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  زۆر یکەمایەتییەک لە بێجگە بەاڵم.. دەنێن پیاواندا و ژنان نێوان یەکسانیی بە دان گفتار بە - خۆی بیروباوەڕی گوێرەی بە یەکەو هەر - پیاوان زۆربەی لەوڕۆدا 

 پەیوەستدارە پرسیارە چەند بەو چین؟ هۆکارەکان و کێشەکان ئایە کە ئەوەی بەدووداچوونی بە! چەوسێنەرن و پیاوساالر رەفتاردا لە زۆریان هەرە زۆربەی کەمیان
 :دەدوێنین ژنان

 
پایزەئەحمەد:سازادانی 

 
 :بەهارمونزیر-7

 
         نەک ژنە چەوسانەوەی سەرچاوەی پیاوساالریی

 بێ زاڵ زۆر ئاین واڵتێک هەر لە بەاڵم  پیاو،
 .بەهێزترە ییپیاوساالر و بااڵدەستترن پیاوان

 
 سروشااتی پێکهاااتەی خااودی ئااایە :ئەحاامەد پاایزە
 ئافەریادە جاۆرە بەو پیاوان نێر رەگەزی وەک پیاو
 دەساااەاڵتە و دیااان و دابونەریااا  ئەوە یاااان دەکاااا؟
 یاان هەن، کە دەهێانن بەرهەم شێوەیە بەو پیاوان
 جۆرێااااک و ئاساااا  بە یەکەو هەر هۆکااااار هەردوو

  هەیە؟ خۆیان کارتێکردنی
 باێ، پەیوەس  پیاوەوە سروشتی پێکهاتەی بە کە نییە ئەوە باسەکە من باوەری بە :نزیرمو بەهار
 سیسااتەمی باای، پیاوساااالر پیاااو کە دەکااا  وا سیاسااە ، یاسااا، ئاااین، سیسااتەم، کۆمەلگااا، ئەوە

 و هێااز خاااوەن ئەو پیاااوە، ئەو و ژناا  ماان کە دەکاااتەوە جودامااان مناادایییەوە لە پیاوساااالرییە
 چیایە؟ جیاوازییتریاان جەساتەیان لە جاگە دەبن دایک لە کە کچ و کوڕ مندایی ن،ژ نەک دەسەاڵتە

 لە سااوودمەندە کە سیسااتەمەی ئەو. دەکااا پەروەردە ئەوان کە کۆمەلگااایە و خێاازان پەروەردەی ئەوە
 ئەوە مان بااوەڕی ژن، نەک بااڵدەساتن تێیادا پیااوان کە ئابوورییە سیستەمێکی ژن راگرتنی کەم بە

 پیاااوبوونەوە و ژنبااوون هااۆی بە کەساامان.. یەکسااانیی  خوازیاااری ماان.. بااێ ااڵدەساا ب ژن کە نیاایە
 باێ پێشاکەوتووتر لەوەیتار واڵتێاک هەر. شتێکتر نەک بێ بنچینە مرۆڤبوون بەیکو مامەیەنەکرێین

 خۆیااان جێااوڕێی سیاسااەتدا و ئااابووریی و دەسااەاڵ  لە ژنااان و بااڵدەسااتە تێیاادا ژنااان رۆیاای ئەوە
 بەاڵم نەباێ پیاوساالریی سیستەمەکەی هەبێ جیهانە لەم سووچێک هیچ نییە وا  پێ من. کردۆتەوە

 پیاااااوان بااااێ زاڵ زۆر ئاااااین واڵتێااااک هەر لە. جیاااااوازە زۆر زۆر واڵتێکیتاااار بااااۆ والتااااێکەوە لە
 .بەهێزترە پیاوساالریی و بااڵدەستترن

 و ناهۆشایار ژناانی یاان ژناانن چەوساانەوەی بااری ئەو هۆکاری پیاوان تەنیا ئایە :ئەحمەد پایزە
 چاااکترین یااان.. چیایە چااارە خۆیاان؟ بااارەی ئەو درێژەداناای لە هەیە خۆیاان رۆیاای دەساتەپاچە 

  رووەوە؟ لەو چین چارەسەر رێیەکانی
 ژنااان) دەیااین رۆژانە کە لێاادەبێ گااو  هەیە بە زۆر پرساایارەم ئەو وەاڵماای ماان :مااونزیر بەهااار
 هەیااومەرجی لە خۆیااانە سااووچی ژنااان کە ایەو پێااان ژنااانی  چاااالکوانی زۆر ،(خۆیااانە سااووچی
 سیساتەمەن ئەو دەساتی گیرۆدەی پیاوانی  من باوەری بە. دەکەن قەبووڵ پیاوساالریی و دان خراپ
 دەیااێ  ژنە چەوسااانەوەی سااەرچاوەی پیاااو نااایێ  ماان. ژنااان هەر نەک کاارد باساا  سااەرەوە لە کە

 یەکسااانیی بااۆ کااار پتاار ژن لە ەهەی جااار و یەکسااانییاوازن هەن پیاااو چەناادین. پیاوساااالریی
 باۆ دەڕەخساێ باۆ باشایان هەیاومەرجی کە واڵتێاک لە ژنان. شوێنێکیتر هەر لە مایەوە لە.. دەکەن

 تاا ناامینێ واتاای ژنبوون کە دەبینین ئەوا هتد... و سیاسە  و کۆمەیگا بەڕێوەبردنی و بەشداریی
 تااۆ بەاڵم. بوارێکاادا هەمااوو لە ندەباا بەشاادار پیاااوان هاوشااانی کە دەیسااەلمێنن ژنااان... رادەیەک

 ئاساتی!! زۆرە تێادا نەخوێنادەوەاری ژنای و کاچ کە هەباێ گەورە  چااوەڕوانی واڵتێکادا لە ناتوانی
 هەیاومەرجی و دەساتەمۆن ژناان والتەی ئەو کامەیە دایە؟ نزم زۆر ئاستی لە( مەعریفە) و خوێندن
 ژن دەکااتەوە جاودای ئەمە هتد؟.. و یئابووری و دەسەاڵ  لە بەشدارییکردن بۆ رەخساوە بۆ باشیان

 بااازووتنەوەی واڵتاااانەی ئەو بەیاااێ. چاااۆنە و کاااامەیە دەساااەاڵتی شاااوێنێکیتر باااۆ شاااوێنەکەوە لە
 تەنیاا چارەساەر رێگەی. نابێ ناهۆشیار و دەستەمۆ ژن بێ بەرزدا ئاستی لە تێیدا یەکسانییاوازیی

 ..اندابوارەک هەموو لە پیاو و ژن نێوان لە یەکسانیی بۆ کارکردنە
 یەکسااەر رادەچڵەکااێ دواییااانە ئەو زۆرەی ژنکااوژییە بەو ناااخەوە لە کەسااێک هەر :ئەحاامەد پااایزە

 چ باااارەوە لەو بەڕێاااز  رادەکێشاااێ، دەساااەاڵتداران تەواوی و حکاااومە  باااۆ تاوانکااااریی پەناااجەی
   دەبێژی؟
 دەباێ. .بەرپرساە ئاێمە لە سیساتەمێک و هااواڵتین ئاێمە.. دەیاێ  وا منای  بەیاێ :مونزیر بەهار

 هەر لە بڵیاین؟ وا ناابێ چاۆن ئەی دەکار ؟ دروسا  چای باۆ حکاومە  و دەسەال  ئەی بمانپارێز ،
 خاااوەنی بە خۆیااان کەسااانەی ئەو بکەیااتە روو دەبااێ هەر هەبااێ تااایبە  کێشااەی واڵتێکیتااری 

 زۆر لێارە تەرخەمیای کەم بیانپاارێز ؟ دەباێ کێ هاواڵتیان ئەی وانییە؟ مەگەر.. دادەنێن کۆمەیگا
 . راشکاوانەیە باسێکی ئەمە ژن، پرسی بە ناهەستیاریی زۆرە، ئەوندە کوشتن ژن بۆیە ۆرەز

 یااان دەکەن؟ ژنااان رێکاراوەکااانی لە بەشااداریی کەمیاای بە زۆر ژنااان لەبەرچاای :ئەحاامەد پااایزە
 و مااا  لە داکااۆکیکەر و خۆیااان پشااتوپەنای بە ژنااان رێکاراوەکااانی ژنااان زۆری زۆربەی لەبەرچاای
 باشااتری بە بەڕێااز  ئااایە پیاااوانە؟ دەسااتتێوەردانی هااۆی بە ئەوە  ئااایە نااازانن؟ یااانئازادییەکان

 پێکبێ؟ یەکسانییاواز پیاوانی و ژنان لە ژنان رێکاراوی نازانی
 مان بااوەڕی بە ئەوە لەبەر پیاویشاە، های نیایە ژن های تەنیاا مان الی ژن پرسای :ماونزیر بەهار

 گاارنگە بەیکااو.. ژن وەک ئااێمە باساای بە کااراوە نیاااتە ئەوەی لەبەر نااین جەماااوەریی ڕیکاراوەکااان
 رۆیاای یەکسااانییاوازییدا باازووتنەوەی لە ئەرکیااانە بەیکااو گاارنگە پشااتیوانبوونیان نەک پیاااوان

 خۆیاان های بە رێکاراوەکان ئەوەی لەبەر رێکاراوەکانەوە ناو ناچنە بۆیە ژنان. هەبێ کاریگەریان
 لە هەیە خاۆی واتاای رێکاراوباوون گارنگە، خۆیانادا راساتیی رێکاراوی لە ژنان بەشداریی. نازانن
 لە باااووە گرنااا  چەناااد بوونیاااان ژناااان کە دیاااارە پێشاااکەوتوو واڵتاااانی نماااوونەی.. ژناااان ژیاااانی

 . هەیانە کە یەکسانییەی ئاستی ئەو بەرەوپێشەوەچوونی
 ەک نێرێاک هەر یاان بارا و بااوک یاان هاوسەر بەرانبەر لە چەند تا ژن وەک خۆ  :ئەحمەد پایزە

 یاان خاۆ  ئێساتا تاا کە چاین کێشاەکان باووی؟ رزگاار پیاوسااالریی چەوسانەوەی لە دەژی لەگەیی
 چەوساێنەر و کۆنەپەرسا  پیااوانی بندەساتی لە تەواویای بە گشاتیی بە ژناان چوارچێاوەی لە خۆ 
 چین؟ رێگەچارەکان  نەبووی؟ ئازاد پیاوساالریی سیستەمی یان

 لەگەڵ نەکااردوە کەمتاار بە هەساات  خااۆم خێزاناای ەل کااا  هاایچ خااۆم وەک ماان :مااونزیر بەهااار
 کە ئەوەی جاااا. خۆمااادا خێزانااای لە و خۆماااان ژیاااانی لە نەباااووە واتاااای پیاوسااااالریی.. براکاااان 
 جیاااواز بە لەوەی نااین بێبەریاای کەساامان کۆمەلگااا لە ژن وەک دەبیاانەوە پیاوساااالریی رووبەڕووی

 .پیاوساالریی بەرامبەر ئێمەیە ەیرووبەڕووبونەو گرن  بەاڵم کۆمەیگادا لە بکرێین سەیر
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 :ئەڵماسمستەفا-2
 

  وتوه رکاه کاتێکدا پتار ده بااڵدەستیی پیاوان له 
،  خسااااندوه ئااااین و کوتاااوور بواریاااان باااۆ ره  کاااه

   . کییە لەو ژنکوژییه ره رپرسی سه   بە حکومه
 

 سروشااتی پێکهاااتەی خااودی ئااایە :ئەحاامەد پااایزە
 ئافەریادە ەجاۆر بەو پیااوان نێر رەگەزی وەک پیاو
 دەساااەاڵتە و دیااان و دابونەریااا  ئەوە یاااان دەکاااا؟
 یااان هەن، کە دەهێانن بەرهەم شاێوەیە بەو پیااوان
 جۆرێاااااک و ئاسااااا  بە یەکەو هەر هۆکاااااار هەردوو

  هەیە؟ خۆیان کارتێکردنی
 بااڵدەساتیی  باه سا  هه  تۆماارکراوه مێاژوو تی وه له  وه مرۆڤه دروستبوونی  له ر هه :مستەفا ئەیماس

 شای له ی پێکهاتاه ی شایوه باۆ  وه رێتاه گه ده   بااڵدەساتییە م ئه بۆ تایی ره سه هۆکاری کر ، ده وانپیا
 نااان ی شااێوه  بگااره تاا  دیاااربووه  پێااوه پتار ژناناادا  لااه یااخود  مێینااه  لااه تواناییاان  بااه  کااه پیااوان

 پتار کاتێکادا  لاه ییەبااڵدەسات م ئاه ماۆرکی بەاڵم.. لێیاان پارێزگاارییکردن و خێازان بۆ یداکردن په
 .. خساندوه ره ستییە بااڵده م ئه بۆ بواریان کوتوور و ئاین  که  وتوه رکه ده

 و ناهۆشایار ژناانی یاان ژناانن چەوسانەوەی باری ئەو هۆکاری پیاوان تەنیا ئایە :ئەحمەد پایزە
 ترینچاااک یااان.. چیایە چااارە خۆیاان؟ بااارەی ئەو درێژەداناای لە هەیە خۆیاان رۆیاای دەساتەپاچە 

  رووەوە؟ لەو چین چارەسەر رێیەکانی
 م ئااه بااۆ ر سااه چاره تااان، ئافره ی وه سااانه چه  لااه شاادارن به  کااه خایه ردوو هااه :مسااتەفا ئەیماااس
 و روونیای ده باواری هێزکردنی باه و رۆشنبیریی  به  خۆیانه ککردنی پڕچه تەنیا تان ئافره ی بارودۆخه
 و رێکاسااتن هاوکااا .. ک یه وه سااانه و چه هەر رەتکااردنەوەی و ک سااتییه ژێرده هەر  لااه  وه وتنااه دوورکه

 و ئااه ئااااڵی ژێاار  لااه ک نااه خۆیاناادا ژنااان خااودی ئااااڵی ژێاار  لااه ژنااان کااانی رێکاراوه چاااککردنی
 تێکۆشااندا و وڵ هاه لە بەردەوامیای بە دادەناێن، باۆ رێساایان و یاسا پیاوان  که ژنان رێکاراوانەی

 و کااارکردن مااافی ک وه بااکەن خۆیااان مافەکااانی داوای ژیااان جیایاکااانیجیا  بااواره موو هااه  لااه و باان
 .هتد... و کانیاندا خێزانه ناو  له مافەکانیان و کانیان ئامانجه ستهێنانی ده وه

 یەکسااەر رادەچڵەکااێ دواییااانە ئەو زۆرەی ژنکااوژییە بەو ناااخەوە لە کەسااێک هەر :ئەحاامەد پااایزە
 چ باااارەوە لەو بەڕێاااز  رادەکێشاااێ، دەساااەاڵتداران یتەواو و حکاااومە  باااۆ تاوانکااااریی پەناااجەی
 دەبێژی؟

 که ی ژنکوژییه لەو کیین ره سه رپرسی بە زگاکانی داموده و   حکومه  وه دینیاییه به :مستەفا ئەیماس
 کی یه شاێوه  باه ی تاواناناه  جاۆره و ئاه کردنی غە ده قاه یاساای   حکوماه ر گاه  چونکاه یبینین، ده ئێستا 

 و ئااه جێکردنی جێبااه بواری خسااتنه یکو بااه  یاساااکه ی وه نووسااینه  بااه تەنیااا ک نااه  باااربکرد ده تونااد
 ژناان ر رامباه به دا دواییاه م لاه  کاه ی تاواناناه و لاه رگرتن باه باۆ  یاه هه زۆری کی گرنگییه   یاسایانه

 و ئااه بااۆ بااواری باشااترین کااۆمەیگە و کان خێزانااه نارۆشاانبیریی   مانااه له  جگااه.  ندوە سااه ی ره پااه
 پەنااجەی م رده هااه و بااێ پشاا  ر سااه له  میشااه هه کانیان تاوانااه رگااای ده  کااه  خساااندوه ره  تاوانبارانااه
 . ژیان روحی ی وه چنینه بۆ بێ کانیان که چە پەلەپیتکەی ر سه له تاوانکارییان

 یااان دەکەن؟ ژنااان رێکاراوەکااانی لە بەشااداریی کەمیاای بە زۆر ژنااان لەبەرچاای :ئەحاامەد پااایزە
 و مااا  لە داکااۆکیکەر و خۆیااان پشااتوپەنای بە ژنااان رێکاراوەکااانی ژنااان زۆری زۆربەی بەرچاایلە

 باشااتری بە بەڕێااز  ئااایە پیاااوانە؟ دەسااتتێوەردانی هااۆی بە ئەوە  ئااایە نااازانن؟ ئازادییەکانیااان
 پێکبێ؟ یەکسانییاواز پیاوانی و ژنان لە ژنان رێکاراوی نازانی

 باشای  باه من جا وەدەستبێنێ، خۆی مافەکانی توانێ ده  زه گه ره و ئه خودی تەنیا :مستەفا ئەیماس
 باااۆ تااوانن ده ن، بکااه  رێکاراواناااه ئەو دروسااتبوونی شااداریی به ئاااازادییاواز ژنااانی تەنیااا زاناا  ده

 . بن سوودمەند ژنان مافەکانی له ر داکۆکییکه و ئازادییاواز پیاوانی  له هاریکارییکردن
 کە نێرێاک هەر یاان بارا و باوک یان هاوسەر بەرانبەر لە چەند تا ژن وەک خۆ  :ئەحمەد پایزە
 یاان خاۆ  ئێساتا تاا کە چاین کێشاەکان باووی؟ رزگاار پیاوسااالریی چەوسانەوەی لە دەژی لەگەیی
 چەوساێنەر و کۆنەپەرسا  پیااوانی بندەساتی لە تەواویای بە گشاتیی بە ژناان چوارچێاوەی لە خۆ 
 چین؟ رێگەچارەکان  ووی؟نەب ئازاد پیاوساالریی سیستەمی یان

  لااه تاکێااک موو هااه کااو وه  وه خێزانااه هااۆی  بااه  وه ته وسااینرااومه چە مناای  لێ بااه :مسااتەفا ئەیماااس
 کانی مافاه باواردا زۆر  لاه  توانیاومە خاۆم رکەشیی سه و کۆش  به من اڵم به م، که لگه کۆمه تانی ئافره
 کی یااه رێگه  مااه ئه الم بااه.. م بکااه بیررۆشاان خااۆم خااۆم کەساایی تاکه کۆششاای بااه و وەدەسااتبێن  خااۆم
 ببەسااتێ خااۆی ساایی تاکەکه کۆششاای بە پشاا  تەنیااا ماارۆ  ر گااه ئه چااونکە نیاایە  وتووانه رکه سااه
 لاه داکاۆکییکەر و کانی مافاه  باه داواکاار رێاراوێکای تری چاه ژێار  له بێ ده لکو به.. نابێ توو رکه سه
 وەدەساتهێنێ، ی کاه یگه کۆمه تاانی ئافره تێکاڕای کانی مافه تابتوانێ   کۆببێتەوە تاندا ئافره کانی مافه 

 م، کااه یگه کۆمه تااانی ئافره ئازادییەکااانی و مااا  سااەرجەمی وەدیهێنااانی و وتن رکه سااه هیااوای  بااه
 ..بن توو رکه سه

  
 

 :ئەڤینئیبراهیمفەتاح-2
 
 
 شاکری له  لاه  وناه ربازی ساه ژن:  گوتوومه جار زۆر

 ! پیاوساالریی
 نااازان ... پێکیهیناااون پیاااو ژنااان رێکاراوەکااانی

 چی؟ بڵێ 
 سروشاتی پێکهااتەی خاودی ئاایە :ئەحمەد پایزە
 ئافەریدە جۆرە بەو پیاوان نێر رەگەزی وەک پیاو
 دەسااەاڵتە و دیاان و دابونەریاا  ئەوە یااان دەکااا؟
 یان هەن، کە دەهێنن بەرهەم شێوەیە بەو پیاوان

  هەیە؟ خۆیان کارتێکردنی جۆرێک و ئاس  بە یەکەو هەر هۆکار هەردوو
 خۆیاان ویساتی باێ  باه و ماێ و نێار  به.. یه هه دابونەری  دا یگه کۆمه  له :فەتاح ئیبراهی  ئەڤین
  بۆیااه اڵیەتی، کۆماه گاۆڕانی قورباانیی  باه بان ده دواتاار  کاه بێ ناه ساانێک که نیا تاه.. بان ده چی موکاه
 .دابونەری   له  رەکییە سه بەشێکی دینی .. دەکا پیاو و ژن  له وا دابونەری  یێ به بێژم کر  ده

 و ناهۆشایار ژناانی یاان ژناانن چەوساانەوەی بااری ئەو هۆکاری پیاوان تەنیا ئایە :ئەحمەد پایزە
 چاااکترین یااان.. چیایە چااارە خۆیاان؟ بااارەی ئەو درێژەداناای لە هەیە خۆیاان رۆیاای دەساتەپاچە 

  رووەوە؟ لەو چین چارەسەر رێیەکانی
  چونکه  دیکه ژنی و خۆی ی وه وسانه چه  له  یه هه باشی رۆیی ژنی  خێر نه :فەتاح ئیبراهی  ئەڤین
 شااکری له  لااه  ونااه ربازی سااه ژن:  گوتوومااه جااار زۆر ، رگرتااووه وه ریتی دابونااه بزانااێ ی هو ئااه بااێ  بااه

 !پیاوساالریی
 یەکسااەر رادەچڵەکااێ دواییااانە ئەو زۆرەی ژنکااوژییە بەو ناااخەوە لە کەسااێک هەر :ئەحاامەد پااایزە

 چ باااارەوە لەو بەڕێاااز  رادەکێشاااێ، دەساااەاڵتداران تەواوی و حکاااومە  باااۆ تاوانکااااریی پەناااجەی
   دەبێژی؟
 دەیاکەن و رازیان باارە بەو کۆمەیگە بەاڵم... کەمتەرخەمە حکومە  یەکەم :فەتاح ئیبراهی  ئەڤین
  کوژر ؟ نە ژن بۆچی ئیتر رازین هەموو واتا
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لە  یاان دەکەن؟ ژناان رێکاراوەکاانی لە بەشاداریی کەمیای بە زۆر ژناان لەبەرچای :ئەحمەد پایزە
و  مااا  لە داکااۆکیکەر و خۆیااان پشااتوپەنای بە ژنااان رێکاراوەکااانی ژنااان زۆری بەرچاای زۆربەی
 باشااتری بە بەڕێااز  ئااایە پیاااوانە؟ دەسااتتێوەردانی هااۆی بە ئەوە  ئااایە ازانن؟ناا ئازادییەکانیااان

 پێکبێ؟ یەکسانییاواز پیاوانی و ژنان لە ژنان رێکاراوی نازانی
  چی؟ بڵێ  نازان ... پێکیهیناون پیاو ژنان رێکاراوەکانی ئازیز :فەتاح ئیبراهی  ئەڤین
 کە نێرێاک هەر یاان بارا و باوک یان هاوسەر بەرانبەر لە چەند تا ژن وەک خۆ  :ئەحمەد پایزە
 یاان خاۆ  ئێساتا تاا کە چاین کێشاەکان باووی؟ رزگاار پیاوسااالریی چەوسانەوەی لە دەژی لەگەیی

 چەوساێنەر و کۆنەپەرسا  پیااوانی بندەساتی لە تەواویای بە گشاتیی بە ژناان چوارچێاوەی لە خۆ 
 ن؟چی رێگەچارەکان  نەبووی؟ ئازاد پیاوساالریی سیستەمی یان

 کە باوو کەساە ئەو.. بای شاد گیانی - کردووە دوایی کۆچی - هاوسەرەکەم :فەتاح ئیبراهی  ئەڤین
.. بینیاوە خراپیشا  بیااوی بەاڵم دام، خوێنادنی هانی باوکیش  دام، چوونەدەرەوەی و نووسین هانی
 !دەژی  کوردستاندا لە خۆ

 

 :کربناربه-4
 

 بااارەی لەو بەرپرسااە حکااومە  نیاایە گومااان 
 ری  ناااااه و دیااااان لە وە  تناااااه دوورکه ژنااااان،

 و ژناان رزگااربوونی لۆ بنچینەیە کاریگەرترین
 . پیاوانی  تەنانە 

 
 پێکهاااااتەی خااااودی ئااااایە :ئەحاااامەد پااااایزە
 بەو پیاااوان نێاار رەگەزی وەک پیاااو سروشااتی
 و دابونەریاا  ئەوە یااان دەکاا؟ ئافەریاادە جاۆرە
 بەرهەم شااێوەیە بەو پیاااوان دەسااەاڵتە و دیاان

 هەر هۆکااااار هەردوو یااااان هەن، کە دەهێاااانن
  هەیە؟ خۆیان کارتێکردنی جۆرێک و ئاس  بە یەکەو
 لاۆ  وه نایگێڕماه رگیز هاه ن هاه  ئێساتا ئەوەی وەک نێار رەگەزی وتنی رکه ه د و دروستبوون :کر به بنار

  باه ئااوەزدا و  ساته جه  لاه پیاوان ک وه ژنان  چونکه نێر زی گه ره خودی وشتیسر ڕەتیی بنه ی پێکهاته
 سیساااتەمی پەرەساااەندنەکانی و گۆڕانکااااریی  وه ئاااه واتە باااوونە،  ریاااده ئافه سروشاااتیی شاااێوازێکی

 ئۆتۆمااااتیکیی کی یه شااێوه  باااه کە کااردووە دروسااا  شااێوەیە بەو پیااااوانی یە یگااه کۆمه چەوسااێنەری
 .بهێنی ەمبەره پیاوساالریی

 جااۆرە ئەو ئاراسااتەی بە پیاااو پەلکێشااکردنی دیااارە لااێ  سااانایی  بااه ی وه ئااه خااۆم کااو وه ئەماان
 ژناانی ی زۆرباه رۆکی به پتر کە - بووە رستانە په کۆنه دابونەریتە و ئه نجامی ئه  له ئافەریدەبوونەی

 بە و دایانهێناااوە مئیسااا شااەریتەتی تااایبەتیی  بە دینەکااان  - گرتااووه کانی وتووه دواکااه  واڵتااه
 کااو وه دینیااان داخراوەکااان و پااووچ مێشااک  پیاااوه ئیاادی کااردوون، لااێ پارێزگارییااان بەردەوامیاای 

 و  باووه م ئااده لە پیااو یاێن ده کە وەک ژناان ی وه وسااندنه چه لۆ ئامرازێک  کردیته  کوشنده کێکی چه
 شاادا رووکه لە تەنیااا پیاااوان لە زۆر کاارایە، ئافەریاادە م ئاااده پی چااه راسااووی په  لااه داماااوی  ژناای
 رگەلەکی وه بووناه  باه ژناان و کان مرۆییاه ها باه موو هاه  لاه دوورن  و دڕندەن راستییدا لە دەنا پیاون
 مەرام جێبەجێکردنای باۆ تەنیاا ئەوە دەکەن تەماشاایان خۆشیان شەرەفی وەک کە.. دەبینن ناتەواو

 وەک پیااوان سیاسایی اڵتی سه ده کە ئەوەیە  تره دهکوشن مووی هه  له ی وه ئه. چەپەیەکانیانە حەزە و
  وه دیناه ی رێگه  له  کوێرانه و وتوو دواکه زۆر شێوازێکی  به و ژنان پێ  لە س  ربه به بوویتە  زمه دێوه
 کاۆمەیە کاو وه پیااوان دا ناده نێوه و لاه کە جاۆرەک بە پێنی سه داده ژناندا بەسەر ڕپووتەکان په یاسا

 دایاندەپوۆسان، دەروونیایەوە و جەساتەیی رووی هەردوو لە و ژنان نێو  ته وتونه که بریندار گورگێکی
 .ژنان کانی ئازادییە و ما  دژی ن که ده کار  ئاراسته ک یه  به اڵ  سه ده و ری  دابونه و دین  واته
 و ناهۆشایار ژناانی یاان ژناانن چەوسانەوەی باری ئەو هۆکاری پیاوان تەنیا ئایە :ئەحمەد پایزە

 چاااکترین یااان.. چیایە چااارە خۆیاان؟ بااارەی ئەو درێژەداناای لە هەیە خۆیاان رۆیاای دەساتەپاچە 
  رووەوە؟ لەو چین چارەسەر رێیەکانی

 و دوور کی مێژووه یچنیون هه پێ نگی ته  وه پیاوانه ن الیه  له ژنان  که ستییەی ژێرده و ئه :کر به بنار
  بااه پیاااوان  کاه پێاادا ئامااژەم  وه ره سااه  لاه ک وه. ەنااای پااێ کۆتاایی ئاسااانیی  باه وا و  یااه هه قاۆیی
  کاه بڵێین   وه ئه بێ ده بەاڵم یان وه وساندنه چە و ندکردن به و کۆ   له وامن رده به جوداجودا هۆکاری
  لااه. کسااانییان یه و مااا  وەدەسااتهێنانی پێناااو  لااه کارکردنیااان شااێوازی  لااه من رخااه مته که ژنااانی 

 باێ ژناان خاودی  ئاساووده ژیاانیکی راییکردنای و دابینکاردن لاۆ ز گاه ره ردوو هه نیوت رکه ده تای ره سه

 ن، بکاه رایای کانیاان کاره پیااوان ویساتی باێ  باه  یانتوانیوه ناه رگیز هاه و دایە نیشان خۆیان هێزیی
 و ناوماااڵ خزمەتکاااریی و وه پاککردنااه قورساای کاااری یبژاردنی هااه و سااندکردن په ئەوە  ی نموونااه
  وه وتناه دورکه و پیاوان تکردنی خزمه و ماڵ دیواری چوار نێو  له  وه خوالنه و زارۆک بە دکردنخۆبەن
 مترین کاه  باه دەکەن ژناان  لاه وا کاه پیااوان زایبوونی و هۆکار  ته بوونه   مانه ئه..  وه ره ده کاری  له
 لاۆ ژنۆ ئاه ر ساه له سا  ده ناهۆشایاریی  باه ژناان دا منهێناه و هاێن و لاه. بان رازی ئازادییەکان و ما 
  باه یشاتن گه لاۆ رێگەچاارە. دادەمینێن دۆ  بازنەییدا کونجێکی نێو  له ئامانچ و ون خه بێ  میشه هه

 : وه مه که ده کور   خااڵنه و له پڕشنگدار کی یه ئاینده
 ساەاڵتەوەدە الیەن لە کە ک رخەمییە متاه که ر هاه ر رامباه به ژناان ن الیاه  لاه گشتگیر ویدانێکی هه -7

 .دەکر 
 دادگاکااان خۆبوونی ربه سااه و مییانە رده سااه کی یاسااایه دانااانی لااۆ اڵ  سااه ده  خستنەسااەر گوشااار -2
 .ژنان ی کێشه  به   باره سه
 و کاار ی وه باڵوبوناه و  رده روه پاه  باه باێ   تایباه  که یاندن راگه زگای ده زراندنی دامه  به بواردان -2

 .بێ پێک کساناواز یه و ئازادییاواز سانی که  له رجێک هم  به ژنان کانی چاالکییە
 .کیی الوه شتی  له  وه وتنه دوورکه و  وه خوێندنه رێگەی لە خۆهۆشیارکردنەوە بە گرنگییدان -4

 یەکسااەر رادەچڵەکااێ دواییااانە ئەو زۆرەی ژنکااوژییە بەو ناااخەوە لە کەسااێک هەر :ئەحاامەد پااایزە
 چ باااارەوە لەو بەڕێاااز  رادەکێشاااێ، دەساااەاڵتداران ەواویت و حکاااومە  باااۆ تاوانکااااریی پەناااجەی
   دەبێژی؟
 ری  دابوناه گوشااری ژێار  لاه اڵ  سه ده ژنان، بارەی لەو بەرپرسە حکومە  نییە گومان  :کر به بنار
 و باه ر ساه پیااوانی ن الیه  له ژنان کاتێک ئەوە لەبەر بووە، دەستەپاچە تەواو دینییەکان وتە ره  به
 هەر وا اڵتێکی ساه ده بێگوماان ، وه بناه ده مەرگ و ساوتاندن و تککردن ئاه دووچاری وانە ڕهتوند  وته ره

 هاوساەنگیی  کاه دابڕێاژ  گونجاو کی یاسایه  یتوانیوه نه چونکە بکر  دریژ لۆ تاوانی ی نجه په دەبێ
 ؛ ئەوە ر ساه له ک یاه نموونه. بناێ نگاو هاه ئەرێنیای کی یه ئاراساته  باه پیاوان و ژنان نێوان کسانیی یه
 ن الیاه  لاه ژناان  لاه لێادان تانه  کاه کارد  وه به درکیان ستان ده کاربه ئەوەی پا  دانیمارک واڵتی  له

 دەرکارد  ناامرۆییە  وته یساوکه هه و ئاه دژی وایاان کی یاساایه..  زیادبووناه  له روو  واڵته و ئه پیاوانی
 . بدر  سزا  شێوه توندترین  به بدا ئەنجام ژنان  به ر بەرامبه وا کی یه کرده پیاوێک ر هه  که

 یااان دەکەن؟ ژنااان رێکاراوەکااانی لە بەشااداریی کەمیاای بە زۆر ژنااان لەبەرچاای :ئەحاامەد پااایزە
 و مااا  لە داکااۆکیکەر و خۆیااان پشااتوپەنای بە ژنااان رێکاراوەکااانی ژنااان زۆری زۆربەی لەبەرچاای

 باشاتری بە بەڕێاز  5ئاایە پیااوانە؟ دانیدەساتتێوەر هاۆی بە ئەوە  ئایە نازانن؟ ئازادییەکانیان
 پێکبێ؟ یەکسانییاواز پیاوانی و ژنان لە ژنان رێکاراوی نازانی
   ناناه ته ن، ساتاه ده وه کساانیی یه و ماا  مترین کاه  یانتوانیوه ناه کان رێکاراوه ئێستا تا :کر به بنار
  نااااادییە وه رژه به دووی لە نیا تاااااه خۆر مشاااااه وەک.. کانیان مافاااااه  باااااه یانااااادن زیانگه  تاااااه بوونه
 ئامانجاادار پڕاکتیکیاای هەنگاااوێکی هاایچ و حیزبەکاناادان هەژمااوونی ژێاار  لااه و سااییەکانن که تاکه

 وایی هااه  رۆژانااه بینااین ده ی وه ئااه هەبااێ،  ڕێکاراوانااه و بااه ڕیااان باوه ژنااان نااابێ رگیز هااه.. نااابین 
 کی  کره شااه ی وه ئااه.. نااایێ  ێااوهل ی ورتااه ژنااان رێکاراوێکاای چی کااه بیسااتین ده سااوتاندن و کوشااتن

 قساە پیااوانی هاوکاا .. نیایە چیتار و ژناانە ساتنی چاوبه و حیاز  رازییباوونی لۆ نیا ته شکێنێ ده
   به دان نه رێگه  له  یه هه کیی ره سه رۆیی یدانیی مه رێکی کاراکته کو وه کردەوە  بێ و گەورە
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  دژه وتووی دواکااه ریتی نااه ریی کاریگااه یااان بااێ   ره شااه پاراسااتنی هۆکاااری  بااه جاااژنااان  کاارانەوەی
 یااان گرووپێااک پیاوساااالردا وا مێکی سیسااته و وتوو دواکااه وا واڵتێکاای  لااه  پێموایااه ماان.  مرۆییانااه

 کااار مادار رهه به ئاماانجێکی پێنااو  لااه  نیایە یان وه ئاه تواناای رگیز هااه ژناان و پیااوان رێکاراوێکای
 بەحیزبییکردناای  بااه و دینیاای ریی کاریگااه بە هەمااانە پاشاادامایەی دەسااەاڵتە ئەو  چونکااه بااکەن،
 .دەکا نجا ئه بێ کان هوی هه کان رێکاراوه
 کە نێرێاک هەر یاان بارا و باوک یان هاوسەر بەرانبەر لە چەند تا ژن وەک خۆ  :ئەحمەد پایزە
 یاان خاۆ  ئێساتا تاا کە چاین کێشاەکان باووی؟ رزگاار پیاوسااالریی چەوسانەوەی لە دەژی لەگەیی
 چەوساێنەر و سا کۆنەپەر پیااوانی بندەساتی لە تەواویای بە گشاتیی بە ژناان چوارچێاوەی لە خۆ 
 چین؟ رێگەچارەکان  نەبووی؟ ئازاد پیاوساالریی سیستەمی یان

 کان وتووه دواکااه  ریتاه نه و دینیای تونادیی ڕی وپاه ئه ماکانی بناه ژێار  لاه راباردوودا  لاه :کر باه بناار
 و ئاه ژناانی ی زۆرباه کاو وه بباووم بێبەریای ئازادییەکاان  و ماا  موو هاه  لاه  کاه کارد ده ر گاوزه ژیان 

  بااه و  پێکهێناااوه ریی  هاوسااه ژیااانی ژنێااک وەک سااایێکه نااد چه  ختانه خۆشاابه اڵم بااه کااۆمەیگەیە،
  گیارۆده  پێاوه ژناانی  کاه بابەین نێاو  لاه  نداناه به و کاۆ  ئەو موو هاه توانی  رەکەم هاوسه تیی یارمه
 .بووه

 رەکییترین ساه ن، بکاه ئاازاد  وارهدژ  بااره و لاه خۆیاان تدا رفه ده مترین که  له ن ویده هه ژنان  پێویسته
  راشاکاوانه  پیااوه  کاه ر رامباه به زی گاه ره ڵ گاه له رگیرییدا هاوساه ی پرۆسه کاتی  له ئەوەیە ژن کاری
   وه وتناه دوورکه باێ، راه  فاه تێادا پیااوی و ژن نێاوان کساانیی یه و ئازادیی  که بکا ژیانێک داوای
 .پیاوانی  تەنانە  و ژنان رزگاربوونی لۆ ەبنچینەی کاریگەرترین ری  نه و دین لە

                     
 

 :خولیاحوسێن-5
 

 
 و دیاان و دابونەریاا  گەڵلە دەبااێ ئااێمە شااەڕی

  بێ، دەسەاڵ 
 ژناان یەکساانییکردنی باۆ رێگایە چاکترین ئەوە
 .پیاوان و
 

 سروشتی پێکهاتەی خودی ئایە :ئەحمەد پایزە
 جااااۆرە بەو پیاااااوان نێاااار رەگەزی وەک پیاااااو

 و دیاان و دابونەریاا  ئەوە یااان دەکااا؟ ئافەریاادە
 دەهێاانن بەرهەم شااێوەیە بەو پیاااوان دەسااەاڵتە

 بە یەکەو هەر هۆکاااااار هەردوو انیااااا هەن، کە
  هەیە؟ خۆیان کارتێکردنی جۆرێک و ئاس 
 و دیان و دابونەریا  پشاتیوانیی باێ بە هێاز بە بوونەوەرێکی وەک پیاو پێکهاتەی :حوسێن خولیا

 نموونەشاامان. ژنااان رەگەزی دژی لە بکااا پەیااڕەوە توناادوتیژییانە رەفتااارە ئەو ناااتوانێ دەسااەال 
 و دابونەریا  پێای بە بەاڵم دەبن دایک لە توانا و هێز هەمان بە دونیا ووهەم پیاوانی کە ئەمەیە
 نەخۆشاایی لە خۆیااان توانیویااانە کە پیاااوانەی لەو هەمااانە. دەکەن رەفتااار باااو دسااەالتی و دیاان

 کەسااێکی یاارمەتیی دەساتی جۆرەکااان لە جۆرێاک بە پیااوانە ئەو بەاڵم. بااکەن رزگاار پیاوسااالریی
 پیاوسااالریی وەرەمای لە و دەساتی گەیشاتۆتە سۆسیالساتیی کەساێکی یاان زیەکساانییاوا و رۆشانبیر
 الیەن لە کااراوە ژنااان سااەر توناادوتیژییەکانی لەسااەر لێکۆیینەوەکااانی هەمااوو. کااردووە رزگاااری
 کە نێاااارینە منااااداییکی کە دەسااااەلمێنن ئەوە پرۆفێشااااناڵ و دەروونناااااس و کۆمەیناااااس کەسااااانی
 دواڕۆژدا لە تونادوتیژە رەفتاار پیااوێکی دەساتی پەروەردەی و پیاوسااالر خیزانێکی ناو پەروەردەی
 Monkey sees'' دەیێ هەیە ئینگویزی وتەیەکی. دەکەوێتەوە لێ توندوتێژی رەفتار پیاوێکی

monkey does ''ئەگەر کەواتە. دەکاا رەفتاار ئااوا دەباێ فێار ئەوە دەبێنێ چی مەیموون واتە 
 هەرگیاز ئەوا نەزانان پیااو ماافی بە ژنکاوژیی و ێادانل و ساووکایەتی دەساەاڵ  و دین و دابونەری 

 دابااونەریتە ئەو ژێاار لە نەدەبااووین چااارەڕە  و بەدبەخاا  هێناادە کااوردی کااۆمەلگەی ناااو لە ئااێمە
 باارا، باااوک، دەساتی بە شااێوە دڕناادانەترین بە کوردماان کیژاناای ناسااکە و رۆژە هەر نامرۆڤاناایەدا

 نااو منادااڵنی بەرچااوی بە نەدەکاران ماارکوژ یاان وەنەدەساەندرایە لاێ ژیانیان.. خاڵ مام، مێرد،
 .خێزانەکانیان

 و ناهۆشایار ژناانی یاان ژناانن چەوسانەوەی باری ئەو هۆکاری پیاوان تەنیا ئایە :ئەحمەد پایزە
 چاااکترین یااان.. چیایە چااارە خۆیاان؟ بااارەی ئەو درێژەداناای لە هەیە خۆیاان رۆیاای دەساتەپاچە 

  ەوە؟روو لەو چین چارەسەر رێیەکانی
 بەردەم لە کۆساااپێکە کۆمەلگاااا نااااو لە ناهۆشااایار تااااکێکی هەماااوو بێگوماااان :حوساااێن خولیاااا

 ناهۆشاایارانە ژنە ئەو ئااایە بەاڵم. ژنااان ساەر توناادوتیژییەکانی بنەبڕکردناای و بەرەوپێشاەوەچوون
 بە هەساااتیان تاااۆ و مااان وەک ئەوانااای  ئەگەر مااان رای بە زۆرلێکاااراون؟ کە دەکەن بەوە هەسااا 

. خۆیاان ژیاانی خۆشکردنی بۆ دەکرد جوولەیەکیان و قسەیەک بێگومان بکردایە خۆیان چەوسانەوەی

 کاردوون رازییاان کە دەساەاڵتەن و دیان و نۆرم ئەو پەروەردەی شیوە هەمان بە ژنانە  ئەو چونکە
 داگیار لاێ ساەرەتاییەکانیان ماافە و زۆرلێکاراون و چەوسااوە ناازانن کە نەزانان و بن رازیی بەوەی
 . کراوە
 دەساەاڵ  و دیان و دابونەری  لەگەڵ دەبێ ژنان یەکسانییاوازیی بزووتنەوەی وەک ئێمە شەڕی بۆیە
 ئەو چاونکە. ئێمەدا کۆمەیگەی ناو لە پیاوان و ژنان یەکسانییکردنی بۆ رێگایە چاکترین ئەوە بێ،

 رینتوناادوتیژت بە کە پیاااوان داوەتە تەواویااان دەساەاڵتی دەسااەاڵ ، و دیاان و نااۆرم ساێکوچکەیەی
 ژنااان بە ساووکایەتی منادایەکانیان لەبەردەم خۆیانادا مایەکااانی نااو لە و کاۆمەلگە نااو لە شاێوە
   بە و بدەن لێیان. بکەن

 هەرکااتێکی . بکەن بەشیان بێ خۆیان سەرەتاییەکانی مافە هەموو لە و بزانن خۆیان خزمەتکاری
 ویسااتی ساانووری لە کچیااان ان،خوشااکی دایکیااان، ژنیااان، ناااوخێزان، ژنااانی لە یەکێااک کە زانییااان

 شاانازیی و دەیاانکوژن( ناامووس و شاەرە ) پاووچەیی بیاانووی بە. داوە الیاان ئەوان پیاوساالریی
 .دەکەن خۆیان مرۆڤکوژیی بە

 یەکسااەر رادەچڵەکااێ دواییااانە ئەو زۆرەی ژنکااوژییە بەو ناااخەوە لە کەسااێک هەر :ئەحاامەد پااایزە
 چ باااارەوە لەو بەڕێاااز  رادەکێشاااێ، دەساااەاڵتداران یتەواو و حکاااومە  باااۆ تاوانکااااریی پەناااجەی
   دەبێژی؟
. منادایەکانیان پاراساتنی و پەروەردە لە بەرپرسایارن باوک و دایک چۆن هەروەک :حوسێن خولیا

 و تێاار و تەندروساا  کااۆمەلگەیەکی پەروەردەکردناای لە بەرپرساایارە شااێوەیە بەم رێااک حکااومەتی 
 لە. کارد پاێ دەساتیان ژنکاوژیی بە کوردساتان ەاڵتدارەکانیدەس حیزبە پێچەوانەوە بە بەاڵم. ئارام
 جێگااای تەوەرە لەم کە هەیە ژنانمااان تیرۆرکردناای نمااوونەی سااەدان سااوێمانی و هەولێاار و دهااۆک

 ژناان رەشاەکوژیی و تیاررۆر لیساتی رۆژنامەکاان لە رۆژانە بەاڵم. نابێتەوە کەیسەکانیان باسکردنی
 لە هەیە پەرتااووکی دوو ژنااان بااواری چاااالکوانی و ووسااەرن رەئااو  رێگااا هەرەوەهااا. باڵودەباانەوە
 هەروەهااا. دەکەن کوردسااتان ژنااانی رەشااەکوژیی لە باااس کە باڵوکاارانەوە ٧٩٩١ و ٧٩٩١ سااایەکانی

 چااوی لە یاان نەزانیاوە پێیاان میدیاکان چاوی یان. کراون پەردەپۆ  ژنان کوشتنی کەیسی سەدان
 ژێار لە کوردساتان لە هەماووی ژنان رەشەکوژییەی ئەو. ونپارێزرا ئازادییاواز ژنانی رێکاراوەکانی

 تار قورباانی سەدان لە جگە ئەوا دراون ئەنجام جیاواز بیانووی بە کوردستان، حکومەتی دەسەاڵتی
 بەسااازاگەیاندنی هەویااای هەر نەک حکاااومەتی . کاااراون خۆساااووتاندن و خۆکوشاااتن بە ناچاااار کە

 و زەرد ئاااڵی ژێار لە ژنانیاان بکوژانی کراوە بۆیان تاهە پێجەوانەوە بە بەیکو نەداوە تاوانبارانی
 داباان شاەرمنانەیان ساازایەکی دەگامەن بە کە ئەوانەشاای. حەشااریانداون و پاراسااتووە ساپی و ساەوز
 بەرپرسایار بە خۆی دەبێ حکوومە . بووە ژناندا یەکسانییاوازیی بزووتنەوەی گوشاری ژێر لە ئەوا
 ساەر تونادوتیژییەکانی و تیرۆر هەرەشەی لە دوور و ئارام ێکیژیان دابینکردنی بەرامبەر لە بزانێ
 بەر دەکەونە ژناانەی ئەو ژیاانی پاراساتنی باۆ بکاا تەرخاان تاایبە  بودجەی دەبێ حکومە . ژنان

 تااوەکو بگەیەنێ گونجاو سزای بە ئاشکرا دادگای لە ژنکوژانە ئەو دەبێ حکومە . کوشتن هەرەشەی
 هەر بە نەوێاار  کەس رەوا، ساازای و دادگااا ترساای لە و سااێکتر ببێااتە ژنکااوژیی باااوەڕی و بیاار

 . بکاتەوە ژنکوژیی لە بیر بیانگەیەک،
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 یااان دەکەن؟ ژنااان رێکاراوەکااانی لە بەشااداریی کەمیاای بە زۆر ژنااان لەبەرچاای :ئەحاامەد پااایزە
 و مااا  لە داکااۆکیکەر و خۆیااان پشااتوپەنای بە ژنااان رێکاراوەکااانی ژنااان زۆری زۆربەی لەبەرچاای

 باشااتری بە بەڕێااز  ئااایە پیاااوانە؟ دەسااتتێوەردانی هااۆی بە ئەوە  ئااایە نااازانن؟ ئازادییەکانیااان
 پێکبێ؟ یەکسانییاواز پیاوانی و ژنان لە ژنان رێکاراوی نازانی
 دووباااارە ژناااان مافەکاااانی بە ساااەبارە  تەوەرەکاااانی زۆربەی لە پرسااایارە ئەم :حوساااێن خولیاااا
 ژناانی رێکاراوەکاانی کە کارانای ئەو هەموو بەسەر بێن  چەپ و راس  هێڵی ناتوان  من. دەبێتەوە
 لە کوردسااتان لە ژنااان یەکسااانییاوازیی باازووتنەوەی بڵااێ  دەتااوان . داوە امیااانئەنج کوردسااتان
 لە زۆرێاک و هەباوو کوردساتان هێزەکاانی بە حیازبە لەساەر زۆریاان گوشااری ٩١ تاا ٩٧ ساایەکانی

 تونادوتیژییەکانی بنەبڕکردنای باۆ یەکسانییاوازیی خەباتی گۆڕەپانی سەر هێنایە پیاوانی و ژنان
 رابەریااای بە بەڕێوەچاااوون کاااوردی کۆماااالگەی هۆشااایارکردنەوەی باااۆ ینارانەیسااایم ئەو. ساااەرژنان
. هەیە خاۆی کااریگەریی ئێساتا  هەتاا و هەبوو زۆری کاریگەریی ئافرەتان سەربەخۆی رێکاکراوی

 الیەن لە کوردساتان دیماوکراتی پاارتی دەساەاڵتی ژێر لە ڕیکاراوەیە ئەم کە داخەوە بە زۆر بەاڵم
 کوردسااتان نیشااتمانی یەکێتاای سااوێمانی  لە و هەولێاار لە سااەر کاارایە هێرشاای دینییەکااان حیاازبە

 شاێوەی بە بازووتنەوەیە ئەو خەبااتگێڕانی ئێساتا  هەتاا. داخساتن پێ چەک زەبری بە بنکەکانی
. کاۆدەکەنەوە ژناان پرسای باۆ گشتیی رای و دەکەن کەمپین بوێرانە و دەکەن خۆیان کاری جۆراوجۆر
 یەکساانیی بەردەم کۆسپی ئەوانە بڵێا ؛ دەتوان  کوردستان ژنانی یرکاراوەکان زۆربەی بە سەبارە 
 پاارتە رابەری یاان دەساەاڵتدارەکانن حیازبە ناوێنەری یاان زۆربەیان ریکاراوانە ئەو چونکە ژنانن

 ببەخشاانەوە چەفاایە و دەسااتەوانە و پەچە و عەبااا کە مەیاادان هاااتوونەتە ئەوە بااۆ و دینییەکااانن
 باااۆ باااکەنەوە بەرز بەیاااێ دەسااتی پەرلەمانیشااادا لە و بااادەن ێپاا شاااەرعیە  نامووسااایی کوشااتنی

 دییای دوو بێ بە من. دەکەنەوە تۆختر و زیندوو ژنان دووی پوە کە یاسایانەی ئەو بەرقەرارکردنی
 و دەساااەاڵتدارەکان حیااازبە بە ساااەر ریکاراوەکاااانی ناااوێنەری کە ژناااانەی ئەو زۆربەی کە دەیاااێ 

 رابەری بە دەبان چاۆن ئەوانە. بێنن بەدەس  خۆیان افەکانیم کەمترین نەیانتوانیوە مەزهەبیەکانن
 بنەبڕکردنااای باااۆ ژناااان خەبااااتی وایە رام مااان بەیااای. نیااایە باااۆریی و زۆریااای مەرج خاااۆ ژناااان،

 بە سیاساییدا و ئابووریی و کۆمەاڵیەتی بوارەکانی لە یەکسانیی مافی بەدەستهێنانی و توندوتیژیی
 . دی نایەتە و ئەندێشەبازانەیە یمەرامێک یەکسانییاواز پیاوانی بوونی بێ

 کە نێرێاک هەر یاان بارا و باوک یان هاوسەر بەرانبەر لە چەند تا ژن وەک خۆ  :ئەحمەد پایزە
 یاان خاۆ  ئێساتا تاا کە چاین کێشاەکان باووی؟ رزگاار پیاوسااالریی چەوسانەوەی لە دەژی لەگەیی
 چەوساێنەر و کۆنەپەرسا  نیپیااوا بندەساتی لە تەواویای بە گشاتیی بە ژناان چوارچێاوەی لە خۆ 
 چین؟ رێگەچارەکان  نەبووی؟ ئازاد پیاوساالریی سیستەمی یان

 نااو باوەکانی دابونەریتە هەموو بە پابەند و دیندار خێزانێکی ناو پەروەردەی من :حوسێن خولیا
 با  پەیوەسا  نەمویساتووە کە ئەوەی هاۆ  بە دیوە ئەشکەنجەم و ئازار زۆر. کوردەواری  کۆمەیگەی

 باااۆ شااەڕم زۆر. بەرامبەریااان باا  بێاادەن  نەدەبااوو هەرگیااز ماان بااۆ کە کااۆنەوە دابااونەریتە وبە
 بەجێیاان خەباا  رێگاانی لەساەر تەنیاا بە جاار زۆر. کاردووە خەیک و خۆم ئازادیی بەدەستهێنانی

 ئەو لەگەڵ. شاکاندوون دیا  و شاکاندووم دییاان باووم، تاووڕە لێیاان و باوون تاووڕە لێ . هێشتووم
 رەفتاار ئاازادیی بە و ئاازادم کەساێکی مان دەیاێ  راشاکاویی بە ناکۆکییانەشدا و شمەکێ کێ هەموو
 زانیباێ خاۆم مافی بە شتێک  نایە بیرم. خۆم  رای و خۆم خاوەنی ژیان بوارەکانی هەموو لە دەکەم

 کۆمەلگاایەین ئەو نااو ئەنادامی ئاێمە هاوکاا . هەلگرتباێ شاتە لەو دەست  کەسێکیتر مەرامی بە و
 ئاێمە ئازادییەکاانی بە باوەڕیاان کەساانەی ئەو. دەژمێاردرێن دوو پاوە بە و کراون ما  بێ انژن کە
 ئەگەر درۆیە باۆیە. خۆماانن خۆشەویستی و یەکە خوێنمان و ئێمەن کەسوکاری و ئازیز ئەوانە نییە
 هەنادێک هەیساوکەوتی باێ کەمای  کااتێکی باۆ جاروباار ئازیزانە ئەو رازییکردنی پێناو لە بڵێین
 و زۆر کااااریگەریی چاااونکە بەاڵم نەباااووە پێیاااان باوەڕماااان خۆماااان کە کاااردووە کردارماااان و رکاااا

 ئەو بااۆ. دەوروبەرمااان رازییکردناای بااۆ کااردوون پەیڕەومااان نەبااووە ژیانمااان لەسااەر هەمیشااەییان
 سۆشیالیسااتیی دەسااەاڵتی کە دەباان ئااازاد تێریاای بە کاااتە ئەو تەنیااا تاکەکااان دەیااێ  مەبەسااتە 
 . ێدەب بەرجەستە
 .ئێوە بۆ سوپاس
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 دونیاایە، هەموو کەلتووری پیاوساالریی هێشتا
  ئەم  بەاڵم

 دەگێڕ  سەرەکیی رۆیی رۆژهەاڵ  لە کەلتوورە
 .ژیان تێکڕای لە

 پێکهاااااتەی خااااودی ئااااایە :ئەحاااامەد پااااایزە
 بەو پیااااوان نێاار رەگەزی وەک اوپیااا سروشااتی
 و دابونەریاا  ئەوە یااان دەکااا؟ ئافەریاادە جااۆرە
 بەرهەم شااێوەیە بەو پیاااوان دەسااەاڵتە و دیاان

 هەر هۆکااااار هەردوو یااااان هەن، کە دەهێاااانن
 خۆیاان کاارتێکردنی جۆرێاک و ئاس  بە یەکەو

  هەیە؟
 سااەر لە قوویمااان ەکیزانیاااریی ئەوەی بااێ بە وەهااا پرساایارێکی بە واڵماادانەوە :ماامەمەدی نااارین
 بە کااردوە پااێ ئاماژەتااان کە الیەنە دوو لەم کااام هەر. نیاایە ئاسااان وەهااا هەبێاا  ماارۆ  مێااژووی
 سااەر بە سروشاا  کاریگەرییەکااان دوای بە گەڕان. هەیە مێژووییااان لێکااێیێنەوەی جااێگەی تەنیااایی
 شاوێنە لە ێوەکانهاوشا و جیاوازەکاان داباونەریتە سەرچاوەکانی دوای بە گەڕان مرۆییەوە، سروشتی

 بە کە سااایەیە چەنااد قااوویی لێکااێیینەوەیەکی بە پێویسااتی و کااامە هەر زەوی سااەر جیاجیاکااانی
 بەردەوام کە پرسااایارانە ئەم واڵمااای مااان رای بە. دیاااارە زۆر کوردساااتان لە بۆشااااییەکەی داخەوە
 و ژیااان سااەر لە مێژوویاای پێااداچوونەوەیەکی لە بیاار کاااتەی ئەو تااا نااادۆزینەوە دەباانەوە دووپاا 

 نامەوێا  منای  راساتییەکەی باۆیە. نەکەیانەوە زانساتیی شاێوەیەکی بە کۆمەیگەکەماان نەریتەکاانی
 .پرسیارە ئەم سەر لە قسەکردن بۆ فەلسەفییدا لێکدانەوەی دوای بە بڕٶم

 و ناهۆشایار ژناانی یاان ژناانن چەوسانەوەی باری ئەو هۆکاری پیاوان تەنیا ئایە :ئەحمەد پایزە
 چاااکترین یااان.. چیایە چااارە خۆیاان؟ بااارەی ئەو درێژەداناای لە هەیە خۆیاان ۆیاایر دەساتەپاچە 

  رووەوە؟ لەو چین چارەسەر رێیەکانی
 بتوانێا  کە واڵمێاک ئێساتا  تاا بەاڵم دەپرسای، زۆر پرسایارەم ئەم پێشاتر من :ممەمەدی نارین
 کە ژیااانەی ئەم .سااووچبارە پتاار ال کااام بڵێااین ناااتوانین راسااتیی بە. نەدۆزیااوەتەوە بکااا  رازیاا 
 لەساەر کە گیاناانەی بێ و گیانوەبەر ئەو هەموو. نەبووە( دەخیل) تیایدا مرۆ  تەنیا هەیە بوونی
 و فارە هەوا، گەرمباوونی و ساارد. داناوە یەکتر ژیانی سەر لە کاریگەرییان هەن و بوون زەویە ئەم

 نەباوونی و باوون ایەک،جۆگرافیا هەر لە ژیاان پێداویساتییەکانی نەباوونی و باوون ئااو، کەمبوونی
 تااار(پاااارامێتری) زۆر و بیاااانی خەیکاااانی هێرشااای لە نزیکباااوون و دوور و بیااااوان و زەریاااا کێاااو،

 ئاااین و دیاان شااێوازی و دابونەریاا  و کەلتااوور فااۆرمگرتنی چااۆنیەتی سااەر لە تااایبەتی کااریگەریی
 سااتەموێکراوە کیبااوونەوەرێ ژن کە ئەوەیە دیااارە روایە  بە کە شااتێک تەنیااا کاااتەدا لەم. داناااوە

 یەک بە پیاااو لەگەڵ و سااووچبارن ژنااانی  بڵااێن سااتەمکارییە هەمااوو ئەم درێژایاای لە لەوانەشااە
. نیایە کوردساتان بە تاایبە  ئەمە ئەیابە . بەشادارن پیاوسااالرانە کارداری و بیارۆکە لە ئەنادازە
 ئەم هێشااتا ەقەز کە ئەوەی بەاڵم. پیاوساااالرانەیە کەلتااووری کەلتاوور، دونیااادا هەمااوو لە هێشاتا

 چییە؟ چارە ئێنجا. دەگێڕ  رۆژهەاڵتی مرۆڤی ژیانی بوارەکانی هەموو لە سەرەکیی رۆیی کەلتوورە
 شاتێک تەنیاا! چیایە گەورەیە کێشاە ئەم ریشاەی ناازان  کە کاتێکدا لە سەختە پرسیارێکی ئەمە 

 گارنگە کاانیزمیمێ چەنادین بە پێویساتمان چارەساەری بۆ کە ئەوەیە بکەمەوە لێ بیری ئەتوان  کە
 دینیگەراناانی و چاالکاان لە بەشاێک ئەوەی لەگەڵ بڵێ  بتوان  لەوانەیە. ناناس  هەموویان من کە
 الیەنێکیتارە بە پێوساتمان کێشاانە، ئەم هەبوونی بە سەبارە  زانیارییدان بۆ بەردەوامن بوارە ئەم
 پەرە ئەوانەی سزادانی بۆ بێ  دەسەاڵ  خستنەسەر گوشار کاری تەنیا کە
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 نالەبااااری ودۆخیباااار نیگەرانااای کە کەساااانەی ئەو زۆربەی کە وایە پاااێ . ئەدەن تونااادوتیژیی بە

 لە ژناانە، و تونادوتیژیی تەوەری خاودی لە باساکردن و قساەکردن ئەیکەن کە کارێک تەنیا ژنانن
. باکەن کارێاک و کاامە هەر راشکاوانە گرووپی چەندین وەک ئەتوانن کەسانە ئەم هەر کە کاتێکدا

 زیااد الیەن باێ دادوەریای دەزگاایەکی وەدەساتهێنانی بۆ گوشارەکان بدا  هەوڵ گرووپێک نموونە بۆ
 وانەی نااااوەڕۆکی و پەروەردە ساااەر باااااتە گوشاااارەکان و رەخااانە بااادا  هەوڵ گرووپێاااک بکاااا ،

 گوشاااار منااادایەکانیان، قوتابااااانەی لەگەڵ بنەمایەکاااان بەردەوامااای پێوەنااادیی قوتاباانەکاااان،
 و نکچاا و ژناان و دایکان بۆ پێداویستییەکان باشترین تەرخانکردنی بۆ نەخۆشاانەکان خستنەسەر

 ئاماادەیە کەس کەم کە گرنگیشای الیەنێکای کە ئەوێ  زۆری ماندووبوونی ئەمانە واتە کاریتر، زۆر
 ئەم نااو لە زایان ئەمارٶ کێشاانەی ئەو ریشاەی ساەر لە قاوویە خوێنادنەوەی بکاا ، سەر لە کاری

 هاایچ بااێ و درێژخااایەن شااێوەیەکی بە باان ئامااادە راسااتیی بە کەسااانێک ئەبێاا  واتە. کەلتااوورەدا
 باڕوای بە کە بکرێا  ئەتوانێا  کااریتر زۆر هەروا. بکەن تەوەرە ئەم سەر لە خوێندنەوە ەلەیەکپ

 و ئەباان گەورە خەریااکە ئێسااتادا لە مناادااڵنەیە ئەو دونیااای فەرامۆشاانەکردنی گرینگترینیااان ماان
 .بێ  شادیان و جیاواز داهاتوویەکی ئەوان بڕیارە
 یەکسااەر رادەچڵەکااێ دواییااانە ئەو زۆرەی وژییەژنکاا بەو ناااخەوە لە کەسااێک هەر :ئەحاامەد پااایزە

 چ باااارەوە لەو بەڕێاااز  رادەکێشاااێ، دەساااەاڵتداران تەواوی و حکاااومە  باااۆ تاوانکااااریی پەناااجەی
   دەبێژی؟
 باااری لە بەاڵم. نیاایە سااووچبار الیەن یەک کاارد باساا  سااەرەوە لە کە هەروا :ماامەمەدی نااارین
 پاێ  دابنێا  کۆندا رێسای و یاسا هەند  گۆڕانی ەل زۆر گاریگەریی ئەتوانێ  دەسەاڵ  کە ئێستادا
 گەورە داباونەریتە بەم دەساەاڵتدان ناو لە ئەوانەی بێ هەرچۆنی. بارەوە لەم ئەکا  کار کەم وایە
 تونادوتیژیی و ژنکاوژیی نەماانی کە بادرێ  نیشاان دەساەاڵتدارانە بەم بادرێ  هەوڵ ئەبێا . باوون

 بااۆ کە ئەمەیە دەسااەاڵ  دونیااای تایبەتمەناادیی اتەو. ئەواناای  بااۆ تێاادایە تااایبەتی قااازانجێکی
 کە دەرکەوێا  بۆیاان ساەرەتا ئەبێا  هەیبگارن باشابوون بەرەو شاتێک گاۆڕێنی بۆ هەنگاوێک ئەوەی
 ئەوانەی زۆربەی کە بازانین ئەبێا  باێ هەرچاۆنی. ئەوان باۆ تێادایە قازانجی چەندە هەنگاوە ئەو
 رۆشانبیریی الیەنای. ناین فەیوەساۆ  و رۆشانبیر یمرۆڤا دەساتەوەیە بە دەساەاڵتیان دونیا هەموو لە

 لەگەڵ قساەکردن باۆ وایە پاێ  دەگرێ ، رەخنە بەردەوام خەیک لەگەڵ پێوەندیی بە ئەوەی لەگەڵ
 . وەربگرێ  کەیک جیاواز تاکتیکێکی لە دەبێ  دەسەاڵتدار

 یااان دەکەن؟ ژنااان رێکاراوەکااانی لە بەشااداریی کەمیاای بە زۆر ژنااان لەبەرچاای :ئەحاامەد پااایزە
 و مااا  لە داکااۆکیکەر و خۆیااان پشااتوپەنای بە ژنااان رێکاراوەکااانی ژنااان زۆری زۆربەی لەبەرچاای

 باشااتری بە بەڕێااز  ئااایە پیاااوانە؟ دەسااتتێوەردانی هااۆی بە ئەوە  ئااایە نااازانن؟ ئازادییەکانیااان
 پێکبێ؟ یەکسانییاواز پیاوانی و ژنان لە ژنان رێکاراوی نازانی

 
 ... . : .......ممەمەدی نارین

 
 کە نێرێاک هەر یاان بارا و باوک یان هاوسەر بەرانبەر لە چەند تا ژن وەک خۆ  :ئەحمەد پایزە
 یاان خاۆ  ئێساتا تاا کە چاین کێشاەکان باووی؟ رزگاار پیاوسااالریی چەوسانەوەی لە دەژی لەگەیی
 چەوساێنەر و کۆنەپەرسا  پیااوانی بندەساتی لە تەواویای بە گشاتیی بە ژناان چوارچێاوەی لە خۆ 
 چین؟ رێگەچارەکان  نەبووی؟ ئازاد پیاوساالریی سیستەمی یان

 و بینیاوە ئاازارم جاار زۆر. باوومە پەروەردە کۆنادا داباونەریتێکی نااو لە منای  :مامەمەدی نارین
 ئەزانێا  وا مارۆ  جاار هەناد . کاا  رزگاارم باارودۆخە لەو ئەتوانێا  رێگاچارەیەک چ نەمزانیوە

 بەاڵم. بگۆڕێاااا  شااااتێک هاااایچ ناتوانێاااا  و رابێاااا  ژیااااانە جااااۆرە ئەو لەگەڵ بەوەی مەحکااااوومە
 بە سااەبارە . ئااازار قەبااوویکردنی لە باشااترە خااۆ  داهاااتووی لە بیرکااردنەوە و نائۆمێاادنەبوون

 منای  دەبیان  جاار زۆر. دەرئەخاا  ئەمە داهااتوو. ئاازادم مرۆڤێکای چەنادە بڵێ  ناتوان  ئێستا 
 مان. کۆنەپەرستیی لە نەبوومە بەری خۆم ومەتەوەبو کۆنەپەرستیی بەرەنگاری زۆر کە تاکێک وەکو
 ئااااوێنەی هەماااوو دەوروبەرم ئەوانەی. باااووە دا دەروونااا  لە کە کاااردوە شاااەڕم شاااتەی ئەو لەگەڵ
 دژن یەک لەگەڵ بەردەوام شا  دوو کە وایە بااوەڕم. کاردوە خەباات  دژیاان باۆیە بوون من دەروونی
 بە الیەنە دوو لەم کااام هەر کە دەرئەکەوێاا  کاتێااک جیاااوازییەکە یەکاان وەکااو شااتە دوو ئەو واتە
 بەشاادار بە خۆیشاا  ماان ئەوەیە گاارنگە المەوە بە کە شاا  یەک بەاڵم. سااەرکەوێ  ئەویاناادا سااەر
 . نەداوە دونیا بێمە ئەوەی بۆ بڕیارم خۆم هەرچەند. نالەبارە هەیومەرجە لەم ئەزان 
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 بەو درێااژەدان بااۆ سااەرەکیین هۆکاااری پیاااوان
  لەبەر بەاڵم.. ژنان بارەی
 کەواتە یەکتاارین تەواوکەرى ژن و پیاااو ئەوەی
 .هۆکارن رەگەز هەردوو
 پێکهاااااتەی خااااودی ئااااایە :ئەحاااامەد پااااایزە
 بەو پیااااوان نێااار رەگەزی وەک پیااااو سروشاااتی
 و نەریاا دابو ئەوە یااان دەکااا؟ ئافەریاادە جااۆرە
 بەرهەم شااێوەیە بەو پیاااوان دەسااەاڵتە و دیاان

 هەر هۆکااااار هەردوو یااااان هەن، کە دەهێاااانن
 خۆیااان کاارتێکردنی جۆرێاک و ئاسا  بە یەکەو

  هەیە؟
 مااان راى بە. هەیە پیااااوان لەساااەر کارتێکردنیاااان هۆکاااار هەردوو بڵااای  دەتاااوان  :عەلااای هێااارۆ

 باشااێنینەوە رابااردوودا مێااژووی بە وێااکچا ئەگەر چااونکە یەکتاارن، گرێاادراوى دیاان و دابونەریاا 
 لە پیاااو بەرهەمهێااان  بەاڵم. گرتااووە سااەرچاوەیان دیاانەوە لە هەن دابونەریتااانەی ئەو دەبینااین

 ئێسااتا تااا کوردیاادا کااۆمەیگەی لە نمااوونە بااۆ جااودایە، دیااکە کااۆمەیگەیەکی بااۆ کااۆمەیگەیەکەوە
 کە رێکاباەن خۆیاان ژیاان  ناامەدابەر ئەو چوارچێاوەى لە بتاوانن خەیاک کە نییە وا بەرنامەیەک 
 .دەسەاڵ  ئەستۆی سەر دەکەوێتە پتر هۆکارەکە
 و ناهۆشایار ژناانی یاان ژناانن چەوسانەوەی باری ئەو هۆکاری پیاوان تەنیا ئایە :ئەحمەد پایزە

 چاااکترین یااان.. چیایە چااارە خۆیاان؟ بااارەی ئەو درێژەداناای لە هەیە خۆیاان رۆیاای دەساتەپاچە 
  رووەوە؟ لەو چین چارەسەر رێیەکانی

 و پیااو ئەوەی لەبەر بەاڵم.. ژناان بارەی بەو درێژەدان بۆ سەرەکیین هۆکاری پیاوان :عەلی هێرۆ
 لەو ئااااێمە کااااۆمەیگەی لە نمااااوونە بااااۆ هۆکااااارن، رەگەز هەردوو کەواتە یەکتاااارین تەواوکەرى ژن

 لەو تەواویاای بە زۆربەیاان بەاڵم باوو فەراهەم ژناان بااۆ ئاازادیی هەناساەیەکی پڕێاک لە دواییاانە
 ئااازادییەک  بەلکااو نەدەکاارد دروساا  خۆیااانەوە خااودى لە ئازادییەشاایان ئەو و نەگەیشااتن ئااازادییە

 رێاااگەی لە دەساااەاڵ  الیەنااا  دەباااێ باااارە  ئەو چارەساااەرکردن  باااۆ گااارتەبەر، السااااییکەرەویان
 کۆشا  اشاارەز ئەزماوون بە کەساان  الیەن لە کۆباوونەوان و کاۆڕ و پێگەیانادن خاولی و کۆنفرانس

 باۆ ژناان لەبەردەم نەبن رێگر پێویستە پیاوانی  لەسەر هەروەها. خەیک هۆشیارکردنەوەی بۆ بکا
 ژناان لە رێگەنەگارتن دیاارە.. هەیە توانایاندا لە کە کارێکیتر هەر یان سیاسیی کارى ناو چوونە
 و  ماااا بە گەیشاااتن باااۆ ژناااان دەساااتکرانەوەی و ژناااان رۆشااانبیربوونی و هۆشااایاریی هاااۆى دەبێاااتە

 .ئازادییەکانیان
 یەکسااەر رادەچڵەکااێ دواییااانە ئەو زۆرەی ژنکااوژییە بەو ناااخەوە لە کەسااێک هەر :ئەحاامەد پااایزە

 چ باااارەوە لەو بەڕێاااز  رادەکێشاااێ، دەساااەاڵتداران تەواوی و حکاااومە  باااۆ تاوانکااااریی پەناااجەی
   دەبێژی؟
 توونادوتیژیی کاارى دێکهەنا.. جۆراوجاۆرن و جاودا لەیەکتار تاوانەکان راستییدا لە :عەلی هێرۆ
 بااۆ. خۆیااان ژنااان ئەسااتۆى سااەر دەکەونە هەن هەناادێکی  دەسااەاڵ  ئەسااتۆی سااەر دەکەونە هەن

.. دەکەن ساەردانیان ژن ساەدان بە رۆژانە و ژناان بە تاایبەتن هەن رێکااراو چەندین ئێستا نموونە
 حیزبیای ساتێوەردانیدە هۆى بە چونکە نین بەرپرسیارییە ئەو ئاست  لە پەیوەندیدار الیەن  بەاڵم

 حیزبیاااای بەرپرساااا  چەناااادین دەیبیسااااتین وەک لەوە  جااااگە.. پەکاسااااتوون رێکاراوەکانیااااان
 بااکەن تۆمااار دژیااان سااکااڵ ویسااتیتیان ژنااانە  ئەو کاتێااک.. ژنااان سااەر کااردۆتە دەسااتدرێژییان

  و نەشیاو کارە شاردنەوەى بۆ دراوە کوشتنیان هەویی یەکسەر
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 هاااۆى بە روودەدا کە ژنکااوژییەی ئەو زۆربەى دیااکە  الیەکاا  لە و الیەک لە ئەوە.. دزێوەکانیااان
 ئەنجاامی ئەوە  کە تاوانباارن تێیانادا پیااوان زۆربەشایاندا لە و باووە اوسەرییەوەه ى(خیانە )

 . پیاوساالرییە دەسەاڵتی هەژموونی و پیاوان خۆبەگەورەزانیی و نارۆشنبیربوون
 یااان دەکەن؟ ژنااان رێکاراوەکااانی لە بەشااداریی کەمیاای بە زۆر ژنااان لەبەرچاای :ئەحاامەد پااایزە

 و مااا  لە داکااۆکیکەر و خۆیااان پشااتوپەنای بە ژنااان کاراوەکااانیرێ ژنااان زۆری زۆربەی لەبەرچاای
 باشااتری بە بەڕێااز  ئااایە پیاااوانە؟ دەسااتتێوەردانی هااۆی بە ئەوە  ئااایە نااازانن؟ ئازادییەکانیااان

 پێکبێ؟ یەکسانییاواز پیاوانی و ژنان لە ژنان رێکاراوی نازانی
 باۆم.. دەکرد کارم هەولێر ژنان  ییەکێت لە ماوەیەک خۆم من جوانە، زۆر پرسیاریک : عەلی هێرۆ

 ژناااان رێکااااراوانەی لەو بەشاااداریی پیااااوانە قساااەى لەبەر ژناااان زۆرى هەرە زۆربەى کە دەرکەو 
 رێکااراوى دەیاانگو  گاالتەوە بە پیااوان یااخود دەکارێن تەماشاا ساووک چااوى بە چاونکە.. ناکەن

 ئەگەر جاااا دەکااران، یەکااانحیزبی الیەنە الیەن لە زۆرى قساااانە  ئەو.. ئاشاانان ژنااان  یەکێتاای
 بااوک هاۆیە  بەو هەر ؟!بڵاێن چا  دەباێ شاەقام ساەر پیااوان  ئەدی بکەن قسانە ئەو حیزبەکان

 رۆژیاک نماوونە بۆ بن، پەیوەس  رێکاراوانە جۆرە بەو دەکەن ژنان لە ریگریی هاوسەر یان برا یان
 باسا .. باوو فەرماانبەر هەولێر ئافرەتان  یەکیت  رێکاراوی لە دی  جوان  و شەن  و شۆخ ژنێکی

 لەبەرئەوەی بەاڵم داوام باۆ هااتن.. خۆشویسا  کاوڕێک  مااوەیەک گاوت  و کردم بۆ خۆى کێشەکانی
 ئەو ئەگەر.. کااوڕم'': گوتباووی.. کااردەکەم ئافرەتاان رێکااراوی لە ئەمان زانیباووی کاوڕەکە بااوکی
 لە خااۆی و کاندبوونەشا بااوک  قساەى کاوڕەکە  ئیاادی'' دەکەم لاێ حاشاا  مان ئەوە بااوازى کاچە

 دیاکە کەساێکی بە شاووى مااوەیەک پاا  گێاڕایەوە خۆی کە کچە ئەوە هەر کشاندەوە، داواکردنەکە
 و ئااااازار لێاااادان بە بەردەوام هاوسااااەرییدا مااااانگی یەک ماااااوەی لە هاوسااااەرەکەی بەاڵم کااااردووە

 لە بێنااا پێیگوتااوە و کااردووە جااوولەیەکی و کااار هەمااوو چاااودێریی و داوە جەسااتەیی ئەشااکەنجەی
 باااۆیە. کاااردووە هاوساااەرەکەی لە جوداباااوونەی داوی ساااەرئەنجام بکاااا، کاااار ئافرەتاااان رێکااااراوی

 هۆکااارێکی پیاااوەنەوە الیەن لە رێگەلێگرتنیاان و جوولەیەکیااان و کاار هەر لە ژنااان ئاازادنەبوونی
 . بکەن بەشداریی رێکاراوانە لەو نەتوانن ئەوەی بۆ کاریگەرە
 کە نێرێاک هەر یاان بارا و باوک یان هاوسەر بەرانبەر لە چەند ات ژن وەک خۆ  :ئەحمەد پایزە
 یاان خاۆ  ئێساتا تاا کە چاین کێشاەکان باووی؟ رزگاار پیاوسااالریی چەوسانەوەی لە دەژی لەگەیی
 چەوساێنەر و کۆنەپەرسا  پیااوانی بندەساتی لە تەواویای بە گشاتیی بە ژناان چوارچێاوەی لە خۆ 
 چین؟ رێگەچارەکان  وی؟نەبو ئازاد پیاوساالریی سیستەمی یان

 خااۆزگە و دەژیاا  ئەندێشااەیەوە بەو ئێسااتا تااا ماان: دەیااێ  پرساایارە ئەم وەاڵماا  بااۆ: عەلاای هێاارۆ
 باان، رۆشانبیر مان هاوساەرەکەی و بارا و باوک وەکو هاوسەرەکان و برا و باوک هەموو کە دەخوازم
 لە چ ەردەکردنخاااۆپەرو و خوێنااادنەوە لە چ رەخسااااندییە مااان باااۆ دەرفەتیاااان زۆر ئەوان چاااونکە
 کە ئێساتادا لە چ دەژیاام براکان  و باوک لەگەڵ کاتانەی لەو چ ئەمن ماڵ، دەرەوەی لە کارەکان 
 تاوانیت  خاۆم باۆ منای  چاونکە نەیانچەوسااندیمەوە، شاێوەیەک هایچ بە دەژی  هاوسەرەکەم لەگەڵ
 .بکەم ئازادییەکان  و ما  لە داکۆکیی
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 لااه بکوژەکااان کەچاای  سااوتێنران و کااوژران ژن سااەدان بە چااونکە ناااگێڕ  ئەرێنیاای رۆیاای حکااومە 
 ..ن که دە  پیاسه  شەقامەکان

 
 ئافەریادە جاۆرە بەو پیاوان نێر رەگەزی وەک پیاو سروشتی پێکهاتەی خودی ئایە :ئەحمەد پایزە
 یاان هەن، کە دەهێانن بەرهەم شاێوەیە بەو پیااوان دەساەاڵتە و دیان و دابونەریا  ئەوە یان دەکا؟
  هەیە؟ خۆیان کارتێکردنی جۆرێک و ئاس  بە یەکەو هەر هۆکار هەردوو
 و جیااوازن فیازیکییەوە رووی لە نیا تاه ، پیااو و ژن سروشاتی ی پێکهاته دەربارەی :مەجید حەیا 
 ک وه باێ ده مارۆڤن، جاار دوا باۆ ردووکیان هاه  وه کاه روویه موو هاه  لاه ناابین ، تار هیچای  وه لاه  جگاه
 و هێا  و ئاه و کێشاین ده ی وێناه خۆماان  که ی وه ئه ک وه ک نه بکر  سروشتیاندا ڵ گه له  له مامه مرۆ 

  یاه هه ری کاریگاه رۆیێکای ری  ابوناهد بێگوماان پیااودا، و ژن نێاوان  لاه ین دەکه دروس  هێڵکارییانە
 میان کاه یه  یاه هه خۆیاان رٶیای ردووکیان هه  واته که تاک، هۆشمەندیی کردنی شه گه چۆنیەتی ر سه له
 و هازر  لاه ندام مئه که سێکی که ک وه  وه منداییه  له کچ منی  که نێین داده  یه خشه نه و ئه خۆمان ی وه به
 .بکر  یر سه تەواو کەسێکی  به دیکە کی یه نێرینه ر هه یاخود ش  راکهب و بکرێ  ماشا ته دا سته جه

 و ناهۆشایار ژناانی یاان ژناانن چەوسانەوەی باری ئەو هۆکاری پیاوان تەنیا ئایە :ئەحمەد پایزە
 چاااکترین یااان.. چیایە چااارە خۆیاان؟ بااارەی ئەو درێژەداناای لە هەیە خۆیاان رۆیاای دەساتەپاچە 

  رووەوە؟ ولە چین چارەسەر رێیەکانی
 و ژناااان ی وه وسااااندنه چه باااۆ کیین ره ساااه هۆکااااری پیااااوان ر گاااه ئه مااان رای  باااه :مەجیاااد حەیاااا 

  باه دا، یه له ساه مه و لاه نیایە   باه باێ ژنای   وه دینیاییاه  باه کان، تییە الیاه کۆمه  کێشاه کردنی وره گه
 نادان چه و  ئەوانە  داوه ساوتان  هبا ژنای و  داوه کوش   به ژنی  بووه ژن ر هه  بووه هه وا جاری جۆرێک
  باه یگەیە کۆماه کانی تاکاه هۆشایاریی  گرفتاناه م ئاه باۆ ر ساه چاره ، یاه هه ترماان زینادووی ی نموونه
 پێنااااو لە و بگااارن کتری یاااه  لاااه رێاااز ز گاااه ره ردوو هاااه بکااار ، یر ساااه خاااۆی ک وه مااارۆ  جۆرێاااک
 .بکەن کۆش  کان کێشه رکردنی سه چاره
 یەکسااەر رادەچڵەکااێ دواییااانە ئەو زۆرەی ژنکااوژییە بەو ناااخەوە لە کەسااێک رهە :ئەحاامەد پااایزە

 چ باااارەوە لەو بەڕێاااز  رادەکێشاااێ، دەساااەاڵتداران تەواوی و حکاااومە  باااۆ تاوانکااااریی پەناااجەی
   دەبێژی؟
 باشای رۆیێکای تی  حکوماه  کاه بزاناێ  وه ئاه ژنێاک موو هاه تی خۆیاه ی جێگه دا لێره :مەجید حەیا 

 شااەقامەکان سااەر له کااان بکوژه چی کاه سااوتێنران و کااوژران ژن ساەدان بە دا، یه له سااه مه م لااه  بووه ناه

 ئەرێنیاای کی یه شاێوه  بااه  یتوانیوه ناه   حکوماه  کااه ئەوەیە  ..نیایە میوانیاان مێشااێک و ن کاه دە  پیاساه
 ی نموونااه دەیاان و ئەوانە.. بگێااڕ  خاۆی رۆیای
 . تری 
 کەمیای بە زۆر ژناان لەبەرچی :ئەحمەد پایزە

 یااان دەکەن؟ ژنااان رێکاراوەکااانی لە بەشااداریی
 رێکاراوەکااااانی ژنااااان زۆری زۆربەی لەبەرچاااای

 لە داکاااۆکیکەر و خۆیااان پشاااتوپەنای بە ژنااان
 بە ئەوە  ئاایە ناازانن؟ ئازادییەکانیان و ما 
 بە بەڕێاز  ئاایە پیااوانە؟ دەستتێوەردانی هۆی

 و ژناااان لە ژناااان رێکااااراوی ناااازانی باشاااتری
 پێکبێ؟ یەکسانییاواز یپیاوان
   پێشااکه باشاایان کی یااه نموونه ناادێکیان هه  وه داخااه  بااه کااان رێکاراوه  یااه وه پااێ  :مەجیااد حەیااا 

 دا رێکاراوانااه لەو  وه داخااه  بااه کاناادا، جیاوازه  کایااه  لااه ژنااان رۆیاای  بااه تکردن خزمااه  لااه ، کردوه نااه
.. ن بکاه رێکااراو ی وه ره ده ژنای ر ساه له ئای  واننت ده چۆن ئیتر نین با ته خۆیاندا ناو  له کان ژنانه
  باشااه نیا تاه ک ناه دا ڕێکاراواناه و لااه پیااوان شادارییکردنی به بێگوماان ، گەورەکە کارەسااتە  ئەوەیە

 . دەکرێن چارەسەر کان کێشه لۆژیکییانەتر و  باشه زۆۆری  یکو به
 کە نێرێاک هەر یاان بارا و باوک انی هاوسەر بەرانبەر لە چەند تا ژن وەک خۆ  :ئەحمەد پایزە
 یاان خاۆ  ئێساتا تاا کە چاین کێشاەکان باووی؟ رزگاار پیاوسااالریی چەوسانەوەی لە دەژی لەگەیی
 چەوساێنەر و کۆنەپەرسا  پیااوانی بندەساتی لە تەواویای بە گشاتیی بە ژناان چوارچێاوەی لە خۆ 
 چین؟ رێگەچارەکان  نەبووی؟ ئازاد پیاوساالریی سیستەمی یان

 نەخواساتراوانە باارە و ئاه تووشی بێ ژیا کورد پیاوی ڵ گه له ی وه ئه دام بڕوایه و له :مەجید حەیا 
 زۆری  لتووره کاه و لاه رزگااربوون  که قەتن سه لتوورێکی که ستی ده ی رده روه په کان پیاوه  چونکه بووە،
 ، وه بێتااه ده نزیااک یئااازادبوون  لااه نگاو هااه چااوار بنووسااێ دێاار چااوار ماان ڕای  بااه ژنیااک ر هاه و ، ده

 زماانی باکەن کۆشا  و کانیان کێشاه ر رامباه به بن هۆشیار بێ ده پیاوان و ژنان  که  یه وه ئه  چاره رێگه
 .رکردن سه چاره بۆ کاربهێنن به لەیەکترگەیشتن
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 :شۆخانفەرەج-9
 

 پیااااوان اڵ  ساااه ده و دابونەریااا  و کوتاااوور و دیااان
  چەوسێنەر، دەکەنە

 یکو باااااه نااااااگر  ژنکاااااوژیی لە رێاااااگە حکاااااومە 
 .کا ده ئازاد کانی  تاوانباره

 
 سروشاتی پێکهااتەی خاودی ئاایە :ئەحامەد پایزە 

 ئافەریادە جاۆرە بەو پیااوان نێر رەگەزی وەک پیاو
 دەساااەاڵتە و دیااان و دابونەریااا  ئەوە یاااان دەکاااا؟
 یاان هەن، کە دەهێانن بەرهەم شاێوەیە بەو پیاوان
 جۆرێاااااک و ئاساااا  بە یەکەو هەر هۆکااااار هەردوو

  هەیە؟ خۆیان ارتێکردنیک
 بکاا ئافەریادە  یه شاێوه و به پیاو پیاو سروشتی ی پێکهاته  که  پێموانییه من خێر نه :فەرەج شۆخان

 ر، داپڵۆساه و ر وساێنه چه پیاوێکی باه کردباێ پیااوی بێ، هێنا م رهه به پیاوساالریی یه هه ئێستا  که
  پیااوه و ئاه  کاه  نییاه  وه ئه واتای ئەوە ئیتر س به نژ  له هێزتره به  فیزیکییەوە رووی  له پیاو  ڕاسته
 و لاه  هێزتره باه ژن  لاه ی وه ئه هۆی  به بێ تێدا پاندنی خۆسه و داگیرکاریی هێزی  وه دروستبونییه  له
  دیااره.   وه وساێنێته بچه ژن کاا ده پیااو  لاه ها وه   اڵته سه ده و ری  دابونه و کوتوور و دین  وه ئه.  وه ڕووه

  واتاه که  رگیاراوه وه  وه دیناه  لاه گرنگای شاێکی به کوتاووری  و هێنێ پێکاده کوتاوور شێکی به ری  دابونه
 و دەچاووێنێ  گێڵگاه  باه ژن دیان  نمووناه باۆ.  یه شێوه و به پیاو دروستبوونی  له  زۆره  دین ریی کاریگه
  باه  داوه اڵتێکی ساه ده موو هاه و ژن بۆ  ماوه نه نرخێک هیچ  یه لێره ئیتر بچێنێ تێیدا بوو  چی پیاو
 باسای وامیی رده باه  باه  کاه تار ی نمووناه زۆر ناازان  پێویساتی  باه  بچووکاه کی یه نموونه  ئەوە.. پیاو
 گشاتیی  باه کان دیناه کە  یاه وه ئه م پێباده ی ئامااژه دا لێاره  گرنگاه ی وه ئاه اڵم باه بهێانمەوە، کر  لێاده

