مەنیج 
حەیرانەوە لە توحفەی موزەفەرییە، چاپی دووەمی دەزگەی ئاراس- هەولێر 200٦، لە 
الپەڕە ١٦دا دەڵێ، مەنیج حەیران و زوڵەیخا چوختیش دوو ژنی بێباک بوون کە دەفیان 
لێ دەدا و گۆرانیی داوەتیان دەگوت، شایەری شایی بوون و هیچ لە پیاوەکانی ئاواڵیان 
نەدەمانەوە؛ بەتایبەتی مەنیج کە خەڵکی ساباڵغ و لە خێزانێکی دەوڵەمەند و بەناوبانگ 
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بوو و بۆ خاتری هونەرەکەی دەستی لە خزمەکانی هەڵگرتبوو.

بیرەوەریی دایکی ئەنوەر سوڵتانی:
»منداڵێکی تەمەن ٩ ـ ١0 سااڵن بووم. ماڵمان لەسەر گۆلی مەردانبەگ بوو، لە نزیک 
حەوزە گەورەی بۆکان و دراوسێی ماڵمان لە دوو الوە بنەماڵەی بەڕێز قزڵجی بوون. 
دایکی قازیی کاکەحەمە ژنێکی نوورانیی جێی ڕێزی خەڵک بوو و لە بنەماڵەی سەیدەکانی 
ناو دەبرا. من ئەودەم الی سەیزادەی  ناو خەڵکدا بە سەیزادەی گەورە  لە  زەمبیل و 
گەورە دەرسی قورئانم دەخوێند. ژنێک لە ماڵی سەیزادەی گەورە وەک کارەکەر ئیشی 
دەکرد کە لە عەینی کاتدا دایەنی یەکێک لە کوڕەکانی قازیی کاکەحەمە بوو کە ئێستە 
بە ناوی کاک »جەعفەر قزڵجی«یەوە دەناسرێ. ئەو ژنەش ناوی »خانم جان« بوو؛ بە 
»خات خانم جان«بانگ دەکرا. تا ئەو سااڵنەی دواییش هەر مابوو. ژنێکی ڕەزاسووک 
و بەڕێز و حەیابەخۆ بوو کە هەموو کەس خۆشیان دەویست، مێردیشی نەبوو. خات 
خانم جان دەنگی خۆش بوو، جاروبار لە مەجلیسی خانمەکاندا گۆرانی دەگوت، بەاڵم 
هەرگیز الی پیاوان گۆرانی نەدەگوت. خانم جان خەڵکی گوندی »ڕەحیمخان« بوو لە 
ڕۆژانە خات خانم  من  دراوسێتییەوە  بەهۆی  بۆکان.  هاتبووە  لەوێوە  و  میاندواو  نزیک 
جانم دەبینی. ۆژێکیان خۆشکێکی خات خانم جان لە ڕەحیمخانەوە هاتبووە بۆکان و 
من لە خزمەت سەیزادەی گەورەدا بووم بۆ دەرس خوێندن. کە خوشکەکەی خات خانم 
جان هاتە خزمەت سەیزادە و عەرزی کرد قوربان دەمەوێ بچم لە شاییەکاندا گۆرانی 
بڵێم، چ دەفەرمووی؟ سەیزادە گەورە پێی تێکچوو و فەرمووی: مەنیج بۆکان جێی ئەو 
کارانە نییە، ئەگەر دەتەوێ گۆرانی بڵێی بڕۆ بۆ ساباڵغ. ئەو دەم بۆکان شارەدێیەک 
زیاتر نەبوو و ژیان تێیدا وەک ژیانی دێهات دەچوو، لە کاتێکدا ساباڵغ لە چاو بۆکان 
شارێکی گەورە بوو، تێیدا ئەو چەشنە دیاردانە تێیدا عەیب نەبوو، یا کەمتر عەیب بێ. 
ئیتر من خات مەنیجم نەدیتەوە، بەاڵم بیستم کە چووە بۆ ساباڵغ. چەند ساڵ دواتر 
باوکم حاجی برایم سەقزی، نێوانی لەگەڵ سەردار عەلیخانی سەرداری موکری کە دوایین 
سەرداری بۆکان بوو، تێکچوو و بە تۆراوی ماڵی پێچایەوە و ڕووی کردە ساباڵغ. ئێمە 
بۆ ماوەیەک لەوێ دەژیاین تا سەردار ناردی بە شوێن باوکمدا و دڵنەوایی کرد و ئێمەش 

گەڕاینەوە بۆکان.
 لەو ماوەیەدا کە لە ساباڵغ بووین، ڕۆژێکیان لە حەوشە مەشکەمان دەژەند، کەسێک لە 
دەرگەی ماڵمانی دا، ئێمە لەوێ غەریب بووین، بۆیە دەرگەی ماڵمان دادەخست. دایکم 
چووە پشت دەرگەکە و گوتی کێیە؟ کەسەکە گوتی من »مەنیج«م، مەنیج حەیران، 
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دەرگەکەم لێ بکەوە حاجی ژن. دایکم گوتی خات مەنیج من دەرگە لە تۆ ناکەمەوە، 
دوو کچی عازەبم هەن؛ چۆن دەهێڵم یەکی وەک تۆ بێتە ماڵم! جا هەر ئەو ڕۆیشتنە 
هەردوو  نێوان  لە  باسە  شیاوی  نەمبینییەوە.  ئیتر  و  ڕۆیشت  حەیران  مەنیج  کە  بوو 
شاری مەهاباد و هەولێر چەندان خاڵی هاوبەش هەیە، دیارترینیان ئەوەیە ئەم دوو شارە 
تێدا  ژنیان  حەیرانبێژی  ئێستەش  تا  مەهاباد  شاری  لە  حەیرانن،  سەرەکی  مەڵبەندی 
هەڵکەتووە، بۆیە دەتوانین بڵێین مەنیج حەیران یەکەم ژنە حەیرانبێژی کوردی خەڵکی 

شاری مەهابادە.
سەرچاوەکان:

١ـ توحفەی موزەفەرییە، چاپی دووەم، ئاراس، هەولێر 200٦، الپەڕە ١٦ 
2ـ ژمارەی ١0٦ی گۆڤاری مەهاباد. 

٣ـ ژمارە ٣٧ی گۆڤاری گزنگ، سوید، زستانی 200٣، مەنیج حەیران کێیە؟ الپەڕە ٣8.
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رۆلی داتا )Data( له پێشخستنی وواڵت،
هۆكارێك بۆ پالنی سه ركه وتوو.

م.لقمان قادر رواندزی
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زانكۆی هه ولێری پزیشكی
واڵته  پێشكه وتووه كان داتا به  هۆكارێك ده زانن بۆ رێكخستنی كاروباری واڵت و پالن 
دانان و گه یشتن به و هۆكارانه ی كه  ده بنه  هۆكار بۆ خۆشگوزه رانی هاوالتی و ئاسانكاری 
هۆكار  زۆرترین  كراو   دیاری  بوودچه یه كی  به   كات،   كه مترین  به   حكومه ت  زیاتر، 
پێشكه ش به  هاوالتی بكات به  تایبه تیش كه م ئه ندام كه  ئه وان شانازی به  پێشكه ش 

كردن و ئاسان كردنی ژیانی رۆژانه یان.
پالن ئێستا بوون به  زانست و چه ندین بیردۆزی هه یه  و هه ر هه مووشیان پشت به  داتا 

و به رنامه رێژی ده به ستن.
راسته  جاران كۆكردنه وه ی داتا تێچوونێكی زۆری ده ویست به الم دوای ئه و پێشكه وتنانه ی 
له  ئه نجامی بالوبوونه وه ی تۆری ئه نته رنێت و ئه پلیكێشنه كان هاتوونه ته  كایه وه  كۆكردنه وه  

و پۆلین كردنی داتا به  كاتێكی كورت به  ئه نجام ده گه یه ندرێن.
ده تواندرێك  به هۆیه وه   مرۆڤه ،  مێشكی  ره فتاری  و  هه لسوكه ت  ژیر،  كردارێكی  پالن 
كرداره كان رێكبخرێن، بیر له  جێبه جێكردنی ببینرێت له سه ر بنه مای زانیاری  و راستیه كان 
بێت نه وه ك پشت ببه سترێت به  هه لسه نگاندن و گریمان و خه مالندن. پالن یه كێكه  له  
و  ئارمانج  ده بێت  هۆیه وه   به   كه   مۆدێرنی سه ركه وتوو  كارگێری  ئه ركه  سه ره كیه كانی 
به رنامه رێژی و پۆلیسی  دیار بكات، بێچگه  له  بریار دان له سه ر ئه و كاته ی كه  پێویستی 
پێیه تی و كه ی ده ستپێكردن، خالێكی تر كه  زۆر گرنگه  باسی لێوه بكرێت ئه ویش ئه وه یه  

كه  به  روون و شاشی و ئیلهامی بۆ بكرێت.
و  پێكه وه ی  كاركردنی  به   كار  پالنه كان  و  ئارمانج  بۆ جێبه جێكردنی هه موو  به رده وام 

گروپ بوون بكرێت ودوور خستنه وه  له  تاكره ووی و ده رخستنی خودی یه ك كه س.
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پێناسه ی داتا: 
بریتیه  له  زنجیره  كۆمه له  راستیه كی بابه تی و بێالیه نی و پێكه وه  نه به ستراون كه  به  

هۆیه وه  ده تواندرێت به  رێگه ی گه ران و تۆمار كردن  پۆلین بكرێن به پێی پێویست. 
به  شێوه یه كی گشتی داتاكان بریتین له  پیت و ژماره  و وێنه ی چاره سه ر نه كراو... هتد 
چه ندین  ده ستكه وتنی  بۆ  داده ندرێن  گرنگ  سه رچاوه یه كی  به   ده ستكرده كان  مانگه    
وێنه ی خاو كه  به  داتا هه ژمار ده كرێت، كه  دواتریش چاره سه ر بۆ وێنه كان ده كرێت و 

ده تواندرێت، ده نگیش له سه ر وێنه كان دابندرێت. 
 

.)Information( و )Data( جیاوازی چیه  له  نێوان
-:)Information(

ئه ژمار  خاو  بابه تی  به   و  ده كه ون  مرۆڤ  ده ست  سه ره تایی  كه   زانیاریانه   له و  بریتیه  
ده كرێن به  شێوه یه كی هه رمه كی داده ندرێن و ناتواندرێت سوودی بۆ مرۆڤایه تی هه یه . 

زانیارییه كان پێك دێن له  ژماره  و پیت و وێنه . له  سه ره تا ده بێت زانیاریه كان هه یه .
-:)Data(

زانیاریانه مان ده ستمان ده كه وێت، به  هه ر هۆكارێك بێت، پێویستی  پاش ئه وه ی ئه و 
به  به رنامه رێژیه كی ئه لیكترۆنی هه یه  بۆ ئه وه ی زانیاریه كان پۆلین بكات و دابه شی سه ر 
بكرێت  بۆ  روونكردنه وه ی  و  كران  چاره سه ر  وێنه كان  ئه گه ر  نمونه   بۆ  بكرێت،  گرنگی 
تاوه كو بتواندرێت له  كاره كانی توێژینه وه ی ئه كادیمی و زانستی له سه ر بكرێت. راپۆرته  

گشتیه كان پشت به  )Data( ده به سترێت. پاش چاره سه ر كردنی.
 

:)Data( جۆره كانی
ده توانین داتاكان پۆلین بكه ین بۆ ئه م جۆرانه ی خواره وه :

یه كه م: زانیاری په ره پێدان: 
بریتین له و زانیاریانه ی كه  كۆده كرێنه وه  له  ئه نجامی خوێندنه وه ی په رتووك، توێژینه وه ، 
نووسینێك كه  ده بێته  هۆكار بۆ پێشخستنی ئاستی رۆشنبیری مرۆڤ و وای لێده كات 

هه ست به  توانا و تێگه یشتن و درك به  بابه ته كان بكات. 



تهم 113
هو
ح
ڵی
سا

28

دووه م: زانیاری ده ستكه وته كان: 
بریتین له و زانیاریانه ی پێشكه ش به  خوێندر یان وه رگر بۆ لێكۆلینه وه  و ته واو كردنی 

پۆرسێسه كان  ده ستده كه وێت، تاوه كو بتوانێت بریارێكی دروست بێت.
سێ یه م: زانیاریه  په روه رده یه كان: 

ئه م جۆره  زانیاریانه  به  نزیكیه وه  ده ست توێژه ر یان قوتابی ده كه وێت، به  درێژایی ژیانی 
رۆژانه ی.

چواره م: زانیاریه  هزریه كان: 
ئه م جۆره  زانیاریه  به  شێوه ی هه له نجهێنانی بیرۆكه  و هزری كه سانی تایبه تی تر، یان 
پێكه وه  به ستانی راستیه كانی بیردۆز و گریمانه كان، هه لنهێنانه كانیش پشت ده به ستن به  

زانیاری پێشوه ختی بابه ته كان.
پێنچه م: زانیاریه  توێژینه وه : 

ئه م زانیاریه مان له و به رێزانه ی كه  له  ئه نجامی تاقیكردنه وه  و ئه زموون و پێشینه  زانستی 
و كرداری  ده ستمان ده كه وێت. ئه م زانیاریه  له  ئه نجامه ی تاقیكردنه وه  كۆده كرێنه وه .

شه شه م: زانیاریه  سیسته میه كان:
ئه و زانیاریانه مان ده ست ده كه وێت به هۆكاره  زانستیه كانی كه  پێشكه شمان ده كرێت.

 
پۆلین كردنی داتاكان به پێی قه باره یان

ده تواندرێت داتاكان پۆلین بكه م به م شێوه ی خواره وه :
:)Volume(به پێی قه باره ی داتاكان

ئه و داتایانه  ده گرێته وه  كه  له  سه رچاوه ی سروشتیه وه  ده رهێندراون و به هاكانیان دیار 
ئێستا  كه    )Big Data( ده گوترێت  پێیان  كه   گه وره یان  قه باره   به پێی  ده كرێت 
ناتوانن چۆن ئه و هه موو داتایانه  له   كۆمپانیا زه به الحه كان پێوه  تووشی گرفت بوون 
شوێتێنكی پارێزراو دابێن بۆیه  بیر له  )Claude( ده كرێته وه  به مه ش رێگه  چاره ی 
گونجاو بۆ گه وره ی و قه باره ی داتاكان دۆترایه وه .        له به ر زۆری داتاكانیش ئێستا 

داتاكان به  میتابایت ده پیورێن.
:)Variety( به پێی جیاواز و تێكه ل بوون
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         پاش ئه وه ی چاره سه ری بۆ داتاكان كرا، توێژه ره كان ده توانن سوود له  به شێك 
له  هه ندێك وه ربگیرێت، نه وه ك هه موو وه ك پاكێچ« وه ربگرێت، به لكو چه ند فیلدێك  
سوودمه ند بن و ئه وانی تر به الوه  بندرێت.به  تایبه تیش وه ك كۆمه له  وێنه یه كی بۆ دێت 

یان تۆماری ده نگی یان گرته  فیدیۆیه ك ....
 

:)Velocity( به پێی خێرایی
مه به ستمان له  خێرایی به رهه م هێنان و ده رهێنان و هه لكێشانی داتاكان بۆ ئه و كاره ی 
كه  ده یه وێت به  ئه نجامی بگه یه نێت، كه  دواتریش له سه ر ئه م داتایانه  ده تواندرێت چه ند 
بریاری گرنگ بدات. ئێستا )Real Time(كه  ئه و كاته  ده گرێته وه  بۆ چاره سه ركردنی 

داتاكان له الیه ن پرۆگرامه ران و ئه و كه سانه ی كه  پسپۆرن بۆ شیكردنه وه ی داتایه كان.
 

رۆلی داتا له  پالندانان:
پالنه كان ئه مرۆ بوون به  زانستێكی تایبه ت و گرنگی گه وره ی هه یه  له  پێشكه وتنی والتان 
چونكه  هۆكارێكه  بۆ خزمه تكردن و هاوالتی هه ست به  بوون و ئینتیمای خۆی بكات، 

ئه مه ش ده گه رێته وه  بۆ ئه و پالنانه ی كه  حكومه ته كه ی بۆی داده نێت.
 

جۆره كانی پالن:
پالنی ستراتیچی:

 پالنه  سترانیجیه كان به وه  ناسراون كه  بۆ ماوه ی )كه  بۆ ماوه یه كی درێژ داده ندرێن كه  
كه متر له  پێنچ سال نه بێت( باشترین پالنیش ئه و پالنه یه  كه  بۆ ماوه ی 2٥ ساله ،  به  
هۆیه وه  ده بێت ئارمانه جه كان به  ووردی و بابەتی بوون،بێالیەنیەتی.ئۆبجەکتیڤیەتی دیار 
بكرێت.بۆ سه ركه وتنی ئه م پرۆسێسه یه  ده بێت لێژنه یه كی باال هه بێت بۆ سه رپه رشتی 
كردن و شیكار كردنی گرفت و دۆزینه وه ی رێگه ی گونجاو بۆ به جێگه یاندنی بگرێته  به ر.
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پالنی ته كتیكی:
ئه م جۆره  پالنانه  گرنگی به  كرداره كان و تاكه كه سی ده به سێت و ده كه وێته  ژێر ركێفی 
پالنی ستراتیژی به  پێی ئه و سه رچاوه  مادیانه ی له به رده ست دان و ئه و كاته ی كه  بۆی 
دیاری كراوه .پالنی ته كتیكی به وه  ناسراوه  كه  گشتگیر نین به لكو بۆ بوارێكی دیاری 
كراو نین به  پێچه وانیه  پالنی ستراتیژی كه  هه موو بواره كانی ژیانی والت ده گرێته  خۆ. 
وه  ئه و ده سه الته ی كه  به رێوه ی ده بات چه ند كارمه ندێكی پسپۆری ووردن و نزیك نین 

له  ده سه التی واڵت. 
 

پالنی كرداری:
ئه و كارانه  ده گرێته وه  كه  فه رمانگه  یان كۆمپانیا بۆ به رێوه بردنی كاری رۆژنه ی په یره وی 
ده كات و لێره ش زیاتر ده بێت كاره كانی به  كه مترین كات و تێچوو جێبه جێ بكرێت.له  
الیه ن كه مترین ئاستی كارگێری به رێوه ده بردرێت و سه رپه رشتی ده كرێت. ده كرێت ئه م 

پالنانه  به پێی پێویست و گونجاوی شوێن گۆرانكاری به سه ر بكرێت. 
 

پالنه كان هۆكارن بۆ :
*  روونی و دیاریكراوی ئارمانجه كان 

*  سوود وه رگرتن له  سه رچاوه  مرۆیی و داراییه كان.

*  كه مكردنه وه ی بۆچوون و هه لسوكه وتی ترسناكی.
*  به رزكردنه وه ی ئاستی تواناكانی فه رمانبه ران به  به رده وامی.

*  كۆنترل كردن و گۆرینی  باره كان له  كاتی پێویست.
*  هۆكارێك بۆ بریاردانی دروست.
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پێشنیاره كانمان چین:
جێبه جێكردنی  بۆ  مه عریفی  و  زانستی  رێگه ی  باشترین  به دوای  گه ران  -به رده وام   *

پالنه كان.
جێبه جێكردنی  رێژه ی  و  ئاستی  بۆ  بكرێت  زانستیانه   و  وورد  چاودێری  -به رده وام   *

پالنه كان.
* گۆرینی رێگاكانی جێبه جێكردن ئه گه ر هه ستكرا كه موكوریه ك بوونی هه یه .

* -خۆدورخستنه وه  له و جۆره  هه النه ی كه  مرۆڤ له كاتی كاركردن تووشی ده بێت.
* -به رزكردنه وه ی ره وشتی باش و چاكی فه رمانبه ران و پاداشت كردنی ئه و فه رمانبه رانه ی 

كه  زۆرترین داهێن و پر به رهه من.
* هه ول بدرێت كه  سه رجه م كاره كان به  گروپ و كۆمه ل بكرێت .

ساالنه   و  مانگانه   و  هه فتانه   راپۆرتی  بدرێت،  داتا  و  راپۆرتینگ  به   زۆر  -گرنگی   *
به رزبكرێته وه  بۆ سه رپه رشتیارانه  تاوه كو ئاگاداری دۆخه بن و بتوانن له  هه موو كاتێك 

بریاری دروست و گونجاو بده ن.
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كه شكۆڵی ژنێكی ناوداری ناوچه ی جه باری
ڕه حمه  محه مه د عارف

كازم جه باری  
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ناوچه ی جه باری له  دێرزه مانه وه  ژن و پیاوی نه جیب و مه ردی تێدا هه ڵكه وتووه . لێ 
به هۆی ئه و ماڵ وێرانی و كاولكاریه یی ناوچه كه  له  قۆناغه  جیاجیاكانی مێژوودا به خۆیه وه  
بینیوه ، كه متر ده رفه ت هه بووه ، البه الی زۆر بابه تی جێ بایه خ بكرێته وه . ڕه نگه  حاجی 
به ده م چاالكیه كانی  كه  سااڵنێك  و خانه دانانه ی  ژنه  چاپوك  له و  بێت  یه كێك  ڕه حمه  
ژیانه وه  وه ك ژنێكی ناودار و گومناو، هه ڵكه وتوو شه ره فمه ندانه  ژیانی كردبێت، له كاتێكدا 
ئه و خاوه ن بنه ماڵه یه كی دیاری گونده كه ی خۆیان بووه  له  كوڵه بانی ناوچه ی جه باری، 
ئامێزی  له   ناوده برێت.  مراد،  سه ید  عارفی  سه ید  محه مه دی  سه ید  بنه ماڵه ی  به   كه  
ئه و بنه ماڵه یه  چاوی به دونیا هه ڵهێناوه ، )ژنێك كه  له  ته مه نیدا دوو جه نگی جیهانی 
دووه م  له  ساڵی ١٩١٤ – ١٩١8، جه نگی جیهانی  یه كه می جیهانی  بینیووه ، جه نگی 
١٩٣٩ – ١٩٤٤(، له گه ڵ تاڵ و تفتی و شیرینیه كانی ڕۆژگار ژیانی گوزه راندووه ، تێكه ڵ 
له  چه ندین  بووه .  به  سروشتی جوانی گوندی كوڵه بان و خۆشه ویستی خانه واده كه ی 
وێستگه ی ژیانیدا وه ك ژنێكی به گوڕ ماندو كۆڵنه ده ر شان به شانی پیاوانی ماڵباته كه ی 

ته ونه كانی ژیانی چنییه ،.