 .  داناوه ژنان  له اڵتر سته ده  به پیاوانیان
 تاااکاودایی  کااه کا پێااده ساا  ده  وه کاتااه و لااه ژن ی وه وساااندنه چه مێااژووی بااۆ  وه ڕێینااه بگه ر گااه ئه
  و بنیار  ده واو ناتاه مرۆڤێکی کو وه ژن ئیتر  وه کرێته جیاده پیاودا و ژن نێوان  له کار و دا یده رهه سه
 کی روویاه  لاه.  بان ده سا  بااڵده و هێاز ن خاوه پیاوانی   و وه وسێنرێته چه ده و  وه دەمێنێته  وه مایه  له
 ژن وانی  ئاه هێشاتا بینی ده اڵم به  نییه دین  به ڕیان باوه بنچینەدا لە  که ن هه پیاو ندێک هه  وه تره
 اواتا  یاه هه سێکۆالر  اڵتێکی سه ده  به پێویستمان  ئێمه  .ریته دابونه ئەوە یێن ده  چونکه  وه وسێننه چه ده
 باه نادیی یوه په  کاه  یاه هه ساێتیمان که بااری یاساای  ئێماه  نمووناه باۆ  وه جیابکرێته  اڵ  سه ده له دین
 ناادیی رژوه به پێاای  بااه  یاسااایه م ئااه بااوو ده  واتااه که  یااه هه   وه یااه کۆمه کانی تاکااه تی اڵیااه کۆمه ژیااانی 

 و   زهااه مه) پێاای  باه ک نااه  ێژرایاهدابڕ ماارۆ  مااافی ردوونیی گاه ی جارنامااه مای بناه ر سااه له گشاتیی
  ئەوە مان! دا ژنیی فره باه نگی ده اڵم به زانێ ده سێکۆالریی  به خۆی  یه هه حیزبمان.  (یاڵ خه و  ریته شه
 ی وه ئاه هۆی  دەبنە  ئەوانە.. وه ژنانه نووسی چاره  به  یاریکردنه.. یکدا خه ڵ گه له  بین  ده درۆکردن  به
  .ببێ ئافەریدە  یه شێوه و به پیاو  که

 و ناهۆشایار ژناانی یاان ژناانن چەوسانەوەی باری ئەو هۆکاری پیاوان تەنیا ئایە :ئەحمەد پایزە
 چاااکترین یااان.. چیایە چااارە خۆیاان؟ بااارەی ئەو درێژەداناای لە هەیە خۆیاان رۆیاای دەساتەپاچە 

  رووەوە؟ لەو چین چارەسەر رێیەکانی
 ژن الی باوەڕەیاان و ئاه واویی ته  به.. کراوان الواز و اڵ  هس ده بێ و توانا بێ ژنان :فەرەج شۆخان

  باه..  گوتاوه پیااو پیاویاان  گوتاوه ژن ژنیاان یاێن ده  که ن هه ژن زۆر  یه، (عیفه زه)  که  دروستکردووه
  بۆیاه ر هاه.. پیااو  لاه  توانااتره بێ و ئه  که   سپاندوه چه ژندا مێشکی  له یان وه ئه کان پیاوه واویی ته

 نا  ده ر گاه ئه.. در  ده  کاه ئازارێاک ر هاه ئاستی  له بێ ن  بێده  وه وسێنرێته بچه  که دەکا  وه به باوەڕ
  یاه وه ئه  چااره. کاراون  چااره باێ ژناان.. باڕن ده نگای ده  وه ئاه خاۆی کانی مافاه  باه ر رامبه به یبڕ  هه
 پێاای  باه ر هاه و بچەساپێنر  ژنااان کانی مافاه یاساا پێای  باه دەبااێ  گوتووماه  کاه  میشاه هه کو روه هاه

 کۆشا  هەروا.  وه وساێننه چه ده ژناان  کاه بادرێن سازا  پیاواناه و ئاه بێ یاسا راستیی  به  که ک یاسایه
 ی ئاسااووده و خاۆ  ژیاانێکی ماافی و ئاه کاو وه  مرۆڤاه ژنای   کاه پیااوان ی وه هۆشایارکردنه باۆ بکار 
 .ری رامبه به لە ک یهتوندوتیژی  وه وساندنه چه ر هه  له دوور هەیە
 یەکسااەر رادەچڵەکااێ دواییااانە ئەو زۆرەی ژنکااوژییە بەو ناااخەوە لە کەسااێک هەر :ئەحاامەد پااایزە

 چ باااارەوە لەو بەڕێاااز  رادەکێشاااێ، دەساااەاڵتداران تەواوی و حکاااومە  باااۆ تاوانکااااریی پەناااجەی
   دەبێژی؟
..  وه پیااوه و ژن  به بکا یمانیانهاونیشت موو هه  له پارێزگاری  که  ته حکومه رکی ئه :فەرەج شۆخان
 باۆ  وه بدۆزێتاه ک یاه چاره رێگه ی وه ئاه باۆ  شاانه ر ساه له ی وره گه کی تییه رپرسیاریه به   حکومه هەروا
 لێباووردنی ناوی ژێر  له کانی  تاوانباره یکو به لێناگرن ی رێگه ک نه وان ئه.. ژنکوژیی  له کردن رێگه
 رکی ئاه  باه ستاون ینه هه کان حکومییه  ییه رده روه په زگا داموده  وه تره کی یهال  له. ن که ده ئازاد گشتیی
 .  یگه کۆمه کانی تاکه ی وه هۆوشیارکردنه و خۆیان
 یااان دەکەن؟ ژنااان رێکاراوەکااانی لە بەشااداریی کەمیاای بە زۆر ژنااان لەبەرچاای :ئەحاامەد پااایزە

 و مااا  لە داکااۆکیکەر و خۆیااان پەنایپشااتو بە ژنااان رێکاراوەکااانی ژنااان زۆری زۆربەی لەبەرچاای
 باشااتری بە بەڕێااز  ئااایە پیاااوانە؟ دەسااتتێوەردانی هااۆی بە ئەوە  ئااایە نااازانن؟ ئازادییەکانیااان

 پێکبێ؟ یەکسانییاواز پیاوانی و ژنان لە ژنان رێکاراوی نازانی
  وه حیزبێکااه ن الیااه  لااه یەکەو هەر کااان رێکاراوه ی زۆربااه  کااه  یااه وه ئه ی کااه هۆکاره: فەرەج شااۆخان
 حیزبێاک وخۆ ناڕاساته یکو باه  نییاه وا خێر ناه اڵم باه خۆین ربه ساه یاێن ده نادێکیان هه.. زرێنراون دامه

 ناازانن خۆیاان نای پاه و پشا   باه  رێکاراواناه و ئاه ژناان وه رئاه به له  پێموایاه من. دەکا پایپشتیان
.. کساانیی یه  باه  ناه ژن ماافی  به ڕیان باوه  نه و  ژنانن ری وسێنه چه خۆیان  که پیاوێک ند چه  چونکه
 جاار نادین چه   وه تاره کی الیاه  لاه.  کانن رێکاراوه  له شێک به ری رێنیشانده   وه پشته  له ئەوانە  ر هه
  بیناوه نەرێنییاان رۆیێکای جاار نادێک هه  رێکاراواناه ئەو ، باووه ئاشاکرا  رێکاراواناه و ئه ییی نده گه
  لاه ن باده سا  ده  لاه خۆیان ی متمانه  که ی وه ئه هۆی  ته بوونه  ئەوانە.. ژنان کانی کێشه  به   باره سه
  پیاواناه؟ کاام ئایاا اڵم به ژنان کانی رێکاراوه  له بن ژدار به پیاوانی  ر گه ئه  نییه خراپ  .ژنان الی
  باه ڕی بااوه خۆیادا ی که ایهم  له کەچی  یه هه پیاو و ژن کسانیی یه  به ڕی باوه  وه ره ده  له  یه هه پیاو

 ئێساتا  لاه کاان رێکاراوه باارودۆخی  پێموایاه  وه کاناه رێکاراوه  بێنه ئەوانە ر گه ئه  یه هه پیاوساالریی
 . نابێ باشتر
 کە نێرێاک هەر یاان بارا و باوک یان هاوسەر بەرانبەر لە چەند تا ژن وەک خۆ  :ئەحمەد پایزە
 یاان خاۆ  ئێساتا تاا کە چاین کێشاەکان باووی؟ رزگاار رییپیاوسااال چەوسانەوەی لە دەژی لەگەیی
 چەوساێنەر و کۆنەپەرسا  پیااوانی بندەساتی لە تەواویای بە گشاتیی بە ژناان چوارچێاوەی لە خۆ 
 چین؟ رێگەچارەکان  نەبووی؟ ئازاد پیاوساالریی سیستەمی یان

 هاایچ  بااه ئێسااتادا  لااه ک  برایااه هاایچ بااوومە، رزگااار  النه سااه مه و لااه بڵااێ  دەتااوان  :فەرەج شااۆخان
 پتار  کاه ی وه ئاه باۆ دا ده هاان   میشاه هه م کاه وره گه بارا  بگاره مان ژیاانی نێاو ناخااتە دەس  جۆرێک
 هایچ  باه  یشاتووه تێگه ساێکی که  یمبژاردووه هاه خاۆم مان شا  که ره هاوسه  م، پێشباه خۆم و  وه باوێنمه
 ماافی باواری  لاه خاۆی  و   نییاه  شاتانه  جاۆره و ئاه و پیاوساالریی  و وه وساندنه چه  به ڕی باوه جۆریک
 نااادا خااۆی  بااه  رێگااه دینیاااییەوە  بااه ئێسااتا.. مێنێ نااه  وه وساااندنه چه ی وه ئااه بااۆ کااا ده کااار مرۆڤاادا
 .نابێ ر هه  وه ئه  واته که بێ خۆشی ری هاوسه  مرۆڤه و ئه چی جا  وه وسێنێته بچه مرۆڤێک

 
       ===============================================================================================         

 
اڵتپیاواندەکەنەچەوسێنەر،سهدینوکلتوورودابونەریتوده

 .کاکانیشئازاددهڵکوتاوانبارهحکومەترێگەلەژنکوژییناگرێبه
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 :تاڤگەسابیر-71
  

 بە نە نەکاااا، خاااۆی نااااخی لە شۆڕشاااێک ژن تاااا
 بە نە دەگااا خااۆی مافەکااانی بە داسااەپاو یاسااای

 ..و سیاسە  و پیشە یەکسانیی
  

 سروشاتی پێکهااتەی خاودی ئایە :ئەحمەد پایزە
 جاااااۆرە بەو پیااااااوان نێااااار رەگەزی وەک پیااااااو

 و دیاان و دابونەریاا  ئەوە یااان دەکااا؟ ئافەریاادە
 کە دەهێانن بەرهەم شێوەیە بەو پیاوان دەسەاڵتە
 و ئاسا  بە یەکەو هەر هۆکاار هەردوو یان هەن،
  هەیە؟ خۆیان کارتێکردنی جۆرێک

 ئاشاکرا بۆ مێینەمان رەگەزی کێشەی رەهەندێکی بکەین سەیری روانگەیەوە لەم گەر :سابیر تاڤگە
 وا مااان.. بەرهەمیااادێنن ژناااان ەیکەلتاااوور لەو رێگەگااارتن و ژن چەوسااااندنەوەی نێاااوان لە دەباااێ

 و چااوونیەکیی بااۆ خااۆی تواناکااانی هەمااوو کە کۆمەیگااایەکە، گرفتاای ژنااان گرفتاای هەسااتدەکەم
 گرفتااای تەنیاااا ژن گرفتااای. بکاااا ئەویااادیبوون قەباااوویی نااااتوانێ و تەرخاااانکردووە لەیەکچاااوون
 دەیەو  کە یایە،ن دەنگێاک کوشاتنی تراژیدیای و لێدەکر  ستەمی کە نییە، دیاریکراو بوونەوەرێکی

 گرنگتار لەمە  بەیکاو ناابێتەوە، جێای نەباێ لەپەراوێازدا کە نیایە رەگەزێک گرفتی یان بکا قسە
 باۆ شوناسایی یەک و چاوونیەککردن بۆ خۆی کەرستەکانی هەموو کە کۆمەیگەیەکە و کەلتوور گرفتی

 کە رئەوەیلەبە ناااکر  دیسااپوین و چاااوێریی ژن تەرخااانکردوو، جیاااوازیی و هەمەڕەنگیاای کوشااتنی
 جۆرێاک و جیااوازە باوونەوەرێکی لەبەرئەوەی بەیکاو هەیە جیاوازی بایەلۆژیی پێکهاتەیەکی و ژنە
 قەباااوویکردنی و لێباااووردەیی غەی  بناااا لەساااەر کە بەرهەمااادەهێنێ کاااۆمەاڵیەتی پەیوەنااادیی لە

 وەکردنیکااۆی و کااونترۆیکردن ناوەڕۆکاادا لە ژن کاۆنترۆیکردنی و کااۆیوەکردن... راوەسااتاوە جیااوازیی
 لە خاۆی کەرساتەکانی هەموو باوکساالریی کۆمەیگەی و هەڕەشەئامێزە ژندا لە ئەوەی... جیاوازییە
 نە دەکااا تەرخااان کااۆنتڕۆیکردنی بااۆ دەسااەاڵ  و هێااز تااا بگاارە یاساااییەوە سیسااتەمی و کەلتااوور
 لە یپیاوسااالری بااڵدەساتیی گوتااری پێای بە کە الوازیای و ناهۆشمەندیی نە و سێکسیی هەڕەشەی

 بێهاودە و جیااوازییە ئەزماوونی مەترساییە جێای و هەڕەشاەئامێز ئەوەی بەیکاو ژنان، خەسڵەتەکانی
 پەیوەناادیی کە هەیە، بااارەوە بەو پەیوەناادییان توناادەکان ساازا و کوشااتن زۆربەی دەبینااین نیاایە،

 و خۆشەویساااتیی لاااووتکەی پەیوەنااادییە ئەم چاااونکە... روویاااداوە کەسااادا دوو نێاااوان لە سێکسااایی
 خااۆدی هەڕەشااەئامێزە پرۆسااەیەدا لەم ئەوەی.. یەکاادی بااۆ جیاااوازە بااوونەوەری دوو وویکردنیقەباا
 و جیاااوازیی کە پەیوەناادییەکە نمااوونەی بەیکااو دەکااا، وێنااای بااڵدەساا  گوتاااری وەک نیاایە رەگەز

 یەک وەک هەموویااااان هەر نااااین کااااۆیوە ژنااااان هەمااااوو دواجااااار.. دەکااااا قەبااااووڵ لێکنەچااااوون
 ژناانەی ئەو ناین کەم بەاڵم نااکەون، لێادان و تیارۆر هەڕەشاەی بەر ەموویانه و ناچەوسێندرێنەوە

 ساەرجەم لەگەڵ و پیاوان کۆیایەتی سیستەمی هاوبەشی بە دەبن کۆنترۆیکردن و گوێڕایەییی پا 
 .دەبن رازی و دەگونجێن یاساکانیدا و دەزگا
 و ناهۆشایار ژناانی یاان نژناان چەوسانەوەی باری ئەو هۆکاری پیاوان تەنیا ئایە :ئەحمەد پایزە

 چاااکترین یااان.. چیایە چااارە خۆیاان؟ بااارەی ئەو درێژەداناای لە هەیە خۆیاان رۆیاای دەساتەپاچە 
  رووەوە؟ لەو چین چارەسەر رێیەکانی
 و سیاساایی و کااۆمەاڵیەتی شوناساای ناااتوانێ نەکااا دیااار خااۆی شوناساای تااا ژن :سااابیر تاااڤگە

 لە نیشاانکردنی  شوناسای. بکاا کۆشا  ەراهەمبوونیف بۆ و بکا نیشان خۆی ژنبوونی بۆ رۆشنبیریی
 خااۆی خااودی چااۆن دەناسااێ؟ خااۆی چااۆن مرۆڤێااک ئەوەی وەک دەگاار  سااەرچاوە خااودەوە ناسااینی

 بە باااااوەڕ زلهێزەکااااان واڵتە چااااۆن وەکااااو هەر کە دەکەن بەوە درک کە ژنااااانە  ئەو دەناسااااێنێ؟
.. دەکەن زەو  ساەروەرییان ەو بیاان کەی و کەمهێزتارن خۆیان لە کە ناکەن واڵتانە ئە سەروەریی

 شۆڕشاێک ساەرەتا ئەگەر ژن بۆیە. ژندا سەروەریی بەسەر سەرخراوە پیاوەکە سەروەریی شێوەیە بەو
 یاساای بە تەنیاا نە ژن وایە پاێ  مان باۆیە. بگا شتەکان راستیی بە ناتوانێ نەکا خۆیدا ناخی لە

 بەو ناگاا.. خاۆی مافەکاانی بە گاانا دامودەزگاانیتر و سیاساە  و پیشاە یەکساانیی بە نە داساەپاو
 دیااارە روونەدا، کااۆمەڵ و ژن هۆشاایارکردنەوەی شۆرشاای تااا دەبیاانن پێااوە خەوناای ژن کە ئامااانجەی
 .بەندە کۆمەیەوە هۆشیاریی بە ژنی  هۆشیاریی
 یەکسااەر رادەچڵەکااێ دواییااانە ئەو زۆرەی ژنکااوژییە بەو ناااخەوە لە کەسااێک هەر :ئەحاامەد پااایزە

 چ باااارەوە لەو بەڕێاااز  رادەکێشاااێ، دەساااەاڵتداران تەواوی و حکاااومە  باااۆ تاوانکااااریی پەناااجەی
   دەبێژی؟
 بەاڵم ئاابڕوو، مەساەلەی لە ژنە کوشتنی قەدەغەکردنی بۆ یاسایانەی ئەو دەسەاڵ  :سابیر تاڤگە

 تواناااااای یاسااااااکان و روودەدەن یاسااااااغکراوانە لەو یەک هەر رۆژانەدا ژیاااااانی پراکتیکااااای لە لە
 پراکتیکای نااو باۆ کاغەزەوە سەر یاسای ئاستی لە مافەکان گواستنەوەی نییە، نژنەکانیا پاراستنی

 .دەبێتەوە کورد ژنی رووبەڕووی کە گەورانەیە گرەوە لەو یەکێک کۆمەاڵیەتی
 ساایمبۆییکانە رۆیە و وێاانە ئەو دەسااتی لە ئێسااتا  تااا ئەوەیە کااورد ژنااانی دیااکەی کێشااەیەکی
 سایمبۆیی دەکااتە ژن کە کێشااون باۆی خۆی مێژووی رێژایید بە کورد پیاوی کە نەبووە، دەربازیان
 نشاتیمانپەروەریی، ساۆزی و ژن ساۆزی نەتەوە، لەشای و ژن لەشای نەتەوەیای؛ ئابڕووی و نیشتیمان
 بەو ژن یەکسااانکردنی بێگومااان. دەکااا یەکساان یەکاادی بە.. نەتەوە رەسااەنی نەریتاای و ژن نەریتای
 بە ژنە کردناای گرنگترینەکانیااان هەرە لە یەکێااک ،دەدەن ئەنجااام جیاااواز کاااری کۆمەیێااک شااتانە

 .  رەگەز بێ بوونەوەرێکی
 یااان دەکەن؟ ژنااان رێکاراوەکااانی لە بەشااداریی کەمیاای بە زۆر ژنااان لەبەرچاای :ئەحاامەد پااایزە

 و مااا  لە داکااۆکیکەر و خۆیااان پشااتوپەنای بە ژنااان رێکاراوەکااانی ژنااان زۆری زۆربەی لەبەرچاای
 باشااتری بە بەڕێااز  ئااایە پیاااوانە؟ دەسااتتێوەردانی هااۆی بە ئەوە  ئااایە نااازانن؟ ئازادییەکانیااان

 پێکبێ؟ یەکسانییاواز پیاوانی و ژنان لە ژنان رێکاراوی نازانی
 و ئەتککاردن پارۆژەی بەشاداریی دەساەاڵتدارکاندا لەگەڵ کە ژنان رێکاراوانەی ئەو :سابیر تاڤگە

 کااااۆمەیە و ناوەنااااد و رێکاااااراو لە خۆیااااان دەکەن ژن لەناااااوبردنی و شااااکۆمەندیی رووشاااااندنی
 ژن نااوی بە رێکااراوانەی ئەو. ژنباوون شوناسای لەنااوبردنی باۆ کاردووە توناد ژناندا جیاوازەکانی

 ژنێکاای ببێااتە تێیاادا.. بااکەن کااۆیوە تێاادا ژناای ئەوەی بااۆ گونجاااوە شااوێنێکی کوردسااتان لە هەن
 میکارۆبە ساەرجەم راکتیزەکاارییپ و پیاوان جیهانبینیی و گوتار سەرجەم بۆ کار بەیێ و گوێرایەڵ

 بە کوشاندەیە میکارۆبە ئەو باڵوکاردنەوەی و سیاساەتمەدار پیااوانی کۆمەاڵیەتییەکانی نامەعریفییە
 فریااای ژن شاێوەیە بەو.. ناوێنەرانەوەی جاۆرە ئەو رێاگەی لە ژنانادا ساەرجەم ئااوەزی و هاۆ  نێاو
 سیاسااەتی بە ژنااانە ئەو نکەچااو بکاااتەوە، عەقاڵناای و مەعریفاای کۆششااێکی لە بیاار ناااکەو  ئەوە

 و مرۆیااای و مەعریفااای باکگراونااادێکی خااااوەنی و کاااراون هزریااای پەروەردەی چەو  حیزباااایەتی
 و کااوردیی سیاسااەتی هەروا.. ژنااانە گوتاااری خاااوەنی بباانە بتااوانن کە نااین نەتەوەیاای  تەنااانە 
 جاێگەی نادانایا لە مەعریفای گوتااری خااوەن تااکێکی و مرۆ  هیچ بەیکو ژن هەر نەک جیهانیی 
 جااااوانکردنی و راساااتیی دەرکەوتنااای باااۆ کە مەعریفاااای گوتااااری بنەماااادا لە چاااونکە ناااابێتەوە،

 بە ماان باڕوای بە.. جوانییەکاانە ناشایرینکردنی و درۆ گوتاااری سیاسایی  گوتااری و ناشایرینەکانە
 کەمتاار پیااوان تااا ببانەوە نزیااک درۆیە جیهاانە لەو دەتااوانن کەمتار ژنااان راساتییەکان شااردنەوەی
 بااۆیە هەر.. تێنەگااا سیاسااەتمەداریی کاااڵوی ژێاار گەورەکااانی درۆ و دووفاااقیی هااونەری دەربااارەی
 کە کەمە کوردساااتان لە بڕیااااردان رێکاراوەکاااانی لە هەبوونیاااان و سیاساااەتمەدار ژناااانی رێاااژەی

 . شەرمەزارییە مایەی دەرکەوتنیان
 کە نێرێاک هەر یاان بارا و کباو یان هاوسەر بەرانبەر لە چەند تا ژن وەک خۆ  :ئەحمەد پایزە
 یاان خاۆ  ئێساتا تاا کە چاین کێشاەکان باووی؟ رزگاار پیاوسااالریی چەوسانەوەی لە دەژی لەگەیی
 چەوساێنەر و کۆنەپەرسا  پیااوانی بندەساتی لە تەواویای بە گشاتیی بە ژناان چوارچێاوەی لە خۆ 
 چین؟ رێگەچارەکان  نەبووی؟ ئازاد پیاوساالریی سیستەمی یان

 .......... :سابیر تاڤگە
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 :شلێرباپیری-77
 

 ژنکااوژیی هاانی پیاوسااالرییە روانینای ئەوە
 و ئاااااااین پاراسااااااتنی بیااااااانووی بە و دەدا

 .دێنێتەوە بۆ پاساوی شتانە ئەو و شەرە 
  

 پێکهااااتەی خااودی ئااایە :دئەحاامە پااایزە
 بەو پیااوان نێر رەگەزی وەک پیاو سروشتی
 دابونەریا  ئەوە یاان دەکاا؟ ئافەریدە جۆرە

 شاااێوەیە بەو پیااااوان دەساااەاڵتە و دیااان و
 هەردوو یااااااان هەن، کە دەهێاااااانن بەرهەم
 جۆرێاااااک و ئاسااااا  بە یەکەو هەر هۆکاااااار

  هەیە؟ خۆیان کارتێکردنی
. دەکا ئاراستە هەن، کە شێوەیە بەو مرۆڤەکان کە ۆمەیگەیەک ئەوە من بۆچوونی بە :باپیری شوێر

 واباێ، خاۆی پیااو سروشاتی تەنیاا نیایە وا. بااڵدەساترە ژن لە پیااو و پیاوسااالرە ئێمە کۆمەیگەی
 دیاان، بەشاادارن، پیاااوانەدا جااۆرە ئەم بەرهەمهێنااانی لە کە کااۆمەیگەن تاکەکااانی هەمااوو ئەوە

 یاااان کولتاااوور گشاااتیی بە کە کۆمەاڵیەتییەکاااان نااادییەپەیوە و ئاااابووریی بااااردۆخی دابونەریااا ،
 بەردەوامیای هۆکااری رێاژەیەک بە خۆیانادا جێای لە یەکەیاان هەر دێنن، پێک کۆمەیگە فەرهەنگی

 .پیاوساالریین
 و ناهۆشایار ژناانی یاان ژناانن چەوسانەوەی باری ئەو هۆکاری پیاوان تەنیا ئایە :ئەحمەد پایزە

 چاااکترین یااان.. چیایە چااارە خۆیاان؟ بااارەی ئەو درێژەداناای لە هەیە خۆیاان رۆیاای دەساتەپاچە 
  رووەوە؟ لەو چین چارەسەر رێیەکانی

 شاتەکان پێناساەی کە ئاێمەدا دواکەوتووی کۆمەیگەی لە و نین هۆکار پیاوان تەنیا :باپیری شوێر
 اریباو ئاماادەکردنی لە پیااوەوە و ژن بە تاکێاک هەر نییە، خۆیدا جێگەی لە شتێک هیچ و ئایۆزە

 پیااوان بەاڵم بەشادارن، پیاوسااالرییدا کاۆمەاڵیەتیی سیساتەمی ساەپاندنی و ژناان چەوساندنەوەی
 گرنگەکااااانی هۆکااااارە لە یەکێااااک ژنااااانی  ناهۆشاااایاریی بێگومااااان و دەگێااااڕن رۆیە ئەم پتاااار

 هاااۆی بە بەشاااێکیان ئااێمە کاااۆمەیگەی ژناااانی کە ئەوەیە لەبەر ئەویاا . خۆیاااانە چەوساااندنەوەی
 .مرۆڤیشن مافی دەرفەتەکانی شارەزای نە و دەناسن خۆیان شوناسی نە وە،نەخوێندەوارییە

 نایەکساااانییە ئەو کەم مااااوەیەکی بە و دەگااار  خاااۆی لە شااا  زۆر چارەساااەریی بەرەو هەنگاوناااان
 ئاشانا مرۆڤبوونیاان بە ژنان بتوانێ کە دەو  خەباتێکی. دەو  زۆری مەودایەکی و ناکر  چارەسەر
 بااۆ و بااکەن زەوتکراوەکانیااان مااافە بە هەساا  کااۆمەیگەن، کااوێی لە باازانن ژنااان پێویسااتە بکااا،

 دروسا  ئەوە بۆ تەنیا کە ببێ دروس  ژنان الی تێگەیشتنە ئەو دەبێ. بکەن کۆش  بەدەستهێنانیان
 کە باگەن تێگەیشاتن لە ئاساتە بەو دەباێ ژنان. بکەن رازی ئەوان و بکەن پیاو بە خزمە  نەکراون
 و یەکتارین تەواوکەری یەک وەک مارۆ  جاۆرە دوو وەک پیاواندا گەڵلە و سەربەخۆن مرۆڤی خۆیان
 .هەیە کۆمەیگەدا دروستکردنی لە رۆییان یەک وەک

 یەکسااەر رادەچڵەکااێ دواییااانە ئەو زۆرەی ژنکااوژییە بەو ناااخەوە لە کەسااێک هەر :ئەحاامەد پااایزە
 چ باااارەوە ولە بەڕێاااز  رادەکێشاااێ، دەساااەاڵتداران تەواوی و حکاااومە  باااۆ تاوانکااااریی پەناااجەی
   دەبێژی؟
 ئاسایشاای سااەپاندنی و مااا  دابینکردناای لە واڵتیکاادا هەر لە سیاساایی دەسااەاڵتی :باااپیری شااوێر

 زۆر حکاومە  ئەرکای لێکادانەوەیە بەو. بەرپرساە پیاوەوە و ژن بە تاکەکان هەموو بۆ کۆمەاڵیەتی
 کەلتاووری هەیناواڵوی دیکتااتۆردا، واڵتاانی  لە چ و دیماوکرا  واڵتاانی  لە چ حکاومە . هەستیارە

 حکااومەتی نە کەلتااوورەکەیەوە، ناااو چااووبێتە ماارۆ  مااافی و دیموکراساای کە واڵتێااک. کااۆمەیگەیە
 پیاااوی روانیناای ئەوە ماان بااڕوای بە. دەکااا پێشااێل ماارۆڤی  مااافی نە و دەهااێن بەرهەم دیکتاااتۆر
 بیاانووی بە و دەدا ژنکاوژیی هاانی کە کاۆمەیگەیە ئەم بەرهەمهااتووی ژنای و پیاوساالر کۆمەیگەی
 کاچ ژن،  بە ژن وەک ناوازەکاانی کاارە. دێنێاتەوە باۆ پاساوی شتانە ئەو و شەرە  و ئاین پاراستنی

 هاوبەشااای ژیاااانی خێااازان، ئاااابڕووی پاراساااتنی ژن، حیساااابکردنی کاباااان بە دان، بەرخاااوێن بە
 زۆر و دزەماوەناا لە بەر خۆشەویسااتیی و دیااداریی لە پێشااگیرییکردن و خزمااان نێااوان بەزۆرەموێاای

 بەردەوامیای هۆکاری سەرجەمیان و پێکهێناوە ئێمەیان کەلتووری کە دیاردانەن ئەو دیکە  هۆکاری
 بکاا کۆشا  ئەوەیە هااتووە، پێاک کۆمەیگە دەستەبژێرەکانی لە پتر کە حکومە  ئەرکی. ژنکوژیین
 ئەو دەرئەنجاااامی کە ژنکاااوژیی کاااا  ئەو لەنێاااوبەر ، کاااۆمەیگەدا نااااو  لە دیااااردانە ئەو هەماااوو

 .لەنێودەچێ دیاردانەیە
 یااان دەکەن؟ ژنااان رێکاراوەکااانی لە بەشااداریی کەمیاای بە زۆر ژنااان لەبەرچاای :ئەحاامەد پااایزە

 و مااا  لە داکااۆکیکەر و خۆیااان پشااتوپەنای بە ژنااان رێکاراوەکااانی ژنااان زۆری زۆربەی لەبەرچاای
 باشااتری بە بەڕێااز  ایەئاا پیاااوانە؟ دەسااتتێوەردانی هااۆی بە ئەوە  ئااایە نااازانن؟ ئازادییەکانیااان

 پێکبێ؟ یەکسانییاواز پیاوانی و ژنان لە ژنان رێکاراوی نازانی
 هااۆی دەباانە ساەرەتا کااردن، باسا  فەرهەنگییااانەی و کەلتااووریی هۆکاارە ئەو هەر :باااپیری شاوێر
 کوشاتن مەترسایی کە ژنێاک. بباوێرن خاۆ چااالکییەدا هەرچەشانە لە بەشادارییکردن لە ژناان ئەوەی
 بەشادار چاالکییاانەدا لەو نییە ئامادە لەسەرە خۆی دواکەوتووەکەی کۆمەیگە نەرێنیی روانینی یان
 گرتاووەتەوە سیاسیشای و کاۆمەاڵیەتی رەهەنادەکانی هەماوو کە پیاوسااالرانەیە دەساەاڵتە ئەو. بێ
 . خۆیەوە کۆنترۆیی ژێر دەخاتە چاالکییەکانیان یان دەکا ژنان بەشداریی دژایەتیی توندیی بە
 ماارۆڤە دوو ئەم یەکسااانیی بە بااڕوای ناااکەو  دەساا  پیاومااان نەبااێ، کەم زۆر زۆر یەکاایرێژە بە

 پتار جاار زۆر ساەقەتەدا پەروەردە ئەم ژێار لە ژناانی . جیاوازن جەستەییەوە بواری لە کە هەبێ
 .  بن بەشدار چاالکییەکاندا لە نین ئامادە و خۆیانن مافەکانی دژی پیاوان لە

 کە نێرێاک هەر یاان بارا و باوک یان هاوسەر بەرانبەر لە چەند تا نژ وەک خۆ  :ئەحمەد پایزە
 یاان خاۆ  ئێساتا تاا کە چاین کێشاەکان باووی؟ رزگاار پیاوسااالریی چەوسانەوەی لە دەژی لەگەیی
 چەوساێنەر و کۆنەپەرسا  پیااوانی بندەساتی لە تەواویای بە گشاتیی بە ژناان چوارچێاوەی لە خۆ 
 چین؟ رێگەچارەکان  ەبووی؟ن ئازاد پیاوساالریی سیستەمی یان
 و باا  باۆ. دەب  چۆن بەرانبەری بزان  کە نەهێناوە پێک هاوبەش  ژیانی ئێستا تا :باپیری شوێر
 هەر وەک بەاڵم نەکاردووە، ئەوتاۆ چەوسااندنەوەی بە هەسات  کۆمەیگەکەمان، پیاوانی دواتر و برا

 . نەبووم بێبە  ەداجیاوازیی لەو منی  کە کردووە رەگەزیی جیاوازیی بە هەست  ژنێک
 پیاوسااالرییە ئەو گاوت  وەک چاونکە زۆرن، پیاوسااالریی رەوتای دەساتی لە ئازادبوون بۆ کێشەکان

 ژن و گەورە و بچاووک بە هەیە کۆمەلگەکەمادا تاکەکانی بیروباوەری و فەرهەن  لە ریشەی و رەگ
 فەرهەنا  لە گۆڕانکااریی بە کەواتە دەکرێن، پەروەردە بیرەوە بەو مندایییەوە لە هەر پیاوەوە، و
 . هەیبهێنین چەوساندنەوانە ئەو نەهێشتنی و نەمان بۆ هەنگاو وردە وردە دەتوانین باوەڕەکان و

 لە ئەوەیە گرنا  بەاڵم پێادان، ئامااژەم دیاکە پرسایارەکانی بەشی لە بەرچاون زۆر چارەکان رێگە
 گۆڕانکااارییە بە باوەڕمااان وەپیاااوە بە و ژن بە و دەسااەاڵ  بە و بکاار  بااۆ کاااری الیەکەوە هەمااوو

 .هەبێ تاکەکان مافی و مۆدیرنیزە و سەردەم هزرییەکانی
__________________________________ 

 .ژنان مافی بواری چاالکی و رۆژنامەنووس/  باپیری شوێر* 

 
========================================================================================================= 

ئەوەروانینیپیاوساالرییەهانیژنکوژییدەداو
 .بەبیانوویپاراستنیئاینوشەرەفوئەوشتانەپاساویبۆدێنێتەوە
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 :رێگارەوف-72
 

 و کوشاا  ئەو سااەرەکیی هۆکاااری  خااۆی دەسااەاڵ 
 . کوشتارەیە
 یەکسااانیی ئاقاااری بە ژنااان شۆرشااێکی پێویسااتە

 .هەیبگیرسێ
 

 سروشاتی پێکهااتەی خاودی ئایە :ئەحمەد پایزە
 جاااااۆرە بەو پیااااااوان نێااااار رەگەزی وەک پیااااااو

 و دیاان و دابونەریاا  ئەوە یااان دەکااا؟ ئافەریاادە
 کە دەهێانن بەرهەم شێوەیە بەو پیاوان دەسەاڵتە
 و ئاسا  بە یەکەو هەر هۆکاار هەردوو یان هەن،

  هەیە؟ خۆیان کارتێکردنی جۆرێک
 لە کە دەکااا ، پەروەردە مرۆڤەکااان جۆراوجااۆر شااێوازی بە کۆمەیگااا کە پێاایەی بەو :رەو  رێگااا
 باااۆیە پەروەردەیە ئەم دەبێاااتەوە بەرجەساااتە یاساااکانەوە و دابونەریااا  و دیااان و کولتاااوور رێگااای

 زماااانی" دەساااەاڵ " بە کە پیاوێاااک. دەبااان پەروەردە جاااۆرە بەو و چوارچێاااوەیەدا لەو پیااااوانی 
 بااۆ بنەماایە ئەم بااۆیە. رەفتاارکردنە جااۆرە بەو ژیاانی شوناساانامەی لە بەشاێک دەبێااتە هەیادێنێ،

 بێگومااان. نەوە دوای لە نەوە هاوشااێوە پیاااوانێکی دروسااتکردنی هااۆی دەبێااتە کە پەروەردەکااردنە
 ئەم دڕنادانەتر زۆر کیشێوەیە بە و تێدایە دەسەالتیان نەخۆشیی خۆیان بۆ لەپیاوان بە  هەند 
 سااتراکتەری گااۆرینی بااۆیە. ساااکارتر شاایوازێکی بە هەناادێکی  و دەدەن نیشااان مااامەلەیە جااۆرە

 پەروەردە. پیااااوانی  بیرکاااردنەوەی و بیااار گاااۆڕینی لەساااەر هەیە تەواوی کااااریگەریی کۆمەیگاااا
 .ئایوگۆڕێک هەر بۆ هەیە تەواوی کاریگەریی

 و ناهۆشایار ژناانی یاان ژناانن چەوسانەوەی باری ئەو اریهۆک پیاوان تەنیا ئایە :ئەحمەد پایزە
 چاااکترین یااان.. چیایە چااارە خۆیاان؟ بااارەی ئەو درێژەداناای لە هەیە خۆیاان رۆیاای دەساتەپاچە 

  رووەوە؟ لەو چین چارەسەر رێیەکانی
 جاۆرە ئەو هێشاتنەوەی لە هەیە رۆییاان خۆیاان ژنان بڵێین دەتوانین باردا هەند  لە :رەو  رێگا
 کولتاوور هەماان پەروەردەی ژناانی  کە بچێ یادمان لە نابێ بەاڵم هەیسوکەوتانەدا و ردنەوەبیرک
 بە ژناانی  ئەوا دەکارێن گەورە ساەروەر و بەهێاز بە پیااوان کولتوورێکدا لە ئەگەر واتە نەریتن و

 کە باااێ بەوە باوەڕیاااان خۆشااایان ژناااان کە نیااایە ساااەیر باااۆیە بیدەساااەاڵ  و الواز پاااێچەوانەکەی
 ئەوەیە چارەساەر باشاترین. ئایوگۆرپێکردنی نەک پیاوە دەسەاڵتی مانەوەی ئەرکیان و ەاڵتنبێدەس
 و رەگ لە بتاوانێ کە شۆڕشاێک هەیبگیرساێ، پیااودا و ژن یەکساانیی ئاقاری بە ژنان شۆرشێکی کە

 تەواوی دەبااێ شااۆڕ  لە جااۆرە ئەم. بێنااێ لەباان پیاااو و ژن دواکەوتااوویی و نایەکسااانیی ریشااەوە
 بااااواری و سیاسااااە  بااااواری و خویناااادن و یاسااااا و پەروەردە لە بگاااارێتەوە، ژیااااان یبوارەکااااان
 ئەم تەواوی لە ناابێ. رووبادا ئاالوگۆڕە ئەم بوارەکاندا تەواوی لە دەبێ کورتیی بە... کۆمەاڵیەتی
 ئەم لەساەر هەیە گەورەی کااریگەریی دەروونیای بواری پسپۆری کە بچێ یاد لە ئەوەمان پرۆسەیەدا
 تونادوتیژیی و پیاوسااالریی قوربانی بوونەتە کە ژنانەی ئەو هۆشی و بیر گۆڕینی تەوا. ئایوگۆرە
 .باربهێننەوە بەهێزتر زۆر شێوازێکی بە کەسانە ئەم کە بوارانەی لەو یەکێکە
 یەکسااەر رادەچڵەکااێ دواییااانە ئەو زۆرەی ژنکااوژییە بەو ناااخەوە لە کەسااێک هەر :ئەحاامەد پااایزە

 چ باااارەوە لەو بەڕێاااز  رادەکێشاااێ، دەساااەاڵتداران تەواوی و  حکاااومە باااۆ تاوانکااااریی پەناااجەی
   دەبێژی؟
 کاتێاک چاونکە رابکێشار ، دەسەاڵ  بۆ تاوانباریی پەنجەی دەبێ و وایە سەد لە سەد :رەو  رێگا

 خەمااۆرییەوە و گاۆیییی و گاورج بە دەباێ کە دەساەاڵتە ئەوە کۆمەلگاادا لە ئاراوە دێتە کێشەیەک
 دەردەخاا راساتیی یەک ژناان کوشتنی مەسەلەی. دیاردەیە ئەو لەناوچوونی وکەمکردنەوە بۆ بکا کار
 بااۆ بگاارە بااکەن چارەسااەر کێشااەیە ئەو نیاایە گرناا  بۆیااان هەر نەک دەسااەاڵ  حیزبااانەی ئەو کە

 لە کە بااوو حیزبااانە ئەم نەریتاای و سااوننە . کوشااتارەن و کوشاا  ئەو سااەرەکیی هۆکاااریکی خۆیااان
 هەر لە بەر تاوانباااران بااۆیە. خەلکاای  کولتااووری بااووە و کانشااارە نێااو هێناارایەوە ٩٧ سااااڵنی
 کاۆمەالیەتی کێشاەیەکی نەتوانێ سایدا 20 ماوەی لە دەسەالتێک ئەگەر دواتری  و ئەوانن کەسێک

 جێگااایەکی هەمااوو لە دەنااا. پرساایار مااایەی ببێااتە دەبااێ کەواتە بکااا چارەسااەر جاادیی جااۆرە لەو
 تیمای و دەکار  دروسا  باۆ دامودەزگاای یەکسەر پێشەوە تەدێ کێشەیەک یان دیاردەیەک کە دونیادا
 چارەساەر یاان نەمان بەرەو کێشەکە بتوانر  تا کۆدەکریتەوە بۆ بوارەکانی هەموو لە پسپۆر و ئازا

 حیسااا  بە بااۆ دادەناارێن کە گرووپااانەی ئەو تەنااانە  کوردسااتان دەسااەاڵتەی ئەم بەاڵم ببااردر 
 نیاایە ئەوانەدا و کااۆمەاڵیەتی دەروونیاای، ژنااان، مااافی بااواری لە پسااپۆرییەکیان هاایچ ژنااان مااافی
 .دەمێننەوە ناکام کۆششەکانی  بۆیە جێگاگرتنە بۆ تەنیا و حیزبیی هەیبژێردراوی بەیکو
 یااان دەکەن؟ ژنااان رێکاراوەکااانی لە بەشااداریی کەمیاای بە زۆر ژنااان لەبەرچاای :ئەحاامەد پااایزە

 و مااا  لە داکااۆکیکەر و خۆیااان پشااتوپەنای بە ژنااان رێکاراوەکااانی ژنااان زۆری زۆربەی لەبەرچاای
 باشااتری بە بەڕێااز  ئااایە پیاااوانە؟ دەسااتتێوەردانی هااۆی بە ئەوە  ئااایە نااازانن؟ ئازادییەکانیااان

 پێکبێ؟ یەکسانییاواز پیاوانی و ژنان لە ژنان رێکاراوی نازانی
 اقیکراوەیتاا تااری ئەزمااوونێکی داخەوە بە ژنااان رێکاراوەکااانی کە لەوەدایە کێشااەکە :رەو  رێگااا

 نەک حیازبن پەناای و پشا  و کااردەکەن حیاز  وەک خۆیاان رێگاای بە ئەوانی  واتە حیزبەکانن،
 باکەن، کاار ساەربەخۆ ناشاتوانن بیاربکەنەوە حیز  لە جیاواز نەتوانن رێکاراوەکان وەختێک. ژنان

 ۆبەخاۆخ ئەوا ژناان پەناای و پشا  ببوونایە ئەگەر. بەدبەخ  ژنانی پەنای و پش  ببنە ناشتوانن
 یەک لە ئاااو کۆمەلگااا لە بەشااە دوو ئەم وایە پااێ  ماان بااۆیە دەباان، پەنااا و پشاا  حیزبەکااانی 

 هەبااێ رێگایەکیااان و جێگااا جااۆرە چ حیزبەکااان. وەردەگاارن یەک لە هێااز و دەخااۆنەوە سااەرچاوە
 سااەد لە ساەد. نااکەنەوە بیاار حیزباانە لەم جیااواز چاون.. هەیە رێگایااان و جێگاا هەماان ژناانی 
 مان بەاڵم باکەن کۆشا  ژناان مافەکاانی باۆ پاێکەوە بتاوانن رەگەزە دوو ئەو کە باشاە ێکیکار ئەوە

 و بەهێااز رێگااای و جێگااا پیاااوان ئەگەر چااونکە بااێ شاایاو ئێسااتادا لە کااارە ئەم کە هەیە گومااان 
 و جێگاا میراتگاری دەبنە ئەوان ژنانیشدا لەرێکاراوێکی ئەوا کۆمەلگادا لە هەیە باشیان پایەیەکی

 وتەبێاژی کە وایە پاێ  من بکەن دروس  رێکاراوێک پێکەوە ژنان و پیاوان لەوەی بەر. ا ب رێگای
 تەناانە  کە پیااوانەی لەو زۆرێاک. بکاا ژن ئازادیی و ما  لەسەر قسە کە کەمە زۆر زۆر پیاومان

 تااایبە  بە و پیاااوان کەواتە. نااین وا زۆربەیااان رەفتاااردا لە دەکەن ژن مااافی لە باااس گااوتن بە
 نیااوەی کاتێکاادا لە بڕیااوە خۆیااان لە فزەیااان و پاسیفیسااتن زۆر زۆر دەسااتەبژێر و شاانبیررۆ بەشاای
  بکر ؟ دروس  دەکر  متمانەیە ئەو رێکاراودا کام لە ئیتر دەکر  قڕ کۆمەلگا
 کە نێرێاک هەر یاان بارا و باوک یان هاوسەر بەرانبەر لە چەند تا ژن وەک خۆ  :ئەحمەد پایزە
 یاان خاۆ  ئێساتا تاا کە چاین کێشاەکان باووی؟ رزگاار پیاوسااالریی یچەوسانەوە لە دەژی لەگەیی
 چەوساێنەر و کۆنەپەرسا  پیااوانی بندەساتی لە تەواویای بە گشاتیی بە ژناان چوارچێاوەی لە خۆ 
 چین؟ رێگەچارەکان  نەبووی؟ ئازاد پیاوساالریی سیستەمی یان
 هەیە منی  لەسەر ریگەرییکا سیستەمدا چوارچێوەی لە کە هەیە ش  هەند  بێگومان :رەو  رێگا
 ژیاانی بە ئەوەنادەی بەاڵم دەگارێتەوە، منای  یاساادا لە پیاو و ژن یەکسانیی مەسەلەی نموونە بۆ

 باین ئاازاد نەتاوانین ژن هەیساووڕاوانی وەک ئێمە ئەگەر کە وایە باوەڕم من دەگەڕێتەوە خۆم تاکی
 داوە، زۆرم قورباانییەکی خاۆم ادییئاز مافی بۆ من. بن ئازاد بڵێین ژنانی  بە سەختە زۆر کەواتە
 باڕوای بە گەورەیە قورباانییەکی ئەمە کە پچاڕا پەیوەنادییمان ساڵ15 ماوەی بۆ خێزانەکەم لەگەڵ
 کە رێگاااایەی بەو هەباااوو تەواوم بااااوەڕی کە باااوو ئەوە مااان باااۆ گرنگتااار هەماااووی لە بەاڵم مااان

 لە جیااواز بە خاۆم  وناسایش بگارە نااب  و نەباووم پەشایمان چارکەیەکی  تەنیاا باۆ و هەیمبژارد
 ئەوەیە لەسااەر قسااەکە. هەیمبااژارد دەمەو  خااۆم کە جااۆرەی لەو ژیااانێکی و کاارد دروساا  خێاازان
 لێساەندنەوەی باۆ بەکااردەهێنر  کاتێک رادەگرین دەوروبەر مرۆییەی گوشارە ئەو لەبەر خۆ چەندە

. دەدا ئاازار  نااخەوە یناخ لە گوشارێکە فشارێکە. نین کەم خێزان گوشاری ئاخر ئازادییەکانمان؟
 گوشااارە ئەو بەرانابەر لە خاۆڕانەگرتنە داخەوە بە باارە بەو مواادەدەن کە ژناانەی لەو زۆرێاک باۆیە
 گیاانی پاراساتنی بۆ سەردەمانێک لە. دەکر  دروس  بۆیان براوە و باوک و دایک الیەن لە کە زۆرە
 خااۆم بتااوان  وەیئە بااۆ تەنیااا کاارد، چەک جااۆری چەناادین فێااری خااۆم و هەیگاار  چەکاا  خااۆم

 مارۆ  تواناای بە تەواویشا  بااوەڕی و هەیە خۆم بە تەواوم باوەڕی من. بکەم خۆم لە پارێزگاریی
 .بکەین ش  زۆر دەتوانین بمانەو  ئەگەر هەیە،
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 لەو تاوانبااااااارن یاسااااااا و حکااااااومە  بێگومااااااان،
 هەاڵواردن بە کۆتاییهااتن رێاگەی تەنیا ژنکوژییە،
 .دەویە  لە دینە جوداکردنەوەی ژنان، لەسەر

 
 سروشااتی پێکهاااتەی خااودی ئااایە :ئەحاامەد پاایزە
 ئافەریادە جاۆرە بەو پیاوان نێر رەگەزی وەک پیاو
 دەساااەاڵتە و دیااان و دابونەریااا  ئەوە یاااان دەکاااا؟
 یاان هەن، کە دەهێانن بەرهەم شێوەیە بەو پیاوان
 جۆرێااااک و ئاساااا  بە یەکەو هەر هۆکااااار هەردوو

  هەیە؟ خۆیان کارتێکردنی
 کااۆمەیگە لە مرۆڤایەتییەکااان واتااا بە گەیشااتن و هزریاای پێشااکەوتنی ئاسااتی :ننەساارەدی بەهاار

 تەوەر بەیکاو نیایە، سروشاتیی ژناان بە بەرانبەر پیاوان توندوتیژیی کە دەیسەلمێنی جیاوازەکاندا
 قۆناااغە لە هێشاتا دوان، لە زۆر باارەیەوە لەو کاورد پیااوانی. پەروەردەکردنیەتای فاکتەرەکاانی و

 هێااازە زەباااری بە پیاااوان تێااادا کە قۆنااااغەی ئەو دەژیاان، کۆمەاڵیەتیااادا ژیاااانی سااەرەتاییەکانی
 قۆنااااغی واتە داهێناااا، دینیاااان و دابونەریااا  کە باااوون بااڵدەسااا  سروشاااتییەکەیان ماساااولکەییە
 .پیاوساالریی

 و ناهۆشایار ژناانی یاان ژناانن چەوسانەوەی باری ئەو هۆکاری پیاوان تەنیا ئایە :ئەحمەد پایزە
 چاااکترین یااان.. چیایە چااارە خۆیاان؟ بااارەی ئەو درێژەداناای لە هەیە خۆیاان رۆیاای ە دەساتەپاچ
  رووەوە؟ لەو چین چارەسەر رێیەکانی
 لە بەشاێک بە کردنی و دیندا چوارچێوەی لە ژن شوێنی و جێ دیارکردنی خودی :نەسرەدین بەهار

 ئامرازێاک بە کاردوە یژنانیشا خاودی و ژنە ماافی پێشاێوکردنی و چەوسانەوە بنەمای پیرۆزییەکان،
 . خۆیان دژی لە پیاوساالرییدا سیستەمی لە

 باااۆ. دەویە  لە دیااانە جاااوداکردنەوەی ژناااان، لەساااەر هەاڵواردن بە کۆتاییهااااتن رێاااگەی تەنیاااا
 مارۆ ، نرخاندنی پێوەری و نێوەند تێیدا کە کۆمەاڵیەتییە شۆڕشێکی بە پێویستی ریشەکێشکردنی،

 .بیروباوەڕ نەک بێ مرۆ  تەنیا

 یەکسااەر رادەچڵەکااێ دواییااانە ئەو زۆرەی ژنکااوژییە بەو ناااخەوە لە کەسااێک هەر :ئەحاامەد ایزەپاا
 چ باااارەوە لەو بەڕێاااز  رادەکێشاااێ، دەساااەاڵتداران تەواوی و حکاااومە  باااۆ تاوانکااااریی پەناااجەی
 دەبێژی؟
 ژیاانی پاراساتنی چاونکە ژنکاوژییە، لەو تاوانباارن یاساا و حکاومە  بێگوماان، :نەسرەدین بەهار
 حکااومەتی. دەکااوژن ژنااان دەسااەاڵ  و یاسااا پشااتگیریی بە پیاااوان،. دەسااەاڵتە ئەرکاای واڵتیااانها

 کوشااتاری سااەرچاوەی خاۆی بەیکااو کاۆمەیگە، تاااکی پاراسااتنی لە نیایە بەرپاارس هەر نەک کاوردی
 .یاساوە رێگەی لە ژنکوژیی بۆ رەخساندوە هەلومەرجێکی هەمو چونکە ژنانە،
 یااان دەکەن؟ ژنااان رێکاراوەکااانی لە بەشااداریی کەمیاای بە رزۆ ژنااان لەبەرچاای :ئەحاامەد پااایزە

 و مااا  لە داکااۆکیکەر و خۆیااان پشااتوپەنای بە ژنااان رێکاراوەکااانی ژنااان زۆری زۆربەی لەبەرچاای
 باشااتری بە بەڕێااز  ئااایە پیاااوانە؟ دەسااتتێوەردانی هااۆی بە ئەوە  ئااایە نااازانن؟ ئازادییەکانیااان

 پێکبێ؟ یەکسانییاواز انیپیاو و ژنان لە ژنان رێکاراوی نازانی
 کاار ئەوان بەرژەوەنادیی باۆ و حیزبەکاانن بە ساەر ژناان رێکاراوەکانی زۆربەی :نەسرەدین بەهار
 دەکەن کاار کار  بە بەرانابەر ژنان رێکاراوانی لە بڕێک کارمەندانی و بەرپرسان هەروەها. دەکەن
 هیوایەکیاان و هێماا هایچ انژنا باۆیە دەرکەوتاوە کردەوەدا لە ئەمە . ژن پرسی بە بڕوا وەک نەک
 بەالڕێادابردنی باۆ و چەواشاەکاریی بۆ دامەزراون رێکاراوانە ئەو زۆری بەشی. نییە رێکاراوانە بەو

 . پیاوساالریی بەرهەمهێنانەوەی بۆ ئامرازێک بە کردنی و ژنان خەباتی
 کە ێرێاکن هەر یاان بارا و باوک یان هاوسەر بەرانبەر لە چەند تا ژن وەک خۆ  :ئەحمەد پایزە
 یاان خاۆ  ئێساتا تاا کە چاین کێشاەکان باووی؟ رزگاار پیاوسااالریی چەوسانەوەی لە دەژی لەگەیی
 چەوساێنەر و کۆنەپەرسا  پیااوانی بندەساتی لە تەواویای بە گشاتیی بە ژناان چوارچێاوەی لە خۆ 
 چین؟ رێگەچارەکان  نەبووی؟ ئازاد پیاوساالریی سیستەمی یان

 توناادوتیژیی و زەبروزەناا  پیاوساااالرییدا سیسااتەمی ژێار لە ەنیاای ژنێااک هاایچ :نەساارەدین بەهاار
 ئاازاد و دەژیا  ئەورپاا لە من ئێستا. چێشتوومە خۆم بەشی کە ژنانە لەو یەکێک  منی  نەبینیبێ،

 .سەربەخۆم و
 و دەویە  لە دیااان جاااوداکردنەوەی. کاااردوە پااێ ئامااااژەم ساااەرەوە لە کە ئەوەیە هەر رێگاچااارە 

 باااارودۆخە لەو ژناااان کە سااەرەکییانەن تەوەرە ئەو ئاااابوورییەوە، اریباا لە ژناااان سااەربەخۆبوونی
 .دەکەن رزگار نامرۆییە



 :نیانئەحمەد-74
 

 و دیااان و ریااا  دابونە ی پێکهااااتە پیاوسااااالریی
 ئەوە لەسااااەر ژن لەمااااڕۆ شااااەرمە. اڵتە سااااە دە

 خااۆی رەنگاای و دەناا  دەیەو  کە ر لەنێااوببرد
 . هەبێ

 
 سروشتی پێکهاتەی خودی ئایە :ئەحمەد پایزە
 جاااااۆرە بەو پیاااااوان نێااااار رەگەزی وەک پیاااااو

 و دیاان و دابونەریاا  ئەوە یااان دەکااا؟ ئافەریاادە
 دەهێاانن بەرهەم شااێوەیە بەو پیاااوان دەسااەاڵتە

 بە یەکەو هەر هۆکاااااار هەردوو یاااااان هەن، کە
  هەیە؟ خۆیان نیکارتێکرد جۆرێک و ئاس 

 هاایچ. اڵتە سااە دە و دیاان و ریاا  دابونە سااتی دە ی پێکهاااتە پیاوساااالریی گومااان بااێ :ئەحاامەد نیااان
 یگرتنااای هە شاااوێنپێ و رۆژانە وتی یساااوکە هە یکاااو بە ناااابێ، دایاااک لە پیاوسااااالریی بە پیاوێاااک
 یەک هەر هەیابە . دەکەن دروسا  کەساایەتییانە جاۆرە و ئە لێزاناان نااو بە و ران ساە ی شاێوگیرانە

 و بونیااااد تایبەتمەنااادێتیان کە جیااااوازن خەساااڵەتی کۆمەیێاااک خااااوەنی پیااااو یاااان ئاااافرە  لە

 بە بیاااروڕایەک دەساااتەبەرکردنی لەساااەر پیااااوان زۆربەی کە هێااازێکە پیاوسااااالریی. هەیاااکەوتەیە
 .خۆپەرستییە چوارچێوەیەکی و ئاکار تەنیا کە دەدەن خۆیانی
 زۆربەی لەوە  جاااگە دینیاایە، بیروباااوەڕی بااانەڕەتەکەی.. ەریتەدابااون ئەو پەرەپێاادانی هۆکاااری
 جاۆرەی بەو خێزانەکانیاان بەرامابەر ئەمەکدارییان و خۆشەویستیی و ئافرەتان دەروونپاکیی پیاوان

 لە کە کەساەکان کەساایەتیی ساایکۆلۆژیەتی پێای بە دەهێانن، بەکاار دەبینن لێ سوودی پیاوان کە
.. دەرەکیای کەساێکی یاان خێزانەکانیاان نااو کەسای الیەن لە وونەبا چەوسانەوە دووچاری ژیانیاندا

 لەو و پیاوسااااالریی دەبەنەبەر پەنااا پتااار ئەوانە چەوسااێنەرییەکانیان، نەخشاااە نێااو دەیاااناەنە
 باێ پاان بە ئیتار باکەن، چارەساەر کەساایەتییەکان بریندارەی الیەنە ئەو دەکەن کۆش  رێگەیەوە

 .هۆشیاریی بێ بە یان
 و ناهۆشایار ژناانی یاان ژناانن چەوساانەوەی باری ئەو هۆکاری پیاوان تەنیا ئایە :دئەحمە پایزە

 چاااکترین یااان.. چیایە چااارە خۆیاان؟ بااارەی ئەو درێژەداناای لە هەیە خۆیاان رۆیاای دەساتەپاچە 
  رووەوە؟ لەو چین چارەسەر رێیەکانی
 پیاوساااالریی خااۆی ژن.. نەماااوە شااوێنێک هاایچ لە پیاوساااالریی باااوی ماان رای بە :ئەحاامەد نیااان
 نەکارد خاۆی نااخی لەگەڵ درۆی ژن کە بکاا، لاێ ساتەمی دەکاا دروسا  پیاوێک خۆی.. دەکا دروس 

 . بکا کۆیوەی بکا لێ وای ناتوانێ پیاوێک هیچ و هایە ره



 Page : 14                                                  کسانییخوازژنانییهیروانگهریپیاوانلهوهته                                                          74: ی  ره الپه   
 

 یەکسااەر رادەچڵەکااێ دواییااانە ئەو زۆرەی ژنکااوژییە بەو ناااخەوە لە کەسااێک هەر :ئەحاامەد پااایزە
 چ باااارەوە لەو بەڕێاااز  رادەکێشاااێ، دەساااەاڵتداران تەواوی و حکاااومە  باااۆ تاوانکااااریی پەناااجەی
 دەبێژی؟

 و تاان ئافرە ماافی پاراساتنی لە یە هە نەرێنییاانەی زۆر رۆیێکای   حکاومە   یبە هە :ئەحمەد ننیا
 می سیسااتە یااان کاادا، یە کابینە بەرنااامەی و نەخشااە لە کە چااونکە تااان، فرە ئا بە دژ توناادوتیژیی

 ڵکاۆمە تاکەکاانی دژی نامرۆڤاانە و نایاساایی کااری و تونادوتیژیی بنەباڕی واڵتێکدا بردنی بەرێوە
 ئەگەر چااونکە ژنکوشااتنە، ناااوی کە دێاوەزمەیەن ئەو کاااری پشااتگیریی کە ئەوەیە واتااای نەکراباێ،
 ئەوە بادابا تاوانباارانی سازای تونادیی بە و ئاارا بهێناباا دانوسانی بێ و رەها یاسایەکی حکومە 
 بە یەنەباووا و بباووایە بنەباڕ ئێساتا تاا باوو پێویسا  کە دەبوو، بنەبڕ دیاردەیە ئەو گومان بەبێ
 لەنێاو ئافرە  ئەمڕۆ رۆژگاری لە شەرمە مایپەڕەکان، یان رۆژنامە و گۆڤار و پەرتووکان نێو باسی

 ئارەزووەکاانی و ماا  پیاادەی بایەو  یان هەبێ، رەنگی و دەن  بیەو  لەبەرئەوەی تەنیا ببردر 
 .بکا خۆی

 یااان دەکەن؟ انژناا رێکاراوەکااانی لە بەشااداریی کەمیاای بە زۆر ژنااان لەبەرچاای :ئەحاامەد پااایزە
 و مااا  لە داکااۆکیکەر و خۆیااان پشااتوپەنای بە ژنااان رێکاراوەکااانی ژنااان زۆری زۆربەی لەبەرچاای

 باشااتری بە بەڕێااز  ئااایە پیاااوانە؟ دەسااتتێوەردانی هااۆی بە ئەوە  ئااایە نااازانن؟ ئازادییەکانیااان
 پێکبێ؟ یەکسانییاواز پیاوانی و ژنان لە ژنان رێکاراوی نازانی
 کۆمەیەکاانی بە ئافرەتاان پەیوەساتنەبوونی باۆ گارنگە هۆکاارێکی متماانە ەباوونین :ئەحمەد نیان
 نەباوونی و رێکااراوانە ئەو دەساەاڵتی تەساکی سانووری. ئافرەتاان بە سەر رێکاراوەکانی یان ژنان
 لە وای.. دەبیاانن پێااوە خەوناای یااان پێویسااتیانە ئافرەتااان کە کااۆمەاڵیەتییەی پارێزگااارییە ئەو

 بە و نەبان گەورەدا زۆر خێزانیای و دەروونیای تەنگژەیەکای لە ئەگەر کە کاردووە ئافرەتان زۆربەی
 . رێکاراوانە ئەو الی نەبەنە گازندە و سکااڵ رووی نەبێ ناچاریی
 کە نێرێاک هەر یاان بارا و باوک یان هاوسەر بەرانبەر لە چەند تا ژن وەک خۆ  :ئەحمەد پایزە
 یاان خاۆ  ئێساتا تاا کە چاین کێشاەکان باووی؟ گااررز پیاوسااالریی چەوسانەوەی لە دەژی لەگەیی
 چەوساێنەر و کۆنەپەرسا  پیااوانی بندەساتی لە تەواویای بە گشاتیی بە ژناان چوارچێاوەی لە خۆ 
 چین؟ رێگەچارەکان  نەبووی؟ ئازاد پیاوساالریی سیستەمی یان
 و یاانخۆ تواناکاانی ساەیری نازم چاوێکی بە خۆیان ئافرە  هەندێک جار هەندێک :ئەحمەد نیان

 بەرفراواناای هەنگاااویکێ ئەوە .. نیاایە خۆیااان تواناکااانی بە متمانەیااان و دەکەن رێکاراوەکانیااان
 چاونکە هەباێ، خاۆی سنووری بێ توانای بە باوەڕی مرۆ  پێویستە. خۆیانن کەسەکان چەوسانەوەی
 .کردار و کۆش  لە بریتییە لێهاتوویی

 
          

 
 :شەیدامەعروف-75

 
 نێرەکااان لەگەڵ گرفتمااان هەمیشااە مێیاانە ئااێمەی
 جێایەک ئیتر بێ هۆشیار تاک ئەگەر بەاڵم هەیە،
 .بچەوسێنێتەوە ژن انێبتو تا پیاو بۆ نییە

 
 سروشاتی پێکهااتەی خاودی ئاایە :ئەحامەد پایزە
 ئافەریادە جۆرە بەو پیاوان نێر رەگەزی وەک پیاو
 دەساااەاڵتە و دیااان و دابونەریااا  ئەوە یاااان دەکااا؟
 یاان هەن، کە دەهێنن بەرهەم شێوەیە بەو پیاوان
 جۆرێااااک و ئاساااا  بە یەکەو هەر هۆکااااار هەردوو

  هەیە؟ خۆیان کارتێکردنی
 جیاواز زۆر کەسیاتییەک  وەک پیاو هەمیشە دەکەن وا هۆکارەکە هەردوو بێگومان :مەعرو  شەیدا

 پاایەوان  بە خاۆى پیااو وادەکاا کاۆمەیگەیەیە ئەم داباونەریت  پتر کە وایە پێ  من.. بیربکاتەوە
 و باێ بڕیاار خااوەن خۆی بۆ هەمیشە دەیەو  بزانێ، هەیە کە شتێک هەر سەرکردەی و زەمینە ئەو

 .وەربگر  خۆى بۆ دەسەاڵتەکان هەموو
 و ناهۆشایار ژناانی یاان ژناانن چەوسانەوەی باری ئەو هۆکاری پیاوان تەنیا ئایە :ئەحمەد پایزە

 چاااکترین یااان.. چیایە چااارە خۆیاان؟ بااارەی ئەو درێژەداناای لە هەیە خۆیاان رۆیاای دەساتەپاچە 
  رووەوە؟ لەو چین چارەسەر رێیەکانی
 پااێ  مارۆڤە ژن وەک پیاااوی  چاونکە نااازان ، هۆکاار بە پیاااو هەرگیاز ماان ناا :مەعاارو  شاەیدا
 چاونکە. بباێ چەوسااندنەوە تووشا  ژن کە وادەکاا تااک ناهۆشیاریی وایە پێ  من بێ، پیاو ئەوەى
 بتاوانێ ئەو کە ئەوەى باۆ نیایە جێایەک ئیتار بکار  پەروەدە هۆشایاریی بە و باێ هۆشایار تاک کە

 لەساااەر کاااار دەباااێ وایە پاااێ  مااان چارەساااەر بە بارە ساااە. مااارۆ  بە بەرامااابەر باااێ ئاوەهاااا
 و ماااارۆڤین هەمووماااان کە رابهێناااارێن وا و بکااار  نەوەکااااانەوە یەکااا  بە یەک هۆشااایارکردنەوەى

 تااا بکاار  کارێااک دەبااێ هەیە، رەگەزدا لە جیاااوازیی کە رابهێناارێن وا نەک ژیااانە بە پێویسااتمان
  .چواردەورەکەیان بە بگەیەنن خۆیان هۆشیاریی ئەوانی 
 یەکسااەر رادەچڵەکااێ دواییااانە ئەو زۆرەی ژنکااوژییە بەو ناااخەوە لە کەسااێک هەر :ئەحاامەد پااایزە

 چ باااارەوە لەو بەڕێاااز  رادەکێشاااێ، دەساااەاڵتداران تەواوی و حکاااومە  باااۆ تاوانکااااریی پەناااجەی
 دەبێژی؟

 
 کاێ و باۆ کە ئەوەى لەساەر رادەوەساتین دەبیستین ژنێک کوشتن  کاتێک هەمومان :مەعرو  شەیدا
 دەباێ مان رای بە پێکارا، وای باۆیە کردباێ تاوانێک  ژنە ئەو دەبێ ناگەیەنێ ئەوە ئەوە  کوشت ؟

 بەرامابەر تااوان  شاێوەیەک هایچ بە مارۆ  ناابێ کە بکەن یاسایانە ئەو لەسەر ئی  دەسەاڵتداران
 تیارۆر بیاانوویەک هەر بە ژنێاک کاتێاک هەر دەیێ  هەروا پێویستە، ژیان  ئەوی  چونکە.. بکر 

 ئەوە چاااونکە لێاای، بەرپرساااە حکااومە  ئەوە پااااڵ دەخاارێتە خراپااا  تااۆمەت  دواجاااار و دەکاار 
 ساەند، ژنێکماان هەقا  ئاێمە ئەوە بڵاێ نەماندی  رۆژێک.. ناکا کەیسانە ئەو لەسەر کار حکومەتە

 نەیەتە کەیساانە ئەو لەساەر ێکاراوێاک یاان ژنێاک ئەگەر هەماانە، کە نماوونەى چەندان ئەو وەک
 لە دەباێ قورباان  ژن هەمیشاە  و دەبان زۆرتار تاواناانە ئەو بەوە  دەناێ، ەالىو حکاومە  قسە
 .دەکر  ژن مرۆڤبوون  بە بەرامبەر کە توندوتیژییەک یاخود تیرۆرکردنێک هەر

 یااان دەکەن؟ ژنااان رێکاراوەکااانی لە بەشااداریی کەمیاای بە زۆر ژنااان لەبەرچاای :ئەحاامەد پااایزە
 و مااا  لە داکااۆکیکەر و خۆیااان پشااتوپەنای بە ژنااان نیرێکاراوەکااا ژنااان زۆری زۆربەی لەبەرچاای

 باشااتری بە بەڕێااز  ئااایە پیاااوانە؟ دەسااتتێوەردانی هااۆی بە ئەوە  ئااایە نااازانن؟ ئازادییەکانیااان
 پێکبێ؟ یەکسانییاواز پیاوانی و ژنان لە ژنان رێکاراوی نازانی

 
 .......... . :مەعرو  شەیدا

 
 کە نێرێاک هەر یاان بارا و باوک یان هاوسەر بەرانبەر ەل چەند تا ژن وەک خۆ  :ئەحمەد پایزە
 یاان خاۆ  ئێساتا تاا کە چاین کێشاەکان باووی؟ رزگاار پیاوسااالریی چەوسانەوەی لە دەژی لەگەیی
 چەوساێنەر و کۆنەپەرسا  پیااوانی بندەساتی لە تەواویای بە گشاتیی بە ژناان چوارچێاوەی لە خۆ 
 چین؟ چارەکان رێگە نەبووی؟ ئازاد پیاوساالریی سیستەمی یان

 بەڕێاااز  ئەوەى وەک هەیە نێرەکاااان لەگەڵ گرفتماااان هەمیشاااە مێیااانە ئاااێمەی :مەعااارو  شاااەیدا
 باۆ نەک بان خۆیاان باۆ تەنیاا دەیاانەو  پیااوان نەماانەو  و بماانەو  چونکە داوە، پێی ئاماژە 
 یەکایمێینە باۆ مێینەیەکەوە لە کێشانە ئەو .بین پاشگریان کە دەکەن کۆش  هەمیشە هەروا ئێمە،
 و باێ زەق هێنادە کە نەباوومە جاۆرە لەو گرفتێکا  تووشا  ئێساتا تاا خاۆم وەک من جیاوازە، دیکە

 چارەسەرکردن  تواناى زۆرێک تا کەم چونکە بکەم، لەسەر کارى نەتوان 
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 نێریکاا  هەر و هاوساەر و باااوک و بارا ئەواناا  کە ئەوەیە ژناان گرفتاا  ساەرەکییترین بەاڵم هەیە،
 بااۆى بانااانی  بەرزەکاا  وەک و دەیااانکوژن بااێ بیااانوویەک هەر بە یااان دەزڕێاانن ژنااان ناااوی دیاکە

 بە ژن لە پیاااو نیاایە وا پااێ  ماان کە دەردەکەون دەسااەاڵتدار وەک هەمیشااە ئەوان بااۆیە.. چاندەردە
 .یەکتر ناخ  لە کەسەکانە تیگەیشتن  گرفتێک هەر بۆ رێگەچارە بێ، دەسەاڵتتر

 
 

 :سیمانەجم-76
 

 کێشااەی خەیااک، نەک دەسااەاڵتە فەرهەنگاای ژنکااوژیی
 و باارا و باااوک کە چینااایەتییە دەسااەاڵتی لەگەڵ ماان
 .دڕندە دەکاتە ژنێک هەر لە پیاو

 
 پیاو سروشتی پێکهاتەی خودی ئایە :ئەحمەد پایزە
 دەکااا؟ ئافەریاادە جااۆرە بەو پیاااوان نێاار رەگەزی وەک
 بەو پیاااوان دەسااەاڵتە و دیاان و دابونەریاا  ئەوە یاان

 هۆکاار هەردوو یان هەن، کە دەهێنن بەرهەم شێوەیە
  هەیە؟ خۆیان کارتێکردنی جۆرێک و ئاس  بە یەکەو هەر
 باڕوای بە. رەخسااند تان لە هە ئەو کە کەم دە سوپاستان زۆر شتیک هەموو پێ ! ساڵو :نەج  سیما
 پیااااوان چیباااۆ کە پرسااایارە بەو وەاڵمااادانەوە بەاڵم وایە، ن دەکە باسااای ئێاااوە کە شاااتە ئەو مااان

 بەرانابەر روژانە هەیساوکەوتی و رەفتار لە دەزانن یەکسانییاواز بە خۆیان کە ئەوانەشی تەنانە 
 بەر نەدرێاااتە چیناااایەتیەوە روانگەیەکااای لە ئەگەر. هەیە پیاوساااااڵرانەیان هەیویساااتی ژناااان بە

 لە ژناناادا، باازووتنەوەیەی لە لیبرایاای رەوتاای و باۆرژوایی فمێنیزماای داوێناای دەباااتە ئااێمە رەخانە
 .روانگانە ئەو سەر دەڕۆمە پتر دواتردا پرسیارەکانی

 تاا ئەمارۆدا کاۆمەیگەی لە ئاازادییاواز پیااوانی باۆ کە ئەوە ساەرەکیی هۆکاری من بڕوای بە بەاڵم
 پیاوسااااڵرانەیان هەیساوکەوتی ساەرمایەدارییدا واڵتاانی پیشاکەوتووترین لە تەناانە  ئەماڕۆ، بە

 دونیاااا سەرانسااەری لە بااۆرژوایی و سااەمایەداریی بااۆنەی بە کە ەوەئ بااۆ دەگەڕێااتەوە خااۆی هەیە
 ساەرمایەداریی واڵتانی هەموو لە پیاو کاری بەهای و پیاوان بۆ وەخ  تەواو کاری و پیاوساالریی

 هەرە زۆربەی دونیاا سەرانساەری لە کە بڵیین دەتوانین. هەیە ئەمڕۆ  تا و بووە پتر ژن کاری لە
 ناانهێنەری وەکاو پیاو و دەناسرین پیاوانە کاری بە دەکرێن ماڵ دەرەوەی لە کە کارانەی ئەو زۆری
 لە بیار قاازان  لە جاگە کە ئەوەوە بۆنەی بە دەیبینین کە چینایەتییە سیستەمە ئەو. ناسراوە ماڵ
 کااری هێازی لە کاتیاک ماوو هە و ناازانێ ساەرەکیی هێازی بە ژن کاری هێزی ناکاتەوە، شتیک هیچ
 .وەرگرتوە کەیکی بێکاران زەخیرەی ەرتەشیئ کاری هێزی وەکو ژن

 و هااونەر و سیاسااە  و هەیسااوکەو  و دیاان رەوشااەتەکان، و فەرهەناا  کە بڵااێ  ئەوە  پێویسااتە
 خااۆی دەباار  ناااوی چینااایەتی رووخااانی بە کۆمۆنیزماادا و مارکساایزم لە کە شااتانەی ئەو هەمااوو

 هەیساووڕاوانی زۆربەی چەوانەیپێ بە کە ئەوەیە مەبەست . هەیە ئابووریی و چینایەتی سەرچاوەی
 .نییە و نەبووە واوە شتی و پیاوانە سروشتی بە پەیوەندیی پیاوساالریی ژن هەیسووڕاوی ناو بە

 کاااۆمەیگەی لەگەڵ درێاااژی و دوور مێژووێکااای و چیناااایەتییە کاااۆمەیگەی بەرهەمااای پیاوسااااالریی
 ئەوە لەساەر دیاکەدا کاانیمایپەڕە لەگەڵ چااوپێکەوتن و نووساراوە لە پێشتر من. هەیە چینایەتی

 زۆر رۆیێکای کە دەیاێ  ئەوە بەاڵم باکەمەوە، دووپااتی باێ پێویسا  زۆر وانیایە پێ  و کردوە باس 
 و باوون پیاوانادا لە ساەرتر شاوینێکی و جێگە لە ژنان کە دەبینن ئێمەدا مرۆڤایەتی کۆمەیگەی لە

 نیایە ئەوە واتاای بە ەساەلەم لەم باساکردن. هەباووە باایەخی ساەردەمێکدا لە ژنساالریی تەنانە 
 کە بڵای  وە ئە دەمەو  بەاڵم باکەم، ژنساالریی الیەنگری بۆرژوایی فمێنیستی کۆمەیێک ەک و من کە

 بوویاان کە کاۆمەاڵیەتییەوە ریگاایەکی و جێگە بۆنەی بە ژنان کۆمەیگە، بوونەوەی چینایەتی پێ 
 روانگەگەلێکاااای دوو هەر یپیاوسااااالری و ژنسااااالریی مااان بااااڕوای بە. باااوون پیااااوان لە ساااەرتر

 و فێمێنیسا  هەیساووڕاوی کۆمەیێاک کە( ژناان قاازانجی بە جیاکاریی) لە قسەکردن و دواکەوتوون
 !نییە کەمتر لەو نەبێ دواکەوتووتر پیاوساالریی لە ئەگەر دەکەن باسی ژنان بزووتنەوەی لیبرایی
 دەساەاڵتدارەوە چینای الیەنای لە ساەرکوتگەرانە ئاامرازێکی هەمیشاە دین کە بڵێ  دەبێ دین لەسەر

 ئیساام کە دا ناوەڕاسا  خاۆرهەاڵتی وەکو کۆمەیگەی لە. هەیە و بووە ژێردەس  چینی سەرکوتی بۆ

 پێشااااکەوتووی واڵتااااانی ژنااااانی لە خراپتاااارە زۆر ژنااااان بااااارودۆخی هەبااااووە زۆرتااااری رۆیێکاااای
 دوای بە اواشااادارۆژئ سااەرمایەداریی سااکۆالری و پێشااکەوتوو کااۆمەیگەی لە بەاڵم سااەرمایەداریی،

 بااۆ ئامرازێااک وەکااو دیاان بااۆ دەبەنەوە دەساا  دەسااەاڵتدار چیناای و دەویە  ئابوورییاادا قەیراناای
 دیان ئەگەر بەاڵم. کاۆمەیگە نیوەی وەکو ژنان تایبەتیی بە و کۆمەیگە نامۆکردنی لەخۆ و سەرکو 

 ئەو پااارێزەرانی و سااەرمایەداران ئەوە هەر ماارۆڤە، یەکسااانیی و ئااازادیی دژە و ژن دژە خااوددا لە
 پاشەکشاەی مۆدێرنیزمادا و ساەرمایەداریی گەشاەی لەساەردەمی کە کۆنە ئامرازە ئەو کە بارودۆخەن
 کۆنەپەرساتیی هێماای وەکو مزگەوتەکان و کڵیساکان بۆ زۆر پارەیەکی و دەکەنەوە زیندوو پێکرابوو
 ژنااان بااۆرژوایی باازووتنەوەی هەیسااووڕوانی زۆربەی پااێچەوانە بە ماان بااڕوای بە. دەکەن تەرخااان
 تەنیاا بە شاتانە لەو کاام هایچ و سروشا  و فەرهەنا  و دیان پیاوسااالریی و ناابەرابەریی بنەمای
 چیناایەتی هەیساوکەوتی و فەرهەنا  و چیناایەتی سیساتەمی بونیااتی گاوت  هەروەک بەیکو نین،
 .دەگرن سەرچاوە کۆمەیگەوە ژێرخانی بە و هەیە ئابوورییان سەرچاوەی کە

 و ناهۆشایار ژناانی یاان ژناانن چەوسانەوەی باری ئەو هۆکاری پیاوان تەنیا ئایە :ئەحمەد پایزە
 چاااکترین یااان.. چیایە چااارە خۆیاان؟ بااارەی ئەو درێژەداناای لە هەیە خۆیاان رۆیاای دەساتەپاچە 

  رووەوە؟ لەو چین چارەسەر رێیەکانی
 هایچ دەیین ئێوە وەکو ''دەستەپاچە'' ژنانی نە و تاک وەکو پیاوان نە من بڕوای بە :ج  نە سیما

 چیناااایەتییە، هۆکاااارەکە گاااوت  کە هەروەک. ناااین پیاااوان و ژناااان ناااابەرابەری هۆکااااری کامیااان
 .گرتۆتەوە چینایەتی کۆمەیگەی تەواوی کە هەیە چینایەتی مێژووێکی

 الی بە سااااڵ ساااێ دەباااێ ژن دەباااێ دایاااک لە کە مناااداڵ دەیبیااانن ئێاااوە کە ئەیمانیااایەی لەو هەر
 ماۆدێرنەیە کاۆمەیگە ئەو هەر ئەوە! دەناسار  ژنانە کارێکی وەکو مندایداریی تەوە،بمێنێ مندایەوە

 خۆیاان هەیە شاێوەیەک هەر باه مەترساییەوە بااەنە خۆیاان ژیاانی ئامادەن گەن  و ژن مویۆنان کە
 هەزاران کااام هەر کورسااتان خەیکاای لە کەس مویۆنێااک لە پتاار لەوانەیە و هەزاران! ئێاارە بگەینانە
 ئەوەیە مەبەسات . ساەرمایەداریی کاۆمەیگەی ەی''!بەهەشا '' بەو بگەنە تا کردوە خانتەر دۆالریان

 خەوی کوردسااتان خەیکاای ی٪٩٩ و مرۆیاای کااۆمەیگەی نیااوەی لە پتاار کە وادا کااۆمەیگەیەکی لە کە
 یەکساان رەفتاار بە تێیادا پیااو و ژن کە ناابینین یەکساان و ئاازاد سیستەمێکی ئێمە دەبینن، پێوە
 و ریفاۆرم ئەنادازەیەک هەر بە جاا ساەرمایەدارییە کاۆمەیگەی راستیی ئەوە! کاغەز لەسەر نەک بن

 کە کوردساتان و عێاراق وەکاو واڵتیکی ئێستا! کرابێ تێدا کۆمەیگەی ئابووریی سەرخانی دەستکاریی
 نیایە ناابەرابەریی لەساەر قساە تەنیاا و نۆرم بە بووە کچان خەتەنەکردنی و لووتبڕین و ژنکوژیی
 نەک - خاوارەوە ئاساتی لە رێکاراوباوون روودەدا، رۆژیاک هەموو کارەسا  کە وادا ێنیشو لە بەیکو
( پاارتی و یەکێتای) کاوردی دەساەاڵتی دەستەساازەکانی رێکااراوە ئێساتا تا کە رێکاراوبوونەی ئەو

 رێااگەیە تەنیااا - ژنااان شۆڕشااگێڕانەی و کرێکاااریی باازووتنەوەی کااۆنترۆیکردنی بااۆ کااردوە سااازیان
 پیاوانی زۆری هەرە زۆربەی ئەگەرچی کە وایە بڕوام خۆم وەک من. ئازادییاوازدا انیژن لەبەردەمی
 و چەپ هێااازە لەگەڵ چوارچێاااوەیەدا لەو هەر دەکااار  بەاڵم پیاوسااااالرن کااارداردا لە ئاااازادییاواز

 سیاساایی هێاازی شۆڕشااگێڕترین هەیااانە کە کەموکااوڕییەک هەمااوو بە کاارداردا لە کە کۆمۆنیسااتەکان
 چوارچێاوەی لە قەتیسکردن خو من بڕوای بە لەوە بێجگە. بکری با  زۆر کاری یینسیاس گۆڕەپانی
 ناااااو بە و گااااۆڕان و پااااارتی و یەکێتاااای بە سااااەر ناسیونالیسااااتەکانی و فێمێنیسااااتیی رێکاااااراوە
 دوو دەساەاڵتی و ناسیونالیسا  باۆرژوازیی جاۆگەلەی نێاو ئاوڕشتنە هتد... و ئیسامیی ئۆپۆزسیۆنی

 !کوردستان لە کۆنەپەرستەکەیە ناسیونالیستە حیزبە
 یەکسااەر رادەچڵەکااێ دواییااانە ئەو زۆرەی ژنکااوژییە بەو ناااخەوە لە کەسااێک هەر :ئەحاامەد پااایزە

 چ باااارەوە لەو بەڕێاااز  رادەکێشاااێ، دەساااەاڵتداران تەواوی و حکاااومە  باااۆ تاوانکااااریی پەناااجەی
  دەبێژی؟
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 هەیە کە ئەوەی عیراقیشااادا لە! نیااایە کوردساااتاندا لە حکومەتێاااک مااان باااڕوای بە :نەجااا  ساایما
 ناوچەکە کۆنەپەرستەکانی حکومەتە کە مافیاییە و دینیی و خێڵەکیی و ناسیونالیستی دەسەاڵتیکی

 کوردساتانی  لە حکاومەتەن، ئەو ماایی خااوەن ئێران تایبە  بە ئەمەریکا و تورکیا و ئێران وەکو
 کە رەگەزپەرسا  ناسیونالیساتی حیزبای دوو دواکەوتاووی و خێڵەکیی دەسەاڵتێکی گوت  کە.. هەروا
 .اوچەکەنن حکومەتەکانی لە یەکێک ئامرازی کامیان هەر

 هاوکاااریی و خۆیاان خێڵەکیای و رەگەزپەرساتیی و ناسیونالیساتیی فەرهەنگای بە پاارتی و یەکێتای
 ماااازگەو  و سیاساااایی ئیسااااامی بە دان(ئیمتاااااز) و ناااااوچەکە کۆنەپەرسااااتەکانی دەویەتە لەگەڵ

 کۆنەنەپەرسااااتانەی کەلتااااووری بە دەسااااتگرتن و کۆنەپەرسااااتیی هێمااااای وەکااااو کردنەوەکانیااااان
 .داوە پێ پەرەشیان زۆر بەیکو نەکردوە کۆنترۆڵ ژنکوژییان هەر نەک.. ەئیسامییەو

 ئاماااری پێای بە کاااربوون لەساەر کاارتونییە حیاازبە دوو ئەو کە راباردوودا سااایی بیسا  مااوەی لە
 هەزاران - ناین تەواو مان باڕوای بە هیچیاان کە - فەرمییەکاان ئاماارە و ئینتەرناسیونال ئەمنستی

 خۆیاان و ئەتککاراون و باڕاوە لوتیاان و کاوژراون یەکێتای و پاارتی دەسەاڵتیژێر کوردستانی لە ژن
 .هتد... و کروان خەتەنە ژن هەزاران و سوتاندوە
 ژنکاوژان زۆری هەرە زۆربەی! کەلتاوور بە بووە دا حیزبە دوو ئەو دەسەاڵتی سایەی ژێر لە ژنکوژیی
 رەوشااتیی بااێ لەسااەر کە ەیااانگو د شااانازییەوە بە بەیکااو نەبااووە، نائااارام ویژدانیااان هەر نەک

 و ئاسایشییەکان دەزگایە نێو لە خۆیان ئەگەر ژنکوژان زۆربەی کوشتو، خۆیانیان کەسی یان خوشک
 زۆربەی. باوونە نزیاک دەساەاڵ  لە نزیاک و دوور نەباوووبن حیازبەکەدا دوو مویشایای رێازی نێاو لە

 باو کە ناپرسێ و نەپرسیوە لێیانی سکە و دەخولینەوە شارەکاندا ناو بە ئازادانە بە زۆریان هەرە
 !کردوە؟ کارانەیان ئەو

 کااااتی لە کە بینیماااان خۆماااان. کەلتاااوورەن ئەو ساااەرەکی پاااارێزەری خۆیاااان پاااارتی و یەکێتااای
 هاایچ دەکااردو کارەساااتەیان ئەو سااەیری ناازیکەوە لە ئاسایشااییەکان هێاازە دوعااادا بەردبااارانکردنی

 خێڵەکاان ساەرۆک بە دەدەن زۆر پارەیەکی مانگانە تیپار و یەکێتی ئێستا هەر. نەدەکرد کارێکیان
 ژنکاوژیی و کۆنەپەرساتیی بە پەرە خێڵەکیایە کە دەساەاڵتەدا ئەو ساایەی لە! دیوەخاناانە نااوی بە