ژیانی كۆمه اڵیه تی ڕه حمه  محمد عارف
بنه ماڵه یه   ئه م  عارف،  محه مه د  سه ید  گه وره كه ی  خێزانه   ئه ندامانی  له   یه كێكه   ئه و 
یه كێكه  له  بنه ماڵه  دیاره كانی گوندی كوڵه بان، سه ید محه مه د له  ژیانیدا دووجار ژنی 
هێناوه ، ژنی یه كه می ناوی )تاتی نه سره دین ڕه شید(ه ، ژنی دووه می ناوی )گوڵه باخ 
محمد مه عروف(ه ، ژنی یه كه می خاڵۆزا و ژنی دووه می ئامۆزای خۆی بووه ، به رهه می 
ئه م دوو ژنه  )١٣( منداڵ بووه ، كه  )٧(كوڕ و )٦(كچ بووه . هه رچی منداڵه كانی سه ید 
محه مه ده ، به  ناوه كانی »سه ید شكور، سه ید سابیر، سه ید تاهیر، سه یدحه بیب، سه ید 
حه كیم )خاڵۆ شه له (، سه ید كه ریم، سه ید ئه مین، ڕه حمه ، جه هان، ئه منه ، مه حبووبه ، 
مه نیجه ، » له  حه وت كوڕه  سه ید )حه بیب(یان له به رواری )١٩8٣/2/8( له  چاالكیه كی 
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پێشمه رگه كانی كه رتی چواری جه باری سه ربه  تیپی ٥٧ی سه گرمه ی )ی. ن. ك(، به  
فه رمانده یی شه هید مامه ڕیشه  له  گونده كه ی خۆیان )كوڵه بان(، شه هید بوو. هه ریه ك 
له گه ڵ ئامۆزا و پورزا و خزمه نزیكه كانیان به ر  له  )سه ید كه ریم و سه ید ئه مین(یان، 

پرۆسه ی شااڵوی جینۆسایدی ئه نفال كه وتن له  ساڵی )١٩88(.
)ڕه حمه  محه مه د عارف( دووه م نه وه ی خێزانه كه یه تی له  ژنی یه كه می سه ید محه مه د 
كه ناوی )تاتی نه سره دین(ه . هه رچه نده  ساڵی ڕاسته قینه ی له دایك بوونی حاجی ڕه حمه  
دیارنیه  وه ك باقی خه ڵكانی تری ناوچه كه ، له الیه ك له وده مه دا به هۆی ئه وه ی ژنان هه رله  
منداڵبووندا،  له كاتی  ده برد  )مامان(  بۆ  په نایان  ده بوو،  منداڵیان  خۆیان  گونده كه ی 
له الیه كی تر به هۆی قورسی ژیان و مه شغوڵی ئیش و كار و ژیانی الدێنشینی كه متر 
په رژاونه ته  سه ر ئه وه ی له كاتی حه ملدا ژن به رنه شار و له نه خۆشخانه ی شار منداڵیان 
ڕه گه زنامه كه ی  له   له دایكبوونه كه ی  ساڵی  بۆیه   تۆماربكرێن.  به فه ڕمی  له وێ  و  ببێت 
گێڕانه وه كانی  و  بیره وه ریی  گوێره ی  به   به اڵم  تۆماركراوه ،   )١٩٣٥/٧/١( ته قریبی  به  
خۆی وامه زه نده  ده كرێت ساڵی له دایكبوونی بگه ڕێته وه  بۆ سه ره تای سااڵنی نه وه ده كان 

چه رخی ڕابردوو یاخود سااڵنی نزیك له  جه نگی جیهانی یه كه م. 
ژیانی منداڵی حاجی ڕه حمه  وه ك هه ر منداڵێكی تری گوندنشین ڕۆژانه  به  به رده ستی 
دایك و باوك و شه وانیش به  شه وچه ره  و دانیشتنی شه وانی به ر ئاگردان و گوێگرتن له  

مه ته ڵ و چیرۆكخوان و گێڕانه وه  ژیانیان به سه ر بردووه .
گونده كه یان، حاجی  له   له و سه رده مه دا  قوتابخانه  و حوجره  )ته كیه (  نه بوونی  له به ر 
خوێنده واری نه بووه ، به اڵم ژنێكی دونیادیده  و بیرتیژ و به  سه لیقه  بووه ، هه میشه  وه ك 
سه رمه شقێك له  كۆڕی گه رمی مه جلیسی دێوه خاندا ئاماده گی هه بووه ، به  خۆشخوانی 
هه واڵ  ئاگاداری  بووه ،  پاراو  و هۆشی  ئاماده بووان هه ست  گێڕانه وه كانی  و  و چیرۆك 
و ده نگوباسه كانی ڕۆژ ده بوو، حاجی ڕه حمه  له  ژیانیدا هه میشه  وه ك ژنێكی خانه دان 
مامه ڵه ی كردوه ، به هۆی ئه وه ی كه  سه ید شكوری برای كه  به مال شكور به ناوبانگ بووه  
یه كێك بووه  له  مه الكانی گونده كه یان، خوێنداوار بوو، حاجی ڕه حمه ش وه ك چرایه ك 
بۆی ڕوانیووه  هه رده م له  ته نیشتیدا گوێقواڵغی ئه و كتێبانه  بووه  كه  له و ده مه دا له ناو 
خوێنده واراندا باو بووه  و ئاڵوگۆڕی پێكراوه  و ده ستبه ده ست خوێندراوه ته وه . به تایبه ت 
كتێبه  ئاینیه كان و چیرۆكگه لی وه ك ڕۆسته م و زۆراب )ڕۆسته می زاڵ( و خورشید و خاوه ر 
و شیرین و فه رهاد و ...هتد. به جۆرێك گوێگرتن له و كتێب و چیرۆكانه  زه ینێكی وه های 
به  چیرۆكخوان، زۆربه ی شیعره كانی  ببوو  به خشیبوو، حاجی خۆی  به  حاجی ڕه حمه  
مه الی جه باری و چیرۆكه كانی له به ر كردبوو، دێنی هه رماڵێكی بكردایه  خاوه ن ماڵ به  ژن 



تهم 121
هو
ح
ڵی
سا

28

و پیاو و منداڵه وه ، شه وان له به ر ئاگردان به ده م شه وچه ره وه  گوێیان بۆ حاجی ده چڕی 
و گوێبیستی كه شكۆڵی پڕ له  چیرۆك و مه ته ڵ و به سه رهاتی حاجی ڕه حمه  ده بوون. 
كه یفیان ده هات به  الیه نی ڕه وانبێژی و بیرتیژی حاجی، سه ڕای نه خوێنده وارییه كه ی به  
فه رهه نگێكی گرنگ بۆیان ده ڕوانی، وه لێ حاجی سه ید ڕه وف سه ید ئه حمه دی زركوڕی 
یه كێك بوو له  پیاوه  ده نگخۆش و دانسقه كانی ناوچه ی جه باری زۆرێك له  شیعره كانی 
مه الی جه باری كه  ده مام و ده م وه ری گرتبوو، به  ئاواز و سه دایه كی خۆشی باوی ئه و 
هونه رمه ندی  بیستراوه   وه ك  ده وته وه ،  خاوكه ر(  و  وه یسی  ئه ڵاڵ  و  به  )قه تار  ده مه   
گه وره ی كورد »عه لی مه ردان له  دیدارێكیدا ئاماژه ی به وه  كردووه  كه  له گه ڵ »حاجی 

سه ید ڕه وفی هه ناره  مه قامیان وتووه «.
وه ك هه وڵێك بۆ تۆماركردنی كه شكۆڵه كه ی حاجی ڕه حمه  له م دواییه دا به  تایبه ت له  
ناوه ڕاستی نه وه ده كان، یه كێك له  خوێنده واره كانی گوندی كوڵه بان، به  ناوی )ئامینه  
له   حاجی  به سه رهاته كانی  و  چیرۆك  حاجیه وه   له ده می  زۆریدا  هه وڵێكی  شمسه دین(، 
په ڕاوێكدا تۆماربكات، به اڵم ئه سه ف ئامینه  خه ونه كه ی نه هاته دی هه رزوو چرای ته مه نی 
ئه م ئه م خونچه گوڵه  كوژایه وه ، )له  شه ڕی نێوان بزوتنه وه ی ئیسالمی و یه كێتی نیشتیمانی 
كوردستان، له  ماڵه كه ی خۆیاندا له  چه مچه ماڵ شه هید كرا(، له گه ڵ چه ندین گه نجی تردا  
بووبه  سوتووی ئه و زنجیره  شه ڕه  برا كوژییه ی ئه و سه رده مه . مخابن ئامینه  نه یتوانی 
ببێت به  ڕازگری چیرۆكه كانی حاجی ڕه حمه  مه رگ مه ودای نه دا  پرۆژه كه ی ته واو بكات. 
به اڵم  تۆماركردبوو،  له  پرۆژه كه ی  بوونی چه ندی  تا پێش شه هید  ئامینه   نازانم  ئیدی 

دڵنیام به شێكی باشی نووسیبووه وه .

حاجی ڕه حمه  و پرۆسه ی هاوسه رداری
ڕه نگه  ژن به ژن یه كێك بێت له  نه ریته كۆن و باوه كانی كۆمه ڵگه ی كوردی له وده مه دا هه ر 
پیاوێك خوشكی نه بایه  به زه حمه ت ده بوو به  هاسه ردار، واتا ژنیان پێ نه ده دا، حاجی 
ڕه حمه   له  ژیانیدا یه كجار هاوسه رگیری كردوه ، ئه ویش وه ك هه ر كچێكی تری هاوده می 
خۆی، ژنی كردبوو بۆ سه ید سابیری برای له گه ڵ خزمانی گوندی هه ناره ، حاجی درابوو 
به  )سه ید ئه حمه د سه ید قادر سه ید محه مه د سه ید ئه مین(، كه یه كێك بوو له  پیاوه  
خاوه ن دێوه خان و ناوداره كانی ناوچه ی جه باری و شاری كه ركوك، به هۆی ئه وه ی موڵك 
و ماڵێكی زۆری هه بوو خۆشی پیاوێكی لێهاتوو و زیره ك بوو، جگه  له  كاری كشتوكاڵی 
و ئاژه ڵداری به  كاری بازرگانی و كڕین و فرۆشتنی خانوبه ره وه  خه ریكبوو. حاجی سه ید 
ئه حمه د له  ژیانیدا دوو ژنی هێنابوو حاجی ڕه حمه  ژنی دووه می بوو، ئه گه رچی له  ژنی 
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یه كه می كوڕ و كچێكی زۆری هه بوو، )حاجی سه ید مراد هه ناره یی( دیارترین نه وه ی 
حاجی )سه ید ئه حمه د قادر( بوو، به اڵم له  حاجی ڕه حمه  هیچ منداڵێكی نه بوو، واتا و 

»وجاخ كوێر« بووه .
ژنی یه كه می حاجی سه ید ئه حمه د ناوی )شه مسه  حوسێن عه بدولڕه حمان( بوو، شه مسه  
ئه مین(،  سه ید  و  مراد  سه ید  حاجی  و  ڕه وف  سه ید  )حاجی  به ناوه كانی  كوڕ  »سێ 
دووكچ به ناوه كانی )هه یبه  و عائیشه («ی لێ بوو، حاجی )سه ید ئه حمه د قادر محمد(، 

)عائیشه (ی كچی بۆخۆی دابوو به ژن له به رامبه ر )حاجی ڕه حمه (ی هاوسه ری.
ئه گه رچی حاجی سه ید ئه حمه د ژنی پێشووی زۆر پێش حاجی ڕه حمه  هێنا بوو، به اڵم 
كردبێت.  ڕه حمه دا  له گه ڵ حاجی  هاسه رگیری  په نجاكاندا  و  له  سااڵنی چل  پێده چێت 
له سااڵنی  نازانرێت  زواج«  »عقد  هاوسه رگیری  گرێبه ستی  نه بوونی  به رده ست  به هۆی 
چه ند هاوسه رگیریان كردووه  به اڵم ئه وه  ڕوونه  كه  حاجی سه ید ئه حمه د خۆی زۆر له  
حاجی ڕه حمه  گه وره تر بووه .  نازانرێت حاجی سه ید ئه حمه د و حاجی ڕه حمه  چه ند 
ساڵ پێكه وه  ژیاون به اڵم ئه وه ی به  تۆماركراوی له به رده ستدابێت نووسخه یه كه  له  قه سام 
به  كتابی ژماره  )١0١٣( كۆچی دوایی  له  مه حكه مه ی شه رعی كه ركوك  شه رعی كه   

حاجی سه ید ئه حمه د، به   به  به رواری )١٩٧٩/8/١٩( تۆماركراوه .
گوندی  خاوه نی  ئه حمه د(ه   حاجی )سه ید  گه وره ی  كه باپیره   ئه مین(  محه مه د  )سه ید 
ئه م  موڵكی  هه موو  باوكی  قادری  مردنی سه ید  كه دوای  ئه مین(ه ،  محه مه د  )هه ناره ی 

گوندی )هه ناره (یه  بۆ حاجی سه ید ئه حمه د مایه وه .

گۆڕانكارییه كانی دوای جه نگی جیهانی دوه م و هاتنی ماڵی حاجی بۆ كركوك.
)١٩٣٩ده ستی  ساڵی  له   خایاند  ساڵی  )پێنج(  نزیكه ی  كه   دووه م  جیهانی  جه نگی   
میحوه ردا،  به ره ی  به سه ر  هاوپه یمانه كان  به سه ركه وتنی  هات(،  كۆتایی   ١٩٤٤ پێكرد 
كه  به  شكستی ئه ڵمانیای نازی كۆتایی هات .كاتێك واڵتانی براوا له  جه نگه كه  الفی 
یه كێك  بینی  خۆوه   به   گۆڕانكاری  جیهان  سیاسی  نه خشه ی  ڕاگه یاند،  سه ركه ونتیان 
له هه ره  گۆڕانكاریه  دیاره كان له  ڕۆژهه اڵتی ناوه ڕاست دروستكردنی )قه واره ی جوله كه ( 
بوو له ناودڵی وواڵتانی عه ره بیدا له سه ر )زه وی به ڵێندراو(، كه مه به ست لێی )ئۆرشه لیم(
فه ڕه نسا(  و  )به ریتانیا  بڕیاردرا  كه تێیدا  ناسێنرا.  ئیسرائیل  ده وڵه تی  به   دواتر  ه  
واڵته   دوو  ئه و   )١٩٤8( ساڵی  له   ئه وه بوو  بكه ن  دروست  جوله كه كان  بۆ  ده وڵه تێك 
كه وتنه  كۆكردنه وه ی جوله كه كان، زۆربه ی جوله كانی جیهانیان له  )ئیسرائیل( كۆكرده وه  

به مه به ستی دروستكردنی ده وڵه ت. 
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)عێراق(یش یه كێك له و واڵتانه بوو كه  ژماره یه كی زۆر جوله كه ی تێدا بوو، وه لێ هاتنی 
ساڵی  بۆ  ده گه ڕێته وه   مێژووه كه ی  هه یه .  دێرینی  مێژوویه كی  عێراق  بۆ  جوله كه كان 
)٦١2 پێش زاین(، كاتێك نه بوخوزنه سه ری كلدانی )ده وڵه تی بابلی نوێ(، له  شاری 
شاره كه یان  جوله كه كان،  ڕه سه نی  زێدی  )ئۆرشه لیم(  سه ر  كرده   هێرشی  )بابل(ه وه  
سووتاند و  له گه ڵ خۆیاندا )چل هه زار( جوله كه یان به دیل گرت و هێنایان بۆ شاری 
بابل له وێ نیشته جێیان كردن، له  مێژوودا ئه م ڕووداوه  به   )تااڵنی بابل( ناوده برێت. 
لێ جوله كه كان خاوه ن )ئه هلی كیتاب(ن و نه وه ی )موسا( پێغه مبه رن. ئێستاشی پێوه  
بێت كه م و زۆر پاشماوه ی ئه و جوله كانه  له  عێراقدا هه ر ماون، ئه گه ر به وردی سه یری 
ئاماره  كۆنه كانی دانیشتوانی عێراق بكه ین ده بینین چ له  ناوه ڕاست و باشوری عێراق 
ئه م  نیشته جێبووه ،  تێدا  زۆری  جوله كه یه كی  كه ركوك  به تایبه ت  كوردستان  له   یاخود 
هه ر شوێنێكدا،  له   كاربوونه   ده ستی  كانگای  و  كارزان  و  پیشه وه ر  به زۆری  جوله كانه  
نیشته جێ بووبێتن به  كاری بازرگانی و دوكانداری و مسگه ری و خومخانه )بۆیه  كردن(، 

كوتاڵگه ریه وه  خه ریكبوونه .
سه ر  له   پێویسته   جوله كه كان  كه   جیهاندا  به   جاڕدرا  كاتێك  له ساڵی)١٩٤8(،   
)زه وی به ڵندراو( یه كبگرن، جوله كه كانی عێراقیش بنه وبارگه یان پێچایه وه  به  ئومێدی 
كاته دا  له و  كرد،  ئۆرشه لیم  له   ڕوویان  سه ربه خۆ  و  یه كگرتوو  ده وڵه تی  دروستكردنی 
كڕینی  بۆ  كرد  شاره كان  له   ڕوویان  قۆسته وه   هه له یان  ئه م  پاره داره كان  و  بازرگان 
موڵك و ماڵی جوله كه كان، حاجی )سه ید ئه حمه د(، له  سه ره تای په نجاكانی سه ده ی 
ڕابردوو، وه ك بازرگانێك سوودمه ندبوو له  كڕینی چه ند خانو و موڵكێك له  كه ركوك له  
نزیك قه اڵی كه ركوك، كه  حاجی ڕه حمه  به  زیاتر له   )سێ( خانوو مه زه نده ی ده كرد، 
خانووه كان زیاد له  دوو نهۆم بوون. یه كێك له  خانووه كانی حاجی سه ید ئه حمه د له  نزیك 
مزگه وتی )نائیب ئۆغڵۆ( بوو له  حه سیره كه . به هۆی ئه وه ی حاجی سه ید ئه حمه د پاره ی 
له به رده ست بووه  ئه و خانووانه ی كڕیوه  و دواتر كرێچی تێكردون، به  زۆری كرێچیه كانی 
تێكه ڵه یه ك بووه  له  دانیشتوانی ئه هلی شاری كه ركوك له  عه ره ب و توركمان و كورد. 
حاجی ڕه حمه  خۆی ده یگێڕایه وه  »كه  كورد و عه ره ب و توركمان وه ك برا هه موو پێكه وه  
له  خانوویه كی چه ند نهۆمیدا ژیانیان كردووه ، به بێ ئه وه ی هیچ كێشه یه ك ڕوویدابێت«. 
به و هۆیه وه  حاجی ڕه حمه  فێری زمانه كانی توركمانی و عه ره بی بووه ، وه لێ به داخه وه  

ئێستا هیچ له  موڵكه كانیان نه ماوه .
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ڕه حمه  محه مه د ده چێت بۆ ماڵی خوا، ده بێت به  حاجی
هه تا  ئه نجامده دا،  گه شتیان  واڵخ  به   بووه ،  پیاده   به   به زۆری  كۆندا  له   سه فه ركردن 
له مدوایانه دا ئۆتۆمبێل و فرۆكه  په یدابوو، ئه وكات حه جكردن پاره یه كی زۆری تێده چوو، 
یه كه مین  كردووه ،  خوای  ماڵی  حه جی  گه شتی  دووجار  ته مه نیدا  له   محه مه د  ڕه حمه  
ئه نجامداوه .  ئۆتۆمبیل  و  پیاده   به   ئه حمه د  له گه ڵ حاجی سه ید  ماڵی خوای  گه شتی 
دووه مین گه شتی حه جی ماڵی خوای به  فڕۆكه  ئه نجامداوه  كه  پێده چێت ئه مه یان له  
زۆریان  ماوه یه كی  ئه حمه ،  له گه ڵ حاجی سه ید  ئه نجامدابێت هه ر  سااڵنی شه سته كاندا 
پێچووه  له  كاتی چوون و گه ڕانه وه یاندا بۆ والتی سعودیه . واده رده كه وێت حاجی سه ید 
ئه حمه د، حاجی ڕه حمه ی زۆر خۆشویستبێت، چونكه  له  كاتی ده رچوون و سه فه ره كانیاندا 

هه میشه  پێكه وه  بوونه . 

قوڕه  ڕه شه كه ی مۆردانه  و چیرۆكی چوونی سه ید مراد بۆ ئه سته نبوڵ
بۆ چاره سه ركردنی كێشه ی موڵكایه تی و یه كالكردنه وه ی سنووری هه ردوو هه ناره ، كه  
له وكاته دا به  )هه ناره ی سه رو هه ناره ی خوارو( ناسرابوو، سه ید مراد،  باپیره  گه وره یان 
ده چێته  ئه سته نبوڵ بۆ هێنانی فه رمان به مه به ستی چارسه ری بنبڕی كێشه ی موڵكایه تی 
ئه و دوو هه ناره یه ، حاجی ڕه حمه  چیرۆكه ی به م شێوه یه  ده گێڕایه وه  »كاتێك سه ید مراد 
ده چێته  ئه سته نبوڵ بۆ هێنانی فه رمان و چاره سه ركردنی كێشه ی هه ردوو هه ناره ، وه ك 
غه ریبێك له  ئه سته نبوڵ  زۆر ماندو ده بێت له  كۆاڵنێك الده دات الی كانیه كی ژنان، ئه و 
كاته  كانی و كارێز باو بووه  وه ك سه رچاوه یه ك بۆ دابینكردنی ئاو. كاتێك ژنانی سه ر 
كانی ده كه نه  ده نگه ده نگ و هۆسه ، دیاره  له سه ر نۆره  بڕێ بووه  بۆ ئاو پڕكردن یه كێك له  
ژنه كان به  هاوڕێ ژنه كه ی دی ده ڵێت«سه رت به  قوڕه  ڕه شه كه ی مۆردانه » دیاره  سه ید 
مراد توركی زانیووه  و گوێ قواڵغی ژنانی كانی بووه ، هه ركه  گوێی له  )قوڕه  ڕه شه كه ی 
مۆردانه ( ده بێت خێرا ده چێته  الی ژنانی سه ركانیه كه  و دوای ساڵوكردن به ژنه ی قسه كه ر 
ده ڵێت«تۆ له كوێ ده زانی مۆردانه  قوڕی ڕه ش«ی لێیه ، ئیدی ژنه ش چیرۆكی )قوڕه  
له   ئێوه   ده ڵێت »كه واتا  مام سید  و  ده كات  باس  مام سه ید  بۆ  مۆردانه (  ڕه شه كه ی 
عاده تێكی  وه ك  ته بیعه تانه   سه غی  ژنه   ئیدی  خزمین  ئێمه   و   جه باری(ین  )ساداتی 
خانه دانی ئه و كاته ، كه  ژنان شان به شانی پیاوان ڕۆڵیان بینیووه  له  كاروباری ماڵ و 
میوانداری و خزمه تكردن به  میوانی كاروانسه را و دوره ڕێ، سه ید مراد ده باته وه  بۆماڵ 
خۆیان له  ئه سته نبوڵ و له وێ مام سه ید به م خزمه  دوره  ده سته ی شاد ده بێته وه  و خزمی 
خانه خوێ دوای خۆشحاڵی خزمه تكردنێكی جه بارییانه  كاره كانی فه رمانی گونده كانی هه ر 
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دوو هه ناره  بۆ مام سه یدی خزمی ڕایی ده كات«، به م جۆره  به بێ كێشه ، هه ر دوو هه ناره  
له سه رده ستی مامه  سه ید مراد ڕێكده كه ون. دواتر )هه ناره ی خوارو هه ناره ی ژورو( به  
)هه ناره ی محه مه د ئه مین و هه ناره ی محه مه د سه عید( ده ناسرێت ده بن به  دووگوندی 

درهاوسێ و سه ربه خۆ.