 کااۆمەیگەیەکی ژێرخااانی داڕووخااانی وەک کوردسااتان لە سیاساایی دەسااەاڵتی ماان بااڕوای بە! دراوە
 جاۆرەی ئەو کوردستان، لە ژنکوژییە هۆکاری یترینسەرەکی دواکەوتووەکەی چەشنە لە سەرمایەداریی

 چینایەتیاادا کااۆمەیگەیەکی هەر لە حاااک  فەرهەنگای دەیااێ کۆمۆنیسااتدا مانیفێسااتی لە ماارکس کە
 دەساەاڵتداری چینای فەرهەنگای نییە کوردستان خەیکی فەرهەنگی ئەوە ! حاکمە چینی فەرهەنگی
 .کوردستانە
 یااان دەکەن؟ ژنااان رێکاراوەکااانی لە بەشااداریی میاایکە بە زۆر ژنااان لەبەرچاای :ئەحاامەد پااایزە

 و مااا  لە داکااۆکیکەر و خۆیااان پشااتوپەنای بە ژنااان رێکاراوەکااانی ژنااان زۆری زۆربەی لەبەرچاای
 باشااتری بە بەڕێااز  ئااایە پیاااوانە؟ دەسااتتێوەردانی هااۆی بە ئەوە  ئااایە نااازانن؟ ئازادییەکانیااان

 پێکبێ؟ سانییاوازیەک پیاوانی و ژنان لە ژنان رێکاراوی نازانی
 رێکاراوێکاای سااەردەمەدا لەو راسااتییدا لە کە بڵاای  پێویسااتە شااتێک هەمااوو پااێ  :نەجاا  ساایما

 وەکااو باوو کە ئەوەی. نیاایە کوردساتاندا لە باێ ژنااان ناوێنەری کااۆمەیگەوە خاواری لە کە ساەربەخۆ
 کرێکااریی کۆمۆنیساتی حیزبای بە ساەر کۆمۆنیساتەکانی و شۆڕشاگێڕ رێکاراوە و ئافرەتان رێکاراوی
 حیزباای سااەر بااۆ نیشااتمانی یەکێتاای هێرشاای دوای بە چەپەکااان سااەربەخۆیە رێکاااراوە یااا عێااراق

 رەوانەی ئەناادامەکانیان زۆربەی ئەوەشاادا دوای بە کااران، سااەرکو  عێااراق کرێکاااریی کۆمۆنیسااتی
 یەنیا باێ ژناان مافی پارێزەری کە شۆڕشگێڕ رێکاراوێکی کوردستاندا لە ئێستا واتە. کران ئەوروپا

 هەرە زۆربەی لێنااراوە چەشاانەی لەو شااتی و ژنااان رێکاراوەکااانی ناااوی کە ئەوە ! نااایبین  ماان و
 خۆیاان بەاڵم! ئۆپۆزسایۆنن نااو بە کە حیزباانەن ئەو یان پارتی و یەکێتی دەستی دەستکردی زۆری
 یبڕوایا بە! دەخاۆن ناان بنەمایەکانیاان و خۆیاان باۆ دایاناساتوە پارتی و یەکێتی کە سفرەیە لەو

 مەرامەکانیاان و بیروباڕوا پێای بە زۆربەیاان بەیکاو ناین ژن ماافی پاارێزەری تەنیاا نە ئەوانە مان
 یاساایەکی و کارد ئاازاد کوردساتان لە فرەژنیای کاوردی ژنای دژە دەساەاڵتی کاتێکادا لە. ژنانن دژی

 رزۆ بەشایکی ساەپاند، خەیکادا بەساەر کارتۆنییەکەیانادا پەرلەماانە لە کونەپەرساتی و ئیسامیی
 دژەژنیایە یاساایە بەو دەنگیان کوردستان پەرلەمانی لە ژنان مافەکانی هەیسووڕاوانەی ناو بە لەو
 .نەبوون دیار شوێنێکەوە هیچ لە پێشتر لەوانە کام هیچ کە دا

 کۆمۆنیساا  و چەپ بەسااەر سااااڵنەدا لەم کە قەیرانێااک دوای داخەوە بە چەپ لە بەشاێک کە ئەوەی
 ئەو و هەیاەیەتااااون لیبرالیااازم بە هااااتووە کوردساااتاندا و عێاااراق تاااایبەتیی بە و ناااوچەکە لە

 ئەوە.. دەبەن نااو ژنان مافەکانی پارێزەری بە بۆرژوازییەکانەوە میدیایە لە کارتۆنییانە رێکاراوە
 . جیاوازان شتێکی و نین ژنان راستەقینەی رێکاراوی راستییدا لە
 وەکاو نااتوانێ باێ ژن دژە و دواکەوتاوو یکیدەساەاڵت دروستکراوی خۆی کە رێکاراوێک من بڕوای بە

 خاۆی ئەوە بردراباێ لەخشاتە وەها کەسێکێ  ئەگەر بکا، کار دەسەاڵتە ئەو هەمان دژی ئۆپۆزسیۆن
 زۆربەی داخەوە بە. نیاایە ژنااانەوە ماافی بە پەیوەناادیی و کۆنەپەرسااتە یاان دەسااەاڵتەیە بەو ساەر
 ! چەشنەن لەو ژنان رێکاراوەکانی زۆری هەرە
 کە نێرێاک هەر یاان بارا و باوک یان هاوسەر بەرانبەر لە چەند تا ژن وەک خۆ  :ئەحمەد پایزە
 یاان خاۆ  ئێساتا تاا کە چاین کێشاەکان باووی؟ رزگاار پیاوسااالریی چەوسانەوەی لە دەژی لەگەیی
 چەوساێنەر و کۆنەپەرسا  پیااوانی بندەساتی لە تەواویای بە گشاتیی بە ژناان چوارچێاوەی لە خۆ 
 چین؟ رێگەچارەکان  نەبووی؟ ئازاد اوساالرییپی سیستەمی یان
 کە کاردوە کۆششا  کۆمۆنیسا  ژنێکی هەر وەکو منی  دەگەڕێتەوە خۆم بۆ کە ئەوەی تا :نەج  سیما
 خێڵەکیای کاۆمەیگەیەکی چوارچێوەی لە و سەرمایەدارییدا سیستەمی چوارچێوەی لە تەنانە  بتوان 
 تااایبە  بە دونیااا سەرانسااەری لە ارەنووسااان هاوچ هەمااوو و خااۆم رزگاااریی بااۆ کوردسااتاندا وەکااو
 ماان کێشاەی کە بڵاێ  ئەوە  دەباێ بەاڵم دەشایکەم، و کاردوومە و باکەم کۆشا  کوردساتان و عێاراق
 دەسااەاڵتی لەگەڵ ماان کێشااەی نیاایە، گشااتیی شااێوەیەکی بە پیاااو و هاوسااەر و باارا و باااوک لەگەڵ

 هەر بە ئااێمە. دڕناادە دەکاااتە یتاارژنێک هەر و تااۆ و ماان لە پیاااو و باارا و باااوک کە چینااایەتییە
 توانیومااانە ئەناادازەیە  بەو بکەیاان پااێ پاشەکشااە سیاساایی دەسااەاڵتی توانیبێتمااان ئەناادازەیەک
 بە. بکەیان پاێ پاشەکشە پیاوساالریی و ژنان مەسەلەی لەسەر کۆمەڵ بچووککراوەی وەکو خانەوادە
 و خوشاکان و دایکاان و ژناان ربەیزۆ بەیکو پیاوساالرن کە نین پیاوان تەنیا بە هەر ئەوە داخەوە

 ژێاار کەوتااوینەتە ژیاااوین هەیسااوکەوتەدا و بااارودۆخ لەو کە ئەوەی بااۆنەی بە خۆشاامان تەنااانە 
 بە ساەر بنەماایەیەکی لە خاۆم وەکاو خاۆم. هەیە کۆمەیگەدا لە کە پیاوساالرییەوە ئەو کاریگەریی

 های و پیاوسااالریی ەرهەنگایف چوارچێاوەی لە کە هێندەی بووم گەورە کۆن عیراقی شیوعی حیزبی
 گوشاااردا ژێاار لە هێناادە باااوکمەوە الیەن لە هەرگیااز هاااتوە بااۆ گوشااارم دایکاامەوە الیەن لە دیااکە
 .نەبووم
 شاااری ئاساتی لە توانیبااووم خاۆم رۆژەی هەر هەیسااووڕانی و خەباا  بە ماان کە بڵاێ  ئەوە  دەبای

 ماان. هەبااێ سااەرەکیی  ییەکیکاااریگەر بنەمااایە بە دەگااا تااا سااوێمانی تەنااانە  و دەربەناادیاان
 عێراقیشادا و کوردستان و دەربەندیاان شاری ئاستی لە و بنەمایەیی ئاستی لە که دەکەم شانازیی

 دەکاران واژۆ ژناان بە دژ دەسەاڵتەوە الیەن لە کە نەداوە رستانە کۆنەپه قانوونە بەو مو  کا  هیچ
 لە و شۆڕشاگێڕە کۆمۆنیستێکی رەکەش هاوسە. راوەستاوم کۆنەپەرستیی دژی سەربەرزانە ئەمڕۆ تا و

 ئەوەوە الیەن لە گوشاار بە هەسات  هەرگیاز و باووە ژنان و خۆیندکاریی بزووتنەوەی هەیسووڕاوانی
 بە پەیوەناادیی کە بااووە جیاوازییگەلێااک لەسااەر بااووە یااا لەگەیاای هەبااێ کێشەشاا  ئەگەر نەکااردوە
 !نییە ژنانەوە مەسەلەی

 
 .دەرفەتە ئەو بۆ سوپاس جارێکیتر

 
==========================================================================================                  

 

ژنکوژییفەرهەنگیدەسەاڵتەنەکخەڵک،
 .ەکاتەدڕندەکێشەیمنلەگەڵدەسەاڵتیچینایەتییەکەباوکوبراوپیاولەهەرژنێکد
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  باااووه،  اڵ  ساااه ده ئاااامرازی  ساااته ژێرده ک وه ژن
  توانێ ده مرۆڤێک هەر

 خااۆی و یکا نااه کە  یااه وه ئه گرناا  بکااا تاااوان
 .بێ مرۆ   که باربێنێ

 
 پێکهاااااتەی خااااودی ئااااایە :ئەحاااامەد پاااایزە
 بەو پیاااوان نێاار رەگەزی وەک پیاااو سروشااتی
 و دابونەریاا  ئەوە یاان دەکاا؟ ئافەریادە جاۆرە
 بەرهەم شااێوەیە بەو پیاااوان دەسااەاڵتە و دیاان

 هەر هۆکااااار هەردوو یااااان هەن، کە دەهێاااانن
  هەیە؟ خۆیان کارتێکردنی جۆرێک و ئاس  بە یەکەو

 پاا  باێ راساتیی ی وه ئاه یێ به.. کانتان ره خوێنه بۆ ویستیی  خۆشه و رێز وێڕای :ناهی په هیوا. د
 کاۆمەیگەی مین کاه یه وپێشادا مه له ساڵ زار هه یان ده  له پیاواندا و ژن واننێ  له اڵ  سه ده رکێی کێبه

  ناده خواوه کاتێاک هااتووە  وه کانه فساانه ئه لە وەک بگاوتر  کار  ده وە  ئاه و چێ تێکاده ژنساالریی
 ناادی خواوه ناااوی  بااه کاار  ده دوماهییاادا  لااه کاریااان و رۆڵ و بااردرێن ده ناااو  لااه پڕانییااان کان ژنااه
  راگرتاووه مڕۆ ئاه تاا اڵ  ساه ده نادی ناوه  لاه پیااوی  درێاژه و دوور  مێاژووه م ئه ها روه هه ، وه وانهپیا
 وەک چااالکبوون و شادار به  چونکاه هۆشایارن پتار و  یاه هه خاۆی نادیی تمه تایبه سروشتیان ها روه هه

 خۆیاان ریی کاریگاه ووکیانرد هاه  بۆیاه..  وه ناه که ده جاودا لێاک رمیی گاه و ساردیی دەبێژن واری کورده
 . بووه هه

 و ناهۆشایار ژناانی یاان ژناانن چەوسانەوەی باری ئەو هۆکاری پیاوان تەنیا ئایە :ئەحمەد پایزە
 چاااکترین یااان.. چیایە چااارە خۆیاان؟ بااارەی ئەو درێژەداناای لە هەیە خۆیاان رۆیاای دەساتەپاچە 

  رووەوە؟ لەو چین چارەسەر رێیەکانی
 هێنادێک  نموونه بۆ..  بووه اڵ  سه ده ئامرازی  سته ژێرده ک وه ژن من بڕوای  هب نا :ناهی په هیوا. د

  باه ک ناه بچاووک شاتی  باه ساتن یوه په و  یاه هه  وه (خورافاه)  به ندییان پێوه نیا ته  ن هه ئاین نی الیه
  وه ێکداناهل و گەنگەشاە خۆیدا ناو  له تا دەکا  پاکیی و  چاکه فێری مرۆ   که ئاین رۆحانیی نی الیه
 ژنانیااان ژیاان راگرتنای و رقایکردن ساه باۆ وام رده باه یگا کۆماه ی شاانه به و ناد ناوه م ئاه  بۆیاه بکاا،
 ئەوە  و باێ ده با  رێزلێنان و یشتن تێگه  به نیا ته  ئەوە کورد ی ئێمه بۆ مرۆشدا  له..  کارهێناوه به

 بکاا  رده روه پاه ژیر و هێمن لێکی مرۆڤگه بکا کۆش   که  لتووره که و چاند سیستەمی و  ده روه په کاری
 .لگەکەیان کۆمه و خۆیان بۆ بن ر مهێنه رهه به ئینجا و  وه نه بکه بیر و بگرن گو   که

 یەکسااەر رادەچڵەکااێ دواییااانە ئەو زۆرەی ژنکااوژییە بەو ناااخەوە لە کەسااێک هەر :ئەحاامەد پااایزە
 چ باااارەوە لەو بەڕێاااز  رادەکێشاااێ، ندەساااەاڵتدارا تەواوی و حکاااومە  باااۆ تاوانکااااریی پەناااجەی
 دەبێژی؟

 ک وه  دیوه ناه  وه خۆیاه  باه خۆیادا مێاژووی  لاه ژنکوشاتنی کاورد بێ راستیی ی وه ئه :ناهی په هیوا. د
  وه کاتاه ده ری وروباه ده کانی دڕناده الساایی  کاه بیان  ده ساتکردی ده ریتێکی ناه  به دواییدا ی سااڵنه لەو
 . وردهک دراوسێیەکانی ست  به مه

 ، ڕیوه تێپاه پێادا مانی کاه له گه  که ڕوشۆڕ شه درێژی و دوور سااڵنی بۆ  وه ڕێته گه ده من رای  به   مه ئه
 ئەوە .. بکااا تاااوان ئاسااانیی  بااه لێاادەکا وەی و  کااا ده ق دیااڕه ماارۆ  و وێاارانکەرە و ڕ شااه ئاااخر
 تاااقی خااۆی بشااکێ کداشااتێ هەر وەسااەر دەسااەاڵتی ئەوهااادا بااارودۆخی  لااه کە  مرۆڤااه تی خەسااڵه

 باێ، مارۆ   کاه باربێنێ خۆی و یکا نه  که  یه وه ئه گرن  بکا تاوان توانێ ده مرۆڤێک هەر ، وه کاته ده
 باۆ با ، یه ئێمه چاندی ڤناری که شێکی به  که  بوونه بان میهره ر هونه..  نییه ر هونه بوون دڕنده گینا ئه

  سااەر بیاەیانە ربگارین وه دیاکە  لتووری کاه و یک خااه یباشا شاتی و  وه ڕێینە بگاه کانمان جواناه  شاته
 رووی نامووسایی شاتی یێن ده. دونیا وتووی شکه پێ النی گه موو هه ک وه کوردی مرۆڤی بوونی سامانی

  باه لەساەری ژناان کوشاتنی و  باووه ند سه په شتێکی هەردەم کورد الی دیداریی کوش ، ژنی کابرا دا
  لاااه ژن ڵ گاااه له  وته یساااووکه هه  جاااۆره  ئەو - رێااازم وێاااڕای -. .بیااان  ده ناااامۆ کاااورد رۆحااای و دڵ
 بنچیانەی ساەر له بیاباان و دەشا  بی ره عه یگەی کۆمه یێ ؟ ده  وا بۆ ، هاتووه کورد بۆ  وه کانه به ره عه

 ژن یری ساه  ساه که ر هاه  بۆیاه ناناسێ فەرمیی  به  دیکه وی ئه کامیان هیچ..  نراوه بنیا  خێڵەکییەوە
  چونکااه  هاااتووه لەوەوە هەر کوشااتنی  ژن و ڕیان شااه  بااه بااوو ده کردبااا ی دیکااه خااێڵەکەی یخزماا و
  دیکااه خێڵێکاای بااۆ مناادایەکەی و رۆشاتبا لااێ ژنێکیااان  کااه  وه پرسایاره ژێاار  چااووه ده خێاا  اڵتی ساه ده
 ووریلت کاااه.. چێ تێکناااه لاااێ اڵتیان ساااه ده ی وه ئاااه باااۆ کوشااا  ده یان کاااه ژنه  بۆیاااه! بکاااا  رده روه پاااه

 ن باده  ناه الیه و ئاه تیی یارمه کان ندییداره پێوه  نه الیه بێ ده  بۆیه هاتووە، لەوەوە رێک بەعسییەکان
 یگەی کۆماه  چونکاه ربگار  وه ماۆدێرن دونیاای باشای نی الیه و بپارێز  خۆی پێناسی کوردی  ژنی و
 . نییه وی زه ر سه له مان کێشه بێ

 یااان دەکەن؟ ژنااان رێکاراوەکااانی لە بەشااداریی کەمیاای ەب زۆر ژنااان لەبەرچاای :ئەحاامەد پااایزە
 و مااا  لە داکااۆکیکەر و خۆیااان پشااتوپەنای بە ژنااان رێکاراوەکااانی ژنااان زۆری زۆربەی لەبەرچاای

 باشااتری بە بەڕێااز  ئااایە پیاااوانە؟ دەسااتتێوەردانی هااۆی بە ئەوە  ئااایە نااازانن؟ ئازادییەکانیااان
 پێکبێ؟ یەکسانییاواز پیاوانی و ژنان لە ژنان رێکاراوی نازانی

.. بکاارێن گااۆ  بااانیی میهره بە وامیی رده بااه  بااه  وه بکرێنااه هۆشاایار بااێ ده ژنااان :ناهی پااه هیااوا. د
 بااه..  نییاه وان ئاه تیی دژایاه کاورد ژنای ئامااانجی  کاه تێبگەیەنادرێن باێ ده  ئێماه پیااوانی ها روه هاه
 ژی ده ئاازا و ئاازاد رێکی وه بووناه ڵ گاه له کە بەوەی بێ خۆ  دیی بێ ده ژیر پیاوێکی  وە  وانه پێچه
 . ڵ گوێڕایه ئامرازێکی ک نه

 کە نێرێاک هەر یاان بارا و باوک یان هاوسەر بەرانبەر لە چەند تا ژن وەک خۆ  :ئەحمەد پایزە
 یاان خاۆ  ئێساتا تاا کە چاین کێشاەکان باووی؟ رزگاار پیاوسااالریی چەوسانەوەی لە دەژی لەگەیی
 چەوساێنەر و کۆنەپەرسا  پیااوانی بندەساتی لە تەواویای بە گشاتیی بە ژناان چوارچێاوەی لە خۆ 
 چین؟ رێگەچارەکان  نەبووی؟ ئازاد پیاوساالریی سیستەمی یان
 زۆریشا  ناخۆشایی و هااتووم نااهەقیی تووشی کوردستان  یکی خه  که خۆش  ک وه: ناهی په هیوا. د
  باه برایەکاان  و بااوک اڵم باه..  وه خساته دوور لاێ خاۆم  نییاه مان شاایانی زانای   کاه اڵم باه  بووه هه

 چااک باۆ کانمی شایتره  کاه سای  که م کاه یه و کردووم ناه پاێ رێزییاان بێ هەرگیز برایەکان    تایبه
 .بوو م براکه دەکردم

___________________________________________________  
/  پانادیۆس زانکۆی. تییەکان اڵیه کۆمه و سیاسیی  زانسته ری یاریده پرۆفسۆری ناهی، په هیوا. د* 

 .ئەسینا
 

=========================================================================================               
 
 

 توانێهەرمرۆڤێکدهبووه،اڵتسهئامرازیدهستهکژێردهژنوه
 .مرۆڤبێیکاوخۆیباربێنێکهکەنهیهوهتاوانبکاگرنگئه
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 ئامۆژگاااااریی ژنکااااوژییە، لەو بەرپرساااایارە حکااااومە 
 لە خۆیان لێدەکا وا پیاوان کە لەوەی بەشێکە دینیی 
 .ببیننەوە مەزنتر و جیاواز بە مێینە

 
 پیااو سروشاتی ێکهااتەیپ خودی ئایە :ئەحمەد پایزە
 دەکااا؟ ئافەریاادە جااۆرە بەو پیاااوان نێاار رەگەزی وەک
 بەو پیاااوان دەسااەاڵتە و دیاان و دابونەریاا  ئەوە یااان

 هۆکااار هەردوو یااان هەن، کە دەهێاانن بەرهەم شااێوەیە
  هەیە؟ خۆیان کارتێکردنی جۆرێک و ئاس  بە یەکەو هەر

 سااەرەتای لە ژن سروشاات  چااۆن هەر بگااۆڕدر ، دەتااوانر  شااتێکە پیاااو سروشاات  :لەتیاا  خااان 
 بەساەردا گۆڕانیاان کۆمەاڵیەتییەکان و سیاسی  و ئابووریی هۆکارە بەاڵم نەبوو سروشتە ئەم ژیاندا
 ئەوە بهێنار ، بەساەردا گۆڕانکاارى پیااو ئێساتاى شاەڕەنگێزەى سروشاتە ئەم دەتوانر  ئاوا  هێنا

 سیاسای  سیساتەمە بەرئەنجاام  ەزاناین،د کە سروشتە ئەو دەس  بدەینە خۆ ئێمە گەورەیە گرفتێک 
 چا  بازانین ئاێمە ئەوەى بۆ سەرەکیین کارتێکەرى ئابووری ، سیاسە ، ئاین،. کۆمەاڵیەتییەکانە و

 دەساا  لە تەنیااا دەسااەاڵتی  هۆکااارەى سااێ ئەم کاااتەى ئەو تااا دەچنیاانەوە، لەبەرهەمەکانیااان
 ئەم سااەیرى بەدیناااکەین، بااارەوە ولە گەورە پێشااکەوتن  دینیاااییەوە بە ئەوە بمێنێااتەوە پیاواناادا
 لەو باێ، کاارا بەشادارییان خۆیاان ژناان شاوێنێک هەر لە پەڕى، ئەو باۆ پەڕیەوە لەو بکە جیهانە

 بە بەنااادە ژناااان پێشاااکەوتن  ئەوەیە دەرخەرى ئەوە  کەمتااارە، ژن لەساااەر ساااتەمکردن شاااوێنانە
 زۆر رادەیەکاا  تااا هەن، کپیاوانێاا کااۆمەیگەدا لە ئەوەى لەگەڵ ئەوە خۆیااانەوە، ژنااان بەشااداریی

 قۆنااااغە لە ئەوەى باااۆ باشااان هاوکاااارێک  و هەیە ساااۆزیان ژنانااادا ئازارەکاااانی و ئاااێ  لەگەڵ
 .لێوەربگیر  سوودیان جیاوازەکاندا

 و ناهۆشایار ژناانی یاان ژناانن چەوسانەوەی باری ئەو هۆکاری پیاوان تەنیا ئایە :ئەحمەد پایزە
 چاااکترین یااان.. چیایە چااارە خۆیاان؟ بااارەی ئەو اناایدرێژەد لە هەیە خۆیاان رۆیاای دەساتەپاچە 

  رووەوە؟ لەو چین چارەسەر رێیەکانی
 ناچاار پیااوانی  لە بەشاێک کە هۆکاارەى ئەو واتە سیساتەمە، لەساەر ئێمە قسەى :لەتی  خان 
 لەبەردەم بااێ رێگار و نەهێڵاێ ئەوەى بااۆ هۆکاارە یاان بااکەن، قەباووڵ خۆشایان لەسااەر ساتەم دەکاا

 هەبااێ، چەوسااانەوە و سااتەم شااوێنێک هەر لە ژناناادا، هۆشاایاری  و بیاار ییانەىسروشاا گەشااەکردن 
 کە راساااااتییەى ئەو لەگەڵ ئەوە نیااااایە، پێویسااااا  وەک هوشااااایاریی رادەى شاااااوێنە لەو بێگومااااان

 لە خۆیاان کە شاان، ساەر دەخااتە ئەرکەیان ئەو مندایییەوە لە هەر ئێمە پیاوان  پەروەردەکردن 
 ئامۆژگاااارییە رێاااگەى لە بەرناماااانە لەو بەشاااێک ببیااانەوە، ەزنتااارم و جیااااواز بە مێیااانە رەگەزى
 باۆیە. هەیە خانەوادەکاانەوە و خۆێنادن سیستەم  بە پەیوەندیی تریش  بەشێک  دەکر ، دینییەوە
 دوژمنیاانن سیساتەمانە و بیرکاردنەوە ئەو بەیکو نین، دوژمنیان پیاوان کە تێبگەن لەوە ژنان دەبێ
 .بزانن دوویان پوە مرۆڤ  بە و هەبێ ژنان سەر ستەم  بە یانبڕوا دەکەن پیاوان لە وا کە

 یەکسااەر رادەچڵەکااێ دواییااانە ئەو زۆرەی ژنکااوژییە بەو ناااخەوە لە کەسااێک هەر :ئەحاامەد پااایزە
 چ باااارەوە لەو بەڕێاااز  رادەکێشاااێ، دەساااەاڵتداران تەواوی و حکاااومە  باااۆ تاوانکااااریی پەناااجەی
 دەبێژی؟
 وروژاناد، هەمووماان  ویژدانا  دواییاانە ئەو ژنکاوژییەى ئەو ،بەرپرسیارە حکومە  :لەتی  خان 
 تەنیااا ئەوە ببیاانەوە، بەرەوڕووى الیەک هەمااوو پێویسااتە دابناار ، بااۆ ساانوورێک  بااارە ئەو دەبااێ
 بەرى تەنیااا بە بتااوانێ خوێناوییاادا ئاااوا قۆناااغێک  لە نیاایە ژنااان رێکاراوەکااان  و ژنااان ئەرکاا 

 ئەو پەلەمانتارەکانمااان داخەوە بە هەیە، سااەردەمییانە ەک یاسااای بە پێویسااتمان ئااێمە پێبگاار ،
 باۆ دەساتکەوتێک  شاێوەکان لە شاێوەیەک بە کە نااکەنەوە گەرموگاوڕى و پێناادەن بارەو یاسایانە 

 پەرلەماان و وەزارەتەکاان جاوانکردن  باۆ نااکر  بەرپرسایارن، پەرلەماان و حکاومە  هەیە، ژناان
 ئەو بەرامابەر لە بەاڵم حکاومەتەوە، و پەرلەماان نااو ێنەببر کۆتا سیستەم  بە ژنان لە رێژەیەک

 رەناگە ئەوە  بۆ. نەبیستر  تاوانانە ئەو بااڵى قەد بە بڵندن دەنگێک  ژنانە لەسەر ناهەقیانەى
 چیایە یاساساانە و بڕیاار و هەواڵ هەماوو ئەو ئەى بڵاێن و هەباێ قساەیان حکومەتی  بەرپرسان 

 ئاێمە  وەاڵما  ساانای  بە دیاارە پشاتەوەیانین، لە ئاێمە و ژناانە داخوازییەکاان  قازانج  بە کە
 کە دەبیناای تااایە واقاایتە ئەو ژنااان ئااێمەى چاااوى بەاڵم هەیە زۆر بڕیااارگەلێک  راسااتە کە ئەوەیە
 بە بڕیاار، و دروشا  نەک مەحەکە ساەنگ  ئەوە دەدرێن ئەنجام پێشێوکارییانەى ئەو تێداین ئێمەى
 وشاک بەاڵم جاوانن هەرچەنادە نیایە لەگەیدا جێبەجێکرنیان یئیرادە چونکە بڕیارەکان ئێمەوە الى
 .گیانن بێ و

 یااان دەکەن؟ ژنااان رێکاراوەکااانی لە بەشااداریی کەمیاای بە زۆر ژنااان لەبەرچاای :ئەحاامەد پااایزە
 و مااا  لە داکااۆکیکەر و خۆیااان پشااتوپەنای بە ژنااان رێکاراوەکااانی ژنااان زۆری زۆربەی لەبەرچاای

 باشااتری بە بەڕێااز  ئااایە پیاااوانە؟ دەسااتتێوەردانی هااۆی بە ئەوە  ئااایە نااازانن؟ ئازادییەکانیااان
 پێکبێ؟ یەکسانییاواز پیاوانی و ژنان لە ژنان رێکاراوی نازانی
 لە و پێشاتر لە ژناان باۆ کارەکاان راپەراندن  و دامەزراندن ئێمە رێکاراوەکەى لە :لەتی  خان 
 جااری  هەنادێک و ئاێمە هاوشاان  کە لەگەیادایە واشامان پیاوى چەندین دیارە دان، یەکەم پوەی
 نااو لە لەوێدایە گرفتەکە ژنان، مافەکان  لە داکۆکییکردن و هۆشیارکردنەوە لە هەیە رۆییان پتر

 ئەرکا  گیارۆدەى پێکادەهێنن خێزان کاتێک یان هەیدەکەون، پسپۆڕ کەسان  و کادیر کەمتر ژناندا
 بە ژنااان متمااانەى بە سااەبارە  تەوە،دەبێاا کەم چاالکییااان یااان دووردەکەونەوە و دەباان خێزانیاا 

 شااێوەیەک  بە متمااانە کااۆمەیگەدا نێااو لە کە هەیە بەوە پەیوەناادیی مەسااەلەیەکە رێکاراوەکااان،
 و سیاسااییەکان پااارتە ناااو پەڕیااوەتەوە متمااانەییە بااێ ئەو تەنااانە  بااۆتەوە، کەم سەرسااوڕهێنەر
 لە زۆر بەشاێک  کە هەباێ ەوەبەوەشا پەیوەنادیی بەشاێک  مەسەلەیە ئەو رەنگە تری ، شوێنەکان 

 لەگەڵ بەاڵم هەبااێ، پشاتەوە لە سیاساییان ئامااانج  و بان پیااوان دەسااتکردى ژناان رێکاراوەکاان 
 و خەباا  لە هەیە بەردەوام و درێاژ پرۆساەیەک  بە پیۆیسات  ژناان ساەر ستەم  البردن  ئەوەشدا

 ئاسااانی  بە بتااوانر  ئێسااتا هێاازەى و توانااا بەو بکەیاان بەوە بااڕوا ئەسااتەمە چااونکە تێکۆشااان،
 . بهێنرێن بەدی ژنان داخوازییەکان 

 کە نێرێاک هەر یاان بارا و باوک یان هاوسەر بەرانبەر لە چەند تا ژن وەک خۆ  :ئەحمەد پایزە
 یاان خاۆ  ئێساتا تاا کە چاین کێشاەکان باووی؟ رزگاار پیاوسااالریی چەوسانەوەی لە دەژی لەگەیی
 چەوساێنەر و کۆنەپەرسا  پیااوانی بندەساتی لە واویایتە بە گشاتیی بە ژناان چوارچێاوەی لە خۆ 
 چین؟ رێگەچارەکان  نەبووی؟ ئازاد پیاوساالریی سیستەمی یان

 ئەوان ئەگەر رەناااگە دەزانااا ، دایکااا  و گەورەکەم بااارایە قەرزارى بە خاااۆم مااان :لەتیااا  خاااان 
 لە ترساااای  بوومااااایە، ئێسااااتا کەسااااایەتییەى ئەو نەدایە رێگەیااااان کەسااااوکارەکان  نەبوونااااایە،
 دواخساااا ، هاوسااااەرگیریمی پڕۆسااااەى گونجاااااو، هاوسااااەرى دۆزیاااانەوەى و خێاااازان دروسااااتکردن 
 هایچ ئێساتا بڵێ  ناکر  بەاڵم بێ، هاوسەرم ئەوەى پێ  هاورێمە هاوسەرەکەم ئێستا خۆشبەختانە

 رامااانی و هاازر بااوون  بە هەساا  کااۆمەیگە ناااو تاارى ژنێکاا  هەر وەک ناااکەم، شااتانە بەو هەساا 
 دەکەم، لەگەیادا دروساتیان ماامەیەیەک  بکار  بۆشا  هێنادەى دەکەم، زیکەکاان ن کەساە پیاوانەى
 بە باااۆیە کااۆمەیگە نەرێنییەکااانی کاااریگەرییە لە ببیاان  دابڕاویاای بە ئەوان ماان ناااکر  چااونکە

 بااکەم، دروساا  تێاادا پتریااان هاوکاااریی گیااان  تااا تێاادابێ هاناادان  کە دەکەم مااامەیە شااێوەیەک
 ساوودمەندە هەروەهاا ئەویا  کارەکاان ، بۆ باشە راوێژکارێک  و دەرهان هاوسەرەکەم خۆشبەختانە

 بە خۆیاان نزیکەکاان  کەساە بتاوانن ساەرەتا ئەوەیە ژناان باۆ ئامۆژگارییشا  من، وزەى و توانا لە
 پتار ئەوان الى متمانەیاان کە باێ جۆرێاک بە شاێوازەکەیان مەرجێک بە بکەن، ئاشنا ژنان خواست 

 کاار زۆر دەتوانر  کاتە ئەو دەبێ بەهێز متمانە کاتێکی  بکا، روس د دوودییی و گومان نەک بکا
 .بگوزەر  ئاسانی  بە

__________________________ 
 .ئاسوودە رێکاراوی سەرۆکی لەتی ، خان * 

         
  ======================================================================================================     
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 :وناوسمایلخ-79
 

 ژنکااااوژیی لە بەرپرساااایارە هەر نەک حکااااومە 
 و کوشااتار زۆربەی چااونکە تاوانباریشااە، بەیکااو

 ئەنجااام خۆیاادا ئااااڵی لەژێاار دەسااتدرێژییەکان
 .دەدرێن

 
 سروشاتی پێکهاتەی خودی ئایە :ئەحمەد پایزە
 جاااااۆرە بەو پیااااااوان نێااااار رەگەزی وەک پیااااااو

 و یااند و دابونەریاا  ئەوە یااان دەکااا؟ ئافەریاادە
 دەهێاانن بەرهەم شااێوەیە بەو پیاااوان دەسااەاڵتە

 بە یەکەو هەر هۆکاااااار هەردوو یاااااان هەن، کە
  هەیە؟ خۆیان کارتێکردنی جۆرێک و ئاس 
 درێاژی و دوور مێژووێکای دەرەنجاامی نادروساتە و نایەکسان و سەخ  کەلتوورە ئەو :سمایل خوناو
 بااۆ ئاااین بەکارهێنااانی و دابونەریاا  ەک میووەتەکەمااانە ماناادووبوونی لە پااڕ و بەسااەرها  لە پااڕ

 شااێوەیەکی بە خاۆی جێدەسااتی هێنادەیتر خااۆی، راساتەقینەی پەیااامی لە باووە دوور کە مەبەساتێک
 چەوسااوەتەوە پێای جۆرێک بە تاکێک هەر و جێهێشتووە کۆمەلگە تاکەکانی هەموو لەسەر نەرێنیی

 باااجە ئەو ژێاار لە ئێسااتا  تااا و بەرکەوتااووە قورساایان باااجی ژنااان پتاار هەمااووانی  هەر لە و
 .دەنایێنن

 بە خاۆ گشاتیی بە پیااوان کە وایە پاێ  مان ئەوا نێار رەگەزی وەک پیااوانی  پێکهااتەی خاودی بۆ
 خۆپەرساتتر باۆیە ( تێڕوانینەم لەو ب  هەیە هیوادارم کە) ببینن ژنان لە بەهێزتر و بااڵدەستتر

 و ماناادوو مێژووێکاای کەلتااورو هەماایبەر پیاااوان گەر تااایبەتیی  بە. دەکەن رەفتااار خۆویسااتتر و
 .بن گەلەکەمان مێژووی وەک نایەکسانی

 و ناهۆشایار ژناانی یاان ژناانن چەوسانەوەی باری ئەو هۆکاری پیاوان تەنیا ئایە :ئەحمەد پایزە
 چاااکترین یااان.. چیایە چااارە خۆیاان؟ بااارەی ئەو درێژەداناای لە هەیە خۆیاان رۆیاای دەساتەپاچە 

  رووەوە؟ ولە چین چارەسەر رێیەکانی
 ماان دەپرساای، کااورد ژناای نالەباااریەی و چەوسااانەوە ئەو بەرپرساایاریی لە گەر :ساامایل خوناااو
 باۆ باشای دەرفەتێکی بەشە لەو میووە  زۆرە ماوەیەکی کە بدوێ  باشوور ژنانی لەسەر پتر دەتوان 
 پاێ  من ەوائ کردبا، بواردا فرە لە گۆڕان و چاککردن کاری و ئافەریدەکردن بە دەستی تا رەخساوە

 و رۆشاااااانبیران بچااااااووک، و گەورە و مااااااێ و نێاااااار رەگەزی هەردوو بە هەموومااااااان هەر کە وایە
 لە شااێوەیەک بە هەمااوو هەر سااەرمایەداران و هەژار دونیادیتااان، و سیاسااەتمەداران خوێناادەواران،

 لە کەمااتەرخەمن و باارودۆخەکەن بۆگەنییباوونی هانادەری و دروساتکەر جاودا رێاژەی بە و شاێوەکان
 یااان گەورە هاازری نەبااوونی بااۆ دەگەڕێاانمەوە کەمتەرخەمیاایە  ئەو. چاااککردن تەقەاڵی و کۆشاا 

 .پانیی و نەخشە بێ و بیرکردنەوە سادەیی چاککردن، لە گەورە بەرژەوەندیی نەبینینی
 یەکسااەر رادەچڵەکااێ دواییااانە ئەو زۆرەی ژنکااوژییە بەو ناااخەوە لە کەسااێک هەر :ئەحاامەد پااایزە

 چ باااارەوە لەو بەڕێاااز  رادەکێشاااێ، دەساااەاڵتداران تەواوی و حکاااومە  باااۆ رییتاوانکاااا پەناااجەی
 دەبێژی؟
 هەر نەک حکاااومە  وایە پاااێ  مااان ئەوا بکەیااان حکاااومەتی  رۆیااای باسااای گەر :سااامایل خونااااو

 لە ژناان ساەر دەساتدرێژییەکانی و کوشاتار زۆربەی کە هاۆیەی بەو تاوانباریشە بەیکو بەرپرسیارە
  ئابڕووی و شەرم وەک بۆگەنیی وشەیەکی چەند نێو لە و دەدرێن ئەنجام ەحکومەتەو ئەو ئااڵی ژێر

 .دەبردر  لەناو پێ ژنی مافی و ئازادیی رۆڵ هتد... و خێ  و خاوخێزان
 سانووری دەکاا وا کە ساەپاوە ژن بەساەر نااهەموارییەی لەو هاوکاارن جار هەندێک ژنانی  کە داخ

 باۆ بچاووک زۆر وەاڵمای بە خۆماان و نەکەیان راوانتارف دەژیان تێیدا تایەی بویەرە لەو بیرکردنەوە
 !بکەین رازی ماونەتەوە وەاڵم بێ سەدەیە چەندین کە گەورانەی پرسیارە هەموو ئەو
 کە دەردەخااا بااۆ ئەوەمااان پتاار ئەمە . دەبیناادر  زەق شااێوەیەکی بە دەرەوە  لە ژنکااوژیی بەاڵم
 بەاڵم بکاا، ژیاان یەکسانییشدا و راسیدیموک سیستەمێکی لە هەرچەندە کورد تاکی یان کورد پیاوی

 .نییە ئازادکردندا خۆ کۆششی لە و نامرۆییانەیە و سەروبەر بێ دابونەریتێکی دیوی هەر هێشتا 
 یااان دەکەن؟ ژنااان رێکاراوەکااانی لە بەشااداریی کەمیاای بە زۆر ژنااان لەبەرچاای :ئەحاامەد پااایزە

 و مااا  لە داکااۆکیکەر و خۆیااان ایپشااتوپەن بە ژنااان رێکاراوەکااانی ژنااان زۆری زۆربەی لەبەرچاای
 باشااتری بە بەڕێااز  ئااایە پیاااوانە؟ دەسااتتێوەردانی هااۆی بە ئەوە  ئااایە نااازانن؟ ئازادییەکانیااان

 پێکبێ؟ یەکسانییاواز پیاوانی و ژنان لە ژنان رێکاراوی نازانی
 ەل و بگار  خاۆ لە ژناان ژماارەی زۆرتارین باێ ئەوە مەبەستی رێکاراوێک هەر گەر :سمایل خوناو
 گاۆڕانی ساەرەکیی مەبەساتی. باێ ژنان باوەڕی و متمانە جێی دەبێ ئەوە بکاتەوە کۆیان خۆی دەوری
 خااۆ لە رادیکااالنە و مرۆییاانە بیرێکای و یەکساان کاۆمەلگەیەکی چوارچێاوەی لە ژناان ژیاانی بااری
 نەک باااێ، تێااادا قوربانیااادانی و خۆبەخشاااین ئاماااادەی مەساااەلەیەک هەر چارەساااەری لە و بگااار 
 لەو هەر و بکااا ژن دۆزی تەماشااای پیاوساااالریی بیااری بە و بااێ سااەرمایەداران و حیااز  تیداردەسا

 کەمتارین بە چاەرنووسساازەکانی  کێشاە لە و کۆبکااتەوە خاۆی دەوری لە ژناان بیەو  روانگەشەوە
 .بێ رازی الوەکی چارەی و ش 

 بەرژەوەنااادیی، و بازرگاااانیی باااۆتە شاااتێک هەماااوو باشاااوور لە ئەمااارۆ کە! داخ دەیڵاااێمەوە دیساااان
 درووشااامی ژێااار لە گەورە وشاااەی و پڕوپاگەناادە و خۆدەرخساااتن کااااری لە ژناااانی  رێکاراوەکااانی

 و قاسااە و باااغەڵ هەناادێک پڕکردناای لە جااگە نیاایە دیااکە هیچاای ژنااان بااۆ ئااازادیی و رزگاااریی
 .کورد ژنی وشکەکەی قوڕگە بۆ تەڕاتیی نابنە رێکاراوانە جۆرە ئەم هەرگیز دەنا خەزێنە،

 کاوردە ژنای باارودۆخی چااککردنی مەبەساتیان راساتیی بە کە رێکاراو هەندێک ماندووبونی و نامە
 هەمااوو لە دەستاۆشاایی و سااوپاس کااورد ژنێکاای وەک. بااکەمەوە کەم رۆییااان لە و بااکەم فەرامااۆ 
 .دەخوازم بۆ ماندوونەناسیان هیوای و دەکەم دیسۆزانە کۆششێکی

 ماێ و نێر کۆتایی لە چونکە دەزان ، دروس  زۆر ەیەکیمەسەل بە پیاو و ژن نێوان لە هەماهەنگیی
 شاان. دایە رەگەز هەردوو هاریکااریی بەردەوامباوونی لە ژیاان بەردەوامباوونی و یەکترن تەواوکەری

 چەناادین درێژەکاانی ماااوە کە دەبیان  پردێاک وەک ژنااان، رێکااراوی لە پیاااوان کاارکردنی شاان بە
 نزیکتااار خسااتۆتەوە، دوور لێاااک کااوردی پیاااوی و ژن هەیە هاااۆیەک هەر بە کە نێوانیااان سااایەی
 . دەکا لەیەکترگەیشتنن بۆ ئاسانکاریی و دەکاتەوە
 کە نێرێاک هەر یاان بارا و باوک یان هاوسەر بەرانبەر لە چەند تا ژن وەک خۆ  :ئەحمەد پایزە
 یاان خاۆ  ئێساتا تاا کە چاین کێشاەکان باووی؟ رزگاار پیاوسااالریی چەوسانەوەی لە دەژی لەگەیی
 چەوساێنەر و کۆنەپەرسا  پیااوانی بندەساتی لە تەواویای بە گشاتیی بە ژناان چوارچێاوەی لە خۆ 
 چین؟ رێگەچارەکان  نەبووی؟ ئازاد پیاوساالریی سیستەمی یان

 مساااۆگەریی بە مانااادووە مێاااژووە ئەو و کەلتاااوورە ئەو ژنێکااای هەر وەک منااای  :سااامایل خونااااو
 بارا نە و باا  نە و هاوساەر نە نااکەم هەسا  ناا دیا  وەکای. چەوساانەوە گوشاری ژێر کەتومەتە

 .تێدابووبێ نیازەیان ئەو

 
=======================================================================================================   

 
حکومەتنەکهەربەرپرسیارەلەژنکوژییبەڵکوتاوانباریشە،

 .چونکەزۆربەیکوشتارودەستدرێژییەکانلەژێرئااڵیخۆیدائەنجامدەدرێن
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 :نالیائیبراهیم-21
 

 دینێاااک و فەرهەنااا  و سیساااتەم دەساااەاڵتە ئەوە
 خاااااۆی هەر باااااۆیە کاااااۆمەیگە، چەتاااااری دەکەنە
 . ژنکوژیی و باوکساالریی لە بەرپرسە

 
 سروشاتی ەیپێکهاات خاودی ئاایە :ئەحمەد پایزە
 ئافەریدە جۆرە بەو پیاوان نێر رەگەزی وەک پیاو
 دەسااەاڵتە و دیاان و دابونەریاا  ئەوە یااان دەکااا؟
 یان هەن، کە دەهێنن بەرهەم شێوەیە بەو پیاوان
 جۆرێااااک و ئاساااا  بە یەکەو هەر هۆکاااار هەردوو

  هەیە؟ خۆیان کارتێکردنی
 دووەم هۆکااااری باااۆیە مااارۆڤە سروشاااتی.. سروشاااتە یەک ژن و پیااااو سروشاااتی :ئیباااراهی  نالیاااا

 !!کاریگەرە
 ژن کاتێااک کە ساااڵ هەزاران لە دوور مێژوویەکاای بااۆ بگەرێیاانەوە دەبااێ پرساایارە ئەم وەاڵماای بااۆ

 بابویەکااااان الی لە کە باااووە سااااەرزەمین خوداوەنااادی و ئەمەکاااداریی میهاااار، جاااوانیی، ساااینبولی
 خوداوەناد( ازیاز) کۆنەکاان سارییەم الی و( ئەفرۆدێ  و ڤینۆس) یۆنانیەکان و رۆم الی ،(عەشتار) 

 فەرهەنگاای و پیاااو شااەڕەنگێزیی دەژیااا، ئاسااوودەییدا سااایەی لە مرۆڤااایەتی کااا  ئەو تااا بااوون،
 دەکارێن، تەماشاا کەم بە میهار و جاوانیی و دەکار  پیارۆز هێز کاتێک د  ئەو پاشی پیاوساالریی

 بە باااوو، شااەڕدا و هێااز پیرۆزکردناای و ژن لە پیرۆزیاای لێسااەندنەوەی کۆششاای لە پیاااو لەوێااوە
 کوتاااووری و دیااان پشاااتیوانیی بە هێزپەرساااتان و پیاوسااااالران ئەماااڕۆ تاااا مێاااژووە ئەو درێژایااای

 و باااو فەرهەنگێکاای بااۆتە فەرهەنااگە ئەم. کااردووە فەراهەم پیاوساااالرییان سیسااتەمی شااەڕەنگێزیی
 ژێار لە ژنای  هەنادێک بگارە پیااو هەر نەک بۆیە گرتۆتەوە ژیانیان ریشەکانی هەموو یان زۆرێک

 .سەرەکیین فاکتەری پەروەردە و باو کوتووری و دین واتە پیاوساالرەدا، فەرهەنگە ئەو کاریگەریی
 و ناهۆشایار ژناانی یاان ژناانن چەوساانەوەی باری ئەو هۆکاری پیاوان تەنیا ئایە :ئەحمەد پایزە

 چاااکترین یااان.. چیایە چااارە خۆیاان؟ بااارەی ئەو درێژەداناای لە هەیە خۆیاان رۆیاای دەساتەپاچە 
  رووەوە؟ لەو چین چارەسەر رێیەکانی
 لە پیاااوەوە و ژن بە مارۆ  لەماڕۆدا.. گاوت  یەکەمادا پرسایاری وەاڵمای لە وەک :ئیباراهی  نالیاا

 دەکار  باۆیە.. دان پەروەردە و دیان فەرهەنا ، یەک کااریگەریی ژێر لە دا دواکەوتووەکان کۆمەیگە
 ژن کە ناایە  واتاایە بەو ئەوە  باێ، پیاوسااالر ودادواکەوتاو کۆمەیگەیەکی چەتری ژێر لە ژنێک

 ساانبولی و خوداوەناد ژن کااتەی ئەو باووە پیااو ئەوە بەیکاو.. باێ تاوانباار یاان باێ خاۆی جەالدی
 و باووە هێازدا  و دەساەاڵ  پیرۆزکردنی کۆششی لە( نا ستاتیکیەکەی واتا بە جوانیی) بووە جوانیی

 و هێاز.. دیان بەپشتیوانیی!! کۆیوە کردۆتە ژنانی و باو فەرهەنگی کردۆتە پیاوساالریی فەرهەنگی
 پێاای بە دووەم، و یەکەم پااوەی بە کااردووە دابە  مرۆڤەکااانی.. کااردووە پیاارۆز خااۆی دەسااەاڵتی
 لێارەوە هەر!! مارۆڤە کە رەگەزە یەک مێینە و نێرینە ڕەگەزی کاتێکدا لە.. مێینە و نێرینە رەگەزی
 دەساتکردانەی وێانە ئەو هەماوو سڕینەوەی و مرۆ  رەگەزی بۆ گەڕانەوەیە رێگەچارە بڵێین دەتوانین

 و ماارۆ  وێنااای شااێواندنی بااۆ نەزانااانەوە داببااونەریتی و کوتااوور و دیاان ناااوی بە دەکێشاارێن کە
 !!مرۆڤایەتی
 یەکسااەر رادەچڵەکااێ دواییااانە ئەو زۆرەی ژنکااوژییە بەو ناااخەوە لە کەسااێک هەر :ئەحاامەد پااایزە

 چ باااارەوە لەو بەڕێاااز  رادەکێشاااێ، دەساااەاڵتداران تەواوی و مە حکاااو باااۆ تاوانکااااریی پەناااجەی
 دەبێژی؟
 چەتاااری دەکەنە دینێاااک و فەرهەنااا  و سیساااتەم دەساااەاڵتە و حکاااومە  ئەوە :ئیباااراهی  نالیاااا

 رووی لە هەروەهاااا!! باوکسااااالریی فەرهەنگااای لە یەکەمااان بەرپرسااای ئەوان لێااارەوە کاااۆمەیگە،
 مافاکااانی و ئااازادیی بااری لە ە(مەرجەع) تێیاادا دیاان کە دەکەن پیااادە یاساااگەلێک یاساییشااەوە

 هەر و دزێاااو کوتاااوورێکی هەر لەبەردەم بەرپرساااە حکاااومە  بەیاااێ بڵێاااین دەکااار  باااۆیە!! مااارۆ 
 و و بااڵدەسااتە تێیاادا هێااز دواجااار کە!! ژنکااوژیی تاااوانی و کااۆمەیگە تاکەکااانی نااابەرامبەرییەکی

 !!دەدر  جامئەن ژنکوژیی تاوانی و دەکر  پێشێل تێیدا ئازادیی
 یااان دەکەن؟ ژنااان رێکاراوەکااانی لە بەشااداریی کەمیاای بە زۆر ژنااان لەبەرچاای :ئەحاامەد پااایزە

 و مااا  لە داکااۆکیکەر و خۆیااان پشااتوپەنای بە ژنااان رێکاراوەکااانی ژنااان زۆری زۆربەی لەبەرچاای
 اشااتریب بە بەڕێااز  ئااایە پیاااوانە؟ دەسااتتێوەردانی هااۆی بە ئەوە  ئااایە نااازانن؟ ئازادییەکانیااان

 پێکبێ؟ یەکسانییاواز پیاوانی و ژنان لە ژنان رێکاراوی نازانی
 رێاراوێاک هەر نااکر !! کاۆمەیگەدا کاام لە!! ژناان رێکاراوی کام دەپرسین ئێمە :ئیبراهی  نالیا
 نااوی بێ پیاوگەراییدا رامانی و هۆشمەندیی و حیز  فەرمانی ژێر لە خۆی تایتڵی بکاتە ژن ناوی
 !!انژن ڕێکاراوی بنێین
 کاۆمەیگەی رێکاراوەکانی نەبێ، کارپێکراو یاسا و بکر  بەند تێیدا ئازادیی کە کۆمەیگەیەکدا لە

 رێکااراوی کاام لە ژن ئاێمەی ئیدی.. بن ئاغاکان و خێڵگەرایی و حیز  دەسەاڵتی بڵندگۆی مەدەنی
 !!!مەبەس  کام بۆ و بین چاالک ژناندا
 ژێاار لە ژنااان رێکاراوێکاای گەر نیاایە لەوە یەکالریاا هاایچ پرساایارەکە  دووەماای بەشاای وەاڵماای بااۆ

 پیااو رێکااراوەدا لەو چاالکواناان دەکار  باکەن، راشاکاوانە کااری ژنانادا و مرۆ  مافی بەندەکانی
 ! بکەن کار یەکسان کۆمەیگەیەکی و ئامان  یەک بۆ پێکەوە یان ژن یان بێ

 کە نێرێاک هەر یاان بارا و باوک یان هاوسەر بەرانبەر لە چەند تا ژن وەک خۆ  :ئەحمەد پایزە
 یاان خاۆ  ئێساتا تاا کە چاین کێشاەکان باووی؟ رزگاار پیاوسااالریی چەوسانەوەی لە دەژی لەگەیی
 چەوساێنەر و کۆنەپەرسا  پیااوانی بندەساتی لە تەواویای بە گشاتیی بە ژناان چوارچێاوەی لە خۆ 
 چین؟ رێگەچارەکان  نەبووی؟ ئازاد پیاوساالریی سیستەمی یان

 یاان تاۆیەک کێشاەی نەک کاۆمەیگەیەک کێشاەی واتا ژن کێشەی دەگوتر  کاتێک : ئیبراهی نالیا
 لە نەهاااتبن پیاوساااالریی گرفتاای دووچاااری دیااکە  ژناای چەناادین یااان ماان ئەشااێ ژن، وەک منێااک
 !فەرهەن  کردۆتە ژنکوشتنی کە کۆمەیگەیەک بۆ پێوانەیەک نابێتە ئەمە بەاڵم خێزاندا

 بە بکار  ژنێاک بەرامابەر تاوانێاک هەر دەبیان ، خاۆم ێشاەیک بە ژنێک هەر کێشەی ژنێک وەک من
 تاوانێااک هەر و ماارۆڤین رەگەزی مااێ و نێاار ئااێمەی پتاار لەوە .. دەیبیاان  خااۆم بەراماابەر تاااوان

 !من بەرامبەر تاوانە بکر  مرۆڤێک بەرامبەر
 

 :چنوورنامیق-27
 

  دەچەوسێتەوە، و سیستەمە دەست  کۆیوەى پیاوی 
 چاۆن( سیساتەم دەسات  دیوێکا  دەسات  دیوا ) دەبێ جا
 !بێ؟
 

 پیااو سروشاتی پێکهااتەی خودی ئایە :ئەحمەد پایزە
 دەکااا؟ ئافەریاادە جااۆرە بەو پیاااوان نێاار رەگەزی وەک
 بەو پیاااوان دەسااەاڵتە و دیاان و دابونەریاا  ئەوە یااان

 کاارتێکردنی جۆرێاک و ئاسا  بە یەکەو هەر هۆکاار هەردوو یاان هەن، کە دەهێانن بەرهەم شێوەیە
  هەیە؟ خۆیان
 لە جیاااوازە هەناادێک جەسااتەییەوە رووى لە پیاااوان بااایۆلۆژیی پێکهاااتەى راسااتە :نااامی  چنااوور

 و زاوزێکااردن کااردارى وەکااو ئەرکەکانیااان لە هەناادێک جیاااوازی  هااۆى بااووەتە ئەوە  ئااافرە ،
 کاااۆمەیگە کە هەیە دیاااکە خەساااڵەت  هەنااادێک بەاڵم ئاااافرە ، بە ایبەتەتااا ئەوە کە دایکاااایەت 
 دەستنیشاانکردن  لە دەرخساتووە مرۆڤادا هەیساوکەوت  چاۆن وەک مرۆڤەکانادا، سەر بە دەیسەپێن 
بەساەر ژینگەیاان کااریگەری  سۆسیۆلۆژیساتەکان هەیە گەورەش  کاریگەرییەک  هەروەها کەسایەت 
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 کاۆمەیگە کە هەیساوکەوتانەى ئەو و دابونەری  لە ئەوە  کارەکانیدا و ئەرک دیاریکردن  سەر بە

 .سەریاندا بە دەیسەپێنێ
 و ناهۆشایار ژناانی یاان ژناانن چەوسانەوەی باری ئەو هۆکاری پیاوان تەنیا ئایە :ئەحمەد پایزە

 چاااکترین یااان.. چیایە چااارە خۆیاان؟ بااارەی ئەو درێژەداناای لە هەیە خۆیاان رۆیاای دەساتەپاچە 
  رووەوە؟ لەو چین چارەسەر رێیەکانی
 مەساەلەى لە بەتاایبەتی  ناابەجێیە، هەباێ اشاتێکد هەر لە زیاادەڕۆی  من راى بە :نامی  چنوور

 کە فێمێنیستانەشا  ئاافرەتە ئەو زۆربەى تەناانە  داخەوە بە. ماێ و نێار رەگەزى نێوان یەکسانی 
 رەوشا  و کولتاوور سەر بە باشیان کاریگەرییەک  نەیانتوانیوە دەکەن ئافرە  مافەکان  لە داکۆکی 

 بپاارێزن، ئافرەتاان یاسا بە و یاسا دەسەاڵت  سەر بکەنە کار بتوانن یاخود هەبێ، کۆمەاڵیەتییدا
 لە هەناادێک ناااو لە دەکاار  لێااوە باساا  سااەردەمێکە یەکسااانییەى ماااف  ئەو تریشااەوە الیەکاا  لە

 خۆیاان مااف  هەنادێک پیاوەکان رادەیەى بەو کردووە، دروس  دایکساالری  لە جۆرێک خێزانەکاندا
 شا  هەماان دایکسااالریی بە باوکسااالریی ین گاۆڕ چاونکە نای  دیااۆ  بەوە  مان داوە، دەس  لە

 و یاسااا بە دەبااێ ئااێمە کەواتە خێزانااانە، ئەو ناااو لە نااابێ دروساا  بااا  مناادای  و دەگەیەنااێ
 ئەو. باێ مناداڵ یاان ژن و پیااو چ ئیتر بپارێزین چەوساوە تاک  ماف  مرۆڤەکان هۆشیارکردنەوەى

 بە ئااینی  کااریگەری  ئەوەنادە دابونەریتە و کولتوور دەسکردى ئەوەندەى تێدایە ژن  ئێستا بارەى
 لە باااس کە نمااوونە بااۆ مرۆڤەکااان، خەتاااى بااۆ کااراوە ئاسااانکاریی زۆر ئایناادا لە نیاایە، سااەرەوە

 کەچا  ناابێ، هەرگیاز ئەمە  رووداوە، ئەو ساەر لە هەباێ شایەد دوو لە پتر دەبێ دەکر ( زینا)
 جااااری  زۆر دەدر  ئاااافرە  مەرگااا  فتاااواى ئەلیکترۆنیااا  ناااامەیەکی کاااورتە و قساااەیەک بە هەر

 ئەوە دەدر ، خێاازان ناااو پیاوەکااان  و خێزانێااک ناااو ئافرەتااان  بڕیاااردان  بە ئااافرە  کوشااتن 
 .کۆمەاڵیەتییە سەقەت  کولتوورى زایبوون  و نادادوەریی ئەوپەڕى

 بەرزماان بڕواناامەى و پاایە و پاوە خااوەن ئاافرەت  چەنادین ئاێمە ناهۆشایار، ئاافرەت  دەیێن بۆ
 پێیااان و بهێاانن تاار ژنێکاا  چەنااد پیاوەکانیااان بەوەى رازیااین و دەکەن مێاارد هەو  بە سااەر هەیە

 بااۆیە. تاار ئافرەتااان  لەگەڵ دەکەن ماااڵ دەرەوەى لە پەیوەناادییەکان  لە چاوپۆشاای  و قەبااوویە
 ساەرەکی  هۆکاارى کەواتە نااکر ، چارەساەر ئاافرە  تارى دەزگەکان  و رێکاراو بە ئافرە  پرس 
 دەساتی فێمێنیسا  پیااوان  ئافرەتاان مااف  لەمەڕ یاساکان  خۆ ژنانن، هەر ژنان بەتییەىنەگ لەو

 ئەوە'' دەیاێن باکەن، چا  پیااوان هەبێ فرەژنی  بە باوەڕیان ژنان کە بەاڵم هەبووە، تێدا بااڵیان
 ! ''داویەت  خوا و نیتمەتە
 یەکسااەر رادەچڵەکااێ انەدواییاا ئەو زۆرەی ژنکااوژییە بەو ناااخەوە لە کەسااێک هەر :ئەحاامەد پااایزە

 چ باااارەوە لەو بەڕێاااز  رادەکێشاااێ، دەساااەاڵتداران تەواوی و حکاااومە  باااۆ تاوانکااااریی پەناااجەی
 دەبێژی؟
 دەسااەاڵت  و باوکساااالرییە سیسااتەمە ئەو بااۆ پەنااجە کە تاااکە رەواى مااافی ئەوە :نااامی  چنااوور
 بیااارە ئەو ىئەساااتۆ باااااتە ژنکاااوژیی تااااوان  زۆرى بەشاااێک  و بکاااا درێاااژ حکاااومە  و سیاسااای 

 پاساااااوى بە و چەسااااپیوە ئافرەتانیشاااادا و ژنااااان زۆربەى مێشااااک  لە تەنااااانە  کە پیاااااوانەیەى
 زۆر باااارەس ئەو ژنکوشااتن، کااردارى بە دەدەن رەوایەتاا  شاااەرە  پاراسااتن  و تااۆیە سااەندنەوەى

 چارەسااەرکردن  بااۆ نەناااوە هەنگاویااان پەرلەمانتارەکااان خااانمە نااایێ . خۆمااان الى لە ئاشااکرایە
 کوشااتن  مەسااەلەى لە دەبااێ بەاڵم دەنااایێن، دەسااتیەوە بە ئافرەتااان کە دزێااو دیاااردەى دێکهەناا

 چاۆن هەباێ، یاساا ئەگەر باشە بگیر ، دیاردەیە لەو بەر سزادان و بەیاسا و بن بوێر زۆر ئافرە 
 کاو  لە دەکەن کار شەیتەرەکان لە ئەوانەى بیانکوژن، و ببەنەوە شەیتەرەکان لە ئافرە  دەتوانن

 ئاارا نەیەتە بکاوژان سازادان  باۆ توناد یاسایەک  هەتا کەواتە بپارێزن، ژنانە ئەو رۆح  توانندە
 .تر هیچ  و دەخەن دوا ماوەیەک بۆ واڵتەکەم ژنان  مەرگ  تەنیا رێکاراوانە و شەیتەر ئەو

 یااان دەکەن؟ ژنااان رێکاراوەکااانی لە بەشااداریی کەمیاای بە زۆر ژنااان لەبەرچاای :ئەحاامەد پااایزە
 و مااا  لە داکااۆکیکەر و خۆیااان پشااتوپەنای بە ژنااان رێکاراوەکااانی ژنااان زۆری زۆربەی یلەبەرچاا

 باشااتری بە بەڕێااز  ئااایە پیاااوانە؟ دەسااتتێوەردانی هااۆی بە ئەوە  ئااایە نااازانن؟ ئازادییەکانیااان
 پێکبێ؟ یەکسانییاواز پیاوانی و ژنان لە ژنان رێکاراوی نازانی
 دەمەو  کارد، پێا  ئامااژەم پێشاوو پرسایارى وەاڵما  لە کە هۆکاار هەندێک لەبەر :نامی  چنوور
 ئەو خاااوەن  هێشااتا دەکەن کااار رێکاراوەکاناادا و بەرزەکااان پۆسااتە لە ژنااانەى لەو هەناادێک بڵاێ 

 بیروبااوەڕى دەست  کۆیوەى هێشتا کەواتە ژنان، بەرزى نموونەى بە ببن کە نین هزرییە هۆشیارییە
 پایپشااتی الیەنێااک کاتێااک تریشااەوە الیەکاا  لە رێااوە، ەدەڕۆن پیاااوانە پرۆگراماا  پێاا  بە و کااۆن

 ئەو رێنوێنییەکاااان  بە باااێ پابەناااد رێکااااراوە ئەو دەباااێ دەکاااا ئافرەتاااانە رێکاراوێکااا  ماااادی 
 ئەو ئەوە نەبااێ دروساا  بااااڵوە هۆشاایاری  و ئااابووریی رووى لە ئااازاد تاااکێک  تااا پایپشااتیکەرە،
 قەوارەی دروسااتکردن . بااا  ئەنجااام  گاااتەنا کارەکانیااان و دەباان گااۆجیی تووشاا  رێکاااراوانە
 و ژن بە ئەنجاااام دێاااتە کاااۆمەڵ تاکەکاااان  نااااخ  ئاااازادبوون  و خۆڕۆشاااەنبیرکردن بە ساااەربەخۆ
 . پیاوەوە
 کە نێرێاک هەر یاان بارا و باوک یان هاوسەر بەرانبەر لە چەند تا ژن وەک خۆ  :ئەحمەد پایزە
 یاان خاۆ  ئێساتا تاا کە چاین کێشاەکان وی؟باو رزگاار پیاوسااالریی چەوسانەوەی لە دەژی لەگەیی
 چەوساێنەر و کۆنەپەرسا  پیااوانی بندەساتی لە تەواویای بە گشاتیی بە ژناان چوارچێاوەی لە خۆ 
 چین؟ رێگەچارەکان  نەبووی؟ ئازاد پیاوساالریی سیستەمی یان

 کااراوەدا هەم و رۆشااەنبیر خێزانێکاا  لە هەم بەوەى باا  بەخااتەوەر زۆر ماان رەنااگە :نااامی  چنااوور
 کااراین، پەروەردە بەخۆبااوون باااوەڕ بنەماااى لەسااەر خوشااکەکانمدا و باارا لەگەڵ و بااووم پەروەردە
 .بەرهەم دێنێتە دروس  نەوەیەک  دروس  پەروەردەى کەواتە

 ئارامماااان مااایێک  شاااعیردا ى(لەتیاا  یوسااا ) لەگەڵ هاوسااەرگیریی  پڕۆسااەى لە دیسااانەوە 
 کاردین مانادووى زۆر نااوخۆ شاەڕى و الیەنەکاان ی ناتەباا کێشاەکان  دیساانەوە بەاڵم ناا، پێکەوە
 ئەزماااوونێک  بە کااارد، بەرجەساااتە( جەنااا  شاااکاوەکان  مەرکاااانە) شااایترى کاااۆمەیە لە ئەویشااا 
 و شاەڕ و سیساتەم دەسات  کۆیوەى پیاوانی  کرد هەست  روانگەیەوە لەو تێپەڕین، ژیاندا تفتوتای 

 هەمیشااە ناااکر  بااۆیە دەباانەوە مەرگ رووبەڕووى و دەچەوسااێنەوە ماان وەکااو و نااانن پەیاااکردن 
( سیساتەم دەسات  دیوێکا  دەسات  دیوا ) گشتی  بە بکەین، تاوانباریان و بگرین پیاوان لە سەنگەر
 ئەو ئااازاد باااوکێک  و دایااک لە ئااازاد رۆیەى دروسااتکردن  و هۆشاایاریی تەنیااا! بااێ؟ چااۆن دەبااێ
 نازان ؟ دەبێ دروس  کەى ئەوە  دەکەنەوە، کەم کێشانە

 

 :کەژاڵئیبراهیمخدر-22
 

 رێکاراوێکاای بااۆیە هەیە، پیاوساااالرییمان حکاومەتێکی
 کۆتاایی تاا پێویساتە سەردەمییانەمان و یەکسانییاواز

 .بهێنێ چەوسانەوە و دووبەرەکیی بە
 

 نێااو مەزناای بااوونەوەرێکی ژن :خاادر ئیبااراهی  کەژاڵ
 بە نەخشاێنراوە باوونەوەرێکی فراوانەیە، کۆمەیگە ئەو

 باااااوونەوەرێکی ژن هێمنیااااای، و ناساااااکیی و جاااااوانیی
 ژیاااان بە جاااوانیی ئەو نااارخە، بە و مەزن لەرادەبەدەر
 مندایااااادانی لەنێاااااو نەوەیەک ئەوە هەر دەبەخشاااایێ،

 لەنێااو ژن ئەوەی دەیااااتەوە، و دەنااێ بونیااا  خۆیاادا

 خۆشەویساتیی و ساۆز کە دەکار  چااوەڕوان لاێ ئەوەی هەر هێنێپێکیادە بەختەوەریی بۆ کۆمەیگەدا
 دنیااا و بااووبێ بااڕین و کوشااتن و هەیگیرساێنەری و چەوسااێنەر ژن نەبااووە دنیااادا لە ببەخشاێتەوە،

 پیااوە هەر ئەوە بکاا؟ پاتەو خۆی پێگەی تاکو خۆیدا ژنساالریی دەسەاڵتی لەپێناوی بکا، خاپوور
 دوو پێکەوەژیانادا لە پیااو و ژن دەساەاڵ ، گرتنەدەساتی بۆ دەگرێتەبەر ترسناکە رێگە ئەو دروس 

 بەاڵم باکەن، نماای  کاۆمەیگە پاێگەی دەتاوانن هەردووکیاان بە و یەکترین خۆشەویستی بوونەوەری
 لە.. خۆیاادا دەسااەاڵتی و مااانەوە پێناااوی لە پیاااوە هەر پااێچەوانەیە روودەدەا ئەوەی داخەوە بە

 و گوفتااار دەبیانن بااۆیە دەباڕ ، خۆیاادا قەدی بە ژیاان اییباا خۆیادا ئارەزووەکااانی و حەز پێنااوی
 لەو جیااااوازە زۆر دەبینااار  پیااااوانەوە رەگەزی لە کە چەوساااانەوەی ئەو جیااااوازن، رەفتارەکاااان
 مااااایوێرانیی و کوشااااتن و چەوسااااانەوە دەیبینااااین وەک بااااۆیە هەیە، ژنەوە هەسااااتی لە کااااردارەی

هەناااادێکیان کە ناشاااایرینەی رێاااارەوە ئەو بااااۆ داخەوە بە پیاااااوانە، زۆری بەشااااێکی جیهااااانبینیی
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 .گرتوویانەتەبەر
 ئافەریادە جاۆرە بەو پیاوان نێر رەگەزی وەک پیاو سروشتی پێکهاتەی ودیخ ئایە :ئەحمەد پایزە
 یاان هەن، کە دەهێانن بەرهەم شاێوەیە بەو پیااوان دەساەاڵتە و دیان و دابونەریا  ئەوە یان دەکا؟
  هەیە؟ خۆیان کارتێکردنی جۆرێک و ئاس  بە یەکەو هەر هۆکار هەردوو
 لە تااۆیەکردنەوەیە رەگەزێکاای و ەسااەاڵتداریید سروشاتێکی پیاااو سروشااتی :خاادر ئیباراهی  کەژاڵ
 لە هەر گرتنەدەساااا  دەسااااەاڵ  بااااۆ خۆشەویسااااتیی هااااۆی بە پیاااااو ژنە، کە بەراماااابەر رەگەزی

 و حەز لەو بەشاێکی تااکو خۆی، هەژموونی سەپاندنی بۆ گەڕاوە دەسەاڵتدا دوای بە دروستبوونیەوە
 ئەو تونادی رەگەزی بهێناێ، ەکاریانب خۆی تایبەتی مەرامی بۆ هەیەتی کە نێرگسییانەی ئارەزووە

 پاشاەرۆژ کە بکااتەوە بیار ئەوەی باێ بەکاریادەهێنێ ئاوەزیدایە لە ئەوەی دەبێ تووڕە کاتێک وایە
 کاۆمەیەوە گاۆڕانی قۆناغەکاانی ساەرەتای لە هەر بۆمااوەیە پێکهااتەیە ئەو زۆرجاار روودەدەا، چی

 و دەربەگااایەتی و خێاڵیەتیای غەکاانیقۆنا هەماوو  دەسااەاڵتدارەکان پیااوە ئەوەتاا.. باووە دروسا 
 وەک ژن هەزاران زووشاەوە ساەردەمی لە هەر.. بەکارهێنااوە خۆیاان مەرامەکانی بۆ سەرمایەدارییان

 پاێ خۆیانیاان ئارەزووەکاانی تااکو کاراون کاۆیوە و بەکاارهێنراون تایبەتییەکاان مەرامە باۆ کەنیزە
 . بکەن تێر

 و ناهۆشایار ژناانی یاان ژناانن چەوسانەوەی باری ئەو هۆکاری پیاوان تەنیا ئایە :ئەحمەد پایزە
 چاااکترین یااان.. چیایە چااارە خۆیاان؟ بااارەی ئەو درێژەداناای لە هەیە خۆیاان رۆیاای دەساتەپاچە 

  رووەوە؟ لەو چین چارەسەر رێیەکانی
 ئەویاااا  دەکاااااتەوە کۆیااااان جیهااااانبینییەک مەزنە بااااونەوەرە دوو ئەو :خاااادر ئیبااااراهی  کەژاڵ

 رووی لە بااان یەکساااان تێیااادا مرۆڤەکاااان کە دیناااایەک جاااوانترکردنی و یاااانژ باااۆ خۆشەویساااتییە
 و زانسا  و رۆشانبیریی کاتێاک مەخاابن نزیکباوونەوە، لێک ئاراستەی بە گۆشکردنیان و بیرکردنەوە
 ئاا د ، کۆتاایی و ناابێ میاوانی عەقا  ژیان بۆ خۆشەویستیی بەخشینەوەی لە تێڕامان و زانیاریی
 دوو وایکااردووە دەسەاڵتەشااە ئەو هەر دەباان، دروساا  کێشااەکان و ەکااانگیروگرفت سااەرەتای لێاارەوە
 بە  باێ ژنای  وەنەباێ بباێ، دروسا  ژیاان جاوانیی باۆ هۆگریی بو بیرکردنەوە لە جیاواز جیهانی
 هااایچ ژن چاااونکە کەمیااای، بە زۆر بەاڵم بەردەکەو  خۆیاااان بەشااای ئەوانااای  کێشاااانە لەو باااووبێ

 تواناای گاوێرەی بە ژنای  پێویساتە باۆیە بکاا، پاتەو خاۆی پێگەی تا نییە بەدەستەوە دەسەاڵتێکی
 مومانێکااانەوە ناااو رۆبچێااتە پتاار و بکااا کۆشاا  زانیااارییەوە و زانساا  و رۆشاانبیریی رووی لە خااۆی
 و نەوە خسااتنەوەی هااۆی بە ژن دەکاااتەوە، هەمااووان بااۆ باااوە  بەختەوەریاای و کااامەرانیی تاااکو
 ئای  راپەڕانادنی و مناداڵ بەخێاوکردنی و هەژاریی و گوزەران و ژیان و ماڵ رۆژانەی گرانی ئەرکی

 .بکا رەفتار هۆشیارانە بیربکاتەوەو پێویس  گوێرەی بە نەیتوانیوە رۆژانە کارەکانی و
 یەکسااەر رادەچڵەکااێ دواییااانە ئەو زۆرەی ژنکااوژییە بەو ناااخەوە لە کەسااێک هەر :ئەحاامەد پااایزە

 چ باااارەوە لەو بەڕێاااز  رادەکێشاااێ، راندەساااەاڵتدا تەواوی و حکاااومە  باااۆ تاوانکااااریی پەناااجەی
 دەبێژی؟
 لە دەنگادان و گفتوگاۆ و قساە لە خۆیاان وەکاو هەمووماانە باوکی دەسەاڵ  :خدر ئیبراهی  کەژاڵ
 یاساا بە خۆیاان ئەوان دەکەن، باۆ بانگەوازی بۆچوونەکانیان باوکردنەوەی و هەیبژاردنەکان کاتی

 بە خزمەتکاردن ساەر دێاتە کاتێاک داخەوە بە ەاڵمب دەزانان کاۆمەیگەیە ئەم خزمەتکاری و داڕێژەر
 و حکاومە  نااو لە و کاۆمەیگە نااو لە دەساتەوەیە بە چای دەساەاڵتی ژن دەکەوێاتەوە، تار جۆرێکی

 ئەویااا  کە دەساااتەوەیە بە نمایشاااکاری پۆساااتێکی چەناااد دەیبیناااین وەک ئەوەتاااا حیزبەکانااادا،
 خزمەتای باۆ بێ تواناشیدا لە ئەوەی کەمە، پۆستێکی چەند تەنها کە دەکەن دیار بۆیان حیزبەکان

 بۆماااوە کااۆنی دابااونەریتی داخەوە بە بەاڵم خۆشااگوزەرانیی، بااۆ دەکااا بەرجەسااتەی کۆمەیگەکەمااان
 وایکااردووە ئەوەشااە هەر.. بکااا خاازمە  دەیەو  خااۆی کە شااێوەیەی بەو نەتااوانێ ژن کە وایکااردووە

 نەباێ جاۆرە بەو یاساا  و مەیگەوەکاۆ و خێازان نااو رۆبچنە دابونەریتەکان و بن زۆر ناکۆکییەکان
 و دەربەدەریای و ساوتان و کوشاتن هەوایای دەیاان رۆژانە کۆبکااتەوە، ساایەیدا لەژێر هەموومان کە

 و خەواناادووە خااۆی گااوێی ئاسااتیاندا لە دەسااەاڵ  داخەوە بە کە دەبینااین بەناادکردن و مااایوێرانیی
 هەوایای دەیاان رۆژانە باۆیە چێ،ناا کێشاەکانەوە دەنا  بە و پیاوساالرییە حکومەتێکی حکومەتی 
 سەرسااوڕمان و نااامۆبوون تووشاای یەکسااانییاوازی و پێشااکەوتووخواز مرۆڤاای کە دەبیسااتن جەرگبااڕ
 . کردووە
 یااان دەکەن؟ ژنااان رێکاراوەکااانی لە بەشااداریی کەمیاای بە زۆر ژنااان لەبەرچاای :ئەحاامەد پااایزە

 و مااا  لە داکااۆکیکەر و خۆیااان پشااتوپەنای بە ژنااان رێکاراوەکااانی ژنااان زۆری زۆربەی لەبەرچاای
 باشااتری بە بەڕێااز  ئااایە پیاااوانە؟ دەسااتتێوەردانی هااۆی بە ئەوە  ئااایە نااازانن؟ ئازادییەکانیااان

 پێکبێ؟ یەکسانییاواز پیاوانی و ژنان لە ژنان رێکاراوی نازانی
 و حیاز  کە هەیە ساەنتەرانەوە و رێکااراو ئەو باوونی بە پەیوەندیی ئەوە :خدر ئیبراهی  کەژاڵ

 مەرامە خزمەتای باۆ دەساەاڵ  زۆربەیاان: کاردوون دروستیان خۆیان بەرژەوەندیی پێناو لە حکومە 
 و کااۆر و شاەقام سااەر دەیاانهێنیتە ویسااتی کاتێاک هەر دەهێنااێ، بەکاریاان خۆیااان تایبەتییەکاانی

 و چاااالکوان ژناای سااەنتەرانە و رێکاااراو لەو وەنەبااێ دەدەا، ئەنجااام پااێ مانگرتنیااان و کۆبااوونەوە
.. شاوێنێک هایچ ناگااتە ئەوانە دەنگای بەاڵم نەباێ مەدەنای کاۆمەیگەی و رۆشنبیر و ێشکەوتناوازپ

 بەشاای دەیبینااین وەک بااۆیە بااکەن، پاشەکشااە و باان هااوودە بااێ ژنااانە ئەو زۆربەی دەکااا وا ئەوە 
 و نااازانن خۆیااان پشااتیوانی بە گرووپااانە و سااەنتەر و رێکاااراو ئەو کااۆمەیگەیەدا لەو ژنااان زۆری
 باااوونی مااان بەاڵم نیااایە، لەگەییانااادا پەیوەنااادییەک  هااایچ خاااۆم باااۆ مااان دووردەکەونەوە، لێیاااان

 تاا دەزانا  ساەردەمییانە پێویساتییەکی بە بکا ژنان دۆزی بە خزمە  کە یەکسانییاواز رێکاراوێکی
 . کۆبکاتەوە خۆیدا چەتری لەژێر هەموومان
 کە نێرێاک هەر یاان بارا و باوک یان هاوسەر بەرانبەر لە چەند تا ژن وەک خۆ  :ئەحمەد پایزە
 یاان خاۆ  ئێساتا تاا کە چاین کێشاەکان باووی؟ رزگاار پیاوسااالریی چەوسانەوەی لە دەژی لەگەیی
 چەوساێنەر و کۆنەپەرسا  پیااوانی بندەساتی لە تەواویای بە گشاتیی بە ژناان چوارچێاوەی لە خۆ 
 چین؟ رێگەچارەکان  نەبووی؟ ئازاد پیاوساالریی سیستەمی یان

 پێویسااتە کە ئەوەیە دەخااوازین بااۆ ئاااواتی هەموومااان کە هیااوایەی ئەو :خاادر یبااراهی ئ کەژاڵ
 جیاااوازیی بااێ بە هەموومااان تاااکو کاایەوە بێااتە یاسااا بە پێشااکەتوو و یەکسااانییاواز دەساەاڵتێکی
 ئااواتمە نەگاا، پێ ئازاری پەنجەشی یەک کەسێک هیچ دەکەم حەز ژن  کە خۆم بۆ من کۆبکاتەوە،
 دووبەرەکیای و بکێشاێ تایبەتیی بە کوردستان و گشتیی بە جیهان کۆمەیگەی ەسەرب باڵ یەکسانیی

 و کۆمەیگە و خێزان ناو لە چەوسانەوەمان تااڵوی زۆرمان زۆربەی چونکە بێ کۆتایی چەوسانەوە و
 بە دەسات  کاتێاک هەن، بیرەوەرییاانە ئەو هەموومانادا رابردووی لە.. چەشتووە قوتاباانە  بگرە

 دەچاووم سایمینارێک یاان کۆرێاک باۆ کە بکەمەوە، باڵوی خۆمەوە ناوی بە نەمتوانی دکر شیترنووسن
 دەسااەاڵتە و دابونەریاا  ئەو هااۆی بە بااووم قەاڵدز  لە کە دەکاارا، لەگەڵ لێپێچیاانەوەم چەناادین

 شاایترم کە جااار زۆر دی، بێاانمە ئارەزووەکااان  و حەز خااۆم ویسااتی بە نەماادەتوانی خێڵەکییااانەوە
 لەگەڵ جاااار دەیاااان پێکەوەنااااوە هاوسەرییشااا  ژیاااانی کە ئەوە  دوای ڕەکاااانکۆ لە خوێنااادۆتەوە

 باۆتە گریاان و خاوارەوە هااتۆتە چاوانمادا بە فرمێساک شاەوانە و باوومە دەمەقایە تووشی براکان 
 هەمە کە رزگااربوونەی ئەو و هەییادەمژم کە ئاازادییەی هەوای ئەو ئێساتا ناشارمەوە لێ  میوان ،

 ژناان پێویستە بۆیە دەکا، لێ پشتیوانیی  زۆر ئەو چونکە دەگەڕێتەوە ەکەمهاوسەر بۆ سەرچاوەکەی
 و پیاوساااالریی دەساەاڵتی لە دوور و جیااواز جیهااانێکی باکەن کۆشا  خۆیااانەوە تواناای هەماوو بە

 فەراهەم خۆیااان بااۆ شایسااتە ژیااانێکی ببااێ، رزگاریااان و کااایەوە بهێاانە کۆنەپەرسااتیی بیروباااوەڕی
 چەوسانەوە؟ لە بێ دوور و ببێ دروس  کۆمەیگەکەمان بۆ ڕشنگدارپ نەوەیەکی تاکو بکەن
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 :الوژەجەواد-22
 

 و پەروەردە گەورەی قورباااانییەکی پیااااوان و ژناااان
  دینیین، کولتووری
 بەیاااکە ژنکاااوژیی لە بەرپرساااە هەر نەک دەساااەاڵ 
 .پێداوە پەرەشی

 
 سروشااتی پێکهاااتەی خااودی ئااایە :ئەحاامەد پااایزە
 ئافەریادە جاۆرە بەو پیااوان نێار رەگەزی وەک پیاو

 دەساااەاڵتە و دیااان و دابونەریااا  ئەوە یاااان دەکاااا؟
 یااان هەن، کە دەهێاانن بەرهەم شااێوەیە بەو پیااوان
 جۆرێاااااک و ئاسااااا  بە یەکەو هەر هۆکاااااار هەردوو

  هەیە؟ خۆیان کارتێکردنی
 فێار مرۆڤەکاان ەکولتاوور ئەوە باێ، تونادوتیژ پیاو پێکهاتەی خودی وانییە پێ  من :جەواد الوژە
 بەسااەر پیاااوان کە دەکااا فێریااان. بەهێزتاارن ژنااانن کە تریااان بەشااەکەی لە بەشااێکیان کە دەکااا

 ئەو( حەدیاس و ئاایە ) نااوی ژێار لە داخەوە بە بان، فەرمانیاان لەژێار دەباێ و هەیە ژنانیاانەوە
. دەکەن ردەپەروە شااێوەیە بەو مرۆڤەکااان سااایە هەزاران و گیااراوە پێااوە دەسااتی قێاازەونە کولتااوورە
 و دەکااا گەشااە لەوێشااەوە هەر و ماارۆڤە تێگەیشااتنی و عەقاا  دروسااتکەرکەی کە شااتێکە کولتااوور
 ئیرادەیەکاای بە پێویسااتی گۆڕانکااارییە  ئەو ئااایوگۆڕە، شاایاوی دابونەریاا  واتە دەبااێ، تااۆکمەتر
 واڵتە لە داخەوە بە بەاڵم هەیە، کااااۆمەاڵیەتی شۆڕشااااێکی بە پێویسااااتی هەیە، بەهێااااز سیاساااای

 بااۆ باادر ، ئەنجااام جااۆرە لەو شۆڕشااێکی نااایەنەو  دەسااەاڵتدارانیان ئیسااامییەکاندا کەوتااووەدوا
 هەیگار ، کاۆمەیگە هۆشایاریی بۆ هەنگاو نییە بەرژەوەندییدا لە هەرگیز کوردی دەسەاڵتی نموونە
 .بهێڵنەوە نەهامەتییدا و ژێردەستەیی لە ژنانن کە کۆمەیگە نیوەی دەیانەو  ئەوان
 و ناهۆشایار ژناانی یاان ژناانن چەوسانەوەی باری ئەو هۆکاری پیاوان تەنیا ئایە :ئەحمەد پایزە

 چاااکترین یااان.. چیایە چااارە خۆیاان؟ بااارەی ئەو درێژەداناای لە هەیە خۆیاان رۆیاای دەساتەپاچە 
 رووەوە؟ لەو چین چارەسەر رێیەکانی
 دینیایەن کولتاوورە و پەروەردە ئەو گەورەی قورباانییەکی پیااوان و ژناان من رای بە :جەواد الوژە
 کەوا نیایە ژنی  سووچی هاوکا .. پیاوساالرە کە نییە پیاو سووچی ئەوە کرد، باس  لەسەرەوە کە
 وەک نابەرابەرییەکاااان هەمااوو دەباااێ و هەیە ئەوەوە بەسااەر دەساااەاڵتی و شااکۆ پیااااو کااراوە فێاار

 . بکا قەبووڵ سروشتیی بنەمایەکی
 دیان و باار  بەڕ  کۆمەیگە لە کۆمەاڵیەتی شۆڕشێکی دەبێ پێدا، ئاماژەم سەرەوە لە هەروەک من
 یاساای دەباێ. پێبێ کۆتایی رۆژانەماندا ژیانی لە دین دەستتێوەردانی و بکرێتەوە جودا دەویە  لە

 پڕۆسااەی رێااگەی لە مناادایییەوە لە هەر. بکاار  پااێ کاااری و دابڕێااژر  و پیااا و ژن یەکسااانیی
 ناین( عەقا  نااقس و زەعیفە) کەسیان پیاو و ژن و کوڕ و کچ کە بکرێن فێر مرۆڤەکان خوێندنەوە

 . خواستەکانیاندا و ما  لە یەکسانن مێ و نێر و
 یەکسااەر رادەچڵەکااێ دواییااانە ئەو زۆرەی ژنکااوژییە بەو ناااخەوە لە کەسااێک هەر :ئەحاامەد پااایزە

 چ باااارەوە لەو بەڕێاااز  رادەکێشاااێ، دەساااەاڵتداران تەواوی و حکاااومە  باااۆ تاوانکااااریی پەناااجەی
 ژی؟دەبێ
 نااو هەر ژێار لە روودەدا کاۆمەیگە لە تاوانێک هەر کە نییە تێدا گومانی هیچ ئەوە :جەواد الوژە

. مرۆڤەکااان ئاسایشاای و ژیاان لە بەرپرسااە دەساەاڵ . بەرپرسااە لێاای دەساەاڵ  بااێ، ناونیشاانێک و