 حه سه ن زیره ك له  بۆكانه وه  بۆ ناوچه ی جه باری
بۆكان  شاری  له   كوردستان،  ده نگخۆشه كانی  هونه رمه نده   له   یه كێكه   زیره ك  حه سه ن 
هونه ره   و  به ده نگه خۆشه كه   له دایكبووه ،  ئیران(  )كوردستانی  ڕۆژهه اڵت  كوردستانی 
ڕه سه نه كه ی سه رنجی گوێگرانی بۆالی خۆی ڕاكێشاوه ، وه ك ده ڵێن ئه گه رچی خوێنه وار 
نه بووه  به اڵم به  )ئوستادی هونه ری ڕه سه نی كوردی( داده نرێت. ده توانین بڵێین »ئه گه ر 
عه ره ب ئوم كه لسومی هه بێت كوردیش حه سه ن زیره كی هه یه »، ئه وكات حه سه ن زیره ك 

زۆربه ی گۆرانیه كانی له  ئێزگه ی تاران تۆمار كردبوو له  سه ر قه وان.
له  شێوه ی ته سجیلی  بوو  ئامێرێك  باوباوی قه وانبوو، قه وان   هه رچه نده  ئه و زه مانه ، 
ئێستا، شریتیان ده كرده  سه ر و كاریده كرد »نه وار«یشیان پێده وت. ئه و ده مه  چه ند 
هونه رمه ندێكی كه م هه بوون گۆرانیان ده وت و شریتیان ده ست ده كه وت له وانه  )حه سه ن 
زیره ك و مه زهه ری خالقی و عایشه شان، و ره سوڵ گه ردی و تایه ر تۆفیق و عه لی مه ردان 
و.. هتد، ئه و ئامێره  »قه وان« ته نها ماڵه  ده وڵه مه نه كان هه یان بوو، دیاره  ماڵی  حاجی 

ڕه حمه ش وه ك ماڵێكی ده وڵه مه ند قه وانیان هه بووه . 
حاجی ڕه حمه  وایده گێڕایه وه  كه  »ڕۆژێك كابرایه كی بااڵبه رزی ڕه ش ئه سمه ری جه مه دانی 
دوای  ناساند،  زیره ك  حه سه ن  به   خۆی  و  له ده رگایدا  كوردییه وه ،  قاتێكی  به   به سه ر 
فه رموو لێكردن و پێشوازی حاجی سه ید ئه حمه دی مێردی بردنی بۆ دێوه خان، دوای 
چاوه ڕوانیه كی كه م و پشووشكاندنێك به  گۆرانی ڕه سه نی كوردی به  چریكه ی زیره ك 
مه جلیسی دێوه  خانیان گه رمكرد«،  دیاره  عاده تی حه سه ن زیره ك وابووه  كه  له و كاته دا 
شار به شار و دێ به دێ ده گه ڕا، وه ك هونه رمه ندێكی گه ڕۆك له  نزیكه وه  هونه ره كه ی 
خۆی به  هه وادارانی ده ناساند و  گۆرانی ده وت و له به رامبه ردا پاره یان پێ ده دا، حاجی 
ئاماژه ی به وه ده كرد »چه ند جارێك حه سه ن زیره ك هاتووه  بۆ گوندی هه ناره  بۆ ماڵی 
ئه وان و گۆرانی وتووه ، دێوه خانیان جمه ی هاتووه  له  ئه هلی گوند بۆ له  نزیكه وه  گوێگرتن 
و بینینی حه سه ن زیره ك، بۆیه  خه ڵكی گوند لێی كۆبوونه ته وه  كه یفیان پێ هاتووه ».
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ناوچه ی جه باری، وه ك گۆڕه پانی یه كالكردنه وه ی جه نگه كان 
كاتێك شێخ محمودی نه مر، ده ستی كرد به  جموجۆڵی كاری سیاسی و وه ك عه له مداری 
دروستكردنی  به هیوای  كرد،  به رپا  شۆڕشی  كورد  میلله تی  مه فه كانی  به دیهێنانی 
كوردستاندا  ناوچه ی  زۆر  له   كوردستان،  ده وڵه تی  ناوی  له ژێر  سه ربه خۆ  قه واره یه كی 
به ره ی پشتیوانی كردن له  شێخی نه مر په ره ی سه ند، هه موان به  سواره ی پڕچه ك كراو 
به شداری شۆڕشی شێخی نه مریان كرد، ناوچه ی جه باریش وه ك یه كێك له و ناوچانه  به  
به  فه رمانده یی )سه ید محه مه دی جه باری(  له  سواره ی ساداتی جه باری  زۆر  هێزێكی 
دایانه پاڵ شێخی نه مر، به توندی به ره نگاری دوژمنی ئه و كاته  كه  ئینگلیزه كان بوونه وه ، 
عه شیره تی   گونده كانی  كه ڵه پیاوانی  له   خۆی  كه   جه باری  محه مه دی  سه ید  هێزه كه ی 
جه باریدا ده بینیه وه ، هه ریه ك به  جۆرێك یارمه تی هێزه كه ی فه رمانده  )سه ید محه مه دی 
سواره ،  به   و  كردن  خۆبه خت  به   هه بوو  ماده   به   هه بوو  شۆڕشیانده دا  و  جه باری( 
بووه ، دژ  به درێژایی مێژوو، چه خماخه ی مه شخه ڵداری شۆڕش  ناوچه ی جه باری  وه لێ 
به داگیركه ران، نه یان ویستووه  ناوچه كه یان له الیه ن بێگانه وه  فه رمانڕه وای بكرێت، له و 
پێناوه شدا هه میشه  به  شه هید و قوربانی و ماڵوێرانی باجه كه یانداوه ، هه ر له  سه رده می 
گوندێكی  ناوچه ی جه باری، چه ند  كردۆته  سه ر  توندی  هێرشی  كه   ئه فشار،  نادرشای 
ناوچه كه ی سوتاندووه . ده گه ڵ عوسمانیش هه میشه  ناكۆك بوون له گه ڵ سیاسه تی ئه و 
ده وڵه تانه  و به داگیركه ر وه سفیان كردوون و له به ره نگاربوونه وه دا بوون له  دژیان. هه موو 
له  پێكهێنانی سواره  و تیپی سوپایی دژ  ناوچه ی جه باری ڕۆڵیان گیڕاوه   گونده كانی 
به داگیركه ران، هه ر سه رده مه  و له  ژێر فه رمانده یی پیاوێكی ئازا و لێهاتووی ناوچه كه یان 
به  ڕوحیه تی  بۆیه   ئامۆزان و ده چنه وه  سه ریه ك پشت،  وه لێ جه بارییه كان هه موویان 
هاوپشتیه وه  هه میشه  یه كگرتوو یه ك ده ستبوون، سڵیان له  دوژمن نه كردوه ته وه . پیاوانی 
گونده كانی هه ناره  و كوڵه بانیش شان به شانی پیاوانی گونده كانی تری ساداتی جه باری 
محه مه دی  سه ید  سواره كانی  له   خه باتكردن  و  تێكۆشان  له   گێڕاوه   به رچاویان  رۆڵی 
جه باری بوون، هاوده م و هاوده ستی بوون، سه ید محه مه دی جه باری سه ره ڕای ئازایی 
و لێهاتویه كه ی وه ك فه رماده یه كی قاره مان پیاوێكی زیره ك و هه ڵكه وتوو بووه  و شێخ 
و كه سی  فه رمانده   به   باوه ڕپێكراوه كانی خۆی  له  هه ره   یه كێك  نه مر وه ك  مه حمودی 
نزیكی خۆی بۆی ڕوانیه وه  و پێ ی وتووه  »خاڵۆ سه ید محه مه د«، حاجی سه ید ئه حمه د 
وه ك ده وڵه مه ند و خانه دانێك ڕێزێكی زۆری له  سه ید محه مه د جه باری گرتووه  و هه میشه  

هاوكاری سواره ی ساداتی جه باری كردووه ، به  چه ك و ماده .
له  مێژوودا واریده  جه باریه كان هه میشه  له به ره ی گه لن دژ به  سته م ده جه نگن،  كاتێك له  
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ساڵی )١٩٤٦(، )پ. د. ك( داده مه زرێت، مه ال سته فا بارزانی جاڕی شۆڕش ڕاده گه ێنێت 
زۆربه ی خه ڵكی كوردستان ده بن به  پاڵپشت و هه واداری شۆرش، )ساداتی جه باری(
)پیرمه ئموون(  بنكه ی  دواتر  ڕاده گه یه نن،  شۆڕش  بۆ  خۆیان  پالپشتی  زوو  هه ر  ش 
داده مه زرێنن له  ناوچه كه  به  فه رمانده یی )عادل عیزه ت(، به  ئومێدی ده ركه وتنی خۆری 
ئازادی و گه یشتن به  كه ناری سه ربه خۆی بۆ كورد و كوردستان، به اڵم هێشتا میلله ت 
له  قوربانیدان ماندوونه بووه  بۆیه ، دوای نسكۆكه ی ساڵی )١٩٧٥(، له كاتی جۆشدان و 
سه رهه اڵنه وه ی شۆڕشی نوێ به ڕابه رایه تی )ی. ن. ك(، به سه ركردایه تی )مام جه الل 
تاڵه بانی(، خه باتی ساداتی جه باری تێكه ڵ به  گوڕوتینی شۆڕشی نوێ ده بێت و  كه رتی 
سیمبوڵی  و  شوناس  به   ده بێت  ڕیشه ،  مامه   شه هید  فه رمانده یی  به   جه باری  چواری 
به ره نگاری، گونده كانی ناوچه ی جه باریش ده بێت به  النكه ی شۆڕشگێڕان و سه نگه ری 
موقاوه مه ت. هه تا پرۆسه ی ئه نفال زه برێكی كوشنده  له  ناوچه كه ده دات و نزیكه ی )٦00( 
كه س له  پیاوان و ژنانی گونده كانی ناوچه ی جه باری له گه ڵ خۆیدا ڕاپێچ ده كات و له  
پرۆسه ی ئه نفالدا ونیان ده كات و سه رجه م خانووه كانی گونده كانی ناوچه كه ش له گه ڵ 

زه ویدا ته خت ده كات.  
              

كۆچی دوایی
ئه و ژنه ی كه  دوو جه نگی جیهانی بینیبوو، كه وتنی زۆربه ی مه لیك و سه روه ك كۆماره كانی 
)سه دام  تااڵوه ی  ئه و  ڕه نگه   دیكتاتۆره وه ،  حوسێنی(ی  )سه دام  به   بینیبوو،  عێراقی 
نه دیبێت،  وه های  سته مكاری  و  دیكتاتۆر  ته مه نیدا  له   چه شتبێت  حاجی  به   حوسێن( 
چونكه  جگه له  ماڵ وێرانی و كاولكردنی گونده كه یان و شێواندنی زێدی یادگارییه كانی 
و  )ئه مین(  به ناوی  زڕكوڕێكی  و  برای  )حه بیب(ی  به عس  ڕژێمی  ده ربه ده ركردنی،  و 
 )١٩8٣( ساڵی  له   كرد،  شه هید  كاتدا  له یه ك  ئه مین(  )هێرش  به ناوی  كوڕه زایه كی 
به رشااڵوی   نزیكه كانی  له  خزمه   زۆرێك  و  ئه مین(،  و  به ناوه كانی )كه ریم  برای  دوو  و 
كۆتاییه كانی  واده كات  ڕووداوانه   ئه م   ،)١٩88( ساڵی  له   كه وتن  ئه نفال  جینۆسایدی 
ته منی ناخۆشترین ڕۆژگاره  تاڵه كانی ژیانی بێت. وه لێ دوای له ده ستدانی حاجی سه ید 
ئه حمه د كه  په ناگه یه كی زۆر باش بوو بۆ حاجی ڕه حمه ، ورده  ورده  باری حاجی ڕه حمه  
ڕووداوه   نا،  ئاوابوونی  ملی  زه رده په ڕ  به ره و  ئاواته كانی  و  هیوا  خۆری  و  كه وته لێژی 
پیره  حاجیه كی  ته مه نی خراپ سه ریان كرده  جه رگی  كۆتایی  ناخۆشه كانی ساڵه كانی 
وجاخ كوێر، ژیان زۆرجار وه ك كائینێكی بێ ویژدان به زه یی به كه سدا نایه ت و ڕابردووی 
كه س له به رچاو ناگرێت و تووشی جه رمه سه ی و كوێره وه ری ده كات،  حاجی ڕه حمه  
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دوای ته مه نێكی زۆری نزیك له  سه ده یه  ژیانكردن، له  وێستگه كانی ته مه نیدا ژیانێكی 
تاڵ و شیرین به سه ر ده بات، له الیه ك بێوه فایی ده ور و زه مان و كڵۆڵی خیتامی به ختی 
و  چوون  به ده مه وه   له   نه وه كانی،  گرتنی  به دوور  خۆ  و  په راوێزخستن  په كه وتنی،  و 
ئامێزی  له   ته مه نیدا  كۆتایی  له ساڵه كانی  ده كات،  حاجی  له   وا  ئه مه   به خێوكردنی، 
)مه نیجه  محه مه د عارفی خوشكی و نه جیبه  سه دره دینی براژنی(خۆی ببینێته وه ، هه تا 
مه نیجه   الی  ده كه وێته   و   ده كات  كێش  خۆی  الی  به ره و  خانه واده كه ی  وه فای  دواتر 
نه خۆشیه وه  ده ینااڵند  به ده ست چه ندین  ئه گه رچی حاجی ڕه حمه   محه مه دی خوشكی. 
به ته واوی  كه   بوو   زۆر  به ڕاده یه ك  كێشی  ته مه نیدا  كۆتایی  ماوه كانی  له   له وه ی  جیا 
ماندوی ده كرد، سه ره نجام له  شه وی له  ناحیه یی شۆڕشی سه ربه  قه زای چه مچه ماڵ له  
ماڵی مه نیجه ی خوشكی له  دره نگانێكی شه ودا، له به رواری 2٦ له سه ر 2٧ی مانگی یه كی 
200٧، ده وروبه ری سه عات ٣شه و بۆدواجار چاوی لێكنا و به ره وهه وارگه ی هه میشه یی  
بنه وبارگه ی پێچایه وه  و كۆچی دوایی كرد. به یانی هه مان ڕۆژ ته رمه كه ی له  گۆڕستانه  
دوو  كه   ژنێك  و  درێژ  دورو  ژیانێكی  دوای  كرا،  ئه سپه رده   كوڵه بان  گوندی  تازه كه ی 
جه نگی جیهانی بنیبوو ڕوخانی سه دامی بینیبوو، به  هه موو خۆشی و ناخۆشیه كانیه وه  
ژیانی به جێ هێشت هه رچی ڕاز و نیاز و چیرۆك و یاده وه ری هه یه  مه رگ له  خۆیدا ونی 

كرد. 
تێبینی// ئێمه  بۆماوه ی زیاتر له  )١٥(ساڵ له  خزمه ت حاجیدا بووین، به هۆی ئه وه ی 
هه م پورم بوو هه م الی ئێمه  ده ژیا، بۆیه  من زۆر ئاشنام به  چیرۆك و  سه رگوزشته كانی 
چه ندین جار داینشاندووم له ته نیشتخۆی شتی بۆ  باسكردووم چیرۆك و حه قایه ت و 
گێڕانه وه ی زۆری البوو، به داخه وه  ئه و زه مانه  به هۆی سه رقاڵیم به خوێندنه وه  نه متوانی 
به   به اڵم  بیرچووبێته وه ،  زۆرێكیانم  كردبێتم  لێ  فێڵی  بیره وریم  ڕه نگه   تۆماریانبكه م، 
مجلیس وزارهه ڵهێنانه كانیه وه  دیار بوو كه حاجی ڕه حمه  چ ژنێكی خانه دان و دونیادیده  
و خۆشخوان بووه ، ژنێكی به غیره ت به ڕه حم، گورجوگۆڵ به شه هامه ت زیره ك و زیته ڵ 

قسه زان.. هتد
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لە ئـەدەبی منـدااڵن 
کۆمیـدی 

 رەزا شـوان
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منداڵـیەتی قۆنـاغـێکی زۆر گـرنگ و هەستیارە لە بنیاتـنانی کەسایەتی هـەر مـرۆڤـێکدا.
کۆمیـدی یا گەنجـەفە و گـاڵتەوگەپ لە ئـەدەبی مندااڵنـدا، رۆڵ و کارتێکـردنێکی گـرنگی 
کەسایـەتییەکی  بنیاتنانی  لە  و  منداڵ  تواناکـانی  خۆڕسکی  گەشەکردنێکی  لە  هەیە، 

ئاسایی دروست و هـاوسەنگ و کۆمـەاڵیـەتی و کـراوەدا.
مەبەست لە کۆمیدی یا گاڵـتەوگەپ و جەفـەنگ، ئەو جۆرە نووسینانـەن کە بە هۆنـراوە 
یا چیرۆک و چیرۆکە هۆنـراوە یا شانـۆیی یا بە نوکـتەی خـۆش، بە شێوازێکی ساکار و 
ئاسان و ناسـک و شـیرین و رەوانی گاڵـتەئامێز بۆ منـدااڵن داڕێـژراون، گـەشی دەخەنە 
سەر روویان و خۆشی و شادی دەخەنە دڵـە قنجەکـانیان و زەردخـەنە دەخەنە سەر لێوە 
ئاڵەکانیان و چـێژێکی خۆشیان پێدەبەخشن و دەیانهـێننە پێکەنین و هـەور و تەمی 
خـەم و بێزاری و نائارامییان دەڕەوێننەوە، هەڵچوون و باری گرژی و تووڕەبوونیان هـێور 
ناتـەواوە.  ئـەدەبێکی  ئـەدەبی منـدااڵن بەبـێ جـۆری کۆمـیدی  و ئاسایی دەکەنەوە.. 
گەرچی پێکـەنـین مەگـێزێـکە و لە دایکبوونـەوە لەگـەڵ مـرۆڤ دایـە، بەاڵم دەتـوانـرێت 
پێکەنینیش  بە  و  زەردەخـە  بە  پێکەنین،  بێتە  وروژانـدنەوە مرۆڤ  و  پاڵنەر  رێـی  لە 

گۆزارشت لە خۆشی و شادی خۆی بکـات.  
 

چـیرۆک و هۆنراوە و شانۆی کۆمیدی )گاڵتەئامێز(ی مندااڵن، کە لە فۆرمێکی هۆنەریی 
شـیرین و ناسکـدان، لە ناوەڕۆکـدا، گـەلی ئامـانج و مەبەسـت و پەنـد و ئامـۆژگـاری و 
رێنمـایی و بەهـای بـەرزی کۆمـەاڵیـەتی و مـرۆڤـایەتییان لەخۆگـرتوون.. ئامـاژەش بـە 
رەفتاری دروست و هەڵسوکەوتی پەسەند و رەوشتی باش و جوان دەکەن. گەلی تەوس 
و توانـج و پالر و تانە و تەشەریش لە بەدکاران و لە کـاری دزێـو و قـێزەوەن دەگـرن. 
ئەدەبی کۆمیدی زانیارییەکە وەکو هەریەکە لە زانیارییەکانی تر.. بە شارەزایی و لێزانین 
دێتـەدی. گەلێ لە نووسەران و هـونەرمەنـدانی جیهـانی، کە لەم بـوارەدا بەهــرەدارن و 
هۆگـری نووسینی بابـەتی کۆمیدین، توانیویانن سەرکـەوتن بەدەسـت بهـێـنن و چەنـدین 
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پەرتووکی بابـەت کۆمیـدیان بۆ منـدااڵن چـاپکـردوون و ناوبانگـیان پێـیان دەرکـردوون.
لە راستیـشدا، نووسـینی چـیرۆک و چـیرۆکە هـۆنـراوە و شانـۆی کـۆمـیدی بـۆ منـدااڵن 
کارێکی هیندە ئاسای و ئاسانیش نییە، کە هەر نووسەرێکی ئارەزوومەند بتوانێت خـۆی 
لە قەرەی بدات و سەرکەوتووبێت. چونکە نووسەری کۆمیـدی پێویستە شارەزای بنەما 
و مەرجەکـانی ئەم جـۆرە ئەدەبــە بێت و شارەزایی لە شـێوازی داڕشــتن و لە زمـان و 
فەرهـەنـگ و لە خواسـت و خولـیا و ئـارەزوو و لە قۆنـاغـەکـانی منـداڵی و لە جیـهانی 
مندااڵن هەبێت. بتوانێت خۆی لێیان نزیک بکاتەوە و بچێتە دڵ و هۆشیانەوە، لە راز و 
نیاز و لە پاکی و بێتاوانیان تێبگـات.. پێویستە نووسـەرێـکی خەیـاڵ فـراوان و بیـرتـیژ 
بێـت، کەسێکی رووخـۆش و گـەش و لێـوبەخـەنـدە و دەم بە پێـکەنین و گوفـت شیرین 
بێت، کراوە و گەشبین بێت. توانای داهـێنانی پاڵەوان و کـاراکتەری کۆمیدی گاڵـتەئـامێز 
و قوشمەچـی بۆ نووسینەکـانی بۆ مندااڵن هەبێت.. دوور لە شێوازی چاولێکەری سواو 
و ئێکسپایەر، دوور لە دووبارەکردنەوەی رۆتینی بـاوی رۆژانـە و قوتابخـانە. پێویستە 
بابەتەکـانی نووسینە کۆمیدییەکـانی بۆ منـدااڵن ئاراستەکـراوبـن، کـورت و پوخـتـبن. بە 
شــێوازێکی ئاسان و شــیرین و ناسـک و رەوان دایـان بـڕێـژێت، بتـوانێت بە ئاسانیش 
سەرنجی منـدااڵن رابکـێـشێت و بیان هێنێـتە پێکەنین و تا کۆتـایی واز لە خوێندنـەوەی 
نووسینەکانی نەهـێنن و چێژیان لێوەربگـرن.. گرنگیشە لە نووسینەکانیدا راستگۆبێت. 
بیانەوێت  ئەو کەسانەی  بۆ  فێرکردنە،  بابەتێکی پەروەردەیی و  یا جەفەنگی  کۆمیدی 
و  لێهاتـوو  وانەبێـژی  مامۆستایـانی  بکەنەوە..  تاقی  خۆیان  و  بنووسن  بوارەدا  لەم 
بەڵـدیش، گەر بیانەوێت و بتوانن، ئەو بابەتانەی گـرانن بە الی قوتابییەکانیانەوە، گەر 
بەرگـێکی کۆمیدی بکەن بە بەریانـدا و بە شێوازێکی ئاسان و رەوانی گاڵتەئـامێز دایان 
بگەیەنن..  قوتابییەکانیان  بە  مەبەستەکانیان  و  پەیـام  ئاسانی  بە  دەتوانـن  بـڕێـژن.. 
لە  و  دەبـن  فـێریـان  و  دەگـرن  وەریان  بە خـۆشییەوە  و  ئاسـانی  بە  قوتابییەکـانیان 

بیریـان ناچـنەوە. 
لە جیهانی جەنجاڵی پڕ لە سەرقاڵبوونی ئەمڕۆدا، منداڵەکانمان پێویستییەکی زیاتریان 
بە بە خـۆشی و شـادی و بە کامەرانی هەیە، پێویستییەکی زیاتریان بە گەشی و بە 
کرانەوە و رووخۆشی و بە زەردەخەنە و بە پێکەنین هـەیە.. پێویستە پێکەنین ببێت بە 

بەشـێک لە ژیـانی رۆژانەیـان. 
 

لە ئەمـڕۆدا، لە هـەنـدێ لە واڵتـانی ئەوروپـادا، بۆ خامـۆشکـردنی سـوێ و ئـازارەکـانی 
نەخۆشیـیەکـانی منـدااڵن، کەسانی گاڵـتەئـامێز و سوعـبەتبـاز و قوشـمەچی و نوکتەبـاز، 
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سەردانی نەخۆشخانەکانی مندااڵن دەکەن و ئاهەنگ و بەرنامەی پڕ لە پێکەنین و شادی 
دەروونیـانەوە و  و  زۆر دەخـەنە دڵ  دەکـەن و خۆشـییەکی  پێشـکەش  و خۆشیـیـان 
ئـازارە  و  ئێش  لە  زۆر  رادەیەکی  تا  دەکەن..  پێشکەش  و سەمەرەیـان  شـتی سەیـر 

دەروونی و جەسـتەییەکـانیان کەم دەکـەنە. 
زۆر بە کورتی باس لە هەنـدێ لە سوودەکـانی چـیرۆک و هۆنراوە و چیرۆکەهۆنراوە و 
شانۆی کۆمیـدی و گاڵتەئامێز بۆ منـدااڵن دەکەین، بەو هـیوایەی کە دایکـان و باوکـان 
و مامۆستاکـان و پەروەردەکـاران و نووسـەران و هـونەرمەنـدان سوودیـان لێوەربگـرن: 
١ـ هۆنراوە و چیرۆک و چیرۆکەهۆنراوە و شانۆی کۆمـیدی، پێویستیـیەکی گـرنگـن بۆ 
هـانـدانی منـدااڵن، بۆ ئـەوەی هـەر لە بچـووکییەوە هـۆگـری خوێنـدنەوە ببن، دوور لە 

شـێوازی چاولـێکەریی تەڵـقـین ئاسـایی و لە ئاخـنینی ئامـۆژگاری وشـک. 
2ـ زەردەخـەنە و پێـکەنین کـارتێکـردنێـکی ئەرێنیـیان لە ئـاراسـتەکـردنی منـدااڵن و لە 
بنیاتنـانی کەسایەتی و داهـاتـوویـان دا هـەیـە.. بە گەشبینیـشەوە لە داهـاتوو دەڕوانـن. 
٣ـ بابەتە کۆمیدییەکـان کە لە ناوەڕۆکـدا مەبەستدارن، هـانی منـدااڵن دەدەن کە باشتر 
و قووڵـتر بیربکـەنەوە.. ئـەو مەبەستانـەش هـەڵـبهـێـنجـێـنن کە لە نووسیـنەکـانـدان.

٤ـ نووسـەرانی ئـەدەبـی منـدااڵن، لە میـانەی بابـەتە کۆمـیدی و گـاڵـتەئـامێزەکـانیانەوە، 
دەتوانـن مەبەسـت و پەیـامە ئەرێنییەکـانیان و گـەلێ پەنـد وانـە بە منـدااڵن بگەیـەنـن. 
٥ـ بابەتە کۆمیدییەکـان، سەرەڕای ئەوەی کە خۆشی و شـادی دەخەنە دڵی منـدااڵنـەوە. 

دڵـنیایی و هــیوا و گەشبـینی و متمانە بەخۆبوونیشـیان پێـدەبـەخـشن. 
٦ـ بابەتە کۆمیدییەکان هۆکـارێکن بۆ هـێورکردنەوەی نائـارامی و گـرژی و تـووڕەیی و 
هەڵچـوون و شڵەژان و دڵەڕاوکێ و بۆ لە بیربردنەوەی دڵتەنگی و خەفەت و خەمۆکی. 
٧ـ زەردەخـەنە و پێـکەنـین و رووخـۆشی و گـەشی و کـرانـەوە، هـۆکـارن بۆ پێکـەوە 
هەڵکـردن و بۆ دروستکـردنی هـاوڕێتی و پەیـوەندییەکی ئەرێـنی لە نێـوان منـدااڵنـدا. 
8 ـ بابـەتە کۆمیدییەکـان، حـەز و چـێژی خوێندنـەوە لە دەروونی منـدااڵنـدا دەڕوێـنن. 
٩ـ پـرەنسیپە ئەرێنییەکـانی رەوشـت بەرزی و رەفـتار دروستی لە منـدااڵنـدا دەڕوێنن. 
١0ـ بابـەتە کۆمیدییـەکـان، چـۆست و چاالکییەکـانی منـدااڵن شحـن و تـازە دەکەنـەوە. 
١١ـ بابـەتە کـۆمیـدییەکـان، بـاری مەینـەتیـیەکـان سـووک دەکـەن، سـوودێـکی زۆری 
تەنـدروستـیـیان هـەیـە، چـارەسـەری گـەلـێ لـە گـرفـت و لە نـەخـۆشـیـیە دەروونـی و 
جەسـتەییەکـان دەکەن، سـوودێـکی زۆر بە ماسوولکـەکـان و بـە دەمـارەکـانی لـەش و 

بە خـوێنـبەرەکـان دەبـەخـشن. 
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١2ـ بابەتە کۆمیدییەکـان، سۆز و خۆشەویستی و دڵنەرمی و ئاسوودەیی و دڵسۆزی و 
دلـۆڤـانی و راستگـۆیی و هـاوسـۆزی و هـاوخـۆشی بە منـدااڵن دەبـەخـشـن. 