 و بەڕێوەبباااا کاااۆمەیگە رۆشااان پاناای پێااای بە زانساااتییانە بنەمااایەکی ساااەر لە دەباااێ دەسااەاڵتە
 .بدۆزێتەوە گرفتەکان بۆ شیاو چارەسەری سەرەوە، بباتە گشتیی شیارییهۆ

 سااەرەتای لە هەر کااوردی دەسااەاڵتی دەگەڕێااتەوە، ژنااان رەشااەکوژیی و تیاارۆر مەسااەلەی بااۆ ئەوەی
 و تیارۆر ژناان باۆ ئەوان دیااری کاۆمەیگە، لە ژنکوشاتندا کولتاووری بە پەرەی نەوەتەکانەوە سایی

 دیااردەیەکی کاردە ژنکوشاتنیان ئەوان(. شاەرە  و ناامووس) نااوی ژێار لە ژناان باۆ بوو رەشەکوژیی
 یاساایی سازای دەساوڕێنەوەو ئاازادانە ژنکوژەکاان ئێساتا تا دیکەوە الیەکی لە. کۆمەیگە لە بەرچاو
 ژنااان بکااوژانی ناااوە ئەو لەژێاار و دەرکااردوە پەرلەمااان لە گشااتییان لێبااووردنی یاسااای نااادرێن،
 الیەن لە کە نااااکەن ژناااان بە بەرانااابەر توناادوتیژیی دژە یاساااای بە کاااار دەساااوڕێنەوە، ئااازادانە

 بەر یاااخود نااادرێن یاسااایی ساازایەکی هاایچ ژنکوژەکااان کاتێکاادا لە. پێاادراوە دەنگاای پەرلەمااانەوە
 باێ بە و دەدا ژنکوشاتن بە پەرە پتر کە نییە تێدا گومانی ئەوە دەکەون، گشتیی لێبووردنی یاسای
 .دەکەنەوە بارە سێ و دووبارە نتاوانەکەیا ژنکوژەکان ترس
 یااان دەکەن؟ ژنااان رێکاراوەکااانی لە بەشااداریی کەمیاای بە زۆر ژنااان لەبەرچاای :ئەحاامەد پااایزە

 و مااا  لە داکااۆکیکەر و خۆیااان پشااتوپەنای بە ژنااان رێکاراوەکااانی ژنااان زۆری زۆربەی لەبەرچاای
 باشااتری بە بەڕێااز  ئااایە ؟پیاااوانە دەسااتتێوەردانی هااۆی بە ئەوە  ئااایە نااازانن؟ ئازادییەکانیااان

 پێکبێ؟ یەکسانییاواز پیاوانی و ژنان لە ژنان رێکاراوی نازانی
 لە ژناان متماانەی جێی ببنە نەیانتوانیوە کە ژنانن رێکاراوەکانی ئەوە وایە پێ  من :جەواد الوژە

 هەر پێشاەوە، دەبەنە حیزبەکانیاان سیاساەتی و حیازبیین رێکااراوانە ئەو زۆری بەشای کوردستان،
 دەساەاڵتی سایەی لە هەر داوە، فرەژنیی یاسای بە دەنگیان پەرلەمان هۆیی لە ئەوانن حیزبەکانی
 بااۆ ژنانێااک کە بیسااتومانە و بینیومااانە جااار زۆر. دەسااەنێ پەرە ژنکوشااتن کە ئەوانە حیزبەکااانی
 ەساتیراد نابەرپرساانە زۆر ئەوان بەاڵم بردوە، رێکاراوانە ئەم بۆ پەنایان کێشەکانیان چارەسەری

 هاااۆی بااۆتە ئەوە ماان رای بە زۆرتریااان، ئاااازاردانی مااایەی بااوونەتە کااردونەتەوە، کەسااوکاریان
 باۆ بوونیاان فەلساەفەی رێکااراوانە لەو دیاکە بەشاێکی. رێکاراوانە بەو ژنان متمانەی لەدەستدانی

 و جااێگە هێشااتنەوەی بااۆ تێکۆشااانیان و خەبااا  ئەوانە مەدەناایەتە، و رۆشااەنبیریی دژایەتییکردناای
 . ئیسامییەکان رێکاراوە لەوانە پوەدوویی، لە ژنانە رێگەی
 کە نێرێاک هەر یاان بارا و باوک یان هاوسەر بەرانبەر لە چەند تا ژن وەک خۆ  :ئەحمەد پایزە
 یاان خاۆ  ئێساتا تاا کە چاین کێشاەکان باووی؟ رزگاار پیاوسااالریی چەوسانەوەی لە دەژی لەگەیی
 چەوساێنەر و کۆنەپەرسا  پیااوانی بندەساتی لە تەواویای بە گشاتیی بە ژناان چوارچێاوەی لە خۆ 
 چین؟ رێگەچارەکان  نەبووی؟ ئازاد پیاوساالریی سیستەمی یان
 خەباا ، و بەرەنگااریی چەمکای بچاووکە کاۆمەیگەیەکی خۆیادا چوارچێوەی لە خێزان :جەواد الوژە

 دیموکراسااییە ، و تێگەیشااتن دەگاااتە تااا و سیاساایی کەشااوهەوای و هۆشاایاریی دەسااەاڵ ، مومانێای
 نایەکساانیی و پیاوساالریی دەستی قوربانیی ئێمە لە یەکێک هەر وایە پێ  من دەبینن، رۆڵ تێیدا

 تەواو مرۆڤێکاای خێزاناادا چوارچێااوەی لە وایە پااێ  ماان دەگەڕێااتەوە، خااۆم بااۆ ئەوەی. کااۆمەیگەین
 دەسات  بە ئاساانیی بە وا ئەمە . دەژیا  یەکساندا پەیوەندییەکی لە هاوسەرەکەم لەگەڵ و ئازادم

 خاۆمەوە خێازانەکەی لە ژن قاازانجی بە گۆڕانکااریی و پیااو و ژن یەکساانیی باۆ خەبا  نەهێناوە،
 و داوە زۆرم قورباانیی رێگەیەشادا لەو و کاردوە خەباات  خاۆم ئاازادیی بۆ سەرەتا پێکردوە، دەست 

 دژوارە نەباێ، اوەیەئا دەساتی خۆیادا خێزانەکەی چوارچێوەی لە ژن ئەگەر. دەکەم پێوە شانازییشی
 .بکا پیاو و ژن یەکسانیی و ژنان رزگاریی بۆ شەڕ بتوانێ
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ژنانوپیاوانقوربانییەکیگەورەیپەروەردەوکولتووریدینیین،


 .دەسەاڵتنەکهەربەرپرسەلەژنکوژییبەڵکەپەرەشیپێداوە
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 چەوساااوەیە، و دیاال ژناای ی روەرده پااه خااۆی پیاااو
 ناتەندروسااااتە، و دیاااال تاااااکێکی خااااۆی  واتااااه که

 .  یداکردنه په نان ژنان ئازادیی بۆ خاڵ گرنگترین
 

 سروشاتی پێکهااتەی خاودی ئاایە :ئەحامەد پایزە
 ئافەریادە جۆرە بەو پیاوان نێر رەگەزی وەک پیاو
 دەساااەاڵتە و دیااان و دابونەریاا  ئەوە یاااان دەکااا؟
 یاان هەن، کە دەهێنن بەرهەم شێوەیە بەو پیاوان
 جۆرێااااک و ئاساااا  بە یەکەو هەر هۆکااااار هەردوو

  هەیە؟ خۆیان کارتێکردنی
 ر ساه له  بووه هاه زۆریان ریی کاریگه  میشه هه  وه ره سه لەوانەی ک یه ر هه  یهوا پێ  من :عەلی لەنجە
 ک کاتاه.. گرتاووە ساەرچاوەی( راوشاکار کااتی)  وه کۆناه کی مێژوویاه  له خۆی پیاو سروشتی. پیاوان

 پیاااو  چونکااه نێرینااه،  تااه داوه زۆری کی اڵته سااه ده خااۆی بااۆ   ئەوە ، بااووه ر یداکااه په نااان خااۆی کە
 نجام ره ساه. یاداکردن په ناان کاروبااری باۆ  باووه گونجااوتر جەستەشای ی پێکهاتاه و  بووه ناه نداییم

 ، مه سیسااته و ری  دابونااه و دیاان می رهااه به   یگااه کۆمه ین، یگااه کۆمه ی رده روه پااه موومان هااه  ئێمااه
 پیااو ر ساه له رییان کاریگاه رەکیی ساه کی یه شێوه  به کردن باسمان  که  وه ره سه ی هۆکارانه و ئه  واته که
 .بووە هه

 و ناهۆشایار ژناانی یاان ژناانن چەوسانەوەی باری ئەو هۆکاری پیاوان تەنیا ئایە :ئەحمەد پایزە
 چاااکترین یااان.. چیایە چااارە خۆیاان؟ بااارەی ئەو درێژەداناای لە هەیە خۆیاان رۆیاای دەساتەپاچە 

 رووەوە؟ لەو چین چارەسەر رێیەکانی
 و دیال ژنای ی روەرده پاه خاۆی پیااو چاونکە..  نییاه رپرس به پیاو تەنیا  به خێر، نه :عەلی لەنجە

 روەردەی پاه  وسااوه چه و دیال ژنێکای ر گاه ئه ناتەندروساتە و دیال تاکێکی خۆی  واته که چەوساوەیە،
 . کردبێ
 یەکسااەر رادەچڵەکااێ دواییااانە ئەو زۆرەی ژنکااوژییە بەو ناااخەوە لە کەسااێک هەر :ئەحاامەد پااایزە

 چ باااارەوە لەو بەڕێاااز  رادەکێشاااێ، دەساااەاڵتداران تەواوی و حکاااومە  باااۆ تاوانکااااریی پەناااجەی
 دەبێژی؟
. بێ هاه یاساا  پێوساته کادا یه لگه کۆمه ر هاه  لاه تاوانێک ر هه هیشتنی نه بۆ  ته یبە هه :عەلی لەنجە
 ناا ر هگا ئه.. پێویساتیەتی هەمیشاە  باۆ و هەباووە  وه نه لێپرساه و رێکاستن  به پێوستی مرۆ  چون
 و تااۆکمە یاسااای  کااه  مێکە سیسااته ر هااه ئەرکاای  وه دینیاییااه  بااه  واتااه که. نگوسااتان جه بێااتە ده دونیااا

 بە دژ توناادوتیژییەکی هەر یااان ژنکوشااتن یاان مرۆڤکوشااتن  بااه دان ناه رێگه بااۆ دابڕێااژ  تونادوتۆڵ
 .مرۆڤەکان
 یااان دەکەن؟ ژنااان کااانیرێکاراوە لە بەشااداریی کەمیاای بە زۆر ژنااان لەبەرچاای :ئەحاامەد پااایزە

 و مااا  لە داکااۆکیکەر و خۆیااان پشااتوپەنای بە ژنااان رێکاراوەکااانی ژنااان زۆری زۆربەی لەبەرچاای
 باشااتری بە بەڕێااز  ئااایە پیاااوانە؟ دەسااتتێوەردانی هااۆی بە ئەوە  ئااایە نااازانن؟ ئازادییەکانیااان

 پێکبێ؟ یەکسانییاواز پیاوانی و ژنان لە ژنان رێکاراوی نازانی
 و   حکومااه  لااه  یااه هه زۆریااان اڵتیکی سااه ده کان نااه نێره  کااه دەزانااین موو هااه  ئێمااه :ەلاایع لەنااجە
 رەنگادانەوەی رێکاراواکانادا و داماودەزگە موو هه  له پیاوساالریی  بۆیه ر هه جیهاندا، کانی مه سیسته
 ناازانن و ناین ئاازاد خۆیاان ن کاه ده کاار کانادا رێکاراوه  لاه  کاه ی ژناناه و ئه ی زۆرینه روا هه.  یه هه

 بیا  ئاازاد پیاوسااالریی  لاه  کاه  نییاه  وه ئه نیا ته ئازادیی یین ده  که چییە، ئازادیی تەواوی واتای
  باه زۆر ئێستا تا شە بۆیه ر هه.. بی  ئازاد کان شته هەموو لە و بوارەکان سەرجەمی  له دەبێ یکو به

 . بووه نه یارد پێوس  ک وه  رێکاراوانه و ئه ستی جێده  وه داخه
 چاون ئازادییاواز پیاوی و ژن ک نه ببەن رێوه به  رێکاراوانه و ئه ئازاد پیاوی و ژن  که  باشه پێ  من

 . ئازادییاواز و ئازاد نێوان  له  یه هه زۆر جیاوازیی
 کە نێرێاک هەر یاان بارا و باوک یان هاوسەر بەرانبەر لە چەند تا ژن وەک خۆ  :ئەحمەد پایزە
 یاان خاۆ  ئێساتا تاا کە چاین کێشاەکان باووی؟ رزگاار پیاوسااالریی چەوسانەوەی لە یدەژ لەگەیی
 چەوساێنەر و کۆنەپەرسا  پیااوانی بندەساتی لە تەواویای بە گشاتیی بە ژناان چوارچێاوەی لە خۆ 
 چین؟ رێگەچارەکان  نەبووی؟ ئازاد پیاوساالریی سیستەمی یان

 و تی کۆیایااه و  وسااانەوه چه پریشااکی دا نااهجیها لەم ژنێااک موو هااه  کااه دینیااام ماان :عەلاای لەنااجە
 ک یاه راده تاا دایکێکای ن خااوه مان  ختانه خۆشابه. باێ ک جاۆره ر هاه  به ئیتر  وتوه رکه به پیاوساالریی

 و کاردووم ی رده روه پاه ژن مان. بکاا مان رده روه پاه  ئازاداناه  کاه کاردوە کۆششای زۆریا   و بووم ئازاد
 ر هااه  واتااه بااوون خۆیااان کاااری ن خاااوه دایکیشاا  و نکیشاا  نه ، کااردوه ی رده روه پااه ژن ر هااه دایکیشاا 

  چونکااه زاناا  ده خااۆم هاای  بااه ژنێااک موو هااه ئااازاری اڵم بااه.  بااردوه  رێوه بااه یان خێزانەکااه وانی  ئااه
 بایۆلۆژییماان  و کاه یه ر هاه مان ساته جه ی پێکهاتاه و  کێکاه یه ر هاه رۆحماان  سته هه مان هه ستمان هه
 خاۆم ر گاه ئه  کاردوه خاۆم ی وه وساانه چه  باه سات  هه ئاساانیی  باه زۆر شاە بۆیه ر هاه.  جۆره ک یه ر هه
 .بووبێت  ئازادی  ندێک هه
 دابینکردنای باۆ فێرکردنای  واتاه  یداکردناه په ناان ژناان ئازادیی بۆ خاڵ گرنگترین  که  وایه پێ  من
  وه وێشاه له و خاۆی ناانی ن خااوه  بێتاه دە کاا  و ئاه چاونکە کا ده خۆی ربه سه زۆر خۆی بۆ ئەوە.. نان
 کااتێکی  ، وه هۆشایاربوونه  وه ویشاه له و واریی خوێناده فێربوونی ک وه بنێ تر کانی نگاوه هه توانێ دە
 .بێ کۆمەیگەیەک هیچ و ڕێک بیروباوه و مرۆڤێک هیچ ی کۆیوه و دیل ناتوانێ بوو هۆشیار مرۆ  کە

  

 :شیالنعەبدواڵ -25                                                             
 

 تااا بەاڵم کااۆمەیگەیە، نەخۆشاایی پیاوساااالریی
 خێڵگەریاای و ئاغااا و دیاان حکااومە  پێکهاااتەی

 . دەکر  چاوەڕوان لێ ئەوەی هەر بێ
  

 پێکهاااااتەی خااااودی ئااااایە :ئەحاااامەد پااااایزە
 بەو پیااااوان نێااار رەگەزی وەک پیااااو سروشاااتی
 و دابونەریاا  ئەوە یااان ا؟دەکاا ئافەریاادە جااۆرە
 بەرهەم شااێوەیە بەو پیاااوان دەسااەاڵتە و دیاان

 هەر هۆکاااااار هەردوو یااااان هەن، کە دەهێاااانن
 خۆیااان کاارتێکردنی جۆرێااک و ئاسا  بە یەکەو

  هەیە؟

 می سیسااته یاان پیاوساااالریی  کاه  یاه وه ئه بکەیاان باسای پێویسااتە  کاه شا  م کااه یه :عەبادواڵ شایان
  لاه  یاه هه شاتێکی موو هاه ماافی  پیااوه نیا ته  که ی پێیه و به کۆمەیگە، شییخۆ نه واتە پیاوساالریی
 چ  لاه کۆمەیگە  که لمێنێ دەسه  وه ئه   مه ئه. کۆمەڵ نێو کانی کایه موو هه جێکردنی جێبه و بڕیاردان

 داڕێاژراون پیااو ی وه بیرکردناه ی شێوه  به تەنیا ژیان کانی بواره موو هه  که  دایه کوشنده کی خۆشییه نه
 .یدان مه ی سواره نیا ته  پیاویشه ر هه و

 و ناهۆشایار ژناانی یاان ژناانن چەوسانەوەی باری ئەو هۆکاری پیاوان تەنیا ئایە :ئەحمەد پایزە
 چاااکترین یااان.. چیایە چااارە خۆیاان؟ بااارەی ئەو درێژەداناای لە هەیە خۆیاان رۆیاای دەساتەپاچە 

 رووەوە؟ لەو چین چارەسەر رێیەکانی
 ک یاه راده چ تاا یان..  چییه پیاوساالریی هۆکاری ئایا  که  یه وه ئه گرن  پرسیاری :عەبدواڵ شیان
 بە ر گااه ئه پیاوساااالریی کااورتییەکەی بە. کااۆمەیگە ی ئاینااده و ئێسااتا سااەر بااۆ  یااه هه ترساایی مه

 ەڵکۆم زۆری بەشێکی کە ئیدی.. د  پیاو ناهۆشیاریی واتای  به رێک  وه وردبینه لێی تەواویی
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 ! هەمانە کە د  هەمبەر لێ دواکەوتووەی و چەوساوە کۆمەیگەیە ئەو هەر سەرەنجام بن ناهۆشیار
 یەکسااەر رادەچڵەکااێ دواییااانە ئەو زۆرەی ژنکااوژییە بەو ناااخەوە لە کەسااێک هەر :ئەحاامەد پااایزە

 چ باااارەوە لەو بەڕێاااز  رادەکێشاااێ، دەساااەاڵتداران تەواوی و حکاااومە  باااۆ تاوانکااااریی پەناااجەی
 دەبێژی؟
 چاااونکە دام، کەخەیااا ئەو تێڕوانینااای و بیااار لەگەڵ منااای  و راساااتە زۆر ئەوە :عەبااادواڵ شااایان
 بەاڵم دیااردانە، جاۆرە ئەو هێشاتنی نە باۆ بکاا چاکساازیی دەتاوانێ و حکومەتە دەستی لە دەسەاڵ 

 ...دەکر  چاوەڕوان لێ ئەوەی هەر بێ خێڵگەریی و ئاغا و دین حکومە  پێکهاتەی تا
 یااان دەکەن؟ ژنااان رێکاراوەکااانی لە بەشااداریی کەمیاای بە زۆر ژنااان لەبەرچاای :ئەحاامەد پااایزە

 و مااا  لە داکااۆکیکەر و خۆیااان پشااتوپەنای بە ژنااان رێکاراوەکااانی ژنااان زۆری زۆربەی لەبەرچاای
 باشااتری بە بەڕێااز  ئااایە پیاااوانە؟ دەسااتتێوەردانی هااۆی بە ئەوە  ئااایە نااازانن؟ ئازادییەکانیااان

 پێکبێ؟ یەکسانییاواز پیاوانی و ژنان لە ژنان رێکاراوی نازانی

 تاا کە ژنان مافەکانی لە داکۆکیی سەنتەرەکانی و کۆمەیە بۆ مەوەدەگێر ئەوە من :عەبدواڵ شیان
 کااۆمەیگەی ژنااانی و خۆیااان نێااوان لە بااکەن پەیاادا متمااانە و بااڕوا نەکااردوە وایااان کااارێکی ئێسااتا

 .پیاو لە نییە کەمتر هیچی مرۆ  وەک ژن پێکهاتەی دەنا کوردیدا،
 کە نێرێاک هەر یاان بارا و باوک یان هاوسەر بەرانبەر لە چەند تا ژن وەک خۆ  :ئەحمەد پایزە
 یاان خاۆ  ئێساتا تاا کە چاین کێشاەکان باووی؟ رزگاار پیاوسااالریی چەوسانەوەی لە دەژی لەگەیی
 چەوساێنەر و کۆنەپەرسا  پیااوانی بندەساتی لە تەواویای بە گشاتیی بە ژناان چوارچێاوەی لە خۆ 
 چین؟ رێگەچارەکان  نەبووی؟ ئازاد پیاوساالریی سیستەمی یان
 کاۆیایەتییە، لەو نای  بێابە  کاۆمەیگەیە ئەو مێیانەی تااکیکی هەر وەک منای : عەبادواڵ نشیا
 !داخستوە خۆم سەری و گونجاندوە خۆم ئێستا تا بەاڵم

 
 *:بەیانناسیح-26         

 
 لە بیناااااااوە گەورەیاااااااان رۆیێکااااااای دینەکاااااااان 

 بە دەساەاڵ  دەباێ جیاوزییاانە، ئەو ندنیچەسپا
 نەک بکااا ژنااان کوشااتنی کێشااەی بااۆ کااار کااردەوە
 .  قسە بە تەنیا

 
 سروشاتی پێکهااتەی خودی ئایە :ئەحمەد پایزە
 جاااااۆرە بەو پیااااااوان نێااااار رەگەزی وەک پیااااااو

 و دیاان و دابونەریاا  ئەوە یااان دەکااا؟ ئافەریاادە
 کە دەهێنن بەرهەم شێوەیە بەو پیاوان دەسەاڵتە
 و ئاسا  بە یەکەو هەر هۆکار هەردوو یان هەن،
  هەیە؟ خۆیان کارتێکردنی جۆرێک
 زی حاه و یی ناده دڕه سروشاتی  باه منادایێک هایچ و  تییه اڵیه کۆمه رێکی وه بوونه مرۆ  :ناسیح بەیان
 تیی یباهتا کی موکوڕییە که  به مندایێک کاتێکی . نابێ دایک  له ی که ره رامبه به زی گه ره ی وه وسانه چه
 شاتێکی  وه ئه دا رووده مێشکیدا  له بیۆلۆژیی کی یەیه هه  جۆره  وه زگماکه  له  که ی وه ئه بێ، ده دایک  له
  لاه  ساه که و ئاه کار  ده جا  سه که و به  ته تایبه یکو به   تایبه زێکی گه ره پاڵ  یته بیده ناکر  و  تره
 . دنیاوه  بێته دنیا شوێنێکی ر هه

 ر ساه له کاۆکن کان زانیارییاه و  وه لێکۆلیناه و  یه هه خۆیان ندیی تمه تایبه  مێینه یان  نهنێری سروشتی
 فتاااری ره د، بااه فتاااری ره فتااارکردن، ره گەوهەری ر سااه  بێیاانە ر گااه ئه اڵم بااه ، ندییانااه تمه تایبه و ئااه
 ر هااه زانااین، اساا ر  بااه خااۆ نیا تااه فتاااری ره رق، فتاااری ره کوشااتن، توانااای فتاااری ره ر، وسااێنه چه
 زاران هاه ن ماه ته فتااری ره فێرکاراون، کە جۆراوجۆر رەفتاری ، وه بیرکردنه  له بێ دوور  که فتارێک ره

 بکارێن  پێناساه وا کار  ده  فتاراناه ره و ئاه ، وه گوازرێتاه ده تار کی یه وه نه بۆ  وه که یه وه نه  له  که  سایه
 بااۆ ن کااه ده لااێ پارێزگاااریی کان مرۆڤااه  کااه  وه دینیشااه  بااه  هیاا ریتانه دابونه و رێسااا و ئااه موو هااه  کااه
  نۆرمانااه و ئاه  کاه کارێن ده گااۆ   وه باه  وه ناه دوای  وه ناه ، دانااراوه باۆ وانی پاساه و یاساا. یان وه ماناه

  باه  یاه هه پیااودا و ژن نێاوان  لاه ی جیاوازییاناه و ئاه دا لێاره. بکار  لێ پارێزگاریی بێ ده پیرۆزن،
  هاتۆتااه تیادا مرۆڤایه ی بێشااکه ڵ گاه له ر هاه ژێردەساا ، ژن و  ساته رده سه پیااو  کااه مێاژوو، یدرێژایا
 شاانی شانبه  یتوانیوه ناه و  باووه الوازتار پیااو  لاه باازووی و هێز و  بووه مندایی ژن کاتێک.  وه کایه
 زۆر رۆیێکاای انمووی هااه ر هااه دنیااا کانی دینااه. پیاااو کااو وه بکااا دابااین خااواردن و راو  بچێتااه پیاااو
 دروساتکراو کان دیناه موو هه  چونکه ژنان زیانی بە   جیاوازییانه و ئه سپاندنی چه لە  بینیوه یان وره گه
 . پیاوانن مێشکی ی زاده و

 و ناهۆشایار ژناانی یاان ژناانن چەوسانەوەی باری ئەو هۆکاری پیاوان تەنیا ئایە :ئەحمەد پایزە
 چاااکترین یااان.. چیایە چااارە خۆیاان؟ بااارەی ئەو ێژەداناایدر لە هەیە خۆیاان رۆیاای دەساتەپاچە 

 رووەوە؟ لەو چین چارەسەر رێیەکانی

 ر گاه ئه  نییاه راسا  بێگوماان کوردساتان،  لاه ژناان وشای ره باسای ر ساه  بێیناه ر گاه ئه :ناسیح یان به
  باه  که  کانه تییه هاڵی کۆمه  نۆرمه ژنان ی وه وسانه چه هۆکاری.  پیاوه تەنیا  وه وسانه چه هۆکاری بڵێین
 واریی خوێناده نه ، ه(ناامووس و   ره شه) واتای رزگرتنی به  به کر ، ده لێ پارێزگاریی  وه پیاوه و ژن
 ، کردنااه یی شااووره  بااه ساا  هه زایبااوونی خێاا ، و هااۆز  لااه  کردنااه پارێزگاااریی نااۆرمی ،  ژارییااه هه و
 بوونی ناه ، هاواڵتیبووناه بیاری بوونی ناه ، مافه بوونی نه ،  یه نادیموکراتییانه و وتوو دواکه اڵتی سه ده

 . هتد...  کانه تاکه خۆی ربه سه بیری
 یەکسااەر رادەچڵەکااێ دواییااانە ئەو زۆرەی ژنکااوژییە بەو ناااخەوە لە کەسااێک هەر :ئەحاامەد پااایزە

 چ باااارەوە لەو بەڕێاااز  رادەکێشاااێ، دەساااەاڵتداران تەواوی و حکاااومە  باااۆ تاوانکااااریی پەناااجەی
 ؟دەبێژی

  باه  هاواڵتیاناه گیاانی پاراساتنی   حکوماه و اڵ  سه ده کانیی کاره  له کێ یه بێگومان :ناسیح یان به
 ژناان نااوخۆ ڕێکی شه د قه  به خۆکوشتن  به ناچارکردنیان و ژنان کوشتنی کاتێ اڵم به  وه پیاوه و ژن

 زینادوو و کیی ره ساه زۆر کی یه کێشاه  باه ژناان کوشاتنی ی کێشاه اڵ  ساه ده بێ ده ن، ده ده س  ده له گیان
 .  قسه  به تەنیا ک نه بکا بۆ کاری  وه کرده  به و دابنێ
 یااان دەکەن؟ ژنااان رێکاراوەکااانی لە بەشااداریی کەمیاای بە زۆر ژنااان لەبەرچاای :ئەحاامەد پااایزە

 و مااا  لە داکااۆکیکەر و خۆیااان پشااتوپەنای بە ژنااان رێکاراوەکااانی ژنااان زۆری زۆربەی لەبەرچاای
 باشااتری بە بەڕێااز  ئااایە پیاااوانە؟ دەسااتتێوەردانی هااۆی بە ئەوە  ئااایە نااازانن؟ ەکانیااانئازادیی
 پێکبێ؟ یەکسانییاواز پیاوانی و ژنان لە ژنان رێکاراوی نازانی
 تێاادا تی ماه حکو و اڵ  ساه ده  کااه ن وایه شاوهه که و ئاه می رهاه به ژنااان کاانی رێکاراوه :ناسایح یان باه

  کاه  گرنگاه کی هۆیاه رساتیی حیزبپه ستی هه و  قینه راسته دیموکراتی زموونی ئه بوونی نه.  بووه دروس 
  وه ئاه ژناان ی ساایە ناد چه زموونی ئاه  وایاه پاێ  تاری  کی هۆیاه ن، ناکاه کاان رێکاراوه  له روو ژنان
  لاه انژنا ی رۆژانه ژیانی وشی ره  له ن بکه دروس  جیاوازیی  یانتوانیوه نه کان رێکاراوه  که لمێنێ سه ده

 تی یارماه تاوانن ده یکو باه وه، بگرنه   حکومه شوێنی ناتوانن رگیز هه کان رێکاراوه  دیاره کوردستان،
 . ربن ده

 کە نێرێاک هەر یاان بارا و باوک یان هاوسەر بەرانبەر لە چەند تا ژن وەک خۆ  :ئەحمەد پایزە
 یاان خاۆ  ئێساتا تاا کە چاین کێشاەکان باووی؟ رزگاار پیاوسااالریی چەوسانەوەی لە دەژی لەگەیی
 چەوساێنەر و کۆنەپەرسا  پیااوانی بندەساتی لە تەواویای بە گشاتیی بە ژناان چوارچێاوەی لە خۆ 
 چین؟ رێگەچارەکان  نەبووی؟ ئازاد پیاوساالریی سیستەمی یان
 ، هو ته وسااومه چه نه  وه نزیکماه پیاوێکی ن الیه  له رگیز هه  که ی ژنانه و له کێک  یه من :ناسیح یان به
 یاسااکانی و کاۆمەیگە ترسای  میشاه هه ک یاه مێێنه کاو وه اڵم باه. رووبادا  وه ئاه م نااده  رێگه رگیز  هه

 ڵ گاه له  میشاه هه اڵم باه دانیشگا  برۆمه باوێن ، بوو هه ئازادیی  من.  وه رمه سه ر سه به  بووه کابوسێک
 نااو  لاه مناداڵ باشای کی یاه رده روه په  وایاه باڕوام. نەدەدرا پاێ رێیاان  که بووم دا کچانه و ئه ئازاری
  بناغەی ردی به خێزاندا
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 دوور و دروسا  کی یاه رده روه په کر ، ناه کاوڕ و کاچ نێاوان جیاوازیی  وه مایه  له کاتێک.  تییه سایه که
  کااه باوکااان و دایااک بڕوابااوونی و خوێناادن مکردنی راهااه فه هەبااێ، توناادوتیژیی و  وه شااکاندنه  لااه

 گاۆڕینی باۆ  پاتەون نگاوێکی هاه ناد چه خۆن، ربه ساه ساانی که یکو به نین وان ئه مویکی کانیان مندایه

  کیشاه تۆیه چانادنی ،(نااموس و   ره شاه) وانی پاساه  باه کا ده خێزان و برا باوک  که ی یه رێچکە و ئه
 .ژن چ پیاو چ دووارۆژ،  له خۆ ن خاوه سی که درستبوونی بۆ

_______________________ 
 .تی اڵیه کۆمه ری توێژه ناسیح، بەیان* 

 
 :ڤینۆسفایەق-21
 

 و هەیگیرسێنێ کۆمەاڵیەتییەکە شۆڕشە خۆی ژن دەبێ
 سیساتەمی تەواوی و کۆمەیگاا و خێزان بەسەر کودەتا
 .بکا باوکساالرییدا/ پیاو

 
 پیاو سروشتی پێکهاتەی خودی ئایە :ئەحمەد پایزە
 ەکااا؟د ئافەریاادە جااۆرە بەو پیاااوان نێاار رەگەزی وەک
 بەو پیاااوان دەسااەاڵتە و دیاان و دابونەریاا  ئەوە یاان

 هۆکاار هەردوو یان هەن، کە دەهێنن بەرهەم شێوەیە
 خۆیااان کااارتێکردنی جۆرێااک و ئاساا  بە یەکەو هەر

  هەیە؟
 لە دەبیااانن رۆڵ هەن فااااکتەر زۆر :فاااایەق ڤیناااۆس

 و پەروەردەوە لە رهە ژناایەوە، و پیاااو بە کۆمەیگااادا، هاازری لە نێرایەتاای چەمکاای زەقکااردنەوەی
 کە کاوڕ ئەوەنایە مەساەلەکە. ئاابووری و سیاسی دەسەاڵتی دەگاتە هەتا بیگرە دینەوە و دابونەری 
 بیاردۆزی بێا ، سااالر و سەردار لێئەکا  وای هەیە شتێک جینەکانیا لە ئەبێ  ئیتر ئەبێ  لەدایک

 سیساتەمی و دینای ێزانای،خ پەروەردەی لە وەریدەگرێ ، واتا موکتەسەبە بەنێرکردن و بەپیاوکردن
 بەرهەمای و بەشادارە تیاا دایاک وەکاوو ژن پەروەردەیە ئەو بەشێکی نەچێ  بیرمان هتد،....سیاسی

 نەکاااردوە؟ کااچەکەی لە شاااتی زۆر رێگااری عااارەوە و عەیااابە بەناااوی دایکااای کێمااان ئەهێنێااتەوە،
 کەواتە وژراون،کا دایکەکاانەوە بەبەرچااوی کاوژراون بارا و بااوک بەدەستی کە کچ هەند  تەنانە 

 بوارەکاناادا، هەمااوو لە پیاااوانەیە کۆمەیگااایەکی کۆمەیگاکەمااان ئااێمە موشااتەرەکن، فاکتەرەکااان
 .ژنە چەوسانەوەی سەرچاوەی کە ئابووریدا لە و سیاسە  کاردا، لەبازاڕی
 ئەخاقای  تەناانە  و حزبی ئاڕاستەیەکی هیچ نە ئایدیۆلۆجیا دین، نە ئەبێ ، لەدایک کە مرۆ 

 یاان کوڕێاک ئەگەر دەبێا ، گەورە تیاا ژیانگەیەی ئەو بەپێی وەردەگرێ ، هەمووی ئەمانە ،نازانێ 
 و، خااۆرهەاڵ  لە بیبەیا  کاۆرپەیی بە و بووبێا  دایاک لە ئەوروپای  بااوکێکی و دایاک لە کچێاک

 و فکااری و ئەخاقاای ئێوێمنااتە و بەهااا و نااۆرم هەمااان بکەیاا  پەروەردەی کوردسااتان لە بەتەحدیاد
 و دابونەریا  کەلتاوور و دەوروبەر کەواتە ئەکاا ، پەیڕەوی ژیانیدا لە و وەردەگرێ  کەلتووریەکان

 دەکەن، دروسا  مارۆ  کارەکتەری کە فاکتەرانەن ئەو هتد.... و ئابووری و سیاسی سیستەمی و دین
 بە مارۆ  چاونکە پێشاساتنن، و دەستکاریکردن قابیوی بەاڵم مرۆڤن، بەرهەمی ئەوانە  هەرچەندە
 و کەسااێک باۆ کەسااێکەوە لە و نەوەیەک باۆ نەوەیەکەوە لە بەاڵم گاۆڕانە، قااابیوی و رەوەگا سروشا 

 .ئەگۆڕدرێ  رێژە بە تر ژینگەیەکی بۆ ژینگەیەکەوە لە
 و ناهۆشایار ژناانی یاان ژناانن چەوسانەوەی باری ئەو هۆکاری پیاوان تەنیا ئایە :ئەحمەد پایزە

 چاااکترین یااان.. چیایە چااارە خۆیاان؟ بااارەی ئەو درێژەداناای لە هەیە خۆیاان رۆیاای دەساتەپاچە 
 رووەوە؟ لەو چین چارەسەر رێیەکانی
 بکااا ، پەروەردە منادایەکانی کااراوەدا و تەندروسا  کەشااوهەوایەکی لە خێزانێاک :فااایەق ڤیناۆس
 لەخاۆی بارایەک ببینیا  نایە مومکین بوارەکاندا، لەهەموو مرۆڤەکان یەکسانی پرنسیپەکانی لەسەر

 ئەمە بنێااا ، ژنەکەی لە ساااووک دەساااتێکی پیااااوێکی یاااان بکاااا  کەکەیخوشااا ساااەیری کەمتااار بە
 بەشاای یەک وەکااوو پیاااوی  و ژن ئەباان، پەروەردە تیااا مرۆڤەکااانی کە ژیاانگەیەوە بەو پەیوەسااتە

 دەساەاڵ  پیااو گەورەیای نێرایەتی بنەمای لەسەر کە خێزانێکدا لە. وەرئەگرن پەروەردە لە خۆیان
 بەپێای ئەمە  بەاڵم دەردەچان، پاسای  و بێئیارادە ژنەکاان ەنحەتم چڕبکاتەوە، پیاودا لەدەستی
 قااابیوی وەریاادەگرێ  ماارۆ  کە زانیاریااانەی و گۆڕانکاااری ئەو بەپێاای و تەمەنیەکااانی  قۆناااغە
 بەاڵم ئەناوێنێ، هەیوێسا  و ئەکااتەوە بیار بەجۆرێک شووبکا  ئەوەی پێ  ژن نموونە بۆ گۆڕانە،

 ئەبێاا  دنیااابینی و تێفکاارین و هوشاایاری کە مەنەوەتە تااری قۆناااغێکی ئەچێااتە دەکااا  شااوو کە
 لەبەر پێاادەکر  سااووکایەتی  ماان بااۆچی: نەپرساای لەخااۆی ژنااێ ئەگەر بێاا ، بەسااەردا گۆڕانکاااری

 لەبەر یااااان ناهوشاااایارە هیشااااتان ئەوە وەرنەگاااار  ئەمەدا لەبەردەم هەیوێسااااتی و ژناااا ؟ ئەوەی
 ئاساااتی و خوێنااادن بە وەنااادیپەی ئەمە. بکاااا  لەخۆشااای پرسااایارە ئەو ناوێرێااا  دەساااەپاچەیی

 لە رێااز جەناد تاا ئینساان وەکاوو ئااێمە بەوەوەیە پەیوەنادی ئەوەنادەی هێنادی بە نایە، زانساتیەوە
 لەوێاوە یەکساانبوون ئەبیناین، بەرانابەر رەگەزی بە یەکسان بە خۆمان و ئەگرین خۆمان کەرامەتی

 پیاااو بە بەراناابەر ێاا بتوان ئەوەی بااۆ نەبینێاا ، کەمتاار بە پیاااو لە خااۆی ژن کە دەسااتپێئەکا 
 .. سیاسیدا و ئابووری بواری لە بەتایبە  بوارەکاندا لەهەموو بێتەوە بەرەنگاری و بوەستێ 
 یەکسااەر رادەچڵەکااێ دواییااانە ئەو زۆرەی ژنکااوژییە بەو ناااخەوە لە کەسااێک هەر :ئەحاامەد پااایزە

 چ باااارەوە ەول بەڕێاااز  رادەکێشاااێ، دەساااەاڵتداران تەواوی و حکاااومە  باااۆ تاوانکااااریی پەناااجەی
 دەبێژی؟
 جوگرافیااایەکی بە ناایە پەیوەساا  و کەوناایە دیاااردەیەکی توناادوتیژی بەوپێاایەی :فااایەق ڤینااۆس

 کاردوە وای ئەوەی بەاڵم هەیە، درێاژەی کەمتاازۆر و ساەریهەیداوە شاوێنێک لەهەماوو دیاریکراوەوە،
 و سااااتانکورد وەکاااوو کۆمەیگاااایەکی لەگەڵ بێاااا  جیااااواز ئەوروپااای نمااااوونە باااۆ کۆمەیگاااایەکی
 سیسااتەمی و یاسااا رووباادەن، دەگاامەن تاااڕڕادەیەک یااان بێاا  کەمتاار تیااا کوشااتنی ژن حایەتەکااانی
 کە بوارەکاناااادا، هەماااوو لە ژن ئاماااادەگی زەروورەتااای و ژن باااوونی لە رێزگااارتن و بەڕێاااوەبردن
 کۆمەیگاا تاکەکاانی باۆ تەندروساتی کەشاوهەوایەکی خزمەتگوزاری و ئابووری و سیاسی سیستەمێکی

 و ئەپااادەیتکردنەوەی بەردەوام و تااااک هوشااایارکردنەوەی بەردەام لە جیاااددی ئیشااای و انااادخوین
 خساتە ژنای و، ژن بەتاایبە  و مارۆ  مافەکاانی لە رێزگارتن لەبواری زانیاریەکانی تازەکردنەوەی

 بڕیااردەر و بکاا  خازمە  کۆمەیگادا لە پێدا رێگەی پیاو وەکوو و بەخۆی شایستە پێگەی و جێگە
 دەسااەاڵتی ئەگەر ژنااێکەوە، خااوێنی بچێااتە دەسااتی ناتوانێاا  پیاااو کاااتە ئەو پیاااو، وەکااوو بێاا 

 هەموانادا بەساەر جیااوازی بەباێ و باوون تاۆکمە واڵتێکدا لە دادگاکان و جێبەجێکردن و یاسادانان
 حاایە  دەبێاتە دیااردەوە لە ژنکوشاتن حەتمەن ئەو بکەن، پەیرەوی یەک وەکوو هەموان و سەپێنرا

 ..  نامێنێ  ردەو وردە بگرە و
 یااان دەکەن؟ ژنااان رێکاراوەکااانی لە بەشااداریی کەمیاای بە زۆر ژنااان لەبەرچاای :ئەحاامەد پااایزە

 و مااا  لە داکااۆکیکەر و خۆیااان پشااتوپەنای بە ژنااان رێکاراوەکااانی ژنااان زۆری زۆربەی لەبەرچاای
 باشااتری بە بەڕێااز  ئااایە پیاااوانە؟ دەسااتتێوەردانی هااۆی بە ئەوە  ئااایە نااازانن؟ ئازادییەکانیااان

 پێکبێ؟ یەکسانییاواز پیاوانی و ژنان لە ژنان رێکاراوی نازانی
 چەتااری لەژێاار دروسااتبوون، حزباای پرەنساایپی و بڕیااار بە ژنااان رێکاراوەکااانی :فااایەق ڤینااۆس

 بە حزباااای مااااۆرکی هەمیشااااە بەاڵم کااااردوە، ئیشاااایان ئەگەرچاااای ئەکەن، چاااااالکی حزبەکاناااادا
 دەیاان لەنێاوان پەرتبوون یەکەم لێکەوتۆتەوە، زەقی یەتیحا دوو ئەمە  و دیارە رێکاراوەکانەوە

 باۆ چاالکیەکانیاان، سانووری تەساکی دوەم هەیە، ئامانجیاان و ئەرک هەماان کە رێکااراو ساەدان و
 کە خۆیاان ئەنادامەکانی باۆ و، چااالکن پاارتی نااوچەی هەر پاارتی بنبایی رێکاراوەکانی نموونە

 پاارتین، شاوێنکەوتووی و الیەنگار کە تێادەکەن روویان  ژنانە ئەو هەروەها و پارتین لەبنەمادا
 تەناااانە  و گاااۆڕان و سۆسیالیسااا  و یەکێتااای بنباااایی رێکاراوەکاااانی بەنیسااابە  شاااتی  هەماااان

 نایە، رێکااراوە هەماوو بەو پێویساتی ئاێمە کۆمەیگاای کاتێکادا لە دینیەکاان، حزبە رێکاراوەکانی
 و لا  تر ناوچەکانی و شار کە کە نیشتیمانیە و جەماوەری رێکاراوێکی چەند بە پێویستی بەاڵکوو

 . بکا  دابین بۆ بودجەیان و بکا  سەرپەرشتیان تۆکمە حکوومی سیستەمێکی و هەبێ  بارەگایان
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 لە هەیە پیاومااان کێشااەی و دۆز ئااێمەی ناایە، ژنمااان وکێشااەی دۆز ئااێمەی وتااوومە ماان زرۆجااار
 لە ئەوەی مەرجاای بێاا ، چاااالک رێکاااراوانەدا ئەو لەناااو پیاااوی  گاارنگە هەیاابەتە کۆمەیگااادا،

 .. بێ  پشتەوە لە حزبی بڕیاری ەکن ژن، دۆزی بە بێ  تەواویانەوە ئیمانی
 کە نێرێاک هەر یاان بارا و باوک یان هاوسەر بەرانبەر لە چەند تا ژن وەک خۆ  :ئەحمەد پایزە
 یاان خاۆ  ئێساتا تاا کە چاین کێشاەکان باووی؟ رزگاار پیاوسااالریی چەوسانەوەی لە دەژی لەگەیی
 چەوساێنەر و کۆنەپەرسا  نیپیااوا بندەساتی لە تەواویای بە گشاتیی بە ژناان چوارچێاوەی لە خۆ 
 چین؟ رێگەچارەکان  نەبووی؟ ئازاد پیاوساالریی سیستەمی یان

 ژنێاک هەماوو هەیە قاووی  بااوەڕی تاایبەتەوە، ژیاانی وردەکااری ناو چوونە بەبێ :فایەق ڤینۆس
 بەو درککاردن ئەویا  پیااو، بە باوونی یەکساان بەرەو بنێا  هەنگااو گرنگتارین و یەکەم ئەتوانێا 
 مان ئەوەی. پرسیارەکەیە ئەمە ئەکاتەوە رەتی چۆن بەاڵم بکاتەوە، رەتی و ئەژی تیا ەک واقیتەی

 ئامااادەنین پیاااون، توناادوتیژی قوربااانی کە ژنەکانمااان ئیسااتا  هەتااا کە ئەوەیە ناایگەران  لێاای
 ئەوسااا کاارا ئەمە کەی راچڵەکێاانن، کۆمەیگااا و تەلەفزیااۆن سااەر بچاانە و بنااێن بااوێرانە هەنگاااوکی
 ئەمە بکاا ، دۆزەکەی باسای تر یەکێکی بێ  چاوەڕ  قوربانی کەی هەتا ستپێئەکا ،دە گۆڕانکاری

 ناایە  تار میووەتێکای رانەپەڕێا ، خۆی چەوساوە میووەتی ئەگەر وایە، چەوساوەکان میووەتە وەکوو
 کودەتااا و هەیگیرسااێنێ کااۆمەاڵیەتییەکە شۆڕشااە خااۆی ژن دەبااێ بکااا ، بااۆ شۆڕشاای ئەو لەجیاااتی
 بنەماایە ئەم لەساەر دەبێ ،.بکا باوکساالرییدا/ پیاو سیستەمی تەواوی و مەیگاکۆ و خێزان بەسەر
 .بنەوە هۆشیار پیاو و ژن
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 بەسااتراونەتەوە، پااێکەوە دیاان و پیاااو بااڵدەسااتیی

 ەمەوەرەتادەک دەساەاڵتێک هەر ئێسانان ساەر تا من
 .  بکا زەو  دیکە ئەوان  ماف  بیەو  کە
 

 سروشااتی پێکهاااتەی خااودی ئااایە :ئەحاامەد پااایزە
 ئافەریادە جاۆرە بەو پیااوان نێر رەگەزی وەک پیاو
 دەساااەاڵتە و دیااان و دابونەریااا  ئەوە یاااان دەکاااا؟
 یااان هەن، کە دەهێانن بەرهەم شاێوەیە بەو پیااوان
 جۆرێاااااک و ئاسااااا  بە یەکەو هەر هۆکاااااار هەردوو

  هەیە؟ خۆیان ارتێکردنیک
 هۆرمااۆن  هەنااد  کاااریگەرن، رێااژەیەک و ئاساا  بە یەک هەر هۆکااار هەردوو :حەمەڕە  بەهاارە
 ناابێتە ئەوە بەاڵم نەباێ، نەرمونیاان ژن وەک رادەیەک بە پیااو لەوەى کااریگەرن کە هەن پیاوانە
 ئەو بەرهەما  ڤێاکمرۆ هەر تونادوتیژیی، باۆ هۆکارە پیاوان لەش  پێکهاتەى بڵین ئەوەى هۆکارى

 هەمیشاە کە کاردووە واى دین، بۆ سادە لێکدانەوەی و راڤە دابونەری ، دەژیێ، تێیدا کە ژینگەیەیە
 لە قاووی  و بەربااڵو یەکجاار کااریگەرییەک  دیان دەساەاڵ ، هەرەم  بگەنە و بن بااڵدەس  پیاوان
 تەواى مۆرکااانە وەک کە ئاسااتێک بە هەیە، ئااێمەدا فەرهەنگیاا  و ئااابووریی و کااۆمەاڵیەت  ژیااان 
 پیااااو بااێ، بااڵدەساا  دیاان دەسااەاڵت  کااۆمەیگەیەکی  هەر لە تەنیااوە، کااوردى کااۆمەی  ژیااان 

 لە یەک هەر کە ئیسااامدا، دیناا  لە تااایبەتیی  بە دەباێ، دەسااەاڵ  و بڕیااار خاااوەن و بااڵدەسا 
 لە ندیااا لێکااادانەوەی و فەتاااوا هەمیشاااە کەواتە پیااااون، فەتاااوادەران  و ماااوفت  و مەال و شاااێ 

 نەکاا بکاا، پێشانوێژ و مەال ببێاتە نیایە باۆى ژن ئیساامدا ئایین  لە دەکر ، پیاودا بەرژەوەندیی
 باۆ ئیساام تێڕوانینا  لێرەدا کەواتە دەکەن، نوێژ ئەو دواوەى لە کە راکێشێ پیاوانە ئەو سەرنج 

 دەیەکرا بە پێویسااااتە ژن کە دەیااااێ، ئیسااااامدا لە هەر ورووژاناااادنە، ئااااامرازى وەک تەنیااااا ژن
 هاوکاا . نەکا باوکیش  مای  سەردان  نەدا مۆیەتی پیاوەکەى ئەگەر کە بێ مێردەکەى گوێڕایەی 
 ئااادەم چەپاا  پەراسااوى لە حەوا یاااخود هەبااێ، ژناا  چااوار کاتاادا یەک لە هەیە بااۆى پیاوێااک

 کچەکەیاان دەتاوانن بااوان  هەروەهاا بکاا، بازرگانیی کارى نییە بۆى ژن ئیسامدا لە دروستکراوە،
 لە یااخود نیایە، لێگیاراو ر  و حەرام ئیساامدا لە گۆڕینەوەیە مرۆ  ئەو بگۆڕنەوە، تر کچێک  بە

 و حیکایەتااانە ئەم گیااراوە، بەتااااڵن و کااراوە غەزوو تاار کااڵکااان  وەک ژن ئیسااامدا جەنگەکااان 
 تەنیاا ژن لێارەدا دەبەستێتەوە، دین بااڵدەستی  بە پیاو بااڵدەستیی کە هەن، تر حیکایەت  دەیان
 لەم ژن بە دوویااا  پاااوە بەخشاااین  و ژیاااان دەخااارێتە پیااااو خۆشاااگوزەرانی  باااۆ ئامرازێاااک وەک

 لە ژنە چەوسااندنەوەى تارى ساەرەکییەکان  هۆکارە لە یەک دابونەری . دەستپێدەکا حیکایەتانەوە
 و منااااداڵ بەرهەمهێنااااان  کەرەسااااتەى وەک ژن هەمیشااااە کە ئاسااااتەى بەو کوردیاااادا، کااااۆمەیگەى
 گەرمتتار دیوەخاان مااڵ کاام لە کاراوە، ئەژمار پیاو، سێکس  و ورگ تێرکردن  و ماڵ خزمەتکردن 

 کااۆمەی  لە دیوەخااان دەسااەاڵت  و دیوەخااان ئێسااتا تااا پێاایەى بەو بااووە، چەوساااوەتر ژن بااووبێ
 سۆشااااایاڵ و مەدەنااااا  و دیماااااوکرا  نااااااو بە حیااااازبە کە ئاساااااتێک بە لەبااااارەودایە، کوردیااااادا

 و کاۆیوە ژن هێشاتا کەواتە دیوەخانەکاان، خااوەن دەبەخشانە اناانەدیوەخ پارەى دیموکراتەکانی ،
 دەتااوانێ پیاااو بڕیااارە، و قسااە خاااوەن پیاااو تەنیااا دیوەخاناادا دەسااەاڵت  لە چااونکە ژێردەسااتە،
 دەکەنە ژنێاک لە زیااتر دیوەخاان پیااوان  هەمیشاە. دەربکاا دیوەخاانەوە لە ماردن و ژیاان بڕیاارى
 دەساااەاڵت  و حیزبەکاااان. تێااردەکەن پاااێ خۆیااان  ەزەکاااان ح هاوسااەرگیرییەوە بەنااااوى و کااۆیوە

 دیوەخاااان، دەساااەاڵت  بە درێاااژەدان بە بەرامااابەر بەرپرسااایان زیااااتر کەساااێک هەر لە سیاسااای 
 هەبااوون  ئەوە  بەرچاااوى نمااوونەى ژنکوشااتن، بە رەواییاادان و ژن چەوساااندنەوەى بە بەراماابەر
 ساەرکردە خۆنوانادنی حیازبیین، دیوەخاان  ىنموونە کە بااڵدەستەکانە حیزبە کۆمەاڵیەت  مەکتەب 

 و کورساا  بەدەسااتهێنان  و بەرژەوەناادیی بااۆ کە ئەمااڕۆیە، نوێژخوێنەکااان  و دوێنااێ چەپەکااان 
 ئەو ئێساااتا تاااا کاااوردى سیاسااا  دەساااەاڵت  قورباااانیی، دەکەنە ژن شاااتێک هەر لە بەر دەساااەاڵ 
 دووفااقیە  پەیڕەوکردن  یەنێ،رابگە خۆى عەلمانیەت  بەئاشکرا کە رانابینێ، لەخۆی ئازایەتییە

 هەن کە دەنگاانە  ئەو ژنان، دژى دەساەاڵتەکان هەماوو کوردساتان لە ترە، هۆکارێک  دەسەاڵ  لە
 ناااایەنە ئاشاااکرا بە لەدەساااتدان دەنااا  ترسااا  لە هەباااێ ئیااارادەیە  ئەو ئەگەر بچاااووکن، و کااا 

 و دیوێتااا  لە نژ رزگاااارکردن  باااۆ ئێساااتا تاااا کاااوردى دەساااەاڵت  هەنگااااوانەى ئەو گۆڕەپاااانەکە،
 لێپرساینەوە نەیاانتوانیوە رادەیەک بە ترسانۆکانەن، و شەرمنانە زۆر هەنگاوى ناویەت  چەوسانەوە

 . بکەن توندوتیژ فەتوادەرێک  یان مەال لەگەڵ
 و ناهۆشایار ژناانی یاان ژناانن چەوسانەوەی باری ئەو هۆکاری پیاوان تەنیا ئایە :ئەحمەد پایزە

 چاااکترین یااان.. چیایە چااارە خۆیاان؟ بااارەی ئەو درێژەداناای لە ەهەی خۆیاان رۆیاای دەساتەپاچە 
 رووەوە؟ لەو چین چارەسەر رێیەکانی
 رەهەناادێک  کوردیاادا کااۆمەیگەى لە ژن، زانیناا  نیااوەمرۆ  بە چەوساااندنەوەو :حەمەڕە  بەهاارە
 بچووکەکااان  و گەورە دەزگااا ئاااوێتەی ئاسااتێک بە ژن چەوساااندنەوەى هەیە، فرەالیەناا  و قااووڵ
 بەراماابەرى نامرۆڤااانەى رەگەزیاایە جیاکااارییە ئەو پێیااوابێ ژناای  تەنااانە  کە کااراوە، یگەکااۆمە
 ئەگەر جااار زۆر نااین، ئاشاانا مافەکانیااان بە ژنااان بەرچاااوى رێژەیەکاا  ئێسااتا تااا رەوایە، دەکاار 
 بە دژ یااخود بکاا، کۆشا  مافەکاان  بەدەساتهێنان  باۆ لێابکەى داواى و باکەى ژنێک بۆ ما  باس 
 بەکەم خاۆ و باوەڕپێهێناان ئەو. ''!!!!!کاردووین دروسا  وای خوا چیبکەین'' دەیێ ستێتەوەبوە لێدان
 لە جیاااوازیی دایااک ئێسااتا تااا ژنە، بەکااۆیوەکردن  و چەوساااندنەوە سااەدەیەک بەرهەماا  زانیاانە

 لە داوا کاوڕ، منادای  بەردەسات  و خزمەتکاار دەکەنە کاچ مندای  دەکا، مندایەکانیدا بەخێوکردن 
 کە تااا دەکااا خەتەنە کااچەکەى دایااک ئێسااتا تااا!! شااەرم بااێ کااوڕەکە و بااێ شااەرمن ەکەند کااچەکە

 بنچیاااانەى ژنەوە جەسااااتەى بە( ناااااموس و شااااەرە ) لکاناااادن  بپااااارێز ، ئابڕوویااااان گەورەباااوو
 و دزیای کاوڕ ئەگەر باۆگەنەدا نەریتە لەم نەگۆڕە، کوردەوارییدا لەنەریت  کە ژنانە چەوساندنەوەى

 کەساێک  کچەکەیاان ئەگەر بەاڵم نیایە، رەوشا  باێ کاۆمەیگە بااوەکەى واتاا بە بکااتی، دەستبڕیی
 دەرەوە باڕواتە کاوڕەکەى پرس  بێ بە نییە بۆى دایک بدا، ژیان  بە باجەکەى پێویستە بو  خۆ 
 ئەو سااەقەتن، پەروەردەى هەمااان خاااوەن  پیاااو و ژن!! بکااوژ  دایکاا  هەیە بااۆى کااوڕەکە بەاڵم

 لەوەى جاااگە ئەمە!! کاااوێرە وەجاااخ پێیاااوایە ژنەکە کەساااێک هەر لە بەر نەبااێ کوڕیاااان خێاازانەى
 بااژی جۆرێااک بە بکااا، کۆشاا  سااایییەوە دە تەمەناا  لە کە کااراوە وەهااا پەروەردەیەکاا  ئااافرە 
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 لە جااگە رادەچڵکااێ کورسااتان لە ژنااان کوشااتن  شااێوازى و بەرێااژە کەس هەر :حەمەڕە  بەهاارە
 و تیرۆکاااردن لە یەکەم هۆکاااارى و یەکەم کەمتەرخەمااا  و یەکەم تاوانباااارى دەساااەاڵ ، پیااااوان 
 کوشتنی  شێوازى و هەیکشاندایە لە ژنکوشتن ئامارەکان  ەىلەبەرئەو حکومەتە، ژناندا رەشەکوژى

 هەباێ، ژناان تیارۆرى لە شاێوازە ئەو ئەفغانساتان لە تەنیاا مەگەر دڕندانەترە، ساڵ دواى لە ساڵ
 پانێکا  و بەرناامە بێ بەڕێوەبەرایەتییەک  چەند کردنەوەى لە کۆششەکانی هەموو حکومە  بەاڵم

 مااوەى لە کورتکردۆتەوە، بوارە بەو پێویس  مرۆی  و مادیی ەىسەرمای تەرخانکردن  و ستراتیژیی
 تااوێژینەوەى و لێکااۆیینەوە دەزگااایەک  ئێسااتا تااا بەاڵم کااوژرا، ژن هەشاا  رۆژدا پێاان  و بیساا 

 خەماااۆرى کەسااانێک  حکااومە  ئێسااتا تااا!! نیاایە پرسااە ئەم چارەسااەرى بااۆ کااۆمەاڵیەت  زانسااتی 
 کێشاانە، ئەو بەدواداچاوون  باۆ نەکاردووە تەرخاان ەیە،ه مرۆ  مافەکان  بە باوەڕیان کە کردەیی

 چاۆن بزانتاێ کە نیایە بەڕێوەبەرایەتییاانەوە ئەو بەساەر چااودێریی دەزگاایەک  حکاومە  ئێستا تا
 لە کردنیااان چاااودێریی بااۆ نیاایە دەزگااایەک بەاڵم هەیە رێکاااراو ٧٠٩٩ بەڕێااوەدەبەن، کارەکانیااان
 ئایاااا کە کاااۆمەیگەوە بەسااەر کاریگەرییاااان رێاااژەى ناا زانی و کارەکانیاااان بەڕێاااوەبردن  چااۆنێتی 
 رووکە  تەنیاا کاراوە ئەوەى. ئەرێنییە یان نەرێنییە کۆمەیگەوە بەسەر کاریگەرییان و کارەکانیان

 پرسای حیسااب  لەسەر کەس، کۆمەیێک بۆ بووە پەیداکردن پۆس  و پەیداکردن کار هاوکا  بووە،
 دنیاا کاوێیەک  هایچ لە بەاڵم دەدر ، ئەنجاام ژنان بە بەرامبەر توندوتیژیی دنیا هەموو لە. ژنان
 هەماوو و ژناان کێشاەکان  چارەساەرى بێ سیستەم و دەزگا بێ حکومە  تا نییە، کوردستان قەد بە

 .  نەکردەن کاری تری  کێشەکان 
 یااان دەکەن؟ ژنااان رێکاراوەکااانی لە بەشااداریی کەمیاای بە زۆر ژنااان لەبەرچاای :ئەحاامەد پااایزە

 و مااا  لە داکااۆکیکەر و خۆیااان پشااتوپەنای بە ژنااان رێکاراوەکااانی ژنااان زۆری ەیزۆرب لەبەرچاای
 باشااتری بە بەڕێااز  ئااایە پیاااوانە؟ دەسااتتێوەردانی هااۆی بە ئەوە  ئااایە نااازانن؟ ئازادییەکانیااان

 پێکبێ؟ یەکسانییاواز پیاوانی و ژنان لە ژنان رێکاراوی نازانی
 دروساتییان ژناان رێکاراوەکاان  خاودى ژنان، ان کێشەک لە بەشێک پێموایە من :حەمەڕە  بەهرە

 خۆشاایان رێکاااراوانە لەو هەناادێک هەیە، رێکاراومااان زۆر یەکجااار ژمااارەیەک  چااونکە کااردوون،
 هەناادێک بە گەیشاتن باۆ ئاامراز کاردۆتە رێکاراوەکەیااان ناازانن، خۆیاان ساتراتیژیەت  و بەرناامە
 لەساەر کاارکردن ئێمەدا کۆمەیگەى وەک  کۆمەیگەیەک لە حیزبی ، یان کەسی  ئامانج  و مەبەس 
 و شاااارەزا کەساااان  بە پێویسااات  و هەساااتیارە و مەترسااایدار یەکجاااار مەساااەلەیەک  ژن پرسااای

 ژناان کە هەباێ ئەوتۆیاان پانا  کە کەساانێک هەیە، مارۆ  مافەکاان  بە باوەڕبوون و لەخۆبردوو
 ژن، باوارى چاالکواناان  نااو بە لە زۆرێک و رێکاراوەکان نەکەن، زیانمەند کارکردنیان شێوازى لە

   باێ شاێوەیەک  بە کەنایەکاانەوە لە هەمیشاە دروستدەکەن، ش  زۆر بۆ گەورە میدیایی هەاڵیەک 
 کە بەاڵم نەبان، رازیای چەوساانەوە بە چیتار کە هانادەدەن ژناان زانساتی  لێکۆیینەوەى و بەرنامە

 کێشاەکە کۆتاای  تاا نیایە ماادەئا رێکااراو هەماان دەباێ کێشەیەک تووش  ژنێک واقتیدا بارى لە
 زیانمەنااادى ژناااان رێکاراوەکانااادا کاااارکردنەى جاااۆرە لەو لێااارەدا کەواتە بااادا، ژنەکە یاااارمەتیی
 پشاتیوانی  بە و ناامێنێ رێکاراوەکان بە باوەڕیان ژنان زۆربەى کا  تێپەڕبوون  بە بۆیە یەکەمن،
 بااۆ پااتەوى بەرنااامەیەک  کە حکااومەتە نەبااوون  دەزگااای  بە تاار هۆکااارێک  نااازانن، خۆیانیااان

 لە نیاایە هاوکااار کەس نیاایە، سااەردەمیی و گونجاااو سیسااتەمێک  دانااان  و مرۆڤەکااان پێگەیاناادن 
 نەباوونە، دەزگاای  بە و حکاومە  کارى شێوازى بنەڕەتیی  هۆکارى ژنان، رەوش  بەرەوپێشبیردن 

 کاارى شکسات  کاارىهۆ ئەگەر. دەبان چارەساەر ئۆتۆمااتیکیی کێشاەکان هەموو دانرا سیستەم ئەگەر
 ژنێااک بینیااومە ماان نیاایە، ساامێڵیان تەنیااا ژنااانێکن ئەوا نەباان، پیاااوانی  رێکاراوەکااان لە زۆر

 کە کاردەکااا بااوارانە لەو هەیە پیاااو چەوساااندۆتەوە، ژناا  خااۆى کە وەرگرتااوە یەکسااانی  خەاڵتا 
 بە ڕیااانباوە کە پێکبااێن کەسااانە لەو ژنااان رێکاراوەکااان  بااا دەکااا، ژن هەسااتی بە یاااریی خااۆى

 .  نەبێ مەرج رەگەز ئیتر بوارەدا، لەو کارکردنن توانستی و هێز خاوەن و مرۆڤە مافەکان 
 کە نێرێاک هەر یاان بارا و باوک یان هاوسەر بەرانبەر لە چەند تا ژن وەک خۆ  :ئەحمەد پایزە
 یاان خاۆ  ئێساتا تاا کە چاین کێشاەکان باووی؟ رزگاار پیاوسااالریی چەوسانەوەی لە دەژی لەگەیی
 چەوساێنەر و کۆنەپەرسا  پیااوانی بندەساتی لە تەواویای بە گشاتیی بە ژناان چوارچێاوەی لە خۆ 
 چین؟ رێگەچارەکان  نەبووی؟ ئازاد پیاوساالریی سیستەمی یان

 بکەن، رزگار خێزان بازنەى نەریتەکان  لە خۆیان نەیانتوانیوە کە ژنانەى ئەو :حەمەڕە  بەهرە
 نەشاکاندبێ خێزانا  سانوورى باوەکان  نەریتە ئەگەر بکەن، تر ژنان  ماف  باس  بتوانن زەحمەتە
 و ئاابووریی و هزریای رووى لە ژنێاک واتاا ببایەوە، کۆمەیگە کۆنەکان  نەریتە رووبەڕووى ناتوانی
 سااەر تااا بکااا، تار ژنااان  ئااازاکردن  باۆ کۆشاا  ناااتوانێ نەکردباێ ئااازاد خااۆى رۆژانەوە کاروباارى
 و دەسااەاڵ  ئەو بکااا، زەو  دیاکە ئەواناا  ماااف  بایەو  کە وەرەتاادەکەمە دەسااەاڵتێک هەر ئێسانان
 کەسااان  الیەن لە پێویسااتە بچەوسااێنێتەوە دیااارکراو رەگەزێکاا  یااان ماارۆ  دەیەو  کە نەریااتەى
 باازنەى باوەکاان  نەریاتە هەماووان بە بکار  کۆشا  و بکارێتەوە رە  مرۆ  مافەکان  بە باوەڕدار
 لێیااان کۆنەپەرسا  کەسااان  و کاۆمەڵ نەباان چااوەڕ  وولێهااات و ئاازاد ژنااان  بشاکێنر ، کاۆمەیگە
 و نەکاراوە باۆ ئەرێیان پیشەن  و رۆشنبیر کەسان  سەردەمێکدا و قۆناغ هیچ لە چونکە بن، رازیی
 کەسااان  و ژنااان دەسااتەویەخەی خەبااات  رێگاچااارە باشااترین بااۆیە نەبااوونە، رازیاای لێیااان گشاا 

 .مرۆڤدۆستە و یەکسانییاواز
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 لەو پشاااااکیان رێکاراوەکاااااانی  و دەسااااەاڵتداران
 . هەیە تاوانکارییە

 هەیە ساااتراکتۆرەکان لەگەڵ کێشاااەم ئەوەی بەقەد
 .  نیمە خێزانەکەم لەگەڵ

 
 سروشاتی پێکهااتەی خاودی ئاایە :ئەحامەد پایزە
 ئافەریادە جۆرە بەو پیاوان نێر رەگەزی وەک پیاو
 دەساااەاڵتە و دیااان و دابونەریاا  ئەوە یاااان دەکااا؟
 یاان هەن، کە دەهێنن بەرهەم شێوەیە بەو پیاوان
 جۆرێااااک و ئاساااا  بە یەکەو هەر هۆکااااار هەردوو

  هەیە؟ خۆیان کارتێکردنی
 و جیاا اجیا پرەنسیپ  بە یەکەو هەر کە مرۆڤکردانە ئامرازە ئەو هەموو •: عەبدولڕەحمان نایە

 پیاوسااالریی رەوشا  بە خازمە ( مەوساو ) هزرێکای و ئاراساتە دیارکراوى بەرژەوەندیی و تایبە 
 نەریا ، ئایادیۆلۆژیا،: زەقاانە  فااکتەرە لەو...  دەدەن درێژە ژن گوێرایەییی پرۆسێس  و دەکەن

 کە  ەکااانەوە(گریاادیەن ) هەمااوو سااەرووى لە.. گشااتیی بە سیاسااییەکان و کااۆمەالیەت  پەیمانگااا
 و هۆشاااایاریی ئاساااات : پیاوساااااالریی دەسااااەالت  بژیێناااا  کااااارێکتەرى سااااەرەکییترین وایە پااااێ 

 پێکهاااتەى باساا  ئەفسااانەکاندا لە• ... ەتاای(خااۆى ژن خااودى) قوربانییاادان بااۆ ئامااادەنەبوون 
 دووەمیاااان لەوەى یەکەمیاااان جەساااتەى بەوەى دەکااار  ژن جەساااتەى بەراوردى بە پیااااو جەساااتەى
 ئازارەکاانیەوە هاۆى بە دەتاوانێ ژن خاۆ ئاێ بەهێزترە، و پتەو ماسولکەکانیان و ئێسک و گەورەتر

 بیارى بێ ئەوە ئەرک  هەنگاونانیەوە رێگەی خستنەبەر کۆس  و توندوتیژیی هەمەجۆرى تایپ  یان
 ئەوتاۆ واتاایەکی( کۆنتێمپاۆرەر) باۆ گاوزارەیە ئەو گەرچای. پیاو بەهێزى جەستەى لە بێ بەهێزتر

 .بەدەستەوە نادا
 و ناهۆشایار ژناانی یاان ژناانن چەوسانەوەی باری ئەو هۆکاری پیاوان تەنیا ئایە :ئەحمەد پایزە

 چاااکترین یااان.. چیایە چااارە خۆیاان؟ بااارەی ئەو درێژەداناای لە هەیە خۆیاان رۆیاای دەساتەپاچە 
 رووەوە؟ لەو چین چارەسەر رێیەکانی

 خاودى سووچبارییە ئەو زۆرى ش بە بەلکو نین هۆکار پیاوان تەنێ نەخێر، :عەبدولڕەحمان نایە
 ئەگەر راساتەوخۆ، بکەرى فۆرم  لە پشکدارە زۆر رادەیەک  بە ژن دەست  و ژن خودى.. خۆیەت  ژن

 .یە(هتد... و هاندەر و هاریکار) ئەوە نەبێ، راستەوخۆ  بکەرى
 یەکسااەر رادەچڵەکااێ دواییااانە ئەو زۆرەی ژنکااوژییە بەو ناااخەوە لە کەسااێک هەر :ئەحاامەد پااایزە

 چ باااارەوە لەو بەڕێاااز  رادەکێشاااێ، دەساااەاڵتداران تەواوی و حکاااومە  باااۆ تاوانکااااریی ەناااجەیپ
 دەبێژی؟
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 تاوانکاارییە لەو پشاکیان گشتی  بە رێکاراوەکانی  و حکومە  و دەسەاڵ  :عەبدولڕەحمان نایە
 کەیسا  لە لێکاۆیینەوە بە تایبەتمەناد دەزگەیەک  دادی  یان یاسای  دەسەاڵت  دەبێ بەوەى هەیە
 توناد سازاى و گونجااو و خێارا رێوشوێن  بە) بکۆلێتەوە جۆراوجۆر مەترسی  بە هەڕەشوێکراو ژنان 

(. ماایی  و مرۆیا  ى(بەیا ) و گەرەنتا  بە و مێینە رەگەزى بە تایبە  تاوان  بکەران  بۆ خێرا و
 ساەرمایەى و دەساتمایە خااوەن کاتادا هەماان لە و نییە ئەوتۆى پەناگایەک  ژن چونکە داخەوە بە

 فاااکتەرى لە ۆریااانز جەختا  کۆمۆنیسااتیەکان ئاراساتە و مارکسیساا  تێاازى) نیایە خااۆى دیاارکراوى
 هەماان لەسەر نوێیە دیکەى تێزێکی کە( bonger theory) بۆنگەر تێزى کردۆتەوە، ئابووریی
 دەزانا  ژنیشا  الوازى هۆکاارى بە لێارە من دەکۆلیتەوە تاوان هۆکارى لە ئەنگوس و مارکس بنەماى
 تەناانە  انیا خاۆى خاودى لە بەرگریای نااتوانێ( دەچای بۆ واى مارکسیس  فێمێنیزم  ئەوەى وەک

 دروسا  و دیاارکراو بەلاگەى خۆیادا کاات  لە یان بکا، خۆش  کەیسەکەى لە یان ئازار لە گوزارش 
 نەوەک دەرەوە ببااتە داخاراو خیزانێکا  نااو کێشاەى نیایە ئاماادە جاار زۆر ئەوەتە بهێنێ، وەدەس 
 دیااکە ەکەىرەگەز ئەوەناادەى چااونکە باادەن، قەیەماا  لە نەشاایاو و بەدڕەوشاا  و الدەر بە دەوروبەر
 بااۆ بگاارە تەنااانە  بهێنێااتەوە پاساااو یااان بیااانوو دەتااوان  و واالیە لەبەردەم بوارەکااان  دەروازەى
 الیەن لە لەکەدارکردنا  ئاساانیی بە ئەوەى جااى چ پاارێزیی(ناامووس) پاسااوى بە ژنی  کوشتن 
 پێکارد ەمئامااژ وەک چاونکە نااکر  پاێ بااوەرى یان نالو  بۆى ژن بگرە، خێزانی  دەرەوەى تاک 
 بااااۆ شااااێوتەرە و پەناااااگە خاااااوەن نە هەبااااێ تااااایبەتی  پااااارێزەرى سااااەرمایەیە ئەو خاااااوەن نە

 بە باوون پاوویی  باێ ئەگەر هەرناا پیااوان کەچا  خاۆی، شاکۆمەندیی و گیان لە پارێزگارییکردن
 بڕوایاان و کاۆدەکەنەوە خۆیاان لە خەلکا  کاڕینەوە(ناامووس) و ژنان بەدرەوشتیی بەناو حیکایەت 

 خاۆى ئاساانیی بە ناچاارە و وێارانەیەکە ژیاان دەمێنێاتەوە تەنیاا بە ژنای  کە ئیادى هێانن،دە پێ
 . ببا لەناو بێ شێوازێک هەر بە خۆى خودى یان بدا بەدەستەوە
 یااان دەکەن؟ ژنااان رێکاراوەکااانی لە بەشااداریی کەمیاای بە زۆر ژنااان لەبەرچاای :ئەحاامەد پااایزە

 و ماا  لە داکاۆکیکەر و خۆیاان پشاتوپەنای بە ناانژ رێکاراوەکاانی ژناان زۆری زۆربەی لەبەرچای
   باشتری بە بەڕێز  ئایە پیاوانە؟ دەستتێوەردانی هۆی بە ئەوە  ئایە نازانن؟ ئازادییەکانیان

 پێکبێ؟ یەکسانییاواز پیاوانی و ژنان لە ژنان رێکاراوی نازانی
 خەرجییااداریی ىبااااڵ دەسااتێک  ژنااان رێکاراوەکااان  زۆرى هەرە زۆربەى :عەباادولڕەحمان نااایە
 باشااترە پشااتە، لە نێرساااالرییان کااۆمەیگەی سااتراکتورى دروشاامی هەیگاارى جۆرەکااان  لە جۆرێااک
 بەردەوامباااوون  باااۆ ئەنااادام پڕۆگرامکاااارییەکەی و پەیاااڕەو لە چاااۆن حیزبێاااک هەر بڵااای  روونتااار

 وارىدیا خانەخاانەى لە جیاا بە ژنان دەیەو  ئاوەها  هەر رێکباا جەماوەرییەکان  بەرژەوەندییە
 ئاماانج  ئەوەنادەى بەوە  کە بکااتەوە کاۆ ئامانجادار حیزبیای یەکەیەکا  نااو بە یان رێکاراوێک
 .نا ژن مەسەلەى دەپێکێ حیزبەکەى سیاسیی ناڕوون 
 کە نێرێاک هەر یاان بارا و باوک یان هاوسەر بەرانبەر لە چەند تا ژن وەک خۆ  :ئەحمەد پایزە
 یاان خاۆ  ئێساتا تاا کە چاین کێشاەکان باووی؟ رزگاار پیاوسااالریی چەوسانەوەی لە دەژی لەگەیی
 چەوساێنەر و کۆنەپەرسا  پیااوانی بندەساتی لە تەواویای بە گشاتیی بە ژناان چوارچێاوەی لە خۆ 
 چین؟ رێگەچارەکان  نەبووی؟ ئازاد پیاوساالریی سیستەمی یان
 ئەگەرچا  ی،پێیتا باڕوام خاۆم کە ئەوەى رادەى ئەو تاا بڵاێ  ئەوە دەتوان  :عەبدولڕەحمان نایە
 تەنااانە  مەحااایە ئەوەشاایان بگاارە و گااۆڕاوە دیااکە خێزانیکاا  بااۆ خێاازان لە بینااین لەوەى جیااا

 ئەوڕۆ لااێ بااکەن، هەیسااوکەو  و بیااربکەنەوە یەکاادى وەکااو خێاازانی  یەک چوارچێااوەى ئەناادامان 
 مەساەلەکە دیارە) چاالک ژنان  بۆ بنەما بێ قسەى و کێشە خێزانەکە  دەرەوەى خەیک  ئەوەندەى

 کێشاەم رۆژهەاڵتیای ژنێکا  وەکا  مان. ناا خاۆى خێازانەکەى رێکادەخا( جیااوازترە دیاکە ژناان  باۆ
 کێشااەى جااار زۆر هەیە، سااتراکتۆرەکان لەگەڵ کێشااەم ئەوەى بەقەد نیاایە خااۆم خێاازانەکەى لەگەڵ
 پااااێچەوانەوە بە لەوەى دەکااااا ئەسااااتوورتر رق و بەهێزتاااار ماااارۆ  بنچیاااانەدار ئامااااانج  قااااووی 

 مرۆڤەکاان کێشاەیەک هەر دواى ئەگەرچا  باێ پاۆال وەک ژن ئیرادەى دەبێ کە وایەپێم بیڕووخێنێ،
 بەلکاو نیایە رووخاان واتای ئەوە لێ... دەبێ قووڵ و کاتی  بێدەنگییەک  بە پێویستیان گشتی  بە

 و دوور نەخشاااەڕێژییەک  و پااایان بە بیرکاااردنەوە شاااێوەى لە هەیبگااار  دیاااکە واتاااایەکی رەناااگە
 .ئامان  ەوداىم بڕین  بۆ ناوازەتر

 
 

 :کەژاڵعەال-21       

 جیهاانبینیی و ری  دابوناه ی سته ژێرده و   کۆیوه ژنان
 پیاااوان تەنیااا کوتااوورن، و ئاااین و پیاوساااالریی

 . ژنانی  زۆربەی بەیکە نین هۆکار
 

 سروشااتی ێکهااتەیپ خاودی ئااایە :ئەحامەد پاایزە
 ئافەریادە جۆرە بەو پیاوان نێر رەگەزی وەک پیاو
 دەساااەاڵتە و دیااان و دابونەریااا  ئەوە یاااان دەکاااا؟
 یاان هەن، کە دەهێانن بەرهەم شێوەیە بەو پیاوان
 جۆرێااااک و ئاساااا  بە یەکەو هەر هۆکااااار هەردوو

  هەیە؟ خۆیان کارتێکردنی
 نیایی تااه  بااه( نێار) زی گااه ره ک وه پیاااو سروشاتی ی پێکهاتااه  کااه  نییاه دا وه لااه گوماان :عەال کەژاڵ
  باه شاانازیی  کاه جۆرێاک  باه پیااوان،  ته خشایوه به تی تایباه ئاازادیی و هێاز و اڵ  ساه ده  له زۆرێک

  ر رامباه به لاه  وه بینناه ده ن ساه ره شاتێکی کو وه خۆیان وان ئه  وه هۆیه م به ن که ده  وه خۆیانه پیاوبوونی
 وای ره ماافی  باه شا  زۆر ، وه بینناه ده جیااواز  باه خۆیاان ژنادا ر رامبه به  له  بۆیه ر هه. مێدا زی گه ره

  میشاه هه کانیشایان ژنه و ماڵ ی وره گه و خێزان رۆک سه یێن ده خۆیان  به ی وه ئه ک وه. زانن ده خۆیان
 نگاای ره کانیشایاندا کاره له  جیاوازییاه م ئااه   ناناه ته!!  وه بیناه ده خۆیاناادا کانی خواساته تی خزماه  لاه
 ک وه ، شاکردووه دابه کاریان خۆیاندا ندیی وه رژه به  له  یبه عه یاخود جۆراوجۆر بیانووی  به ، وه ته داوه
   نموونااه!(.  '' یااه پیاوانه'' کاااری    مااه ئه  و  '' یااه ژنانه'' و  نییااه  ئێمااه کاااری  وه ئااه: )یااێن ده ی وه ئااه
 ی وه پاککردناه و لێناان چێشا  و میواناداریی و ئتاوکردن و شاتن جل داڵ،من کردنی رده روه په.. زۆرن
 لاه ! زانن ده ی ژنانه کاری  به  وه مێینه زی گه ره ستۆی ئه  خستۆته یان قورسانه  رکه ئه م ئه! هتد... ماڵ
 و ییسێکس ندیی یوه په و   روایه و و  یسوکه هه  له قیی زه  به  جیاوازییه م ئه  وه تریشه کی الیه 

 و اڵ  سااه ده و   سیاسااه   لااه شاادارییکردن به و ساایی که تاکه ئااازادیی و پۆشااین رگ جووبااه و ئیشااوکار
 ی پێگااه  وه کاه روویه گشا    لاه و  وه تاه داوه نگاای ره رێسااکانی  و یاساا داڕشاتنی و واڵ  بردنی ڕێوه باه

  باه یااخود نییاه تێادا تی سایفه نادێک هه ی وه ئاه ر باه له ژن ی سته جه یێ به ، کردووه سنووردار ژنیان
 زۆرێاک  وه هۆیاه م باه و   کاردووه پابەس  و گرفتار ژنانی  وه سروشتییه یبی عه و میی که ندێک هه هۆی
  هایاه ره یی ساته جه جیااوازیی ر باه له پیاو یێ به  .دوو  پوه   ته کراونه و  وتکراوه زه لێ هاکانیان به  له
 . یه دیکه شتێکی ژنی  و

 ن خاااوه کااۆن کوتااووری و ری  دابونااه و ئاااین  کااه پیاوساااالرییدا کی کۆمەیگەیااه ر هااه   لااه  هئاشااکرای
 نادیی وه رژه به  لاه وانی  ئاه و  واندایاه ئه ستی ده ژێر  له رێساکانی  و یاسا و   سیاسه بێ، اڵ  سه ده

  بااه یکو بااه! سااتبێنن؟ هد به  وره گااه وتنی رکه سااه ژنااان در  ده رێگااه  چااۆن ئیتاار.  وه یاننووساانه ده خۆیااان
!!  وه بمینێناه ژنێتیای  به ر هه و بین ژن ر هه  ئێمه  که دان وه ئه کۆششی  له  میشه هه وان ئه  وه وانه پێچه
 هێشااتنی نه و کسااانیی یه  لااه باااس  کااه  ناه هه پیاااو رانی نووسااه و رۆشاانبیران  لااه زۆرێااک  ناده رچه هه

 جیهاانی لاه اڵم باه ، وه ته نووسایوه پەرتووکیاان نادین چه  وه هی باره م له ن، که ده ریی جێنده جیاکاریی
   نانااه ته..  وه راسااتییە  لااه دوورن و  کراوه پێنااه کاریااان و نووسااراوێکن ر هااه هێشااا  مانااه ئه واقتیاادا
 خۆشای  در ، ده م یاه قه  لاه فێمێنیازم و ر روه دادپاه ساێکی که  باه  که   تانه بابه م ئه ری نووسه  رەنگه
  جااۆره و بااه خۆیاادا ی کااه خێزانه ی چوارچێااوه  لااه و ئااه واتااا! بێ نااه خااۆی کانی نووسااراوه  بااه ڕی باااوه
  لاه  کاه   نییاه    کساانییه یه و باه واوی تاه ڕی بااوه رگیز هه و ینووسێ ده  که ناکا فتار ره و   یسوکه هه
 ! بێ نه خۆیدا ندیی وه رژه به

 و ناهۆشایار ژناانی یاان ژناانن چەوسانەوەی باری وئە هۆکاری پیاوان تەنیا ئایە :ئەحمەد پایزە
 چاااکترین یااان.. چیایە چااارە خۆیاان؟ بااارەی ئەو درێژەداناای لە هەیە خۆیاان رۆیاای دەساتەپاچە 
              رووەوە؟ لەو چاااین چارەساااەر رێیەکاااانی
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 باه ژناان ،  پێاداوه م ئامااژه  پێشاتری  ک روه هاه دا، ئێماه کاۆمەیگەی  لاه وایه پێ  من :عەال کەژاڵ
 کوتااوورن، و ئااین و پیاوسااالریی یجیهاانبینی و ری  دابوناه ی ساته ژێرده و   کۆیواه گشاتیی کی یه شاێوه 

 کاه ی وشاه ره م ئاه باۆ ناین هۆکاار پیااوان نها تاه خێر ناه یاێ  ده مان شدا مانه ئه موو هه ڵ گه له اڵم به
 ن الیااه له  کااه  یااه هه  جیاوازییانااه و بااه ڕیااان باوه خۆشاایان ژنااان  ی زۆربااه یکو بااه.  ئاااراوه  هاتۆتااه 

 خۆیانیاااان باااۆ پیاااوان   کاااه ی زۆره  مافاااه و بااه ڕازیااان ژناااان ی زۆرینااه.  داناااراوه بۆماااان  وه پیاوانااه
 خۆیاان کانی مافاه  نزماه زۆر ژناان هۆشایاریی ئاساتی هێشتا.   هێناوه ستیان ده به و  ستنیشانکردووه ده
 و کااۆک پیااوان کاو وه  یانتوانیووه ناه خۆیاناادا نااو  لاه خۆشایان ژنااان ها روه هاه. ناناسان باشایی  باه
 زۆر  لااه پیاااوان. رشااانمان سه له  دروسااتکردووه زۆری کی بارگرانییااه   مااه ئه  کااه ن،هاااوڕاب گرتوو یااه
 ساتی ده  له  هێناوه ستیان ده به  که ی وتانه ستکه ده و ئه ین نایه و ن که ده کتری یه  له پشتگیریی  وه رووه
 پایپشاتی  میشاه هه نپیااوا دا ئێماه کاۆمەیگەی  لاه نمووناه، باۆ.  وه واناه پێچه  باه ژناان اڵم باه. ن بده
  ئێساتاکه ی یراناه قه م ئاه یاا. ن باده نجام ئاه  ژناناه کااری ناابێ کانیاان ره براده ی وه لاه ن که ده کتر یه

  بااه و ن کااه ده خۆیااان کانی زه گااه هاوڕه  لااه رگریی بااه پیاااوان  کااه فرەژنیاای ی دیااارده  ئاااراوه  هاتۆتااه
 لاه جۆرێاک  باه یادا که خێزانه نااو  لاه ژنێاک، و باێ ر هگ ئه اڵم به  ..زانن ده دروستی و گونجا کارێکی

 تاری ژتێکای ژنێاک ر گاه ئه یااخود ، وه بێتاه  نجه شاکه ئه و ئاازار و تونادوتیژیی ڕووی رووباه کان جۆره 
 شاتی زۆر.. بکاا ر فه ساه نهایی تاه  باه ژنێاک   نانه ته بکا، ویستیی خۆشه کچێک یا ، وه بێته ردا سه به

  بوونە ناه  وه ئاه فێاری ژنان هێشتا  وه داخه  به.. بکر  مووی هه ر هه  له باس دا هلێر ناکر   که تری 
 باااه خێااار دانااای م کاااه نی الیاااه یااااخود ن بکاااه کتری یاااه پشاااتی پااااڵ  مرۆڤدۆساااتانه کی یه شاااێوه  باااه

 یااوپ ک وه و ن که ده قساه پیاوانادا نادی وه رژه به له وانی  ئاه بیناین ده! بناێن خۆیاندا کانی زه گه هاوڕه
 و ره باه باۆ  هۆکاره  که تیی گبه نه و تیی هامه نه  یه وه ئه. ن ده ده خۆیاندا کانی زه گه هاوڕه ر سه به حوک 
 . ژنان دۆخی ی وه ڕانه گه دوا
 ئێمه تا ره سه  پێویسته ، یه وه ئه  چاره  رێگه نها ته  که  وه مه بینه ده وای من   کێشانه م ئه ری سه چاره بۆ

 و ژن چ  ئێماه  کاه ین بگه  وه له شتێکدا موو هه پێ   له..  وه ینه بکه رز به زانستیمان و رهۆشیا ئاستی
 کانی وه نااه و کااۆمەیگە و واڵ  وپێشاابردنی ره به و ژیااان وامیی رده بااه بااۆ. ماارۆڤین مووان هااه پیاااو چ