 
لە ئـەدەب و فۆلکـلۆری کوردیمانـدا، گەلێ چیرۆک و چـیرۆکەهـۆنـراوە و هـۆنـراوە و 
شانـۆی کۆمیـدی و گاڵـتەئـامێـزمان هـەن، کە بـۆ منـدااڵن و مـێردمنـدااڵن شـیاون.. بـۆ 
نموونە، چیرۆکی )مریشکە قونـدە.. دەچـێت بۆ شاری شـووکردن( ئەمـەش بەشێکە لە 
دەقی چیرۆکی کۆمیدی )مـریشکە قـونـدە( کە چیرۆکێکی فۆلکلۆریی رەسەنی کوردییە: 

مـریشـکە قـونـدە بـۆ شـاری شـووکـردن بەڕێـکـەوت.. تـووشـی شـوانـێک بـوو.
شوانـەکە بە مـریشکە قـوندەی گـوتی : مـریشـکە قـونـدە بـۆ کـێوە دەچـی؟

مـریشکە قـونـدە گوتی : سندانی مریشـکە قونـدەی! بۆچـی دەڵـێی مریشکە قـونـدە؟!
شوانـەکە گـوتی : ئـەدی بـڵـێم چـی؟

مـریشـکە قـونـدە گـوتی : بــڵێ : 
نــــازێ .. نــــازێ
چـارۆک .. پـێـازێ
رەقــمە .. رەقـازێ

دەچـیە.. کـێـندەرێ؟ 
شـوانـەکە گـوتی :

نـــــازێ .. نـــــازێ
چــارۆک .. پـیــازێ

دەچـیە .. کـێـندەرێ؟ 
مـریشکە قـونـدە گـوتی : دەچـمە شـاری شـووکـردنێ. 

شوانـەکە گـوتی : وەرە شـووم پـێ بکـە.
مـریشکە قـونـدە: گـوتی : باشـە، بـەاڵم چـۆنـم بەخـێو دەکـەی؟

شـوانـەکە گـوتی : بـە نـانی شـوانی.
مـریشـکە قـونـدە گـوتی : کـەوابێ شــووت پـێـناکـەم! 

)تـا کۆتـایی چـیـرۆکـەکـە ..................( 
چـیرۆك و سەرگوزشتەکانی )مەال مەزبـوورە( و )ئەحەی کوڕنـو( و )خاڵە رەجـەب( و 
)اللە سەرحـەد( و )ئەحـۆل( و چیرۆک و نوکتەکانی ناو )رشتەی مـراوری ـ عەالئەدین 
سوجادی( کە بەشێوازی گاڵتەئامێز داڕێژراون بەشێکن لە بابەتی کۆمیدی و جەفەنگی. 

 



تهم 135
هو
ح
ڵی
سا

28

ئەمەش نموونەیەکی ترە لە چیرۆکی کۆمیدی فۆلکلۆری کوردیمان لە ژێـر ناوی هەبوو 
نەبوو.. کە بۆ مندااڵن لەبارە و دەیانهێتە پێکەنین و خۆشی و شـادی دەخـاتە دڵیانەوە:

هـەبــوو .. نـەبــوو 
کەس لە مـرۆڤ سەرسەخـتـتر نەبـوو.

هـەڵـیانگـرت، جـێگـای نەبـوو.
دایـانـنا، رێـگـای نەبـوو.

خـستـیانە بنمـیچ، دانـی چـوو بە ریــچ.
خـستـیانە نـاو تـاق، چـاوی چـوو بە زاق.
خـستـیانە سەر کەڵـەک، کەڵـەک رووخـا.

گـوتیان : کەڵـەک بـۆ رووخـای؟
گـوتی : ئەی بۆچـی گـیا لە بنمـدا دەڕوێ؟

گـوتیان : گیا بۆچـی لە بنـیدا دەڕوێی؟
گـوتی : ئەی بۆچـی بـزن سەرقـرتـم دەکـات؟

گـوتیان : بـزن بۆچـی سەرقـرتی دەکـەی؟
گـوتی : ئەی بۆچـی گـورگ چـاوم لێ زەق دەکـاتەوە؟
گـوتیان : گـورگ بۆچـی چـاوی لێ زەق دەکـەیـتەوە؟

گـوتی : ئەی بۆچـی شـوان حەلـەلـەم لێ دەکـات؟
گـوتیان : شـوان بۆچی حەلـەلـەی لێ دەکـەیت؟
گـوتی : ئەی بۆچـی داپیـرە ناهـێـڵێ بـدۆشــم؟

گـوتیان : داپیـرە بۆچـی ناهـێڵی بـدۆشــێ؟
گـوتی : ئەی بۆچـی مشـک سەردۆڵـەم دەخـوات؟

گـوتیان : مشـک بۆچـی سەردۆڵـەی دەخـۆیت؟
گـوتی : ئەی بۆ پشــیلە چـاوم لێ زەق دەکـاتەوە؟

گـوتیان : پشــیلە بۆچی چـاوی لێ زەق دەکـەیتەوە؟
پشـیلە گـوتی : کەتنـەکەی ئەلـە بە ریشـم،

ئـەگــەر لـێـــرە بـنـیـــــشــم.
دەچــــم بـۆ شـــاری تـــاران،

جگەرە قـوت قـوت دەکـیشـم. 
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)*( تا رادەیەک سـوودم لە چەنـد سـایتـێک و لەم سەرچـاوانە وەرگـرتوون:
١ـ الفکـاهـة في ادب االطفـال الیـوم .. دکـتورە وفـاء السـبیل.

٢ـ الفکـاهـة ضـروریة لتشجیع االطفـال علی القـراءة .. موقع میـدل ایست اونـالین.
٣ـ ادب االطفـال .. دکتور سـمیر عـبدالوهـاب احـمد .. عـمان ـ االردن : ٢٠٠٦ 

4ـ ئەدەبی مندااڵنی کورد.. بەرگی دووەم .. حەمە کەریم هەورامی .. هەولێر: ٢٠٠٧
٥ـ دیـالن.. کتێبی خوێنـدنـەوەی کـوردی ـ ئاستی دووەم .. دانـانی : فەهـمی کاکـەیی و 

مەهـابـاد قـەرەداغـی و ئەمجـەد شـاکـەلی .. سـویـد : ٢٠٠٣

رەزا شوان 
نەرویـج : ٢٠١٩
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چۆن مندااڵن لە مەرگی باوان ئاگادار دەکرێنەوە؟

مەهاباد قەرەداغی
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دەروونناسی ژیانی رۆژانە
پێناسەی  ناتوانن  و   دادەمێنن  لەبەردەمیدا  لوغزەیە گەورەکانیش زۆرجار  ئەو  مردن؛ 
سەختە،  بەرگەگرتنی  بێت،  جۆرێکی  بەهەر  ئیدی  تایبەت؛  بە  ئازیزان  مردنی  بکەن. 
چونکە بە کۆچی دوایی دانراوە و نەبینینەوەی کەسێکی زۆر ئازیز، یان کەسێکی کە 
دەبنەوە.  ڕووبەڕوومان  ژیاندا  لە  ڕووداوانەی  ئەو  لەسەختترین  یەکێکە  بووین،  هۆگری 
ئەگەر بۆ گەورەکان هێندە سەخت بێت، ئەی بۆ مندااڵن چۆنە، لە کاتێکدا ئەوان لە 
قۆناغێکی تەمەندان هێشتا دەرکیان هێندە بزێو نییە هەوڵی تێگەیشتن لە دیاردەکان 
بدات و جیهانی ئەو جیهانێکی بچوکی پڕ لە یارییە و کات الی ئەو ئەمڕۆیە و نە دوێنێ 

گرنگە بۆی نە سبەینێ مانای هەیە!
بۆ منداڵ و لە خەیاڵی منداڵدا؛ دایک و باوک جوانترین، باشترین، میهرەبانترین کەسی 
دنیایە. لە بیرکردنەوەی منداڵدا حکومەت و دامودەزگاکانی نە گرنگن و نەش هەر بوونیان 
هەیە، الی منداڵ باوان پارێزەر و دکتۆر و پاسەوان و نانپەیداکەر و سەرپەرشتیار و 
هەموو کەسێک و هەموو شتێکن. کە یەکێک لە باوانی بەهۆی مردنەوە لەدەست دەدات، 
مردنە  لەو  بیرکردنەوەی شۆکئامێزانە  ئاستی  ڕەچاوکردنی  بێ  بە  و  ڕاستەوخۆ  ئەگەر 
ئاگاداری بکەیتەوە، الی ئەو منداڵە واتای لەدەستدانی هەموو شتێک دەدات. الی ئەو 
پارێزەر و دکتۆر و پاسەوان و بەخێوکەر و سەرپەرشتیارەکەی لە دەست داوە، بۆیە 
ترسێکی قووڵی ال دروست دەبێت و خۆی وەک پووشێک دەبینێت بەدەم رەشەباوە دێت 

و دەچێت. 
هەندێ لە باوان زیاتر لە هەندێکی تر مندااڵن هۆگری خۆیان دەکەن. هۆگریی جۆرێک 
لە منداڵییەوە  وایە، بەاڵم گەر ئەو هۆگرییە  ئیدمان دروست دەکات، بۆ گەورەش  لە 
دروست بکرێت کاریگەری تووندتری دەبێت لە کاتی لەدەستدانی ئەو کەسەی هۆگری 
بووە. پێدانی خۆشەویستی بە منداڵ لە ساوایەتی و قۆناغەکانی تریشدا لە شیر و لە 
نان و لە ئاو پێویستترە، بەاڵم هۆگرکردنی لە ڕادەبەدەری منداڵ بە باوانەوە هەڵەیەکی 
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پەروەردەییە و دەبێتەهۆی وەستانی گەشەی منداڵ.
مردنی دایک یان باوک بۆ منداڵ؛ کارەساتێکی گەورەیە، بەاڵم دەکرێت قەوارەی ئەو 
کارەساتەی بۆ بچووک بکرێتەوە و زەبری ئەو شۆکەی کەمتر بکرێتەوە کە بەر دەروونی 
دەکەوێت لە ئەنجامی زانینی لەدەستدانیان. دەروونناسی ژیانی رۆژانە، بۆ هەموو کەسێک 
پێویستە و لەو دۆخانەدا زۆر یارمەتیدەرە و بە کردار دەبێتە قەڵغانی مرۆڤ و دەیپارێزێ 

لە زەبری کوشندە. 

چۆن منداڵ لە مردنی باوان ئاگادار بکرێنەوە؟
باوان لە مندااڵن بشاردرێتەوە. منداڵ  دەروونناسەکان ئەوەیان پێ هەڵەیە کە مردنی 
چۆن  بەاڵم  بگوترێت،  پێی  و  بزانێت  مردنەکەوە  سەرەتای  قۆناغی  لە  هەر  پێویستە 
پێگوتنێک؟ ئەگەر گەورەکان نەزانن بیرکردنەوەی منداڵ چۆنە و دەروونی منداڵ چۆن 
گەشە دەکات، دەشێ بە جۆرێک پێی بڵێن کە زەبری کوشندەی دەروونی بەر بکەوێت. 
گەورەکان خۆیان چۆن لە مردن دەڕوانن و چۆن بیر دەکەنەوە و ڕەفتار دەکەن کاتێک 
ئازیزێک لەدەست دەدەن، ئەم ئەزموونە دەگوێزنەوە بۆ منداڵەکانیش. ئەگەر مرۆڤ لە 
رووی رۆحییەوە خۆی پەروەردە نەکردبێت؛ شەو و رۆژیش لە سەر بەرماڵ بێت و نوێژ بۆ 
خودا بکات، لەکاتی لەدەستدانی ئازیزێکیدا دەکەوێتە جەنگ لەگەڵ خودا و هەزار و یەک 
قسەی ناشیاو لە دەمی دێتە دەرەوە و منداڵەکانیش دەیبیستن. بۆ نموونە: »خوایە 
کەست نەدۆزییەوە بیکوژی فاڵنکەس نەبێت؟« »خوایە بۆ بۆ لەم دنیایەدا تەنیا منت 

دۆزییەوە لێی بقەومێنی ..؟ و هەزاران قسەی ناشیاوی تری لەم جۆرە.
مرۆڤ ئەگەر لە رووی رۆحییەوە خۆی پەروەردە کردبێت، دەزانێت مردن کۆتایی رۆح 
نییە، کۆتایی جەستەیە و ئەو ئازیزەی کە دەمرێت تەنها لە رووی جەستەوە ئێمەی جێ 
هێشتووە و بە رۆح هەردەم لەگەڵمانە. گەر ئەم تێگەیشتنە رۆحگەرییە لە الی خۆی 
پێویست  هیچ  بگوێزێتەوە.  منداڵ  بۆ  ئەزموونەش  ئەم  هەر  دەتوانێ  بووبێت،  دروست 
نییە منداڵ لە نێو پرسەی پڕ لە گریان و شیوەن دابنێین و بیانبەینە گۆڕستان، بەڵکو 
دەبێت لە خەیاڵی ئەواندا شوێنێکی بڵند بۆ باوکیان یان دایکیان دروست بکەین کە 

ژیانئاواییان کردووە. 
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نمونە و دۆخێک:
بۆ ئەوەی نموونەیەک لەم بارەیەوە باس کەم، ئەزموونی تایبەتی خۆم دەگێڕمەوە :

» کچە تاقانەکەم هەشت ساڵ بوو، لەو هەشت ساڵەدا خاوەنی باوکێکی نموونەیی بوو. 
خۆشەویستییەکی کەم وێنەی نێوان ئەم باوک و منداڵە بۆ ئەوە دەشیا ببێتە جوانترین 
چیرۆک و نایابترین دەقی ئەدەبی. لەناکاو؛ لە تەقینەوەیەکی تیرۆریستیدا ئەو باوکە 
نایابە، کە هاوسەرێکی نایاب و نموونەییش بوو، شەهید بوو. هەواڵێکی جەرگبڕ لە ناکاو 
بگات، مرۆڤ چی لەبیر دەمێنێت و چۆن رەفتار دەکات؟ ڕاستە مرۆڤ هاوسەرێکی باش 
لەدەست بدات وەک ئەوە وایە کۆتایی دنیای بەچاوی خۆی دیبێت، بەاڵم ئەو ژنەی کە 
دایکە و مرۆڤێکی ئازیز و گرنگی لەدەستداوە، دەبێت لەو ساتەدا لەبیری بێت کە کەسی 

ئازیز و گرنگی تر لە ژیانیدا هەن و ماون و دەبێت بیانپارێزێت، ئەویش منداڵەکانە. 
دەبوایە هەر یەکەم شەو بە شاکار بڵێم کە باوکی شەهید بووە و ژیانئاوایی کردووە. وەک 
شەوانی تر کە رامهێنابوو چیرۆکی بۆ بگێرمەوە تا دەخەوێت، بە دەم دەستبەسەرداهێنانێکی 

نەرمەوە کەوتمە گفتوگۆوە لەگەڵی و سەرەتا پێم گوت: 
- شاکار گیان ئەمشەو چیرۆکی مردنت بۆ دەگێرمەوە. مردن شتێکی زۆر ئاساییە و 
هەموو کەسێک و هەموو گیاندارێک رۆژێ بێتە ژیانەوە، رۆژێک لە رۆژانیش دەمرێت. هەر 

کەسێ بمرێت، رۆحی دەبێتە ئەستێرە و دەچێتە ئاسمان.
- ئەزانم. لە باخچەش دادەکەمان ئەوەی باس کردبوو بۆمان. 

- ئافەرین. زۆرم پێ خۆشە ئەوە دەزانی و لەبیرت ماوە دادەکەت بۆی باس کردوویت. 
کەواتە ئەمەوێ ئێستا پێت بڵێم ئەمڕۆ شتێک ڕوویداوە لە کەرکووک!

شاکار کەمێک شڵەژا و بە سەرسامییەوە تەماشایەکی کردم، چونکە دەیزانی باوکی لە 
کەرکووکە و ئێمەش باسی مردن دەکەین. نەرمتر دەستم بە پرچیدا هێنا و نەمهێشت 

فرمێسک و خەمە قووڵەکەی خۆم ببینێت. چاوەڕێ بوو باسی ڕووداوەکەی بۆ بکەم.
- تەقینەوەیەک لە کەرکووک ڕوویداوە و خەڵکێکی زۆر بوون بە ئەستێرە. بابەگیانیش 

لەگەڵیاندا بووە.
- باوکم مردووە؟ »فرمێسک لە چاوییەوە ڕژا و دەنگی کەوتە لەرزین«. ئەی دوێنێ 

قسەمان لەگەڵ نەکرد بە تەلەفۆن؟ 
- وتمان ئەوەی بمرێ رۆحی دەچێتە ئاسمان و دەبێت بە ئەستێرە و تۆش وتت ئەوە 

دەزانم. بابە ئێستا ئەستێرەیە.
- ئاخر من دەمەوێ بابە ببینم، ئیتر بابە نابینم؟«بە دەم هەنیسکەوە ئەوەی گووت و 
منیش وەخت بوو دڵم لە قەفەزی سنگم بێتە دەرەوە، بەاڵم دەبوایە دان بە خۆمدا بگرم 
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و شاکار لە زەبری ئەو کارەساتە بپارێزم.«
ئاسمان بکەین ئەستێرە  بەڵێ دەیبینی و منیس دەیبینم. ئەی کە شەوان سەیری   -

نابینین؟
- بەڵێ دەیبینین.

تا ئێستا دەمانبینی، وەک ئەستێرە  بابە دەبینین، بەاڵم نەک وەک ئەوەی  - کەواتە 
دەیبنین.

- ئەی بە رۆژ نایبینین.
- نا خۆت ئەزانی ئەستێرە بە شەو دەردەکەوێت. ئێمە ئەگەر بمانەوێت بیبینین بە شەو 

سەیری ئاسمان ئەکەین. 
- ئەستێرەکان هەموویان لەیەکتری ئەچن، کامیان باوکی منە؟

لەناو هەموو  دەتوانێ  ئەستێرە  بە  بێت  بوو  باوکی  مناڵیک  - سەیر کە حەیاتم، هەر 
باوکی  ئەوە  لەبەر چاوی  بێت  ئەستێرە پڕشنگدارترین  کام  بیدۆزێتەوە.  ئەستێرەکاندا 

ئەوە. هەر منداڵێک ئەستیرەی باوکی خۆی ئاوا دەدۆزێتەوە.
من و شاکار لە سوید بووین و باوکی لە کەرکووک شەهید بوو بوو. سبەینێ گەڕاینەوە 
ماتەمینی  و  پرسە  و  نەبرد  و شاکارم  کەرکووک  بۆ  ڕاستەوخۆ چووم  و خۆم  هەولێر 
ببینێت.  ماتەمینییەک  و  خەم  هیچ  نەمهێشت  و  دانا  پرسەم  هەولێریش  لە  نەبینی. 
ئەو  بەاڵم  نەماوە،  ژیاندا  لە  باوکی  زانی  و  تێگەیشت  ئەو  قەبران.  سەر  بۆ  نەمبرد 
ئەستێرەگەشەی لە خەیاڵی ئەودا دروستم کرد، بە درەوشاوەیی مایەوە. ئەو منداڵەی 
نەمهێشت  کرد.  قبووڵ  مردنەی  ئەو  باوکی،  بۆ  هەبوو  بێپایانی  کە خۆشەویستییەکی 
کەسوکار بەهۆی مردنی باوکییەوە وەک یەتیم و گوناه تێی بڕوانن و رەفتاری تایبەتی 
لەگەڵدا بکەن کە هەست بکات ئەو بێ باوکە و گوناهە و جێگەی بەزەییە. خۆیشم نە 
وەک تاقانە ڕەفتاری جیاوازم لەگەڵ دەکرد و نەش وەک باوکمردوو، تەواو ئاسایی و 
وەک پێشتر. لە چەندین ساڵی دواتریشدا لە رۆژی لەدایکبوونیدا دوو دیاریم پێشکەش 
دەکرد، یەکێکیان هی خۆم و ئەویتریان هی باوکی. ئەو ئێستا بیست ساڵە و دوانزە 
ساڵ تێپەڕیوە بەسەر مەرگی باوکی و بۆ یەکەمین جار مانگی پێشوو چووین و لەگەڵ 
خۆمدا بردم بۆ گۆڕستان، بەاڵم زۆر پەشیمانم و نەدەبوو بیبەم، چونکە زۆر ناڕەحەت 

بوو بەوە. بە گفتوگۆیەک ئەو هەڵەیەی خۆم چاک کردەوە و پێم گوت:
- پێویست ناکات ناڕەحيت بیت، خۆت دەزانیت و منیش دەزانم، ئەوەی دەمرێت تەنیا 

بە جەستە بەجێمان دەهێڵێت و رۆحی لەگەڵماندایە. 
- دەزانم.
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گێڕانەوەی ئەزموونەکانمان بۆ ئەوەیە بتوانین سوود لەیەکتری وەرگرین. ئەو زانیارییەی 
گرنگ  ئەوە  بکەین.  بەشی  یەکتردا  لەگەڵ  پێویستە  بێت  بوارێکدا  هەر  لە  هەمانە 
نییەکەسێک لە ساتی ئاساییدا مرۆڤێکی بەهێز بێت و وا بنوێنێت، گرنگ ئەوەیە لە کاتی 
کارەساتە گەورەکاندا بەهێز و خۆڕاگر بیت و بەهۆی ئەو کەسەی کە لە دەستت داوە، 
ئەوانەی کە لە دەستت ماوە فەرامۆش نەکەیت. زانیاری سەبارەت بە دەروونناسی ژیانی 
رۆژانە بە هەموومان پێویستە. تێگەیشتن لە ژیان و مردن، لە ڕووانینێکی رۆحگەرییەوە 

یارمەتیمان دەدات ئاسایی بین. 
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گفتوگۆیەک دەربارەی زمانی کوردی، پەروەردە و فێرکردن
لەگەڵ پەروەردەکار، نووسەر و مامۆستا

فەهمی کاکەیی

سازدانی: 
مەهاباد قەرەداغی/ گۆڤاری شیکار
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چەند  بەرچاوی  خزمەتێکی  و  پەروەردەیە  بواری  درەوشاوەی  ناوێکی  کاکەیی  فەهمی 
نەوەیەکی کوردی کردووە چ لە کوردستان و چ لە هەندەران. جگە لەوەی ئەزموونی 
فێرکردنی  کتێبی  کەموێنەی  نووسەرێکی  تێپەڕاندووە،  ساڵی  چل  پەروەردەکاریدا  لە 
فیربوون،  جیاوازەکانی  قۆناغە  بۆ  ناوازەیە  کتێبی  چەندین  دانەری  و  کوردییە  زمانی 
لێ  سوودی  ئەسکەندەناڤیا  تری  والتانی  و  سوید  لە  کوردی  زمانی  مامۆستایانی  کە 
زمانی  پسپۆرانی  لە  یەکێکە  ئەو  هەندەران.  کوردی  مندااڵنی  فێرکردنی  بۆ  دەبینن 
کوردی و یەکێکە لەو کۆڵەکە سەرەکییانەی کە دەبێت بۆ بنیاتنانی زمانی ستانداردی 
لە ئەزموونی کاروانە دوورودرێژەکەی  کوردی پشتی پێ ببەسترێت. بۆ ئەوەی سوود 
لە پەروەردەدا وەربگرین، گۆڤاری شیکار وردکۆاڵنە دەیدوێنێت و زانیارییەکانی ئەو لە 

بواری پەروەردەدا لەگەڵ خوێنەرانی بەش دەکات.

شیکار: دەستپێکی مامۆستا فەهمی کاکەیی لە کاری پەروەردە و فێرکردندا بۆ چ ساڵێک 
دەگەڕێتەوە و ئەودەم بارودۆخی پەروەردە و خوێندن چۆن بوو؟

مامۆستا فەهمی کاکەیی: سەرەتا پێویستە سوپاسی گۆڤاری شیکار بکەم بۆ ڕەخساندنی 
ئەم هەلە، هیوادارم وەاڵمەکانم لە ئاستی پێویست و چاوەڕوانکراودا بن.