 بااین  وه ئااه فێااری  و ین رێکباااه خۆمااان بااێ ده.  یااه هه کتر یااه هاوکاااریی  بااه پێویسااتیمان... دواڕۆژ
 کانی مافااه لااه داکااۆکیی. پێاادابگرین کتری یااه کانی ندییااه وه رژه به ر سااه له و خۆشاابوو  کتریمان یااه
 ڵ گااه له  یااه مامه و توناادڕه سااانی که ک وه جااار ناادێک هه ک نااه. بپااارێزین کتری یااه و ین بکااه کتری یااه 

 و یۆک قسااه و قسااه   لااه یبگاارین هااه ساا  ده  پێویسااته ژنااان ی ئێمااه ها روه هااه. ین  بکااه تااردا سااانی که
 ئەندێشااەی  بااه  وه ینااه که نه بچااووک کتری یااه پیاواناادا چاااوی پااێ   لااه و  وه شااکێنینه نه کتری یااه
 تی ژنایاااه ی له ساااه مه ی وه ئاااه هاااۆی  تاااه بوونه  شاااتانه م ئاااه  چونکاااه! خۆماااان یی وره گاااه رخساااتی ده

  دووباااره وامیی رده بااه  بااه    مواره ناهااه  هبااار م ئااه و   یااه نه پااێ کۆتااایی رگیز هااه و  وه قوویتربێتااه
 . وه بێته

 یەکسااەر رادەچڵەکااێ دواییااانە ئەو زۆرەی ژنکااوژییە بەو ناااخەوە لە کەسااێک هەر :ئەحاامەد پاایزە
 چ باااارەوە لەو بەڕێاااز  رادەکێشاااێ، دەساااەاڵتداران تەواوی و حکاااومە  باااۆ تاوانکااااریی پەناااجەی
 دەبێژی؟
 ر سااه به حااوک  ر سااه به خااۆ وادا ی وره گااه کی یااه دیارده ر رامبااه بااه  لااه ناااتوانێ س کااه :عەال کەژاڵ

  دیاارده و ئاه  چونکاه.. بکاا  تاوانباار وان ئاه و بادا  تاری  نێکی الیاه هایچ و   حکوماه و اڵ  سه ده
 تێادا تاری سای که ساووچی و   وه ڕیتاه گه ده هۆکاار زۆر باۆ کاۆمەیگەدا نااو  لاه  بااوه ئێستا ی ترسناکه

... و وانیای ره خۆشایی نه و خێڵەکیای نااکۆکیی و ئاابووریی و تی اڵیه کۆمه ی کێشه ی وونهنم  له.   نییە
 و  وه لێکۆییناه    زانستیی کی یه شێوه  به  که  یه وه ئه ته حکومه و اڵ  سه ده رشانی سه رکی ئه اڵم به. هتد
 و پێنێ بسااه بارانااداتاوان و بکااوژان ر سااه به قااورس ساازای و باادا نجام ئااه راشااکاوانە داواداچوونی بااه

    .مانه زه ندی په  بیانکاته

 یااان دەکەن؟ ژنااان رێکاراوەکااانی لە بەشااداریی کەمیاای بە زۆر ژنااان لەبەرچاای :ئەحاامەد پااایزە
 و مااا  لە داکااۆکیکەر و خۆیااان پشااتوپەنای بە ژنااان رێکاراوەکااانی ژنااان زۆری زۆربەی لەبەرچاای

 باشااتری بە بەڕێااز  ئااایە پیاااوانە؟ تتێوەردانیدەسا هااۆی بە ئەوە  ئااایە نااازانن؟ ئازادییەکانیاان
 پێکبێ؟ یەکسانییاواز پیاوانی و ژنان لە ژنان رێکاراوی نازانی
 یێک کۆماه  کاه  وایاه تر کی زگایه داموده ر هه ک وه ژنان کانی رێکاراوه دا ئێمه واڵتی  له :عەال کەژاڵ
 وانی  ئاه. نن یاه گه ده نجام ئاه باه داتێا خۆیاانی کانی چاالکییاه و کاار دیاارکراو کی یه شێوه  به س که
   وه ئااه  پێویسااته.  سااپێردراوه پێیااان  کااه ن ده ده نجام ئااه  کارانااه و ئااه خۆر مووچااه ناادێکی کارمه ک وه

 و    نن یاه بگه نجام ئاه  باه گرنا  و باا  کااری  وه رووه زۆر  له  توانیویانه  رێکاراوانه و ئه  که بگوتر 
 س باه  ماه ئه اڵم باه ڕوو،   ناه باه دا ئێماه داخاراوی کاۆمەیگەی نااو  لاه ژنباوون کانی ئازاره ک یه راده تا

 ئێساتا تااکو ژنان کانی رێکاراوه  وه داخه  به تری  کی الیه  له.   بووه نه پێویس  ی ندازه ئه  به و  نییه
 باۆ تێکاڕا  ژناناه ی وه بزووتناه. ربن کاریگاه ن بێایاه کگرتوو یاه و گشتگیر کی یه شێوه  به  یانتوانیوه نه
 جیااوازیی هێشاتنی نه و کساانیی یه و ئازادیی بۆ کار توندوتیژیی دژی ئامان  ک یه و س  به مه ک یه

 و الیەنااێکن و پاار  بە ساەر یەکەو هەر ژنااان کاانی رێکاراوه ی زۆرباه  ئاشااکرایه. ن بکاه ریی جێناده
 وای   مااه ئه. پارتەکااان پاشااکۆی  گااوتر  ده پێیااان  بۆیااه ر هااه باان، خۆیااان ناااتوانن  وان ئااه بێ بااه

  بااه ژنااان تااا ن، درووسااتبکه ژناناادا ناااو  لااه  هێز بااه و و پتااه کی یااه متمانه  توانن نااه  وان ئااه   کااردووه
 .بکەن پێوه ندییان یوه په  وه رۆشه په

 کە نێرێاک هەر یاان برا و باوک یان هاوسەر بەرانبەر لە چەند تا ژن وەک خۆ  :ئەحمەد پایزە
 یاان خاۆ  ئێساتا تاا کە چاین کێشاەکان باووی؟ رزگاار پیاوساالریی چەوسانەوەی لە یدەژ لەگەیی
 چەوساێنەر و کۆنەپەرسا  پیااوانی بندەساتی لە تەواویای بە گشاتیی بە ژناان چوارچێاوەی لە خۆ 
 چین؟ رێگەچارەکان  نەبووی؟ ئازاد پیاوساالریی سیستەمی یان

  بۆیاه ر هاه شان، هاوبه کانیاندا کێشاه ی زۆرباه  لاه ژناان دنیاادا واڵتانی  له زۆریک  له :عەال کەژاڵ
 پاا  چ و بااوان  مایاه  لاه چ  وه ته وساێنراوه چه کاان جۆره  لاه جۆرێک  به ژنان ی زۆربه بڵێ  توان  ده

 ژن ک یاه ژن ساێ ر هاه  لاه جیهانادا ری راساه سه  لاه  وتووه رکاه ده کاان ئاماره پێپای  به.  رگیریی هاوسه
  مه سااته م ئااه وام رده بااه مانێکیشاادا رده سه گشاا   لااه  داخااه جێاای.  وه بێتااه ده ییتوناادوتیژ ڕووی رووبااه
  باه سا  هه ژناان و  ناه نایه پیااوان دا ئێماه کاۆمەیگەی  لاه یێ باه. ژنێاک ر هاه باۆ  وه بێته ده  دووباره
 و  نااه نایااه و یاادانن مه وتووی رکه سااه ئێسااتا وان ئااه  چونکااه.. ن بکااه واو تااه خۆیی ربه سااه و ئااازادیی

  یاه ندازه ئه و به من بڵێ ناتوانێ ژنێک هیچ  بۆیه ر هه.  هێناوه ستیان ده به  که بچێ س  ده  له یان وه ئه
.  حایاه مه  وه ئاه یێ باه!  وه وساێنرێمه ناچه چیادی  باووه رزگارم پیاوساالریی زنجیری و کۆ  س  ده  له
 کانیانادا کاره ی زۆرباه لاه ژناان   نووکاه هه تاا. پیااوانن چی موکاه و  کۆیوه ژنان  مێژوو درێژایی  به

 . ستن ببه تر ژنێکی یان خۆیان  به پش  تا ستن به ده کانیان ه(مێرد براو و باوک) پیاوان  به پش 
 ر باه له. دا ئێماه کاۆمەیگەی  لاه ژن ی پێگاه و  ناو  مێکی رده ساه ستپێکی ده بۆ  تایه ره سه هێشتا مڕۆ ئه
 دیهێنانی باااه باااۆ  شۆڕشاااێکه یگیرساااانی هه  باااه  یێویساااتیان  ژناااان ئێساااتا باااوتگر  کااار  ده  وه ئاااه

 گشااتگیر و و پتااه کی یااه رنامه به ژنااان کانی وه بزووتنااه گشاا   هاااتووه  وه ئااه کاااتی. کانیان ئامانجااه
 لااه کبگرن یاه و کااۆکبن تێکاڕا ژنااان ی وه بزووتناه م رجه ساه بااێ ده  . پێکبهێانن ک یااه که یه  تاا دابڕێاژن

  لاه  وه نگاربووناه ره به باۆ بێانن سا  ده  باه پێویس  ی سه ره که بتوانن تا. شدا هاوبه ێکیئامانج پێناو 
  دووبااره ژناان یان تی مرۆڤایه دژی  له  که ک توندوتیژییه  جۆره موو هه دژی و ر رامبه به زی گه ره دژی
 .  دەبنەوە  باره د سه و
 وتوو رکه ساه ر هاه  .خسااند ره منتاان باۆ  کاه ی تاه فهر ده م ئه بۆ م که ده سوپاستان زۆر رێزمدا، ڵ گه له
 .بن
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 :گۆناسەعید-27           

 داباونەریتی و کەلتاوور رێاگەی لە دەسەاڵتداران
 بە باارەو دیاان دەسااەاڵتی ژیااانەوەی و کۆنەخااواز
 . دەدا پیاو و ژن هەاڵواردنی

 
 سروشتی پێکهاتەی خودی ئایە :ئەحمەد پایزە
 جااااۆرە بەو پیاااااوان نێاااار رەگەزی وەک پیاااااو

 و دیاان و دابونەریاا  ئەوە یااان دەکااا؟ ئافەریاادە
 دەهێاانن بەرهەم شااێوەیە بەو پیاااوان دەسااەاڵتە

 بە یەکەو هەر هۆکاااااار هەردوو یاااااان هەن، کە
  هەیە؟ خۆیان کارتێکردنی جۆرێک و ئاس 
 ماان رای بە چەوسااێنەرن و پیاوساااالر دارەفتااار لە پیاااوان لە زۆرێااک کە ئەوەی :سااەعید گۆنااا

 شاااتێک هەماااوو پاااێ  بەیکاااو بایەلۆژییاااانەوە، هەیاااکەوتەی و سروشااا  بە نیااایە پەیوەنااادییەکی
 گەشاە فێربوونادا و خوێندن و دەسەاڵ  سیستەمێکی جۆرە چ سایەی ژێر لە بەوەی هەیە پەیوەندیی

 ئەزموونەکاانی و خێزان ناو نیژیا و خوێندن و دەسەاڵ  کەلتووری کە ئەوەی. دەبن گەورە و دەکەن
 لە کە دەزاناین هەموماان نماوونە باۆ. رایانادەهێنێ چای لەسەر و دەهێنێ باریان چۆن کۆمەیگە نێو

 پێای بەردەوام دەکار ، پیاوەتی سیفاتەکانی فێری زوەوە زۆر تەمەنێکی لە کوڕ مندایی کۆمەیگەدا
 ئەو و مێیانەن سایفاتی ناساکیی و ینەرمیا و الوازیای نیشاندانی و گریان و شەرمکردن کە دەگوتر 

 کە دەبان فێار منادایییەوە لە هەروەهاا بادا، نیشاان خاۆی لە ئەماانە کە" عەیابە" نێرینەیەک وەک
 لە بەشاێکە فیزیکیای هێازی نواندنی و چەک بەکارهێنانی و شەقە بۆ قاچیان و بۆکسە بۆ دەستیان

 لەگەڵ خاۆی دەباێ ناچاار یییەوەمنادا لە هەر کاوڕ. تواناایی بە و بەهێزیای نیشانەی و کەسایەتی
 و گەورە بااارای و بااااوک الیەن لە تاااایبە  بە بکااار  قباااوڵ ئەوەی باااۆ بێنیاااتەوە پەیامااانەدا ئەم

 . هاوەیەکانی
 یاساا ساەرچاوەی مارۆ  مافی لە رێزگرتن و ئازادیی و یەکسانیی بنەماکانی کە کۆمەیگەیەکی  لە
 بەهایااانە ئەم خوێناادا سیسااتەمی لە و نەبااێ مرۆڤەکااان هزریاای و عەقویاای گەشااەی و کەلتااوور و

 و وەردەگاارن خوێندنگاکاناادا و فێرگااا لە پەیامااانە ئەو هەمااان کااوڕ مناادااڵنی ئەوا نەبااێ، جێگیاار
 سایفاتی خۆیاان بایەلۆژییەوە رووی لە کە پیاوانەی و کوڕ ئەو نین کەم. گوشاریانەوە ژێر دەکەونە
 ئەگەر یاان دەوروبەریاان، کەساانی لە ەوەیشاردن بە دەبن ناچار بەاڵم تێدایە ناسکییان و نەرمیی
 لە. دەکاااارێن وەساااا  تاااار تەشااااهیرئامێزی وشااااەی و لووسااااکە و ژنااااانی بە ئەوە دەرکەو  لێیاااان

 پااااڵ لە چاااونکە کااوڕان الی دەبیاااتەوە بەرجەساااتە پتاار پەیاماااانە و فێرباااوون ئەم هەرزەکارییاادا
 و دەباان تااووکن و دەبااێ گااڕ دەنگیااان و دەکااا گەشااە لەشااوالریان پەروەردەیەدا ئەم بەردەوامبااوونی
 پەیامانەیاان ئەم پاێچەوانەی پرۆساەیەدا ئەم هەماان لە دەبن، هێز بە وردە وردە ماسوولکەکانیان

 کچااانی دەبیاانن بااایەلۆژییەوە باااری لە کاتێااک فێردەکاارێن، و دەگااوتر  پااێ مێیاانە بە سااەبارە 
 پەیامااانە ئەم ەمااووه ئیتاار هەسااتیارن، و نەرماان و ناسااک و بچااووکترن قەبااارە بە هاوتەمەنیااان

 دەساەاڵ  ئەو باۆ دەکرێتەوە چاویان کوڕان کاتێک. بیروڕایان کۆیەگەی دەبێتە و دەبێ جێگیر الیان
 نێااو لە و خێاازان نێااو لە دەدر  پێیااان نێاارینەن کە ئەوەی لەبەر تەنهااا بە کە بااڵدەسااتییەی و

 و داهاتوویاان وساەریها و دایاک و خوشاک بەساەر هەبێ دەسەاڵتیان دەبێ کە دەبن فێر کۆمەیگەدا
 بەهرەیەکاای وەک و دەبان خۆشاماڵ پێای و دەکەن دەسااەاڵتە ئەو تاامی مێیانەدا، بەساەر گشاتیی بە

 . دەیبینن ژناندا چاو لە پێیان بەخشراو
 ئەم و یەکەکااان دوا لە یەک نەوە فێربااوونی و پەروەردەکااردن داخااراوی بااازنەی دەبێااتە ئەوە ئیتاار

 و پیاوساااالریی بنەمااای کااۆمەاڵیەتی بیااروڕای و مااانەوە کاااریهۆ وەک پەروەردەکااردن باکگراوناادەی
 کە دەساەاڵتەیە ئەو دەهێڵیاتەوە گاۆڕان بێ بە و خۆی وەک ئەمە کە ئەوەی. دەکەو  جێ هەاڵواردن
 خیڵەکییە و دینی کەلتوورە ئەو پێی بە کۆمەیگە یاساکانی و دەکا باو کەلتووری لە باس بەردەوام

 تار جااریکی و نایەتەوە سەردەمدا دنیای لەگەڵ و دواکەوتوون و کۆن کە دەنووسێتەوە کۆنەخوازانە
 دەکاا کاار بەیکو رادەگر  زیندوو هەر نەک وپیاو ژن نێوان نایەکسانیی و جیاوازییاوازیی پەیامی

 بە پەیوەساتە پیااوان زۆرینەی پیاوساالرییەی لەو گۆڕانکاریی. پێدانی بەردەوامی و هێشتنەوەی بۆ

 و ئااابووریی نایەکسااانیی و جیاااوازیی بنەماکااانی وەاڵنااانی و دەسااەاڵ  ەمیسیساات لە گۆڕانکاااریی
 بنەماکاااانی بە جێگااارتنەوەی و پیااااوەوە و ژن بە ڕەگەز هەردوو لەساااەر یاساااایی و کاااۆمەاڵیەتی
 ئەو باێ دروسا  تێادا گۆرانکارییاانەی ئەم کاۆمەیگەیەک هەر. مارۆ  ماافی و ئاازادیی و یەکسانیی
 و زانسا  رووکاردنە رێگەی لە خەیکی و تێکدەشکێنێ پیاوساالریی ریکەلتوو چەقبەستووەی بازنەی

 نێاوان یەکساانیی و کاۆمەاڵیەتی عەدالەتای و یەکساان هااواڵتیبوونی ماافی فێربوونی و رۆشنگەریی
 بیاااروڕای بەساااەر گۆڕانکااااریی تااار کۆمەیگەکاااانی ئەزماااوونی لە کەیکاااوەرگرتن بە و پیااااو و ژن

 .د  پیاوساالرانەیاندا
 و ناهۆشایار ژناانی یاان ژناانن چەوسانەوەی باری ئەو هۆکاری پیاوان تەنیا ئایە :ەدئەحم پایزە

 چاااکترین یااان.. چیایە چااارە خۆیاان؟ بااارەی ئەو درێژەداناای لە هەیە خۆیاان رۆیاای دەساتەپاچە 
 رووەوە؟ لەو چین چارەسەر رێیەکانی
"  و پیاااوان یاان و پیااوان ئەگەر دەکەیان گەورە هەیەیەکای وایە پاێ  مان ساەرەتا :ساەعید گۆناا
 رووکەشاای تەنهااا ئەمە دانێااین، ژنااان چەوسااانەوەی هۆکاااری بە" دەسااتەپاچە و ناهۆشاایار ژنااانی

 ئەسااڵیەکانی سااەرچاوە پاسااەوانی و جیبەجااێکەر و کااۆیوە خۆیااان پیاااوانە و ژن ئەم مەسااەلەکەیە،
 سااانەوەیچەو ساەرچاوەکانی باڕوانینە هەڕەمیای شااێوەیەکی بە ئەگەر. ژناانن چەوساانەوەی و ساتەم
 کە راوەساتاوە ساەرمایەداریی دەساەاڵتی ئەماڕۆی سیساتەمی هەڕەمە ئەم ساەری لە کە دەبینین ژنان

 پتااری قاازانجی پێناااو لە باوکسااالریی و پیاوسااالریی کااۆن، سیساتەمی بنەماکااانی هەماان لەساەر
 گەداکاۆمەی ژێردەساتی چینای نێاوان کردنی پەر  پەر  و جیاوازیی دروستکردنی پێناو لە و خۆیدا

 و کەلتاوور بە بارەودان رێاگەی لە ساەردەمدا کاۆمەلگەی لە و دەکاا  لاێ پاریزگااریی و دەهێڵێتەوە
 و ژن بایەلۆژییەکاانی جیااوازییە زەقکاردنەوەی و دیان دەساەاڵتی ژیانەوەی و کۆنەخواز دابونەریتی

 و ابونەریا د هاۆی بە ژناان کاۆیوەکردنی و پیاوسااالریی چاونکە. پیدەدا برەو هەاڵواردنە ئەم پیاو
 ئەم هاۆی بە چاونکە. هەباێ پێوسایتە سیساتەمە ئەم راگرتنای کاۆیەگەیەکی وەک دینەوە و کەلتوور

 کاریاان رێاگەی دەکارێن، کاار باێ پیاوان لە ئاسانتر زۆر ژنان سیستەمەدا لەم ژنانەوە پوەدووییەی
 باێ و نارخ مکە کاری لە و وەردەگرن کەمتر کرێی دەردەکرێن، دا(تەقەشو ) کاتی لە دەگیر ، لێ

 بااێ ژمااارەیەکی خێاازان نێااو بەناادی و کااۆ  هااۆی بە هەروەهااا دەبیااتەوە، جێیااان زیاااتر بەرهەماادا
 چەنااادین و ئەماااانە کۆمەاڵیەتیااادا، و سیاسااایی ژیاااانی لە رۆیگێاااڕان لە دوورن ژناااان لە ئەژماااار

 لە. دەگەیەناێ بااڵدەسا  چینای ئەماڕۆی سیستەمی بە قازان  ژنان چەوسانەوەی تری دەرهاویشتەی
 لە هەر ساااەرمایەداریی حاااوکمڕانی سیسااتەمی جیاجیاکاااانی شااێوە هەرەمەدا ئەم خاااوارەوەی بەشاای

 وەساتاون ناسیۆنالیساتەکان دەسەاڵتە و دینییەکان دەسەاڵتە و دیموکراسییەکان نیمچە و دیکتاتۆری
 بەو و پیاوساااالریی بە باارەودانن و و مااانەوە هۆکاااری جااودا جااودا بیااانووی بە هەموویااان هەر کە
 . ژنان چەوسانەوەی بە ێیە پ

 دیناای و دابونەریا  و کەلتاوور بە پەیوەنادیی هۆکااارەکەی ژناان چەوساانەوەی کە دەیێاین جاار زۆر
 قاابیوی پیاوسااالریی و دینیای بیاروڕای و دابونەریا  و کەلتاوور بەاڵم هەیە، کاۆمەیگەوە نێو زایی
 لە کاریگەرییاان کاا  تێپەڕبوونی بە ئەمانە بوونە، الواز پێیە  بەو و دەسەاڵتکردنە بێ و گۆڕان
 بەاڵم. باااێ پاااێ  لە روو کاااۆمەیگە ئاراساااتەی مەرجێاااک بە دەبێاااتەوە کەم کۆمەاڵیەتیااادا ژیاااانی

 هەباێ مەدەنی دەسەاڵتێکی و سیستەم کە بەوەی بێ؟ پێ  لە روو دەتوانێ چۆن کۆمەیگە ئاراستەی
 یاساای جیااتی لە بگیار ، ۆ مار مافەکانی لە رێز کەلتوور و دین لە رێزگرتن جیاتی لە تێیدا و

 نایەکسااانیی جیاااتی لە هەبااێ، یەکسااانیی و مرۆیاای و پێشااڕەو یاسااای کاسااۆلیکی، و شااەریتە 
 و باااێ گەشاااە لە روو مرۆڤەکاااان هەماااوو ئاااابووریی بااااری ساااەرمایەداران، قاااازانجی و ئاااابووریی
 یەکساانیی و نهااواڵتیبوو ماافی بباێ، فەراهەم هەماووان بۆ با  ستانداردێکی بە ژیان دابینبوونی

 بایمەی یاان کاار دابینکردنی و خزمەتگوزارییەکان دابینکردنی و سەردەم زانستی لە کەیکوەرگرتن و
 ژیاانی دابینکردنای. بکار  داباین کاار بە ئاماادە کەساانێکی هەماوو باۆ تەساەل و تێار کاۆمەاڵیەتی

 دەتاوانێ جاۆرە لەم باارودۆخێکی نێو لە کۆمەیگە ژیانی. هتد... و کەمئەندامان و پیران و مندااڵن
 لە کە پیااااوانەی و ژن ئەو. بکاااا کاااۆمەیگە و تااااک هوشااایاریی ئاساااتی بەرزباااونەوەی مساااۆگەری

 هەموو ئەو ئەگەر کرد، باس  کە هەرەمە ئەو خوارەوەی بەشی لە وان هاتوون پرسیارەکەدا
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 البەریان ساەپاندویەتی ساەرمایەداری سیساتەمی کە چینایەتییە جیاوازییە و ئابووریی نایەکسانیی
 پێایە  بەو و پیاوانە و ژن ئەم لەسەر نامێنێ دابونەری  و کەلتوور و دین کاریگەریی لەسەریان،
 ئەگەر. نااابن ژنااان چەوسااانەوەیەی و هەاڵواردن یاسااای هەمااوو ئەم جێبەجااێکەری چیتاار ئەواناای 

 تاااکی بە تااک تاا بوەسااتین دەباێ ئەوە دانێاێن، پیاااو تااکی ئەساتۆی لە ژنااان چەوساانەوەی ئاێمە
 بە بەیکاو ناکاا، پاێ  دەس سەرەوە بۆ خوارە لە هۆشیارییە پرۆسەی ئەم بەاڵم. دەبن چاک پیاوان

 . بێ کاریگەر دەتوانێ پێچەوانەوە
 لە ئایاا کە بکەیان ئەوە ساەیری کەمێاک باا کوردساتانە، نماوونەی سەرەوە قسانەی ئەم بۆ بەیگەم

 بەرپرساااانی و دەویەمەناااد پیااااوانی لە جاااگە هەیە کەیکااای کاااێ باااۆ فرەژنیااای یاساااای کوردساااتان
 مااڵ و مولاک خااوەن کە لەوانەی جاگە دەکاا کێ بە خزمە  مویکدا لە ژنان نیوەبەشیی حیزبەکان؟

 جاگە نەماا پێیان پێویستی کا  هەر دەکا کاریان بێ و خەیک بە دەدا کار کێ زۆرن؟ سەرمایەی و
 لە بەرپرسااە کااێ تااایبە ؟ کەرتاای لە سااەرمایەدارەکانی  و پااارتی و یەکێتاای حیزباای هەردوو لە

 هێمایەکاانی و پیااو دەساەاڵتی باۆ ەوازباانگ کاێ ئەی دەساەاڵ ؟ لە جاگە خەیک ژیانی دابینکردنی
 گشاتیی بە و یەکێتای و پاارتی لە جگە کۆمەیگەدا نێو لە و خێزان نێو لە دەکا شەرە  و پیاوەتی
 بااۆ دادگااا بچاانە ژنااان کە لەوەی گرتااووە رێااگەی کااێ. دینییەکااان و ناسیۆنالیساا  حیاازبە هەمااوو

 سااویمی) دەزگاکااانی و ێڵەکااانخ سااەرۆک لە جااگە توناادتیژیی و چەوسااانەوە دەساا  لە سااکااڵکردن
 دوودیای و تارس کە دەدا رێاگە کاێ یەکێتی؟ و پارتی کۆمەاڵیەتی مەکتەبی هەردوو و( عەشایەریی

 ژنانادا مێاردی و بارا بااوک مێشاکی بە بکار  هەینی رۆژانیکی هەموو ژنان یەکسانیی و ئازادیی لە
 پوەدوویاای بە هەڕمااێن راوجااۆرجۆ رێاگەی بە میدیاکاناادا لە بەردەوام کە کێاایە مزگەوتەکاانەوە؟ لە

  دەدا؟ هەیسوکەوتیان و بیرکردنەوە بە گایتەکردن و سەیرکردنیان کەم و ژنان
 هەماوو لە بەرژەوەنادیی کوردستان لە دەسەاڵتدار چینێکی کە ئەوەیە پرسیارانە ئەم هەموو وەاڵمی
 نیاوەی ئاساانیی بە دەکاا، مساۆگەر باۆ ساەرمایەکانیان قاازانجی لەوەی جگە هەیە، دیاردانەدا ئەم

 و مێارد و بارا و بااوک تیایادا کە کردووە رۆژانە نەبڕاوەی شەڕێکی دەرگیری ژنان کە کۆمەیگەشیان
 و گەشااااەکردن دوژمناااای و پاسااااەوان بە کااااردون لااااێ خێزانیااااان نێااااو خۆشەویسااااتەکانی کەسااااە

 ئەوا خیزانیاان، نێاو نێارینەی دەسا  بە خاواردبێ گیریاان ماایەوە لە ژناان ئەگەر ئارەزووەکانیان،
 ژێار لە باکەن ئای  رۆژیا  و شاەو ماایەوە لە ژناان ئەگەر. باکەن کار داوای و دەر  بێنە ناتوانن
 ئەگەر بااکەن، کااۆمەالیەتی باایمەی داوای نااایەن ئەوا سروشااتییانە ئەرکێکاای ئەمە کە ئەوەی ناااوی
 وهەمااو دا(حااورمە  و حەیااا) و کەلتااوور و نەتەوە و دیاان پیرۆزیاای پاراسااتنی ناااوی ژێاار لە ژنااان
 قباوڵ کوشاتنی  و تونادتیژیی تەناانە  و بێبەشایی و هەاڵواردن و نایەکسانیی بۆ پاساوێک جۆرە
 . بۆیان ماڵ و مووچە دابینکردنی و ژیانیان پاراستنی بۆ بگرن دەسەاڵ  یەخەی نایەن ئیتر کەن،

 و یەکێتیادایە و پاارتی دەساتی لە هەماووی کە دینیای و یاساایی و ئاابووریی و سیاسایی دەساەاڵتی
 دەنا  باێ بە تاری  سیاساییەکانی هێازە و شاەریکیانن دیانەکەی بەشای لە ئیسامییەکانی  حیزبە

 و ساەرمایە لە هەیە بەشایان کە ئەوەی لەبەر ژناان باارودۆخەی ئەم لەسەر رەزامەندن بوونەکەیان
 ئەم نێااو لە خااۆ ژنااانن، نەهااامەتییەی ئەم سااەرچاوەی هەمااوو کۆمپانیاکانیااان و هەرێاا  بااودجەی
 بەاڵم هەن، ژن سااەدان ئیسااامییەکاندا هێاازە نێااو لە هەن، ژن سااەدان ئۆپۆزساایۆنەدا و اڵ دەسااە
 رووکەشاای بااوونەتە بەیکااو چەوسااانەوە لە ژنااان رزگاااریی بە نەکااردووە خزمەتێکیااان نەک ئەمااانە
 بە پەیوەنادیی ئەمە بۆیە کۆمەاڵیەتیدا، ژیانی و سیاسە  لە بەشدارن ژنان گوایە کە ژنان رەوشی
 کاۆمەیگە نیاوەی کە باشاترە وا دەساەاڵ  بۆ کە هەیە بەوە پەیوەندیی نییە، پیاوبوونەوە و ژنبوون
 ئەوەی جیااتی لە مێاردەوە و و بارا و بااوک دەساتی بە باێ خێزانیی و کۆمەاڵیەتی کێشەی دەرگیری
 و ئاازادیی و ژیاان دابینکردنای و بیمە داوای بکەن، کار داوای پیاوانن کە تر نیوەکەی وەک ئەوی 
 .بکا سیاسییدا کایەی نێو لە پێگەیان
 یەکسااەر رادەچڵەکااێ دواییااانە ئەو زۆرەی ژنکااوژییە بەو ناااخەوە لە کەسااێک هەر :ئەحاامەد پااایزە

 چ باااارەوە لەو بەڕێاااز  رادەکێشاااێ، دەساااەاڵتداران تەواوی و حکاااومە  باااۆ تاوانکااااریی پەناااجەی
 دەبێژی؟
 کە بکەیاان وا دەبااێ هەر سااەرەوە، لە دایەوە پرساایارەم ئەم وەاڵماای رادەیەک تااا :سااەعید گۆنااا
 دەساەاڵ  دەساەاڵتە، کە کوردساتان لە ژناان چەوساانەوەی ئەسڵیەکەی سەرچاوە بۆ راکێشین پەنجە

 دام و یاساا دەیاان خاۆی الیەک لە ژناان، مەساەلەی بۆ دێنێ بەکار دووڕوو و فاقە دوو سیاسەتێکی
 ژنااان چەوسااانەوەی هااانی نهێنیاای ەب و ئاشااکرا بە کە دامەزراناادووە خێڵەکیاای و دینیاای دەزگااای و

 ژناانە هەیساوکەوتی و مێینە سروشتی بە و ژنان بە سووکایەتیکردن لە پڕیەتی میدیاکانی. دەدەن
. پیااو تونادڕویی و شەڕخوازیی و شەڕ هێزی وەسفکردنی و" پیاوەتی" هاندانی بە بەرامبەریدا لە و

 نەهێشااتنی ناااوی بە کااردووە دروساا  ناااوەڕۆکی بااێ و رووکە  دامودەزگااای دەیااان الیەک لە هەروا
 دە هەموویاان بە نااتوانن ئاسایشاەکەی و دادگاا و پاۆلیس دەزگاای تارەوە الیەکی لە و توندتیژیی

 و گەناادەیی هاۆی بە ئەمە  زیناادانەوە بااەنە کوردسااتان لە هەزارانان کە ژنااان بکاوژانی لە کەس
 دەزگااا دەسااەاڵتی بەسااەر یاندەسااەاڵت زاییاای و حیااز  بەرپرسااانی کااارکردی و رۆڵ و واساایتەکردن

 لە زۆر دەساەاڵتە ئەم. هەرێمادا یاسااکانی نێاو لە دژایەتای باوونی لەبەر هەروەهاا فەرمییەکاندا،
 یااان کااۆمەیگە کەلتااووری و پیاااوان توناادڕەویی بکەیاانە رەخنەکانمااان رووی کاتێااک قااازانجیەتی

 هۆکاارە ساەر نەچیانە مەئاێ کە دەکەن بەوە خازمە  هەماووی ئەماانە ژناان، رێکاراوەکاانی الوازیی
 یەکێتاای و پااارتی میویشاایایی دەسااەاڵتی شااێوەی کە کوردسااتان لە ژنااان چەوسااانەوەی ئەسااڵیەکانی
 . بنەماکەیەتی

 یااان دەکەن؟ ژنااان رێکاراوەکااانی لە بەشااداریی کەمیاای بە زۆر ژنااان لەبەرچاای :ئەحاامەد پااایزە
 و مااا  لە داکااۆکیکەر و یااانخۆ پشااتوپەنای بە ژنااان رێکاراوەکااانی ژنااان زۆری زۆربەی لەبەرچاای

 باشااتری بە بەڕێااز  ئااایە پیاااوانە؟ دەسااتتێوەردانی هااۆی بە ئەوە  ئااایە نااازانن؟ ئازادییەکانیااان
 پێکبێ؟ یەکسانییاواز پیاوانی و ژنان لە ژنان رێکاراوی نازانی
 تاا کوردساتان لە کە ئەوەیە یەکەمیاان ئەمە، باۆ هەیە هۆکاریاک چەناد من رای بە :سەعید گۆنا
 بکااا، ژنااان کێشااەکانی کااۆمەاڵیەتی و سیاساایی نااوینەری کە نیاایە ژنااان رێکاراوێکاای هاایچ تائێساا

 دەساەاڵتێکی بە بەرامابەر لە یەکساانییاواز پیااوانی و ژنان خەباتی ئامرازی ببێتە کە رێکاراوێک
 کە رێکاااراوانەی ئەو. کوردسااتان لە گەورەیە بۆشاااییەکی ئەمە دینیاای، و خێڵەکیاای و کۆنەپااارێز

 کە ئۆپۆزسایۆنن یاان دەساەاڵ  نێاو حیزبەکانی بە سەر و حیزبیین ژنانی رێکاراوی شێکیانبە هەن
 الی لە حیزبااانەیە ئەو خۆشەویسااتکردنی و حیزبەکانیااان ریاازی ناااو بااۆ ژنااانە راکێشااانی ئیشاایان
 رووخانااادنی دوای پاااڕۆژەی رێکااااراوانە لەو تااار بەشاااێکی. هەیبژاردنەکانااادا لە دەنگااادەر ژناااانی

 خێرخاوازیی ئامانجی بۆ ئەمانە  کە مەدەنین کۆمەیگەی دەیێن پێێ کە ئەوەی و بەعس دەسەاڵتی
 فەناد پێادانی هۆی بە کراون کۆنترۆڵ دەسەاڵتەوە هەمان الیەن لە زۆریان و بوون دروس  دیارکراو

 هەناادێک و هۆشاایارکردنەوە و رۆشاانگەریی وەک کاااری دەتااوانن رێکاااراوانە ئەم خەرجییااانەوە، و
 ئایوگۆڕی و خەبا  ئامرازی ناتوانن بەاڵم دەبنەوە کێشە تووشی ژنانەی و بە ەنبک خزمەتگوزاریی

 کوردسااااتان لە گشااااتیی بە کە هەیە گەورە بۆشاااااییەکی واتە. ژناناااادا ژیااااانی لە باااان ریشااااەیی
 و ژیانیاااان باشااترکردنی بااۆ ژناااان هەیسااووڕانی و خەبااا  ئاااامرازی بباانە ناااتوانن رێکاراوەکااان
 نێاااو لە کاااارا تااااکێکی وەک ژناااان. کوردساااتان لە پێویساااتیانە ناااانژ کە دەناااگەی ئەو نەبااوونەتە
 جاودا جاودا رۆژانەی گرفتای و کێشاە رووی بەرەو نێوەشادا لەم بوون، دابە  کۆمەیگەدا تویژەکانی
 نمااوونە بااۆ ژنااان، رۆژانەی ژیااانی لە بەشااێکن توناادتیژیی و نایەکسااانیی و هەاڵواردن دەباانەوە،

 دەستڕانەگەیشاتن و کار  کەمیای کێشاەی کاارن بە ئامادە کە انەیئەو و فەرمانبەر و کرێکار ژنانی
 باێ کێشاەی و مناداڵ سەرپەرشاتیی شاوێنەکانی بە پێویسا  و یەکساان خوێندنی و کار دەرفەتی بە

 . هەیە هەژارییان و دانەمەزران و کاریی
 ەیباایم دابینکردناای و مافەکانیااان بە هۆشاایارکردنەوە و سااەردان بە پێویسااتیان ماااڵ نێااو ژنااانی

 و کااۆ  دەساا  لە رزگاااربوون بااۆ پشااتیوانییکردنیان و خوێناادن بە دەستڕاگەیەشااتن و کااۆمەاڵیەتی
 لە باکەن، کاۆمەاڵیەتی و سیاسایی ژیاانی بەشاداریی تاا هەیە ماایەوە لە هێشاتنەوەیان بەندەکانی
 بە پێویسااتیان و هەیە خێزانییااان توناادتیژیی کێشااەی ژنااان گشااتیی بە ئەمااانەوە هەمااوو سااەروو
 و خاااۆڕایی پاااارێزەری باااوونی و یاسااااییەکانیان ماااافە بە دەستگەشاااتن رێگەکاااانی و کاااارییراوێژ

 پەیوەناادییەکی نەبااوونی سااەرەکیی هۆکاااری وایە پااێ  ماان. هەیە داداگااا لە نوێنەرایەتیکردنیااان
 کااری شێوەی نێوان لە گەورەیەیە بۆشاییە ئەم رێکاراوەکان و ژنان نێوان لە هەمەالیەنە و زیندوو

. پشااتیوانییکردنیان و یااارمەتی بااۆ ژنااان گااوزەرانی و ژیااان رۆژانەکااانی پێویسااتییە و کاانرێکاراوە
 و خێااازان رواناااگەی لە هەیە پیااااو و ژن نێاااوان دابەشااابوونی کاااار بە پەیوەنااادیی تااار هۆکاااارێکی
 و خێازان چاوەڕوانییەکاانی و دابونەریا  گوشااری ژێار لە وان کە ئەوەی هاۆی بە ژناان کۆمەیگەوە،
 لە و کااااار هێاااازی لە بەشااااێکن فراوانیاااای بە کە ئەوە  لەگەڵ داتاشااااراوە بۆیااااان کە کااااۆمەیگە
 خێازان خزمەتای و منادایبوون و مێردکاردن و مااڵ نێاو بەرهەمی بێ کاری هێشتا کەچی خوێندندان

 ژیاااانی لە بەشاااداریی و خوێنااادن و کاااارکردن دادەنااار ، ژناااان باااۆ یەکەم و ساااەرەکیی کااااری بە
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 رووکااردنە بااۆیە. دەکاارێن حسااا  ژنااان بااۆ الوەکاای کاااری بە ئابوورییاادا و سیاساایی و کااۆمەاڵیەتی
 .خۆکردە پراکتیسێکی نەبووەتە مافەکانیان دەستەبەرکردنی بۆ نانژ رێکاراوەکانی

 رێکاراوێکااای کە ئەوەدام لەگەڵ مااان دینیااااییەوە بە پرسااایارەکە  کۆتاااایی بەشااای وەاڵمااای باااۆ
 دروسا  یەکساانییاواز پیاوانی و ژنان لە دەبێ کە پێویستە کۆمەاڵیەتی و سیاسیی یەکسانییاوازی

 دەساەاڵتێک بەرامابەر لە بکاا یەکساانییاوازیە خەباتی ئەم تینوینەرایە کە جێگەیەک ببێتە و بێ
 .ژنان ئیستای باری بە بدا درێژە دەیەو  کە

 کە نێرێاک هەر یاان بارا و باوک یان هاوسەر بەرانبەر لە چەند تا ژن وەک خۆ  :ئەحمەد پایزە
 یاان  خاۆ ئێساتا تاا کە چاین کێشاەکان باووی؟ رزگاار پیاوسااالریی چەوسانەوەی لە دەژی لەگەیی
 چەوساێنەر و کۆنەپەرسا  پیااوانی بندەساتی لە تەواویای بە گشاتیی بە ژناان چوارچێاوەی لە خۆ 
 چین؟ رێگەچارەکان  نەبووی؟ ئازاد پیاوساالریی سیستەمی یان
 و هزر و پیاوساالریی چەوسانەوەی دەس  لە مرۆڤێک هەر رزگاریی کویوی من رای بە :سەعید گۆنا

 مارۆ  کە پێادەکا دەس  لەوێوە دەوروبەر چەوسانەوەیەی لەو گاربوونرز و جیاوازییاوازی بۆچوونی
 لە کە دابونەریتاااانەی و بەهاااا لەو پرسااایارکردن بکەوێاااتە ژیانیااادا قۆناغەکاااانی لە یەکێاااک لە

 سیسااااتەمی و قوتابااااانە و کااااۆمەیگە و خێااازان رێاااگەی لە تاااار تااااکێکی هەر وەک منااادایییەوە
 باۆی نەگاۆڕ چارەنووساێکی و ئەو کەساایەتی و ژیاان یواقتا وەک و مێشاکیەوە خاراوەتە دەسەاڵتەوە
 . نەخشێنراوە
 دەکاااتەوە، بەرجەسااتە پیاااو و ژن جیاااوازیی کە دەوروبەر دیاردەکااانی هەمااوو لەسااەر پرساایارکردن
 کە سااەرەتایەیە ئەو پیاوساااالریی بەهاکااانی و دیاان کەلتااوور، دابونەریاا ، لەسااەر پرساایارکردن

 یاااخیبوونە و پرساایارکردنە ئەم هەیاابە  بااکەن، پااێ دەساا  لێااوەی دەتااوانن پیاوێااک و ژن هەمااوو
 ساەرەتای ساایەکانی لە خوێنادەوار سااییی12 مناداییکی وەک مان ژیاندا، لە دەرفەتە بە پێویستی

 و بکااا پااێ دەساا  پڕۆسااەیەم ئەم کە هەیااکەو  بااۆ دەرفەتەم ئەو دەژیااام شااار لە کە هەشااتاکاندا
 ئەم خستەسااەر منیااان جیااواز شااتێکی چەناد بیاارمە لە. بەهایااانە لەو یااخیبوون  سااەرەتای ببێاتە

 کە مامۆساتاکەمان چاونکە بوو لێی رق زۆرم کە قوتاباانە لە" مایداری" وانەی یەکەم کەیکەیەیە،
 وا خەیاک تا نەکەین لەگەڵ قسەی دی برایەکمان شەقام لەسەر ئەگەر چۆن دەکردین فێری بوو ژن

 و کەوچاک دەباێ بشاۆین مەناجەڵ ئەوەی پاێ  لە چاۆن دەکاردین فێاری هەروەهاا دەنکمانە، نەزانن
 لە و چاایە بازان  ئەوەی باێ بە باووم مانگاانە سااووڕی تووشای کە جاار یەکەم بشاۆین، چەتایەکاان

 کوڕێاک ئەگەر دەمکاوژ  بااوک  کە گاوترا پاێ  پوورمەوە الیەن لە لێی، تۆقیبووم خۆم کە کاتێکدا
 گااۆرەوەی شااتنی و نێوماااڵ کاااری لە ی بێاازاری هەروەهااا ؟!!بااۆچی تێنەگەشاات  کە بااردم بااۆ دەسااتی
 لە مناداڵ کچێکای وەک کە هەاڵواردنانەی و جیاوازیی لەو جگە بمکردایە دەبووا زۆر بە کە براکان 
 خێزانێکااای هەماااوو پەروەردەی بنەماااای وەک براکاااان  لەگەڵ دەمبینااایەوە ژیانااادا باااوارێکی هەماااوو

 لە رۆژانە دووباارەی ژیاانی تاری ەکینماوونەی چەناد و ئەماانە کااتە، ئەو کوردساتانی ترادیشنایی
 ژنێکاای باوونی هەروا ژیااان  لە کەمەوە زۆر ئەزماوونە ئەو رێااگەی لە قوتابااانە، لە و خێاازان نێاو

" باێ بەڕێاز و بەرز یاادی" بوو براژن  شێڕشگێڕی ی"خان نەسرین" کە دەورم لە خەباتگێڕ و هۆشیار
 باااوی کااا  ئەو هەروەهااا دەکااردەوە، رهۆشاایا مناای بەردەوام و رۆشااتبوو رێااگەیەدا بەو ماان پااێ  و

 هااوتەمەنی کچانی الی زۆری هۆشیارییەکی کە بوو( سەعداویی نەوال) پەرتووکەکانی خوێندنەوەی
 دیان و پیاوسااالریی کااریگەریی تاوانی  ژیانمدا لە دەرفەتانە ئەم هەموو هۆی بە کرد، دروس  من
 پرسایارکردنە ئەم هەروا پرسایارەوە، رژیا بااەمە خۆم الی کچێک وەک ژیان  لەسەر ناسیۆنالیزم و

 . کرد رزگار پیاوساالریی چەوسانەوەی لە هەمیشە بۆ منی
 بەوە باڕوای خاۆی هەروا دەکار ، لاێ ساتەمێکی کە بوو دروس  ال ئەوەی هۆشیاریی مرۆ  کا  هەر

 خەباا  بە دەکاا دەسا  ئیتر سەپێنراوە و کراوە دروس  چەوسانەوەیە و نایەکسانیی ئەو کە هەبوو
 چوارچێااااوەی لە یااااان بااااێ گرووپێکاااادا لەگەڵ یااااان بااااێ تاااااک بە خەباااااتە ئەو ئیتاااار دژی، لە

 دەرفەتەکاانی و کاۆمەاڵیەتی و سیاسایی باارودۆخی ئەوە بێ، کۆمەاڵیەتیدا فراوانی بزووتنەوەیەکی
 خاۆی باۆ ژیاندا لە رێگایانەی بەو هەیە پەیوەندیی دواتری  و دەکا دیار کەسە ئەو ژیانی بەردەم
 . ژێر هەییدەب

 هاوساەرێکی دوای بە کە خاۆم الی لە پیاوسااالریی بەهاکاانی دەسا  لە باووم" رزگاربوو" منی ئەوە
 کە کەساێک بە گەیشاتن تا دەکردەوە رە  تر کەسێکی هەر بە شووکردن  و دەگەڕام خۆمدا هاوبیری

 کە باووم" ورزگااربو" منای ئەوە باێ، یەکسانییاواز و ئازادییاواز پیاوێکی و بکاتەوە بیر خۆم وەک
 لە و شااوورایی بازووتنەوەی نێااو خزانادە خااۆم یەکساەر دا1991 سااایی لە پێشاینەیەک هاای  باێ بە

 خەباا ، گەڕەکای ژناانی ناوێنەری بە باووم بازان  لاێ هیچای ئەوەی بێ بە گشییتدا کۆبوونەوەیەکی
 رێاااگەی لە بااازووتنەوەیە ئەم دروساااتبوونی پاااێ  رۆژێکااای چەناااد مااااوەی لە ئەوەی لەبەر تەنهاااا

 نێااو لە هەر. دەکەن ژناان یەکساانیی و ئاازادیی لە باااس بازووتنەوەیە ئەم کە بیسات  رادەرێکەوەبا
 لەم مان وەک پیااوی و ژن ساەدان و نیای  تەنهاا مان کە باووم فێار و پێگەیی  بزووتنەوەیەشدا ئەو

 وەک و نەبا  رازی مرۆڤباوون و یەکساانیی لە کەمتار بە کە باووم فێار دەکەن، خەبا  کۆمەیگەیەدا
 گاارفتە و کێشااە سااەرباری ببیاانمەوە خااۆم رێگااای کۆمۆنیسااتەکاندا خەباااتی ریاازی نێااو لە نێااکژ

 مرۆڤباوونی کە ئەوەیە ئەویا  باووم فێار تاازە  شاتێکی ئێستا تا کاتەوە لەو بەاڵم. خێزانییەکان
 دوای کە قاوویە کاۆمەاڵیەتی ریشەی ئەوەندە کراوە، زەو  قووییی بە ئەوەندە ژن ئازادبوونی و ژن
. دەکەم خااۆم مرۆڤباوونی و ئااازادیی باۆ خەباا  هەر دەکەم هەساا  منای  هێشااتا ساایە هەماوو ئەم

 دەساااتی بە دەچەوساااێنەوە مااان باااڕوای بە هەن زۆر ژناااانێکی بڵاااێ  تاااا کااارد بااااس ئەمەم باااۆیە
 رزگااریی بە بڕوایاان دەباێ و مارۆڤن ئەوان کە نییە بەمە بڕوایان جار  خۆیان بەاڵم پیاوساالریی

 بادەن ئەوە بڕیااری نااتوانن بڕوایە ئەم سەر نەهاتوونەتە کە کاتەی ئەو تا واهەر هەبێ، خۆیان
 خەباااتی بااۆ جااێگە سیاسااییدا هێاازی کااام نێااو لە و کۆمەاڵیەتیاادا باازووتنەوەی کااام نێااو لە کە

 لە جااار  باۆیە  و نەباووە رزگاریاان خۆیاان الی جاار  ئەوان بادۆزنەوە، خۆیاان یەکساانییاوازی
 .نایەکسانییە ئەو دژی لە کردنخەبات بۆ نیین مەیداندا
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 هەر چااونکە دەسااەاڵتدارانن، یەکەم بەرپرساایاری

  ئەواندا سایەی لە
 خاورافە و ژیانەوە دژەژن کەلتووری و خێ  بەهای

 . باڵوبوونەوە نەزانیی و
 

 سروشاتی پێکهااتەی خاودی ئاایە :ئەحمەد پایزە
 جاااااۆرە بەو پیااااااوان نێااااار رەگەزی وەک پیااااااو

 و دیاان و دابونەریاا  ئەوە یااان دەکااا؟ ئافەریاادە
 کە دەهێانن بەرهەم ەشێوەی بەو پیاوان دەسەاڵتە

  هەیە؟ خۆیان کارتێکردنی جۆرێک و ئاس  بە یەکەو هەر هۆکار هەردوو یان هەن،
  کاه ی وه ئاه باۆ لۆژیی بایه جیاوازیی کو وه ری فاکته  ژمارکردنی هه وابێ پێ  تا ره سه :مەحمود هۆزان
 نگتر مڕه کاه  ره فاکتاه م هئا کااتی  ڕبوونی تێپاه  باه و باێ الواز رێکی فاکتاه وابێ پێ  وان؟ بۆ پیاوان
 بەرانگژبباونەوەی  لاه فێمێنیسا  و رادیکااڵ ژناانی رۆیای و زانساتیی ی وه لێکۆییناه هاۆی  باه  وه بۆته

 ساااتراکتۆری هەژماااوونی  وه ئاااه اڵم باااه... سروشاااتیی هۆکااااری و لۆژیی بایاااه جیااااوازیی رەهاااابوونی
  ناده وه ئه  کاه کاورد پیااوی  داتاه ده  ته یهرع شاه م ئه  که  یه پیاوانه سیاسیی سیستەمی و پیاوساالرییی

 داماودەزگە ی زۆرباه  چونکاه. کۆمەیگە ی وه بیرکردنه  له شێک به  ته بووه   مه ئه و بزانێ زن مه  به خۆ
 جااۆره م ئااه ی وه ره مهێنااه رهه به کان سیاسااییه  پارتااه و خێاازان و فێرکااردن و  رده روه پااه و و  مزگااه و
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   وه باه  ئامااژه  کاه زانا  ده گرنگای  باه. کاۆمەیگەدا کانی تاکاه ر سه به پێنراون سه ری جێنده رۆیی  له
 زۆر و ری  دابونااه و حاوکمڕانیی کانی کااه یه دوا  لاه ک یاه  سیسااتەمه و پیاوسااالریی و دیاان  کاه م باده
 پێای  باه و  باووە سا  بااڵده پیااو دا سیساتەمانه م لاه. کاراون دروس   واته مرۆڤن، می رهه به تر شتی
 و توناادوتیژیی  لااه کااا  موو هااه ژن ماارۆڤن دروسااتکراوی  کااه کانی  نییااه ده مه تا هااه و دینیاای یاسااا
  رده روه پاه تیایدا و کن کۆمەیگەیه ی زاده پیاو و ژن.  وتوه که نه س  ده شتێکیتری پتر خراپ ی یه مامه
 ژنای  و  یاه هه رەهاای دەساەالتی پیااو  ئێماه الی  لاه  کاه کان تییه اڵیه کۆمه ها به و نۆرم  به کرین ده

 .  بووە نه رزگاری پیاو اڵتی سه ده هەژموونەی م ئه ژێر  له دیسان  یه هه کی یه پێگه چ ی وه له جیاواز
 و ناهۆشایار ژناانی یاان ژناانن چەوسانەوەی باری ئەو هۆکاری پیاوان تەنیا ئایە :ئەحمەد پایزە

 چاااکترین یااان.. چیایە چااارە خۆیاان؟ بااارەی ئەو درێژەداناای لە هەیە خۆیاان رۆیاای دەساتەپاچە 
 ؟رووەوە لەو چین چارەسەر رێیەکانی
  لاه  کاه سیستەمێک کۆی ی وه ره ده  ینه باه تاک کو وه پیاو  ئێمه  نییه ئاسان کارێکی :مەحمود هۆزان
 تااک کاو وه مان م که یه ی پوه  به   بۆیه. کا ده ریی جێنده و تی چینایه جیاکاریی ر سه له کار  ماوه بنه
 و ئاه دا دارییه رمایه ساه و اوکسااالرییب  سیساتەمه و ئاه ی چوارچێوه  له  گرنگه یکو به نابین ، کان کێشه
 چ  مااه ئه ئاااخر. کان شااێوه  لااه ک یه شااێوه  بااه  قوربانییااه تیایاادا خااۆی پیاااوی   کااه ببینااین  یه کێشااه
 باشاای ئاماده   کااه واده خانه ناااو ی مێینااه فی ره شااه پاسااەوانی ک وه رۆژ و و شااه تااۆ  کااه  کااه تییه پیاوه
  لااه  کااه بیاان  ده زیناادانەوانێک رۆیاای ک وه  پێنراوه داسااه  یااهرۆ م ئااه ماان باای؟ توناادوتیژیی و کوشااتن

  نااده چه  مااه ئه  کااه  وه بکاتااه بیاار ی وه ئااه بااێ  بااه دا ده ک زیندانییااه ی نجه شااکه ئه و کااوژی ده زینداناادا
 ئاگااا بااێ  جێهێناوه بااه نیشااتمانیی رکێکی ئااه  وایااه پێاای یکو بااه..  خشااه ئازاربه و  نامرۆڤانااه کااارێکی

 اڵ  ساه ده... خۆیاان ی وه ماناه باۆ الد جاه  باه  کردوه میان ئه  که رەوشتێکە اڵتی سه ده ری ارێزهپ ی وه له
 میویتاااریی، سیاساایی، پااارتی فێرکااردن، و  رده روه پااه و ، مزگااه ی رێگااه  لااه جیاجیاکاناادا  بااواره  لاه

 و هەیسوکەو .  وه ێتهدێن م رهه به تییە پیاوه و توندوتیژیی  جۆره م ئه میدیاکان و رێکاراو زیندان،
  باه باێ ده سا  یوه په ی که سیساتەمه راگرتنای باۆ و خاۆی نادیی وه رژه به پێای  به اڵ  سه ده ناو رەوشتی
 جیاا و مێارانە رێکی وه بووناه کاو وه پیااو بارهێناانی و پایەداریی دامودەزگەی  له مێک ڕه هه راگرتنی

 .  مێینه  له
 جاوامێر پیااوی کاو وه ن کاه نه  ماه ئه ر گه ئه  که ریاندا سه به  پاوه سه  رۆاڵنه م ئه کورد پیاوانی   بۆیه
 و باه بان هۆشایار ژن چ و پیااو چ هاوکاا   گرنگاه  دیااره.  وه نابێتاه جێیاان دا سیستەمه و ئه کۆی  له

. ببانەوە بەرانگاژی و پرسیار ژێر  نه بیاه  و  پێنراوانه سه و دروستکراو  رییه جێنده  رۆیه و جیاکاریی
 و ریی جینااده  رۆیااه و ئااه ر سااه له ن کااه دروساا  پرساایار پیاااوانی  خااودی  گرنگااه هاوکااا  ەروەهاااه

 و رۆشانبیر   تایباه  باه کاورد پیااوی ی تاکاه ناازان ... ریاندا ساه به  پێنراوه ساه  که ی قه زه  مێرانییە
 هەیسااوکەوتی و رەفتااار و تی پیاااوه  لااه خۆیااان ئاشااکرا بە کان رادیکالااه  سیاسااییه و وار خوێنااده

  داناماین؟ کۆمەیگە ناو ی پیاوساالرانه
 سیاسایی و کەلتاووریی و دینیای نادی به و کاۆ  و  وه وساانه چه سااڵ دان ساه دا ئێمه کۆمەیگەی  له ژن
 بۆیاان  مه سته ئه خۆیان ژنان زۆرجار بێ نه یر سه پێمان   بۆیه.  کراوه  رده روه په پێی و  بووە ر سه له
 دیساان اڵم باه. بناێن پیادا دانای و بەرچاویاان بێنانە دیاکە جیهاانێکی  تییه یه کۆیا و ئه ی وه ره ده  له
  لااه پااڕ مێژووێکاای نی خاااوه ساااڵ دەیااان ماااوەی بااۆ  ئێمااه کوردسااتاندا  لااه چێ نااه بیاار  لااه مان وه ئااه

 پرسای ی وه ئاه ر ساه له بیناێ ده خاۆی رۆیای   ماه ئه باووین نااکۆکیی و ڕ شاه و کوشاتار و داگیرکاریی
 ی وه بزووتناه و رێکااراو بوونی ناه. بار  پشتگو   نانه ته و در  نه پێ گرنگیی ژن مافی و ئازادیی
 بوونی ناه نێکیتری الیاه ژناان هۆشایاریی ر ساه  لاه بکاا کاار  وه رادیکاالناه راماانی و هازر  باه  که ژنان

 . کورد ژنی الی  هۆشیارییه
.. دۆخێاک هاا وه  باه  وه ڕووبوناه رووبه  لاه بان وکاارها ئاازادییاواز پیااوی و ژن  باشاه پاێ  من  دیاره
 هیچ ن ده نه  رێگه و  ژنانه هۆشیاریی و هزر  به و ن رێکاه خۆیان ژنان  که م وه ئه خوازیاری من اڵم به
 ... وه کاریانه ناو  بااته س  ده نێک الیه

 یەکسااەر ەچڵەکااێراد دواییااانە ئەو زۆرەی ژنکااوژییە بەو ناااخەوە لە کەسااێک هەر :ئەحاامەد پااایزە
 چ باااارەوە لەو بەڕێاااز  رادەکێشاااێ، دەساااەاڵتداران تەواوی و حکاااومە  باااۆ تاوانکااااریی پەناااجەی
 دەبێژی؟
  بکاتاه روو و خاۆی کانی مافاه باۆ بێ هاه  ی هۆشایارییه م ئه مرۆ   گرنگه  راسته زۆر :مەحمود هۆزان

.   تایبااه  باه ژناان و مارۆ  افیماا کانی پێشاێوکارییه ئاسا   لاه بزانااێ می رخاه مته که  باه و اڵ  ساه ده

 م رهاه به خاۆی  باه   تایباه ناۆرمی و ها به و کەلتوور حوکمڕانیی سیستەمێکی ر هه  که بزانین  گرنگه
 پااێ سااتی هه ئاشااکرا  بااه کوردسااتاندا  لااه  مااه ئه..  وه دامودەزگەکانیااه و  زراوه دامااه رێااگەی  لااه دێنااێ
 و نەزانیای ی وه باڵوبووناه و ژن  دژه کەلتاووری و کان کییاه هخێڵ  نۆرماه و ها باه ی وه ژیاناه  لاه ین که ده

. دی هاااتوونەتە خۆمایییادا اڵتی ساه ده ساایی بیسا  ی مااوه  لاه ئێساتا ی بااڵوه  ئاساته و باه  خوارافاه
  رپرساه به کاوردی اڵتی ساه ده م کاه یه ی پواه  به اڵم به ، یه هه  وه رمانه سه به یی ناوچه ریی کاریگه  دیاره
   تایباه  باه کانادا بواره ی زۆربه  له  دواوه و ره به ی وه ڕانه گه و کوردی ی یگه کۆمه داڕووخانی اس ئ  له
 . ژناندا پرسی ئاس   له

 یااان دەکەن؟ ژنااان رێکاراوەکااانی لە بەشااداریی کەمیاای بە زۆر ژنااان لەبەرچاای :ئەحاامەد پااایزە
 و مااا  لە داکااۆکیکەر و خۆیااان پشااتوپەنای بە ژنااان رێکاراوەکااانی ژنااان زۆری زۆربەی لەبەرچاای

 باشااتری بە بەڕێااز  ئااایە پیاااوانە؟ دەسااتتێوەردانی هااۆی بە ئەوە  ئااایە نااازانن؟ ئازادییەکانیااان
 پێکبێ؟ یەکسانییاواز پیاوانی و ژنان لە ژنان رێکاراوی نازانی
 نای په و پش   به کان رێکاراوه کوردستان  له ژنان بۆچی  که ی وه ئه بۆ زۆرن هۆکار :مەحمود هۆزان
 ناااوی  باه  نییاه و  بووە ناه شاتێکمان راساتیی  باه کوردساتان  لاه  ئێماه  واناه له کێک یاه. ناازانن خۆیاان

  لااه ر ساه  رێتاه به ژناان هزریای و هۆشایاریی ئاسااتی هاوکاا  و باێ ریی ماوه جاه  کاه ژناان رێکااراوی
  لااه زۆرێااک  کااه  یااه وه ئه یتری ک هۆیااه.  یااه هه ژنااان دژی  کااه توناادوتیژیی و  وه وسااانه چه ر رامبااه به

 پیاااوێکی نااد چه و نووساایون بااۆ کانی پرۆگرامااه و  یڕه پااه پیاااو کوردسااتان  لااه ژنااان کااانی رێکاراوه
 کاااری زۆر  لااه ردان سااتێوه ده    نانااه ته داو ڕێکاراوانااه م ئااه ر سااه به  بووە هااه اڵتیان سااه ده حیزبیاای
 جیاکاان  پۆساته باۆ کان ژناه یبژاردنی هه و گۆڕین و وانهرێکارا م ئه الوازکردنی تا هه و  که ڕێکاراوه

 هۆکاار یاان ده  باه  کاه کاورد ژنێکای ئیتار..   بووە حیزبیی پیاوانی خواستی پێی  به دا رێکاراوانه م له
  لاااه  کاااه ژنانێاااک کاتێکااادا  لاااه  ماااه ئه ؟ وه لێکاااه رێکاراوگه هاااا وه نااااو  بێتاااه چاااۆن  وه وساااێته چه ده

 بتااوانن چااۆن کانن حیزبااه ناااو پیاااوانی جێناادای ئه چی موکااه تاار کی یه شااێوه  بااه کاناادان رێکاراوه
  بن؟  وساوه چه ژنانی سی فریادره

  باه  نده وه ئه  نیوه  هاتوه کار به ژنان پرسی سیاسیی خۆهەینانی بۆ ی نده وه ئه جار زۆر م که ده س  هه
 ن هاه یاان باوون دا رێکاراواناه م لاه خۆیان  که ژنانێک  دیاره..  کراوه کارنه  که پرسه ر سه له راشکاویی

  کاردوه قباوڵ سیاساییان پیااوانی اڵتی ساه ده ژموونی هاه م کاه یه پاوەی  به  چونکه ، دۆخه م له شێکن به
 ...کانیاندا رێکاراوه و خۆیان ر سه به

 کاار ژنانادا ناو  له  نده وه ئه نیو  لێکراوه نگیی ده بێ دواتر و  کراوه خۆنواندن کاری ی نده وه ئه هەروا
 و رێ  هاه اڵتی ساه ده ن الیاه  لاه یان  رێکاراوانه م ئه  دیاره... هۆشیارییان ی وه ره سه بردنه بۆ  کراوه نه

 وانی  ئاه  کاه وروپی ئاه و ریتانی باه و ئەمەریکای تانی ویاه ده یاان کارێن ده پشاتیوانیی  وه کانه حیزبه
 و  پارۆژه م ئاه زماان کاورد  واتاه نێوخاۆییەوە ساانی هک رێاگەی  لاه زۆرجاار و  یه هه خۆیان جێندای ئه
.. کوردساتاندا ر ساه به پێنن ساه ده خۆیاان کەلتاووری هەژماوونی و پێ   نه به ده خۆیان ی جێندایانه ئه
 و وروپی ئااه تانی ویااه ده  بااه ر سااه کااانی رێکاراوه ن الیااه  لااه  ردانه سااتێوه ده و کااارکردن  جااۆره م ئااه

 ی پارۆژه یێک کۆماه و  وه بنیاتناناه نااوی ژێار  لاه و ن هاه ڕدا شاه دوای واڵتانی ی زۆربه  له ئەمەریکی
  ماناه ئه بتوانێا  چۆن کورد ژنی کەشوهەوایەدا م له ئاخر... ن وه تره جێندای ئه دوای  به  ته بابه م له
  نییاه  کاراواناهرێ م ئاه ساتی به مه ی وه ئاه دا که یسه که ردوو هه  له کاتێکدا  له بزانێ؟ نا په و پش   به

 .  وه وسانه چه و ستەم دژی  له  ژنانه ی وه هۆشیارکردنه و کارکردن
 شاتێکی موو هه ژناندا، بواری  له کاکردن بۆ  لێهاتوه کی یه تاقیگه کو وه کوردستان کۆمەیگەی   بۆیه
 و ومیینااحک و حکاومیی رێکااراوی و  پاڕۆژه و کاارکردن شاێوازێکی موو هاه و  وه تاه کراوه تااقی تێدا

 و کاان رێکاراوه ژناانی هەروا...  یشاتوه گه سا  بنبه  باه مان باراوی  باه اڵم به تر، شتی زۆر و بیانیی
 تییتر ڕه بناه رێکی ساه چاره لەبیرکاردنەوەی باێ ده... دا دۆخاه و ئاه ئاسا   لاه رپرسایارین به موومان هه
 ی کێشاه ئیتار باێ تێادا نییاوازیکسا یه ژنی و پیاو بێ دروس  رێکاراوێک ر گه ئه  وانییه پێ  ، بین
  کاه ژنانێاک ی زۆرباه  کاه  یاه وه ئه کان کێشاه  لاه کێک یه یکو به... بێ ده م که یان بێ ده چارەسەر ژنان
 و  وسااوه چه ژنێکای زموونی ئاه هەروا نادن، کارمه و نادن مامناوه چینای ژناانی ن کاه کارده دا بواره و له
  نییااه گرنگاای یاان و  کردوه نااه یادا په کارکردنیااان میکاانیزمی م کااه ده سا  هه و  نییااه تکێشایان حمه زه

  ئێمااه.. بان باکگراونادێک و چااێن ر هاه  لاه ژنااان موو هاه رێکاساتنی و کااارکردن چاۆنێتیی باۆ بۆیاان
... ین بکاه ژن ی کێشاه یری ساه  وه کاناه چینه نادیی وه رژه به و تی چینایاه جیااوازیی ی روانگه  له  گرنگه
 ژار هه ژنێکی سی فریادره و بێژ وته ناتوانێ س  بااڵده چینی یان ند ناوه مام چینی ژنێکی
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 نااو  لاه  ماه ئه  گرنگاه  بۆیه. بیڵێین  گرنگه اڵم به  تایه کی راستییه  مه ئه بێ وار خوێنده نه و کرێکار و

 و بگارن خۆیاان  لاه  خناه ره و بکار  راگاۆڕینەوە و گفتوگاۆ وێن لاه و چااالکن بوارەدا و له  که ژنانێک
 .ژنان یدانی مه هێنانه و کارکردن بۆ  باشه رێگەچارەیەک چ بزانن
 کە نێرێاک هەر یاان بارا و باوک یان هاوسەر بەرانبەر لە چەند تا ژن وەک خۆ  :ئەحمەد ایزەپ

 یاان خاۆ  ئێساتا تاا کە چاین کێشاەکان باووی؟ رزگاار پیاوسااالریی چەوسانەوەی لە دەژی لەگەیی
 چەوساێنەر و کۆنەپەرسا  پیااوانی بندەساتی لە تەواویای بە گشاتیی بە ژناان چوارچێاوەی لە خۆ 
 چین؟ رێگەچارەکان  نەبووی؟ ئازاد پیاوساالریی میسیستە یان

 م وه ئاااه مااان و  نیاناااه ژناااان ی زۆرباااه  کاااه هەیە ئاااازادیی زۆر  یاااه وانه له  دیااااره :مەحماااود هاااۆزان
 ی روانگاه  لاه.. پێادراون رێگه و دانپیاادانراون مووی هاه  ئازادییاناه م ئاه دیسان اڵم به ستهێنابێ، ده به

  کاه ی وه لاه ر هاه زانادبێ به سانووری زۆر مان کو وه سێکی که  یه وانه له  وه دهکور پیاوی و ژن  له زۆرێک
 کانی ناه الیه ی زۆرباه ر ساه له بڕیااردان ، تابۆیاه ئێستا  تا  که م که ده  کێشه زۆر  له باس  راشکاوانه

 وروپادا ئاه  له  هک سێک که بۆ  وه منه ی روانگه  له  تاییه ره سه شتێکی  مه ئه اڵم به هتد... و خۆم ژیانی
  چونکاه... ژیان ده وروپا ئاه  لاه  کاه   واناه له نادێک هه   نانه ته  ونه خه کورد ژنێکی بۆ اڵم به ژی، ده

 دیاار باۆی  دایاه باوک مایاه  له تا ژنێک ژیانی کانی نه الیه موو هه هاتووین  وه باکگراوندێکه  له  ئێمه
... دەکاار  دیااار بااۆ رگی مااه و ژیااان ری هاوسااه بکااا رگیریی هاوسااه  ناچاااره  کااه دواتااری  و کاار  ده

 بااوک و بارا و پیااو و پیاوسااالریی ی وه وساانه چه ژێار  لاه ناد چه تاا مان  کاه  نییاه دا وه له  که کێشه

 ئاازاد؟ ژیاانێکی  لاه  چیایە ڕوانیماان چاوه  ئێمه تدا ڕه بنه  له  یه وه ئه راستییدا لە  که کێشه رچوومە، ده
 زانین؟ ده ئازادیی  به چی و ئازادیی  ڕوانینه ده چۆن
  باه خاۆم نااتوان  هێشاتا" ئازادیی"  له زۆر یێکی کۆمه بوونی ڕای ره سه   ساته م ئه تا خۆم کو وه من

 کانادا بواره ی زۆرباه  لاه و  دووه  پواه ئێساتا  تاا ژن هاتووم  وه که کۆمەیگەیه  له  چونکه بزان  ئازاد
 و  یاه هه پیاوسااالریی وروپا  ئه  له.. کر  ده  لەگەڵ یەی مامه ق  عه م که و توانا م که مرۆڤی کو وه
..  نییاه کوردساتان ی قییاه زه و باه اڵم باه شوێنیتر، زۆر و زانکۆ و کار شوێنی  له.. م که ده پێ ستی هه
  باه ژناان تاا ژنێک کو وه   بۆیه ر هه.. کراون  دیموکراتیزه جۆرێک  به پیاوساالریی و تی پیاوه  لێره
 لەبەرئەوە..  ماه هه  کاه ئاازادیی  لاه  یه راده م له م ببه چێژ ناتوان  من بن نه ئازاد گشتیی کی یه شێوه
 یسااتکردنی رهه به و ژنااان پرساای ر سااه  لااه کااارکردن بااۆ  کااردوه رخان تااه ژیااان   لااه زۆر شااێکی به

 .گشتیی  به کۆمەیگە و ژنان ر سه ی وه وسانه چه و توندوتیژیی
 دیاارکردنی و ژناان ئاازادیی پرسای ر ساه  لاه  وه پیاوه و ژن  به  ئێمه کۆمەیگەی  که  یه وه ئه  رێگەچاره
 موو هااه بااۆ بکار  م راهااه فه خاێڵەوە و پیاااو و  واده خاناه اڵتی سااه ده ی وه ره ده  لاه ساایی که تاکه ژیاانی
 جیااوازیی ایم بناه ر ساه له  کاه سیاسایی سیساتەمی بەرانگژباوونەوەی دواتاری .. کۆمەیگە کانی تاکه

  یاه هه سایی که تاکه ئاازادیی و ماا  یێک کۆماه هەروا پاێ ،  ڕواته ده دینیی و کیی خێڵه و تی چینایه
 نادێک هه مساۆگەرکردنی باۆ من کاه النای  ماناه ئه. بکارێن داباین  وه یاسااکانه رێگەی  له و رمیی فه  به

 .کۆمەیگەدا  له کان تاکه مافی و ئازادیی
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 لەگەڵ کاااااوڕان دەساااااەاڵ  و دا  و دیااااان تاااااا
  بکەن فێر شیرپێدان
 هەرگیااز باان،( وسنااامو و   ره شااه) پااارێزەری

 . نابن رزگار ژنان
 

 پێکهاااااتەی خااااودی ئااااایە :ئەحاااامەد پااااایزە
 بەو پیااااوان نێااار رەگەزی وەک پیااااو سروشاااتی
 و دابونەریاا  ئەوە یااان دەکااا؟ ئافەریاادە جااۆرە
 بەرهەم شااێوەیە بەو پیاااوان دەسااەاڵتە و دیاان

 هەر هۆکاااااار هەردوو یااااان هەن، کە دەهێاااانن
  هەیە؟ ۆیانخ کارتێکردنی جۆرێک و ئاس  بە یەکەو

 می رهااه به ژناناادا ئاساا   لااه پیاااوان ی وه بیرکردنااه و تێااڕوانین هۆکاااری بێگومااان: خونچەخاااس
 ی باخچاه خێازان، نێاو  لاه منادااڵن ی رده روه پاه  لاه  کاه کاۆمەیگە،  لاه  اڵته سه ده و دین و ری  دابونه

 . وه داته ده ن  ره کۆمەیگەدا  له گشتیی  به و  قوتاباانه ساوایان،
 داناانی و رێنماایی  لاه  یاه هه زۆری ریی کاریگاه کانی، وه یڕه پاه و یاساا رکردنای ده رێای لاه اڵ  ساه ده

 هاایچ  وه سروشااتییه بااواری  لااه  ئێرانااه  لااه ی پیاااوه و ئااه  نموونااه بااۆ. واڵتاادا  لااه  رده روه پااه ریبااازی
 ریی کاریگاه  رده روه پاه ی ینگاهژ جیااوازیی اڵم به وروپی، ئه واڵتێکی پیاوی ڵ گه له  نییه کی جیاوازییه

 روەردەکردنی پااه  لااه.  مێینااه زی گااه ره ڵ گااه له وتی یسااوکه هه و تێگەیشااتن تی چۆنیااه ر سااه له بووه هااه
 چااۆن کاارێن ده فێاار ، وه ویژدانااه رووی  لااه و  یسااوکه هه و مرۆڤدۆسااتیی وشااتی ره جیاااتی  لااه کااوڕان

 واتە!! خوشاک و دایاک چاودێرییکردنی له  بریتییه  که ن بکه یان(نامووس و   شەره)  له پارێزگاریی
 بکار ، وێاران  وه باه  تاوه ره ساه  لاه مندایکێک مێشکی ر گه ئه جا ، کییه ره سه رکی ئه  وه ئه کرێن ده فێر
 راسا  کاورد، ی زۆریناه ی رده روه په ی شێوه ختیی دبه به بۆ واڵ ؟ دواڕۆژی ی وه نه ک وه  چییه می رهه به
 . نیشتیمانه ری داگیرکه و دوژمن ندیی وه رژه به و امان ئ ئاراستەی بە

 و ناهۆشایار ژناانی یاان ژناانن چەوسانەوەی باری ئەو هۆکاری پیاوان تەنیا ئایە :ئەحمەد پایزە
 چاااکترین یااان.. چیایە چااارە خۆیاان؟ بااارەی ئەو درێژەداناای لە هەیە خۆیاان رۆیاای دەساتەپاچە 

 رووەوە؟ لەو چین چارەسەر رێیەکانی

 دوای ژنانااادا، رووی  بااه تاااوان ی وه شااکاندنه وخۆ راسااته بااۆ  نییااه پاساااوێک هاایچ :نچەخاااسخو
 پرسایارکردن کۆمەیگەیاه، ساتی بااڵده سیستەمی ی رچاوه سه ئاشکرا  به  که هۆکاره  که قوربانیبوونیان

 ئااوڕ انینتو ناه  کاه  نجاماه ئه باێ ژنان، ڵ گه له پیاوان بەرخوردی و کساناوازیی یه شکستی ئاس   له
 هێازی  کاه کادا کۆمەیگەیه  له تاک یشتنی پێگه ر سه له بدەینەوە وەکانی کاردانه و دین ریی کاریگه  له

 دینیاای کی مامۆسااتایه ی پێناسااه  کااه بەیگەنەویسااتە کی راسااتییه سااته، بااڵده تێیاادا دینیاای پیاااوانی
 زۆر ژنااان، دژی تاااوان و یتوناادوتیژی ئاساا   لااه یشااتنیان تێگه و تێااڕوانین یااا ژنااان مااافی ڕ مااه له

 کاۆمەیگەدا  لاه ژناان ی پێگاه و رۆڵ. کا ده وی یڕه په مرۆ  مافی ی جاڕنامه یاساکانی ی وه له  جیاوازه
 بااالوێزی تێیادا  کاه باووم کۆنفرانساێک  لاه.  واڵتااه و لاه حاوکمڕانیی سیساتەمی جاۆری  باه  ساته یوه په
 ژێاار  لااه م کااه واڵته  لااه: گااوتی وتارێکاادا  لااه( ری باختااه  نیژه مااه) خااانمی نااۆروێژ  لااه فغانسااتان ئه
 . وه کرانه ده جودا لێک کانیان ننابه نوێی و کۆن و ن  ره جیاوازیی رووی  له ژنان تالیبان اڵتی سه ده
  کاه داباونەریتن و دیان هێازی ریی کاریگاه کۆی قوربانی  ئێمه ک وه جار زۆر پیاوان  گوتوومه  مێکه ده
 ئازادیی  له چێژ کورد پیاوی  دراوه رێگە کوا ، داکوتاوه گی ره  رده روه په تەمیسیس ی بناغه ردی به  له
 دێریی چااو خەریکای شادا وه ئه ڵ گاه له و خێازان بژێاوی باۆ بکاا کاار پێڕابگاا هاا ببیناێ؟ ژیاان و ژن
 ئااارامیی  لااه دوور ئااازاری پااڕ یرانێکی قااه قوربااانی  بۆتااه پیاااو دەبااێ، ژن ی(نااامووس و   ره شااه)
 کی وایااه هه و   کااه بوونی نااه ئێسااتا  گشااتیی،  بااه کااورد مێااژووی زۆرن، کااان هۆکاره. ونیاایرو ده
 و یانادن خۆپێگه بواری لە کسان یه رجی لومه هه خسانی ره و ئازادیی و ئابووریی رووی  له قامگیر سه
 دیشاااد) ک وه سااانی که م کااه ده پیاااو باساای ماان  کااه  لێااره. کان کۆسااپه  لااه شااێکن به وپێشااچوون، ره به
  باه یک خاه باێ ده ئێساتا   پێیوایاه اڵم باه کاا، ده مۆنیکاا ساواری ژنای ٤ کاه م ناکه حیسا ( الری که

 کان فێرگاه و یانادن راگه کانی کەنایاه رێای  لاه کۆمەیگە ی وه هۆشیارکردنه.  وه باویێنە حوشتر سواری
 نیشاااندانی و نیشااانکردنست ده. کان کێشااه بااۆ یک خااه ی روانگااه گااۆڕینی ر سااه له  یااه هه ریی کاریگااه
 پشاتگیریی باێ  به اڵم به. گۆڕانکاڕیی بۆ  مه که یه نگاوی هه کۆمەیگە، و تاک ی کێشه ک وه کان دیارده

  لاه ناابێ قامگیر ساه تاک مافی پاراستنی توندوتیژیی، و و  وه وسانه چه ئاس  له یاسا ریی روه سه و
 .کۆمەیگە
 یەکسااەر رادەچڵەکااێ دواییااانە ئەو زۆرەی ژنکااوژییە بەو ناااخەوە لە کەسااێک هەر :ئەحاامەد پااایزە

 چ باااارەوە لەو بەڕێاااز  رادەکێشاااێ، دەساااەاڵتداران تەواوی و حکاااومە  باااۆ تاوانکااااریی پەناااجەی
 دەبێژی؟
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 اڵم باه.  اڵته ساه ده ساتۆی ئه  لاه کاۆمەیگە تااکی کانی مافاه و گیاان پارساتنی بێگوماان :خونچەخاس
 ناۆروێژ لاه  لێاره ر وباه مه له ک یه ماوه ؛ وه بێنمه ک یه نموونه با جیاوازن، شتی دوو کردار و کردن قسه

 71 کانی مندایاه رچاوی باه له باازاڕ  له ، جوداببۆوه لێی ی که ژنه ی وه ئه دوای باشوور کوردی یپیاوێک
 ری تاوێژه و چااودێر کاۆمەیگە، رانی نوێناه شاداریی به  باه دادگا  له کوشتی، و دا ی که ژنه له قوی چه

 کاان کورده نێاو  له'': رسێپ ده خۆی نیش  ته وەرگێڕەکەی  له  که پیاوه کان، تییه اڵیه کۆمه  کێشه بواری
 دەگامەن  نمووناه و ئاه'' کوشا ؟ خاۆی ی کاه ژنه بوو پیاو.. بێ خۆ  ستی ده یێن ده ن، که ده باس  چۆن
 و ئاه نااتوانر  مارۆ ، ماافی و یاساا واڵتای  له  که و  که رده ده دا لێره.  ساتانه کاره و له زۆرن ، نییه
  کاه  سااتێکه کاره ی کاه نجامه ئه.  کاراوه فێری شیرپێدرانی ڵ گه له  که پیاوه  که  وه بکرێنه راس   اڵنه هه
 قای زه میی رخاه مته که  باه مان  کاه ی وه ئاه.  وه گرێتاه ده ری وروبه ده و خێزان ندامانی ئه موو هه رۆکی به
  لاه دینیای ساانی که باۆ  نییاه یاساایی سانوورێکی هایچ  کاه  یه وه ئه زان ، ده کوردی ئێستای اڵتی سه ده
 ن ده ده هان یک خه ژنن، مافی تاییترین ره سه  به دژ ئاشکرا  به جار زۆر  که کانیان وته و وتار س ئا
 هااۆی  بااه ناااتوانر  خێاازان، نێااو لە و کااۆمەیگە  لااه ژن ی وه وسااانه چه و توناادوتیژیی ی وه کاارده بااۆ

  لااه چاااو ران، داگیرکااه پێنراوی سااه ریتی نااه بڵێااین  وایااه باشااتر یااا باااپیران، و بااا  ریتی دابونااه
 .بپۆشین ژنان ئاستی بردنی وپێشنه ره به و  وه وسانه چه

 تاااوان بااێ گومااان بااێ بە'': بڵااێ ژنێااک کوشااتنی ئاساا   لااه  کااه ن کااه فێرده کااورد نجی گااه ئێسااتا 
 و  ناه الیه مه هه پانای رێکاساتنی و  یه گیرۆده  الوه زۆر  له واری کورده کۆمەیگەی  واته که! ''کوژراوه نه
  لاه پساپۆڕیی تگوزاریی خزماه کوردساتان ئاازادی شای به  لاه  وه داخاه  باه. و  ده  وه بااره و لاه باڵویر به

 و کوشااتن هۆکاااری  لااه بااێ شااێک به  یااه وانه له  کااه ، مااه که روونیاای ده جۆراوجۆراکااانی  کێشااه بااواری
 . کۆمەیگەدا  له توندوتیژیی

 یااان دەکەن؟ ژنااان رێکاراوەکااانی لە بەشااداریی کەمیاای بە زۆر ژنااان لەبەرچاای :ئەحاامەد پااایزە
 و مااا  لە داکااۆکیکەر و خۆیااان پشااتوپەنای بە ژنااان رێکاراوەکااانی ژنااان زۆری زۆربەی لەبەرچاای

 باشااتری بە بەڕێااز  ئااایە پیاااوانە؟ دەسااتتێوەردانی هااۆی بە ئەوە  ئااایە نااازانن؟ ئازادییەکانیااان
 کبێ؟پێ یەکسانییاواز پیاوانی و ژنان لە ژنان رێکاراوی نازانی

 زموونی ئااه باۆ  وه ڕێتاه گه ده کاان رێکاراوه بوونی ناه متمانه کیی ره سااه هاۆی  پێموایاه مان :خونچەخااس
 . وه ته نه ک وه کورد یی سته ژێرده
  لاه پاشاان خاۆی، ی پێگاه  لاه  وه گرێتاه ده ر وساێنه چه شاوێنی  وسااوه چه خێزان نێو  له و کۆمەیگە له

.  (ئیاراده) ن خااوه و خۆ ربه ساه تااکی دروساتکردنی  باه نادر  گرنگیی واری کورده ی رده روه په شێوازی

 و ئاماان  قورباانیکردنی و ندروسا  ته ی رده روه پاه بوونی ناه هاۆی  باه.  ژنه م که یه قوربانی شدا لێره
 و باڕوا رووخاانی هۆی  بێته ده کۆمەیگە، و خێزان خێ ، ندیی وه رژه به ر رابه به  له تاک ندیی وه رژه به
 باوونی  باه باڕوای مارۆ  کاتێاک. ژیاان کانی دژوارییاه ڵ گاه له ی وه نگاربوونه ره به  له تاک ی( ئیراده)

. بکااا تگوزار خزمااه و خێرخااواز رێکاااراوی ناادی کارمه  بااه  متمانااه  مه ئاسااته بوو، نااه خااۆی توانااای
 باێ رێکااراو چااالکی چکا ن ناکه ز حه کورد برای و باوک ، بواره و له  نییه  وێنه بێ پیاو ریی کاریگه

 ی تاه وه له یاێن ده مەالکاان جار زۆر دەکەن، تەماشای یان که خێزانه تی سایه که سەر بۆ  شه ڕه هه  به و
 ریی کاریگاه   وه ئاه باوونە، پتار کۆمەیگە و خێزان ئاژاوەی و  کێشه بوونە، زۆر ژنان رێکاراواکانی

. بان مایەوەیاان پیااوانی یی گوێڕایه بێ ده که دکور کچانی برای و باوک ی متمانه بۆ  یه هه نەرێنیی
 باواری  لاه پساپۆڕیی ئاساتی  باه پێوساتی ژنان توندوتیژیی  به دژ رێکاراوی  له کارکردن من رای  به

  شوێنه و له ی سه که و ئه. رگرتن وه پۆس  بۆ بێ ر پێوه نابێ ز گه ره جیاوازیی  بۆیه.  یه هه کاندا کێشه
 ساا  ده وه یک خاه ی متماناه رز باه ماوڕاییی و مرۆڤدۆساتیی رووی  لاه ن بێایاه باێ ده با ده رێوه باه رک ئاه
 .بێنێ
 کە نێرێاک هەر یاان بارا و باوک یان هاوسەر بەرانبەر لە چەند تا ژن وەک خۆ  :ئەحمەد پایزە
 یاان خاۆ  ئێساتا تاا کە چاین کێشاەکان باووی؟ رزگاار پیاوسااالریی چەوسانەوەی لە دەژی لەگەیی
 چەوساێنەر و کۆنەپەرسا  پیااوانی بندەساتی لە تەواویای بە گشاتیی بە ژناان چێاوەیچوار لە خۆ 
 چین؟ رێگەچارەکان  نەبووی؟ ئازاد پیاوساالریی سیستەمی یان

 و خاۆم کۆششای وتی ساتکه ده   وه ئاه ، هێنااوه سا  ده وه زۆرم کی ئازادییاه بڵێ  تون  ده :خونچەخاس
 ک وه  میشاه هه براکاان . کاۆمەیگەدا  لاه ژن تواناای ئاس   له بووە رم هاوسه و باوک ی روانگه گۆڕانی
  نییاه وام کی یه کێشه ئێستا. کردووم پشتگیرییان و بوونە م متمانه جێی  که بوون، نزیک  کی هاوڕێیه
  لااه م، ده نااه کااۆڵ  کااه بااوو  وه ئااه ماان بااۆ  رێگەچاااره. ئامانجاکااان  و ویساا  ئاساا   لااه بااێ رێگاارم
 کۆششا . بین  ناه داهاتوومادا  لاه گۆڕانکااریی  کاه بووم ناه هیاوا باێ  هێناده ژیاان  دەمی مترین ئاسته
 . خۆم ئامانجی  به یشتن گه بۆ م ده رنه به خۆم ی( ئیراده)  له س  ده کردووە