هەڵبەتە زۆر خۆشحاڵم بەوەی بەم پرسیارە دەستان پێی کرد. دوو مێژوو لە ژیانی هەر 
تاکێکدا کە چووبێتە قوتابخانە زۆر گرنگن. یەکێکیان یەکەم ڕۆژی قوتابخانەیە کە بڕوا 
ناکەم لە بیر بکرێت و هەر یەک لە ئێمە یادگاریی ئەو ڕۆژەی لە هزری خۆیدا هەڵگرتووە، 
و  دامەزراندن  ڕۆژی  یەکەم  منەوە  الی  بە  دووەمەشیان  شیرین.  یان  بێت  تاڵ  چ  جا 
دەستبەکارکردنە. ڕەنگە وەاڵمدانەوەی ئەم پرسیارە کەمێک درێژ بێت، بەاڵم گرنگیشە 
وەک خۆی بیگێڕمەوە، چونکە لە دووتوێی وەاڵمەکەدا زانیارییەکی زۆر هەیە، هەرچەندە 

زیاتر لە گێڕانەوەی یادگاری دەچێت. 
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ڕۆژی١٩٧١/٣/2٩ بۆ یه که م جار به  مامۆستا دامه زرام و نێردرامه  )بیره بات(. بیرەبات 
دیبه گه   به ره و  پیکاپێک  به  سواریی  له  هه ولێره وه   دیبەگە.  ناحیەی  بە  گوندێکە سەر 
له  پێشه وه  جێیان دامێ. هیچ شتێکم ده رباره ی  بووم  که وتینه  ڕێ، چونکه  مامۆستا 

گوندی بیره بات نه ده زانی، بۆیه  بە دەم ڕێوە له  شوفێره که م پرسی: 
ئه رێ کاکه  قوتابخانه که ی بیره بات چۆنه ؟

گوتی: مامۆستا فشه یه! 
بووم،  )ئه وده م من مامۆستایه کی گەرمییانیی »هه ولێرنه دیو«ی تەمەن بیست ساڵی 

نه مده زانی فشه  مانای چییه (
گوتم: فشه  یه عنی چی؟

گوتی: فشه  فشه یه ، چما نازانی فشه  چییه ؟
گوتم: نه وه ڵاڵ نازانم.

گوتی: یه حنی چ نییه .
گوتم: ئه و جاره ش تێنه گه ێشتم.

بۆ سه ربازی،  بردووه   کرایته وه ، مامۆستاکه یان  ئه وساڵ  قوتابخانه که   گوتی: مامۆستا، 
ئێستا مامۆستایان نییه،  به اڵم دوو فه ڕاشیان هه یه ، یه کێکی ڕه سمی و یه کێکی ناڕه سمی. 
ڕه سمییه که  ته عیین کراوه)چونکه  پارتيیه ( ، ناڕه سمییه که  ته عیین نه کراوه  به اڵم قه ول 

بوو ته عیین بکرێت،چونکه  خانووی ته به روع کردبوو که  بکرێته  قوتابخانه .
هه رچه ندی بۆ باس ده کردم هێنده  مه سه له که به  المه وه   ئاڵۆزتر ده بوو. که  گه یشتینه  

گوند گوتم: ده  تۆ بمبه  بۆ الی ئه وه یان که  ته عیین کراوه .
له  به ردەم ماڵی )تاهای حاجی مه حموود( کە بە ڕەسمی دامەزرابوو دایگرتم و ئۆتومبیله که  
به ره و گوندی )جاستان( که وته  ڕێ. دوای به خێرهێنان و چۆنی و چاکی، پرسیم: کاک 

تاها قوتابخانه که  له  کوێیه ؟
گوتی: له  ماڵی کاک )ڕه شید(ه ، قه ول بوو ئه و ببێته  فه ڕاش به اڵم وای لێ هات منیان 

ته عیین کرد، ئێستا ئه ویش ڕحله کانی زه وت کردووه . 
گوتم: با بچین بۆ الی.

چووین بۆ الی کاک ڕه شید و بۆم باس کرد که  من به  مامۆستا دامه زراوم و پێویستم 
به  ڕحله کانه .

گوتی: ئه من فێڵم لێ کراوه  و ڕحله کان ناده مه وه ، یان ده بێت ته عیینم بکه ن.
دایکت چاک، باوکت چاک، سوودی نه بوو. بۆ به یانی من و کاک تاها چووین بۆ الی کاک 
ڕه مزی که  به ڕێوه به ری ناحیه ی دیبه گه  بوو)ئه ویشیان هه ر پارتی بوو(، وا دیار بوو به  
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کێشه که ی ده زانی. سواری جێبێکی کردین و له گه ڵمان هات بۆ بیره بات. پێکەوە چووین 
بۆ الی کاک ڕەشید. کاک رەمزی به  کاک ڕه شیدی گوت: 

ئه تو ڕحله کانیان بده رێ ئه من الی خۆم ده تکه م به  پۆلیس. به م شێوه یه  کاک ڕه شید 
ڕازی بوو له  الی کاک ڕه مزی ببێت بە پۆلیس.

ویستمان ڕحله کان بگوێزینه وه،  به اڵم له  ده رگاوه  بۆمان ده رنه ده هاتن. 
گوتمان: کاک ڕه شید ئه و ڕحالنه ت چۆن بردووەتە ژووره  بۆمان باس بکه  تاکوو ده ریان 

بهێنین. 

کاک ڕه شید نه یده ویست بۆمان باس بکات. 
ده یگوت: که یفی خۆتانه  ده بیت ده ریان بکه ن و دیوار و شتی واش خراپ نه بێت. 

دوای هه وڵ و کۆششێكی زۆر بۆمانی باس کرد که  به رله وه ی ده رگا دابنێت ڕحله کانی 
بردۆته  ژووره وه،  هه نگین جێده رگاکه  پان بووه ، به اڵم پاشان که  ده رگای داناوه  ئیتر 
بدات  ڕوخسه ت  که   پاڕاینه وه   لێی  تریش  جارێکی  ده رناچن،  ڕحله کان  و  بووه   ته سک 
ده رگاکه  هه ڵوه شێنینه وه  و ڕحله کان ده رکه ین و پاشان بۆی چاک بکه ینه وه ، ئیدی به م 
شیوه یه  ڕازی بوو. دوای ئه وه  کردبوومانه بە گاڵته و ده مانگوت: کاک ڕه شید ڕحله کانی 
داناوه  و پاشان دیواری به  ده وریاندا دروست کردووه ، ئه وه  بۆیه  ڕحله کان ده رنه ده هاتن.
حەوشەی  لە  خوێندن.  پۆلی  بە  کرد  دێوەخانەکەمان  هەبوو،  دێوەخانێکی  تاها  کاک 
خۆشیاندا ژوورێکی دامێ، لەوێ دەمامەوە.  ئه و به هاره  قوتابخانه ی بیره بات ده ستی 
پێ کرده وه . ته نیا پۆلی یه که ممان هه بوو، منداڵه کان زۆر که یفخۆشبوون، منیش هه م 
مامۆستا بووم و هه میش به ڕێوه به ر. کاک تاها له  من که شخه تر بوو، ڕانک و چۆخه یه کی 
مه ره زی قاوه یی له به ردا بوو، خه نجه رێکی له  پشتوێن و ته زبیحێکی لێ ئااڵندبوو، چل 

ده قیقه  جارێک ده هات توڕتووڕه یه کی لی ده دا و پاشان بزر ده بوو.
هەفتەیەک بوو لەوێ بووم. پاشنیوەڕوانێک کە من لە ژوورەکەی خوم ڕاکشابووم، گوێم 
لە یەکێک لە خوشکەکانی کاک تاها بوو هاواری دەکردە کاکی، دەیگوت: کاکە مار، 

کاکە مار، کاکە مار...
بانگی کاک تاهای دەکرد، بەاڵم لەوە دەچوو کاک تاها لەوێ نەبێت. منیش دەرکەوتمە 
حەوشە، بینیم ڕەشمارێکی گەورە لە حەوشەدایە و بەرەو ژووری نیشتمان دەخشێت. 
خوشکەکەی کاک تاها کە منی بینی، گوتی: مامۆستا مەهێڵە بچێتە ژوورەوە، دەنا ئیتر 

بۆمان دەرنایەت.
نەمدەزانی چی بکەم، حەپەسابووم، خۆ بە دەست نایگرم. خێرا تەماشای دەوروبەری 
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خۆم کرد. بینیم چەند دارێکی ڕەشهەڵگەڕاو لە دیوێکی حەوشەکە کەڵەکە کراون. ڕامکرد 
و دارێکم هێنا. خوشکی کاک تاهایش پەیتا پەیتا دەیگوت: مامۆستا خێرا بکە، مامۆستا 

بیکوژە.
ڕامکرد بە دوای مارەکەدا، زۆری نەمابوو بچێتە ژوورەوە. دارێکم کێشا پێیدا، بەاڵم فریا 
نەکەوتم و لەژێر دارەکە دەرچوو، داریش بە دەستمەوە شکا و نیوەی مایەوە. خوشکی 
کاک تاهایش هەر هاوار دەکات. ئیتر غێرەت گرتمی و زۆر لە مارەکە چوومە پێشەوە. 
ئەمجارەیان کە دارەکەم پێدا کێشا، دای لە نێوقەدی مارەکە و لکا بە زەوییەوە. ئەوجا 
سەری بەرز کردەوە. خوشکی کاک تاهایش هەر هاوار دەکات: مامۆستا لە سەری بدە، 

مامۆستا لەسەری بدە.
بۆ  بوو  گەورە  سەرکەوتنێکی  ئەمە  کوشت.  مارەکەم  و  سەریدا  بە  کێشام  بوو  باش 
من. لەناو گوند باڵو بووەوە. مامۆستا مارێکی کوشتووە. دوای چەند ڕۆژێک، دەمەو 
ئێوارە لەگەڵ کاک تاهادا پیاسەمان دەکرد. ڕێک توولەمارێک لەسەر ڕێگاکامان بوو. 

ئەمجارەیان کاک تاها گوتی: مامۆستا مار
ئەو  و  کەوت  بەری  خواوڕاستان  مارەکە.  گرتمە  و  هەڵگرت  گەورەم  بەردێکی  منیش 
مارەشم کوشت. زۆر سەیر بوو بە المەوە لە ماوەی هەفتەیەکدا دوو مارم کوشتبوو. 
لێ دەنێن:  ناوت  لەم مارکوشتنە، دەنا  بهێنە  واز  لە دڵی خۆمدا گوتم: وەرە  پاشان 

مامۆستا مارکوژەکە.
ده نگی  له   گوێم  ڕۆژێکیان  ده بووم.  بێتاقه ت  زۆر  بیکه م،  نه بوو  هیچم  نیوه ڕوان  پاش 

ته نه که لیدان بوو، چوومه  ده ره وه  و کاک تاهام بینی. 
گوتم: کاک تاها خێره ، ئه و هه موو خه ڵکه  بۆ له  ته نه که  ده دن؟ 

گوتی: کێشکه )چۆلەکە(ی زه رد هاتوون و که وتوونه ته  ناو ده غڵ، ئه گه ر ته نه که یان بۆ 
لێ نه درێت و ڕاو نه نرێن ده غڵ و دان به  پێوه  ناهێڵن، هەمووی دەخۆن.

پاشانیش ده عوه تی کردم که  پاش نیوه ڕۆ من و ئه و بڕۆین و ته نه که  لێ بده ین. ئیدی 
بۆ نزیکه ی هه فته یه ک به ر له  نیوه ڕوان ده رسم ده گوته وه ، پاش نیوه ڕوان ته نه که م لێ 
ده دا و ئێوارانیش که  مێگه ل ده هاته وه  به رخه کانمان به ر ده دا و یارمه تیمان ده دان دایکی 

خۆیان بدۆزنه وه  و شیر بمژن. به هارێکی گه له ک خۆش بوو.
جا لێرەدا پرسیارێ دێتە گۆڕێ، بۆچی منێکی کەرکووکی لە هەولێر دامەزرام؟ هەرچەندە 
ئەو کاتە ساڵێک دەرباز بووبوو بەسەر ڕێککەوتننامەی ١١ی ئازاردا بەاڵم ڕوون و ئاشکرا 
بوو کە حکوومەتی بەغدا باوەڕی بەو ڕێککەوتننامەیە نییە و بە تەما نییە جێبەجێی 
بکات، بۆیە ئێمە مامۆستایانی کوردی تازەدەرچووی خانەی مامۆستایان هەلی کارمان 
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لە کەرکووکدا بۆ نەدەڕەخسا، ناچار بووین یان لە پارێزگای هەولێر یان لە پارێزگای 
سلێمانی بە دوای کاردا بگەڕێین. ئینجا کێشەیەکی تریشمان هەبوو، یان هەر هیچ نەبێت 
من ئەو کێشەم هەبوو. ئەویش من خۆم هەموو خوێندنەکەم بە زمانی عەرەبی بوو، بەاڵم 
کاتێ لە بیرەبات دامەزرام ئیتر دەبوایە بە زمانی کوردی دەرس بڵێمەوە، ئەو زمانەی 
من هەرگیز لە قوتابخانەدا نەمخوێندبوو. بەختم لەوەدا بوو ئەو قوتابخانەیە تەنیا پۆلی 
و  فێری خوێنەنەوە  هەم خۆم  من  بۆ  بوو  باش  هەلێکی  ئەمە  ئیدی  بوو،  تێدا  یەکی 
نووسینی زمانی کوردی بکەم و هەمیش قوتابییەکان. کارکردنم وەک مامۆستای زمانی 
کوردی دلخۆشییەکی یەکجار زۆری پێ بەخشیم، دڵخۆشییەک کە تا ئەمڕۆ بەردەوامیی 
هەیە. هەر لەو سۆنگەیەوەیە لەوساوە تا ئێستا گرنگی بە فێربوون و فێرکردنی زمانی 

کوردی دەدەم.
 

شیکار: بە پێی هەندێ لە زانایانی زمان، زمان وەک ناسنامە دەبینن، زمانی کوردی ڕۆڵی 
بنیاتنانی ناسنامەی کورددا؟ پێتان وایە ئێستا کورد خاوەنی ناسنامەیەکی  لە  چییە 

تایبەتە بە خۆی؟
لەوانە:  هەیە،  ئەرکی  چەندین  زمان  ڕاستیدا  لە  کاکەیی:  فەهمی  مامۆستا 
فەرهەنگی)کولتووری(، زانستی، کۆمەاڵیەتی، هەستیاری و هتد... )زمانی من ناسنامەی 
منە(، ئەمە دروشمێکە بۆ گشت گەالن نەک تەنی بۆ کورد، لێ ئێمە دەتوانین بڵێین: 
هەموو  ئەوەی  لەبەر  بڵێین؟  وا  چاکترە  بۆچی  ئێمەیە(.  ناسنامەی  کوردی  )زمانی 
زمانێکی  چەند  یان  زمانێک  کوردییە،  کە  خۆی  زمانی  لە  جگە  خوێندەوار  کوردێکی 
سەردەست دەزانێت. لەو ڕووەوە کە زمان هەڵگر و گەیێنەری فەرهەنگە، فەرهەنگیش 
ناسنامەمان پێ دەبەخشێت، دەتوانین بڵێین زۆر گرنگە ئێمە جەخت لەسەر زمانی دایک 
بکەین. ئەگەر وا نەکەین دووری مەبینە زمانی سەردەست فەرهەنگی خۆی بەسەرماندا 
زاڵ بکات و بیکات بە فەرهەنگی سەرەکیمان، ئەمە لە کاتێکدا بوونی فەرهەنگی کوردی 
بە فەرهەنگی سەرەکیمان دەبێت خەمی هەموومان بێت.  هەوڵی هەموومان دەبێت بۆ 
ئەوە بێت کە زمانی  کوردی بااڵدەست بێت و زمانەکای تر )کە زۆر چاکە بیانزانین( 

بەسەر زمانی کوردیدا زاڵ نەبن.
یەکەم زمان کە فێری دەبین پێویستە زمانی کوردی بێت. چونکە زمان بنکە و کۆڵەکەی 
دامەزراندنی کەسایەتیی مرۆڤە، لەم حاڵەتەدا زمانی کوردی و کەسایەتییەکی کورد. کە 
دەڵێین کەسایەتییەکی کورد هەڵبەتە مەبەستمان ئەوەیە کەسایەتییەک بە ناسنامەیەکی 
کوردییەوە. ئەمە هیچ پەیوەندیی بە بیری توندی نەتەوەپەرستییەوە نییە. لە هەموو 
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شوێنانی دونیادا هەر میللەتێک شانازی بە زمانی خۆیەوە دەکات. ئاخر گرنگیی زمان 
لەوەدایە دوژمنانمان بە هەر شێوەیەک بووە دەیانەوێت الوازی بکەن، لەناوی ببەن و 
قەدەغەی بکەن. ئەوان دەزانن لەناوبردنی میللەتێک لە ڕێی سەرکوتکردنی زمانەکەیەوە 
دەبێت، لە دواییشدا نەهێشتنی فەرهەنگەکەی و ناچارکردنی ئەو میللەتە بە قسەکردن 

بە زمانی سەردەست و پۆشینی فەرهەنگی بەاڵدەست.

بێگومان  بەڵی  خۆی؟  بە  تایبەتە  ناسنامەیەکی  خاوەنی  کورد  ئایا  ئەوەی  دەربارەی 
تا ڕادەیەکی زۆر وایە. بۆ دەڵێم تا ڕادەیەکی زۆر؟ چونکە جوگرافیای کوردستان وا 
کەوتووە وەک هەموومان دەیزانین. ئەو کوردانەی پەرتەوازەی دەرەوەی کوردستان بوون 
زۆربەی جار دەکەونە ژێر کاریگەریی زمان و فەرهەنگی سەردەستی ئەو جێگایانەی تێیدا 
دەژین، کە زمان و فەرهەنگی عەرەبی و فارسی و تورکییە. کەواتە ناتوانین بڵێین ئەو 
کوردانە ناسنامەیەکی پاقژی کوردییان هەیە، بەاڵم ئەمە ئەوە ناگەیەنێت کە هەستی 
نەتەوەییان الواز بێت یان بە جارێک نەبێت. تۆ دەبینیت گەنجی کورد هەیە نازانێت یەک 
ڕستە بە کوردی بڵێت، بەاڵم ئامادەیە بۆ کوردستان خۆی بە کوشت بدات، لەبەر ئەوەی 
کەچی  دەژیت  کوردستاندا  ناوجەرگەی  لە  هەیە  بەاڵم  کوردانەیە،  هەستێکی  خاوەنی 
هیچ شانازییەکی بە ناسنامە و کوردبوونی خۆیەوە نییە. ئەمڕۆکە هەندێک لە حیزبە 
کوردییەکان لە ڕقی یەکتر و لە مونافەسەیەکی ناشەریفانەدا وایان کردووە بڕێکی زۆر 
لە گەنجانی کورد بێزیان لە کوردبوونی خۆیان ببێتەوە و لە هەوڵی ئەوەدان ناسنامەی 
خۆیان لەکەدار بکەن یان بشێوێنن. هیچ حەز و وابەستەگییەکیان بۆ کوردستان نییە. 
لە زووترین هەلدا کە بۆیان بڕەخسێت کوردستان جێ دەهێڵن و بە تەمای ئەوە نین 
جارێکی تر بەسەردانیش بۆ کوردستان بێنەوە. ئیدی چۆن دەتوانین بڵیین ئەم جۆرە 
گەنجانە ناسنامەیەکی کوردییان هەیە، لە ڕاستیدا ئەمانە دووچاری سەرلێشێوان کراون. 

شیکار: ئەزموونی مامۆستایەتیتان لە کوردستان و لە هەندەرانیش هەیە، بەو پێیەی 
لە هەردوو ال مامۆستا و پەروەردەکار بووی، چ بەراوردێکت ال درووست بوو لە نێوان 
سیستەمی پەروەردە لە عێراق و سیستەمی پەروەردە لە سوید؟ تکایە بە ڕاشکاوی و 

بە وردی ئەو بەراوردکارییەمان بۆ بخەرە ڕوو.
مامۆستا فەهمی کاکەیی: هەڵبەتە ئەوەندەی من لە سوێد مامۆستایەتیم کردووە ئەوەندە 
لە کوردستان مامۆستاییم نەکردووە، بەاڵم لەگەڵ ئەوەشدا قورسایی ئەو دە ساڵەی لە 
کوردستان مامۆستا بووم زیاترە لە قورسایی زیاتر لە سیی ساڵی کاری مامۆستایەتیم 
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لە سوێد. ئەگەر من بمەوێت بەراوردی دوو سیستەم بکەم، دیارە ئەو بەراوردە بۆ ئەمڕۆ 
واقعییانە نابێت، چونکە تاقیکردنەوەی من وەک مامۆستایەکی کوردستان کۆنە و ڕەنگە 
ئەوەی من ئێستا باسی بکەم لەسەر سیستەمی کوردستان بە تەواوەتی گۆڕانی بەسەردا 
هاتبێت. لە الیەکی ترەوە ئێمە بە گشتی باسی دوو دونیای جیاواز دەکەین، یانی دوو 
سیستەمی تەواو جیاواز. سیستەمی قوتابخانە بەندە بە سیستەمی سیاسی و کۆمەاڵیەتی 
و ئابووریی هەر واڵتێکەوە. ئەوەی هەموومان دەیزانین ئەوەیە کوردستان و سوێد دوو 
کۆمەڵگای تەواو جیاوازن و زۆر ئاساییە دوو سیستەمی جیاوزای قوتابخانەشیان هەبێت. 
و  وزە  بکەین  باس  درشتی  و  ورد  بمانەوێت  ئەگەر  دوو سیستەمە  ئەم  بەرواردکردنی 
کاتێکی زۆری دەوێت، بۆیە لێرەدا تیشک دەخەمە سەر هەندێ الیەن کە زیاتر دیوی 

دەرەوە و ڕووکەشی سیستەمەکەیە. 