 و نارخ م کاه خاۆی ژن چیتار نااکر . خۆیان داهاتووی بۆ بێ هه رزیان به ئامانجی ژنان بێ ده مڕۆ ئه
 باێ ، دایه ژن ستی ده  له کۆمەیگە وتنی پێشکه. مادیی وتی ستکه ده و ێڕز بڕێک بۆ بکا زنجیر و کۆ 

 بنبڕکردناااای و کساااانیی یه واڵ ، بردنی ڕێوه باااه سیساااتەمی و پۆساااا  نێاااو باااۆ ژن یااادانی مه هاتنه
 .گرنگه کچان خوێندنی ئاستی ی وه رزکردنه به  بۆیه. دی ناهێته  وه وسانه چه

 
            

 

 :سەمیرەئەحمەد-24
 

 و دیاااان سااااەپاندنی ئەنجااااامی نااااابەرابەریی
  پیاوساالرییە، فەرهەنگی

 بەرپرسااااااە لێااااای دەسااااااەاڵ  کە ژنکاااااوژیی 
 . سەپاندنەیە ئەو هەمیبەر

 
 پێکهاااااتەی خااااودی ئااااایە :ئەحاااامەد پااااایزە
 بەو پیاااوان نێاار رەگەزی وەک پیاااو سروشااتی
 و دابونەریاا  ئەوە یااان دەکاا؟ ئافەریاادە جاۆرە
 بەرهەم شااێوەیە بەو پیاااوان دەسااەاڵتە و دیاان

 هەر هۆکااااار هەردوو یااااان هەن، کە دەهێاااانن
 خۆیاان کاارتێکردنی جۆرێاک و ئاس  بە یەکەو

  هەیە؟
 جوداکااریی ر ساه له  کاه مێکن سیساته قورباانی ردوکیان هاه پیااو و ژن مان رای  به :د حمه ئه سەمیرە
 پێکهااااتنی بااااری  لاااه  کاااه  راساااته.  زراوه داماااه کان مرۆڤاااه الواردنی هاااه و زیی گاااه ره و تی چینایاااه

 مکێکی چااه ر هااه ک وه پیاااوبوون و ژنبااوون اڵم بااه.  یااه هه کیااان جیاوازییە پیاااو و ژن  وه بایۆلۆژییااه

 و دیان و اڵ  ساه ده و   سیاساه و یاساا  باه ڵ تێکاه کاتێاک کر  ده دروس  تر تی الیه کۆمه و سیاسیی
 بااه و د  م رهااه به لااێ زیی گااه ره جوداکاااریی اڵتدار سااه ده چیناای قااازانجی  بااه و کاار  ده ن  رهااه فه
 نگی رهاه فه و  یاه هه ستیی بااڵده دین  که دا کۆمەیگەیانه و له  دیاره. بێ ه واود ته ژنان بوونی سته ژێرده 

.. پێندر  ساه ده و د  م رهاه به  وه اڵتداره ساه ده گرووپای ن الیه  له دینیی و یی وه ته نه و پیاوساالریی
 و کاناه دینه موو هاه  که  یه وه ئه ست  به مه.  وه وێته که لێده پیاوانی ستی ده  به ژنان پتری ی وه وسانه چه
 لاااه و کاااۆمەیگەدا و خێااازان  لاااه ژناااان جیهاناادا ئاساااتی  لەساااەر پیاوسااااالریی نگااایفەرهە موو هااه
 بریاااری پێاای  بااه سااەردەمێک ریتانیادا بااه  لااه  نموونااه بااۆ.. کااا ده  کۆیوااه و  سااته ژێرده ریاادا رامبه به 

 هدیکا پیااوی ڵ گاه له نادییان یوه په یاان بوون، ئەفسوونگەر یان بوون سۆزانیی ی ژنانه و ئه ، نیسه که
 ئێسااتا.. فڕێاادراون  که نیسااه که ربانی سااه  لااه زیناادوویی  بااه  نیسااه که فەرمااانی  بااه وان ئااه ، بووه هااه

 زاناین ده ئاشاکرا  باه موومان هاه  کاه ئیساامی  دینای هەروا.  یاه هه  ئێسکەپرووساکانه و ئه ی پاشماوه
 . شایەدیی و میرا  ک وه ..نێ داده پیاو ی نیوه  به ژن  که  یه وه ئه بارەوە لەو خایی ترین ساده
 و ناهۆشایار ژناانی یاان ژناانن چەوسانەوەی باری ئەو هۆکاری پیاوان تەنیا ئایە :ئەحمەد پایزە

 چاااکترین یااان.. چیایە چااارە خۆیاان؟ بااارەی ئەو درێژەداناای لە هەیە خۆیاان رۆیاای دەساتەپاچە 
 رووەوە؟ لەو چین چارەسەر رێیەکانی
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 ژناانی  و بان ر وساێنه چه ناین خۆیاان پیااوان خودی  وه ئه گوت   وه پێشه  له ک وه :د حمه ئه سەمیرە
  وه  وساانە چه و ریی راباه نابه  شاێوه یاان ده  به  که جیهاندا  له نین  یه وه وسانه چه و ئه یاریخواز خۆیان
 جیاااواز، نەتەوەی) وەک جوداکارییەکااانی بنچیاانەی  ر سااه له:  شااکردوه دابه کااۆمەیگەی و  پاوه داسااه
 یاسااای و ساااوپا داتاشااینی و مانااه ئه( هتااد... جیاااواز، زی گااه ره جیاااواز، دیناای جیاااواز، نگاای ره

 یکو باه ناابێ، دایک لاه  وه تاه قڵیه عه و به پیاو یان بێ ژن سێک که ر هه.  مانه ئه بۆ جیاواز دژەمرۆیی
 ی دووبااره ک خوویاه ک وه بان ده  وره گاه کااتێکی .. دەکەن یان ده روه پاه  وه منداییاه  لاه  هۆکاراناه و ئه
.  وه وێتاه که ده ژناان دژی  باه  ماناه ئه موو هاه ن، کاه هپێد ی لاه مامه ساپاو چه کی بڕوایاه  باه و  وه کەنه ده
 و بزاناێ پتار و باشاتر  باه خۆی پیاو  که هێنێ، بارده وای  که  کۆمەیگەیه می سیسته  وه ئه ش  م که یه
 داڕماانی یاساا، ، دژیاناه شاتێک موو هاه  کاه  دایه وه له ژنانی  ختیی دبه به بکا، یر سه دوو پوە  به ژن

 پشا  باێ مرۆڤی ژنان ئاوەهاشدا بارێکی  له هتد،... فەرهەن  خێزان، پیاوبوون، ن،دی ئابووریی،
 پیااوانی  ساتیی بااڵده بۆ ر گه جا.. بن ده نامۆیی تووشی  دژواره  رجه لومه هه و ئه کۆیوەی و نان په و

 چااوی پێ   بهێنه ک زیندانییه تۆ. بەزۆرە و چی موکه یکو به  نییه  زوومەندانه ئاره کارێکی بن موکەچ
 ک ریگەیااه چ باێ،  وه ریه ساه به الدی  جاه و کاانی  دیواره   ناناه ته باێ دژی شاتێک موو هاه  کاه  خاۆ 
 .بکا بوویی قه پتر  وه له ژیان ی وه مانه بۆ  یه هه

 یەکسااەر رادەچڵەکااێ دواییااانە ئەو زۆرەی ژنکااوژییە بەو ناااخەوە لە کەسااێک هەر :ئەحاامەد پااایزە
 چ باااارەوە لەو بەڕێاااز  رادەکێشاااێ، دەساااەاڵتداران تەواوی و حکاااومە  باااۆ تاوانکااااریی پەناااجەی
 دەبێژی؟
 ژنکوشاتن  باه ی درێاژه  کاه ساەرەکیی و بەهێاز هەرە ری فاکتاه گومان بێ بە یێ به :د حمه ئه سەمیرە
 سااەردەمی تمایی شاایه ک وه مان ، رێمن هاه تی حکوماه اڵتدارانی سااه ده کوردساتان،  لاه ئێساتا تاا  داوه
 لیسااتی م کااه یه خۆیااان کوردسااتان ئێسااتای کانی اڵتداره سااه ده  حیزبااه  کااه  یاااده  لااه م وه ئااه ڕین راپااه

  لاه ژناان کوشتنی نە وته که  وه یه''عس به ژنانی'' و وشتیی دڕه به ناوی ژێر  له و گر  ژنانیان کوشتنی
. باوون دا حیزباناه م ئه ر هه کانی رێزه  له عس به رانی سه و( شار مسته) و کرێگیراو به دان سه کاتێکدا
 ئێساتا  تاا و بارد میارا   باه عساییان به ی(خسای شه حوالی ئاه) یاسااکانی   اڵته سه ده م ئه دواتری 
 و ئااه هۆکاااری و  رچاوه ساه اڵ  سااه ده  کااه بەیگەنەویساتە کی راسااتییه  وه ئااه  وایاه که.. کەن پێااده کااری
 . ژنان کوشتنی  له  پۆیەیه شه

 یااان دەکەن؟ ژنااان رێکاراوەکااانی لە بەشااداریی کەمیاای بە زۆر ژنااان لەبەرچاای :ئەحاامەد پااایزە
 و مااا  لە داکااۆکیکەر و خۆیااان پشااتوپەنای بە ژنااان رێکاراوەکااانی ژنااان زۆری زۆربەی لەبەرچاای

 باشااتری بە بەڕێااز  ئااایە پیاااوانە؟ دەسااتتێوەردانی هااۆی بە ئەوە  ئااایە نااازانن؟ ئازادییەکانیااان
 پێکبێ؟ یەکسانییاواز پیاوانی و نژنا لە ژنان رێکاراوی نازانی

  جایجایۆکااه ونی تااه ک یااه و زار هااه  بااه کااۆمەیگە  لااه ژنانێااک بڵااێ ، تا ره سااه :د حمااه ئه سااەمیرە
 و کااراس  کرابێتااه و کرابااێ  رسااتانه په کۆنه ریتی دابونااه و ن  رهااه فه یااان ده نااوقمی ، وه سااترابێته به
 دا چێشااتاانه ی چوارچێااوه و خێوکردن بااه منااداڵ و ماااڵ ی چوارچێااوه لااه ژنانێااک کرابااێ، ری بااه له

 لە باۆرژوازیی میدیای موو هه ی رۆژانه وازی بانگه کاتێکدا  له! ی بکه لێ چییان داوای دەبێ راگیرابن

 وازی بانگاااه و فریاااودان مووی هاااه کاااار، باااازاڕی ریکاااام، ، رۆژناماااه و گۆڤاااار فزیۆن، لاااه ته رادیاااۆ،
 لااه ، رەگەزیاایە جیاااوازیی و پیاااو و ژن نێااوان جیاااوازیی و ناسیونالیسااتیی و دینیاای نگی رهااه فه
 لااااه و  الوازە زۆر کۆمۆنیسااااتیی و پ چااااه و کرێکاااااریی مرۆڤدۆساااا ، رادیکااااال، ی ره بااااه کاتێکاااادا 
 شاوێنی  رێکاراواناه و ئاه تاا بێ هاه کیان رچاورۆشانییه به و خۆشاماییی ژناان  کاه  نییە گۆڕەپانەکەدا 

 دی باه تێادا کانیان مافاه باۆ خۆیاان باتی خاه تاوانن ده  کاه  وه ببینناه  هو ئه   واته بن، خۆیان دیاوازی
 ٧٩٩٧ ساایی ئاازاری رینی راپاه دوای  لاه کوردساتان  لاه ساەردەمێک ن، بکه تێدا کاری و بچن و ن بکه
 کااانی هێزه کوردسااتاندا ی مدیده سااته یکی خااه ڵ گااه له و یاادان مه هاته کۆمۆنیساا  و پ چااه ی ره بااه  کااه

  لااه بااوون رچاو باه هێاازی ژنااان دامەزراناد، شااووراکانیان و رکارد ده کوردسااتان  لااه عسایان بااه رژێمای
 خۆی ربه ساه رێکااراوی  لاه دواتر و کریکاریی کۆمۆنیستی حیزبی  له دوایدا به و شووراکان و رین راپه

  کااه  مێااژووه و ئااه رەنگاادانەوەکانی و  مێااژووه و ئااه ناااتوانێ سااێک که هاایچ ماان تێروانیناای بە ژنانادا،
 کەم بە الوان و رۆشاانبیران تا هااه و ژنااان ر سااه له بەرهەمهێنااابوو کوردسااتان لە رادیکااالی رەوتێکاای
  دەماناه و ئاه تاا باوون پاارتی و کێتی یاه دەساەاڵتدارانی  کاه داران رمایه ساه رانی نوێنه اڵم به بگر ،
  بۆیااه کرا، ده نااه بووڵ قااه بااۆ یان رجااه لومه هه و ئااه کوشاا  ده ژنیااان خۆیااان بیااانوودا یااان ده ژێر لااه

 دینێاک و ری  دابوناه و ن  رهاه فه دژی  به  که ، وتووه پێشکه و رادیکال  ره به و ئه ر سه  کرده هێرشیان
  ئێماه کە ژناان رێکااراوی کاتی و ئه کردارەکانی و  قسه کوتا، ده بۆ هۆییان ده اڵتداران سه ده  که بوو

 ژناااان کاااانی رێکاراوه و ئۆپۆزسااایۆن حیزبەکاااانی ئێساااتا ر وباااه مه له  یەی ده دوو  لاااه دروساااتمانکرد
 و ژنااان ئازادییەکااانی و مااا  پێناااو لە راشااکاوانە نەک باااۆن مەکەی رهااه به  لااه تەنیااا و  یانااه ده

 لێیااان و ناازانن خۆیاان پەنااای و پشا  بە ژناان  بۆیااه هەر.. تێبکۆشان پیااوان بە یەکساانکردنیان
 .کۆنابنەوە
 کە نێرێاک هەر یاان بارا و باوک یان هاوسەر بەرانبەر لە چەند تا ژن وەک خۆ  :ئەحمەد پایزە
 یاان خاۆ  ئێساتا تاا کە چاین کێشاەکان باووی؟ رزگاار پیاوسااالریی چەوسانەوەی لە دەژی لەگەیی
 چەوساێنەر و کۆنەپەرسا  پیااوانی بندەساتی لە تەواویای بە گشاتیی بە ژناان چوارچێاوەی لە خۆ 
 چین؟ رێگەچارەکان  نەبووی؟ ئازاد پیاوساالریی سیستەمی یان

 ساانێکی که ڵ گاه له  کاه پێاداوم ختیی خۆشابه دەرفەتەوە و باه مان خێزانیای ژیاانی :د حمه ئه سەمیرە
 دا کۆمەیگەیاه و لاه ژنێاک ر هاه ک وه منای  هەیابەتە ، راندووماه گوزه مرۆڤدۆساتدا و پ چه و سیاسیی

 هااۆی  بااه بوون ساته ژێرده خێزاناادا  لااه مان کانی کێشااه اڵم بااه ، یاه هه خااۆم ی کێشااه کارد، باساامان  کاه
 و بڕیاار  لاه خۆیی ربه ساه ئاستی.  بوونە ی گیرۆده کە کۆمەیگە ئاسایی ژنانی ک وه نییه  وه مه ژنبوونه

 و خااۆم خێزاناادا  لااه  کااه ک ئازادییااه   نانااه ته باوکاادا و باارا و ر هاوسااه ڵ گااه له کیی  چوونیااه  لااه
 بە ریااا  هاوسه و باااوک و باارا..  مرۆڤدۆسااتییه و ریی پگااه چه ڕی باااوه می رهااه به مانە هااه کان  کچااه

 سااا  ده به خۆڕا لااه  ئەوە   دیااااره کچەکااان ، و ماان باااۆ ناااوە بەوەدا دانیاااان کردەیاای بە و ئاشااکرا
 پێویساتە. م باده ساتی ده  لاه نای   ئامااده کاتێکی  هیچ و  زۆره کۆششێکی می رهه به بەیکو  هاتووه نه

 باا  کی یاه راده  باه و  بووه تر کراوه  یهێناوه هه چاوم خێزانێک لە گشتیی ەکیشێوەی بە بڵێ  ئەوە 
 . بووه پارێزراو تێدا کچانی و ژنان مافی

 
   ================================================================================================ 
 
پیاوساالرییە،فەرهەنگیودینسەپاندنیئەنجامینابەرابەریی   
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 .کراون 2172ی دیسامبری 6تا  هه 2172 ی ئۆکتۆبری 6 وتی رێكه  له  هو وتوویژان ئه
 مرۆ ی ئه ره مایپه:   رچاوه سه 
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، هەیابەتە ساەرەکییترین و پاڕ باایەخترین خاایی چەمکای یەکساانیی باریتییە لە نگر یاده و باسای زۆر هه  نیی نێوان ژنان و پیاوان، قسهکسا بارودۆخی جڤاکیی و پرسی یه
و رۆژناامەنووس یااخود نووساەر  هێندێک، هەر بۆ ئەو مەبەستە بدەین  لەو رووەوە ساز  رێکی تایبه وه گفتارەوە بۆ رەفتار، پێمان با  بوو ته  له  مکه و چه ساغکردنەوەی ئه

دەدوێناین و بە هاوکااریی .. نی چاالکن یان هەر خۆیان وەک تااک چااالکیی لەو باارەوە دەناوێنن ده ی مه یگه کانی کۆمه بواری چاالکیی رێکاراوه  کە لهکەسانەی  هێندێک لەو
 .ئەم مایپەڕە وەاڵمەکانیان باڵودەکەینەوە

 
 نەجیبە مەحمود: سازادانی


*:نەبەزکەمال-7                                                             

 
دەیڵااێ  بااڕوام بەو یەکسااانییەى نێااوان  ییراشااکاو مان بە

ژن و پیاااو نیاایە کە مانااای سااڕینەوەی جیاوازییەکااانی 
 ..نێوان دوو رەگەزەکە بێ

 
بەڕێااز  وەک کەسااێک کە بانگەشااەی  :نەجیاابە مەحمااود

اوان دەکەی و خوازیااااری یەکساااانیی نێاااوان ژناااان و پیااا
ئەوەی ژنانی  وەک پیاوان لە گش  ما  و ئازادییەکاان 

دەکاار  لە کااار و چاالکییەکاناا  لەو .. بەهرەمەنااد باان
بااارەوە باادوێی کە بە گفتااار یااان بە رەفتااار ئەنجاماا  

 داون؟
لەوانەیە من کەمترین قسەم لەساەر ئاازادیی ژناان کردبێا  و کەمتارین بەشداریشا   :نەبەز کەمال

ژنااان و مافەکانیااان، هەمیشااە وتااوومە ژن خااۆی  ەو چاالکییااانەدا کردبێاا  کە تااایبە  بااوون بەل
ئەوەی .. و چیادایە من باشتر بزانێ  چی ئەوێ  و هەوڵ بۆچی ئەدا  و بەرژەوەنادیی لە ئەبێ  لە
باااارەى  رۆژنامەکانااادا کە تیایانااادا بۆچاااوونی خاااۆم  لە باااارەیەوە هەنااادێک وتاااارە لە هەمە لەو
ک یان رووداوێک  ژناانە دەرخساتوە، یاان وەاڵمای نووساینی کەساێک  داوەتەوە، یاان یاادی مەسەلەیە

میااااانەی قسااااەکردن و  لەوانەشااااە بەڕێااااز  پێشااااتر لە.. قوربااااانییەکی ژناااا  بەسااااەرکردوەتەوە
 .کۆمێنتەکانمەوە تا راددەیەک بۆچوون  لەو پرسەدا بزانی 

ن و پیاااو نیاایە کە مانااای سااڕینەوەی دەیڵااێ  بااڕوام بەو یەکسااانییەى نێااوان ژ ییراشااکاو ماان بە
رووی بونیاااادەوە  پاااێچەوانەوە، ئەو دوو رەگەزە لە بە.. جیاوازییەکاااانی نێاااوان دوو رەگەزەکە باااێ

و کۆمەیێک شات  تارەوە  رووی ئەرک و رەفتار جیاوازن، هەر ئەو جیاوازییە بونیادییە وا دەکا  لە
.. و هیچ نەنگییەکی تێدا نیایە ەاڵیەتییەئەمە ئەینەیەکی تری دابەشکردنی کاری کۆم.. بن جیاواز

راساتی ئەو کاااتەی ژنێااک وا دەزانێاا  یەکساانبوونی لەگەڵ پیاااو ئەوەی لێاادەخوازێ  وەک پیاااو  بە
ئەوە .. بەرامابەر ژنبااوونی خاۆی دەکااا  یاایبکااا  و جیاوازییەکاان بسااڕێتەوە، ئەوە باێ رێز رەفتاار

ەک رەشپێسااتێک رێازی لااێ بگیرێا ، بچێاا  بکاا  و بااری ئەوەی داوا وەک ئەو رەشپێساتە وایە کە لە
 .. دەس  بهێنێ  یەکسانی و رێز بە بۆدرە رەنگی خۆی سپی بکا  و بەوە بیەوێ  بگا  بە بە

 ...بۆچوونی منە، ئومێدەوارم فیکرەکەم گەشتبێ  تییکور ئەمە بە
 جاا ئەو ژنە هاوساەرتە -ئایە ئێوە وەک پیاوێاک بە هەماان شاێوەی هەر ژنێاک  :نەجیبە مەحمود

کاری خزمەتگوزاریی نێو ماڵ و  -یان کیژ یان خوشک یان دایکتە یان هەر ژنێکە کە لەگەیی دەژی 
 بەخێوکردنی منداڵ ئەنجام دەدەن؟

نااااو مایااادا ئەوەنااادەی بتاااوان ،  مااان ئاماااادەم هاوکااااریی هاوساااەرەکەم باااکەم لە :نەبەز کەماااال
نە ئەو سااااااەرقایی بەاڵم وەک وتاااااا  هاوکاااااااریی ئەکەم، واتە ئەگەر بااااااۆ نمااااااوو. کردووشاااااامە

موتابەعەکردنی دراماایەک یاان بەرناامەیەک بێا  و مان هەسات  چاایەک لاێ بناێ ، ئەوە ماناای وا 

ەو مان وەک هاوکاارییەکی (ئەو)، بەیکاو کااری ییجیااواز باێ نییە چا لێنان کاری هەردووکمانە بە
وەدا دەبیان  مان یەکساانییەکە لە.. هەماان شاێوە هەموو کارەکاانی تاری  بە.. ئەنجام  داوە( ئەو)

ژن بگاارم، جاال شااۆردن و چێشاا  لێنااان و منااداڵ بەخێااوکردن و هەمااوو ئەو  کە وەک ژنێااک رێااز لە
کاری نزمتر نەزانا  لەو کاارانەی کە خاۆم  کارانەی دیکە کە کۆمەیگا بەسەر ئەویدا سەپاندوون بە

 .پێیهانەیەک بۆ سووکایەتیکردن  بە بونیادیی ئەو نەکەم بە ییو الواز سکیینا. دەیانکەم
ئایاا ئەگەر هاوسااەرکە  یاان کیااژ یااان خوشاک یااان دایکا  یااان هەر ژنێااک کە  :نەجیابە مەحمااود

لێااتەوە ناازیکە هەیساااوکەوتێکی سێکساایی لە دەرەوەی هاوساااەرگیریی ئەنجااام بااادا وەک ئەوەی کە 
ئاایە هەر هەماان هەیوێسات   هەیوێسات  چای دەباێ؟.. ئەگەر تۆ ئەنجام  دابێ یان ئەنجام  داوە

کاوڕ یاان بارا یاان باوکا  یاان خاۆ  دەتباێ کە هەماان  نبەریان وەک ئەوەی لە بەرانابەردەبێ بەرا
ئااایە یەکسااانییاوازییەکە  نااابێتە قسااەیەکی .. دەدەن؟ ئەگەر نااا هەیسااوکەوتی سێکساایی ئەنجااام

 روو  و بێ کردەوە؟
ن ، لێا  ناشاارمەوە کە ماییدەرەوەی چوارچێوەی هاوساەرگیر سێکس لە سەبارە  بە :نەبەز کەمال

توانامااادا نیااایە بیشاااکێن ،  و لە ەوە تاااا ئێساااتا پیرۆزییەکااای زۆر دەدەم بەو چوارچێاااوەیەوڕو لەو
بەاڵم قبووڵ ناکەم بەو مانایە نا کە ساەری .. بەرامبەرەکەش  قبووڵ ناکەم بیشکێنێ  هەیبەتە لە

یاان ، یی، یاان دیادارییبڕوام بەو تونادوتیژییە نیایە، پەیوەنادیی هاوساەرگیر.. موی ئەکەمەوە لە
دووالیەنە دائەمەزرێاان، کاتێااک کەساای  یی، ئەوانە لەسااەر بنەمااای رەزامەناادسێکسااییهاااوڕێیەتی 

و  واتە جیاااابوونەوە. ساااادەیی منااای  ئەم ناوێااا  و هیچااای تااار بەرامااابەرم منااای نەویسااا  زۆر بە
 .بۆچوونی من دوورکەوتنەوە لەو حایەتەدا شیاوترین چارەسەرە بە

ر  ر ژناان، هاوکاا  هاه باۆ ساه یینساتدرێژ ری ده نجاماده یااوانن ئهی پ وه ڵ ئه گه له :نەجیبە مەحمود
ی تیایە سایه و  و دوو که کهیسو و دوو جۆر هه زانن، تۆ ئهدەخێزان  فی ره شه  ژن به  ن که و پیاوانه ئه

  نگێنی؟ هەیدەسەپیاوان چۆن 
کاردوومن، مان هەماان ئەو قساانەیە کە  ئەم پرسایارەبزان  تا رادەیەک وەاڵمای  وا :نەبەز کەمال

هەر  شاکاندنی ئەو پیارۆزییە لە.. یینایێ  شەرە ، ئەیێ  پیرۆزیی خێزان، یان پیرۆزیی پەیوەند
و ئەگەر سازایەک هەبێا  الیەکیاان شایساتەی ئەو سازایە  بێ  هەمان شاتە پەیوەندییەکەوە الیەکی

ى سازادان  و ئەیاێ  دژ ئەگەرچای ئەگەڕێامەوە.. بێ ، ئەوە الیەکەی تری  شایستەی هەماان سازایە
واتە کاتێاک الیەکای پەیوەنادییەکە پیرۆزیای ئەو .. هەیباژاردنە ئەمە ئازادیی.. هەموو جۆرێک بە

پەیوەنادییە دەشااکێنێ ، ئەوە مانااای وایە پەیوەناادییەکە هاایچ پیرۆزییەکاای الى ئەو نەماااوە لەبەر 
 زۆر ئەو کاتە هێشتنەوەى بە.. هەر هۆکارێک بێ 

 . قایبەکە تاوانە نەک دەرچوونی ئەو لەناو قایبی ئەو پەیوەندییەدا  لە
 .لەگەڵ ئەوپەڕى رێزم

_____________________________ 

 ...نووسەر و رۆژنامەنووس و وەرگێڕ و: نەبەز کەمال* 
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 *:شوانسدیق-2                                                                                               
 
  بێ، اڵڵ حه من بۆ چی هاوڕام من
 .بێ اڵڵ حه م که خێزانه ندامانی ئه بۆ   وه ئه بێ ده
  

 کە کەسااااێک وەک بەڕێااااز  :مەحمااااود نەجیاااابە
 دەکەی پیااوان و ژناان نێوان یەکسانیی بانگەشەی

 گشاا  لە پیاااوان وەک ژنااانی  ئەوەی خوازیااری و
 لە دەکاار .. باان بەهرەمەنااد ئازادییەکااان و مااا 
 بە کە بااادوێی باااارەوە لەو چاالکییەکانااا  و کاااار
 داون؟ ئەنجام  رەفتار بە یان گفتار
 دوو بێگوماان کاوڕ و کچ یاخود پیاو و ژن نێوان  له کسانیی یه ژیانی بۆ کردن شه بانگه :سدی  انشو

 و جاااوانن ی بڕگاااه  باااه  بڕگاااه و ق ده  باااه ق ده تیۆریااادا  لاااه پراکتیکیااای؛ و تیاااۆریی  یاااه هه رووی
 ی وه ره ده مرۆڤای دا، ده نیشاان ئەندێشاەیی دۆخێکی و هەشتێک به ی وێنه جار ند  هه رنجڕاکێشن، سه
 کان، زه گاه ره یاان پیااو و ژن نێاوان کساانیی یه کاتێک اڵم به. با ده پێ ئێرەیی  تیۆرییه  سیستمه و ئه

 ک وه چیتار باێ کردەیای کی یه شاێوه  باه  واتاه بکار ،  پراکتیازه ی وه ئاه باۆ( واقیع مری ئه) ر سه  دێته
 پیااو  باه ر رامبه به ژنی  و ژن ر رامبه به وپیا  واته گشتیی به مرۆ  دا لێره ئا ، وه مێنیته نه یۆتۆپیا

 کردن ساته یوه هه و ساتان راوه تووشای کان ییه مایه بنه و خێ  و ئاینیی  دیسپوینه و دابونەری  هۆی  به
 . وه بنه ده
 مێک کاه هەویماداوە نووسای رۆژنامه کااری ک وه راباردوو ساایی   شاه ی مااوه  له خۆم حایی  به   به

  دۆخاه و ئه هۆی  به و ژنان کانی کێشه تیی تایبه  به کان، خێزانییه  کێشه ڕووی تنهخس  له بێ هه رۆی 
 سااەکۆی و  رۆژنامااه دەرگەی رێااگەی  لااه  ویمااداوه هه ها روه هااه.  هاااتووه ریاندا سااه به  وه مواره ناهااه
 و  ناه الیه مه هه ی پاڕۆژه و باا  ی بیرۆکاه  کاه م باده  نانه الیه و س که و به خ بایه ، وه کانه یاندنه راگه
.  پێیاه خێازان وشای ره و ژناان کانی کێشاه رکردنی ساه چاره باۆ گونجااو میکانیزمی ک وه ریان، سه چاره
 وام رده باه ی واناه له باوونە کەساگەلێک کاۆمەیگە  رۆشانبیرانی و چااالکوان و و ناد مه هره به سانی که
 ئااواتی و ئومێاد  باه کاۆمەیگە  ی وه نااوه بۆ م هه و اڵ  سه ده بۆ  وه، بگوازمه کانیان قسه  ویمداوه هه

 .باشتر ژیانێکی
 هاوساەرتە ژنە ئەو جاا - ژنێاک هەر شاێوەی هەماان بە پیاوێاک وەک ئێوە ئایە :مەحمود نەجیبە

 و ماڵ نێو خزمەتگوزاریی کاری - دەژی لەگەیی کە ژنێکە هەر یان دایکتە یان خوشک یان کیژ یان
 دەدەن؟ ئەنجام منداڵ بەخێوکردنی

  خۆتره ربه ساه و اڵ  ساه ده ن خااوه ر کته کاره ک وه پیاو بڵێین کر  ده کوڕم، ر هه هێشتا :سدی  شوان
  وه پێکاه خێزانەکەماان و دایاک و خوشاک ڵ گاه له  واتاه ماای  له ی کاتانه و ئه ،  وه خێزانییە رووی له
 کااانی  کاره ، داوه نجام  ئااه  وه، مایااه رکی ئااه ک وه تااوانیبێت  ی وه ئااه خااۆم حااایی  بااه   بااه ژیاان، ده
 ی(بااایع) باارۆن ، دراوه نااه پااێ یان وه ئااه ی رێگااه دایااک و کااچ کااا  هاایچ شااکراون، دابه موویان هااه
  باه   باره ساه م ناکاه  یه قساه م ئاه  وه گایتاه  باه.  وه بێنناه و  ناه  رمیواه به و غااز  بتڵاه یان ربگرن، وه

 کان کچاااه بااان دینیاااا رگرتباااێ، وه ئۆتۆنۆمییاااان  وه مایاااه  لاااه کاااان کوڕه ر گاااه ئه مایاااداریی ژیاااانی
 وان ئااه کاااری. بااوون زۆر    وه وشااکردنه و شوشااتن کااانی ئامێره ئێسااتا .  رگرتااووه وه خۆییان ربه سااه

 و قااپ رچی هاه خاۆم باڕوای  باه کاا، ده  کااره و ئاه دایک    وه ئه..  دروستکردنه خواردن نیا ته زیاتر

 دیای  چونکاه  وه، دەیانشاواته ر هاه دایکا  بیانشاۆین، جاار دوو  هیا هه مااڵ قۆریی و  پیایه و قاچاخ
 .نادا بڕوا

 کە ژنێااک هەر یااان دایکا  یااان خوشاک یااان کیااژ یاان هاوسااەرکە  ئەگەر ئایاا :مەحمااود نەجیابە
 کە ئەوەی وەک بااادا ئەنجااام هاوساااەرگیریی دەرەوەی لە سێکساایی هەیساااوکەوتێکی ناازیکە لێااتەوە
 هەیوێسات  هەماان هەر ئاایە دەباێ؟ چای هەیوێسات .. داوە ەنجام ئ یان دابێ ئەنجام  تۆ ئەگەر
 هەماان کە دەتباێ خاۆ  یاان باوکا  یاان بارا یاان کاوڕ بەرانابەر لە ئەوەی وەک بەرانبەریان دەبێ

 قسااەیەکی نااابێتە یەکسااانییاوازییەکە  ئااایە.. نااا ئەگەر دەدەن؟ ئەنجااام سێکساایی هەیسااوکەوتی
 کردەوە؟ بێ و روو 
 باێ ده ن، باده نجامی ئاه کارد باسا  ی واناه له ساێکیان که ر هاه  یه کرده و ئه هاتو ر گه ئه :سدی  شوان
  ئێماه ژیاانی بچێ بیر  له شمان وه ئه نابێ اڵم به ی بکه ڵ گه له ی ژیرانه کی یه یه مامه خۆ  خودی ک وه

 رمان وروباه ده و کۆمەیگە کانی بۆچوونه و بیر موو هه کۆی ریی کاریگه  ..نییه خۆییمان ربه سه ژیانێکی
 شاااری  لااه'': یااێ ده  کااه ناای    یه قسااه و ئااه ڵ گااه له خااۆم حااایی  بااه   بااه ماان  وه، رمانه سااه به  زایااه

 بااێ ده باێ، اڵڵ حاه مان باۆ چای هااوڕام   وه ئاه ڵ گاه له'' بگاری  وه تاه چاوه  باه سا  ده باێ ده کاوێران،
 .بێ اڵڵ حه م که خێزانه ندامانی ئه بۆ   وه ئه
 کانی خۆشاییه و عیشا  یاان ساێکس ک  برایه  نییه خۆ   وه به دی  یان بووم نه  وه ئه ڵ گه له کا  هیچ
 ژیاانی  لاه  وه ئاه. دەن نه ئەنجامی دی وانی ئه اڵم به بدا، نجامیان ئه و بکا جێبەجێ ژیانیدا  له خۆی
 ی وه بااه یدیاۆشاای چااۆن ک وه  پێویسااته. یااێن ده پااێ نێرساااالریی یااان پیاوساااالریی تییاادا اڵیه کۆمه
  کااه باای، دیاااۆ  بااێ ده هااا  وه کااا، ده ستنیشااان ده خااۆی ری هاوسااه ک وه  بێگانااه کچێکاای ک  برایااه

 .ژیانی هاوسەری و هاوبە   کاته ده  بێگانه رێکی هاوسه خوشکێک 
  قاه ده  لاه ر هاه وا ئاه بکاا، پیااو و ژن نێاوان کساانی یه باسی سێک که ر هه بێگومان. بێ'' نا'' ر گه ئه

  کاه باێ، ده  وه ژیاناه باازنەی و ئه ی وه ره ده  له خۆی حایی  به   به وی  ئه ، وه خولێته ده دا که ییهتیۆر
 . کسان یه ژیانێکی گوتر  ده پێی

 ر هاه هاوکاا  ژناان، ر ساه باۆ ساتدرێژیین ده ری نجاماده ئه پیااوانن ی وه ئه ڵ گه له :مەحمود نەجیبە
 تییەی ساایه که دوو و و  یسوکه هه جۆر دوو و ئه تۆ دەزانن، ێزانخ فی ره شه  به ژن  که ن پیاوانه و ئه

 نگێنی؟ هەیدەسە چۆن پیاوان
 ژیاانی یاسااکانی و دابونەریا  ر سه له  که ی وه ئه ژنان کوشتنی کانی هۆکاره  له کێک یه :سدی  شوان
 و خاۆی یایی خاه  لاه ر هنجاماد ئه سای که  واته  وه، فه ره شه  به در  ده گر  وخۆ راسته بێ، تی اڵیه کۆمه
 خااۆی فی ره شااه  لااه داکااۆکیی ، داوه نجام ئااه ی یااه وه کرده و ئااه  کااه  وایااه بااڕوای ژیانیاادا، واقیتاای  لااه

: یاێن ده بکاا، مااچ کوڕێک یان خشێ، ببه ماچێک کچێک ر گه ئه کۆمەیگە ناو  له ی وه ئه ک وه.  کردووه
 هااایچ. بکاااا مااااچ کچێاااک یااااخود ربگااار ، وه ماچێاااک کوڕێاااک ر گاااه ئه اڵم باااه'' باااردووین فی ره شاااه''

 . بێ باس نی شایه  که.  وه خێزانه ن الیه  له.  وه وێته ناکه لێ کی یه وه کاردانه
__________________________________________ 

 و  رۆژنامااه  لااه تی، خۆیاه به   تایبااه بۆچاوونی و بیاار ن خااوه. ئااازاد ساێکی که ک وه: ساادی  شاوان* 
  لاااه ئێسااتادا  لااه ڕوو، خاتااه ده کانی بۆچوونااه و بیاار و وتااار کان، لکترۆنییااه ئه  ره یپااهما و گۆڤااار
.. هەڤپەیڤاین و تەوەر و  ریپۆرتااژ و واڵ هاه کردنی ئامااده و جوراوجۆر بابەتی نووسینی کانی بواره
 .دەدا ئەنجام رۆژنامەنووسیی کاری

 
     ======================================================================================================  

 

 اڵڵبێ،منهاوڕامچیبۆمنحه                     
 .اڵڵبێمحهکهندامانیخێزانهشبۆئهوهبێئهده                                                                      

 
 
 



 Page : 40                                          فتاربۆرهوهگفتارهکسانییلهمکییهیچهوهساغکردنهریوهته                                             41: ی  ره الپه   
 

 :دخدرحمهرێبینئه-2      
 
 کێیتار و دایاک و خوشاک سێک، که هیچ خۆم ک وه من
  نازان ، خۆم مویک   به
 خۆیاان و ئاازادن وان ئاه کاارێکی  ها وه ر رانبه به  له

 .خۆیانن ژیان  رێنوێن 
 

 وەاڵمااااای ئەوەی پاااااێ  خااااادر، ئەحااااامەد رێباااااین
 شااێوەیە بەو خااۆی بۆچااوونی.. بااداتەوە پرساایارەکان

 :دەربڕ  پرسیارەکان و تەوەرەکە لەسەر
 

  بااه  وه رووێکااه  لاه کان پرساایاره ، ئێاوه ۆباا زۆر سااڵوى
 راى  باه هازرییەوە رووى  له اڵم به بکر ، بۆ کارى ئامار و داتا یگرتن  هه ک وه ر گه بین ، ده گرن 
 کان  خاناه نااو  لاه  پرسایارانه و راپرسای  م ئاه کار  ده دا، بواره م له چاالکیی ر سه  ناخاته هیچ من

 ناسااین   بااه  راسااته.. کان رهاویشااته ده ک نااه بگریاا  کان ریشااه تااری دوا باادرێن، نجام ئااه  یگااه کۆمه
 باه  ئێماه ناا،   یه شاێوه م باه هێشاتا اڵم به تی  ڕه بنه و ما بنه بۆ  وه رێینه گه ده کان تاکه و  یگه کۆمه

 باه ین؟ که دروساتده کان اڵماه وه  لاه چا .. و  که دەستده سانێکمان که ند چه اڵم  وه تەنیا کارێک ها وه 
 . وه مه ده ده اڵم وه کورتیی  به زۆر من حاڵ ر هه 

 و دەکەی پیاااوان و ژناان نێااوان یەکساانیی بانگەشااەی کە کەساێک وەک بەڕێااز  :مەحماود نەجیابە
 کاار لە دەکار .. بان بەهرەمەند ئازادییەکان و ما  گش  لە پیاوان وەک ژنانی  ئەوەی خوازیاری

 داون؟ ئەنجام  رەفتار بە یان گفتار بە کە بدوێی بارەوە لەو چاالکییەکان  و
 - وه ژناناه پرس  ى باره له وتار  به نووسین به ، دا بواره م له من چاالکی  کارو :خدر د حمه ئه رێبین
  لاه خاۆم، توانااى پێا   به  ویمداوه هه وی  ئه پراکتیک ، وه ته کراونه باڵوی  و وتارێک ند چه یێ به

 .یشدا یگه کۆمه ناو  له زانکۆ،

 هاوساەرتە ژنە ئەو جاا - ژنێاک هەر شاێوەی هەماان بە پیاوێاک وەک ئێوە ئایە :مەحمود نەجیبە
 و ماڵ نێو خزمەتگوزاریی کاری - دەژی لەگەیی کە ژنێکە هەر یان دایکتە یان خوشک یان کیژ یان

 دەدەن؟ ئەنجام منداڵ بەخێوکردنی
 هیچکاتی  اڵم به نا، پێویس  پێ   به ئێستا تا ناوماڵ تگوزاری  خزمه کارى :خدر د حمه ئه رێبین

 فتاارم ره - بێانن باۆ وم ئاه و ن بکاه باۆ م وه ئاه ى وه  باه فرماانکردن و داخاوازی   باه نێرساالرێک ک وه
 . کردووه نه

 کە ژنێااک هەر یااان دایکا  یااان خوشاک یااان کیااژ یاان هاوسااەرکە  ئەگەر ئایاا :مەحمااود نەجیابە
 کە ئەوەی وەک بااادا ئەنجااام هاوساااەرگیریی دەرەوەی لە سێکساایی هەیساااوکەوتێکی ناازیکە لێااتەوە
 هەیوێسات  هەماان هەر ئاایە دەباێ؟ چای هەیوێسات .. داوە ئەنجام  یان دابێ ئەنجام  تۆ ئەگەر
 هەماان کە دەتباێ خاۆ  یاان باوکا  یاان بارا یاان کاوڕ بەرانابەر لە ئەوەی وەک بەرانبەریان دەبێ

 قسااەیەکی نااابێتە یەکسااانییاوازییەکە  یەئااا.. نااا ئەگەر دەدەن؟ ئەنجااام سێکساایی هەیسااوکەوتی
 کردەوە؟ بێ و روو 
  لاه نازان ، خۆم مویک   به کێیتر و دایک و خوشک سێک، که هیچ خۆم ک وه من: خدر د حمه ئه رێبین
 .خۆیانن ژیان  رێنوێن  خۆیان و ئازادن وان ئه کارێکی  ها وه ر رانبه به

 ر هاه هاوکاا  ژناان، ر ساه باۆ ساتدرێژیین ده ری نجاماده ئاه پیاوانن ی وه ئه ڵ گه له :مەحمود نەجیبە
 تییەی ساایه که دوو و و  یسوکه هه جۆر دوو و ئه تۆ دەزانن، خێزان فی ره شه  به ژن  که ن پیاوانه و ئه

 نگێنی؟ هەیدەسە چۆن پیاوان
 باۆ سازا پیااو ناوێا ، زۆرى ى وه روونکردناه ، یه هه دا که پرسیاره  له  که اڵمه وه :خدر د حمه ئه رێبین
 . ژنه وێ  که ده  سزاکه ر به ى وه ئه اڵم به ، داوه نجام  ئه خۆى  که نێ  داده کارێک

 

 :تاهیرساڵح-4
 

 ژیاااانی دەرەوەی لە مااان نزیکەکاااانی کەساااە ئەگەر
 ئەوە بادەن، ئەنجام سێکسیی کارێکی هاوسەرگیریی

 بە پەیوەناااادییەکی و خۆیااااان ژیااااانی بە تااااایبە 
 .نییە منەوە

 
 کە کەساااااێک وەک بەڕێاااااز  :مەحماااااود نەجیااااابە
 و دەکەی پیاوان و ژنان نێوان یەکسانیی بانگەشەی
 ماا  گش  لە پیاوان وەک ژنانی  ئەوەی خوازیاری

 و کااار لە دەکاار .. باان بەهرەمەنااد ئازادییەکااان و
 داون؟ ئەنجام  رەفتار بە یان گفتار بە کە بدوێی بارەوە لەو چاالکییەکان 

 و خێڵەکاای کااۆمەیگەیەکی کە دنیاااوە هاااتوومەتە کۆمەیگەیەکاادا لە ماان بێگومااان :سااایح تاااهیر
 ئەو تااااکی بە تاااک ئێساانانی مااۆخی سااەر تاااا پیاوساااالرانە عەقڵاای و کوتااوور. پیاوساااالرانەیە

 ئاااێمە. دراوە ئاااێمە واردیدەرخااا بەشااایرەوە پیاوسااااالرانە عەقڵااای و کوتاااوور. ڕۆچاااووە کاااۆمەیگەیە
 و بنووساین و بێتماان نووسای قساەمانکردبێ ، پیااوەوە و ژن یەکساانی و ئازادی لەبارەی هەرچەند
 و پیاوسااالر کڵتاوورە ئەو کااریگەریی لەژێار ژنانادا کێشاەی باوارێکی لەچەناد هێشتا بەاڵم بڵێین،

 دەزانان، پیااو و ژن کساانییە کێشاەی لە کاار داکاۆکی بە خۆیاان کە کەساانێک ئەگەر. داڕزیوەداین
 ویژاداناای لەگەڵ درۆ باکەن، ژناناادا لەگەڵ درۆ لەوەی پاێ  باکەن، بااابەتییە ڕاساتییە لەو نکاویی
 . دەکەن خۆیاندا
 هەمیشاە باووم، ئاشانا مارکسایزم تیاۆری بە کە ساەردەمەوە لەو دەگەڕێتەوە، خۆم بە کە ئەوەندەی

 ویساتی ئیارادەو لە دوور و ناادیاوازانە وەیەکیشێ بە کە کڵتوورێکدا و ئەق  لەگەڵ بووم شەڕدا لە

 هەماان لەگەڵ واتە خۆمادا، مێشکی لەگەڵ شەڕە ئەم. جێگیرکردووە مندا مێشکی لە کۆمەیگە خۆم،
 ئەم بەساەر سەرکەوتنێکمدا هەر لەگەڵ و بێپسانەوەیە و بەردەوام شەڕێکی پیاوساالرییدا، کوتووری
 ئەوەی کە دەبامەوە نزیاک حەقاینەتە لەو هەنگاوێاک مدەکە هەس  لەمێشکمدا، جێگیرکراوە کوتوورە
 منای ناوێی کوتاووری و بیار ئااوێنەیەکە دەیڵێ ، و وتومە و نووسیومە پیاو و ژن یەکسانی دەربارەی
 لەساایی کە بیاربهێنمەوە، بە ئەوەتاان دەکەم حەز بۆنەیەشەوە، بەم.... دەکاتەوە عەکس لەخۆیدا
 دەگااتە تاا بگارە نووساینەوە لە کرابێ ، پێ  ژنان ەکانیماف کێشەو ناساندنی بۆ ئەوەی وە، ٧٩٩١

 . نەکردووە کەمتەرخەمی  مارسدا، هەشتی یادەکانی لە بەشداریکردن
 هاوساەرتە ژنە ئەو جاا - ژنێاک هەر شاێوەی هەماان بە پیاوێاک وەک ئێوە ئایە :مەحمود نەجیبە

 و ماڵ نێو خزمەتگوزاریی یکار - دەژی لەگەیی کە ژنێکە هەر یان دایکتە یان خوشک یان کیژ یان
 دەدەن؟ ئەنجام منداڵ بەخێوکردنی

 بەداخەوە باووم، تاێکەڵ خوێنادنەوەدا و سیاساە  دنیاای لەگەڵ کە ساەردەمەوە لەو :سایح تاهیر
 ژیاا ناویانادا لە کە ئەوەنادەی. بمێانمەوە خۆمانادا خێزانەکەی ناو لە زۆر ماوەیەکی بۆ نەمتوانیوە

 . نەکردووە بوارانەدا لەو کۆمەکردنیان لە درێایی  ب ،
 کە ژنێااک هەر یااان دایکا  یااان خوشاک یااان کیااژ یاان هاوسااەرکە  ئەگەر ئایاا :مەحمااود نەجیابە
 کە ئەوەی وەک بااادا ئەنجااام هاوساااەرگیریی دەرەوەی لە سێکساایی هەیساااوکەوتێکی ناازیکە لێااتەوە
 هەیوێسات  نهەماا هەر ئاایە دەباێ؟ چای هەیوێسات .. داوە ئەنجام  یان دابێ ئەنجام  تۆ ئەگەر
 هەماان کە دەتباێ خاۆ  یاان باوکا  یاان بارا یاان کاوڕ بەرانابەر لە ئەوەی وەک بەرانبەریان دەبێ

 قسااەیەکی نااابێتە یەکسااانییاوازییەکە  ئااایە.. نااا ئەگەر دەدەن؟ ئەنجااام سێکساایی هەیسااوکەوتی
 کردەوە؟ بێ و روو 
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 باشاااااە پاااااێ  بااااادەمەوە، پرسااااایارەکەتان بە کۆنکرێااااا  وەاڵمێکااااای بەرلەوەی :ساااااایح تااااااهیر
 کێشاەی. بادەم( ساەرگیرییهاو لەدەرەوەی ئێاوە واتاای بە) سێکسیی کێشەی لەسەر ڕوونکردنەوەیەک
 و پیاوسااااااالر کاااااۆمەیگە ژناااااانی بنچینەییەکاااااانی کێشاااااە لە یەکێاااااک سێکسااااایی، پەیوەنااااادیی

 دیاکەو بەجاۆرێکی کێشاەیە ئەم پێشکەوتووەکانیشادا نااو بە کۆمەیگە لە هەیبە . دواکەوتووەکانە
 رکردنیلەساە قساە کە هەیە، باوونی ژنانادا مافەکاانی لە بەرگریکاردن بەنااو و یاساایی بەرگی لە

 کێشااەی بەهەرحاااڵ، ،...هەیە دەقینتاار و وورد لێکااۆیینەوەیەکی بە پێویسااتی ئااایۆزەو هەناادێک
 لە و هەیە و مێژوویاااای ڕیشااااەیەکی و ڕەگ کیشااااەیەکە تااااایبە ، پەیوەناااادیی لەدەرەوەی سااااێکس

 کەوتۆتە کۆمەیگە فیکری و ئابوریی سیاسیی، ئیدارەکردنی جڵەوی کە مێژووەوە کۆنی سەردەمانێکی
 پیاااوانەدا سێکساایی خۆپەرسااتی و چاااوچنۆکی لە جۆرێااک لەگەڵ کێشااەیە ئەم پیاااوانەوە، یدەساات
 خاااوەنی بااووەتە پیاااو کە شااێوەیەی بەو هەر دەیێاا  پێمااان مێااژووییە دیاریاادە ئەم. بااووە تااێکەڵ
 خااوەنی کاردۆتە خاۆی هەمانشاێوە  بە کۆمەاڵیەتی، ژیانی بەرهەمهێنانی ئامڕازەکانی و هۆیەکان
 پرۆسااااەی بەسااااەر دەسااااتی[ پیاااااو] شااااێوەیەی بەو هەر. ژنااااانی  جەسااااتەی و نەساااا  و هەساااا 

 ژناناادا جەسااتەی و هەسا  بەسااەر دەساتی شااێوە  بەهەمااان گرتاووە، کۆمەاڵیەتیاادا بەرهەمهێناانی
 ژن خاااوەنی بە خااۆی پیاااو چااونکە دیاریااانکردووە، پیاااوان ژنااان، سێکساایی پەیوەناادیی. گرتااووە
 کاااۆمەیگەیەکی باااۆ کاااۆمەیگەیەکەوە لە ژنانااادا، بەساااەر پیااااوانەیە خاوەنااادارێتیە ئەم. زانیاااوە

 کاۆمەاڵیەتی نەریتای و دا  دیان، لەچوارچێاوەی دیکە، قۆناغێکی بۆ مێژووییەوە دیکە،لەقۆناغێکی
 یاساااکانی  قااایبی لە پێاادراوەو شااەرعیەتی دا"ناااموس و شااەرە " چەمکاای شااێوەی لە جیاااوازدا،

 .شکاوەتەوە انژن موتڵەقی کۆیایەتی بە ئەوە  ئەنجامی. دراوە
 کاۆمەیگەی کێشاەیەکە هاوساەرگیریی، دەرەوەی لە ژناان سێکسایی کێشاەی مان، بۆچاوونی و بڕوا بە

 پیااوانە حەساادەتی لە دوور ئەگەر کێشاەکە. پیاوە دەستکردی کێشەیەکی و بەرهەمیهێناوە پیاوانە
" پیااوانە ەفیشاەر" بە خۆیشی مویکی و دەزانێ خۆی تایبەتی مویکی بە ژن کە ئەقڵەی لەو دوور و

 لەمە بااریتییە کە دەگەیاان ئاسااان سااادەو زۆر ئەنجااامێکی بە وایە پااێ  بکەیاان، تەماشااا دەزانێاا ،
 ئەوە و مااارۆڤە دوو نێاااوان زەروری و ساااەربەخۆ تاااایبەتی، پەیوەنااادییەکی سێکسااایی، پەیوەنااادیی

 کە دیاربکااا  بەوشااێوەیە خااۆی سێکساایی پەیوەناادیی کە ژنااێکە هەر ئەوالی ئەماااو بااێ مااافێکی
 پەیوەناادییەکی سێکساایی، پەیوەناادیی کە بکەیاان بیاار لە ئەوە  نابێاا  بەاڵم خااۆیەتی، دیاااوازی

 ماویکی" کاردۆتە ژناانی وجەساتەی ساێکس ئەماڕۆ سەرمایەداریی ڕژێمی کە ئەوەی وەک نییە" گشتی"
 . پیاوان" گش 
 کەمەوەبا لەساەر جەختای دووباارە دەبێ  بەڕێزتان، پرسیارەکەی لەسەر کۆنکرێتری  شێوەیەکی بە
  من، خوشکەکەی ئەگەر. تایبەتییە پەیوەندییەکی پیاو، و ژن پەیوەندیی منەوە، ڕوانگەی لە کە
 

 هاوسااەرگیریی ژیااانی دەرەوەی لە ماان باااوکی ئەگەر ماان، بااراکەی ئەگەر ماان، هاوسااەرەکەی ئەگەر
 یایە،ن مانەوە بە پەیوەنادییەکی و خاۆیەتی ژیانی بە تایبە  ئەوە بدا ، ئەنجام سێکسیی کارێکی
 دەرەوەی لە ماان باااوکی و ماان باارای ئەگەر ماان، هاوسااەرەکەی ئەگەر ماان، خوشااکەکەی ئەگەر بەاڵم
 نااو چاوونەتە باۆچی کە دەپرسا  مان دەدەن، ئەنجاام سێکسیی کاری خۆیانەوە هاوسەرگیریی ژیانی
 مان باڕوای بە هاوساەرگیریی، ژیاانی دەرەوەی لە و قاچااخ بە سێکساکردن هاوساەرگیرییەوە؟ ژیانی
 کە پرەنساایپەیە ئەو ڕەتکااردنەوەی هەمانکاتاادا لە خۆتاادا، هەسااتی لەگەڵ درۆکااردنێکە رلەوەیبە

 پەیوەناادییەکی دەکااتە پیااو و ژن سێکسایی پەیوەنادیی بڵااێ  ڕوونتار یاان پیااو، و ژن پەیوەنادیی
 یاسااا، بەرگاای لە سااەرمایەداریی ڕژێماای کە پیاوساااالرییەیە ئەقااڵە لەو بەشااێک ئەمە  و گشااتی
 و بەرهەم ژنااان هێشااتنەوەی کااۆیوە بە بااۆ جۆراوجااۆردا کااۆمەاڵیەتی نەریتاای دابااو و ورکوتااو ئاااین،

 .دەهێنێتەوە بەرهەمی سەرلەنو 
 ر هاه هاوکاا  ژناان، ر ساه باۆ ساتدرێژیین ده ری نجاماده ئه پیااوانن ی وه ئه ڵ گه له :مەحمود نەجیبە

 تییەی ساایه که دوو و و  یسوکه هه جۆر دوو و ئه تۆ دەزانن، خێزان فی ره شه  به ژن  که ن پیاوانه و ئه
 نگێنی؟ هەیدەسە چۆن پیاوان
 و مێژوویااای لەڕووی ،"شاااەرە " چەمکااای کە پێااادا ئامااااژەم کاااورتی بە پێشاااتر :ساااایح تااااهیر

 کاااۆمەیگە لەالیەن" ژناااان سێکسااایی و جەساااتە داگیرکردنااای" چەمکااای بە یەکساااانە باااابەتییەوە،
 بنەماااایە، و خێااازان ی"شاااەرە "  کاااراوەتە" ژن" کە مێاااژووییەوە ڕۆژگاااارە لەو. پیاوسااااالرەکانەوە

 داگیرکاراوە پیااوانەوە سوپای لەالیەن ژنان نەستی و هەس  و جەستە مێژووییەوە، ڕۆژگارە هەرلەو
 و مێژوویاااااای بوعاااااادە لە"  شااااااەرە "  چەمکاااااای ماااااان بااااااڕوای بە. گیااااااراوە دەستیبەسااااااەردا و

"  بە ژن کە پیااوانەی ئەو. ژناان بە ەربەرامب" پیاوان بێشەرەفی"  لە بریتییە کۆمەاڵیەتییەکەیدا،
 یااان ژنااان سااەر کاردبێتە دەسااتدرێژیان نەزاناان، یااان بازانن خۆیااان بە دەزاناان، خێاازان ی" شاەرە 

 کە ئەمەی. دەکەن بەژناان بەرامابەر ی" بێشاەرە "  لە جۆرێاک پراکتیازەی لەواقتادا نەیانکردبێ ،
 کۆمەیگەیاانەیە ئەو هەماوو بە تاایبە  بەیکاو نیایە، ئاێمە کاۆمەیگەی پیااوانی بە تایبە  دەیڵێ 
"  چەمکای و ئەقا  لە پیاوانە، ڕوویی دوو و ستانداردی دەب !. دەکەن" شەرە " بە یەکسان" ژن" کە

" بەشااەرە  ژن" و" شەرەفپەرسااتی" ئەقڵاای و کوتااوور هەتااا. دەکااا  ئاشااکرا خااۆی دا"شەرەفپەرسااتی
 پیاااوانە  سااتانداردی دەباا  و وویاایڕ دوو دینیاااییەوە بە هەبێاا ، باارەوی کااۆمەیگەدا لە چواناادن
. بەرپابکرێاا "  ژنااان بەشااەرەفکردنی"  بە لەدژی ئاااقاڵنی شااەڕێکی دەبێاا  بااۆیە. دەبێاا  درێااژەی

 . بکرێ  بەرپا دەبێ  بەاڵم نییە، ئاسان و مسۆگەر شەڕەشدا لەم سەرکەوتن

  

 :نەهرۆ-5
 
 باااڵترە و بەرز مارۆ  وەک ئافرە  بەهای و رێز
 و جەساتەیە ساەر کاایەکی کە سێکس پڕۆسەی لە

 وەک ناکااااتەوە کەم ئاااافرە  قورساااایی لە هااایچ
 !مرۆ 

 
 کە کەسااااێک وەک ێااااز بەڕ :مەحمااااود نەجیاااابە
 پیااااوان و ژناااان نێاااوان یەکساااانیی بانگەشاااەی

 پیاااوان وەک ژنااانی  ئەوەی خوازیاااری و دەکەی
.. باان بەهرەمەنااد ئازادییەکااان و مااا  گشاا  لە

 بااااارەوە لەو چاالکییەکاناااا  و کااااار لە دەکاااار 
 داون؟ ئەنجام  رەفتار بە یان گفتار بە کە بدوێی
 بااکەم، هەسااتیارەدا تەوەرە لەم بەشااداریی هەلبااژاردووە منتااان کە دەکەم سوپاسااتان زۆر :نەهاارۆ
 هەماااوو لە پیااااوە و ئاااافرە  یەکساااانیی بە تەواوم باااروای نەگاااۆڕ پرنسااایپی وەک مااان ساااەرەتا

 بااۆ ماارۆڤەوە مااافی ڕواناگەی لە وردبینااانە زۆر دەبااێ ئاابووری، سیاساای،. کااۆمەاڵیەتی بوارەکانادا،
 ئەدەم هەوڵ هەندێکیاناادا لە دەنووساا  رۆکچیاا کااورتە جاروبااار ماان بااروانین، ئااافرە  مەسااەلەی

 جێگااای ماارۆ  دەیاای گااورگی مەکسای  باااەمەڕوو، کااوردەواری کۆمەیگااای لە ئااافرە  بەدبەختیەکاان
 رێازە، ماایەی بەیکاو نیایە بەزەیای جێگاای ئاافرە  دەیاێ  منای  رێزە، مایەی بەیکو نییە بەزەیی
 ماان دەکەم، لەگەڵ مااامەیەی یسااتەشا مرۆڤێکاای وەک دەناێ ، ئااافرە  لە رێااز ناااخەوە لە ماان باۆیە
 بااروا دا ئاگاااهی  و وشاایاربوونەوەم زەمەناای لە هەیە خۆشااک  پیاان  و دایکێااک شااتێک هەمااوو پاێ 
 دیپیسای لەبەر کە گەوەرەکەم خۆشاکە لە جاگە کاریاانەوە، خساتبێتە دەست  رۆژان لە رۆژێک ناکەم
 نەخوێنادەواری نەهێشاتنی یهەیمەتا بەر کەوتە دوایای بەاڵم خوینادن بەر نەخارایە بااوک  و دایک
 ئەوی تەالرە ئەناادازیاری یەکێکیااان کااردووە، تەواو خوێناادنیان بەغاادا لە تاارم خۆشااکەکەی چااوار

 خۆشاکەکان  کە دەکەم شانازیی ئەمرۆ بۆیە مامۆستان، دیکە  دووانەکەی ئاژەیە پزیشکی دیکەیان
 دەخااوازم، کااورد ایکۆمەیگاا ئافرەتااانی هەمااوو بااۆ ئاااواتە  ئەم کۆمەیگااان، زیناادووی ئەناادامی
 بااۆ بااێ کاارا تەرخااان ئەکەم چاااالکییەک هەر بەشااداریی بەکااۆمەیی  کاااری ئاسااتی لە هەروەهااا

 . ئافرە  مافەکانی لە داکۆکییکردن
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 هاوساەرتە ژنە ئەو جاا - ژنێاک هەر شاێوەی هەماان بە پیاوێاک وەک ئێوە ئایە :مەحمود نەجیبە
 و ماڵ نێو خزمەتگوزاریی کاری - دەژی لەگەیی کە ژنێکە هەر یان دایکتە یان خوشک یان کیژ یان

 دەدەن؟ ئەنجام منداڵ بەخێوکردنی
 کە بەاڵم دەکارد، ناوماییاان کااری خۆشاک و دایاک تیایادا کراوم پەروەردە مایێکدا لە من :ەهرۆن

 ئەو ئیاادی دەکارد، هاوبەشامان کااری تیایادا لەبارەگاکااان کارد شایوعییەوە حیزبای بە پەیوەنادیی 
 هاوساەر یاا خۆشاک یاا باێ دایک چ ئەوجا دەژ  کەس هەر لەگەڵ کە جێگیربوو زەین  لە بۆچوونە
 ئەوروپااا لە کاااتێ! مایاادا ناااو کاااری لە تەنااانە  بکەیاا  بەشااداریی و بێاا  دەسپێشاااەر دەبااێ

 خااۆم دەمویساا  ماان ئەوەی لەبەر خۆشااکەکەمدا لەگەڵ کێشاامەکێ  کەوتاامە کوردسااتان بااۆ گەڕامەوە
 !بشۆم خۆم جوەکانی
 کە ژنێااک هەر یااان دایکا  یااان خوشاک یااان کیااژ یاان هاوسااەرکە  ئەگەر ئایاا :مەحمااود نەجیابە
 کە ئەوەی وەک بااادا ئەنجااام هاوساااەرگیریی دەرەوەی لە سێکساایی هەیساااوکەوتێکی ناازیکە وەلێااتە
 هەیوێسات  هەماان هەر ئاایە دەباێ؟ چای هەیوێسات .. داوە ئەنجام  یان دابێ ئەنجام  تۆ ئەگەر
 هەماان کە دەتباێ خاۆ  یاان باوکا  یاان بارا یاان کاوڕ بەرانابەر لە ئەوەی وەک بەرانبەریان دەبێ

 قسااەیەکی نااابێتە یەکسااانییاوازییەکە  ئااایە.. نااا ئەگەر دەدەن؟ ئەنجااام کسااییسێ هەیسااوکەوتی
 کردەوە؟ بێ و روو 
 نەباێ زەوجای خیاانەتی الوە هەردوو لە باشاە وا خێازان، دەرەوەی لە سێکسیی پەیوەندیی :نەهرۆ
 ئاارەزووی و حەز لە رێاز دەباێ! نیایە دنیاا کۆتایی و سەرەتا سێکس مەسەلەی کرا ، ئەگەر بەاڵم

 خۆیاان، چارەنووسای لە بەرپرسایارن خۆیاان تەنیاا پیااو یاا بان ژن چ کەسەکان بگرین، کەسەکان
 کەساەکان چارەنووسای و ژیاان لە دەساتێوەردانێک هەر ئاازادن، کەساەکان مارۆڤەوە مافی لەڕوانگەی

 ئەناادامانی الیەناای لە چ ئەوجااا ماارۆ  مااافی و تاااک ئازادییەکااانی سااەر بااۆ کااردنە دەسااتدرێژیی
 وەک ئاافرە  بەهاای و رێاز مان رای بە! باێ کاۆمەاڵیەتییەوە دیاکەی دەسەاڵتێکی یان بێ خیزانەوە
 ئافرە  قورسایی لە هیچ و جەستەیە سەر کایەکی کە سێکس پڕۆسەی لە بااڵترە و بەرز مرۆ 
 !مرۆ  وەک ناکاتەوە کەم

 ر هاه هاوکاا  ان،ژنا ر ساه باۆ ساتدرێژیین ده ری نجاماده ئه پیااوانن ی وه ئه ڵ گه له :مەحمود نەجیبە
 تییەی ساایه که دوو و و  یسوکه هه جۆر دوو و ئه تۆ دەزانن، خێزان فی ره شه  به ژن  که ن پیاوانه و ئه

 نگێنی؟ هەیدەسە چۆن پیاوان
 خیازان شاەرەفی بە ژن کاتادا هەمان لە و ئافرە  سەر ئەکەنە دەستدرێژیی پیاوانەی ئەو :نەهرۆ
 نیفاااق و ئیاازدواجیە  لە هەیە، شاایزوفرینیان ەسااایەتییەکیک پیاااوانە جااورە ئەو دەکەن، ناااوزەد
 ئەو باۆ دابنار  ڕادەیەک یاساا بەپاێ دەباێ زایە، ساەریاندا بە باوکسااالریی بیرکاردنەوەی دەژین،

 سێکساەوە پڕۆساەی بە نیایە بەناد ئافرە  شەرەفی کاتدا هەمان لە ئەکەن، دەستدرێژیی پیاوانەی
 !ژیان جوربەجورەکانی سەلەمە لە هەیویستی و راستگویی بە بەیکو
 ئاافرە  میاژووی باسی( دەویە  و تایبەتی مولکییەتی و خانەوادە بنەچەی) پەرتووکی لە ئینگوس
 کااااری ئاااافرە  مااااڵ دەرەوەی لە باااووە، ئاااافرەتەوە دەساااتی بە دەساااەاڵ  ساااەرەتادا لە کە دەکاااا

 ناااوی بە نادایەکانم دوزیاوەتەوە، کشاتوکایی جاار یەکەم باۆ ئاافرە  تەناانە  کاردووە کشاتوکایی
 دابە  ئای  کە بەاڵم! هەباوو پیااوێکی چەناد ئافرەتێاک هەر ئەوەی لەبەر دەنران ناو دایکیانەوە

 ئاافرە  گەشاەکردنی دەیێ پەرتووکەدا لەو هەر پێکرد، دەستی ئافرە  میژوویی شکستی یەکەم کرا
 لە ئااافرە  بااێدە دەیاای لینیناای  کۆمەیگااایەیە، ئەو گەشااەکردنی نیشااانەی کۆمەیگااایەک هەر لە

 یەکسانیی ئااڵی دەرەوە لە نابێ دەیی میژوونووس مەزهەری کەمال دەرەوە، بهێنینە ناندین کونجی
 !بێسانیی تێاڵی مایەوە  لە هەیگرین

 ئاینەکاان هەماوو ژیانادا، لە ئاافرەتە سەرکوتکردنی هەوینی ئاین کە نەچی لەبیر ئەوەشمان دەبێ
 بە هەیە نێاارینەی وێنەیەکاای خااودا  تەناانە  پیاااوان، بااۆ کاردووە موااکەچ و دەسااتەمۆ ئافرەتیاان

 ئافەریادە دنادەی لە حەوا ئەوجاا کاراوە دروسا  خاودا وێانەی لە ئاادەم سەرەتا میسۆلوژیاکان پێی
 ! مرۆ  گەشەی و بنەچە بۆ داروینە تیۆری بە بروامان ئێمە چی گەر کراوە

 
 :تاهیرحەسەن-6

 
من هێند بڕوام بە ئازادیی نێوان تاکەکان هەیە تاا 
ئەو سااااتەی ئاساااتی وشااایاریی ئەو تااااکە چاااووبێتە 

 .سەرەوەی جیهانبینیی بەکارهێنان
 

بەڕێااااااز  وەک کەسااااااێک کە  :نەجیاااااابە مەحمااااااود
بانگەشەی یەکسانیی نێوان ژناان و پیااوان دەکەی و 

ن لە گشا  ماا  خوازیاری ئەوەی ژنانی  وەک پیااوا
دەکاار  لە کااار و .. و ئازادییەکااان بەهرەمەنااد باان

چاالکییەکانا  لەو باارەوە بادوێی کە بە گفتاار یااان 
 بە رەفتار ئەنجام  داون؟

جا ئەو ژنە هاوسەرتە یان کیاژ یاان خوشاک  -ئایە ئێوە وەک پیاوێک بە هەمان شێوەی هەر ژنێک 
ی خزمەتگوزاریی نێو ماڵ و بەخێاوکردنی مناداڵ کار -یان دایکتە یان هەر ژنێکە کە لەگەیی دەژی 

 ئەنجام دەدەن؟
مان وەک خااۆم و ئەو کەساایەتییە تااایبەتەی هەمە، ئەوەی دەیاێ  یااان دەنووساا   :تااهیر حەسااەن

. دەرباارەی مااافی یەکساانیی نێااوان ژن و پیااو، پااێ  وەخا  لە ڕەفتاااری ڕۆژانەمادا کااارم پێکااردوە
. بەشکرددنمان بۆ کاردوە لە نێاوان خاۆم و هاوساەرەکەمدائەرکی مایەوە بە شێوەیەکی با  کاری دا

لە ئەرکای مایادا بە پێای تواناا هاوکاارییەکی باشای هاوساەرەکەم دەکەم، وەک قااپ شاتن و گساک 
دانی ماڵ و یارمەتیدانی مندایەکانمان لە کاتی نوستن و هەندێک جااری  پااک کردنەوەیاان، زۆر 

کەم و مندایەکانماادا پێکەوەگونجااانێکی بااا  و ماان لەگەڵ هاوسااەرە. کەم خااواردن دروساا  دەکەم
ئەو تێگەیشااتنەی ماان هەمە یەکجااار بااڕوام پێاای هەیە، ئەویاا  . هاوڕێیانەمااان لە نێواناادا هەیە

ئەوەیە الی من شتێک نییە ناوی ژن یان پیاو بێ ، بەیکاو مان وا دەیبیان  کە ئەم دوو مارۆڤەی لە 
ە ژن یاااان پیااااو، دیاااارە ئەم داهێناااانە  مرۆڤباااوونە ئەساااڵیەکەی خۆیاااان دابڕێناااراون و کاااراون ب

بەرهەمی دەستی سیستەمە چینایەتییەکانی تا ئێستای مێژوی مرۆڤاایەتییە کە قاازانجی ماادیی لە 
ئەوەی کە تەنیاااا . باااۆیە الی مااان ئەم دوو ڕەگەزە یەک شاااێوە مااارۆڤن. پشااا  ئەم داهێناااانەوەیە

ئازادیی پاێ  ئەوەی بە . ریان نێرەجیاوازیە ئەوە کاری بەرهەمی سروشتە کە یەکیان مێیە ئەوی ت
ئەو شاێوازە ئاازادییەی لەم . نووسین پێناساە بکەیان دەکرێا  لە باواری کردارییادا جێبەجاێ بکرێا 

سیستەمە چیناایەتییەدا باوونی هەیە، ئەوە ئاازادیی نیایە بەیکاو ماناای کۆیوەباوون و بەکاااڵبوونی 
ەوە دەستبەساەر کاراوە، باۆیە ژن لەم خاودی چینێکای مەزنای کاۆمەاڵیەتیە لە الیەن چینای بااڵدەسات

نێاااوەدا پاااێ  ئەوەی وەک مرۆڤێکااای تەواو ببینرێااا  وەک ژن دەبینرێااا  و ئەرکە کاااۆمەاڵیەتیەکەی 
چینای بااڵدەسا  ئەو چیانەیە کە ڕەفتاار و . پێشوەخ  بۆ دیاری کراوە لە الیەن چینی بااڵدەساتەوە

چااونکە هێاازی بەرهەمهێنااان و کەلتااووری ئایاادۆلۆژی خااۆی دەسااەپێنی  بەسااەر کااۆی کۆمەیگااادا، 
لێااارەدا ئاااازادیی بە شاااێوە گشاااتییەکەی تەنیاااا ئەو . ئاااابووریی گشاااتیی لە ژێااار دەساااتی ئەودایە

ئازادییەیە کە باازاڕ دیااری دەکاا ، نەک ئەوەی ئاازادیی وەک ئەوەی هەبێا  باوونی لە کرداریشادا 
ار دەدا  لەسااەر هەبێاا ، لێاارەدا کااارەکە قورسااایی زیاااتر دادەنێاا  لەسااەر هەر تاکێااک کە گفتاا

باۆیە گەر هەر تاکێاک باڕوای بە یەکساانیی نێاوان ژن و پیاا . مەسەلەی ئازادیی نێوەان ژن و پیااو
هەبێاا ، دەبێااا  بە هەمااان ئەنااادازە لە باااواری کرداریشاادا جێبەجێااای بکااا  تاااا ئەوەی بتوانێااا  

 .کاریگەریی لەسەر چواردەوری  دابنێ 
یااژ یااان خوشاک یااان دایکا  یااان هەر ژنێااک کە ئایاا ئەگەر هاوسااەرکە  یاان ک :نەجیابە مەحمااود

لێااتەوە ناازیکە هەیساااوکەوتێکی سێکساایی لە دەرەوەی هاوساااەرگیریی ئەنجااام بااادا وەک ئەوەی کە 
هەیوێسات  چای دەباێ؟ ئاایە هەر هەماان هەیوێسات  .. ئەگەر تۆ ئەنجام  دابێ یان ئەنجام  داوە

باوکا  یاان خاۆ  دەتباێ کە هەماان دەبێ بەرانبەریان وەک ئەوەی لە بەرانابەر کاوڕ یاان بارا یاان 
ئااایە یەکسااانییاوازییەکە  نااابێتە قسااەیەکی .. ناااهەیسااوکەوتی سێکساایی ئەنجااام دەدەن؟ ئەگەر 

 روو  و بێ کردەوە؟



 Page : 43                                              فتاربۆرهوهگفتارهکسانییلهمکییهیچهوهساغکردنهریوهته                                         42: ی  ره الپه   
 

ئەم پرسیارە بە الی منەوە قورسایی تایبەتی خۆی هەیە، بۆ، من هێند بڕوام بە  :تاهیر حەسەن
ئااازادیی نێااوان تاکەکااان هەیە تااا ئەو ساااتەی ئاسااتی وشاایاریی ئەو تاااکە چااووبێتە ساااەرەوەی 

لە نێو سیستەمی باوکساالریی و خاودی سیساتەمی قاازان   جیهانبینیی بەکارهێنان، ئێمە هەموومان
پەرسااتی نیزامااای ساااەرمایەداریدا ژیاااان بەساااەر دەبەیااان، خاااودی ئەم دوو چەماااکە تەواوکەری ئەو 

لەم . بونیاتە سیاسی و دینی و ئابوورییەن کە کۆمەیگایان دابە  کاردوە باۆ کۆمەیگاای چیناایەتی
و مامەیەشیان لەگەیدا دەکرێا ، واتە ژن پاێ  ئەوەی نێوەدا ژنان هەردەم وەک کااڵیەک دەبینرێن 

مرۆڤێکااای خااااوەن کەساااایەتی تاااایبە  بە خاااۆی بێااا ، ئەو کەساااێکە یاااان ماتەریاااایێکە ماااویکی 
ئەو پیاوە کاۆی سیساتەمی پیاوسااالریی دەگارێتەوە کە بااوک بێا  یاان )خاوەنەکەیەتی کە پیاوە، 

حاشاااهەینەگر الی ماان بااوونی هەیە،  لێاارەدا یەک ڕاسااتی( تاااد....باارا تااا دەگااا  بە خاااڵ و مااام
ئەوی  ئەوەیە، گەر هااتوو ئەو کەساە ژن بێا  یاان پیااو کااری سێکساییان ئەنجاام دا لە دەرەوەی 
ئەو پەیوەناادییە خێزاناای و هاوسااەرگیرییەی کە هەیە، ماان بە یەک شااێوە دەیااان بیاان  بااۆ هەردوو 

اریی کە باوونی هەیە لە نێاو ئەو ڕەگەزەکە، بەاڵم لێرەدا دەکەویانە نێاو خاودی ئەو ئاساتە لە وشای
دوو رەگەزەدا، بە تایبەتیی ڕەگەزی پیاو کە بۆ خۆی حاکمە، گەر هاتوو ئەو پیاوە وەک مرۆڤێکای 
وشیار بەدەر لە بەکارهێناان تاوانی ڕێاز لە ماناای خۆشەویساتیی و خاودی خۆشەویساتیی ساێکس کە 

ەو کااارە بە ئااازادیی ئەنجااام جەسااتەی ژن دەکااا  رێاازی تەواوی لێگاار ، ئەو کااا  دەتااوان  بڵااێ  ئ
بە پاێچەوانەوە لەم شاێوە . دراوە و الی من ڕێزێکی تایبە  بە ئازادیی نێاوان تاکەکاان دەردەبڕێا 

فەرهەناا  و کەلتااوورە دواکەوتااویەی ئێسااتا بااایی کێشاااوە بەسااەر کۆمەیگااای ئااێمەدا و ژنااان بە 
ە کەسی نزیکی خاۆم بادەم کە شێوەیەکی گشتیی تێیدا بوون بە قوربانیی، ناتوان  هیچ کا  ڕێگا ب

چاونکە تەواوی ئەو بەربەریایەتەی پیااوی ڕۆژهەاڵتای ئەنجاامی دەدا  . بڵێ  کاارێکی باشا  کاردوە
دژی ژناااان و کوشاااتنیان و ناچاااارکردنی ژناااان بەوەی خۆیاااان خۆیاااان لەنێاااوبەرن، بەرهەمااای ئەو 

یاادا بەشاادارن وە فەرهەناا  و کەلتااورە باااوەیە کە هەم خااودی دەسااەاڵتە یەک لە دوای یەکەکااان تێ
هەم خاااودی ئەو فەرهەنااااگە دینیااایەی کە بااااوونی هەیە و ژن وەک کااااراکتەرێکی الواز دەبینێاااا ، 

 .بەشدارن لەم بەربەرییەتەی بەیاساییان کردوە دژی کەسایەتی ژن
دیااارە ژنااان لە کۆمەیگااای ئااێمەدا بە ئەناادازەیەکی زۆر زیاااتر لە پیاااوان خاااوەن هەسااتی پااڕ لە 

تیی ڕاسااتەقینەن، بەاڵم بە داخەوە تاااا ئێساااتا پیاااوی الی ئاااێمە ناااایێ  مرۆڤدۆسااتی و خۆشەویسااا
هەماووی بەاڵم بەشای زۆریانەی خۆشەویساتیی تەنیاا بە پڕکاردنەوەی ئاارەزووە سێکساییەکانی خااۆی 
دەبینێاا  و لە هەمااان کاتیشاادا کە ئاسااتی وشاایارییەکەی وایە ڕێگااا  نااادا  بەو کەسااەی کاااری 

ەم تێر ببێ ، بەیکو ئەوی پیاو پیااوە بە ماناا بااوەکەی لە سێکسیی لەگەیدا دەکا ، تا ئەوی  ل
کۆمەیگا ڕۆژهەاڵتییەکان و خودی ئەو کۆمەیگایانەی ئاین تێیدا زایە هەیە، یاانی ئاازادیی تەنیاا 

 .بۆ ئەمی پیاوە و ئەوی بەرانبەر تەنیا دەبێ  جێبەجێکەری خواستەکانی پیاو بێ 
کاااۆمەاڵیەتی هەیە لە تەواوی بوارەکانااادا، چ  کۆمەیگاااای ئاااێمە پێویساااتیی تەواوی بە شۆڕشاااێکی

پەروەردەیاای بێاا  چ هەنگاونااان بێاا  بااۆ ئەوەی تاکەکااان بە پێاای هەیبژاردناای ئااازادانەی خۆیااان 
بتااوانن پەیوەناادیی هاوسااەرگیریی و پێکەوەژیااان دابمەزرێاانن، گەر ئەو کااارە بە دروسااتیی ئەنجااام 

ەوەی ئەو پەیوەنادییە ئەنجاام بادرێ ، لە درا، ئەو کا  باڕوا نااکەم بەوەی کە کااری سێکسایی دەر
کاتێکیشدا گەر ئەو تاکە ژن بێ  یان پیاو، گەر کارێکی وای کرد دەکرێ  زۆر بە ئاسایی ببینرێا  

ماان بااۆ خااۆم بااڕوام بەوە هەیە گەر ئەو دوو تاااکە بیانەوێاا  . و بە یەکتریشاای بڵااێن بە بااێ تاارس
خۆیااانەوە ئەنجااام باادەن، دەتااوانن بە کاااری سیکساای لە دەرەوەی پەیوەناادییە هاوسااەرگیرییەکەی 

باۆیە مان باۆ خاۆم باڕوام بەو . دەیاان شاێواز بایکەن و ڕێگاا  نەدەن ئەوی بەرانابەری پێای بزانێا 
لااۆژیکە هەیە کە دەکرێاا  کەسااێک نەبێاا  بە چاااودێر بەسااەرتەوە تااا بزانێاا  چاای دەکەیاا  و چاای 

نەباان لە نێااوان یەکتریاادا، بااۆ ئەوەی ئەو ژن و پیاااوە تووشاای ئەو گومااان و بااێ بااڕوایە . ناکەیاا 
باشااترین ڕێگااا ئەوەیە ئاسااتی وشاایارییان باابەنە سااەرەوە و خۆیااان دەرباااز بااکەن لە خااودی ئەو 
فەرهەنااگە باااوەی هەیە لە کۆمەیگااادا، چااونکە هەر کاتێااک ئاسااتی وشاایاریی چااووە سااەرەوە یااانی 

ەن ئیاارادەی دەبێاا  هەر کەسااێکی نێااوان ئەو دوو ڕەگەزە وەک مرۆڤێکاای خاااوەن کەسااایەتی و خاااو
سەربەسااتییانەی خۆیااان هەیسااوڕان بااکەن، لەو کاتەشاادا تااۆ دەبێاا  بااڕوا  بە ئااازادیی هەبێاا ، 
چاااونکە بڕواکاااردن بە ئاااازادیی، بڕواباااوونە بە ساااڕینەوەی ئەو پەیوەنااادییە کاااااڵییەی ئێساااتا لە 

 . فەرهەنگی باودا هەیە

ر  ر ژناان، هاوکاا  هاه یین باۆ ساهساتدرێژ ری ده نجاماده ی پیااوانن ئه وه ڵ ئه گه له :نەجیبە مەحمود
تییەی  ساایه و  و دوو که یسوکه و دوو جۆر هه فی خێزان دەزانن، تۆ ئه ره شه  ژن به  ن که و پیاوانه ئه

 نگێنی؟ پیاوان چۆن هەیدەسە
من لە زۆر نووسینمدا ئاماژەم بەم پرسیارەی بەڕێزتان کردوە، ڕاساتی ئەوە خاودی  :تاهیر حەسەن

رستیی عەقڵیەتی پیاوساالریی ڕۆژهەاڵتییانەیە کە ئەم چەمکی بیرکاردنەوەیە چاوچنۆکیی و خودپە
ئەوی پیاااو، هەردەم، ژن وەک تەنیااا مااویکیەتی ژێاار دەسااتی خااۆی دەبینێاا  و بااۆ . زایە بەساەریدا

چرکەیەکی  ئامادە نییە ئەو مافەی بداتێ کە ئەو مرۆڤێکی تەواوە و دەبێ  خااوەن ئیارادەی خاۆی 
ەساەلەی هاوساەرگیرییە کە نااوی شاەرعیەتی یاساایی لێناراوە باۆ چایە و لە باۆ خاودی ئەم م. بێ 

پێناو کام ئامانجدا وەبەرهەم هاتووە؟ ئاخۆ بۆ پاراستنی ڕەگەزی مرۆڤاایەتییە یاان باۆ پاراساتنی 
بەرژەوەنااااادییە چینایەتییەکاااااانە کە خاااااودی سیساااااتەمە چیناااااایەتییە یەک لە دوای یەکەکاااااان 

و خاۆی دەکاا  بە سیساتەم و ئەو خاۆی بە تەنیاا دەبێاتە خااوەن وەبەرهەمیان هێناوە؟ کاتێاک پیاا
بڕیاار و داهێانەر، ئیتار ئەو کااا  دەبێا  گوماانێکی  لەوە نەمێنێااتەوە کە بڵێاین هەر خاودی پیاااو 
خۆیەتی ئاینەکانیشی وەبەرهەم هێناوە و تا دەگا  بەوەی بڵاێ  کە خاودا  هەر بەرهەمای دەساتی 

تەنیااا ئەوی پیاااوە کە بە بااڵدەسااتیی دەمێنێااتەوە و ئەوی  چااوچنۆکیی پیاااوە، چااونکە لەم نێااوەدا
ژنااای  دەبێااا  تەنیاااا و تەنیاااا وەک پاااڕکەرەوەی پێداویساااتییە رۆحیااای و مەعنەوییەکاااانی پیااااو 

لێرەدایە تەواوی ئیرادەی بەرهەمهێنانی ژنان الواز دەکرێ  و لە نێو چوارچێاوەی مااڵ و . دەرکەوێ 
ئەوە ئەو تایبەتمەناادییە دواکەوتااوانەیەی پیاااوی . وێاا دابینکردناای خسااتنەوەی مندایاادا دەردەکە

ڕۆژهەاڵتییە، کە هەمیشە ژن وەک پڕکەرەوەی ئارەزووەکانی خۆی دەبینێ  و هەر کا  لە فەرماانی 
ئەمااای پیااااو دەرچاااوو، خاااۆ ئەو کاااا  ئەو مافەشااای بە خاااۆ بە رەوا بینیاااوە کە دەسااا  بباااا  باااۆ 

 .قێزەونترین کار کە لەنێوبردنە
ا بۆتە کۆمەیگایەکی وا پیاوساالر و دواکەوتوو، کە ژنان زۆرتارین ڕێژەیاان هەیە کوردسدتان ئێست

لە خۆکوشااندا، خۆکوشااتنێک کە بەرهەماای دەسااتی ئەو پیاااوە دواکەوتااوەیە کە بااۆ چاارکەیەکی  لە 
ئەمە . دەروەی پڕکااردنەوەی ئااارەزووی سێکساایی خااۆی، هاایچ مانااایەک لە خۆشەویسااتیی نازانێاا 

ئازادیی لەم کۆمەیگای ئاێمەدا بەساتراوە بە . پیاوی کۆمەیگای کوردستان نیشانەی قوڕبەسەرییە بۆ
شااەرەفی ژنەوە، شااەرە  یااانی پاراسااتنی ناولەشاای ژن تااا ئەو ساااتەی دەستبەدەساا  دەدرێاا  بە 
پیاوێکی دی و لە دوای ئەو کارەشەوە ئەو ژنە دەبێ  دیسانەوە هەم وەک کۆیووەیەک بێا  هەم وەک 

و خێاازانە نااوێیە دەربکەوێاا ، جااارێکی تاار دەیڵااێمەوە ئەمە نیشااانەی پاراسااتنی رووسااووریی بااۆ ئە
ئەو پیاااوانەی کە بە بەرد و بە بوااۆکی . قوڕبەسااەرییە بااۆ کۆمەیگااای پیاوساااالریی لە الی ئااێمە

دەستیانەوە بەر ببوونە جەساتەی ناساکی دوعاا، هەر خاودی ئەو پیااوانە باۆ خۆیاان بەڕەوا دەبیانن 
ی سێکسایی دەرەوەی هاوساەرگیریی خۆشایان ئەنجاام بادەن، بەاڵم کە بڕۆن لەگەڵ ژنێکای تاردا کاار

لەو دیمەنانەشدا کە بینرا، ئەو پیاوە دەبێاتە چ دڕنادەیەک و بە چ شاێوازیک بچاووک دەبێاتەوە لە 
ئەم سیساتەمە چیناایەتییە باۆ خاۆی جەساتەی ژناان . خۆ گینگ  کردنای جیهاانبینیی خودپەرساتییدا

ێواز شاەرعیەتی داوە بەم بەکااااڵبوونەی جەساتەی ژناان، تااۆ وەک کاااڵیەک دەبینێا  و بە دەیااان شا
سەیری ئەو شێوازی هاوساەرگیرییە ئاینییاانە باکە کە لە هەر ئاینێکادا بە شاێوازێک ژن دەکاا  بە 

باشااە مااارەبڕین بە چ . کااااڵ و وا  نیشااان دەدرێاا  کە ئەوە ڕێااز و حااورمەتە بااۆ کەسااایەتی ژن
ۆشاتن نیایە لە دەساتی فرۆشایارەوە باۆ دەساتی کڕیاار؟ مانایەک دێ ؟ ئاخۆ ئەویا  هەر کاڕین و فر

ئاخۆ ئەوە زۆرتارین جاار نیایە کە خاودی ! ئیتر ئەو نرخە هەر چەندێک بێ  کە لەسەری دادەنرێ 
ساااەرۆکی خێااازان بڕیااااردەری نێاااوان ئەو چارەنووساااە دەبێااا  کە کاااچەکەی لەگەڵ کێااادا دەبێااا  

ئیتیاار لە کوێاادایە مانااای . یرە هاوسااەرگیریی بکااا  تااا دەگااا  بە کااۆی خزمااان و خێاا  و عەشاا
خودی ئەو کۆخیانەتەی ئەنجاام دەدەرێا  لە نەباوونی ئاازادییەوەیە لە نێاوان ! بڕیاردانی ئازادانە؟

لەم نێااوەدا ئەوەی . ئەو هاوسااەرگیرییە دواکەوتااوانەیەی کە لە کۆمەیگااا ڕۆژهەاڵتییەکاناادا هەیە
ە تێر بوو دیسان بە شوێن کێشاەنانەوە زەرەرمەندە تەنیا کەسایەتی ژنە، چونکە ئەوی پیاو هەر ک

و تا دەگا  بە جیابوونەوە و شکاندنی کەسایەتی ژن، خودی تەاڵقدان هەر ئەو پەیوەندییە کاڕین 
 . و فرۆشتنە دەگەیەنێ 

گەر ئااازادیی نێااوان ژن و پیاااو بااوونی هەبێاا  ئەو کااا  ئەو بەربەریاایەتەی ئێسااتا هەیە بااوونی 
 بۆ چارەسەری . و لەو دەمارگیرییە خودپەرستییە ڕزگاری دەبێ نامێنێ  و ئەمی پیاو نەرم دەبێ  
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یەتیااانە دەبێاا  پااێ  هەر لێاادوانێک یەخەی دەسااەاڵ  بگیرێاا ، چااونکە بەشاای کۆمەاڵئەم کێشااە 
ساااەرەکیی ماااانەوەی کۆمەیگاااا لە نێاااو دواکەوتوییااادا پەیوەساااتە بەو ڕێوڕەسااامەوە کە دەساااەاڵ  
هەیگریەتای، خااۆ گەر دەساەاڵتی کااوردی بیویساتایە ئاراسااتەی کۆمەیگاا، بە تااایبەییی عەقڵیەتاای 

ە، ئەوا دەبووا لەم مااوە مێاژوویەی لە دەساەاڵتیاندان هەنگااوێکی پیاوساالریی بەرەو گۆڕان ببردای
وایان بهاویشتایە، بە پاێچەوانەوە خاودی دەساەاڵ  قاازانجێکی باا  لە ماانەوەی ئەم پەیوەنادییە 
دواکەوتویە کاۆمەاڵیەتییە دینیایە وەردەگرێا ، بەاڵم باۆ مێاژوو، ئەو کاارەی دەساەاڵ  دەچێاتە نێاو 

ەیان و خودپەرستیەک کە دوای خۆیان تەنیا بااس کردنیاان بە زەلایانە مێژوویەکی تەواو نامرۆڤان
ئەوە جیهاانبینیی سەرخساتنی تەنیاا دراوە، . دەبێ  نەک ببنە جێگای شانازیی بۆ ئایندەی نەوەکان

خااودی ئەم دەسااەاڵتە کەسااایەتی خااۆی لەسااەر بنیااا  دەنێاا  و کۆمەیگااا  تووشاای بەرەاڵیاای و 
ەمایەی خێڵساالریی، لەم کارە باشتر ناتوانن کاری مەزن ئەنجاام دەسەاڵتی بن. گەندەیبوون دەکا 

باۆ خۆڕزگاارکردن . بدەن بۆ ئەوەی کۆمەیگا لەو نەخۆشییە کوشاندەیەی تووشای هااتوە ڕزگاار باکەن
شۆڕشی ئازادانە و یەکسانییاوازی بەرەی بەشاوراوان لە کۆمەیگاادا تەنیاا چارەساەرە بە دژی کاۆی 

ە باااوونی هەیە، ژناااان تەنیاااا لە نێاااو بەرپااااکردنی شۆڕشاااێکی فەرهەنگااای پیاوسااااالریی بااااو ک
یەکسانییاوازییدا دەتوانن کەسایەتی خۆیان بە دەس  بااەنەوە، خەبااتکردنی ڕۆژانەی ئەو بەرەیە 

بە هیاوام ژناانی ئاازادییاواز و . خەباتکردنێکە مەزنایەتی و شکۆمەندیی بە شوێن خۆیدا دەهێنێا 
هەیە خۆیاان خەریاک باکەن بە خوێنادنەوە و خۆوشایارکردنەوە خەباتگێڕ، هەرچەناد لە توانیانادا 

تاا ئەوەی لە مانااای کەسااایەتی ئااازادانەی خۆیااان تێابگەن، چااونکە تێگەیشااتن لە مانااای ئااازادیی 
نیااوەی خۆڕگااارکردنە لەم جیهااانبینییە پیاوساااالرییەی کە سیسااتەمی ( نەک ئااازادیی بەکااااڵبوون)

 .کراون بە کااڵ و کۆیوە چینایەتی تێیدا سوودمەندە و ژنان تێیدا
 .هەر بژین

 

 :ئاسۆکەمال-1
 
 

 لە ژنااان خێاازان، مادییەکااانی پەیوەناادییە البردناای
 و یاساااایی سااازا و مێااارد و بااارا و بااااوک دەساااەالتی

 .دەکا رزگار پیاوساالرییەکان دینییە
 

 کە کەسااااااێک وەک ڕێااااااز بە :مەحمااااااود نەجیاااااابە
 و دەکەی پیااوان و ژناان نێاوان یەکسانیی بانگەشەی
 ماا  گشا  لە پیااوان وەک ژناانی  ئەوەی خوازیاری

 و کااار لە دەکاار .. باان بەهرەمەنااد ئازادییەکااان و
 یااان گفتااار بە کە باادوێی بااارەوە لەو چاالکییەکاناا 

 داون؟ ئەنجام  رەفتار بە
 باکەم کاار  تاا کوردساتان باۆ گەڕامەوە و تێکاردم کاری ۆرز دوعا کوشتنی روووداوی :کەمال ئاسۆ
 کەسااانی و پااارێزەر و ڕۆژنامەنووسااان و ژناان ریکاراوەکااانی چاالکوانەکااانی و ژنااان کوشاتاری دژی

 لە سەراساەرییمان راگەیانادنی کەمپینێکای دواتار و گر  کۆنفرانسمان و کۆکردەوە یەکسانییاوازمان
 و کوشاتن دژی کرد مۆبایودا پەیامی و رۆژنامە و رادیۆیی و ۆنیتەلەفزی راگەیاندنی کەنایی هەموو

 جیهااانیی سااایتی زۆر و ساای باای باای و پاارێس فاارانس میاادیای رێااگەیەوە لەم. ژنااان توناادوتیژیی
. باسااکردبوو ژن هەزار ٧١ بە ژنااان  کوشااتنی ئاماااری کە باڵوکااردەوە چاوپیکەتنەیااان ئەو راپااۆرتی
 ژناااانەی ئەو بەالمەوە بااوو گرنااا  ئەوەی و سااوێمانی لە کااارد ژنانمااان شاااێڵتەری سااەردانی دواتاار

 ئەو بینینای و رادیاۆ لە دەنگیاان بیساتنی لە و پەیداکرد بیستێکیان گو  بوو لەسەر توندوتیژییان
 بااوەڕی بە کاارم کاردەوە بە کارد هەسات  ژنانادا چاالکوانەکانی لەگەڵ کارکردن و شێوتەر لە ژنانە

 لە ژناناادا باازووتنەوەی لە یەکسااانییاوازم پیاااوی راوەسااتانی گرنگیاای و کااردوە یەکسااانییاوازیی 
 . دەدوێ  لەبارەوەیان چاوپێکەوتندا و وتار لە کە پێکرد، هەس  نزیکەوە
 باوو بەدەساتەوە بڵنادگۆکەیان پیااوانەی ئەو ئاازادیی سەرای لە ١٩٧٧ مارسی ی١ لە تری  جارێکی

 و وتاار دەنگای لە پشاتیوانی باۆ. دەبارد بەڕێوەیاان ژناان کە باکەنەوە کاور  بەرنامەکە دەیانویس 
 و کارد قسەم ئازادییان هاتنەمەیدانی و ژنان لە پشتیوانی بۆ حەماسەوە بە مارس ی١ بڕیارەکانی

 بە کاچ و ژن ٧٩٩ لە زیااتر وو  م"هەمووماانی داخاوازی یەکساانیی و ئازادیی دروشمی" کۆتاییدا لە
 روخسااااری بینیناای لە دەیااانوتەوە، ساای کە هەزاران جەمااااوەری و دەوتاامەوە لەگەییااان گەرمیاای
 ئەمە دەمزاناای و گەشااامەوە یەکسااانییدا دروشاامی وتانەوەی لە بەرزیااان دەنگاای و ژنەکااان گەشااوەی

 ئەنادامێکی دوایای. کردبوو بێدەن  ئەوانی و کردوە تەن  مەیدانەی ئەو کۆنەپەرستی کەسانی دیی
 ،پاێ "باوو فرەژنیای دژی رۆژی ئەمڕۆ" ت و پێی ئازادیی مەیدانی ئەنجومەنی لە ئیسامیی الیەنێکی

 .مارسە ی١ مانای ئەوە و 
 هاوساەرتە ژنە ئەو جاا - ژنێاک هەر شاێوەی هەماان بە پیاوێاک وەک ئێوە ئایە :مەحمود نەجیبە

 و ماڵ نێو خزمەتگوزاریی کاری - دەژی لەگەیی کە ژنێکە هەر یان دایکتە یان خوشک یان کیژ یان
 ەن؟دەد ئەنجام منداڵ بەخێوکردنی

 هاۆیە دوو ئەم. باوو مااڵ هێانەری ناان دایک  و هاتوم کرێکارییەوە خێزانێکی لە من :کەمال ئاسۆ
 لەگەڵ هااوڕێیەتی جەوی ژن ڕیازی و یەکساانیی زانی کۆمۆنیس  بە خۆم کاتێک ئەوەی مایەی بونە
 کە دواتااار و دەکااارد ماااای  کااااری هاوکااااری ساااەرەتاوە لە و کااارد دروسااا  خوشاااکەکانمدا و دایکاا 
 کاردابەشااکردنی و ئەنجاماادا هاوبەشاایی بە مناادای  بەخێااوکردنی و ماااڵ کاااری کاارد سااەرگیریی هاو

 هەساتکردن و هاوڕێیەتی و توانای و کا  بەپێی کەس هەر پێکەوەییە کاری ئەنجامدانی ئێستامان
 .مایمانە دەرەوەی و ناوماڵ کاری و ژیان بنەمای بەرپرسیارێتیی بە

 کە ژنێااک هەر یااان دایکا  یااان خوشاک یااان کیااژ یاان سااەرکە هاو ئەگەر ئایاا :مەحمااود نەجیابە
 کە ئەوەی وەک بااادا ئەنجااام هاوساااەرگیریی دەرەوەی لە سێکساایی هەیساااوکەوتێکی ناازیکە لێااتەوە
 هەیوێسات  هەماان هەر ئاایە دەباێ؟ چای هەیوێسات .. داوە ئەنجام  یان دابێ ئەنجام  تۆ ئەگەر
 هەماان کە دەتباێ خاۆ  یاان باوکا  یاان بارا یاان کاوڕ بەرانابەر لە ئەوەی وەک بەرانبەریان دەبێ

 قسااەیەکی نااابێتە یەکسااانییاوازییەکە  ئااایە.. نااا ئەگەر دەدەن؟ ئەنجااام سێکساایی هەیسااوکەوتی
 کردەوە؟ بێ و روو 
 فرێناد باۆی پەیوەندیی و خۆشەویستیی تەنانە  و پێکەوەیی ژیانی و هاوسەرگیریی :کەمال ئاسۆ

 سێکساایی پەیوەناادیی لەساەر کاااریگەری هەرکامەیاان( کااچ ێیهاااوڕ یاا کااوڕ هااوڕێی) فرێنااد گێا  و
 لەوەی یەکساااانن و یەک وەکاااو باااێ پەیوەنااادییانەدا لەم کاااام هەر لە ژن یاااا پیااااو. هەیە مااارۆ 

 و سااین٧٠ ساەروو باایغەی کەساە دوو ئەو تەنیاا. بەڕێاوە دەبەن چاۆن خۆیاان سێکسایی پەیوەندیی
 کاااریگەرییەکی چ سێکساییەیان پەیوەنادییە ەوئ کە بەرپرساایارن لەوە هەیە سێکساییان پەیوەنادیی

 پەیوەناادیی هاوسااەردا بااونی لەکاااتی لەوانەیە. هەیە خۆشەویسااتییان و پێکەوەیاای ژیااانی لەسااەر
 چارەساەر مەساەلەیە ئەم لەوانەیە و هەیوەشێنێتەوە هاوسەریی  ژیانی تردا کەسی لەگەڵ سێکسیی
 دەساتوەربداتە دینیای و خێزانای و دەویەتی دەسەاڵتێکی هیچ نابێ بەاڵم. جیابوونەوە بێ بە بکر 
 کااری باووە دروسا  سێکسایی پەیوەنادییەکی لەساەر کەساەی دوو ئەو کێشەی و کەسییەوە کێشە ئەم
 چوارچێاوەی داناانی. ڕیادەکەون شاتێک چ لەساەر کە ئەوانە بەدەسا  چارەساەری و کەسەیە دوو ئەو

 کە پیااو یاا ژن بۆ دینییەکان و یاسایی سزا دانانی و چینایەتییەکاندا کۆمەیگا لە خێزان پیرۆزی
 - ئاااااابوورییە یەکە ئەو میراتیااااای و مویکاااااایەتی پاراساااااتنی باااااۆ دەردەچااااان چوارچێاااااوەیە لەو

 و بەساااتراوە و کاااۆیوە هەمیشاااە چوارچێاااوەدا لەم ژناااان. نااااودەبر  خێااازان بە کە کاااۆمەاڵیەتیەیە
 پەیوەنادیی لەساەر ماادییە ییەپەیوەناد ئەم البردنای. کۆمەاڵیەتییەدا دامەزراوە لەم ژێردەستەبوون

 لە ژناااان. رزگاردەکااا ساازاکان و یاسااا لە مااارۆ  دوو پێکەوەبااوونی ژیااانی و ،خێاازان پیاااو و ژن
 ساااایەی لە پیاوسااااالرییە ئەم کوردساااتان لە کە دەکاااا ڕزگاااار مێااارد و بااارا و بااااوک دەساااەاڵتی
 .کوشتن ژن ۆب هەرێمێک کردۆتە سیاسییدا میویشیایی و خێوەکیی و بنەمایەیی دەسەاڵتێکی
 ر هاه هاوکاا  ژناان، ر ساه باۆ ساتدرێژیین ده ری نجاماده ئه پیااوانن ی وه ئه ڵ گه له :مەحمود نەجیبە

 تییەی ساایه که دوو و و  یسوکه هه جۆر دوو و ئه تۆ دەزانن، خێزان فی ره شه  به ژن  که ن پیاوانه و ئه
 نگێنی؟ هەیدەسە چۆن پیاوان



 Page : 45                            فتاربۆرهوهگفتارهکسانییلهمکییهیچهوهساغکردنهریوهته                                           45: ی  ره الپه   
 

 ساەرچاوەی. نیایە نێارینە رەگەزی لە ڕەخانە و نییە بەرپرس بوونەوەرێک وەکو پیاو :کەمال ئاسۆ
 کە کااۆمەاڵیەتییەیە و ئاابووریی و سیاسایی سیسااتەمە ئەو دەدەن، ئەنجاامی وانپیاا تاواناانەی ئەم

 و ئاابووریی ژێردەساتەی ژنی  و بااڵدەس  کردۆتە پیاوی و نراوە بنیا  پیاو و ژنجیاکاریی لەسەر
 پاراساااتنی و تاااایبە  مویکاااایەتی و پیاوسااااالریی دەساااەاڵتی لەساااەر سیساااتەمێک. کاااۆمەاڵیەتیی

. بگەیەنان بەجاێ دەساەاڵتە و ئەرک ئەو کە داناراوە پیااوان بۆ یاساکان و یند. دامەزراوە میراتیی
 بازانن یەکساان مرۆڤای بە خۆیاان کاتێ دەبێ ڕزگاریان ژنان بە دژ دەمارگیرییەی لەم کاتێ پیاوان

 دنیاابینیی و ئایادیۆلۆژیی و کاردون زەو  لێای پیاوساالریی و دین کە مرۆڤایەتییەک راستیدا لە و
 و شاایەتی و میارا  لە ژناان کردنای حساا  نیاوە بە و ژنە چەناد مافی و ژنان ەسەرب بااڵدەستیان

 سیساتەمی ئەم. خێازان و پیااو شەرەفی بە دانانیان و منداڵ سەرپەرشتیی و تەاڵق ئازادیی نەبونی
 ئەم قورباااانی پیااااو کە پاااێکەوە پااااکێجێکن لەشفرۆشاااتتە و سێکسااایی دەساااتدرێژیی و خێزانیااای

 لە یااا بااێ خێزاناادا لەناااو ژن سیسااتەمەدا لەم. نیاایە یەکسااان تێاادا اویپیاا و ژن کە سیسااتەمەیە

 لەم ئەگەر و دادەنااار  تااار کەساای شاااەرەفی بە خێزانااادا لەناااو. نیااایە پاااارێزراو خێاازان دەرەوەی
 دەساااتدرێژیی کەساااێک ئەگەر. هەیە سااازادانی و کوشاااتن ماااافی کەساااە ئەو دەرچاااێ چوارچیاااوەیە
 ئەم. لەدەساااتداوە خااااوەنەکەی شاااەرەفی بەوەی ەتاوانباااار ژنەکە هەر ساااەری بکااااتە سێکسااایی 

 سیاساایی دەسااەاڵتێکی سااایەی لە هەیە، سااەرمایەدارییدا خێزاناای سیسااتەمی لە کە خاوەناادارێتییە
 میویشایایە حیازبە دوو ئەم ساایە ١٩ و توندکراوەتەوە بەندەکانی و کۆ  دا شەریتەتیی و خێوەکیی

 پیااو مێشکی هەینی رۆژانی خوتبەی و شایەرییعە سویمی و یاسا وەکو کوردستان ئیسامییەکانی و
 ئەرکاای پیاااو و ژن جیاکااارییەی ئەم دەساا  لە رزگاااریی. قانااداوە پااێ کوردسااتانیان کااۆمەیگەی و

 کە وە پیاااوانە و ژنااان بە کوردسااتانە ئااازادییاوازانی و کرێکاااران یەکسااانییاوازانەی باازووتنەوەی
 و ناسیونالیساااا  حیاااازبە ەپەرسااااتانەیکۆن و پیاوساااااالریی دەسااااەاڵتە ئەم لەدەساااا  کااااۆمەیگە

 و ژنااان باۆ مرۆیاای ماافی و ئیتتبااار و باکەن ڕزگااار ساەرمایەدارییەکەیان سیسااتەمە و ئیساامییەکان
                   . بگێااڕنەوە کااۆمەیگەیە ئەم پیاااوانی

 
 :سەالمعارف-8         

 
 

 هاوساااااەرگیریی درەوەی لە سێکسااااایی کااااااری گەر
 مرۆیای ئااکتێکی وەک بڕوامەوە تەواوی بە رووبدا،

 کوکای و بااڵ و شااخ و نااکەم قەبەی و وەریادەگرم
 .لێناڕوێن 

 
 کە کەساااااێک وەک بەڕێااااز  :مەحماااااود نەجیاااابە
 دەکەی پیااوان و ژناان نێاوان یەکسانیی بانگەشەی

 شاا گ لە پیاااوان وەک ژنااانی  ئەوەی خوازیاااری و
 لە دەکاار .. باان بەهرەمەنااد ئازادییەکااان و مااا 
  داون؟ ئەنجام  رەفتار بە یان گفتار بە کە بدوێی بارەوە لەو چاالکییەکان  و کار

 بااۆ  وه ڕێتااه گه ده پیاواناادا، و ژنااان کسااانی یه پێناااوی  لااه با  خااه شااداریکردنی به :عااار  سااەالم
( حشاع)حیاز  کاانی بڕیاره سانوری و  که فاشساتیه  شاه که ی هێنده کوردستان،  له کان وته حه تای ره سه

 ری شته نه ر به  ته دراونه دا بواره و له!! کان  رچڵیه سه زۆرجاری  ، کردوه نه می  رخه مته که دابێ  بواری
 یی تێکاه خاۆم  وه یشانمه گه تای ره ساه له ر هه( نسا ره فه) له   لێره خۆمان، ڕ مه له  وه ئه ندیچێتی، ناوه

 جاار زۆر باوم پیااوان و ژناان کسانی یه بانی خه یی تێکه  وێشه ،له کردوه نسی ره فه پی چه ی وه بزوتنه
  باساه نی شایه زیاتر ی وه ئه ، کردوه کان  مانگرتنه -کان میتینه - خۆپیشاندان -  له  کردوه شداری  به
 وام رده بااه کان نگرتنااهما کااردون تیااادا کااارم  کااه ی، شااوێنانه و لااه ، کانااه مانگرتنه شااداریکردنی به
 تی تایباه  به خرێن نه پشتگیۆ ژنان کانی داواکاریه کانی ندیه تمه تایبه  داوه وی  هه  نوکه هه بوون، هه
 موو هاه تاان، ئافره کارکردنی شۆینی کانی رجه لومه هه  به دان گرنگی کار، مان هه بۆ  موچه کسانی یه

 داواکاااری کااام  وه کرایااه جیائه   حمااه زه  بااه بااوون توکگر یااه یو تێکااه  هێنااده کان داواکاریااه جارێااک
  بااه خۆماناادا ناو لاه شااۆخیکردن باۆ ناو بااه نااو  کااه یااادم،  وه دێتاه ، وه ژنانااه ی له ساه مه  بااه  تاه تایبه

 ت  باباه و نوسایومه بۆمکرابێ  ی هێنده زیاتر  وه له ،(کان موکه نێره) داواکاریه گو  ده کانمان داواکاریه
 .پیاو و ژنان کسانی یه ی له سه مه ر سه له  کورداندوه
 هاوساەرتە ژنە ئەو جاا - ژنێاک هەر شاێوەی هەماان بە پیاوێاک وەک ئێوە ئایە :مەحمود نەجیبە

 و ماڵ نێو خزمەتگوزاریی کاری - دەژی لەگەیی کە ژنێکە هەر یان دایکتە یان خوشک یان کیژ یان
 دەدەن؟ ئەنجام منداڵ بەخێوکردنی

 ئیشای کاانی بواره موو هاه  لاه دوو و ک یه بێ  به ژی  ئه یان ژیاب ، ک یه جێگه ر هه  هل :عار  سەالم
 نااو کاانی کاره زۆری م که خۆشایه نه  لاه ر باه ڕۆژێاک تا رگیریی ، هاوسه دوای شداربووم، به ناومایدا
 زویما   که خۆشایه نه ، تیاه عوه نه  خۆشایه نه و ئاه دوای  وه داخاه به اڵم به خۆم، ستۆی ئه  گرتۆته خێزان 
 .ب  جاران جاری ک وه ناهێڵێ  و کا  لێئه

 کە ژنێااک هەر یااان دایکا  یااان خوشاک یااان کیااژ یاان هاوسااەرکە  ئەگەر ئایاا :مەحمااود نەجیابە
 کە ئەوەی وەک بدا ئەنجام هاوسەرگیریی دەرەوەی لە سێکسیی هەیسوکەوتێکی نزیکە لێتەوە

  
 هەیوێسات  هەماان هەر ئاایە دەباێ؟ چای هەیوێسات . .داوە ئەنجام  یان دابێ ئەنجام  تۆ ئەگەر
 هەماان کە دەتباێ خاۆ  یاان باوکا  یاان بارا یاان کاوڕ بەرانابەر لە ئەوەی وەک بەرانبەریان دەبێ

 قسااەیەکی نااابێتە یەکسااانییاوازییەکە  ئااایە.. نااا ئەگەر دەدەن؟ ئەنجااام سێکساایی هەیسااوکەوتی
 کردەوە؟ بێ و روو 
 ر هااه مێشااکی  لااه  کااه ن، ریانااه وه بیره و ئااه  یگااه به باشااترین" یااێن هد کان نساایه ره فه :عااار  سااەالم

 پایس داوێان و پایس سا  ده کاتێاک هایچ بێا  بیارم ی هێناده خاۆم حایی شبه به من جا" ماندان که یه
 ی رباااره ده باااوک ، و دایکاا   واتااه ، شاایوعیه دوو و ئااه بااۆ  وه ڕێتااه گه ده ی کااه زیه فه بێگومااان بووم، نااه
 - ر هاوساه خوشاک، دایاک، - ژنێاک  بینیوماه  ناه و  بیستومه  نه  ئیسته تا ، که پرسیاره دی ی که شه به
  وه بڕواماه واوی تاه  باه رووبادا، داهاتودا  له  کاره و ئه ر گه جا کردبێ، های وه کاری دی سێکی که یان
 هیاودارم لێنااڕوێن ، کوکای و بااڵ و شااخ و م ناکه ی به قه و گرم ریده وه مرۆیی ئاکتێکی ک وه یێا  ده
 کۆمونیساتێکی ک وه مان خێر ناه م، کاه ئه( جنسای ی ئیباحاه) باۆ  شاه بانگه مان  کاه گا ، تێنه وا س که

 ئااازادیی و ئااابوووریی ریی رابااه به  بااه  وه مااه بڕوابوونه و لااه م یوێسااته هه و بااڕوا و ئااه ئااازادییاواز،
 . گرتوه ی رچاوه سه  هاوه ره

 ر هاه هاوکاا  ژناان، ر ساه باۆ ساتدرێژیین ده ری نجاماده ئه پیااوانن ی وه هئ ڵ گه له :مەحمود نەجیبە
 تییەی ساایه که دوو و و  یسوکه هه جۆر دوو و ئه تۆ دەزانن، خێزان فی ره شه  به ژن  که ن پیاوانه و ئه

 نگێنی؟ هەیدەسە چۆن پیاوان
 هایچ جریادا ته  لاه  ناه قادا ڵهموت  لاه  ناه  فه ره شاه و ئاه  ، ره شاه ر ساه  دێماه کی پێشاه :عار  سەالم
 کاان مرۆڤکوژه  شاێنه وه ق شاه  ساتووره ئه باازوو  باابڕه سامێ   پیااوه  فه ره شاه و ئه خشێ ، نابه ک مانایه

  باه  مرۆڤکوژاناه و ئاه خۆیاان، فی ره بێشاه پاسااوی بۆ  وه کانه مرۆڤه قڵی ئه  ته خستویانه و  دایانهێناوه
   ره شاه ر گاه ، وه فه ره شاه و ئه ناوی  به ن که ئه مرۆڤکوشتن ی پراکتزه رع شه و اڵ  سه ده بایی ک موباره
  ه(بوون هاه) گایی یاه که دیاکە کی یاه واته  باه نادارییە، خاوه قڵی ئاه ی زاده وا ئاه بێ، نه ندارێتیی خاوه
 لاه خاۆی  فه ره شاه و ئاه وێشادا له ، وه مرۆڤاه ر ساه به نادارێتییە خاوه گایی یاه که ، وه ناه ه(بوون) ر سه به
 مرۆکاوژ ر هاه ، فچیانه ره شه و ئه قسە، کۆتایی و قسە سەرتای نی خاوه  ته کراوه فییە ره بێشه خۆیدا، 

 ختای  دارودره.. یفرۆشان نه کانادا کندۆنایه مه  لاه و  قیماه  یکاه نه ما ناه ڵ ئااژه کوژیشن، سروش  نین
 و ئااه ر گاه ، فچیانه ره شاه و خۆریی،ئه مشااه و  وه هپایدانا ی فاه نه قه و مێااز  ناه یکه نه ی وه یبڕناه نه ما ناه
 بکااا ، ڕێزانیااان  پڵاه چه اڵتی  سااه ده و رن باه رده ده و بااه ژن توانی یانئاه نه ، هێنایااه دانه یان فه ره شاه
  وه قوتکردۆتااه ێکیااان(کرێکااار ال مااه) یااان ێااک(ر عومااه ال مااه) خێزانێکاادا ر هااه  لااه  فچیانه ره شااه و ئااه

 کانن، یبژاردناه هه و بایغیی یاه منه ده ریکی خاه رساتگاکاندا په و مان ڕلاه په و کان هحیزبا  له خۆشیان
  ژناناه و پیااوان کگرتووی یاه تی اڵیاه کۆمه باتی خاه سات  به مه.. بێ  ئه بۆ وایی زه زای  نی واته کورد
 . فاشیستکارانە و ئه دژی
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 :شوانحەسەن-9
 

 پتار هاوساەرگیریی دەرەوەی سێکسی بەرانبەر لە من
..  یه هه یتری  چاره گینا ئه ونەوەم،جودابو الیەنگری

 . پێکەوەژیانە دیکەی شانسێکی و لێبووردن وی  ئه
 

 کە کەساااااێک وەک بەڕێاااااز  :مەحماااااود نەجیااااابە
 و دەکەی پیااوان و ژناان نێوان یەکسانیی بانگەشەی
 ماا  گشا  لە پیااوان وەک ژنانی  ئەوەی خوازیاری

 و کااار لە دەکاار .. باان بەهرەمەنااد ئازادییەکااان و
 یاان گفتاار بە کە بادوێی باارەوە لەو کییەکانا چاال

 داون؟ ئەنجام  رەفتار بە
 بااه س بااه. بکااا خااۆی کانی جوانااه و چاااک  نااه الیه باساای ماارۆ   خته سااه بێگومااان :حەسااەن شااوان

 باژی خۆ ڕباه باوه و هۆشایار ژنێکای ڵ گه له  که  وه کاکردۆته یه م وه ئه خۆم بۆ من ئه یێ  ده  وه دینیاییە 
 ڵ گاه له ی وه لاه( باێ دروسا   ساه که و ئاه پشتیوانییکردن  به کر  ده بێ نه وا  ر گه) تری وودهئاس زۆر

 شاتان وه جودابوونه تاا و  وه پێکه ژیانتان  له وه، بکاته السایی  شتێک موو هه  له یا  کۆیوه تێکی ئافره
 و چوسا  مناداڵ  وه دینیاییە باه وا ئاه وهادا ئاه کی یاه ژینگه  لاه بێ هاه منداییشاتان ر گه. بێ ده جوانتر

 مااافی  وه جودابوونااه کاااتی  لااه   ئێمااه تی ئااافره ی کااه بڵااێ    هیوایااه و ئااه بااا. بااێ ده چاااالکتر
 ساتاو وه خاۆ پێای ر ساه له ژنای باۆ  کاه کاره  وه ئاه ساتۆ ئه  وتاه که منادایی کردنی وره گاه و کرن ده روه پاه

 و گفتاار نی الیاه. یشاتبی گه ریی وه ختاه به مکی چاه  لاه ر گاه باێ ده دینیااتر بااوکی  تۆی و  ئاسانتره
 قورباانیی  کاه جاوانن  مرۆڤاناه و ئاه نێ داده وای  که  وه مه بده اڵم  وه  ره پێوه و به م ده ویده هه فتار؛ ره
 ڵ گاه له شاتاکان هه  لاه منای  جا ن، بکه جوانتر  ژیانه و ئه و   یانه ده  که ن ده ده ک بڕوایه پێناوی  له

  پێنااو لە کاه ی بیروڕایاه و ئاه قورباانیی  کارده خۆماان ر رامباه به باێ  باه جوان یکی خه  له یێک کۆمه
 و   ئااافره ی وه وسااانه چه الداناای و چینااایەتیی جیاااوازیی هێشااتنی نه و لک خااه و خاااک رزگااارکردنی

 ک نااه نڕی راپااه دوای  وه داخااه  بااه س بااه بااوو، پاااک نیازمااان  ئێمااه تێدەکۆشااا، شااتر گه کاای دوارۆژه
 .بێئومێدیی راوێزی په  وتینه که و کردین ناشیرنیشیان یکو به دزی یان ئێمه کانی ونه خه

 هاوساەرتە ژنە ئەو جاا - ژنێاک هەر شاێوەی هەماان بە پیاوێاک وەک ئێوە ئایە :مەحمود نەجیبە
 و ماڵ نێو خزمەتگوزاریی کاری - دەژی لەگەیی کە ژنێکە هەر یان دایکتە یان خوشک یان کیژ یان

 دەدەن؟ ئەنجام منداڵ بەخێوکردنی
  لاه تەنیاایی  ژیاانی و تی رگایه پێشامه ژیاانی رگیریی هاوساه ژیاانی  لاه ر باه من ئاه :حەساەن شوان
 و ئاه اڵم باه کردباوو، دروسات  خاۆم باۆ ی گچکۆکاه  جیهاناه و ئاه نااو  هاته و ئه  بۆیه دیتبوو، وروپا ئه

 جێگااۆرکێ و پێکااردن مااۆم و خاااوێنیی دا، ده کااانی ییەوردکار و ماااڵ ناااو ی شااێوه  بااه گرنگیاای زیاااتر
 کااتی  هێناده مااڵ م کاه ده سا  هه من ئاه لێساتاندم، ی که وییە پێشاڕه بڵاێ  کار  ده کان، شته پێکردنی
 وقەوە زه  باه م کاه ده شای ئاماده و زانا  ده گرنا   باه لێناان چێشا  مان، پاێچەوانەی  به وی  ئه ناو 
 لێااک ئامااانج  زیاااتر و زاناا  ده گرناا   بااه خااوان ک یااه ر سااه له زانخێاا ی وه کۆکردنااه چێااژ، سااوود،)

 ک هاوڕێیااه ک وه و  مااه ده ی وه ئااه ر بااه له کان  مندایااه  مااه ده ده کااا  زۆر ،( خێزانااه ی وه نزیکبوونااه
  له من گوت  ک وه.  ژیانه  شێوه و له م ئاسووده رداپێندراو، سه به زۆر  به باوکێکی ک نه بو  خۆشامیان

 .بژی  وها ئه بێ گونجاوتر من بۆ کر  ده ژی  ده  وه هر ده
 کە ژنێااک هەر یااان دایکا  یااان خوشاک یااان کیااژ یاان هاوسااەرکە  ئەگەر ئایاا :مەحمااود نەجیابە
 کە ئەوەی وەک بااادا ئەنجااام هاوساااەرگیریی دەرەوەی لە سێکساایی هەیساااوکەوتێکی ناازیکە لێااتەوە
 هەیوێسات  هەماان هەر ئاایە دەباێ؟ چای سات هەیوێ.. داوە ئەنجام  یان دابێ ئەنجام  تۆ ئەگەر
 هەماان کە دەتباێ خاۆ  یاان باوکا  یاان بارا یاان کاوڕ بەرانابەر لە ئەوەی وەک بەرانبەریان دەبێ

 قسااەیەکی نااابێتە یەکسااانییاوازییەکە  ئااایە.. نااا ئەگەر دەدەن؟ ئەنجااام سێکساایی هەیسااوکەوتی
 کردەوە؟ بێ و روو 
 هایچ رگیریی هاوساه ی وه ره ده  لاه ساێکس  چونکاه باێ،  یاه هه   که پرسایاره هیاوادارم :حەساەن شوان
 موو هاه دژی باێ ده کسااناوازبین یه ر گاه  ئێماه.  نیایە  وه کساانییاوازییە یه یامی پاه  باه ندییەکی یوه په
 یری ساه   وه وشته ره و دین ی وه ره ده  له تۆ. بین ئەویدی تێکشکاندنەکانی و درۆ  له پڕ  ندییە یوه په
 ی نموونااه  ئێمااه ڕێزم بااه. یێ پێااده چیمااان ئەویاادی داڕمااانی و ساا  هه  لااه  جگااه نااایێی پێمااان ، بکااه
 فویمێکیااان   بااه دوو  لااه ئێسااتا  لااه ر بااه سااایێک نااد چه دیاا  مااان(دیبوڤااار ساایمۆن و ر سااارته)

 چااۆن و نیشااندا تێادا ریان ساارته وێناای ونیاای قێزه  باه ناد چه فێمێنیساتەکان بینیماان شاکرد پێشکه
 من ئاه.  بووه هاه نادیی یوه په وی  ئاه  کاه  یاه هه  قسه  نده رچه هه کرد، ده سیمۆنیشیان ی وه تانه ی اوێن

 دژی بێگوماان ن، کاه ده ر ساه چاره خۆیاان ی کێشاه چاۆن و ن کاه ده چای و لک خاه ندی یوه په ناو  ناچمه
  وه کاتاه ده  دووبااره خۆی جار ندان چه و نجام ئه  بێته ده  هۆیه  وه ئه زانێ ده س که موو هه نگ ، بروزه زه
 باه  بۆیاه. شای که ره وربه ده جاار زۆر و  ساه که دوو و ئاه هۆشایاریی ر سه  وه ڕێته گه ده شی که ره سه چاره و
 و لێبااووردن وی  ئااه..  یااه هه یتری  چاااره گینا ئااه م، وه جودابوونااه نگری الیااه پتاار  کااه ماان بااڕوای 

 . پێکەوەژیانە دیکەی شانسێکی
 و ئاه ر هه هاوکا  ژنان، ر سه بۆ ستدرێژیین ده ری نجامده ئه پیاوانن ی وه ئه ڵ گه له :مەحمود جیبەنە

 تییەی ساایه که دوو و و  یساوکه هه جاۆر دوو و ئاه تاۆ دەزانان، خێازان فی ره شاه  باه ژن  کاه ن پیاواناه
 نگێنی؟ هەیدەسە چۆن پیاوان
 ساوودێکی هایچ کارا،  ناشیرنانه  ریته دابونه و  یرنانهناش  پیاوه و ئه ر سه له  قسه زۆر :حەسەن شوان
 ئیساام  ساایه زار هاه چاۆن ، وه یناه که ده بیار کان دینداره تی قویه ئه  به ئێستا تا  ئێمه  چونکه بوو، نه
 وی  ئاه  واماه رده به ر هاه چی کاه ن کاه مه چای و چای و ن کاه مه فێ .. ن که مه دزیی.. ن که مه درۆ یێ ده
 باه   ئێماه بکاا، کان رییە وهاه جه  شاته گاۆڕانی ر ساه له ئی  ناتوانێ دین  که  یه هه  وه به ییند یوه په
  لااه مک چاه نادێک هه باێ ده کاورد کانی هۆشایاره  تاکاه مان باڕوای  باه. وایان کان وتناوازه پێشاکه نااو 

 و رشاۆڕیی سه و کیاینخێڵە  کاه ی وه باه بوونیاان شاانازیی  هێنده جیاتی  له ، وه نه بکه کا یه یگە کۆمه
 ساا  ده  بااه شارسااتانییدا کی یگەیااه کۆمه  لااه کااان مرۆییە  هایااه به کاار  ده ن، ناکااه قەبااووڵ ردیی نامااه
  وه کاتاااه جوداده کان اڵیەتییە کۆماااه  قۆناغاااه  لاااه مااارۆ  ی وه ئاااه بشاااکێنن،  یاااه رێچکه و ئاااه و بهێااانن

 .بجوولێنین قاچمان هیوادارم ، هۆشیارییە
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 بێرێزیای ئەو بزاناێ، مێیانە خااوەنی بە خۆی نێرینە تا
 کۆتااایی خوێنڕشااتنە و جااوانیی وێرانکردناای و شاکاندن و

 .هەیگیرسێنن شۆڕشێک ژنان دەبێ نایێ،
 

 بانگەشااەی کە کەسااێک وەک بەڕێااز  :مەحمااود نەجیاابە
 خوازیااااری و دەکەی پیااااوان و ژناااان نێاااوان یەکساااانیی

 ئازادییەکاان و ماا  گش  لە پیاوان وەک ژنانی  ئەوەی
 لەو چاالکییەکاناا  و کااار لە دەکاار .. باان بەهرەمەنااد

 داون؟ ئەنجام  رەفتار بە یان گفتار بە کە بدوێی بارەوە

 رەگەزەکەی بااۆ دەبیاان  رەوا بە خاۆمی بااۆ ماافەی ئەو نەبااێ ئااالۆز مان بااۆ رەناگە :کەریاا  فەرهااد
 و تێڕاماان.. گەورەتار خاۆم لە بارای دوو و خوشاک دوو بارا، چاوار و خوشک سێ نێوانی لە تری ،

 کااتی  ئەو. باووم خوشکەکان  لە داکۆکیی بەرەی لە هەمیشە من بووبێ، چۆن جاران  خوێندنەوەم
 ئەوان رێاازی زانساا  ئێسااتا  دەکاارد، ئەوان رێاازی و نیااانیی و نەرم و خۆشەویسااتیی بە هەساات 
 هێزپەرسا  و تونادڕەو و خۆپەرسا  و شاەڕانگێز نێارینە سەلماندووە ئەوەی زانس  ئێستا  دەکرد،

 ئێساتا ئەوەی وەک روویادا گۆرانکاریی کۆمەالیەتی پەروەردەی و کرانەوە لەگەڵ بەرژەوەندخوازە، و
 تێااپەڕی کیساەل خێرایای لە گۆرانکارییەکااان نااوین رۆژهەالتای خەیکاای ئاێمەی باۆ بەاڵم دەبیناین،
   کەم بااڵی و کۆمەاڵیەتییەکە ژینگە بۆگەنی هزری و ئاین و بنەمایە و هۆز و خێل نەکردووە،
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 و وتە هێناادە پیاااو... هەیە ئامادەییااان زانکااۆ  و پەرسااتگا و گەڕەک و قوتاباااانە لە هزریاای
 خاۆی نێارینە تاا نەبووبن، ئافرە  لە وایە ئەوە وەک دەیێن ئافرەتان بە دەرهەق ناشیرین پەندی

 کۆتااایی ێنڕشااتنەخو و جااوانیی وێرانکردناای و شااکاندن و بێرێزیاای ئەو بزانااێ، مێیاانە خاااوەنی بە
 خااوەنی خۆماان ئێمە بڵێن و هەیگیرسێنن شۆڕشێک.. بەرزترکەنەوە خۆیان دەنگی ژنان دەبێ نایێ،

 گەورەکەم خوشاااکە. گەیشااات  نایەکساااانییە ئەو و ژن گەورەی ئاااازاری لە زوو هەر مااان خۆماااانین،
 خوشاکە ئەو یاید وەرە مایەوە، بێوەژنیی بە زۆر ماوەیەکی چوو، تێدا پێشمەرگایەتی لە مێردەکەی
 ئااااازاری و خەم بەشااااداریی نەخوێنااادەوارانە، ئەو ناااااو لە و بااااۆگەن ژیااانگە ئەو ناااااو لە راگااارە

 دەوروبەر قساەلۆکی و قساە لە بێ پارێزراو ژیانی دەدا هەویمان هەموومان بە دەکرد، خوشکەکەم 
 ژێااار لە و دەکااارا تەماشاااا خەو  بە هەیساااوکەوتێکی و رەفتاااار هەماااوو چاااونکە تاااری ، شاااتی و
 قورباانیی باووە کورد بۆ هاوسەرەکەی بوو، رەشپۆ  هەر کرد شووشی تا دابوو، توند اودێرییەکیچ
 باۆ -( دوعاا توتنە) شیتری لە. قوربانیی قوربانی بوونە جوانییەکانی و گەنجێتیی خوشکەکەش  و
 بەهەشاتەی ئەو دایکاانە، پێای ژێار لە بەهەشا  دەکەین ئەوە سەر لە قسە - نووسراوە کان(دوعا)
 نەباین هۆشایار تاا دەکەیان، وێرانای خۆماان دەساتی بە( هاوساەر.. خوشاک.. دایک) دەیێن پێی ەک

 مان باۆ شاەرمە پێویستە، هۆشیارییمان بکەین، پەیوەنددار وا بابەتێکی سەر لە قسەگەلێک ناکر 
 یاا پیاو لەسەر کار پتر پێویستە مرۆڤن، من بۆ پیاو و ژن چونکە بکەم قسە وا تەوەرێکی سەر لە
.. هاوساەرە.. دایاکە.. خوشاکە.. پیارۆزە.. ناسکە.. جوانە ژن دڕندەیە، پیاوە چونکە بکەین ینەنێر

 .میهرەبانیشە هاورێیەکی
 هاوساەرتە ژنە ئەو جاا - ژنێاک هەر شاێوەی هەماان بە پیاوێاک وەک ئێوە ئایە :مەحمود نەجیبە

 و ماڵ نێو مەتگوزارییخز کاری - دەژی لەگەیی کە ژنێکە هەر یان دایکتە یان خوشک یان کیژ یان
 دەدەن؟ ئەنجام منداڵ بەخێوکردنی

 کااری باۆ هەباێ کاتماان کامەماان دەکەین، یەکتر هاریکاریی و هاوسەرگیرم بەلێ :کەری  فەرهاد
 خااواردنە، لە حەزمااان.. نەوسنیشااین نەکااردووە، دابەشاامان و ناوەسااتین یەکتاار لەسااەر ماااڵ ناااو

 و وال  لە خۆشاا  کابااانە، راسااتی بە لێاادەکەم زیحە زۆر کە مەکساایکیی خااواردنی لە هاوسااەرکەم
 تەنیااا خۆمااان خااواردنی لە لێاادەزان ، چاااکی زۆر هەر و بااوومە چێشااتوێنەر سااایێک چەنااد لێاارە 
 سروشاتی خااوێنیی چاونکە مایەکەماان بۆ خاوێنیش  زۆر دەزان ، شتێک هەموو دەنا.. نازان  کفتەی

 لە حەز تەنیااا خۆشا  هاوساەرەکەم نەک.. دەخاۆین کەمیاای بە زۆر کاوردی  خاواردنی چێشاتوێنەرە،
 دیکاۆر باۆ هاهاهاهاها،.. جەژن و جێژنە بامیە .. نییە دۆیمە بۆ کاتیش .. دەکەم دیمە و بامیە

 خاااۆی روودەدا، جەنااا  چاااونکە بااابەم باااۆ دەساااتی نااااوێرم ماااایی  نااااو کەلوپەلەکاااانی دانااانی و
 .گەڕەک باخەوانی جارجارە  و من ئەوە باخچە  بۆ جوانە، بوێی تا زەوقیشی و بەرێوەبەرە
 کە ژنێااک هەر یااان دایکا  یااان خوشاک یااان کیااژ یاان هاوسااەرکە  ئەگەر ئایاا :مەحمااود نەجیابە
 کە ئەوەی وەک بااادا ئەنجااام هاوساااەرگیریی دەرەوەی لە سێکساایی هەیساااوکەوتێکی ناازیکە لێااتەوە
 هەیوێسات  نهەماا هەر ئاایە دەباێ؟ چای هەیوێسات .. داوە ئەنجام  یان دابێ ئەنجام  تۆ ئەگەر
 هەماان کە دەتباێ خاۆ  یاان باوکا  یاان بارا یاان کاوڕ بەرانابەر لە ئەوەی وەک بەرانبەریان دەبێ

 قسااەیەکی نااابێتە یەکسااانییاوازییەکە  ئااایە.. نااا ئەگەر دەدەن؟ ئەنجااام سێکساایی هەیسااوکەوتی
 کردەوە؟ بێ و روو 

 و راساتە رێاگە کاامە زانایندە هەمووماان.. نااکەم خاوەناداریی لە حەز راساتیی بە :کەری  فەرهاد
 لە خوشاکێکی دەیاێن پاێ  هاوساەرگیرم ناازانن کە ئەوانەی لێارە هاوکارەکان  هەیەیە، رێگە کامە

 وام جار زۆر.. بناسێن  پێتی وەرە پەیوەندییە لە حەز  گەر کچ  یا دایک  یان هەیە تۆم تەمەنی
 دۆساا  ئاسااییە زۆر مەبەسات  کاردووە، لێبووردنیااان داوای هاوساەرگیرم گوتاوومە کە گاوتراوە، پاێ

 خۆشەویساتیی.. پێادەدر  پەرەی نیایە سێکس بۆ پەیوەندییە ئەو نزیکەکان ، کەسە بۆ پەیداکردن
 یااااان هاوسااااەرگیریی دەگااااتە تااااا دەکاااا فرەوانتاااار و جاااوانتر پەیوەناااادییەکان لێکتێگەیشاااتنە و

 پەیوەناادییکردن جااۆری گرتااوە، خاونااداریی خوێنڕشاتن لە رێاای کۆمەلگااایە کاارانەوەی پێکەوەژیاان،
 پەیوەنادییەی کاسایکییەی شاێوە ئەو... رەنا  نە نەتەوە نە ئاین نە رەگەز نە.. بووە فراوانتری 

 گرفتانەیاان ئەو گەالن لەمێاژە دەکەیان قساە تەوەرێاک لەسەر تازە بە تازە هاتووە، کۆتایی ئێمە
 لێاارە گیریی،هاوسااەر دەرەوەی لە سێکساایی  هەیسااوکەوتی هاااتوە، کۆتااایی و کااردووە چارەسااەر
 خواسااتی سااەر لە مێاارد و ژن گااۆڕینەوەی(.. ساوین ) تەلەفزیااۆنی لە گیاارا ئەوە سااەر لە تەوەرێاک
 لەگەڵ دەکەن سااێکس یەکتاار بە بەراماابەر مێاارد و ژن زۆر..  کێشااا درێااژەی تەوەرکە.. ال هەردوو
 وەاڵمااای و پرسااایار باااێ، درێاااژ و تەندروسااا  هاوساااەگیریی تەمەنااای ئەوەی باااۆ نەناسااایاو کەساای

 ئەوان ئاااازادیی لە دەسااا  نیااایە ئاااێمە ئیشااای ئەوانە ئاااازادیی ئەوە ئیتااار.. دەدا تەندروستیشااایان
 یااا دا رووشاای گەر بپااارێز  خااۆی کێشاای هاوسااەرگیریی جااوانیی و پاااکیی بااا ماان بااۆ. وەردەیاان

 بااا دەوەسااتێ، ماارۆڤەکە هۆشاایاریی ئاسااتی لەسااەر ئەوە  ئیتاار بااێ، لێبااوردەیی یااا جیااابوونەوە
 .رابگیردر  خاوێن هاوسەگیرییەکە و نەبێ نو باوەڕدارییەکە

 ر هاه هاوکاا  ژناان، ر ساه باۆ ساتدرێژیین ده ری نجاماده ئه پیااوانن ی وه ئه ڵ گه له :مەحمود نەجیبە
 تییەی ساایه که دوو و و  یسوکه هه جۆر دوو و ئه تۆ دەزانن، خێزان فی ره شه  به ژن  که ن پیاوانه و ئه

 نگێنی؟ هەیدەسە چۆن پیاوان
 و نوسااااتوو واڵتە ئەو پیاااااوی خۆهەیاەیەتاناااادنی و گەورە درۆیەکاااای ئەمە :کەریاااا  رهااااادفە

 و خاراپ کااری و الناادەن قێازەون شاتێکی هایچ لە پاۆخڵن و پیس هێندە خۆیان چونکە بۆگەنانەیە
 هەشایانبێ گەر ئیتار.. هەباێ ئاماادەیی نیایە وشاە  بەو باوەرم.. کردبێ نەیان نەماوە قێزەونی 
 دەناسااا  لێااارە کاااورد پیااااوی بیاناااداتەوە، بپاااارێنەوە بەرماااۆدە لە باااا و داوە قاااووتی بەرماااۆدە

 ی(تالەباان) رژێمای ساەردەمی ئەفغاانیی ژناانی وەکو لێرە کەچی بووە سفوور واڵ  لە هاوسەرەکەی
 لێاارە دەزانااێ وا هەاڵتااوون،  باوکیااان کوشااندەیەی و داخااراو بااازنە لەو کچەکانیشاای و کااردووە لااێ

 و دەبیسا  خوشاکەکان  لە زووتار دەکەن، ئەو بەدرەوشتیی پراکتیزەی ەنیات نییە کاری هیچ خەلک
 حەز  کاارد هاوسااەرەکەم لە پرساایارەم ئەو بوونااایە، دایااک لە کااوڕ بە ئااێمە  خااۆزیە دەیااانگو 

 حەز هەر بابمەوە دایاک لە دیاکە  جاارێکی گەر.. نەخێار'': گاوتی پێکەنینەوە بە بای؟ نێر دەکرد
. نیایە باساانە ئەو جێای ئێارە بەاڵم کارد تریشی قسەی هەندێک'' مەوەبب دایک لە مێینە بە دەکەم
 گەر ناین، شاەرە  پیااو نە ژن نە لێارە پیااوە، شاەرەفی ژن دەیاێن شمشێرەکانە ژینگەی ئەوە واتە
 بە خااۆ ) دەیااێ  مناای  کە، رزگااار خااۆ  واتە.. بە گەورە دەیااێن نەبااێ دڵ بە گۆتنێکیااان لێاارە
 (.رزگارکە خۆ .. پیاو
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 باۆی کەساێک های  و کەساییە مەساەلەیەکی سێکس
 هاای  بەسااەر شااتێک هاایچ و تێااوەردا دەسااتی نیاایە

 .بسەپێنێ پیاو چ ژن چ کەسێکدا
 

 کە کەسااااێک وەک بەڕێااااز  :مەحمااااود نەجیاااابە
 دەکەی وانپیاا و ژناان نێوان یەکسانیی بانگەشەی

 گشاا  لە پیاااوان وەک ژنااانی  ئەوەی خوازیااری و
 لە دەکاار .. باان بەهرەمەنااد ئازادییەکااان و مااا 

 داون؟ ئەنجام  رەفتار بە یان گفتار بە کە بدوێی بارەوە لەو چاالکییەکان  و کار
 پرساایارەکانتان وەاڵماادانەوەی لە بەر سااەرەتا بۆتااان سوپاساا  و رێااز وێااڕای :عەباادواڵ مااوزەفەر

 باڕوای بە. تەوەرەکە تێڕوانینای و دیادگا و شاێواز ساەبارە  بااەمەڕوو تێبینیایەک و سەرن  دچەن
 و بەرگریکاار و بڕوانای ژناانەوە چەساانەوەی چیناایەتی واقتای گۆشەنیگای لە گەر کەسێک هەر من

 ماافی ئەوە روویەکەوە هەر لە باێ پیااو و ژن یەکساانیی ماافی جادیی هەیساووڕاوی یاخود الیەنگر
 سااغکردنەوەی تەوەرەی - دەیاێن کە تەوەرەکە نااوەرۆکی و نااو لەسەر بکا هەیوەستەیەک خۆیەتی
 ئەوە دەوری لە تەوەرەی پرسیارەکان شێوازی دەبوو یانی رەفتار، بۆ گفتارەوە لە یەکسانیی چەمکی

   گوفتارەوە لە یەکسانییاوازی بزووتنەوەی ئاستی لە یەکسانیی چەمکی چۆن ئاخۆ کە ببەستایە
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 مەساەلەکەی نااوەرۆکی زیااتر پرسایارەکان پرسایارەکان سەر دێینە وەختێ بەاڵم کردار بۆ بگۆڕدر 
 دیااارە. پیاااوان تەنهااا بە دیااارە ئەویاا  مرۆڤەکااان تاااکی مااامەلەی و هەلسااوکەو  بااۆ دابەزاناادوە

 مەساااەلەی پرسااایارەکانەوەن پشاااتی لە دیااادگایەی ئەو کە وایە پاااێ  ئەوەیە هۆکاااارەکەی ئەمە 
 مولکااداریی مەسااەلەی بە نەک پیاااوەوە رەگەزی بااوونی بە دەبەسااتنەوە زیاااتر ژنااان چەوسااانەوەی

 .ئاکامەکانییەوە و چینایەتی ناکۆکیی و چینایەتی کۆمەلگای لە یبە تا
 چەوساانەوە دیاردەی ناوەڕۆکی بۆ راوبۆچوون  وێڕای دەدەم هەول تێبینییەکان  هەموو لەگەڵ بەالم

 تایبەتەکانیشاااتان پرسااایارە وەالمااای کاااۆمەل بە چ تااااک بە چ خەباااا  و هەول و ماااافیی باااێ و
 .بدەمەوە
 نایەکساانییان و الیەنە هەمە مافیی بی و ژنان چەوسانەوەی کە بڵێ  ئەوە کشتی هەر لە بە جاری
 چیناایەتی کۆمەلگاای بە پەیوەستە راستەخۆ ئەمرۆدا جیهانی لە جیهانداو ئاستی لە پیاوان لەگەل

 تااایبەتی مولکااداری بنەمااای لەسااەر کە چینااایەتی سیسااتەمی و دەسااەال  و چینااایەتی ناااکۆکی و
 و ژنااان چەوسااانەوەی و مااافیی بااێ راسااتە. سااەرمایەدارییە سیسااتەمی کە ەسااەردەمەو لەو وەسااتاوە

 لە هەمەالیەنە و تەواو ماافی و یەکساانیی بەالم نییە یەک وەک والتەکان هەموو لە نایەکسانییان
 .نەبووە دەستبەر جیهانە ئەم شوینیکی هیچ
 بەالم هەباووە ناایەتیچی ساەرهەلدانی میاژووی دریژایی بە چەوسانەوەیە و نایەکسانیی ئەم راستە
 و باوون دەساتەبەر و ماۆدرینی ساەرەرای سەردەمە  ئەم سیستەمەی کە بی  روون بۆمان ئەوە دەبی 

 لەناااو چەوسااانەوەیەی ئەم بەالم ژنااان و ماارۆ  مافەکااانی رادەیەک تااا سااەقامگیربوونی تەنااانە 
 کەساایک هەر ئەگەر ماان بااروای بە بااۆیە.گۆریااوە شاایوازەکەی کااردۆتەوە دەمەزەردی بەلکااو نەبااردوەو

 باااۆ نەروانااای نیگاااایەوە گۆشاااە لەم ژناااان یەکساااانیی و ژناااان مافەکاااانی الیەنگاااری بە خااۆی چەن
 و الیەنگاار ببیااتە ناااتوانی ئەوە لەنااابردنی بااو تیکوشااان خەباااتو ریگااای و ژنااان جەوسااانەوەی
 باااۆیە  هەر. مەساااەلەیە ئەم روونااای سیاسااای ئاساااۆی و مانااادوونەناس هەلساااوراوی و بەرگریکاااار

 خوشاک و دایاک لە ریزگارتن لە تەنها مەفەکانیان دەستەبەربوونی و وپیاو ژن یەکسانیی سەلەیمە
 دەزانا  نەویساتی بەلاگە بە و دادەنی  ئەوە بۆ ریز من من دیارە بەس، و دەبینیتەوە ژناندا و ک  و
 یناااوەرۆک تەنهااا بە ئەوە بەالم بکااا  رەفتاار و بکاااتەوە بیاار مرۆڤاانە بریااک کە مرۆڤیااک هەر باو

 و کۆمەلگاا کاۆمەلی بە و تااک چاالکی و کار دەڕوانمە روانگەیەشەوە لەم هەر من. نییە مەسەلەکە
 چااالکی و کار و مامەلە و هەلسوکەو  و هەیوێس  و بۆچوون و تیروانین لێرەوە هەر خۆش  هەروا

 ئەو تااا بااارەیەوە لەم. هەیە هاازرییەم و سیاساای تیااروانینە ئەم لەوەتەی داومە و دەدەم ئەنجااام
 هەماوو لە داوە هەولا  راباردوو دەیەیەی سای دوو لە کەم النای تاوانیبێت  و باووبێ کات  جێگەیەی
 داوە هەولاا  تااایبەتی بە و بااوومە پیاااو و ژن یەکسااانیی و ژنااان مافەکااانی بەرگریکاااری ئاساتیکدا
 یهەشات لە بەشاداری کاردەوە  بە و ئاژیتاسایون و گفتوگاو و بااس قساەو و وتاار و نووسین ویرای
 ژنااان مەفاکااانی بااۆ کە نااارەزایەتییەک هەر لە و ژنااانە جیهااانی نااارەزایەتی رۆژی لە ،کە مااارس
 لەمە  زیااااتر و باااوومە بەشااادار تواناااا پێااای بە دەرەوەدا و کوردساااتان ئاساااتی لە خراباااێ بەڕ 

 لە باوە روونەوە ئاساۆیەکی و ئاماان  بە و سیاسای و حیزبای راساتەوخۆ شێوازیکی بە من بەشداریی
 دەیەی دوو لە دیاااارە. کوردساااتاندا پاشاااان و عێاااراق کریکااااریی کۆمۆنیساااتی حیزبااای یاااوەیچوارچ

 هەباوو باوونی حیازبە ئەم جاێگەیەی ئەو تاا دەرەوەدا والتی زۆر و کوردستان ئاستی لە رابردووشدا
 .بووە ژنان مافەکانی و ژنان یەکسانییاوازی بزووتنەوەی ریکاراوی خەباتی تیژی نووکی ئەوە بێ

 هاوساەرتە ژنە ئەو جاا - ژنێاک هەر شاێوەی هەماان بە پیاوێاک وەک ئێوە ئایە :مەحمود نەجیبە
 و ماڵ نێو خزمەتگوزاریی کاری - دەژی لەگەیی کە ژنێکە هەر یان دایکتە یان خوشک یان کیژ یان

 دەدەن؟ ئەنجام منداڵ بەخێوکردنی
 و ئاازادیاواز مرۆڤیکای بە خاۆی کە کەس هەر دەبێ کە وایە پی  من گومان بی :عەبدواڵ موزەفەر
 بە جااۆرە لەو کاااری پێویسااتە ئەوە بااوو مەدەناای  تەنااانە  کەلتااووریکی هەلگااری و زاناای مااودێرن
 و بااوون یەکسااانییاواز بااۆ سااەرەکی پیااوەری تاااکە ناااکەمە ئەمە ماان بەالم بزاناای، خۆیشاای ئەرکاای

 و ماافی بای و ەوەچەوساان بە هیناان کۆتاایی بۆ بوون هەلسووڕاو و ژنان مافەکانی لە بەرگریکاری
 گشاتی شایویەکی بە رۆژئااوا کۆمەلگاکاانی لە نماوونە باۆ کۆمەلدا تاکو ئاستی لە ژنان، دوویی پوە

 و مرۆیای ماامەلەیەکی و کەلتاوور خاوەنی هەروەها و مالەوە لە دەبن کاروبار زۆر بەشداری پیاوان
 بەدەساا  سااەدە رەبگاا دەیەو چەنااد دریژایاای بە دەسااتکەوتانەی ئەو حااوکمی بە ئەوە  هاااوجەرخن

 بە بااووە یەکاانی یەکساانییاوازی و مەدەنای بریاارە و یاساا یااخو یاسااو بە باوە تەناانە  هااتوەو
 یەکساااانییاوازو جااادی هەلساااوراوانیک و کەساااان تیکۆشاااانی و خەباااا  نااااتوان  بەالم. کەلتاااوور
 گشاتی بە چیناایەتی چەوساانەوی بە هینان کۆتایی بۆ لەبەرچاونەگرم بزوتنەوانە ئەم کۆمۆنیستی

 ژیاار والتااانی لە هەمەالیەنە یەکسااانیی مااافی دەسااتەبەربوونی و ژنااان چەوسااانەوەی لەوانە  و
 کۆنەپەرسااتە زالە دابااونەریتە و سیاساا  و کۆنەپەرسااتەکان و سااەرکوتگەر دەسااەالتە هیاازو سااایەی
 کە چەشااانە لەم تاااری والتااای زۆر و کوردسااتان وەک خێڵەکییەکاااانی و ناسیونالیساااتیی و ئیسااامی

 هەناادی رووی لە رەنااگە بەالم دایە مەترساای لە بانگاوازیااان خاااتری بە تەنهااا ژیانیااان میشااەهە
 بە تەناااانە  و رەناااگە بەالم.دانەناااابی یاااان سااانووربەندی کەلتاااوورییەوە و دابونەریااا  و ماااامەلە
 هازری بیروباوەر سەرەرای خێڵەکییەکان و ناسیونالیستیی ئیسامی حیزبە ناو لە پیاوانیک واقتی 

 بیا  بەریزانە هاوسەریان و خوشک و دایک لەگەل مەمەلەیان لە بەالم کۆنەپەرستانەیان اسیسی و
 دەبیاا  ماان بااروای بە بااۆیە. تااردا مەسااەلەی زۆر و مااالەوە چواچیااوەی لە بااکەن هاوکاریشاایان و

 خەباا  هەولاو و یەکساانییاوازی نابیا  ئایمە یانی. بی  روون بومان مەسەالنە ئەم نیوان فەسوەی
 ئاساتی باۆ بکەیان تەجریاد بازوتنەوەیەکەوە ئاساتی لە پیااو ژناو یەکسانیی مافی هینانی بەدی بو

 و فکااری تیروانیناای ئەساال ماان باۆ دا بااو ئاماااژەم پیشااتر هەروەک.تەکەکااان مەمەلەی هەلساوکەوتو
 کۆمااۆنیزمی روانااگەی لە ژنااان مافەکااانیتەواوی هینااانی بەدی بااۆ خەباتکااارانەیە سیاساای کااردەوەی
 بەالم دەکەن ژناان مافەکاانی بانگشاەی ریکااراو و حیز  بزوتنەوەو و الیەنی زۆر ەچونک.مارکسەوە

 رەوتەکاانی نماونە باو. بن ژنان جەوسانەوەی نەهیشتنی تاسەری خەباتکاری هەمویان یە نی مەرج
 دەزان ژنااان مافەکااانی سەرسااەختی خەباتکاااری و بەرگریکاار بە خۆیااان فمینیسااتی باازوتنەوەی نااو
 .پیاوەوە رەگەزی خەتاباریی و ژنساالریی یروانگە لە بەالم

 کە ژنێااک هەر یااان دایکا  یااان خوشاک یااان کیااژ یاان هاوسااەرکە  ئەگەر ئایاا :مەحمااود نەجیابە
 کە ئەوەی وەک بااادا ئەنجااام هاوساااەرگیریی دەرەوەی لە سێکساایی هەیساااوکەوتێکی ناازیکە لێااتەوە
 هەیوێسات  هەماان هەر ئاایە ؟دەباێ چای هەیوێسات .. داوە ئەنجام  یان دابێ ئەنجام  تۆ ئەگەر
 هەماان کە دەتباێ خاۆ  یاان باوکا  یاان بارا یاان کاوڕ بەرانابەر لە ئەوەی وەک بەرانبەریان دەبێ

 قسااەیەکی نااابێتە یەکسااانییاوازییەکە  ئااایە.. نااا ئەگەر دەدەن؟ ئەنجااام سێکساایی هەیسااوکەوتی
 کردەوە؟ بێ و روو 

 چ کەس های  و کەساییە مەساەلەیەکی ێکسسا مەساەلەی کە ئەساوە ئەوە مان بۆ :عەبدواڵ موزەفەر
 های  بەساەر شاتیک هایچ و تیاوەردا دەساتی نیایە باۆی یاساا و دەولە  چ و کۆمەل بە چ و تاک بە

 کەلتاوور یاسااو بە باووە ئەوە رۆژئااوادا والتاانی لە ئیساتا هەر. بساەپێنێ پیاو چ ژن چ کەسێکدا
 پەیوەنادیی مەساەلەی لەساەر دا ناا سزا کەسیک هی  یاسا تاکە مەسەلەیەکی سێکس مەسەلەی کە

 کەس دوو گەر کە تاکەکااااانە بریااااری ئەوە بەلکااااو هاوساااەریی، پەیوەناااادیی دەرەوەی لە ساااێکس
 بباانەوە جیاا ئاازادانە دەتاوانن ئەوپەڕی باوو تریاان پەیوەنادیی هاوساەرییان پەیوەنادیی ساەرەڕای

 ئەساوە ئەوە مانەوە اسایسی بەرناامەی رواناگەی لە باۆیە. کاردوە هاوسەرگیرییان ئازادانە چۆن هەر
 ئەسال دەکاا دیااری سێکسایی پەیوەنادیی چۆن کە ئازادە بەرەوژوور ساڵ ٧٠ سەرو لە کەس هەر کە
 .گوشارێک هەر لە دوور مرۆڤەکانە ئازادی من بۆ

 ر هاه هاوکاا  ژناان، ر ساه باۆ ساتدرێژیین ده ری نجاماده ئه پیااوانن ی وه ئه ڵ گه له :مەحمود نەجیبە
 تییەی ساایه که دوو و و  یسوکه هه جۆر دوو و ئه تۆ دەزانن، خێزان فی ره شه  به ژن  که ن پیاوانه و ئه

 نگێنی؟ هەیدەسە چۆن پیاوان
 و تێااڕوانین بااێ روون ئەوە ئێسااتا تاار پرساایارەکانی وەاڵماای لە وابااێ پااێ  :عەباادواڵ مااوزەفەر
 مرۆڤیااک هەر ەرگ دەلاای  ئەوەناادە لیرەشاادا بەالم. چااۆنە پرساایارە  ئەم وەاڵماای بااۆ ماان مااامەلەی
 بکاا لاێ بەرگریای و بروانای ساەربەخۆ یەکساانیی ماافی تەواوی مرۆڤای وەک مارۆ  تاکی بە بڕوای
. الی نیایە تار هیچای زیااتر تڕوهاا  شاتی کۆمەلێاک لە جاگە ناامووس و شاەرە  ئیتار روونە ئەوە

 وەنخاا مرۆڤای وەک ژن دەساەالتێک و یاساا و الیەن یاان کەسایک هەر وەختی کە ئەوەیە مەسەلەکە
 کە دەکەوێاتەوە لاێ ئاکامەی ئەو ئەوە دەزانی پیاوی مولکی لە بەشێک بە و نابینی سەربەخۆ مافی
 بیااانووی بە کوشااتن ژن و کەوتااوتەوە لااێ کوردسااتانی وەک کۆنەپەرسااتەکانی دەسااەاڵتە سااایەی لە

 باااۆ نەک کەمکاااردنەوەی، بااۆ ئەوپەڕەکەی دەساااەاڵتی  و کەلتاااوور بە بااووە نامووساااەوە و شااەرە 
 .دادەنێ بۆ دواکەوتووانەی - عەشایەریی سولمی - خێڵەکیی چارەسەری پێهینانی، اییکۆت
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 نی خااااوه  باااه خاااۆی وتوو دواکاااه تااااکی نیا تاااه
  پێویساته س کاه ر هاه! زانێ ده تر سی که ی سته جه
 .بدا خۆی ی سته جه ر سه له بڕیار خۆی

 
 ی وه ئه بۆ برد هێناو خۆم زۆر: عەلیالی جەمالی

 کاااوی  بااه   نانااه ته ، وه بدۆزمااه ک یااه رێگه  کااه
 اڵم باه م ده ناه  تاه بابه و لاه خاۆ بووبێ  رعی  شه
 دا بااواره و لااه انخۆیاا ژنااان  پێویسااته. گونجا نااه

 س کاه خوازن، ناه خۆیاان ژنان ر گه ئه. بن چاالک
 ڕووی  لاااااه( پیااااااوان  ناااااه و  یگاااااه کۆمه  ناااااه)

 ن الیاه  لاه" دا بواره و له باسێک ورووژاندنی". خشێ نابه" ژنان  به کسانیی یه و ئازادیی  وه خێرخوازییه
  کاااه  وه ئاااه ر باااه  لاااه  وارییاااه ردهکو ی یگاااه کۆمه گرنگەکاااانی  ره هاااه  پێداویساااتییه  لاااه ک یاااه" ژناااان
 ژن بڵێاین  نگاه ره. دیال پیااوی و ژن ک ناه گار  ده  خاۆوه  لاه ئاازاد پیااوی و ژن ئازاد کی یه یگه کۆمه
 ڕاساتییدا  لاه  کاه  پیااوه  وه ئه بێ نه ئازاد ژن ر گه ئه یێ ده ر نووسه کا  و ئه ، ئازاده پیاو الم به  دیوه
 و ئااه.  دیوااه  وه بناخااه  لااه  کااه  یااه که پیاوه  واتااه که تی خۆیااه رمێااونیک و زاماادار بیروبۆچااوونی دیواای

 ن الیااه  لااه  کااه ی پرساایارانه و ئااه ر مااه  لااه ر نووسااه بیااروڕای ی وه شاایکردنه بااۆ  ویێکااه هه  نووسااراوه
 . کراوه  ئاراسته  وه"مڕۆ ئه"

 و دەکەی یاااوانپ و ژناان نێااوان یەکساانیی بانگەشااەی کە کەساێک وەک بەڕێااز  :مەحماود نەجیابە
 کاار لە دەکار .. بان بەهرەمەند ئازادییەکان و ما  گش  لە پیاوان وەک ژنانی  ئەوەی خوازیاری

 داون؟ ئەنجام  رەفتار بە یان گفتار بە کە بدوێی بارەوە لەو چاالکییەکان  و
 مای بناه کاا  و ئاه باا  ڕ  وه خۆدا له نۆ  ی"شتێک" خواز  ده  یگه کۆمه کاتێک :عەلیالی جەمالی
 نااتوانێ ک یه ساازه و تااک هایچ  بۆیاه ر هاه.  ئااراوه  هاتۆته  که نۆێیه  شته ڕخستنی گه وه بۆ بابەتیی
 و رک ده باۆ ما بناه پێکهێناانی باۆ  تییه اڵیه کۆمه ی سازه و تاک رکی ئه. زێنێ دابه را وه ره سه  له شتێک
 و ژن یەکساانیی کیتر یاه ، وکراتییاهدیم تی باباه  مکاناه چه و لاه ک یاه. تێبکۆشاێ ناۆ  شتی بوویی قه

  لاه م کاه یه ، جێیاه باێ کااوێژی تاک  یه کۆمه دوو الی  له پیاو و ژن یەکسانیی باسی. هتد...  پیاوه
 ی یاه ده ناد چه و لاه  که ی کولتووره و ئه   تایبه  به یی، نووکه هه کولتووری له  جگه  که  ژنانه و ئه الی

  کاه  پیاواناه و ئاه الی  له م دووهه. نازانن ڕاس   به کیتر یه ڕێگه چ ، هکردوو یدا په هەڕمێنی دوواییدا
  ساازه و تااک کو وه نابێ و ناکر   وه ئه ڕای ره سه. ن که ده  نده زه مه پیرۆز  به ژنان" ی یبژارده هه" و ئه

 کاااری  هو بناخاه  لااه  پێویساته ،"ئیشاااڵ بااێ ده چااک"  کااه  هیوایاه و باه دانێااین دەسا  ر سااه  لاه دەسا 
  کاه ی وتاناه چه یاساا و ئاه  کاه  وەیاه ئه تااک ک وه مان ویی هاه  یاه گۆێره و باه. بکار  بۆ ی زانستییانه

 ، رجاداره مه  وه کردارییاه بااری  لاه  یوێساته هه و ئاه. م باده قااو  لاه زانێ ده وا ڕه  به یی نووکه هه دۆخی
  باه م دووهاه ، وه تاه کۆبوونه ر  وێناده له کان همرۆڤا  کاه" شاۆێن"  باه م کاه یه خاڵ، دوو  به  ته ستراوه به
 دا ڕۆژانااه کاااری  لااه. کااا  ده دیاااری  که شااۆێنه  لااه کان مرۆڤااه  ناادیی پێوه کااه"  وه کۆبوونااه هۆکاااری"

 هۆکاااری. پیاااو و ژن کااور، و کااچ ، یااه هه  قوتاباانااه مامۆسااتایانی و قوتابیااان ڵ گااه ده ناادیی  پێوه
 ی چوارچێاوه  لاه  کاه ی وه ئاه بۆ  ئازاده بای  و س  ده  واته که. بیرکاریی وان له ک یه زۆرن،  وه کۆبوونه

 وتی یساوکه هه ی رێگاه  لاه  تێکۆشاانه و ئاه  دیاره. تێبکۆش  پیاو و ژن یەکسانیی و ئازادیی بۆ وڵ هه
 پااان ر سااه له کان، چاالکییااه ریکاسااتنی ر سااه له بیرکاااریی، ر سااه له دیااالۆگ و باااس کاااتی  لااه  منااه
 .کاندا رکه ئه ی پڕۆسه  له داهاتوو کانی قۆناخه بۆ شتنداڕ

 هاوساەرتە ژنە ئەو جاا - ژنێاک هەر شاێوەی هەماان بە پیاوێاک وەک ئێوە ئایە :مەحمود نەجیبە
 و ماڵ نێو خزمەتگوزاریی کاری - دەژی لەگەیی کە ژنێکە هەر یان دایکتە یان خوشک یان کیژ یان

 دەدەن؟ ئەنجام منداڵ بەخێوکردنی
 ژیاانی پێکهێناانی بڕیااری تااک دوو کاتێاک خیزانییادا، ژیاانی ی چوارچێوه  له :عەلیالی الیجەم
 جاێ مااڵ ی وه ره ده و ناومااڵ ژیاانی ی چوارچێاوه  لاه  که شتێ گش   پێویسته ئیتر ن که رده ده   هاوبه
 تی  باباه هێنادێک کار  ده. کاردن چاێ  قااوه تا هاه رکاردن ده بڕیاار  لاه. بێا  شیی هاوبه  به گر  ده

 و  وه ئیشااککردنه و یاسااتن هه شااووردن، رگ بااه و جاال خااۆم، حااایی  بااه   بااه. بێاا   وه لااه جیاااواز

 یی میشاه هه رکی ئاه زۆری  باه بڵێ  کر  ده شووردن، قاچاخ و قاپ و  وه خاوێنکردنه ماڵ ئوتووکردن،
 و لاه  بۆیاه ر هاه کاا ، ده چاێ خاۆ  خاواردنی م که ره هاوساه  کاه ئاای اڵم باه م که ده چێ خواردن.  منه
 .  نییە پڕ کۆی   وه باره

 کە ژنێااک هەر یااان دایکا  یااان خوشاک یااان کیااژ یاان هاوسااەرکە  ئەگەر ئایاا :مەحمااود نەجیابە
 کە ئەوەی وەک بااادا ئەنجااام هاوساااەرگیریی دەرەوەی لە سێکساایی هەیساااوکەوتێکی ناازیکە لێااتەوە
 هەیوێسات  هەماان هەر ئاایە دەباێ؟ یچا هەیوێسات .. داوە ئەنجام  یان دابێ ئەنجام  تۆ ئەگەر
 هەماان کە دەتباێ خاۆ  یاان باوکا  یاان بارا یاان کاوڕ بەرانابەر لە ئەوەی وەک بەرانبەریان دەبێ

 قسااەیەکی نااابێتە یەکسااانییاوازییەکە  ئااایە.. نااا ئەگەر دەدەن؟ ئەنجااام سێکساایی هەیسااوکەوتی
 کردەوە؟ بێ و روو 

  باه خاۆی وتوو دواکاه تاکی نیا ته! تی خۆیه ی سته جه نی خاوه خۆی مرۆڤێک ر هه :عەلیالی جەمالی
 تی چۆنییاه بڕیااری خاۆی  کاه  تاکێکاه ر هاه ماافی ، پێیاه و باه! زاناێ ده تار سای که ی ساته جه نی خاوه
 پێویساته لی، ساه ته و تێار  باه  شاه به و ئاه باسای  لاه ر باه. بادا  خۆی ی سته جه ڵ گه ده و  یسوکه هه
 یساانگاندنی هه و  وه خۆێندناه گرتنی ره پاه. بااس ر باه  یناه باه دا یگاه ۆمهک  له" تاک زانستی ئاستی"

" شاتێک" ر گاه ئه. دێا  را ساه به گاۆڕی و ئاڵ مرۆ  زانستی ئاستی ی گۆێره  به  یگه کۆمه ر سه  له مرۆ 
  ناده زه مه ترساییدار مه شاتێکی کاو وه  شاته و ئاه وکا  ئه بێ، نه ر سه له کی زانیارییه چ مرۆ   که بێ هه
  لاه زانیااریی ی وه کۆکردناه باه مارۆ .  وه مێنێتاه ده ستان وه سته ده دا که شته ر مبه هه  له مرۆ  و کر  ده
   وه ئاه. دادڕێا   کاه نامۆیه  شاته ر ساه  لاه  که ترساییداره مه  ره ڕووباه دا  ده وڵ هه  که نامۆیه  شته ر سه
.  وه کۆکردبێتاه  که شته ر سه له( واو ته ک نه) ێویس پ زانیاریی مرۆ   که بێ  ده ر مسۆگه کاتێک نیا ته
 ریان ساه  لاه" زاووز " ی پرۆساه  کاه ی چوارچێاوه و ئاه ئاساتی  لاه ، یه هه رێکی فاکته  یه کۆمه هۆی  به

  کااه چوارچێوه.  نزمااه زۆر  وه داخااه  بااه واریاادا کورده ی یگااه کۆمه  لااه تاااک زانیاااریی ، وه بۆتااه ساااخ
 ی پڕۆساه ر ساه  لاه زانیااریی و  زگایاه ده و ئاه کارهێنانی باه تی چۆنیه زاووز ، زگای ده  له  پێکهاتووه

 واریادا کورده ی یگاه کۆمه  لاه. هتاد....فیزیۆیاۆژی ساایکۆلۆژی، کاو وه کاندا بواره گش   له بوون منداڵ
 اڵم باه ێب هاه باوون مناداڵ ی پڕۆساه ر ساه له زانیااریی و بناساێ زاووز  زگاای ده  که  یه هه س که م که
 باسای ساێک که رگیز هاه ناد رچه هه( کاردار) بێناێ کار باه زاووز  زگاای ده چاۆن زاناێ ده س کاه موو هه
 گیروگرفتێکای چ وساا ئه باێ پێاک مرۆڤادا روونای ده و مێشاک  له  یه چوارچێوه و ئه ر گه ئه! ناکا  لێوه

  لااه زا شاااره مرۆڤاای تێااککا.  نایااه پێااک زاووز  ی پڕۆسااه  بااه ندیاادار پێوه کاارداری باااری  لااه جیاادی
   رێزوحوورماه  که زایه شااره  مرۆڤاه وساا ئه کا ، ده زا شاره م که مرۆڤێکی بۆ زانستی باسێکی بوارێکدا

 ساانی که  ناه بده زانیااریی  وه باره و له  که  زایه شاره و پسپۆڕ سانی که رکی ئه  واته که کڕێ  ده خۆی بۆ
 ر گااه ئه. م ده ئااه وڵ هااه دا بااواره و لااه توانااایی  ی گااۆێره  بااه و خااۆم شاای به  بااه مناای . زا شاااره م کااه

 ، متره کااه  یاه هه ترسای مه وکا  ئااه ن بکاه سنیشاان ده خۆیاان ی یبژارده هااه  وه زانیارییاه  باه کان مڕۆڤاه
 ری گاه ئه  پێویسته وکا  ئه کرا نده زه مه  یه هه  به ک یه وه کرده دووایی ی وه خۆێندنه پا  هاتوو ر گه ئه
( س کاه دوو یااخود تااک ک یاه) ر بکاه ی ڕوانگاه  لاه شۆێن و ئه و کا  و ئه سایکۆلۆژی و شۆێن و  کا

 بێ  هاه سایتر که ڵ گاه ده سێکسیی کرداری هاوسەرییدا ی چوارچێوه  له سێک که ر گه ئه. رچاو به  بارێته
 ر هه خۆی تی رێزوحوورمه  یه شێوه و به ، وه شێنێته یوه هه خۆی هاوسەریی یمانی په   وه له ر به پێویسته

 ر هاه و تی خۆیاه ی ساته جه نی خااوه س کاه ر هاه  کاه  وه مه که ده دووپا  کۆتاییدا  له گینا ئه. گر  ڕاده
 .بدا خۆی ی سته جه ر سه له بڕیار خۆی  پێویسته س که

 ر هاه  هاوکاا ژناان، ر ساه باۆ ساتدرێژیین ده ری نجاماده ئه پیااوانن ی وه ئه ڵ گه له :مەحمود نەجیبە
 تییەی ساایه که دوو و و  یسوکه هه جۆر دوو و ئه تۆ دەزانن، خێزان فی ره شه  به ژن  که ن پیاوانه و ئه

 نگێنی؟ هەیدەسە چۆن پیاوان
  وه تییاااه مرۆڤایه  لااه ماارۆ  ی پوااه خێرایاای  بااه زۆر تااوانێ ده  وه کاارده چەنااد :عەلیااالی جەمااالی

 پیاوێاک کاتێاک. مناداڵ و ژن ر ساه باۆ  سێکساییە دەساتدرێژیی  وانه له ک یه. ڵ ئاژه ی پوه  زێنێته دابه
  کاه پیاوه اڵم باه ناخوازێا (  وه که هۆیه ر هه  به) ی که ره هاوسه و کا  ده ی که ره هاوسه  له سێکس داوای
 ر ساه  ناه که ده دەساتدرێژیی ی پیاواناه و ئه.  سێکسییە دەستدرێژیی   وه ئه ستێ، یده هه  یه وه کرده و به
 نجامااادانی ئه کاتی لاااه نیا تاااه  کاااه خۆشاااێک نه. رووناااین ده نەخۆشااایی ی گیااارۆده ڕاساااتیدا  لاااه انژنااا
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.  یااه هه پزیشااکیی ری سااه چاره  بااه پیویسااتییان  پیاوانااه و ئااه کااا ، دیارده  ونااه قیزه  وه کاارده و ئااه
 ری ساه چاره  له  جگه  که یه که خۆشییه نه قوویبوونی و تووندیی ری نیشانده مندااڵن ر سه دەستدرێژیی
   .بێ هه دا ری سه چاره نی درێژخایه کاتی  له  ندیاانه به  به پێویستی  نگه ره پزیشکیی

  بااه تاااک نااد چه یاااخود تاااک، ک یااه ن الیااه  لااه  کااه  تییااه اڵیه کۆمه بڕیااارێکی ڕاسااتیدا  لااه   ره شااه
 لێاک زۆر   ناناه ته تاوانێ ده جیااواز ساانی که باۆ   ره شاه واتاای. کر  ده دیاری خۆیان ی یبژارده هه

 ی پوااه و قام مااه تااوانێ ده یێکیتاار بااۆ ێاا ،ب  پاااره و پااووڵ   ره شااه تااوانێ ده تاکێااک بااۆ. دوورباان

 و ئاه. مناداڵ  ناه پیااو،  ناه ، خێزاناه فی ره شاه ژن  ناه. ناوباازار کااری یەکیتار بۆ بێ ، تی اڵیه کۆمه
  کاه  وه ئاه ڕای ره ساه خۆیاان  واناه ئه ژن، لینگای نااو  یێنناه گه ده   ره شاه تی حوورماه ئاساتی ی پیاوانه

 لێای خۆیاان  کاه  واتایاه و باه دانانێن   ره شه بۆ بایەخێک   نانه ته نییە   ره شه ر سه  له زانستییان
 نااو باۆ   ره شاه ی وه گواساتنه" واریدا کورده ی یگه کۆمه  له  ماوه هێندێکی جار  من ڕای  به. ن گه تێده
 . نییە دوور  ڕۆژه و ئه اڵم به بکر   نده زه مه روونی ده خۆشی نه ک وه" ژن لینگی

 

 :کەریمسەرکەش-72
 

 وەک نزیکمااان ئااازیزانەی لەو یەکێااک هەر گاارنگە
 رەوا خاۆ بە تەناێ ئاازادیی و ماا  ببیناین، مارۆ 

 .نەکەین قۆرخ خۆ بۆ تەنێ نەبینین،
 

 کە کەسااااێک وەک بەڕێااااز  :مەحمااااود نەجیاااابە
 دەکەی پیااوان و ژناان نێاوان یەکسانیی بانگەشەی

 گشاا  لە پیاااوان وەک ژنااانی  ئەوەی خوازیاااری و
 لە دەکاار .. باان بەهرەمەنااد ئازادییەکااان و مااا 
 بە کە بااادوێی باااارەوە لەو چاالکییەکانااا  و کاااار
 داون؟ ئەنجام  رەفتار بە یان گفتار
 بەیاکە ناابین ، باوارە لەم ڕاساتەوخۆ بەشاداری چااالک، کەساێکی وەک خاۆم مان :سەرکە  کەری 

 چااالکییەکی و کاار ڕاباردوو لە دەزان ، بزووتنەوەیە ئەم تەریکی و البەال الیەنگری بە خۆم رترزۆ
 .بادەم پێەوە خۆمی ئەمڕۆ تا نەبووە ئەوتۆم بەرچاوی
 دۆسااتایەتیی  نایەکسااان، دونیااای ناسااینی چاااکتر و ناازیککەوتنەوە بااۆ گاارتب  پەلاای ئەوەی ڕەنااگە
 . بێ بوو خوێندنەوە و پەرتووک لەگەڵ

 چیاارۆک، شاایتر، خوێناادنەوەی ئەوینااداران، سااەربردەی و سااتران حەیااران، الوک، لە گاارتن  و گاا
 پاڕ جەنجاایە دونیا ئەو تراژیدیای بە چاویان زۆرتر شانۆ فیو ، دیتنی ڕۆمان، ئەفسانە، داستان،