· لە ڕووی خانووبەرەوە و بیناسازییەوە: هەرچی لە سوێدە هەر قوتابخانەیە خانووبەرەی 
خۆی هەیە، واتە لە هیچ شوێنێکی سوێددا دوو قوتابخانە لە هەمان خانووبەرەدا دەوام 
ناکەن. ئەمە وای کردووە مامۆستا و مندااڵن بتوانن تەواوی ڕۆژەکە سوود لەو خانووبەرەیە 
تر دەست پێ  قوتابخانەکەی  ئەوەی  بۆ  بڕۆن  زوو  نەبێت  ئەوەیان  پەلەی  و  وەربگرن 
بکات. لە هەر قوتابخانەیەکدا ژوور یان هۆڵیتایبەت بە چاالکییە جۆراوجۆرەکان هەن، 
خواردنگە،  ماڵداری،  تاقیگە،  دارتاشی،  دروومان،  مۆسیقا،  وەرزش،  هۆڵەکانی  وەک: 
و  جوداکان  وەرزشە  گۆڕەپانی  لە  ئەمە جگە  کۆمەڵناس.  ژووری  و  پەرستیار  ژووری 

دەستڕەسی بە مەلەوانگە.
· لە ڕووی ئابوورییەوە: هەر قوتابخانەیەک ئابووریی خۆی هەیە کە تەواوی پێویستییەکانی 
و  مامۆستایان  ژووری  و  هۆڵەکان  و  پۆلەکان  موبلیاتی  و  کەرەسە  لە  دەکات.  دابین 
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هەروەها  دیکەیش،  و شتی  پێنووس  و  تێنووس  و  پەڕاو  لە  خوێندن  پێویستییەکانی 
لێنانی خواردنی قوتابیان و مووچەی گشت مامۆستا و کارمەند و بەڕێوەبەرەکان، ئاخر 
زۆربەی قوتابخانەکان دوو تا سێ بەڕێوەبەریان هەیە کە کارەکانیان لە نێوان خۆیاندا 
دابەش کردووە. زیادکردنی مووچەی مامۆستایانیش کە ساڵی جارێک دەکرێت بە دەستی 

بەڕێوەبەرە. 
· لە ڕووی کتێبەکانی خوێندنگەوە: وەزارەتی پەروەردە و فێرکردن )بەڕیوەبەرایەتیی 
گشتیی خوێندگاکان( هیچ کاری بەسەر دانانی کتێبی خوێندنگەوە نییە، بەڵکوو بەرنامەی 
خوێندن دادەنێت و لەوێ هەلومەرجی پێویستی هەر بابەتێک بۆ هەر ئاستێک نووسراوە. 
ئیدی ئەوە نووسەران و پەخشخانەکانن کە کتێبەکان ئامادە دەکەن. دەکرێت وا ڕوو 
پێداگۆگەوە  نووسەرانی  گرووپی  چوا  سێ  الیەن  لە  دواناوەندنی  ماتماتیکی  کە  بدات 
ئامادە و چاپ کرابێت، بەاڵم لە دواییدا ئەوە مامۆستاکان بڕیار دەدەن کام کتێب بۆ 
قوتابیانی خۆیان دەکڕن. ڕەنگە وا ڕوو بدات دوو قوتابخانە لە هەمان شارەوانیدا هەمان 

کتێب هەڵنەبژێرن.
· لە ڕووی خزمەتگوزاری و پاکوخاوێنیی پۆل و ژووری مامۆستایان: هیچ کارمەندێک 
دانامەزرێنن بۆ ئەوەی قاوە یان چا بۆ مامۆستایان لێ بنێت. مامۆستایان خۆیان ئەو 
کارە دەکەن، خۆیان کوپ و قاپی خۆیان دەشۆن. خۆیان خۆڵوخاشاکی پۆل و ژووری 
مامۆستایان فڕێ دەدەن. زۆر جار وا ڕوودەدات هەندێک موبلیات دەبێت بگوێزرێتەوە یان 
فڕێ بدرێت، ئەوە بەڕێوەبەرەکانن ئەو کارە دەکەن. ناچن کرێکار بگرن، ئەو پارەیەی 
لەو  کەمە  الی  بە  دەکەن.  سەرف  قوتابخانەکەی  لە  بکرایە  سەرف  دەبوو  لەوێ  کە 

قوتابخانەیەی من کاری تێدا دەکەم وایە.
· لە ڕووی نانپێدانەوە: هەموو مندااڵن لە قوتابخانە خواردنیان دەردرێتی، لەم الیەنەوە 
بیر لە منداڵی موسوڵمانیش کراوەتەوە. ئەو ڕۆژەی بۆ مندااڵنی سوێدی گۆشتی بەراز 
لێ بنرێت، بۆ منداڵە موسوڵمانەکان گۆشتی گا یان مریشک لێ دەنێن. هەر منداڵێک 
بەرانبەر هەر جۆرە خواردنێک حەساسییەتی هەبێت، ئەوە دەگرنە بەر چاو و خواردنی 
دەخۆن  خواردن  قوتابخانە  خواردنگەی  لە  مامۆستایانەی  ئەو  لێدەنێن.  بۆ  تایبەتیی 
دەبێت نیوەی پارەی خواردنی خۆیان بدەن، لە هەندێ شارەوانی بۆ مامۆستایانیش بە 

خۆڕاییە.
· لە ڕووی دەوامەوە: ڕۆژی دووشەممە یەکەم ڕۆژی هەفتەیە و قوتابیان سەعات هەشت 
دەست پێ دەکەن و بە گوێرەی تەمەنی قوتابی، پۆلی یەک و دوو ڕەنگە سەعات یەکی 
دوای نیوەڕۆ تەواو بن، سێ و چوا ڕۆژی وا هەیە سەعات دووی دوای نیوەڕو تەواو 
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دەبن، قوتابیانی گەورەتر سەعات دوو یان سێ یان چوار تەواو دەبن، هەر قوتابییەک 
بە گوێرەی خشتەی دەوامکردنی پۆلەکەی. ڕۆژانی شەممە و یەکشەممە پشووی کۆتایی 

هەفتەیە.
· پێشخوێندنگە: ئەو مندااڵنەی تەمنیان دەبێتە شەش ساڵ دێنە قوتابخانە و لە پۆلێک 
دەمێننەوە بە ناوی پێشخوێندنگە )پێشتر پێی دەگوترا پۆلی سفر( لەو پۆلەدا ئامادە 

دەکرێن بۆ ئەوەی کە بوون بە حەوت ساڵ لە پۆلی یەکەم دەست پێ بکەن.
لە  بڵێین  با  دەکەن  دەوام  خوارەوە  پۆلەکانی  لە  مندااڵنەی  ئەو  پاشخوێندنگە:   ·
پێشخوێندنگەوە تا پۆلی چوار، ئەگەر دایک و باوکیان لە کار بن و کەسی تر لە ماڵەوە 
نەبێت، ئەوە لە جێیەک لە هەمان قوتابخانە دەمێننەوە بە ناوی )پاشخوێندنگە( تا 
دایک وباوکیان دوای تەواوبوونی کاریان دێن بە دوایاندا. هەڵبەتە مانەوە لەو شوێنەدا 

بە پارەیە.
· تەواوی بابەتەکان بە زمانی سوێدی دەگوترێنەوە، تەنانەت زمانە بێگانەکانیش هەر لە 
ڕێی زمانی سوێدییەوە دەگوترێنەوە. یانی کاتێ مندااڵن فێری زمانی ئینگلیزی دەکرێن 

ئەو فێرکردنە لە ڕێی زمانی سوێدییەوە بەڕیوە دەچێت. 
· قوتابییان هەموو ساڵیک دەردەچن، واتە ئەگەر سەرکەوتوویش نەبن ساڵەکە دووبارە 
کرد،  تەواو  نۆی  پۆلی  کە  هەڵبگرێت.  بەرپرسیارێتی  قوتابی خۆی  دەبێت  ناکەنەوە. 
بۆ ئەوەی لە دواناوەندی وەربگیرێت پێویستە لە سێ بابەتی سەرەکی دەرچوو بێت: 
بێ  تریش  بابەتی  پێنج  لە  هەروەها  ئینگلیزی،  زمانی  و  ماتماتیک  سوێدی،  زمانی 
دەستنیشانکردن دەرچووبێت، ئینجا دەبێت کۆی نمرەکانی بایی ئەوە بن کە لەو بەشەی 
ئارەزووی لێیە وەربگیرێت. ژمارەی بابەتەکان شانزە بابەتن. لە دوانەوەندی شانزە بەشی 

خوێندن هەیە.
· لە پۆلی نۆ تاقیکردنەوەی نیشتمانی هەیە، بەاڵم ئەو تاقیکردنەوەیە تەنیا پێوەرێک 
نییە بۆ دەرچوون و دەرنەچوون. تاقیکردنەوەی نیشتمانی لە هەموو بابەتەکان ناکرێت 

و لە کۆتایی ساڵێشدا نییە، بگرە لە ناوەڕاستی نیوەی دووەمی ساڵی خوێندنە.
ئێرە  وایە  پێم  کە  دەوێت،  زۆرتری  وردەکاریی  دەرسگوتنەوە  باسکردنی چۆنیەتیی   ·

شوێنی ئەوە نەبێت.

لەگەڵ  سوێدی  سیستەمی  بەراوردێکی  دەتوانێت  خۆی  بەڕێز  خوێنەری  ئیتر  ئێستا 
سیستەمی کوردستان بکات. کە ئەوەی کرد ئەو کاتە دەزانێت ئایا ئەوەی لە کوردستان 

گوایە بە ناوی سیستەمی سوێدییەوە پیادە دەکرێت ڕاستە سیستەمێکی سوێدییە؟
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شیکار: چۆن بوو بیرتان لەوە کردەوە ببنە نووسەری کتێبی فێرکاری زمانی کوردی؟ لەو 
بارەیەوە چ سوودێکتان لە ئەزموونەکانی پێش خۆتان بینییوە، بۆ نموونە لە کتێبەکانی 

ئیبراهیم ئەمین باڵدار و ئەوانی تر؟

مامۆستا فەهمی کاکەیی: من بەهاری ساڵی ١٩8٧ دوای چەند ساڵێکی پێشمەرگایەتی 
لە  بن  تەواو  کۆرسەکان  لەوەی  بەر  و  خوێند  سوێدیم  زمانی  بڕێک  سوێد.  گەیشتمە 
نەتەوە  مندااڵنی  سوێد  لە  لێرە  کەوت.  دەست  مامۆستاییم  کاری   ١٩88 سەرەتای 
جووداکان مافی ئەوەیان هەیە زمانی دایک بە خوێندن و نووسینەوە فێر بن. شارەوانیی 
وا هەیە لە )ستۆکهۆڵم(ی پایتەخت زیاتر لە سەد زمانی دایکیی نەتەوە جوداکانی تێدا 
دەگوترێنەوە. ئەم شارەی من لێی دەژێم )کە شارێکی بچووکە( ئەو دەمە تەنیا کوردی 
لەبەر  منیش  شارەدا.  لەم  بوو  دووەم  زمانی  کوردی  ساڵێکیش  چەند  تا  وەردەگرت. 
ئەوەی پێشتر لە کوردستان مامۆستا بووم، لێرە بەردەوامیم بە هەمان کار دا. گوتنەوەی 
هەر بابەتێک پێویستی بە کتێب هەیە. یەک دوو کتێبی کوردی بە شێوەیەکی سادە و 
ساکار لێرە نووسرابوون کە تەواوی ئەرک و هەلومەرجەکانی فێرکردنی زمانی کوردییان 
بکەمەوە،  کەم  کتێبانە  ئەو  نووسەرانی  ماندووبوونی  لە  ناشمەوێت  بەاڵم  نەبوو،  تێدا 
لەو کتێبانەیش وەربگرم کە  ئیدی دەبوو من سوود  بکەم.  لێ  دەبێت دەستخۆشییان 
پێشتر لە کوردستان دەگوترانەوە و خۆیشم هەندێک بابەت بۆ مندااڵن ئامادە بکەم. پاش 
چەند ساڵێک کتێبێکی ڕاهێنانم ئامادە کرد کە لە پاڵ کتێبی ئەلفبێی نوێی ڕەوانشاد 
مامۆستا ئیراهیم ئەمین باڵدار بە کار بهێنرێت. ئەمە تەنێ بۆ قوتابیانی خۆم بوو. واتە 
تەواوی کتێبەکە و چاپکردنی بە شێوەیەکی سادە لە خودی قوتابخانەکەم بەڕێوە چوو. 
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لە کۆنفرانسێکی سااڵنەی مامۆستایانی زمانی کوردی لە سوێد ئەو کتێبی ڕاهێنانە کە 
بە ناوی )ڕۆژ باش( ئامادەم کردبوو، خستە بەر چاوی مامۆستایان. ئەوان کتێبەکەیان 
بە دڵ بوو، بەڵێنیشیان دا ئەگەر چاپی بکەم ئەوانیش بۆ قوتابیانی خۆیان بە کاری 
دەهێنن. ئیدی پەخشخانەیەک لە سوێد بە ناوی )کتابفرۆشیی هەرزان( کتێبەکەی چاپ 
فێربوونی  پێداویستییەکانی  هەموو  ڕاهێنان  کتێبێکی  تەنیا  بەاڵم خۆ  کردەوە.  باڵو  و 

زمانێک دابین ناکات. بۆیە بیرم لە داڕشتنی پرۆژەیەک کرد بۆ ئەم مەبەستە.

کتێبی  دانانی  )پرۆژەی  ناوی  بە  کرد  ئامادە  پرۆژەیەکم   ١٩٩٧ ساڵی  سەرەتای 
وەک  پرۆژەکەم  دەقی  وەاڵت(  دەرەوەی  کوردەکانی  قوتابییە  بۆ  کوردی  خوێندنەوەی 
پێشنیاز بۆ چەندین نووسەر و مامۆستای بەڕێز نارد. ئەو بەڕێزانە لە سەرەتادا دوانزە 
کەس بوون. لەبەر هۆکاری جیاواز بڕێکیان نەیانویست یان نەیانتوانی درێژە بە کارەکە 
بوون،  بەردەوام  پرۆژەکەدا  لەگەڵ  ساڵێک  چەند  و  بوون  کارا  بەڕێزانەی  ئەو  بدەن. 
ئەمانەن: فەرهاد شاکەلی، مەهاباد قەرەداغی و ئەمجەد شاکەلی، هەڵبەتە خۆیشم. ئێمە 
دوو وێنەکێش یان شێوەکاریشمان لەگەڵدا بوو. خانمێکی سوێدی بە ناوی )ئێڤا لۆتتا 
لیند( کە نزیکەی سێسەد وێنەی بۆ کتێبی )ڕۆژ باش( کێشا، هەروەها خانمێکی کورد 
بە ناوی )ئاشنا ئەحمەد دەوڵەت( کە وێنەی بۆ دوو کتێبی خوێندنەوە کێشا. ئیدی 
ئەم گرووپە لە ساڵەکانی سەرەتادا توانیی ئەم کتێبانە ئامادە و چاپ بکات: ڕۆژ باش، 
گەرمیان، باوەگوڕگوڕ و پاشانیش دیالن، کە ئەمەی دوایی لە الیەن برایەکەوە بە ناوی 

)تاڵب ئۆزمانی( و بە بەشداری ئێڤا لۆتتا وێنەی بۆ کێشرا.
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ناوی  بە  دامەزراند  کۆمەڵەیەکمان  پرۆژەیە،  ئەم  بەڕێوەبردنی  بۆ  گۆتنە،  شایانی 
)کۆمەڵەی ئەلفبێی کوردی(. پاشان بارودۆخی گرووپەکە گۆڕا. مەهاباد خان کە یەکێک 
بوو لە ئەندامە چاالکەکانی گرووپەکە گەڕایەوە کوردستان و لە دواییشدا خۆم بە تەنیا 
بینییەوە، بێگومان کاک فەرهاد شاکەلی کە ئەرکی پێداچونەوەی زمانەوانیی گرتبووە 

ئەستۆ ئێستایش هەر بەردەوامە لەو پرۆژەیەدا. 

من هەم خۆم باوەڕم بە گۆڕانکاری هەیە و هەمیش هەلومەرجی خوێندن داوا دەکات 
زوو زوو پێداچوونە بە کتێبی خوێندنگەدا بکرێت و گۆڕانیان بەسەردا بهێنرێت. ئیدی 
بە گەڕانەوە بۆ ئەو کتێبانەی پێشتر پێکەوە نووسیبوومان من بەردەوامیم بە پرۆژەکە 
داوە و چەندین جار کتێبەکانم بژار کردووە و پەرەم پێداون و چاپم کردوونەتەوە. ئەو 
کتێبانەی کە ئێستا کاران و دواچاپیان لە بەردەستایە هیچیان لە سێ ساڵ کۆنتر نین، 
هیوا  کوردی٤(. شێوەکار  و  کوردی٣  کوردی2،  کوردی١،  )ئەلفبی،  ناوانەن:  بەم  کە 
عەبدواڵ کاکەیی وێنەی بۆ ئەم پێنج کتێبە کێشاوە. ئەم کتێبانە بە پێی پۆل ئامادە 
نەکراون بەڵکوو بە پێی ئاست. تا ئێستا بیست و پێنج هەزار نوسخە لەم کتێبانە چاپ 
کراوە و جگە لە سوێد لە چەند وەاڵتێکی تریش بۆ فێرکردنی زمانی کوردی بە کار 
دەهێنرێن، وەک: نۆروێژ، فنالند، کەنەدا و ئەڵمانیا. پێشتریش لە دانمارک و ئوسترالیا 
بە کار هێنراون. ئەمە جگە لەوەی دایبابانی بەپەرۆشی فێرکردنی مندااڵنی خۆیان لە 
چەندین وەاڵتی ترەوە داوای کتێبەکانیان کردووە و بۆم ناردوون. من زۆر درێژەم بە 
وەاڵمدانەوەی ئەم پرسیارە دا، بەاڵم وەک دۆکومێنتێک دەمەوێت لەبەر دەستدا بێت و 

ڕەنگە بە کەڵکی توێژەرانی دوارۆژ بێت.
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تاقیکردنەوەی  لە  وەرگرتووە؟ جگە  پێش خۆم  نووسەرانی  ئەزموونی  لە  ئایا سوودم 
نووسەرانی سوێدی، تاکە نووسەرێکی کورد کە سوودم لە ئەزموونی وەرگرتبێت شادڕەوان 
باڵدار و کتێبی ئەلفبێی نوێیە کە بووە بە بەشێک لە فەرهەنگی فێرکردنی  مامۆستا 
زمانی کوردی. ئێستایش هەست دەکەم هەندێک تێکست لە کتێبی )کوردی١(دا لەژێر 
کاریگەریی ئەلفبێی مامۆستا باڵدار نووسراون، هەرچەندە ژمارەی ئەو تێکستانە زۆر نین 

بەاڵم وەک ئەمانەتێک پێویستە ئاماژەی پێ بدرێت.

شیکار: تا ئێستا زمانی ستانداردی کوردییمان نییە،  ئەمە چ ئەستەنگییەکی بۆ کاروانی 
پەروەردە و فێرکردن دروست کردووە؟ 

مامۆستا فەهمی کاکەیی: نەبوونی زمانێکی ستانداری کوردی مەسەلەیەکی زۆر ئاڵۆز 
و بەرفراوانە. بۆ ئەوەی کەمێک باسکردنی ئەم کێشەیە لەسەر خۆمان سووک بکەین، 
ئاماژە  دەبێت  لێرەدا  بکەین.  باسی  دیاریکراودا  جوگرافیی  قەوارەیەکی  لە  پێویستە 
بە خۆی  تایبەت  هەلومەرجێکی  لە سایەی  کوردی  زمانی ستانداردی  کە  بدەین  بەوە 
هەلومەرجەیش  ئەو  دەبێت.  جێگیر  و  پەرەدەستێنێت  دەکات،  گەشە  کایەوە،  دێتە 
هەبوونی دەسەاڵتێکی سیاسی و ویستێکی نەتەوەییە. ئەمڕۆکە ئەو دەسەاڵتە سیاسییە 

لە باشووری کوردستاندا هەیە، مەبەست هەرێمی فیدرالی کوردستانی عێراقە. 
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دەبێت لێرەدا بە داخێکی زۆرەوە بڵێین بۆ هێنانەکایەی زمانێکی کوردیی ستاندارد لەم 
بڵندیش  ئاستی  لەسەر  بارەیەوە  لەم  هەرچەندە  نەنراوە،  ئەرێنی  هەنگاوی  هەرێمەدا 
قسەی زۆری لەسەر کراوە. نەک هەر ئەمە بگرە لە زاناییەوە بێت یان لە نەزانییەوە 
بنرێت،  پێشەوە هەنگاو  بەرەو  ئەوەی  لە جێی  واتە  نراون،  نەرێنی  چەند هەنگاوێکی 

بەرەو دواوە هەنگاو نراوە.

بۆ ئەوەی شێوەزارێک ناوی لێ بنرێت زمانی ستاندارد دەبێت لە سێ بواراندا بە کار 
بهێنرێت و پەرەی پێ بدرێت، ئەویش: بواری پەروەردە و فێرکردن )قوتابخانە(، بواری 
مێدیا )ڕاگەیاندن( و بواری حکوومی)دامودەزگاکانی دەوڵەت(. ئەمڕۆکە لەم سێ بوارەدا 
یەک زمان بە کار ناهێنرێت بگرە دوو شێوەزار. لێرەدا دەبێت بڵێم کە من الیەنگری 
شێوەزارێک نیم لەسەر حیسابی شێوەزارەکی تر، بگرە من الیەنگری زمانی کوردیم. واتە 

بۆ من گرنگ نییە کام شێوەزار دەبێتە زمانی ستاندارد. 

ئەم کێشەی شێوەزار و زمانی ستانداردە لە واڵتانی تریش هەبووە و هەیە. نموونەیەک 
کە نزیک بێت لە زمانی کوردییەوە ئەوەیە کە: بەر لە هەزار ساڵێک زمانەکانی ئێستای 
و  لەبەر هەندێک هۆکاری سیاسی  بوون.  زمان  یەک  نۆروێژی،  و  دانمارکی  و  سوێدی 
جوگرافیایی ئەم سێ )شێوەزارە( بە سێ ئاقاری جودادا گەشەیان کرد و پەرەیان سەند 
و لە دواییدا بوون بە سێ زمانی جودا. ئێستا بۆ سوێدییەک ئاسان نییە لە دانمارکییەک 
دووری  نەکەون،  کوردی  زمانی  فریای  کورد  دەسەاڵتدارانی  و  کورد  ئەگەر  تێبگات. 
مەبینە شێوەزارەکانی ئێمەیش لە داهاتوودا ببن بە زمانی سەربەخۆ، تا ئەو ڕادەیەی 
دوو کورد لە یەکتر تێنەگەن، هەڵبەتە ئێستایش تا ڕادەیەک ئەو کێشەیە هەر هەیە. 
ئەو کاتە نابێت ئێمە باسی زمانی ستانداردی کوردی بکەین، بەڵکوو دەبێت باسی زمانە 
کوردییەکان بکەین. ئەم بابەتە کەمێک هەستیارە و پێم وایە دەسەاڵتی سیاسیی کورد 

زۆر بە الیەوە مەبەست نییە چارەسەری بکات.

جا ئایا نەبوونی زمانی ستاندارد ئاستەنگی بۆ کاروانی پەروەردە و فێرکردن دروست 
کردووە؟ بێگومان دروستی کردووە نەک هەر لە ناوەوەی واڵت بگرە لە دەرەوەی واڵتیش. 
جارێ لە ناوەوەی واڵت، هەرچی کتێبی قوتابخانەیە دەبێت بە دوو شێوەزار و هەندێک 
جار بە سێ شێوەزار بنووسرێن. ئەمە کار و ئەرکێکی زیاتر بۆ الیەنە پەیوەندیدارەکان 
دروست دەکات. دابینکردنی مامۆستا بۆ ئەو شێوەزارانە ئەویش دەکرێت بە ئاستنەگ 
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نموونە  بۆ  ناوچە کێشە دروست دەکات.  بژمێردرێت. هەڵکەوتەی جوگرافیایی هەندێ 
دانیشتووانی )بەردەڕەش( کە بە کوردیی ناوەندی)سۆرانی( قسە دەکەن ناچار کراون بە 
کوردیی باکوور)بادینی( بخوێنن. بە قسەی خەڵکی ناوچەکە ئەمە کێشەیەکی گەورەیە 
و مندااڵنیان نە لەو شێوەزارە تێدەگەن و نە فێری دەبن. گومان دەکەم هەندێ ناوچەی 
تریش هەبێت بە تەواوەتی باری خوێندن تێیدا پێچەوانەی بەردەڕەش بێت، واتە خۆیان 
ئاخێوەری بادینی بن و بە سۆرانی دەرسیان پێ بگوترێتەوە. جارێ ناوچەی هەورامان 
ئەویش کێشەیەکی ترە. یانی دەبێت سیستەمێک بدۆزرێتەوە کە لە داهاتوودا دوو کورد 

لە یەکتر تێبگەن بێ ئەوەی پێویستیان بە موتەرجیم ببێت.

ئەم کێشەیە لە دەرەوەی واڵت زەقترە. بۆ نموونە وا ڕێک دەکەوێت لە گرووپێکی قوتابیی 
کورددا چەندین شێوەزار و ئەلفبێ هەبێت. دەکرێت منداڵی کوردی دهۆک و سلێمانی و 
کۆبانێ لە یەک گرووپدا بخوێنن. هەڵبەتە منداڵێکی دهۆکی و یەکێکی خەڵکی کۆبانێ 
شێوەزاریش  هەمان  بە  سەر  لکەزارەکانیان  با  تێدەگەن،  یەکتر  لە  زەحمەت  بە  زۆر 
لەوێشدا پێویست بە جۆرە ستانداردکردنێک هەیە.  بن، واتە کرمانجیی سەروو، ئاخر 
بێ لەمەیش ئاخێوەرانی کرمانجی دەیانەوێت بە ئەلفبێی التینی بخوێنن. یانی هێندە 
ئاسان نییە مامۆستا بۆ ئەو هەموو شێوەزار و بۆ ئەو دوو ئەلفبێیە دابین بکرێت، ئەمە 

سەرەڕای دابینکردنی کتێبی خوێندنەوە.

تۆ دەبینی لە واڵتێکی وەک سوێد کاربەدەستان فەرهەنگیان بۆ زمانە جوداکانی مندااڵنی 
بێگانە ئامادە کردووە، بۆ هەر زمانێک فەرهەنێک، کورد نەبێت دوو فەرهەنگی بۆ ئامادە 
کراوە، دانەیەک سوێدی/کوردیی ناوەندی و دانەیەک سوێدی/کوردیی باکوور. ئەمەیش 
لێرەدا ئەرکێکی زیادەیە بۆ ئەم دەوڵەتە، با بچووکیش بێت. خۆ مەسەلە تەنیا کتێب 
نییە. کاتێ کوردەکان موتەرجیمیان دەوێت، هەر یەکەیان داوای موتەرجمێک دەکات بە 
شێوەزاری خۆی قسە بکات. ئەگەر بە قسەیان بکرێت داوا دەکەن خەڵکی دەڤەر یان 

گوندی خۆیان بێت. موتەرجیم بۆ هەموو شێوەزارە کوردییەکان هەیە.
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شیکار: کارکردن لەسیستەمێکی پێشکەوتووی وەک هی سوید ئەزموونێکی جیاوازی پێ 
بەخشیویت، بیرت لەوە نەکردۆتەوە ئەم ئەزموونە بگوێزیتەوە بۆ کوردستان؟

مامۆستا فەهمی کاکەیی: با وەاڵمی ئەم پرسیارە کەمێک بە کورتی بدەمەوە. من ماوەی 
سی و یەک ساڵە لە سوێد وەک مامۆستای زمانی کوردی و هەندێک بابەتی تر کارم کردووە 
و ئێستایش بەردەوامم لەو کارە. هەڵبەتە ئەزموونێکی باش و شارەزاییەکی چاکم پەیدا 
کردووە. چەندین جار هاتوومەتەوە بۆ کوردستان و بەرپرسە بااڵکانم بینیوە. چاوم بە 
سێ وەزیری پەروەردە کەوتووە، هەروەها سەرۆکوەزیرانێک و سەرۆکپەرلەمانێک. باسی 
خۆم و کارەکانی خۆمم بۆیان کردووە، زۆر بە جوانی گوێیان لێ گرتووم و ستایشیان 
کارەکانیان کردووم. یەکێک لە وەزیرەکان بەر لە چەندین ساڵ هەروا بەسەرپێیی پێی 

گوتم: لێرە بمێنەوە. بەاڵم من ئەو جۆرە قسانە بە جددی وەرناگرم.
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ەیدەکان دەشکێنێت
ئالییف شەفەق ق

ئاماده كردنی: 

شێرزاد هه ینی
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ژنە نووسەر و رۆماننووسی تورک ئالییف شەفەق بوویتە رابەری رۆمانی نوێی تورکی، 
ئەو هاوشانی یەشار کەمال و ئورهان پامۆک و نەدیم گورسیل ئەژمارد دەکرێت، پاش 
 The Bastard of ئەستنبۆل  بیژییەکەی  )ژنە  رۆمانی  باڵوبونەوەی  و  نووسین 
Istanbul ( ئەو ژنە دەکەوێتە بەر تیشکی ناسین و ناوداری، ئەوەش پاش ئەوەی 
دادگاکانی تورک بە جنێودان و سوکایەتیکردن بە ناسنامەی تورکی تومەتباریان کردبوو، 
بە کۆمەڵکوژی  ئاماژە  بۆ  نمونەیەک  بویتە  لە کەسایەتییەکانی رۆمانەکە  یەکێک  تێدا 

ئەرمەنەکان لەکاتی جەنگی یەکەمی جیهان.
ئالییف شەفەق شوو بە رۆژنامەنووسی تورک ئەیوب خان دەکات و لەکاتی لەدایکبوونی 
کیژەکەی ژانی زۆر دەبینێت، بۆیەش یەکەم بیوگرافیای خۆی دەنووسێتەوە، ئەوەش 
ئالییفە بەاڵم  ناوی  ئاوێتەبوونی خەیاڵ و راستییەکان.  لە  یەکەم ئەزموونی ئەو بووە 
شەفەق ناوێکی خواستراوە و لە تەمەنی هەژدە ساڵییەوە کە کورتە چیرۆک دەنووسێت 
و باڵویاندەکاتەوە، بیر لەوە دەکاتەوە ناوێک بۆ خۆی بتاشێت، ناوی شەفەق وەک نازناو 
هەڵدەبژێرێت کە بە زمانی تورکی واتە کازیوە. ئەو شەیدای فۆنتیکی ئەو وشەیە بووە، 
هەستی کردووە وشەیەکی قووڵە و دەکەوێتە بەرداڵن، ئاساییە هەموو کەسێک دوو ناو 
زۆرتریشی هەبێت، ناوی یەکەم ئەوەی دایکوباوکە و دووەمیش ئەو ناوەیە کە بۆ خۆتی 

دەدۆزیتەوە.
تۆ وتووتە نیگا و رامانە کلتووری و ئاینییە دژبەیەکەکانی داپیرەم، وانە و ئەزموونی 
زۆر گرینگی فێرکردوم، ئەوەش هاندەربوون من نیگای تایبەتی و کۆنکریتی خۆم ساز 

بکەم، لە وەاڵمدا وتوویەتی:
بۆچوونەکانی  لە  هەستم  زۆر  جیاوازەکانم.  نیشانە  و  وردەکاری  کەسێکم شەیدای  من 
لەالی  ئاین  ئاینم دەدۆزییەوە،  و  ئیمان  ناو  وردەکانی  زۆرتر جیاوازییە  رادەگرت،  ئەو 
ئەو زۆر بڤە  و ترسناک بووە، خودا بەردەوام هێما و ئاگادارکردنەوەی توندترین سزا 
سزاوە  و  ترس  لە  پشتیوانی  ئاینە،  تەسکی  شرۆڤەیەکی  و  لێکدانەوە  ئەوەش  بووە. 
دەبینێت. من زۆر بە رۆشنبیری و زانیارییەکانی ژنان حەیرانم، ئەوان لە زانیاری زارەکی 
زۆر  ژیان  سیحری  و  ئەفسانە  لە  دەزانن،  میللی  ئیسالمی  لەسەر  زۆر  دەوڵەمەندن، 
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شارەزان، من دەخوازم ئەو کلتوورە دەوڵەمەندەی ژیان بکەمە ئاستێکی بااڵ و شکۆداری 
پەروەردە  مناڵەکانی  دەکات  خەبات  ساڵ  چەندین  زەحمەتکێش  بێوەژنێکی  ئەدەب. 
بکات، ئەو ژنە بەبێ ئەوەی پیاوێک هاوشانی بێت کار دەکات و رەنج دەکێشێت و سل 
ناکاتەوە، ئەوەش ئیلهامی من بووە، من ژنێکی گەریدەی گەشتیارم بەردەوام بۆ زانین 
و دیتن لە کارواندام، شارەکەم ئەستنبۆلیش سەرچاوەیەکی مەزنی منە و هەتا رادەی 
شێتبوون و حەیرانی، بەو شارە سۆزدارم. ئەوانە و ژیان سەرچاوەیەکی مەزنە بۆ من، 
چونکە ژیان پڕە لە چیرۆک و بەسەرهاتی سەرەنجراکێش. تام لە خوێندنەوەی فەلسەفە 
وەردەگرم هایدگر و دیلوز و سپینوزا و ولتر بنجامین و مارتا نوسباوم دەخوێنمەوە، من 
باکگراوندێکی ئەکادیمییم هەیە، توێژینەوەکانی پاش کۆلۆنی و پاش نوێگەری و پاش 
مێینەکان دەخوێنمەوە، بە نووسینەکانی ولیم بلیک سەرسامم، ماوەماوە دەگەڕێمەوە 
تر دەکەم و دەچمە  نوێ گەشتێکی  رۆمانێکی  لە  دەیانخوێنمەوە.  دووبارە  و  سەریان 
ئەزموونی  لە  باس  نوێیەکەم  رۆمانە  دەبێت،  جیاواز  ئەوەشیان  و  نوێ  کیشوەرێکی 
خێزانێکی کۆچبەری ناو لەندەن دەکات، کە لە شێستەکان و حەفتاکانی سەدەی رابردوو 

ژیاون، من حەز دەکەم بەردەوام خۆم نوێ بکەمەوە.
دەرخست،  واڵتەکە  لە  نەتەوەپەرستی  دیاردەی  شەفەق  ئالییف  دادگاییکردنەکەی 
رازی  و  ئاخاوتن  لەسەر  بگیرێت،  دەکرا، سێ ساڵ  لێ  ئەوەی  نووسەرەکە هەڕەشەی 
و  ناوی )بابە  بە  ئەستنبۆل کە  ژنەبیژییەکەی  رۆمانی  ناو  فەنتازییەکەی  کەسایەتییە 
بیژییەکە( کراوە بە تورکی لە دادگا دۆسیەیەکی بۆ دەکەنەوە، بەاڵم دادەوەری گشتی و 
قەزا وتیان ئێمە هیچ بیانوویکمان نەدۆزیەوە، لەو رۆمانەدا ژنەکەی پێی تاوانبار بکرێت، 
ئەوەش لە یەکەم دانیشتنی دادگاکە راگەیاندرا، دادگاکەش لەالیەن میدیای جیهانییەوە 

بایەخی پێدرا، هەمووش لە بەرژەوەندی رۆمانەکە و نووسەرەکە بووە.
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شیاوی  چونکە  باڵودەبێتەوە،  زۆر  رۆمانەکە  زۆرەوە  دەنگۆیەکی  و  ژاوەژاو  لە  دوور 
رەهای  زۆر  تایبەتمەندییەکی  دارشتنەوە  لەرووی  رۆمانەکە  چونکە  بوو،  خوێندنەوە 
هەبوو، لە گێڕانەوەدا زۆر بەسەلیقە بوو، پەیامەکەی ببووە نامەیەک، هەموو رای گشتی 
تورکی سەرقاڵ و سەرگران کردبوو، بەتایبەتی نەتەوەپەرستە تورکەکان. نووسەرەکە 
بە دانوستان و ئاوێتەبوون لەگەڵ چەندین شارستانی و هاموشۆکردن لەگەڵ خۆرئاوا 
نووسینەکانی  وەرگرتووە،  زانیارییانە  و  کلتوور  لەو  زۆری  ئەزموونێکی  خۆرهەاڵت،  و 
ئاراستەی مرۆیی کردووە، لە رۆمانی ژنەبیژییەکەدا، باس لە کیژێکی ئەرمەنی کۆچبەر 
دەکات، لە واڵتەکەی بەرەو ویالیەتە یەکگرتووەکانی ئەمریکی کۆچی کردووە، لە دەست 
تا  ئەو کیژە دەگەڕێتەوە،  بەاڵم  رایکردووە،  قڕکردن و کۆمەڵکوژییەکاندا  لە ترسی  و 
رەچەڵەک و هەواری بنەماڵەکەی بدۆزێتەوە، لەدوای سەودابوون لە مێژووی ئەستنبۆل، 
ئەدەبی  کەسایەتی  نمونەیەکی  بوویتە  کیژە  ئەو  دەگەڕێت.  خۆی  ریشەی  و  رەگ  لە 
رۆمانەکە  سەرەتای  لە  کیژەکە،  ناسنامەی  دەگەڕێن،  خۆیاندا  رەچەڵەکی  لە  لەوانەی 
دیار نییە، بەاڵم بە دیالۆگ و دارشتنی گێڕانەوەکە، شوناسەکەی دەردەکەوێت، لەناو 
رۆمانەکەدا دەردەکەوێت کە ناواخنی بابەتەکە هەڵدانەوەی الپەڕەی تاوانەکانە، کە لە 

سەردەمی عوسمانییەکان دەرحەق بە ئەرمەنەکان کراوە. 

یەکێک لە پاڵەوانەکانی رۆمانەکە دەبێژێت: 
باوکم برسام شاکماکیانە، خاڵی گەورەم دیکران ستامبولیان و باوکی ئەویش ئارمانوش 
شاکماکیان بوو، من و هەموومان، نەوەی ئەو کیژەیەن کە لە قڕکردنەکە دەربازی دەبێت. 
لە رۆمانی )کۆشکی ئەسپێیەکە Bit Palas(دا هەست دەکەین، ئێمە دەگەڕێینەوە 
لە چیرۆکی  باس  یەک شەوە(، چیرۆکەکە  و  ئەفسانەی )هەزار  رووودانی  ناو سااڵنی 
میوانێکی  لەالیەن  بووە،  کۆشکێک  زووتر  کە  دەکات،  شاناز  و  گەورە  باڵەخانەیەکی 
رووس، بۆ هاوسەرەکەی لە کۆتایی سەردەمی قەیسەری لە ئەستنبۆل وەک قەرەبوویەک 
بۆ کۆنە هاوسەرەکەی دروستی کردووە، ئەو ماوەیەکی زۆر ستەمی لە ژنەکەی کردووە، 
ماوەیەکی زۆر جێیهێشتووە و لە ئاوەدانی و ژیان دووری دەخاتەوە، پیاوەکە ژنەکەی 
جێدەهێڵێت و دەچێتە پاریس، لەوێ لەگەڵ کیژێکی بەتەمەن زۆر لە خۆی بچووک تر 
هاموشۆ دەکات و ژنەکەشی لە ئەستنبۆل لەناو خەم و ژانەسەری دەروونی لە خانەیەکی 
چاودێری گۆشەگیر دەکات، ئەو کە دەگێڕێتەوە ئەستنبۆل، لەوێ بۆ قەرەبووکردنەوەی 
ژنەکەش شوێنی  دەکات،  دروست  بۆ  بونبونی  کۆشکی  ژنەکەی،  خراپەکەی  گوزەرانە 

دروستکردنەکەی بۆ هەڵدەبژێرێت، کە تێدا یەکەم مناڵی دەمرێت. 
ژن و مێردەکە دەمرن، پاشان کۆشکەکە دەبێتە موڵکی ئەو مناڵە ناشەرعییەی پیاوەکە 
لە ژنە فەرەنسییەکە هەیبوو، کۆشکە نیمچە کەالوەکە، دەکەنە چەندین ژوور و خانووی 
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ئەسپێیەکەش  ئەسپێ،  لە  پربوون  ژوورەکانی  کە  دەدەن،  بەکرێی  و  بچووک  بچووک 
لە پاشماوەی  ناڕەحەتی و نەخۆشی بۆ ژووری پیرەژنێک، کە پڕیەتی  دەبێتە مایەی 
ماڵی خاوەنی کۆشکەکە. رۆماننووسەکە دەبێژێت من ئەو چیرۆکەم خوڵقاندووە تا بەسەر 
ئاماژە  لە زیندەوەراندا زاڵ بم، چونکە هەموو سەردەمە جیولوجییەکان  سام و ترس 
بە ژمارەیەک لە زیندەوەر دەدەن، لەو سەردەمەی کە بوویتە سەردەمی زیندەوەرکان، 

ئەوانەش جۆرێکی نوێن و توێژیکی تازەیان لە زیندەوەر بەرهەمهێناوە. 
ئالیف دەبێژێت: من ژنێکم خەیاڵێکی بەهێزم هەیە. ئەوەش هەتا ئیمرۆ باشترین شێوەیە 
بۆ ئەو دەستەواژەی کە وتراوە )ئێوە قسەی مایەپووچ دەکەن!(. رەنگە خەڵکەکەش 
راست بکەن. من پەریشان و سەرگەرمم، کە نیگەران دەبم، کە لە دیمانەیەک نازانم چ 
بڵێم! کەی و چۆن قسەکانم بکەم، کە لە نیگای خەڵکەکە دەترسێم، یان کە دەمەوێ 
خۆم وا نیشان بدەم ناترسێم و لە نیگای چواردەورەم پەریشان نیم، یان کە دەمەوێ 
خۆم بە کەسێک بناسێنم، کە دەمەوێ بیناسم، لەڕاستییدا، من کەم و بەدەگمەن خۆم 
دەناسم و زانیارییم لەسەر خودی خۆم الوازە، یان کە رابردوو رۆحم دەبرژێنێت، کە 
ئەو  ناتوانم  یان  نییە،  پرشنگدارتر  رۆژانەم  لەو  ئایندەم  کە  بنێم،  بەوەدا  دان  ناتوانم 
شوێنە بەرجەستە بکەم، کە تێدا رونیشتووم، یان ئەو مرۆڤەی لە ساتێکدا هاموشۆی 

دەکەم. لەودەمانەیە خەیاڵی ئەو بەرین و فراوان و ئاسۆکەی سیحراوی و بەپیتە.
لە رۆمانی )چل بنەماکانی عیشق The Forty Rules of Love(دا ئەو زۆرتر 
وەک  کەسایەتییەکی  بەرجەستەکردنی  لە  بەتایبەتی  رادەکێشێت،  خوێنەرەکان  نیگای 
جەاللەدینی رومی، کە بە ناودارترین شاعیری جیهان دەناسرێت، هەر لە ئیرانەوە هەتا 
ویالیەتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا، تا رادەیەک ئەو بوویتە مایەی سەرەنجی ئەستێرەی 

ستران مادۆناش.
ئالیف شەفەق لە شاری سانسترابۆرگی رووسی لە ساڵی ١٩٧١ لەدایکبووە، دایکی لەوێ 
لە بواری دبلۆماتی کاریکردووە و کارمەندێکی تۆڕی دبلۆماتی تورکی بووە، لە مناڵییەوە 
لەنێوان مەدرید و عەمان و کۆلن سوڕاوەتەوە، دوایی گەڕاوەتەوە تورکیا، لەوێیەوە بەرەو 
ئەمریکا بۆ خوێندن کۆچ دەکات، چەندین پۆستی مامۆستایەتی و وانەبێژی لە وانەی 
توێژینەوە و رەگەزەکان لە زانکۆی ئایرزونا دەبینێت. یەکەم رۆمانی بە ناوی )پیاوە 
سۆفیگەرەکە Pinhan(یە کە لە تەمەنی بیست و حەوت ساڵییدا نووسیویەتی، لە 
ساڵی ١٩٩8 خەاڵتی کۆمەڵەی مەولەوی پێ دەبەخەشن. لە رۆمانی )ئاوێنەکانی شارەکە 
Şehrin Aynalar (دا باس لە بابەت و دیاردەی دادگاکانی تەفتیش لە ئەسپانیا 
دەکات، کە بەقێزەوەنییەوە لە سەدەی حەڤدەم کراوە، ناوی تاوانەکان دەهێنێت، لەسەر 
 2000 لە ساڵی  بەدەست دەهێنێت.  تورک  نووسەرانی  یەکێتیی  رۆمانەش خەاڵتی  ئەو 
ئالیف  دا  بەهاری ساڵی 200٤  لە  بەناوی )وردبوونەوە( دەنووسێت،  رۆمانی سێیەمی 
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لە نووسینی رۆمانی پێنجەمی بە زمانی ئینگلیزی دەبێتەوە، ئەویش رۆمانی )قەدیسی 
ناو خانووێک  لە چیرۆکی چوار خوێندکاری  ئەو رۆمانە باس  یەکەم سەرپێچییەکان(، 
لە ئەمریکا دەکات، خوێندکارەکان چوار ناسنامەی جیاوازیان هەبووە، وەک شوناسی 
مەغریبی و ئەسپانی و تورکی و ئەمریکییەک، تێدا لەو رۆمانە ئاوڕ و نیگا لە مەسەلەی 

ناسنامە و هاواڵتیبوون و کلتووری ئاینی دەداتەوە.
 

هەڵگری  گەڕۆکی  بنەماڵەیەکی  لەناو  بەاڵم  تورکە،  بەڕەچەڵەک  ئەگەرچی  ئالییف 
ئاوێتەیەک لە کلتوور و نیگاوە پەیدا بووە، ئەو بە هەردوو زمانی تورکی و ئینگلیزی 
دەنووسێت، هەندێ لە هاواڵتیانی میللەتەکەی حاشای لێ دەکەن، مۆری خیانەت لەسەر 
نازانن نووسەران،  نەفرەتی دەکەن،  نیگەرانن و  ئەوانەی  پاسپۆرتەکەی دەدەن، بەاڵم 
ناسنامەیەکی دیاریان نییە، لەوەدا رەها و بەستراو نین، چونکە نووسەران لە نووسیندا 
ئازادن، دەتوانن ژن و پیاویش بن، نووسەران دەتوانن موسلمان و کریستیانیش بن، 
دەتوانن ناسنامە و رەگەزی چینی و تورکییشیان هەبێت، دەکرێ لەوبەرەی دەربەندی 
لەسەر  شکاندوە،  بەربەستەکانی  و  کۆت  هەموو  ئەو  لەوبەری...  یان  بژین  پسفۆر 
ئەو  بەردەوامیش  نییە،  دوودڵ  و  ناترسێت  و  دەڵێت  ئەوە  دەکات،  مەلە  کلتوورەکان 
پەیڤەی وتووە، ئەوەش بەچەسپاوییەوە بڕوا ئەو بووە. ئەو بەناڕەحەتی و بەسوتانەوە 
باس لە لەشفرۆشێکەوە دەکات، بەو ژنانە دان بە کۆمەڵکوژیی ئەرمەنەکان دادەنێت، 
هەتا رادەی ئەوەی لەسەر تۆڕەکانی ئەنتەرنێتیش قسەکانی کردووە، لەسەر ئەو بابەتە 
تومەتی  بە  دەکەنەوە،  دادگا  رووبەرووی  کێسەکەی  بۆیەش  هەیە،  زۆری  نووسینی 
ناشیرینکردنی ناسنامە نەتەوەییەکەیان، بەاڵم دادگا و رای گشتییان لێی دەبوورن... 
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دیارە نووسەرە گەورەکانی تریش وەک ئورهان پاموکیش رووبەڕووی هەمان چارەنووس 
و لێپرسینەوە بونەتەوە.

ئاسایی  باری  ناداتە  گوێ  دەڕوات،  کتیبەکانییەوە  پشتی  لەسەر  گەریدەیە  ژنە  ئەو 
دەزانێت  و  دەکات  هەڵوەستەیەک  لەوێ  ئەمریکا  دەگاتە  تا  دەڕوات،  و  ئاوەرتەکان  و 
رۆمانەکانی نەکراون بە ئینگلیزی، ئەگەرچی بە ناسین و شکۆوە دەلەرییەوە، دەیویست 
وزە و هەژموونەکانی ناخی لەوێ بەپڕییەوە دەرببڕێت و هەڵبچێت، بۆیە دەست دەکات 
بە نووسین بە زمانی ئینگلیزی، رۆمانی ژنە بیژییەکەی ئەستنبۆل بە زمانی ئینگلیزی 
دەنووسێت، ئەو وتبووی ئەو زمانە زمانی ماتماتیکی و ئاوەز و وردەکارییەکانە، لەگەڵ 
گاڵتە و بەزمەکانیش دەگونجێت، بەاڵم زمانی دایکی، تورکییەکەی خۆی زمانی هەڵچوون 

و سۆزەکانە، زۆرتر لە دڵم نزیکە.
زمانە تورکییەکەی ئالییف تۆڕێکی ئاوێتە دەستەواژە و وشە کۆن و نوێیەکان لەنووسیندا 
و  فارسی  وشەی  و  سۆفییانە  وشەی  لە  تێکەڵە  زمانەکەی  دەبەستێتەوە،  بەیەکەوە 
عەرەبی و هتد... کە زمانە عوسمانییەکە ئەو دەستەواژانەی لە تورکی دابڕیون. ئالییف 
ئەو کلتوورە لەبیرکراوەیە زیندوو دەکاتەوە، فەرهەنگێکی دەوڵەمەند بە خوێنەرەکانی 
دەڵێتەوە و پڕ وشەیان دەکاتەوە، بە کتێبەکانی زمانەکە دەبوژێنێتەوە و لەسەر ئەو 

مژارەش وتوویەتی:
وشەکان بایەخ و بەهای گەورەی خۆیان هەیە، کە وشەیەک ون دەبێت، یان فەرامۆش 
دەکرێت لەگەڵ خۆییدا بیرەوەری خەڵکەکە ون دەکات. لە زمانی تورکی من دەتوانن 
نێوانە  و  پلەکان  و  جیاوازییەکان  ناتوانم  بەاڵم  بهێنم،  خۆیانەوە  ناوی  بە  رەنگەکان 
لە  نەماون  زمانەکە  لە  پێناسانەی  ئەو  چونکە  بکەم،  دەستنیشان  بچووکەکان  وردە 
فارسییەوە بۆمان هاتبوو. ئەو زۆریش بە گەمەکردن بە پیتەکان سەرسام و شەیدایە، 

بۆیە وتوویەتی: 
ماناکە  دەکەیت  جێگۆڕکێ  پیتێک  کە  بۆیەش  پیتەکان.  بە  گەمەکردنم  شەیدای  من 

دەگۆڕێت، ئەوەش جۆرێکە لە پەرجوو.
دەستە  لەناو  سومبڵ  ژنێکی  بوویتە  هەبووە،  رۆلی  ژنان  بزاڤی  چاالکییەکانی  لە  ئەو 
بژارەکەی ئەستنبۆل، کەسیش مەزندەی نەدەکرد، ئەو ژنە ناسکە نەرمە بتوانێت ببێتە 
خەبات  و  کۆشش  ئازایانە  و  گەنجە  هێشتا  تەمەن  بە  ئەو  دژوار.  بژارێکی  پێشەنگی 
دەکات دژ بە توندکاری هاوسەرگیری و تاوانەکانی نامووس و شەرەف، چەندین وتاری 
لەسەر ئەو بابەتە هەستیارە لە رۆژنامە و گۆڤارەکان نووسیوە، سیناریۆی بۆ زەنجیرە 
تەلەفزیۆنییەکان نووسیوە، کە هەموویان مۆرکی ئەو خەبات و کۆششانەی پێوە بووە.

ئەو  تورکیا:  لەناو  دژبەیەک  جۆشی  لە  تژییە  بەڕاستی  ئەستنبۆل  سۆزانییەکەی  ژنە 
کێشەیەکی ناو دادگاکان و خەاڵتکردن و هاندانی هەزارەها خوێنەری کردوتەوە، رۆمانەکە 
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پڕیەتی لە چیرۆک و بەسەرهاتی خەمناک و دژوار و ترسناک و گاڵتەجاریی و ناوی ناوە 
ئەستنبۆل.

تێدا  ئەرمەنە،  تریان  ئەوی  و  تورک  یەکێکیان  ورووژاندووە،  ماڵباتی  دوو  بابەتی  ئەو 
پیاوەکان نەفرەتکراو و دوورەپەرێزن. ئالییف زیرەکییەکی بێ هاوتای لە چارەنووسی 
ژنان هەڵبژاردووە، ژنانی خەباتگێر یان ژنانی سوفی، ئەوانە هەموو لە رابردووە ترسناک و 
خەمبارکەوە هاتوون، ئەو رابردوویەی هەندێک رەش دەکاتەوە و دەیانسڕێتەوە، هەندێک 
هەندێکی سووتاندوە، ژنە بیژییەکە، یان سۆزانییەکەی ئەستنبۆل، کتێبێکە ئاوێتە، لە 
چەندین دۆزی مەزن و هەستیار، یان بڵێن کتێبێکە تژی لە وردە کێشە و بابەت، ژنە 
ئەو  چەوساوەن،  هەردووال  بەپێچەوانەش  تورکەکان،  ژنە  لە  نییە  جیاواز  ئەرمەنەکان 
بەروونی و بەئاشکرا، ئەو قسەیەی کردووە، تیرۆژی لەسەر ئەو مژارە راگرتووە، ئەو 
بەتوانا بووە لە رووداو و پێشهاتی گچکە و الچەپەوە بابەت و کێسی مەزن و باڵکێش 

بورووژێنێت.
بە  عیشق(  بنەمای  )چل  رۆمانەکەی  لە   ١٩٧١ ساڵی  لەدایکبووی  شەفەق  ئالییف 

دەستەواژەیەکی شەمسدینی تەبریزی کۆتایی هێناوە کە وتوویەتی: 
کە ئاگر شەیدا و عاشقی ئاو دەبێت، کەون و بوون دەگۆڕێت. پەیوەندییەکانی ئەو ژنە 
نووسەرە بە کەشەکانی تەسەوف نوێ نییە، ئەو لە سەرەتای نووسینەکانی بە تەسەوف 
رۆمانی  لە  دواییش  و  )پیاوە سۆفییەکە( ساڵی ١٩٩8  رۆمانی  لە  هەر  بووە،  پابەند 
ئیسالمی و جوولەکەیی  )ئاوێنەکانی شارەکە(، کە کەش و سرووتەکانی سۆفیگەریی 
لە سەدەی حەڤدەم ئاوێتە کردووە. بەاڵم ئەو جارە دەگەڕێتەوە سەدەی سێزدەم، کە 
بەدواچوونەوەیەک لەسەر شوێنەوارەکانی شەمسدەینی تەبریزی دەکات، ئەو یەکێک بووە 
لە کەسایەتییە سۆفیگەرەکان، کە زۆر باسیان کردووە و باڵکێش بووە، هەروەها ئاماژەی 
بە پەیوەندی رۆحی نێوان مەوالنا جەالدینی رومی لە گەشتەکانی نێوان سەمەرقەد هەتا 
بەغداوە بۆ قونییە و دیمشق هەبووە، تا لە گەشتێکدا لە قونییە، بە دەستی کەسێکی 
مردن(.  ناو )قەاڵتی  تیمی حەشاشەکانی  لە  بووە  یەکێک  کە  دەکوژرێت،  بەکرێگیراو 

ئەوی شایانی باسە رۆمانەکەش بە تێزێکی مێژوویی ئەژمارد دەکرێت.
جەالدینی رومی شاعیر و فەیلەسوف و سۆفی لە ساڵی ١20٧ی زاینی لە دەڤەری )بلخ(
شاری  لە  زاینی  ١2٧٣ی  ساڵی  لە  لەدایکبووە،  ئەفغانستان  باشووری  خوراسانی  ی 
قونیەی تورکیا دەمرێت، لەوێش دەنێژرێت، کتێبە دیارەکانی ئەو ئەوانەن: مەسنەوی، 

دیوانێکی گەورە، نامەکانی، ئەوەی هەیە و نییە، هەر حەوت ئەنجومەنەکە.
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دوو شوێنی  و  زەمان  دوو  بەرجەستەی  ئەستنبۆل  بیژییەکەی  ژنە  رۆمانی  لەڕاستییدا 
دووەمیشیان  دەدات،  روو  لە سەدەی سێزدەم  قونیە  لە شاری  یەکەمیان  تەواوکەرن: 
لە ئەمریکایە و لەسەدەی بیست و یەکە. نووسینەکە باس لە دەستنووسێک بە ناوی 
)کفرییە شیرینەکە( دەکات، نووسەرەکەی نەناسراوە و دەڵێن ناوی عەزیز زاهارا بووە، 
رۆماننووسی ئەمریکی سکینە ئیال روبنشتاین لە پرۆسەی نووسینی راپۆرتێک لەسەر 
رۆمان بۆ خانەیەکی چاپی ئەمریکی دەهەژێنێت. ژنە تەمەن چل ساڵییەکە، بەجۆش و 
بەرەوشێکی رۆحی نوێ، لەناو الپەڕەکانی دەستنووسەکە دەگەڕێت، بۆیەش دەرئەنجامی 
پەیوەندییەکی  بەوەش  دەنووسێت،  ئیمیل  بە  رۆماننووسەکە  بۆ  نامەیەک  کارە،  ئەو 
سۆزداری ئیفترازی پەیدا دەبێت، ئەوەش هەموو پیرۆزییەکانی ژنەکە دەبەزێنێت، لەناو 
شیرازە چەسپیووەکەی دەردەچێت، ژنەکە مێرد و مناڵەکانی جێدەهێڵێت، بەدوای عیشق 
و سۆزەکەی وێڵ دەبێت و دەڕوات و دەکەوێتە بەر هەوا و  سروەی دڵی عەزیز زاهارای 
لەناو  گوزەران  و  توێژینەوە  و  زۆر  ملمالنێیەکی  پاش  ئەویش  سکۆتلەندی،  نووسەری 

جیهانی تەسەوف لە مەغریب ژیابوو.
و  دەبێتەوە  ورد  ئیسالمییەکە  تەسەوفە  دەستنووسە  لەناو  ئیال،  جوولەکەکە  ژنە  کە 
چل  هەر  دەبێت،  ئاشنا  سرووتەکان  بە  دەخوێنێتەوە،  رومی  جەالدەینی  شیعرەکانی 
و  سەودابوون  پاش  تەبریزی  گەڕۆکەکە، شەمسەدینی  دەروێشە  کە  عیشق  بنەماکانی 
گەڕانێکی زۆر دوورودرێژ دەیاننووسێت دەخوێنێتەوە، بەوەش دەکەوێتە بەر هەژموون و 
کاریگەری جەالدینی رومی و رێنماییەکانی پەسەند دەکات، لەنێوان کەسێکی ئیماندار و 

سۆفی و لەنێوان ئاوەز و دڵدا ملمالنێی دەکات.
ئالییف وردەکاریی و جیاوازی ئاینەکان دەپشکنێت، تێدا هەست دەکات ئاینەکان، تەنها 
لە ئاکارەوە جیاوازن، ئەگەرنا لە جەوهەردا هەر یەکن و جیاوازییەکی شیاوی باسیان 
نییە، هەستیشی بە بۆگەنی رۆژگارەکە کردووە، کە چۆن کەوتووتە ناو ملمالنێیەکان و 
ناکۆکی نێوان ئاینەکان زۆر بووە، هەمووش لەسەر حیسابی رۆحیەتییەکانەوە زۆرتر روو 
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لە جوانی و خۆشییەکانی رۆژگارەکان دەکەن. ئەو لەبەر رۆشناییەکانی سۆفیگەرایییدا، 
لەوە بەرجەستە دەکات )بەهەشتەکەش وەک دۆزەخەکە لە ناخماندا چەقیوون(.

بەئەنقەست، ئلییف شەفەق نووسینەکانی بە رووداو و بەسەرهاتە مێژوویی و بەڵگەنامە 
بایەخ  زۆرترن  رۆماندا،  و  بەرهەم  چەندین  لە  دەبەستێتەوە،  شرۆڤەکان  و  بڕوانامە  و 
ئاینزاکانی  نێوان  پاکبوونەی  بۆ  و  رۆحی  ئالوودەیەکی  وەک  دەدات،  سۆفیگەرایی  بە 
مێژووی  بکوژەکان،  و  تەسک  دەرزە  و  کەلەن  نەهێشتنی  و  کەمکردنەوە  و  دژبەیەک 
گەریدە  کۆچبارێکی  و  رەوەند  دەبێتە  ئەو  بۆیەش  کردووە،  بەرجەستە  سەفیگەرایی 
زمان  هێڵەکانی  سیحرییەکانییدا،  تۆمارە  لەناو  دەنووسێتەوە،  کەونییەکان  عیشقە  و 
پێناسەیەکی  تەنها  یاخییە،  ژنە رۆماننووسە  ئەو  ئاوێتە دەکات.  ئاماژەکان  و هێما و 
خۆرهەاڵتناسی، یان دەرمانگەرێکی گیاوگوڵ نییە، وەک لە بۆچوونەکانی پاولو کویلو 
هەیە، ئەو ژنە لە ئەزموونێکی دروست و زەحمەت دەربازی بووە، لەناو ژانێکی کوشندە 
و نیگەرانییەکی قووڵەوە دەرچووە، لەناو جیهانێکی تژی لە مەرگ و ناڕەزایی و رق و 

کینە و ملمالنێیەکی خوێناوی دەروات و هەنگاو دەنێت. 
لەوەتی لە مانگی مارسی ساڵی 200٩ رۆمانی عیشقی دەرچوو، کتێبەکانی ئەو پرفرۆشترین 
کتێبە لە بازارەکانی تورکیا و زۆر دەخوێندرێنەوە. ئەو خوێندنی لە زانکۆی خۆرهەاڵتی 
لە  دەکات،  تەواو  نێودەوڵەتییەکان  پەیوەندییە  بواری  لە  شهر  ئاسکی  لە  ناوەراست 
هەمان زانکۆش، بەشی کێشەکانی ژنان وەک خوێندنی بااڵ دەخوێێت، دکتۆراش لە بزاڤە 

سۆفیگەراییەکانی وەک بکتاشی و مەولەوی وەردەگرێت.
ئالییف بەوە ناسراوە کە ئاوێتەی خەڵکی شارەکان دەبێت، ئەوەی لەنێوان شارستانیەت 
و کۆمەڵگەدا پەرتەوازە بووە، کۆشش دەکات بگاتە ئاستی پێشکەوتنەکان، کە ئاست 
و بەهاکانی دەلەرزێن و پووک دەبنەوە. لە رۆمانی عیشقدا وەک رۆمانەکانی تریشیدا، 
ئەو باس لە مرۆڤی سەرگەردانی نێوان خەمەکانی دابونەریت و کۆت و پەیوەندەکانی 
نەریتە باوەکانی دەکات، بەاڵم ئەڤین و خۆشەویستی وەک شیرێکی بەجەوهەر دەخاتە 

یەکەم پێگەکان.
رۆمانی عیشق رۆمانێکی ئاوێتەیە و دارشتنەکەی فرەریشەیە، رووداو و بەسەرهاتەکان 
لەناویەک و تێکەڵە، نووسەر کۆششی کردووە بچێتە ناو بنچینە و سۆزەکانی ئەڤین، 
رۆمان،  لەناو  رۆمانە  ئەوە  بڵێن،  رۆمانە  بەو  دەکرێ  عیشق.  بە  گەیشتن  بۆ  بوارێکە 
چەند  شوێنەکان  جوگرافییە،  فراوانی  رووبەرێکی  لەناو  چاالکییەکان  و  رووداو  چونکە 
رابردووە،  چەند سەدەیەکی  و  ئێستا  لەیەکترازراون، سەردەمەکانیش  و  دوور  هەواری 
دژبەیەکن، هەروەها  کلتوور و شوناسی  بۆ سەر چەند رەگ و  بەرەچەڵەک  کەسەکان 
کاروانەکەش لەسەر دوو هێڵی بنەڕەتی خۆرهەاڵت و خۆرئاوا و هەندێ گاڤیش لەسەر 
ناکۆکەکان  و  دژ  هەموو  رۆمانەکە  دەکەن.  رێ  دوورەواقیعیش  و  واقیعی  ئاسۆیەکی 
لەنێوان خۆشەویستی، بە هەموو ماناکانی جەستەیی و خۆشەویستی خودایی لەناو یەک 
بازنەدا بەرجەستە کردووە. رۆمانی عیشق شاکارێکی ئاسایی نییە بیخوێنیتەوە و لەبیری 
بکەیت، یان تەنها ماوەیەکی کەم لە هزرتدا بمینێتەوە و زوو بەرەوێتەوە، خوێندنەوەی 
ئەو رۆمانە، سەردەمانێکی زۆر، لەناو راز و نیگاکاندا دەتهێڵێتەوە، بۆیەش خەڵکی زۆری 
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سەر بە مەزهەب و رامانی و بینینی جیاوازەکان، کەسانی هەموو تەمەنەکان بایەخ بەو 
رۆمانە دەدەن و بە سۆزەوە دەیخوێنەوە و تامی لێ وەردەگرن.

حەلوایە کاغەزییەکان دوا رۆمانی نووسەری تورک ئالییف شەفەقە، بەوەیان دەیەوێت 
پردێک لەنێوان هەموو کار و شاکارەکانی تری، کە ژمارەیان نۆ رۆمانە ببەستێت، ئەو 
هەتا ئەو رۆژانە یازدە کتێبی بە چاپ گەیاندووە. ئەو سەبارەت بە حەلوایە کاغەزییەکاندا 

وتوویەتی:
پێناسەیەک  ببێتە  دەکرێ  ئەوەش  هەیە،  پایەداری  پێگەیەکی  دڵمدا  لەناو  کتێبە  ئەو 
تا خوێنەرەکانم هەموو بەرهەمەکانی ترم بناسن و ئاشنای نووسینەکانم بن، ئەوانەی 
لەدوای دەرچوونی رۆمانی عیشقدا کە لە مانگی مارسی ساڵی 200٩دا دەرچووە منیان 
دۆزیوەتەوە لەوەیان تامێکی تایبەتی دەبینن، بەوەش لە داهاتوودا بەردەوام پەرۆشم 

دەبن و چاوەڕوانم دەکەن.

بەرهەمەکانی ئالییف شەفەق:
بنهان١٩٩8، ئاوێنەکانی شارەکە 2000، موحەرەم 2000، ماڵەکەی پاالس 2002، نەریتەکان 
بە زمانی ئینگلیزی 200٤، هەڵکشان و داکشان )کۆکراوە وتارە ئەدەبی و رۆشنبیرییەکان 
سەبارەت بە شەیدابوون بەدوای شوناس و ناسنامە و کێشە و ئاریشەکانی ژنان(، ژنە 
بیژییەکەی ئەستنبۆل 200٦، شیرە رەشەکە 200٧، عیشق 200٩، دوا بەرهەمیش حەلوایە 
کاغەزییەکانە 20١0، حەلوایە کاغەزییەکان جۆرێکە لە حەلوا کە هەویر و شەکر و هەندێ 
بۆن و تامی جیاوازەوە، لەسەر شێوەی بازنەیی دروست دەکرێت، لەگەڵ چا لەنێوان 
ژەمەکاندا پێشکەش دەکرێت. ئالییف بەئەنقەست ئەو کتێبەی بەسادەیی و ئاسانییەوە 
کۆکراونەتەوە،  کتێبەکان  نێوان  تێبینی  و  سەرەنج  چەندین  لە  بریتییە  کە  نووسیوە، 

چەندین تام و شێوەی لەخۆگرتووە و لەسەر خوانەکان جوان و بەتام دەردەکەون.
ئالییف شەفەق لەدوا دیمانەی کە لە رۆژی ٣ی مانگی فبرایری ساڵی 20١0 باڵوکراوەتەوە 

وتوویەتی:

لەوە  بیرم  دەرچوون،  عیشقم  رۆمانی  باڵوبونەوەی  لەسەر  رازانەی  و  رامان  ئەو  پاش 
لە خۆم راگرت، سەرەنجم دایە قۆناخە  لە دواوە بدەمەوە، هەستێکم  ئاوڕێک  کردەوە 
ئەو  دەکرێ  کردووە...  گوزەریان  دیمەن  و  بابەت  زۆر  کە  دیارە  دواوەم،  گوزەرەکانی 
تاقەت و  دابنیم، رێگای خۆم! چونکە کە دەنووسم هەموو  بە نەخشە رێگای  کتێبە، 
لێ  سەرخۆشم  وەک  دەبم،  پەریشانیش  و  حەیران  و  مەست  و  بەکاردەهێنم  وزەکانم 
دێت... هەندێک جار کە چەند بڕگەیەک لە نووسینەکانم دەخوێنمەوە، سەرسام دەبم، 
دەحەپەسێم، دەمەوێ زۆرتر لەو بابەتە بزانم، من دەپرسم باشە من چۆن توانیم ئەوانە 
و  دەزانم  من  باشە  دەپرسم  دەکەن،  خۆمدا  لەگەڵ  ئاخاوتنە  ئەو  بەردەوام  بنووسم؟ 
دەتوانم ئەو هەموو نووسینانە ریز بکەم و بنووسم؟ هەندێ جار، چەند بڕگەیەکم هەر 
لە بیرنەماوە کە من نووسیومە، بڕوا ناکەم! بەحەق بڕوا ناکەم، من ئەوانەم نووسیوە! 
کەسانی تر نووسینەکانی خۆم بەبیردەهێنەوە، من نایانزانم، لەبیرم نییە و نازانم چۆنم 
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نووسیون! من زۆر شانازم، بە خوێنەرەکانم، ئەوان زۆر بابەتی کۆنم بەبیردەهێنەوە... 
خوێنەرەکانم نایابن... ئەوانە ئەوەندە باش لەگەڵ نووسینەکانم ئاوێتە و شەیدابوون، 
دەتوانن لە خۆم باشترە بەرهەمەکانم شرۆڤە بکەن، هەڵوەستەیان لەسەر بکەن، زۆر لە 

خۆم باشتریش.
لەکاتی ئوتوگرافی کتێبەکانم، کە رووبەڕووی خوێنەرەکانم دەبمەوە، زۆرجار نووسینەکانم 
لەبەردەم دادەنێنەوە و هێڵیان لەبن داناوە، بڕگەی زۆرم بۆ دەستنیشان دەکەن... من 

زۆرجار هەست بە رازەکانیان دەکەن، تا رۆژێکیان یەکێک لە هەوادارەکانم وتی: 
رامانم  و  هزر  لەگەڵ  زۆر  کە  دۆزیوەتەوە،  دەقەکاندا  لە  نووسینم  و  برگە  لە  هەندێ 
هاوسۆزن، کە من بەنیاز بووم وەک تێبینی بیاننووسمەوە. ئەوانەش لە قسەی نەستەق 

و پەند نزیکن. 

یەکێک لە خوێنەرەکانم وتی:
کە کتێبەکەی حەلوا کاغەزییەکانم خوێندەوە، چەندین برگەم دۆزیەوە، ئەوانەی وا هێڵم 
بەژێریان داهێناوە، ئەوانەم لە کتێبەکانی تری تۆدا خوێندیتەوە، هەمووم بە قەڵەمی 
رەش بۆت نیشانکردووە، ئەوەش هاوسۆزە لەگەڵ بۆچوونەکانم من، مەبەستم ئەوە بووە، 

لە نووسینی ئەو کتێبە. 

بەڕاستی من ئەو قسەمان بەدڵ بوو، زۆر دڵشادم بەو هوشیارییە. دیارە بە نووسینەکەم 
بیرم لەکن خوێنەرەکانم بووە، مەبەستم بووە لەو کتێبەدا شتەکانیان بەبیربهێنمەوە.

نەبووە  مەبەستی  نەبووە،  پالنی  و  بەرنامە  نووسیندا  لە  شەفەق  ئالییف  کە  دیارە 
بزانێت کەسەکان بەرەو کام ئاقار رێ دەکەن، وەک ئەندازیارێکی پرۆژەیەکی ئاو کاری 
نەکردووە، نەخشەسازی نەبووە تا بزانێت باڵەخانەکە چۆن دەردەچێت و رووکاری چۆن 
دەبێت... دیارە ئەو زۆرتر کەوتووتە ناو خوڵیا و مەراق و سووتان و تاوانەوە، لەناو 
هزر و رامانەکان، ئینجا لەو کەشەدا، هەموو وزە و هەستەکان کۆدەکاتەوە و دەست بە 

نووسینەکان دەکات.
ئالییف شەفەق دەبێژێت: هەتا ئیمرۆش من ئاگام لە جۆری گێڕانەوەکان هەبووە، بۆ 
کەسەکان  و  دادەرێژێت  شیرازەکە  یەکێکیان  هەیە...  جۆر  دوو  گێڕانەوەش  شیرازەی 
بەرەو  شرۆڤەکراوا  بەرنامەیەکی  بە  ئینجا  دەکات،  دیار  زووتر  پێشبینییەکان  و 
چارەسەرکردنەکانا رێ دەکات، زۆر لە شاکارەکان، بەو بەرنامە و بەو هەنگاوە رۆیشتوون 
و بنەماکانیان وا بووە، بەوەش سەردەکەون. دەکرێ بڵێن و راستیشە بڵێن، کە عەقل و 
دەسەاڵتەکەی، یەکێکە لە رەوشە رەق و توندکارەکان و ئاسان نییە بتوانێت کۆنترۆلی 
سۆزەکان،  و  نەست  و  هەست  هەژموونی  بن  دەکەوێتە  نووسین  بکات،  داهێنانەکە 
نووسەر  بە  بوار  ئەوەش  رەقانەیە،  کەرەستە  ئەو  ناو  شلەکەی  رەوشە  وەک  ئەوەش 
بدات، بەرەو هەموو ئاسۆ و مەیدانەکانا بڕوات، حاڵەتە رۆحییەکەش چەندین شێوەی 
نەگۆڕ دەخولقێنێت. هەندێ جار لەکاتی نووسیندا دەگرێم، هەندێ جاریش کە دەنووسم 
پێکەنینم دێ، یان ورد ورد قسە لەگەڵ خۆما دەکەم، وادەزانم ئەو رەوشانەش هیچ 
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پەیوەندی و گرێبەست و تێگەیشتنی لەگەڵ عەقڵدا نییە. کە دەنووسم هیچ پەیوەند و 
بەربەستێک لەنێوان خۆم و  دەقەکە نابینم، بە هیچ شێوەیەکیش خۆم بەسەر دەقەکە 

زاڵ ناکەم... بە واتایەکی تر بڵێم من خۆم ناکەمە خودا بەسەر دەقەکە.

کە دەپرسن ئایا تۆ بوویتە کەسایەتییەکی ناو دەقەکانت، ئەو لە وەاڵمدا وتبووی:
لەسەری دەنووسم. مەسەلەکە  ئەو کەسەی  دەبمە  نەخێر! من هەموو کەسەکانم! من 
ئەوە نییە تۆ دابنیشیت و باسی خۆت بکەیت، گوزەراشت لە کەسایەتی خۆت بکەیت، 
تەنها خۆت و بەس... کە باسی یەکێک دەکەم، دەچمە ناو کارەکتەرەی ئەو، لەگەڵ ئەو 
ئاوێتە دەبم، دەچمە ناو خوێن و پێستەکەی، دەگەمە ناخی ژوورەوەی و لەناو کەللەی 
دەمینێمەوە. لە تورکیا نووسەری زۆر هەیە، باس لە ژیانی خۆیان دەکەن و رۆژانەکانی 
نووسینا شانازی  لە  ناوهێنان دەخوڵقێنن، من  ناو و  خۆیان تۆمار دەکەن و چەندین 
مەسەلەکە  دەبم.  هەراسانیش  و  سەخڵەت  نووسینا  لەکاتی  من  بەپێچەوانە،  ناکەم! 
لەوەدایە... لەنێوان ئەدەب و سۆفیگەری خاڵی هاوبەش هەیە و ملمالنێی دەکەن، تا لە 

خودی خۆت دوور بکەویتەوە و لە من بشۆرێیت.
ئەوە هات کە  ئەوەش پاش  ئامادەکراوە،  وتاری هەمەجۆرەوە  لە چەندین  بابەتە  ئەو 
رۆمانی ژنەبیژییەکەی ئەستنبۆلم بە زمانی عەرەبی خوێندەوە، ویستم زۆرتر ئەو نووسەرە 
ئازایانە، ئەو ژنە نەترسە بناسم، حەزیشم کردووە، خوێنەری کوردیش ئالییف شەفەق 
بناسن و بوار ساز بێت، بەرهەمەکانی بخوێنەوە و لەو رۆمانەش چەندجار ئاماژەی بە 
کورد لە تورکیا داوە و ونووسیویەتی لە تورکیا تەنها میللەتی تورک ناژین، لە کۆنەوە 

چەندین میللەت لەسەر ئەو خاکە ژیاون، لەوانە کورد و ئەرمەن و جوولەکە و ....