 .بووە پەیدا ال نووسین  خولیای ڕێگایەوە  لەم هەر. کردمەوە ستەمکارییە لە
 ئاقااری لە کەمۆکەیەک جاروبار کە بووە، کەنایێک و بوار تاقە نووسین و وەخوێندنە بڵێ  دەکر 
 دەنااا کاردبێتمەوە، نزیکاای پرساە لەم( ڕەفتاار و گفتااار بە) پرسایارەکەدایە لە کە پێناساەیەی ئەو
 .بێ میوانی ڕووی کە نابین  خۆ لە چیتر

 هاوساەرتە ژنە ئەو جاا - ژنێاک هەر شاێوەی هەماان بە پیاوێاک وەک ئێوە ئایە :مەحمود نەجیبە
 و ماڵ نێو خزمەتگوزاریی کاری - دەژی لەگەیی کە ژنێکە هەر یان دایکتە یان خوشک یان کیژ یان

 دەدەن؟ ئەنجام منداڵ بەخێوکردنی
 کااری بەشاداریی کاردووە، دایکم  یارمەتی و هاوکاری مندایییەوە لە هەر بەیێ :سەرکە  کەری 

 لە خاۆم خزمەتکردنای کەم الیەنی بە کرابێ بۆم تا نیوە،زا خۆ ئەرکی بە مای  نێو خزمەتگوزاریی
 بەخێاوکردنی لە ئەساتۆگرم، لە کارەکاان تەواوی نەمتوانیاوە ژنێاک مینا کردۆتەوە، تر ئەوانی کۆڵ
 .پەنجا بە پەنجا بە نەگەیاندبێ پشکدارییەکەم ڕەنگە ئەرکەکانی  و کار تەواوی و منداڵ

 کە ژنێااک هەر یااان دایکا  یااان خوشاک یااان کیااژ انیا هاوسااەرکە  ئەگەر ئایاا :مەحمااود نەجیابە
 کە ئەوەی وەک بااادا ئەنجااام هاوساااەرگیریی دەرەوەی لە سێکساایی هەیساااوکەوتێکی ناازیکە لێااتەوە
 هەیوێسات  هەماان هەر ئاایە دەباێ؟ چای هەیوێسات .. داوە ئەنجام  یان دابێ ئەنجام  تۆ ئەگەر
 هەماان کە دەتباێ خاۆ  یاان باوکا  یاان بارا یاان کاوڕ بەرانابەر لە ئەوەی وەک بەرانبەریان دەبێ

 قسااەیەکی نااابێتە یەکسااانییاوازییەکە  ئااایە.. نااا ئەگەر دەدەن؟ ئەنجااام سێکساایی هەیسااوکەوتی
 کردەوە؟ بێ و روو 
 ئەزماوونی لە دەکاا، تێکچڕژاوتر ئایۆزییە ئەم تەمەن ئایۆزە، بوونەوەرێکی مرۆ :سەرکە  کەری 
 و باووە پێماوا مان باوومەتەوە، پرسایارانە ئەم وبەڕوویڕو جاار دەیان تەمەن ، زیاتری ساڵ پەنجا

 ڕاساااتگۆیانە زۆر وەاڵمااادانەوەیەکی نەر  یاااا ئەر  بە دانەوە وەاڵم ڕایەم ئەو ساااەر لە ئێساااتا 
 باواری کە کەساییە و تاایبە  هێنادە پرسیارە ئەم بیدەنەوە، تر ئەوانی ئەو تۆ، من، چ جا نابێ،
 یااا فیمینیسا ، فیوەتەنێکاای بە باکەی خاۆ ڕێبااواریی و ساەرپێیی ساااکار، و ساووک هەروا ناادا ئەوە

 .خوێنەران دیدی لە بنادنێک
 جااووالنەوەیەکی هەژمااوونی نێااو لە خااۆم دەژیااام لەو  کە کوردسااتان دوێنێاای کۆمەیگااای لە ماان

 هاا، خاۆم مەزەنادەی بە هەر ئەمە یەکساانیاوازیی ، الیەنگاری پێمواباوو دەدی ، پێشکەوتناوازانە
 نازیکەی کە ساوێدی کۆمەیگاای باۆ و لێارە کەچای نیایە، مان الی وەاڵمەکەی باوو؟وا چەند تا بەاڵم
 دێاتە کۆنەپارێز کۆنەپەرس ، زۆر خۆم زۆرجار ناکا، بەشی دێنێ کور  ناویدام لە سایێکە سیانزە
 .بەرچاو

 تونادڕەوییەم ئەم سااڵ نێاو چاوونە لەگەڵ وردە وردە باووم، تونادڕەو الویا  و هەرزەیی تەمەنی لە
 لە گاوێگرتن خاۆگرتن، لە ڕەخانە و ڕەخانە گفتوگاۆ، بە باڕوام زۆرتر ئێستا بۆتەوە، اوترخ و خاو
 سااااوێدییەک وەک نەتااااوان  ڕەنااااگە وا ئەگەرێکاااای پێشااااەوەی هاااااتنە کاااااتی لە. هەیە تاااار ئەوی

 .کەم هەیسوکەو  کوردێکی  وەک ناشکر  هەرگیز بێگومان ڕەفتارکەم،
 تاار، کەساێکی هەر لە تاۆ لە ماان لە ڕوونەدا یاا ێنەدابا ڕووی وەهااا ڕووداوێکای پێماوانییە هەرگیاز
 ناکاا پێویسا  هەرگیاز باۆیە هایچ، نە و دەباێ وێاران دونیاا نە پێشهاتێک وەها ڕوودانی بە هەروا

 . بڕین مەمک و شمشیر سەردەمی بۆ بمانگێڕێتەوە وەها پێشهاتێکی
 رەوا خاۆ بە تەناێ ئاازادیی و ماا  ببیناین، مارۆ  وەک نزیکماان ئازیزانەی لەو یەکێک هەر گرنگە

 زەوی گااۆی باااکووری ئەوروپاااییەکی وەک ئەگەر پێویسااتە. نەکەیاان قااۆرخ خااۆ بااۆ تەنااێ نەبینااین،
 کوردساتان دێیەکی کوێرە نەخوێندەواری گوندییەکی وەک هەویدەین بکارێین ئەوا نەبین، فێمینیس 
 !نەچۆڕ  لێ ێکی(زین) خوێنی و کێ  نیوە خەنجەرمان هەمیشە
 ر هاه هاوکاا  ژناان، ر ساه باۆ ساتدرێژیین ده ری نجاماده ئه پیااوانن ی وه ئه ڵ گه له :مەحمود نەجیبە

 تییەی ساایه که دوو و و  یسوکه هه جۆر دوو و ئه تۆ دەزانن، خێزان فی ره شه  به ژن  که ن پیاوانه و ئه
 نگێنی؟ هەیدەسە چۆن پیاوان
 لەم بان، ژناان ساەر کەریدەساتدرێژیی پیااوان هەر تەنیاا٪ ٧٩٩ وانیایە پاێ  مان :سەرکە  کەری 

 پەروەردە ئەمە چاۆن. دەرن یارمەتی هاوکارن بەشدارن، ژنانی  زۆر تا کەم پیاوان دەستدرێژییەی
 خێاازان شااەرەفی بە ژن نااین پیاااوان تەنیااا هەر وەهااا  هەر پیاااوانەیە، کۆمەیگااای ئاراسااتەی و

 سیاسااایی ئااااینیی پیاوسااااالرانەی نەرێتااای و دا  و کوتاااوور بااااوڕ، و بیااار ئەمە بەیکاااو! دەزانااان
 پیااوان لێارەدا دیساان زانیاوە، خێازان شەرەفی بە ژنی کە بووە، مرۆڤایەتی کۆمەیگای کۆمەاڵیەتی

 دووانای ئەم. خاۆی هۆشایاریی ئاستی گوێرەی بە یەکەو هەر تراژیدیایە لەم بە بەشدارن ژنانی  و
 چاوەکەیساااەر دیساااان ژناااانەوە، و پیااااو بە مرۆڤەکاااان کەساااایەتییەی و هەیساااوکەو  باااوونەی

 تاێکەاڵو هاوکاا  دژن و ناتەباا زۆر هەرچەناد مەزنییە، باوک پیاوساالریی، سیستەمی تێگەیشتنی
 لە ڕیشاەی و ڕەگ ئەماڕۆ ، تاا کە باووە مرۆڤاایەتی دیرۆکای تاابوۆی ئەمە یەکای ، ناو چوونەتە

 .ماوە هەر جودا جودا ڕێژەی بە کۆمەیگاکان
 !گەیشتب  پرسیارەکان لە هیوادارم سوپاس

 .بۆتان زۆرم رێزی ەڵلەگ
 

        
          ================================================================================================== 
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 :حسێنحسێنی-74
 
 و  ناومااڵ کاروبااری لە هەرگیز دینیاییەوە بە

 کە نەبااووە هەسااتەم ئەو بەخێوکردناادا منااداڵ
 .مبکە کارانە ئەو نابێ و  پیاوم من
 

 کە کەسااێک وەک بەڕێااز  :مەحمااود نەجیاابە
 پیاااوان و ژنااان نێااوان یەکسااانیی بانگەشااەی

 وەک ژنااااااااانی  ئەوەی خوازیاااااااااری و دەکەی
 ئازادییەکااااااان و مااااااا  گشاااااا  لە پیاااااااوان

 و کاااااااار لە دەکااااااار .. بااااااان بەهرەمەناااااااد
 داون؟ ئەنجام  رەفتار بە یان گفتار بە کە بدوێی بارەوە لەو چاالکییەکان 

 هەر. نەژیاااوم خوشااکەکانمدا لەگەڵ بااووم مااایەوە کااوڕی بچااووکترین چااونکە نماا :حسااێنی حسااێن
 لەدایکاا  بەدوور زۆر تاااڕادەیەکی واتە دوورکەوتااوومەتەوە، لەماااڵ گەورەبوونیشاامدا تۆزێااک لەگەڵ
 نەباووە بەوە باڕوام داوە دایکا  یارمەتی ناومایدا لەکاری بووم لەمالەوە کاتانەی ئەو بەاڵم ژیاوم
 شاێوەی بە مان! بێانە باۆ ناان  دایاکە وتبێات  نایە  لەبیرم دایکمە، سەرشانی ەرکیئ ناوماڵ کار 
 هەباووە، تاکێاک هەماوو باۆ مرۆ  مافەکانی بە تەواوم بڕوای الوەتیمەوە سەرەتای لە هەر تیۆریی

 هەویماداوە بەردەوام هەباووە، کاوڕم و کاچ قوتاابی زۆر کاۆمەیێکی کە مامۆساتایەک وەکاو کردەوە بە
 کاچ و کاوڕ نێاوان دووری مەودای هەروەهاا ، بکەم هەیسوکەو  رەگەزەکەدا هەردوو ەڵلەگ یەک وەک
 پااێکەوە کەساای سااێ گروپاای شااێوەی بە قوتابییەکااان کە تاااقیگەدا لە نمااوونە بااۆ بااکەمەوە، کەم

 بە رێکاساتووە، خۆیان کارکردن بۆ جیادا لەگروپی کچەکان و  کوڕەکان بینیوومە کاتێک کاردەکەن،
 نێوانیاان دەروونیای بەربەساتی هەویماداوە کوڕێاک، و  کاچ دوو یاان کچێک، و کوڕ ودو هاوکارکردنی

 و  خۆشاکردن لەڕێاگە باووە بریتای مان ژیاانی فەلساەفەی هاوبەشیشامدا ژیاانی لە هەروەها بشکێن ،
 لەوانەیە باووم، سەرکەوتوو لەمەدا کە پێشبکەوێ  مرۆڤێک وەک ئەوەی بۆ خێزانەکەم یارمەتیدانی

 فیزیکای لە هەم پیااو و  ژن چونکە نەبێ ، پیاو و  ژن تەواوەتی یەکسانیی بە بڕوام هۆکار زۆر بە
 لە یەکتااریین، تەواوکەری هەیە بەوە بااڕوام بەاڵم هەیە جیاوازییااان رژێنەکاناادا لە هەم و لەشاادا

 .تەواون مرۆڤی هەردووکیان هەمانکاتیشدا
 هاوساەرتە ژنە ئەو جاا - ژنێاک هەر شاێوەی هەماان بە پیاوێاک وەک ئێوە ئایە :مەحمود نەجیبە

 و ماڵ نێو خزمەتگوزاریی کاری - دەژی لەگەیی کە ژنێکە هەر یان دایکتە یان خوشک یان کیژ یان
 دەدەن؟ ئەنجام منداڵ بەخێوکردنی

 هەساتەم ئەو بەخێوکردنادا مناداڵ و  ناومااڵ کاروبااری لە هەرگیاز دینیااییەوە بە :حساێنی حسێن
 .بکەم کارانە ئەو نابێ و  پیاوم من کە نەبووە
 کە ژنێااک هەر یااان دایکا  یااان خوشاک یااان کیااژ یاان هاوسااەرکە  ئەگەر ئایاا :مەحمااود نەجیابە
 کە ئەوەی وەک بااادا ئەنجااام هاوساااەرگیریی دەرەوەی لە سێکساایی هەیساااوکەوتێکی ناازیکە لێااتەوە
 ت هەیوێسا هەماان هەر ئاایە دەباێ؟ چای هەیوێسات .. داوە ئەنجام  یان دابێ ئەنجام  تۆ ئەگەر
 هەماان کە دەتباێ خاۆ  یاان باوکا  یاان بارا یاان کاوڕ بەرانابەر لە ئەوەی وەک بەرانبەریان دەبێ

 قسااەیەکی نااابێتە یەکسااانییاوازییەکە  ئااایە.. نااا ئەگەر دەدەن؟ ئەنجااام سێکساایی هەیسااوکەوتی
 کردەوە؟ بێ و روو 

 لە چاۆن ئایاا ،مرۆڤاایەتی کۆمەیگاای لە ساێکس رۆیی بۆ دەگەڕێتەوە پرسیارە ئەم :حسێنی حسێن
 جیهاااانی هەرچەناااد چیااایە؟ گیانااادرانیتردا لەگەڵ مااارۆ  هاوبەشااای خاااایی و  دەڕوانیاااین ساااێکس

 هەمااوو دینییااایەوە بە بەاڵم بەکاردەهێنێاا ، بازرگااانی بااۆ کااااڵیەک وەک سااێکس سااەرمایەداریی
 مییەئاارا دروساتکردنی و  زاوز  بۆ سێکس( منیشە بڕوای کە) بڕوایەیە ئەو لەسەر ساخڵەم مرۆڤێکی

 بەرهەم جەسااتەییەوە باااری لە هەم دەروونیاایەوەو باااری لە هەم تەندروساا  نەوەیەکاای ئەوەی بااۆ
 شایردەرە ئاگااداری مان جاێگەی ئەو تاا تەقاریبەن مرۆڤاایەتییە، داهااتووی زامانکەری سێکس بێ ،

 ئاارامیی هااوبە  ژیاانی دەرەوەی لە سێکسایی کارداری. جۆرەیە بەو هەر لەوانیشدا ب ، بااڵکانی 
 دەگەڕێاتەوە خۆشەویساتی  و  رق دەکاا ، تیاین بە خۆشەویساتی هاوبەشیشدا ژیانی لە و  تێکدەدا 

! نیاایە خااودایی بەهرەیەکاای عەشاا  واتە لەشاادا، نێااو لە هۆرمااۆن رژاناای و  منااداییی پەروەردەی بااۆ
 باااری تێکچااوونی یااان! بکرێاا  کەم یااان زیاااد ساارنجێک بە بااڕەکەی دەکرێاا  کە هۆرمااۆنە، رژاناای

 پزیشااااکی و  دەرووننااااس الی لە سێکساااییدا، الداناااای لە هەیە رۆیااای کە خەماااۆکیی و  یدەروونیااا
 الدان بە هااوبە  ژیاانی دەرەوەی لە سێکسایی کارداری حااڵ، هەر بە بکرێا ، چارەسەر دەرووننیی
 لێنااکەوێتەوە، زاوزێای کە هەیە هاورەگەزبازەکانی  سێکسی کرداری بڵێ  یەکێک لەوانەیە. دەزان 
 ریشااەی جااار هەناادێک کە هۆڕمۆنەکااانە هاوسااەنگی تێکچااوونی تەنهااا ئەمە  بەاڵم راسااتە ئەمە

 ئەو پەرەساااااەندندا پرۆسااااەی لە حاااااڵ هەر بە بکرێاااا ، چارەسااااەر دەکرێاااا  هەیە جینیتیکاااای
 دەکاا  دروساتی لەشایان کە هۆرمۆناانەی ئەو بڕی کە دەگوازرێنەوە دوور داهاتووی بۆ گیانوەبەرانە
 . بێ  هاوسەن 
 باۆ مناداڵ ژیاانە، مانای بە دژ ئەمە چونکە نییە جیابوونەوە بە بڕوام بێ  ئارادا ەل منداڵ ئەگەر
 ئەگەر منادایێک باوک بە هەم دایکە بە هەم پێویستی بێ ، گەورە تەندروس  شێوەیەکی بە ئەوەی
 ساااخڵەم منادایێکی دەروونیایەوە بااری لە کەم النای بێگومااان بێا ، گەورە بااوک یاان دایاک باێ بە

 و ئااااابووریی بەرژەوەناااادیی لەوانەیە ئیمااااڕۆدا ئااااایۆزی کۆمەیگااااای لە حاااااڵ، هەر بە نابێاااا ،
 جیااابوونەوە لەوانەیە چارەسااەر تاااکە دەم ئەو هەبێاا ، بااڵیااان رۆیاای جااار هەناادێک کااۆمەاڵیەتی

 مێردەکاااانی بە پێوەنااادی نیااایە، مااانەوە بە پێوەنااادیی ئەوە خوشاااک و  دایاااک بە ساااەبارە  بێااا ،
 دایکا  یاان خوشاکەکە  یاارمەتی بکا  پێویس  جار هەندێک انەیەلەو هەرچەند هەیە، خۆیانەوە

 !ئەوەندە هەر بەاڵم نەبینێ ، زیان ئەوەی بۆ بدەی کچەکە  یان
 ر هاه هاوکاا  ژناان، ر ساه باۆ ساتدرێژیین ده ری نجاماده ئه پیااوانن ی وه ئه ڵ گه له :مەحمود نەجیبە

 تییەی ساایه که دوو و و  یسوکه هه جۆر دوو و ئه تۆ دەزانن، خێزان فی ره شه  به ژن  که ن پیاوانه و ئه
 نگێنی؟ هەیدەسە چۆن پیاوان
 کوشاەندەیە نێرەکاان بۆ جار هەندێک کە مێیەک لەسەر نێر دوو شەڕی و پێشبڕکێ :حسێنی حسێن

 بە ماێ ساەر باۆ دەساتدرێژیی بەاڵم هەیە،( گۆشتاۆرەکان تایبەتی بە) گیانداراندا زۆربەی نێو لە
 الدانە، ئەمە مرۆڤادا نێاو لە بێگوماان نیایە، هەر یاان دەگمەنە زۆر سێکسیی، ریهۆکا بە تایبەتی

 چ جاااا ژنێاااک ساااەر بکااااتە دەساااتدرێژیی پیاوێاااک ئەوەی هاااۆی بە دەبێااا  کە هەن هۆکاااار زۆر
 و  خوێنادن ئاساتی تاا پیااوەکەیە، الوازیای گرنگترینیاان کە لێادان یاان بێا  سێکسایی دەستدرێژیی
 .دەبێ  کەمتر و کەمتر دیاردەیە ەوئ ببێتەوە بەرزتر هۆشیاریی
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 :رەسولسەفەریانی-75
 
 ی وه ره ده  لااه سێکساایی ناادیی پێوه سااێک که ر گااه ئه

 بزاناێ، وا ره  به خۆی بۆ   هاوبه ژیانی ی بازنه
 ی که شاااه هاوبه  باااه  واییاااه ره و ئاااه باااێ ده  وه ئاااه

 .بدا ژیانیشی
 

 کە کەساااێک وەک بەڕێاااز  :مەحماااود نەجیااابە
 پیااااوان و ژناااان نێاااوان یەکساااانیی بانگەشاااەی

 پیاااوان وەک ژنااانی  ئەوەی خوازیاااری و دەکەی
.. باان بەهرەمەنااد ئازادییەکااان و مااا  گشاا  لە

 داون؟ ئەنجام  رەفتار بە یان گفتار بە کە بدوێی بارەوە لەو چاالکییەکان  و کار لە دەکر 
  لااه ک اڵوییااه تێکه  کااه کوردسااتاندا ک وه کی یگایااه کۆمه  لااه  وایااه پااێ  ماان :سااەفەریانی رەسااول

 کانی واره ئاسااه و کرێاا  ده دی بااه تێاادا ی پاشاامودێرنیتته   نانااه ته و  پێشاامودێرنییته و  مودێرنییتااه
 ناتوانێا  نوساینی    اناهن ته و کردن قساه نیا تاه رکار، باه  ته کێشراونه کان کنۆلۆجییه ته ترین تازه
 یک خاه یشاتنی ستگه ده هۆی  به مڕۆ ئه ی وه ئه ر به له. یەکسانیی گرفتی بۆ بێ   وره گه رێکی تیده یارمه
  یاه هه س کاه م کاه و بن مرۆ  کانی مافه و یاساکان ئاگاداری سێک که موو هه  یه وانه له میدیاکان،  به
  ماه ئه ر باه له جاا چێا ، ده کاو  و ره به و  کوێدایه  له جیهاندا  له ژنان ی جێگه و  پوه مڕۆ ئه زانێ  نه
  بااه   نانااه ته و  قسااه  بااه م کااه الناای خااۆی، نیشاااندانی وتو پێشااکه بااۆ سااێک که موو هااه  یااه وانه له

 مان باڕوای  باه  بۆیاه. بگرێا    رۆشانبیرانه ژێستیکی و بکا  یەکسانیی  به بڕوا  له باس نووسینی 
 یاانی س، باه و  یاه وه کرده مانادا یگاکه کۆمه  لاه  کساانییه یه م ئاه زانادنی دابه باۆ ێگار و ر پێوه نیا ته
  بڕوایاه و ئاه زانادنی دابه  بداتاه سا  ده  وه خۆیاه ن الیاه  له  که  کسانییاوازه یه پێاوێکی موو هه رکی ئه
 باسای یاان بینووسا  بێ ، ناه پێی بڕوام ی وه ئه ناتوان  راستیی  به خۆم من. کەسییدا ژیانی نێو  له
 ژیااان  کانی ندیاداره پێوه  شاه به و   هاوبااه ژیاانی  لاه تی پێیااه باڕوام و  وتوماه ی وه ئااه  بۆیاه. م بکاه
 دوا ڕاساتی به اڵم باه.  لماندومه سه  وه کرده  به...( هاور  خێزان، خوشک،) رم، وروبه ده ژنانی ڵ گه له
 دۆی  باه س کاه چونکاو.  وه ناه بکه راسا  پشا  مان ەکەیبانگەشا بێ  ده  که وانن ئه  قینه راسته ری داوه
 و ماایپەڕ  لاه  کاه خشااندا په و شیتر و وتار ندین چه  له من  که  باسیشه شایانی. تر  نایێ  خۆی

 . نواندوه چاالکیی  دا بواره م له  وه ته کردونه باڵوم کاندا رۆژنامه
 هاوساەرتە ژنە ئەو جاا - ژنێاک هەر شاێوەی هەماان بە پیاوێاک وەک ئێوە ئایە :مەحمود نەجیبە

 و ماڵ نێو خزمەتگوزاریی کاری - دەژی لەگەیی کە ژنێکە هەر یان دایکتە یان خوشک یان کیژ یان
 دەدەن؟ ئەنجام منداڵ بەخێوکردنی

 کاارێکی هایچ  له.  هاوبەشییە ئیشێکی ک وه   هاوبه ژیانی  وه منه ی رووانگه  له :سەفەریانی رەسول
 س، کاه زۆر ئێساتا  خۆماان الی  لاه. ناگرێا  ستۆ ئه  به کان رکه ئه موو هه نێک الیه انی ته شدا هاوبه
  باه ساتن یده هه کاتێاک  بۆیاه.  ژناناه رکی ئاه مااڵ نێاو کااری  وایاه الیان ، وه ریتییانه نه بۆچوونی  به

  رکاناه ئه و ئاه یداراساتی  لاه اڵم باه.  داوه یان کاه ژنه تی یارماه یاێن ده مایادا،  له رکێک ئه ڕاندنی تێپه
 خاااوێن و خااواردن دروسااتکردنی  لااه خااۆم بااۆ ماان.  بڕاوه نااه ساایان که بااااڵی  بااه و  الیااه ردوو هااه هاای

 ژیاانی کانی رکاه ئه  لاه کێک یاه  باه و  یاه هه باااڵم ساتێکی ده شۆردندا قاپ و جل و نێوماڵ ی وه کردنه
 .زان  ده خۆمی

 کە ژنێااک هەر یااان دایکا  یااان خوشاک یااان یااژک یاان هاوسااەرکە  ئەگەر ئایاا :مەحمااود نەجیابە
 کە ئەوەی وەک بااادا ئەنجااام هاوساااەرگیریی دەرەوەی لە سێکساایی هەیساااوکەوتێکی ناازیکە لێااتەوە
 هەیوێسات  هەماان هەر ئاایە دەباێ؟ چای هەیوێسات .. داوە ئەنجام  یان دابێ ئەنجام  تۆ ئەگەر
 هەماان کە دەتباێ خاۆ  یاان باوکا  یاان بارا یاان کاوڕ بەرانابەر لە ئەوەی وەک بەرانبەریان دەبێ

 قسااەیەکی نااابێتە یەکسااانییاوازییەکە  ئااایە.. نااا ئەگەر دەدەن؟ ئەنجااام سێکساایی هەیسااوکەوتی
 کردەوە؟ بێ و روو 
: م کاه یه. بکرێا  خااڵ ساێ  باه  ئامااژه تا ره ساه بێا  ده  پرسیاره م ئه اڵمی وه بۆ :سەفەریانی رەسول

 باۆ   وه ئاه قای ده زانێا ، ده وا ره  باه خۆی بۆ چی مرۆ   که  تایەیەوا و به کسانییاوازی یه  که ی وه ئه
 ک ناه ، وه گرێتاه ده ژیاان کاانی بواره موو هاه   مه ئه. بزانێ  وا ره  به ی که ره رانبه به یان هاوبەشەکەی

 ڕوا با تا ره ساه بێا  ده دروسا  اڵمای وه بۆ: م دووهه.  تانه بابه م له و ماڵ ئیشی و  پاره شی به نیا ته
 خاۆی نیا تاه  کاه  که یه ساته جه ن خااوه مارۆڤی  تااکێکی موو هاه  کاه ی وه باه و ببێا  تاک ئازادیی  به

 ی وه ئاه: م ساێهه. بکاا  ر ساه له ی یه مامه چۆن  که بدا  ر سه له بڕیاری بێ  ده خۆیشی و تی نییه خاوه
 ساێکس: م دووهاه  ، هاوباه ژیاانی ی هبازنا ی وه ره ده  لاه ساێکس: م که یه.  شه به دوو  پرسیاره م ئه  که
 لااه سێکسایی ناادیی پێوه ساێک که ر گاه ئه  خایااه ساێ و ئااه رچاوگرتنی باه له  باه جااا. س کاه  تاکاه ک وه
 ی که شاه هاوبه  باه  واییاه ره و ئاه باێ ده  وه ئه بزانێ، وا ره  به خۆی بۆ   هاوبه ژیانی ی بازنه ی وه ره ده 

. م کاه ژیانه شای هاوبه  به ناپاکییە  له جۆرێک الم و  کردوه نه م کاره و ئه   قه خۆم من. بدا ژیانیشی
 وتنێکی رێکاه  جاۆره   هاوباه ژیاانی باڕوام و ئاه ر ساه له مان. رەوشا  و مۆراڵ بۆ  وه رێته گه ده   مه ئه

 هاوبەشایی  باه سێکسای  تاامی  کاه ی وه ئاه ر ساه له سااغن کان سه که دا وتنه رێکه م له  که  رەوشتەکییە
  وتناه رێکه م ئاه کاتێاک تا  که  وایه من الی له  بۆیه. بێ  کتر یه بۆ نیا ته یان سته جه و بچێژن کتر یه
 ، یاه که وتنه رێکه شاکاندنی  فتاراناه ره  جاۆره و ئه کترن، یه ژیانی ریکی شه  سه که دوو و ئه و  وامه رده به
 ی که شااییه هاوبه موو هااه  کااه  ئااازاده ی کااه ره هرانب به  وه ئااه زانااد به ی کااه وتنه رێکه سااێکی  که ر گااه ئه
 بارێکیشادا ها وه لاه اڵم باه. ببێا  وتنیان رێکاه   وه ئه ر سه له  سه که دوو و ئه ر گه مه.  وه شێنێته یوه هه
 و تی خۆیاه ی سته جه ن خاوه  سه که و ئه  که ن تێبگه و بگرن رچاو به له م دووهه خایی کان سه که بێ  ده
  لاه  کاه  یاه وه ئه  یاه هه  کاه ره رانبه به باۆ مافێک نیا ته. ببێ  دا مافه و له ردانی ستێوه ده  ییهن بۆی م ئه

  لاه واز(   هاوباه ژیاانی ی وه ره ده  لاه ساێکس بوونی هاه)  ی کاه ره رانبه به ی وه کارده  له زایی ناره کاتی
 . س به و بێنێ   که قۆیییه دوو  وتنه رێکه
 و ئاه ر ساه له.  وه گرێتاه ده ریی هاوساه ی بازناه ی وه ره ده ساانی که  که  که پرسیاره می دووهه شی به اڵم به

 خاۆم  باه  وه ئاه ماافی و زانا  ده کان سه که کەسیی شتێکی  به  وه ئه ، مه هه تاک مافی  به من  که بڕوای
 .م بکه  وه باره م له تێوەردانێک دەس  م ناده

 ر هاه هاوکاا  ژناان، ر ساه باۆ ساتدرێژیین ده ری نجاماده ئه یااواننپ ی وه ئه ڵ گه له :مەحمود نەجیبە
 تییەی ساایه که دوو و و  یسوکه هه جۆر دوو و ئه تۆ دەزانن، خێزان فی ره شه  به ژن  که ن پیاوانه و ئه

 نگێنی؟ هەیدەسە چۆن پیاوان
 مارۆ   کاه  کاتێکاه تی سایه که دوو ، نییه بوون تی سایه که دوو  وه ئه من رای  به :سەفەریانی رەسول
  هێڵاه ک یاه ر ساه له  پیاواناه  جۆره و ئه فتاری ره. بدا  پیشان خۆی  له ک یه  به دژ فتاری ره جۆر دوو
  پیاوانااه  جااۆره و ئااه نگیی کڕه یااه و  قینه راسااته کەسااایەتی رێااک و ڕوا  ده ئامااان  ک یااه و ره بااه و
 دوو ک وه اڵتی  ساه ده و ئاایین  که دا کولتووره م له. نزنیی پیاومه کولتووری  به ربه سه  که نێ  یه گه ده

 می رده سااه  لاه  کااه  وه تاه گرتوه ی کۆیوااه و ئاه ی جێگااه و  پواه ژن ون، ئااه ری هێزکاه به و راگاار ی کاه کۆیه
 کان کۆیوااه بااۆ.  وه یانفرۆشااته ده و یااانکڕی ده ک مااه و شاا  و  سااه ره که ک وه کان داره کۆیوااه دارییادا کۆیوه
 ژنای . باوو گیاان و ر ساه باسای زانادنیان به و باوون ساوور هێڵای خۆ، ربه سه ژیانی و ازادییئ داوای
 کوشااتنی باۆ  کاه  یاه نادیاره و رزیی فاه  ساووره  هێڵاه و ئاه فی  ره شاه و  پیااوه مڵکای دا نگاه رهه فه م لاه

 و ی کااه نهژیا هاوبەشاای و هاوسااەر ر سااه  بکاتااه سااتدرێژیی ده ئاسااانیی  بااه  کااه مرۆڤێااک.  دانااراوه
 ئاساایی و ئاساان الی ساانیتر که ر سه بۆ ستدرێژییکردن ده  وه دینیاییه  به بکا ، و  زه لێ کانی مافه
 شاانازیی کاانی دیواره بێا  ده تیشای ئازایه لماندنی ساه باۆ.  کییه خێڵه کوتوورێکی  مه ئه.  تییه ئازایه و

. بپارێزێاا  ر رانبااه به خێڵاای سااتدرێژیی ده  لااه تی، یااه که خێڵه نێااو کانی ژنااه و ئااه الی  لااه  کااه خااۆی،
 کی تییه سااایه که ن خااوه  سااانه که و ئاه  مڕۆییاناه ئه کی یااه وه خوێندنه  باه  کاه  یااه وه ئه دا لێاره سات  به مه
 ، کانیان مافاه ری وتکاه زه چ و  بان جەساتەیان ری المارده پاه چ بااردا، دوو ر هاه  لاه و رن ستدرێژکه ده
 و   رووایااه دوو ن خاااوه  ماناه ئه  کااه  یااه وه ئه ری پیشاانده   مااه ئه و  سااتدرێژییه ده ر هاه دووکاای ر هاه
 تی ریاه پارێزه ژن  کاه  کاه اڵیه قه   ره شه  وه کییانه خێڵه کۆنی ی وه خوێندنه  به یکو به نین، تی سایه که
 درێ ، پیشاانده تیا  پۆزه شتێکی ک وه   ره شه  که  دایه روانگه و له. بکا  دوژمنانی رادەستی نابێ  و

 دوو یاان تی ساایه که دوو ن خااوه  ساانه که و ئاه یاانی  کاه بێا  ده دروسا  یک خاه الی  یه هه و ئه  بۆیه
 یانادنی راگه و  نییاه  واناه خوێندنه  جاۆره و ئاه یگری هاه ئیتار مڕۆ ئه دونیای. کن یه دژه فتاری ره  جۆره

   وه ته کردوه روون کانی سنووره موو هه مرۆ  کانی مافه جیهانیی
 رکی ئااه ئیتاار مڕۆ ئااه.  وه ته هێشااتوه نه یشااتنێکی گه تێنه هاایچ ی جێگااه یشااتنێکی گه تێنه هاایچ ی جێگااه
 نیا تااه. زێنن دابااه  مافانااه و ئاه پاراسااتنی بااۆ و  مافانااه م ئاه ر سااه له یاساااکانیان  کااه  کانه اڵته ساه ده
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 . بێ  نه  ێوهپ وتویی دوواکه و خێ  و ئایین بۆنی و ن  ره  که ک یاسایه ، مودێرنه یاسای ریی روه سه  ، ره شه اڵتی سه ده  به هێنان کۆتایی ریگای
 

 :جیهادمحەمەد-76
 

 گاورگێکی بەوەی کاردوە ناشایرن پیااوی دینە ئەوە
 گۆشااااااااتە هەرکە و هەیە ناخیاااااااادا لە چڵااااااااێس
 و نااااگیر  باااۆ خاااۆی کەوتەبەردەسااا  رووتەکەی
 !دەدا پەالماری

 
 بڵێ  ئەوە دەمەوێ  پێشەکیدا لە :ممەمەد جیهاد
 پرساێکی پیااوان و ژنان نێوان یەکسانی پرسی کە

 بااۆیە ئااایۆزە، ئااابووری و سیاساای و کااۆمەاڵیەتی
 بە بتوانرێاا  وادا دیمااانەیەکی لە نەکرێاا  رەنااگە

 هێناادە ژنااان. بکرێا  لەسااەر قسااەی تێروتەساەلی
 بەرزتارین ەگەیشاتوەت کە پیااوانەوە الیەن لە لێکاراوە زویمیاان هێندە پیاوان، بە بوون نایەکسان
 دەساەاڵتی دەساەاڵ  هەمیشاە کە کاراوە مرۆڤاایەتییەدا مێاژووی لە کە زویمانەی ئەو هەموو ئاستی
 پەنجاا پیااوان ئەگەر: وتاوویەتی( ئیواۆر پاۆل) فەرەنسای گەورەی شااعیری رووەوە لەم. بووە پیاو
 هێشااتا یااانبەرامبەر کردویااانە کە زویاامەی بەو دەرهەق بااکەن ژنااان لە لێبااوردن داوای ساااڵ هەزار
 پرسایارەکانتان وەاڵمی خۆم سەلینەی گوێرەی بە بۆتان دەستاۆشی  وێڕای حاڵ هەر بە. نییە بەس

 .دەدەمەوە
 و دەکەی پیاااوان و ژناان نێااوان یەکساانیی بانگەشااەی کە کەساێک وەک بەڕێااز  :مەحماود نەجیابە
 کاار لە دەکار .. نبا بەهرەمەند ئازادییەکان و ما  گش  لە پیاوان وەک ژنانی  ئەوەی خوازیاری

 داون؟ ئەنجام  رەفتار بە یان گفتار بە کە بدوێی بارەوە لەو چاالکییەکان  و
 قساە ویساتی و کێشاەیەک چ هەر باۆ بارد دەستی کەسێک هەر وایە تەواوم بڕوای  :ممەمەد جیهاد
 لێکادانەوە و لێادوان و نووساین و قساەکردن بە تەنیاا ئەگەر بکا ، کێشەیە ئەو چارەسەری لەسەر

 ئێمەشااەدا کۆمەیگاای لە. هیچیتار و قەبە و زل قساەی بە دەبێاا  کاارەکەی ئەوە باوو شایکردنەوە و
 ئەم کە ئاسااتەی ئەو تاا باااوێتی، زۆر قەبە و زل قساەی کولتااووری رۆژهەاڵتای کۆمەیگاایەکی وەک

 لە کاردار و قساەکردن گشاتی خەلکای زۆربەی الی و جار زۆر کە هەیە کاریگەری ئەوەندە کولتوورە
 حیازبە تایبەتی بە کوردستان، سیاسیەکانی حیزبە کە بێ  ئەوە  هەر رەنگە جیاناکرێتەوە، یەک

 لە زۆر حەشاااماتێکی رەنگاوڕەناا  دروشاامی و پەیااام و قسااە بە تەنیااا دەتااوانن ناسیۆنالیسااتەکان
 هەر وەک پیاااوان و ژنااان یەکسااانیی پرساای النەدام، بااابەتەکە لە بااا. کااۆبکەنەوە خۆیااان دەوەری
 وەلاێ سیایسای، حیزبێکای و شارساتانی ڕێکاراوێکای هەر پێشاینەی باابەتێکی بە باووە رت پرسێکی
 ژنکااوژ کاۆمەیی بە کاورد کااۆمەیی کە ئەوەی گەیشاتوەتە کاار بەیکااو خاۆیەتی جاێگەی لە هەر نەک

 کە ئەوەی بوەساتن پرساە ئەم لەساەر دەیانەوێا  جادیی بە کە ئەوانەی گارنگە زۆر. بکرێا  ناوزەد
 پێمکاراوە ئەوەی بڵای  دەتوان  رووەوە لەم خۆم بۆ من ڕەنگبداتەوە، ردەوەشیانداک لە دەبێ  دەیڵین
 زۆر کاردومە گفتاار بە ئەوەی بشاارمەوە ئەوە نابێا  بەاڵم. کاردوە پراکتیازەم ژیانمدا لە و کردومە
 دەکەن بەرگریای و یەکسانییاوازن کە ئەوانەی هەموو وایە الم کە کردومە، کردار بە لەوەی زیاترە

 لە وەک کااردوە زیاتریااان گفتاااردا لە ماان وەک هەر پیاااون و ژنااان یەکسااانیی راکتیزەکردناایپ لە
 بە پێویسااتی پیاااوان و ژنااان یەکسااانیی کردارکردناای بە کە دەگەڕێااتەوە ئەوە بااۆ ئەوە  کااردار،
 جێبەجاێ کردەیای بە یەکساانییە ئەو کە هەیە یاسایانە ئەو سەپاندنی و داڕشتن و سیاسی بڕیاری
 و دەویە  یاااان بااان، حاااوک  لەساااەر یەکسااااناوازان کە دەکرێااا  کاتێاااک ئەوە بە هەیااا بکاااا ،

 نەخشاەڕێژیی و بکااتەوە مەسەلەیە لەو بیر شارستانییانە کە هەبێ  سکۆالر کەم النی حوکمەتێکی
 ئەرکااای لە نیااایە شاااانااییکردنەوە قساااەیە لەم مەبەسااا  هەیااابە . جێبەجێکردنااای باااۆ هەبێااا 

. شارسااتانییەوە و یەکسااانییاواز کەسااێکی هەر الی لە پیاااوان و ژنااان یەکسااانیی پراکتیزەکردناای
 دەردەچێا  ماایەپووچ هەویەکانماان ڕەنگنەداتەوە یەکسانییە ئەو کردەوەماندا لە ئێمەومانان هەتا

 . بەرباڵو کۆمەاڵیەتی ئاکارێکی بە نابێ  و نابێ  کاریگەریی و

 هاوساەرتە ژنە ئەو جاا - ژنێاک رهە شاێوەی هەماان بە پیاوێاک وەک ئێوە ئایە :مەحمود نەجیبە
 و ماڵ نێو خزمەتگوزاریی کاری - دەژی لەگەیی کە ژنێکە هەر یان دایکتە یان خوشک یان کیژ یان

 دەدەن؟ ئەنجام منداڵ بەخێوکردنی
 بڵاێ  باشاترە یاان ژنانادا، لەگەڵ ناومایادا کااری لە هاوبەشایکردن مان بڕوای بە :ممەمەد جیهاد

 کاردەوەی و کاار هەر نەک خۆیانادا، نااو لە پیااوان و ژناان هاوبەشای ماایی کارەکاانی دابەشکرنی
 کەسااێکی هەمااوو کە کااارێکە ئەوە بەیکااو پیاااوان، و ژنااان یەکسااانیی پرساای بااۆ یەکساااناوازانە

 ئااازاد عەقڵاای کە کەسااێک هەر بااۆ شارسااتانییانەیە خەسااڵەتێکی ئەوە بیکااا ، دەبێاا  شارسااتانی
 بۆرژوازییەکاانە، کۆمەیگاا خەسەیەتی ئەوە بڵێ ، تر ەکیمانای بە فیودایی، عەقڵیەتی لە بووبێ 
 ژیاان قورسای و کاا  نەباوونی و ناچااریی هۆکااری بە جاار زۆر بۆرژوازیەتدا کۆمەیگای لە چونکە
 نیاین یەکساان تەواویی بە پیاوان و ژنان کە ئەوەی لەگەڵ دەکرێ ، پراکتیزە کارە دابەشکرنی ئەو
 حاااوکمی بە هێشاااتا واتاااا ژیانیانااادا، بوارەکاااانی هەماااوو لە تەواو یەکساااانی بە نەگەیشاااتوون و

 کە ئەوروپیاااادا کۆمەیگاکااااانی لە. هەیە پیاااااوانی  و ژنااااان جیاااااوازیی چینااااایەتی جیاااااوازیی
 بە ژناان کاارکردنی و ژناان چاوونەدەرەوەی و تااک ئاازادیی و دیموکراسی کولتووری و دیموکراسیە 

 بەخێاو مناداڵ دەبێا  بکەن، جێبەجێ ناوماڵ کاری پیاوانی  دەبێ  کە سەپاندەوە ئەوەی ناچاریی
 هەروەک مناادایەکانیان، بەخێااوکردنی بااۆ مااۆیە  وەرگرتناای بە باان ڕازی ژنااان وەک دەبێاا  بکااا ،
 لە و ناومایادا کااری لە کاردوە هاوبەشیی  هەر نەک خۆم بۆ من. دەکەن ئەوە هاوسەرەکانیان چۆن

 بە نزیکەکااان  کەسااە و هاااور  الی بااۆ سەردانیشاامدا و میااوانیی لە بەیکااو بەخێوکردناادا، منااداڵ
 کە کاتێکادا لە باکەمەوە پااک پیسییەکەی و میز و بەخێوکەم خانەخوێکەم مندایی زانیوە ئاسایی 

 بە. خانەخوێکەشاا  بااۆ خۆشاا  بااۆ دروسااتکەم خااواردن خااۆم یااان نەبااوووە، ماااڵ لە خااانەخوێیەکەم
 ئاکاارێکی پێادا ئامااژەم وەک ناداپیاوا و ژناان نێاوان لە ناومااڵ کااری دابەشکردنەی ئەم هەرحاڵ

 بڵاای  ئەوە دەکەم حەزیاا . ناگەیەنێاا  تەواویاای بە پیاااوان و ژنااان یەکسااانیی و شارستانییساانەیە
 باۆ مان لەوێ  بەاڵم باوە و بەرباڵو فیوداییانە و گوندنشینی ئاکارێکی کە الدێکاندا لە هەرچەندە

 بە بینییاوە جواتیاارم جوتیارەکانادا، ماایە لە زۆرێاک الی لە بینیاوە کاارەم دابەشاکردنی ئەو خۆم
 و ناچاااریی لە ئەمااانە بەاڵم بکاااتەوە، پاااک ئاژایەکانیااان گەوری و پشااتیر زانیااوە خااۆی ئەرکاای

 لەساەر قساە کاتێاک بۆیە بووبێ  یەکسانییانەوە مرۆییانەو کولتوورێکی لە نەک بووە پێویستییەوە
 لە دابەشاکردنە ئەو کە ئەوەیە ەساتەکەمەب باین ئاگاا بە دەبێا  دەکەیان ناوماڵ کاری دابەشکردنی
 یەکساانیی لە بچاووکە زۆر بەشاێکی ئەمە بێا  چۆنێاک هەر. ئاراوە بێتە یەکسانییەوە عەقڵیەتێکی

 . پیاوان و ژنان نێوان
 کە ژنێااک هەر یااان دایکا  یااان خوشاک یااان کیااژ یاان هاوسااەرکە  ئەگەر ئایاا :مەحمااود نەجیابە
 کە ئەوەی وەک بااادا ئەنجااام هاوساااەرگیریی دەرەوەی لە سێکساایی هەیساااوکەوتێکی ناازیکە لێااتەوە
 هەیوێسات  هەماان هەر ئاایە دەباێ؟ چای هەیوێسات .. داوە ئەنجام  یان دابێ ئەنجام  تۆ ئەگەر
 هەماان کە دەتباێ خاۆ  یاان باوکا  یاان بارا یاان کاوڕ بەرانابەر لە ئەوەی وەک بەرانبەریان دەبێ

 قسااەیەکی نااابێتە یەکسااانییاوازییەکە  ایەئاا.. نااا ئەگەر دەدەن؟ ئەنجااام سێکساایی هەیسااوکەوتی
 کردەوە؟ بێ و روو 
 ڕەوای بە و دەتەوێاا  خااۆ  بااۆ کە ئەوەی کردەوەیەکاادا کااارو هەمااوو لە بێگومااان :ماامەمەد جیهااد
 دایاک، هاوساەر، لە بێا  کەساێک هەر کە بەرامبەرەکەش  بۆ ئەگەر دەکەی  پراکتیزەی و دەزانیی 
 نەک نەکەیا  لەگەڵ ماامەیەی عەقڵایەتەوە هەماان بە و نەبێا  بیرکاردنەوە  هەماان کاچ خوشک،
 فێا  و سااختەیی ساختەچیی ، بە دەبی  بەیکو روو ، قسەی بە دەبێ  یەکسانییاوازییەکە  هەر
 ئەم جیاااواز، کەسااێکی واقیتادا لە بەاڵم یەکساااناواز و ئاازادییاواز کەسااێکی بە خۆپیشاانداندا لە

 . رۆژهەاڵتییدا ەیگایکۆم لە زۆرە کۆمەاڵیەتییە نەخۆشییە جۆرە
 عەقڵایەتە لەو خاۆی توانیبێتی کەس هەر عەقڵیەتەوە، بە پێونددارە مەسەلەیە ئەم من بروای بە

  دەزانێ  سروشتی بە خۆی بۆ ئەوەی بزانێ  ژنان خاوەنی بە خۆی کە بکا  ئازاد دواکەوتوییە
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 ئاکاار ئاکارە  ئەم یان خەسەیەتە ، ئەم دەیێ  دیسان دەزانێ ، سروشتی بە بەرامبەرەکەشی بۆ
 چاونکە. ناایە  پیااوان و ژناان نێاوان یەکسانیی تەواوی مانای بە و شارستانیانەیە خەسڵەتێکی و
 یەکسااان تەواویاای بە ژنااانی  و هەیە پیاااوان الی ئاکااارە ئەم دنیااادا کۆمەیگاکااانی لە زۆرێااک لە

 شارنشاینەکان الی لە تاایبەتی بە رۆژهەاڵتییشادا کۆمەیگاکاانی لە دیساان. پیاوانادا لەگەڵ نیاین
 جااگە پرسااە ئەم. کولتااوور بە نەبااووە وەلااێ شااارییانە، دیاااردەیەکی وەک هەیە بااوونی ئاکااارە ئەم

 الی لە ژنااان بەخاااوەنزانینی خااۆ حااایەتی لە پێویستیشااە کولتااوور بە ببێاا  پێویسااتە کە لەوەی
 لە هەناادێک لە کە باادەم بەوە ئاماااژە لێاارەدا دەمەوێاا  دیسااان. هەبێاا  یاسااایی ساازای پیاااوانەوە
 کەچااای لێااادەکرێ  تەمیانسااا زۆر ژناااان و دواکەوتاااوە کۆمەیگاااایەکی کە کوردساااتاندا ناوچەکاااانی
 پیااوانەوە، الیەن لە ناایە  دوادا بە سەرزەنشتکردنیشای و کوشاتن و ئاسااییە کارێکی رەدووکەوتن

 الی لە سااێکس لێنەپرسااینەوەی بە بەاڵم دێاا ، دوادا بە سێکساای رەدووکەوتاانە ئەو کە کاتێکاادا لە
 رەدووی ژنێاک کاتێاک نکەچاو ناایە ، پیااوان و ژناان یەکسانیی مانای بە ناوچەیەوە ئەو پیاوانی

 نزمیاای و بەرزیاای هااۆی بە یااان خێوەکیاایەوە، کولتااوورێکی هااۆی بە کە دەکەوێاا  خۆشەویسااتەکەی
 بە باگەن نااتوانن خۆشەویساتە دوو ئەو نەحەزێتیایەوە و دوژمناایەتی هاۆی بە یاان چینایەتییەوە،

 ئەو و یاااوانپ قسااەی لە ناااتوانن ژنااان و دەزاناان ژنااان خاااوەنی بە خۆیااان پیاااوان واتااا یەک،
 کە رەدووکەوتاااانەکە بااااۆ کەچاااای دەکەون، خۆشەویسااااتەکەیان رەدووی بااااۆیە دەربچاااان کولتااااوورە

 لە پێویسااااتە کە دا باااۆیە ئاماااااژانەم ئەم. وەردەگیرێااا  ئاسااااایی بە دێااا  دوادا بە سێکساااکردنی
 وەک نەبێا ، لێپرساینەوەی کە ناایە  ماناایە بەو ئاازاد سێکسای تێابگەین، ئازاد سێکسی مەسەلەی

 ئەو کە نااایە  مانااایە  بەو وەلااێ نااایە  دوادا بە لێپرسااینەوەی سااێکس جااار زۆر پێاادا اژەمئاماا
 .یەکسانن پیاوان و ژنان یان ئازادە سێکسە
 ر هاه هاوکاا  ژناان، ر ساه باۆ ساتدرێژیین ده ری نجاماده ئه پیااوانن ی وه ئه ڵ گه له :مەحمود نەجیبە

 تییەی ساایه که دوو و و  یسوکه هه جۆر دوو و ئه تۆ نن،دەزا خێزان فی ره شه  به ژن  که ن پیاوانه و ئه
 نگێنی؟ هەیدەسە چۆن پیاوان

 یااان دیاان، یااان دروسااتیکردووە کولتااوور یااان پیاااوان، دووفاااقییەی رەفتااارە ئەم :ماامەمەد جیهاااد
 بە دانااااوە ژنیاااان پیاوسااااالریی کولتاااووری دینااای  پاااێ  و دیااان هەمیشاااە پاااێکەوە، هەدووکیاااان
 ساەر دەکەنە دەساتدرێژیی کە خۆیاانن پیااوان هەر کە کاتێکدا لە پیاوان، بۆ وروژاندن سەرچاوەی

 باۆیە پیااوان باۆ وروژێانەرن ژناان کە چەساپاندوە بیرکردنەوەیاان ئەو کە بووە دینەکان ئەوە. ژنان
 ئەوە. داپۆشان ساەروقژیان و بپۆشان هاوداماان پۆشااکی و داپۆشن خۆیان و بشارنەوە خۆیان دەبێ 
 رووتەکەی گۆشااتە هەرکە و هەیە ناخیاادا لە چڵااێس گااورگێکی بەوەی کااردوە یرنناشاا پیاااوی دیاانە

. بێا  داپۆشراو دەبێ  ژنان رووتی گۆشتی بۆیە ،!!دەدا پەالماری و ناگیر  بۆ خۆی کەوتەبەردەس 
 بەیکااو نیااین گاورگ هەر نەک مرۆییااانە و کااۆمەاڵیەتی ئاکااری لە تااژی و رۆشاانبیر پیااوانی بەاڵم
 نەک ژناان دەیاێن کە مرۆییاانەی فەیوەساوفە و بیرمەناد ئەو زۆرن ماشادەکەن،تە خۆیان وەک ژنان
 و لێادەکرێ  زویمیان ژنان کاتێک مانایە  بەم تریشن، نیوەکەی دایکی بەیکو کۆمەین نیوەی هەر

 ماافە لە بێبەشاکراوە و لێکاراوە زویمای کۆمەیگا هەموو ئەوە مرۆییەکانیان مافە لە دەکرێن بێبە 
 جاااۆرەیە بەو کە شارساااتانیی و ماااۆدێرن کەساااانی و هۆشااامەندان و رۆشااانبیران تەکەو مرۆییەکاااان،

 ئەو کە دیاانە و پیاوساااالریی کااۆنی کولتااوورێکی ئەوە نیاایە، ناخیاناادا لە گااورگ بیرکردنەوەیااان
 خەیااک لە زۆرێااک و دەبێاا  بەرباااڵو کاتێااک گااورگە  ئەو خۆیاناادا، ناااخی لە چاناادوە گااورگەی
 باۆیە کۆنەپەرساتیی، و پیاوساالریی کولتووری و دینیی بیری بە  کرابێ گۆ  خەیک کە دەگرێتەوە

 نەزانااین و جەهااالە  رەگوڕیشااەی کە ئەوەدان هەویاای لە هەمیشااە پیاوساااالریی کولتااووری و دیاان
. بااڕوێنن پیاواناادا زۆربەری ناااخی لە گااورگە ئەو بتااوانن تااا کۆمەیگااادا ناااو لە قااوویتربکەنەوە

 و بێاازراون و ناشایرین و قێاازەون بڵێای هەتاا پیاااوان لە ۆرەجا ئەو هەیساانگاندنی بااۆ مان وەاڵمای
 .ناگونجێ  سەردەمدا و مۆدێرنە دنیای لەگەڵ و بەسەرچووە و باو بیرکرندنەوەیەکی
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 کیاااانکوڕێ نااااتوانن ئێساااتای  تاااا باااارزانی کچاااانی
  لاااه! بێااا  باااارزانی خێڵااای ی وه ره ده  لاااه خۆشااابوێ 
 رۆک سااه مان هااه ر هااه رێ  هااه رۆکی سااه  کااه کاتێکاادا
 ! بارزانییه خێڵی

 
 بانگەشەی کە کەسێک وەک بەڕێز  :مەحمود نەجیبە

 خوازیااری و دەکەی پیااوان و ژناان نێاوان یەکسانیی
 و مااااااا  گشااااا  لە پیااااااوان وەک ژناااااانی  ئەوەی

 و کاااار لە دەکااار .. بااان رەمەنااادبەه ئازادییەکاااان
 یااان گفتااار بە کە بادوێی بااارەوە لەو چاالکییەکانا 

 داون؟ ئەنجام  رەفتار بە
 و نای  ژناان باواری چااالکوانی من  که بڵی   پێویسته ش  ر هه  له ر به :خەندەڕە  عەبدولواحیدی

 و ژنااان پرساای پێشای وونهچ  بااه   باره ساه.  بووه نااه یساووڕانێک  هه هاایچ دا ساتێنه به و لااه زۆر و م کاه
 کوردساتان یگای کۆماه  لاه ژناان وشی ڕه باشترکردنی بۆ تی اڵیه کۆمه چاکسازیی و ڕیفۆرم نجامدانی ئه
  دروشاامه موو هااه و لااه بێاازارم و ؛ نییااه دار برینااه دروشاامی یگرتنی هااه  بااه بااڕوام  نااده وه ئه ماان دا،

 تبازانی سیاسااه و ژنااان کانی مافاه داکۆکیکاااری ناو باه ڕووناااکبیرانی زمااانی  لاه  ڕۆژانااه ی واناه بێکرده
 و  وه مایاه  لاه  وایاه باشتر زل ی قسه و خۆڕانان باتی له  وانه ئه من بڕوای  به. درێ  فڕێده  وه دووڕووه

 ئاکاار ر ساه به ئاایوگۆڕ و ڕیفۆرم  به ن بکه س  ده خۆیان کانی ره هاوسه و خوشک و کچ و دایک ڵ گه له
 ر ساه  خستنه ری کاریگه بۆ ش  رمه سه  ببنه و ن ستپێبکه ده  وه خۆیانه  له وان ئه. نبێن خۆیاندا ی خده و

 .کانیشیان وکوڕه برا و باوک
 هاوساەرتە ژنە ئەو جاا - ژنێاک هەر شاێوەی هەماان بە پیاوێاک وەک ئێوە ئایە :مەحمود نەجیبە

 و ماڵ نێو مەتگوزارییخز کاری - دەژی لەگەیی کە ژنێکە هەر یان دایکتە یان خوشک یان کیژ یان

 

 دەدەن؟ ئەنجام منداڵ بەخێوکردنی
  کاه پیاوێاک باۆ مناداڵ خێوکردنی باه و نێوماڵ کاروباری نجامدانی ئه :خەندەڕە  عەبدولواحیدی

  کاه کاتێاک  کاورده  پیاوه و ئه  نده رچه هه.  نییه ئاسان  نده وه ئه بارهاتبێ  کوردستاندا یگای کۆمه  له
 باێ  وایاه ڕه یادا که خانمه نگی رهاه فه  لاه رچی هه دوو و ک یه بێ ر هاوسه  بیته ده یبیان ژنێکی ڵ گه له
 خااودی ر ساه  وه ڕێتاه گه ده ی ناده وه ئه. ناکاا  زاری  رمه شاه  باه سا  هه و دا  ده نجامی ئاه وال ماوئاه ئه

 گۆڕانکااری  باه  ناده وه ئاه مان اڵم باه  داوه نجام ئاه م  کاه خانمه کاانی کاره کاتادا و کاار زۆر  لاه خۆم،
 و ئااه بااۆ. رچاوان بااه له و   ڕووایااه  بااه ک نااه بکرێاا  بووڵ قااه مێشااک  بااه بااێ ده گۆڕانکاااری. نااازان 

 کی یه له وساه حه  باه پیااو و ژن  لاه رکام هه  پێویسته.  هاوکارییه و کا   به پێویستیمان ی  سته به مه
  ساایه زار هاه نادین چه ریتێکی ناه ساایێکدا ی وهماا  لاه  حایاه مه. بان هاوکاار کتری یاه ڵ گه له  وه زۆره

 م کاه خاۆی غارووری  لاه  ره باه ره به پیااو باێ ده  واتاه که.  وه بگرێتاه جێی ی که وانه پێچه و  وه بسڕدرێته
  باه  پواه و نگاو هاه  باه نگاو هاه کان گۆڕانکارییاه. بگارن خۆیانادا  به ددان پتر خانمانی  و  وه بکاته
. کان ییااه ئیداره  ڕێوشااوێنه و قااانوون  لااه  بریتییااه  گرنگااه زۆر  کااه خاییااک. بکاارێن جێ جێبااه  پوااه

  یگاوه کۆماه ی وه پێشاه  لاه نگاوێک هاه ند چه  میشه هه و بێ  ن  پێشه دا بواره و له   حکوومه  پێویسته
 اارێنب پاێ  پتار کان وتنه پێشاکه ی گوێره باه ساڵ  به ساڵ ژنان  به ندیدار یوه په کانی قانوونه. بێ 
 .کرێن نه تیس قه ئاستێکدا  له و

 کە ژنێااک هەر یااان دایکا  یااان خوشاک یااان کیااژ یاان هاوسااەرکە  ئەگەر ئایاا :مەحمااود نەجیابە
 کە ئەوەی وەک بااادا ئەنجااام هاوساااەرگیریی دەرەوەی لە سێکساایی هەیساااوکەوتێکی ناازیکە لێااتەوە
 هەیوێسات  هەماان هەر یەئاا دەباێ؟ چای هەیوێسات .. داوە ئەنجام  یان دابێ ئەنجام  تۆ ئەگەر
 هەماان کە دەتباێ خاۆ  یاان باوکا  یاان بارا یاان کاوڕ بەرانابەر لە ئەوەی وەک بەرانبەریان دەبێ

 قسااەیەکی نااابێتە یەکسااانییاوازییەکە  ئااایە.. نااا ئەگەر دەدەن؟ ئەنجااام سێکساایی هەیسااوکەوتی
 کردەوە؟ بێ و روو 
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 سێکسایی ی وه کارده کدا یگایه کۆمه هیچ  له!  مانایه بێ زۆر پرسیارێکی :خەندەڕە  عەبدولواحیدی
  وه ئاه ڕۆژئااوا و اڵ  ڕۆژهاه یگاکانی کۆماه موو هاه گشاتی  باه.  نییه ند سه په رگیری هاوسه ی وه ره ده  له
 ک نااه  یااه هه  وه تییااه مرۆڤایه کانی رزه بااه  ئاکاااره  بااه ناادیی یوه په  که یه له سااه مه  وه ئااه.  وه نااه که ده   ڕه
 ی نااده وه ئه. دیاااریکراو کی یااه تیره یااان تێک میووااه نگی رهااه فه و ری  نااه یااان ئااایین  لااه بێاا  شااێک به
 یمانی پااه ماان زانیاا  رکاتێک هااه یااێ  ده م کااه خانمه  بااه  میشااه هه  یااه هه  وه خۆمااه  بااه ناادیی یوه په

 ! بیشکێنه دوودییی بێ تۆ  ، شکاندووه تۆ ڵ گه له هاوسەریی 
 ر هاه هاوکاا  ژناان، ر ساه باۆ ساتدرێژیین ده ری نجاماده ئه پیااوانن ی وه ئه ڵ گه له :مەحمود نەجیبە

 تییەی ساایه که دوو و و  یسوکه هه جۆر دوو و ئه تۆ دەزانن، خێزان فی ره شه  به ژن  که ن اوانهپی و ئه
 نگێنی؟ هەیدەسە چۆن پیاوان

 یااان ی که خوشااکه ی، کااه پیاوه نامووساای ژن ر گااه ئه ماان بااڕوای  بااه :خەناادەڕە  عەبدولواحیاادی
 ڵ گاه له ناپااکی  کاه پیاوێک. تی یه که خوشکه و ی که کچه و ی که ژنه نامووسی پیاوی  بێ ، ی که کوڕه

  بااه   خیاناه  کااه ژنێاک ڵ گاه له  نییااه جیااوازیی ژنێااک، ر ساه  کاتاه ده سااتدرێژی ده و کاا  ده ی کاه ژنه
 باۆ قاانوونی سازای باێ ده مان بڕوای باه. بێا  ده رین هاوساه تار پیااوێکی ڵ گاه له و کا  ده ی که مێرده
  وایاه الم مان. بکاا  ردووکیان هاه یری ساه چااو ک یاه  باه ی یگا کۆماه و بێ  ک یه ک وه ردووکیان هه

 ، پیااوه فی ره شاه ژن یێاین ده ی کاته و ئه تا. بێ  خۆ ربه سه تاک ک وه  پێویسته پیاو چ ژن چ مرۆ 
 و ژیاان پارێزی نامووس ی هانه به  به پیاو ی کاته و ئه تا.  پیاوه ی کۆیوه یکوو به  نییه خۆ ربه سه ژن
  وه داخااه به.  بێمانایااه پیاااو و ژن کسااانیی یه و ری روه دادپااه بکااا ، دیاااری ژن نووساای هچار و رگ مااه
 ساتووری ده  لاه  چونکاه.  سااته کاره ر هاه و  خراپتاره   وه لاه یبیناین ده کوردساتان رێمی هاه  لاه ی وه ئه
 و  تیاره و هاۆز سایناموو یکوو باه ، پیااوه ستراوی به پێ و س  ده و  کۆیوه ر هه نیا ته  نه ژن رێمدا هه

 ی وه ره ده  لاه خۆشابوێ  کوڕێکیاان نااتوانن ئێساتای  تاا باارزانی کچاانی  نمووناه بۆ. تی شیه که خێڵه
 ! بارزانییه خێڵی رۆک سه مان هه ر هه کوردستان رێمی هه رۆکی سه  که کاتێکدا  له! بێ  بارزانی خێڵی
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 ئەگەر! نااای  لەو  مااان باااێ کاااو  لە زەماوەناااد
 و شااایاو نێااار باااۆ هاوساااەریی دەرەوەی سێکسااای
 .گونجاوە و شیاو مێ  بۆ ئەوا بێ گونجاو

 
 کە کەسااااێک وەک بەڕێااااز  :مەحمااااود نەجیااابە
 پیااااوان و ژناااان نێاااوان یەکساااانیی بانگەشاااەی

 پیاااوان وەک ژنااانی  ئەوەی خوازیاااری و دەکەی
.. باان بەهرەمەنااد ئازادییەکااان و مااا  گشاا  لە

 بااااارەوە لەو چاالکییەکاناااا  و کااااار لە دەکاااار 
 ئەنجامااا  رەفتااار بە یااان گفتااار بە کە باادوێی

 داون؟
 خاۆم چەوسااندنەوەی بە هەسات  هەرزەکااری  تەمەنای پاێ  مناداییەوە لە هەر من :حەسەن نایە
 و تونادوتیژ زۆر دەساەالتێکی ، ەوەمانادامای چوارچێاوەی لە براگەورەماان دەسەالتی چونکە. دەکرد
 خوشکەکانیشا  چەوسااندنەوەی بە هەسات  خاۆم چەوسااندنەوەی پاڵ لە. بوو دڕندانە بڵێ  دەتوان 
 ، کتێااا  و خوێنااادنەوە دنیاااای لەگەڵ تێکەاڵوباااوون  و کاااا  تێپەڕباااوونی لەگەڵ دواتااار. دەکااارد

 زۆر مەبادەئی مەساەلەیەکی بە باوو ژن ئازادی تایبە  بە و مرۆ  ئازادی لە بەرگریکردن مەسەلەی
 پایپشاتێکی بە باووم زوو هەر.. دەساتپێکرد ماالەوە لە خەباتەشا  ئەم سەرەتای. من لەالی گرین 
 مان کااریگەری ژێار لە ، هەبوو خوێندەواری کە بچووکتر خۆم لە خوشکێکی.. خوشکەکان  بۆ بەهێز
 پێشاانگاکان و شاانۆگەریەکان بۆ چوون وەک ، شوێن زۆرێک بۆ ، کرد کتێ  خوێندنەوەی بە دەستی

 کاااچە لە هەنااادێک و خااااڵ کاااچە و پاااوور کاااچە.. دەمبااارد خۆمااادا لەگەڵ مەراسااایمەکان و باااۆنە و
 بەشاای لە دەکاارد کااارم نەخۆشاااانە لە کە ئیشااەکەمەوە حااوکمی بە.. شااێوە هەمااان بە دراوسااێکان 
 گەڕەک کچااااانی و ژناااان لەگەڵ ئەمەوە هاااۆی بە ، عیاااادەیەک لە نیوەڕۆیاااانی  دوای ، تااااقیگە

 باااس بااۆم خۆیانیااان تایبەتیەکااانی شااتە و نهێناای و کێشااە زۆرێااک ، بااوو بەهێااز زۆر پەیوەناادی 
 بە. دەدان یاارمەتی  باا  ئاساتێکی تاا هەم دەپاراسا  نهێنیەکان  هەم بووم کەسێک منی . دەکرد
 دەدان هاان  نەبا خۆیان دیی بە ئەگەر.. هاوسەر هەیبژاردنی و خۆشەویستی مەسەلەی لە تایبە 
 کچێکااای عەشاااائیریانە کێشاااەیەکی هاااۆی بە جارێاااک دێااا  بیااارم.. نەبااان ڕازی و باااکەنەوە ڕەتااای

 منای  ، مان الی گەیانادە خاۆی بێا  شاێوەیەک هەر بە مەترسایەوە دەکەوێاتە ژیاانی گەڕەکەکەماان
 کە کاااردەوە ئاگااادار دایکاای  دواتاار ، کاارد لااێ  شااوێنەی ئەو داوای خااۆی کە شااوێنێک گەیاناادمە
 و مااایەوە هێنااایەوە کچەکەیااان کێشااەکەیان چارەسااەرکردنی دوای ئیتاار. شااوێنە کااام ەل کچەکەیااان
 بە دەسااااتکردن  لەگەڵ ، بڵااااێ  حەقاااینەتە  ئەم دەمەو .. بااااوویەوە ئاساااایی شااااتەکان هەماااوو

 ئاازادی لە بەرگریکاردن کە بیرکاردنەوەیەم و مەیال و هەس  ئەم ، مارکس ئەدەبیاتی خوێندنەوەی
 خێازان چوارچێوەی لە بوو وێنەیەک زیاتر ئەمە. بوویەوە قوویتر و تۆختر لەالم مرۆ  حورمەتی و

 ، شااعیرێک و نووساەرێک وەکاو تار لەالیەکای. کۆمەالیەتیەکان  پەیوەندیە سنووری لە و گەڕەک و
 لە ئەدە  و شاایتر ناااتوانین کە بااووە ڕۆشاان لەال ئەوەم ، قەیەم داوەتە دەساات  ڕۆژەوەی لەو ماان
 ، هاونەر و ئەدە  ئیستاتیکای و داهێنان خودی تەنانە .. بکەینەوە جیا نمرۆییەکا بەها و مرۆ 
 و ئاازادیاواز نووساەرێکی وەک باۆیە.. نابێا  مانایەکی مرۆییەکان بەها لەگەڵ ئاوێزانبوون بێ بە

 باشاتر دنیاایەکی بەدیهاتنی. دا نووسینەکان  و شیتر بە درێژەم سەرکە  و بوێر قەیەمێکی خاوەن
 لە ، بەتااایبە  بااوون ماان نووسااینەکانی هەوێناای مرۆڤەکااان نێااوان یەکسااانی و ماارۆ  ئااازادی و

 ئەم( یەکساانی و بەرە) بەنااوی نووسای ساروودێک  سااڵنە لەو.. دا دەستپێکردن  و سەرەتا قۆناغی
 پااایەدار) توانااا بە ژەناای مۆسااینا الیەن لە ، هەبااوو باشاای دەنگاادانەوەیەکی خااۆی کاااتی سااروودە
 هەولێار شااری لە ماارس ی١ مەراسایمەکانی لە یەک دوای بە دووسااڵ و انراد بۆ ئاوازی( بەرزنجی

 و با  بێادەن  نەمتاوانی شااعیرێک وەکاو مان ی (خدر کەژال) کێشەی لە.. دەگووترایەوە کۆرس بە
 خااۆی دەنگاادانەوەی بەریان ئاسااتێکی لە شاایترە  ئەم.. نووسای م(ماارۆ  بااژی عەشا  بااژی) شایتری
 وەک ، جااوانەمەرگ ی(جەواد بەناااز) کاتێااک.. بااوو پااار سااایی واباازان  نزیکااانە  لەم.. هەبااوو
 ، بکەوێا  دەسا  ئیشاێکی کە کرد تەواو خوێندنی ئومێدەوە بەو.. هیوا لە پڕ دڵ و گەن  مرۆڤێکی

 نائومێاد شاتێک هەماوو لە کاتێاک ، بەاڵم دی بهێنێتە ئومێدەکانی و خەون کەمی الیەنی ئەوەی بۆ
 تێکاردم کااری زۆر ڕووداوە  ئەم ، دەباا  خاۆی جەستەی دنیسووتان بۆ پەنا ناچاری بە و دەبێ 

 بەنااز بە پێشکەشا  و( مان ساپیەکانی خەونە نێاو ڕازاوەکەی کۆشاکە) بەنااوی و نووسای شیترێک  و
 دا فەیسابووک  پرۆفاایوەکەی لە تار کەساێکی دەنگی بە شیتریەم دەقە ئەم تراکی ئێستا هەر و کرد
 و چااڵکیەکااان و کااار لە هەمیشاە ، بااووم نزیااک زۆر نی ئافرەتاا سااەربەخۆی ڕێکااراوی لە. هەیە
 .دەکردن جدی  هاوکاری ڕۆژنامەکەیان و یادەکان و بۆنە

 هاوساەرتە ژنە ئەو جاا - ژنێاک هەر شاێوەی هەماان بە پیاوێاک وەک ئێوە ئایە :مەحمود نەجیبە
 و ماڵ نێو ییخزمەتگوزار کاری - دەژی لەگەیی کە ژنێکە هەر یان دایکتە یان خوشک یان کیژ یان

 دەدەن؟ ئەنجام منداڵ بەخێوکردنی
 بە.. نەباووە کێشاەیەک  هایچ لەمباارەیەوە مان. بەیاێ بڵێ  دەتوان  سادەیی بە زۆر :حەسەن نایە
 بەبااێ دەژیان ماایەدا لەو کە کەساانەیە ئەو کاااری بەخێاوکردن مناداڵ و مااڵ ناااو کااری مان باڕوای

 بە بااووم کاتێااک ، بەاڵم هەبااووە لەمناادا خۆڕسااکانە شاا  هەناادێک دەکەم هەساا . ڕەگەز جیاااوازی
 ئەو وە.. مرۆڤااانەم و ڕاقاای فەرهەنگێکاای هەیگااری و خاااوەن ماان کاارد هەساات  مارکسیساا  کەسااێکی
 دەدا هەویماان شاێوگیرانە ، دەکارد کاارم عێاراق کرێکااری کۆمۆنیساتی حیزبی ڕیزی لە کە ڕۆژانە 

 بەم کاۆمەیگە و بکەیان جاێکەوتەی ڵما دەرەوەی لە چ مایەوە لە چ مەدەنیە جوانە فەرهەنگە ئەم
 خااواردن لە کردنیااان کااۆمەک لە نەدەکاارد درێایمااان شااوێنێک هەر لە بااۆیە.. ڕابێنااین فەرهەنااگە
 ، بااووین برادەرێااک مااایی لە جارێکیااان بیاارمە.  شاۆرین قاااپ و پاااککردنەوە ماااڵ و کااردن دروسا 
 خاواردن ناان دوای ئیتار ، نباوو گەورە خێزانێکای خۆیاان مایەکە  ، هەبوو کۆبوونەوەمان وابزان 

 کچێکاای و ژنێاک.. بشاۆین قاپەکااان بڕیارمانادا( عەبادولنادر شاااپوور) خۆشەویسات  هااوڕێی و مان
  من ئیتر ، نەکرد قەبوویمان ئێمە  بەاڵم ، نەکەین ئەمکارە هەوییاندا زۆر ئەومایە
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 دەوەساتان نااوە  نااوە.. شاۆرد دەمان ئێمە  و هێنا دەیان هەر ئەوان.. پێکرد دەستمان شاپوور و
 هێنایاان هەر ئیتار.. لێادەداین یاانژنانە تەعوینێکی یان پێدەکەنین و دەکرد یەکتریان سەیرێکی و

 شااپوور جاار جاار.. هێناا بۆماان هەموویاان نەشاۆرابوو هەفاتەیەک باۆ ماایەکە لە هەرچی وابزان 
 ناایە دەبااۆ بڵاێ پاێ  ئەوەی وەک ، دەکارد گەرمای بزەیەکای و دەکارد منای ساەیرێکی بەخێار یادی

  بە شاانیان ، هێنااوە ێکیانشات هەماوو باوون دینیاا کە ژنەکە و کاچەکە ئیتار! بشۆی  قاپ دەتەو 
 بەرلەوەی ئااێمە .. دەکاارد خۆشاایان قسااەیەکی جارجااارە ، وەسااتان بەدیارمااانەوە دا یەکتاار شااانی
 و ئەوبەر جیرانەکااااانی سااااەرێکی توخااااوا دادە ئااااادەی ، گااااوو  ژنەکەی بە شاااااپوور بااااین تەواو

 وەک ئەوانای . .بهێانن باۆ ئەونیشامان های نایە قاچاخێکیان و قاپ هیچ بزانن بدەن ئەمبەریشتان
.. نەهێناا وازتاان بێانن واز گاوو  چەندمان دەباۆن ، گووتیان و پێکەنینیاندا شریاەی لە مەردان

 ئەم جێکەوتەباوونی تاامەزرۆی یاان باووین فەرهەناگە ئەم داهێانەری خۆماان ئێمە بڵێ  دەتوان  جا
 ؟..هەبێ  کێشەیەک  چ لەمبارەیەوە دەبێ ئێستا ، بووین فەرهەنگە
 کە ژنێااک هەر یااان دایکا  یااان خوشاک یااان کیااژ یاان هاوسااەرکە  ئەگەر ئایاا :مااودمەح نەجیابە
 کە ئەوەی وەک بااادا ئەنجااام هاوساااەرگیریی دەرەوەی لە سێکساایی هەیساااوکەوتێکی ناازیکە لێااتەوە
 هەیوێسات  هەماان هەر ئاایە دەباێ؟ چای هەیوێسات .. داوە ئەنجام  یان دابێ ئەنجام  تۆ ئەگەر
 هەماان کە دەتباێ خاۆ  یاان باوکا  یاان بارا یاان کاوڕ بەرانابەر لە ەیئەو وەک بەرانبەریان دەبێ

 قسااەیەکی نااابێتە یەکسااانییاوازییەکە  ئااایە.. نااا ئەگەر دەدەن؟ ئەنجااام سێکساایی هەیسااوکەوتی
 کردەوە؟ بێ و روو 
 بەرانابەر خاۆم ساابتی رەئای حەزدەکەم بادەمەوە وەاڵم پرسایارەتان ئەم لەوەی بەر :حەسەن نایە
 دەیاااااێ گتووگاااااۆیەک لە بیرمەناااااد و شااااااعیر ئەدۆنیسااااای وەک هەر.. بڵاااااێ  ییهاوساااااەرگیر بە
 پێماااوایە و هەیە بااااوەڕەم ئەو هەر منااای ( مااارۆ  باااۆ دەزگاااایە دواکەوتاااووترین هاوساااەرگیریی)

 و ماارکس دیاارە.. مارۆ  خەونەکاانی و غەریزەکان و هەس  بۆ ، عەش  بۆ زیندانێکە هاوسەرگیری
 قسااەیەکی تەنهااا مناای  باااوەڕەی ئەو.. کااردۆتەوە لەمە یانتەئکیااد تاار بیرمەناادی زۆر و ئەنجوااس
 مان بێا  کاو  لە زەماوەند) دەیێ  دێرێکدا لە ماچ قەسیدەی دووەمی بەشی لە ئەوەتا.. نیە ڕوو 
 ئەوە  لەگەڵ.. ڕەتکااردۆتەوە هاوسااەرگیریی  مەسااەلەی ئاشااکرا بە زۆر مانااای بە..!( ناای  لەو 

 خااتری بە بەاڵم پاێ  هااتۆتە جادیمان کێشەی ۆرجارانز و کردووە زەواج  سایێکە بیس  نزیکەی
 ماان کە ناایە مانااایە بەو ئەوە  ، چارەسااەرکردووە کێشااەکانمان نەباان وێااران مناادایەکانمان ئەوەی

 وەاڵماای بااۆ. هاوسااەرگیریی بااۆ ماانە سااابتی ڕەئاای ئەوە ، بەاڵم ناوێاا  خااۆ  خااۆم  خێاازانەکەی
 چوارچێاااوەی لە ، تااار کاااارێکی هەر یاااان سێکسااای کااارداری ، دەیاااێ  ئەوە مااان پرسااایارەکەتان
 نێار ڕەگەزی باۆ بێا  شیاو و گونجاو کارە ئەو ئەگەر ، هاوسەرگیریی لەدەرەوەی یان هاوسەرگیریی

 جیااوازیەک هایچ بێ بە تری  ڕەگەزەکەی بۆ گونجاویشە و شیاو کردار یان کار هەمان وایە باوەڕم
 .بن دا یاسایی و گونجاو تەمەنێکی لە مەرجێک بە ،

 ر هاه هاوکاا  ژناان، ر ساه باۆ ساتدرێژیین ده ری نجاماده ئه پیااوانن ی وه ئه ڵ گه له :مەحمود نەجیبە
 تییەی ساایه که دوو و و  یسوکه هه جۆر دوو و ئه تۆ دەزانن، خێزان فی ره شه  به ژن  که ن پیاوانه و ئه

 نگێنی؟ هەیدەسە چۆن پیاوان
 ژیاانی لە و دەکەیان بارینەدار و زل یقساە زۆرجااران پیااوان ئاێمەی دەکەن ڕاسا  :حەساەن ناایە

 قساەم بە) دەیاێن کە مەالکاان لە هەنادێک وەک ، ناکەین جێبەچی قسانە لەم زۆرێک ڕۆژانەشمان
 ڕۆژەوەی لەو بەاڵم. نااای  بەدەر ڕەخااانەیە لەم منااای  دیاااارە..!( مەکەن عەمەلااا  بە بەاڵم باااکەن
 بە نەبەساتۆتەوە خێازان  و ۆ مار شاەڕەفی یەکجااری  باۆ و چرکە یەک بۆ کردووە ژیان بە هەست 

. چایە ماناشای ناازان  هەر و دواکەتاووانەیە زۆر چەمکێکای من الی لە شەڕە  چەمکی ئەسوەن.. ژن
 تااکە ئەو جاا ، کۆمەیگااکەی باۆ بێا  ساوودمەند تااکێکی پێویساتە تاکێاک هەماوو لەساەر من الی

 یاان ، بااوەڕێکە و نەوەبیرکارد هەر بە ساەر ، ڕە  یان بێ  سپی ، مێ یان بێ  نێر ، هەرچیەکە
 هاوکاا  و پیااوان کەساایەتی جەمساەریەی دوو هەیساوکەوتە ئەم. هەیە پوەوپایەکی و جێگە هەر

 تاۆخی زۆر کاریگەری بوونی لە ڕیشەکەی ئەمە من بڕوای بە ، ژنان بە خێزان شەڕەفی گرێدانەوەی
 ڕۆشانە الیەکماان هەماوو ۆب دیارە. هەیە پیاوساالرانەدا دەسەاڵتێکی هاوکا  ئایین و نەری  و دا 
 بااازوێنەری دوواکەوتاااوانە خێڵەکااای نەریتێکااای و دا  کاااانی بنەماااا کاتێاااک کۆمەیگاااایەک هەر لە

 سااەیر سااووک بە و فەردیەکااان ئااازادیە ئیتاار ، بێاا  کۆمەیگااایە ئەو کۆمەاڵیەتیەکااانی پەیوەناادیە
 بەسااەر ئااایین کاااریگەری یااان! دەباان؟ دا ئاسااتێک چ لە مرۆڤەکااان نێااوان یەکسااانی و ژنااان کردناای
 مواکەچ و چەمااوە پیاوسااالرانەی دەساەاڵتێکی یان ، مرۆڤەکان ڕۆحی کەسایەتی بەسەر و کۆمەیگە

 و ئاازادی و یەکساانی مەساەلەی دەباێ نێاوەدا لەم ئیتار ، ئاایین باۆ و خێڵەکی نەریتێکی و دا  بۆ
 و ژنااان ەگاارینگ زۆر بااۆیە..! داباان ئاسااتێک چ لە دەبااێ پێشااکەوتناوازی و مەدەنیەکااان چەمااکە
 و وشاایاری ئاسااتی تااا چااونکە.. داباان کااۆمەیگە وشاایارکردنەوەی هەویاای لە ئااازادیاواز پیاااوانی
. دەبێاتەوە کەمتار کاۆمەیگە بەسەر ئایین و نەری  و دا  کاریگەری سەر بچێتە کۆمەیگە مەعریفەی
 بە. دەکاا  کاار باشاتر ئاساتێکی بەرو و دەدا  داخوازییەکاان بە گاو  زیااتر کا  ئەو دەسەاڵتی 

 دەبااێ ژنااان ، ئەوەیە ئەویاا  بیڵااێ  لێاارەدا دەزاناا  پێویسااتی بە گاارینگە زۆر شااتێک ماان بااڕوای
. بێا  پیاوسااالریە شاێوە بەم دەساەاڵ  تاا چاونکە.. بڕیاردان ناوەندی و دەسەاڵ  بگەنە هەویدەن

 نگەگاری ئەوە  بەاڵم. نابێا  ئاساان وا تااک فەردیەکانی ئازادیە و ژنان مافەکانی دەستهێنانی بە
 لە ژناان کاتێاک چاونکە. نەبان ناشایرین دیکۆرێکی تەنها ، بڕیاردان ناوەندی دەگەنە ژنان کاتێک
 دەساەاڵتەکەی و توانا مومارەسەی دروس  شێوەیەکی بە لەوێندەری  دان بڕیار و هەستیار ناوەندی
 ژنە وەک..! دیکااۆر ناشاایرینترین بە دەباان بێگومااان ، باان دیکۆرێااک وەکااو تەنهااا ، نەکەن خۆیااان

 هەر لەوێنااادەری  ، دەکەنەوە بەرز دەسااتیان بااۆچی ناااازانن کە ، خۆمااان الی پەرلەمانتارەکااانی
 دەمەو  قسەشا  دواهەماین لە..! پیااوانن حیزبای حیزبیەکاانی بڕیاارە پاشاکۆی و پیااوان پاشکۆی
 ئەنادازەی بە خۆیاان ژناانی  ، تەنهاا بە نین پیاوان ئەستۆی لە هەمووی تاوانەکان کە بڵێ  ئەوە

 مارۆ  وەک ژناان لەمەودوا ئومێادم بە. مێاژووییە و مارۆییە ئەرکە ئەم بەرانابەر تاوانباارن پیاوان
 .  تر هیچی و بڕوانن خۆیان لە مرۆڤی  هەروەک و بکەن خۆیان مامەلەی

 

 :شوانعوسمان-79
 

 زاڵ ساێکس تەلیسامەکانی ەساەرب نەمانتوانیوە هێشتا
  بین، ئازاد بین،

 و زەق چەمکااااای بە هەر روانیااااانە لەو ئااااازادبوونی 
 .. نییە زل قسەی

 
 بانگەشەی کە کەسێک وەک بەڕێز  :مەحمود نەجیبە

 خوازیاااری و دەکەی پیاااوان و ژنااان نێااوان یەکسااانیی
 و مااااااا  گشاااااا  لە پیاااااااوان وەک ژنااااااانی  ئەوەی

 و کااااار لە دەکاااار  ..باااان بەهرەمەنااااد ئازادییەکاااان
 بە یان گفتار بە کە بدوێی بارەوە لەو چاالکییەکان 

 داون؟ ئەنجام  رەفتار

 لە ئاێمە دادپەروەرم، چەناد بواێ  خاۆم بە خاۆم مان بواێ  نەبیا  ئاساان لەوانەیە :عوسامان شاوان
 لە و خێااازان نااااو لە دادپەروەرییماااان هەنگااااوێکی هەر باااووین گەورە ناااادادپەروەر کۆمەیگااایەکی

 بە جێگاایە  ئەو دیاارە باووە، خاۆی کااریگەریی و هەباووە دیاری جێیەکی کۆمەیگادا لە و کگەڕە
 ..دەگۆڕێ  کەسەوە ئەو هۆشمەندیی و هەس  کۆمەاڵیەتی پێگەی گوێرەی

 رۆژەی لەو باوو، کارد داگیار خاۆم بۆ جێیەک  خۆم قەوارەی گوێرەی بە کۆمەیگایەدا ئەو ناو لە من
 باااوو، پەیااادا ناسااایاوییمان ئەدە  لەگەل و نیشاااتمان و خااااک ەب کااارد وابەساااتەبوون  بە هەسااات 
 و واڵ  خەماای لە هاوشااانمە و هاوخەبااا  و هاوکااار رەگەزەی ئەو بەراماابەر لە بتااوان  هەولماادا
 قورباانی خۆماان چاونکە هەباووە دادپەروەریای بە بااوەڕم ب  دادپەروەر و ئینسا  بە خاک، خەمی
 شاارەکەمان لە خۆم من دەزان  ئەوە بەاڵم بووم، دادپەروەر و یەکسانکار چەند نازان  بووین، ئەوە
 بە رێسااایەکمان چەنااد و قالاا  چەنااد رەگەزە ئەو لەگەل بااوویمە کەسااێک دەوروبەرەکەم ناااو لە و

 ...تێکشکاند خۆمان هەولی
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 ٧٩١٩ ساایی لە دا(شاەقاڵوە - هەولێار) بەرتەساکەی دەوربەرە ئەو نااو لە جار یەکەم هەولمدا من
 بە و مااانە  باااێ بە خەیاااک هەماااوو بەرچااااوی لە خۆمااادا( ماااارەکردنی ژن) ئااااهەنگی لە خاااۆم دا

 و بکەیاان پیاسااە یەکەوە بە برادەرێااک وەکااو هەروەهااا بااکەم، ماااچ خااۆم دەزگیراناای تەوەجااورئە
 تێکبشاکێن ، کاۆنەکە  سایما( ماێ و نێر) نێوان پەیوەندیی بدەمە تر مۆدێرن سیمایەکی هەولبدەم

 تاا هەیگرتاووە چەکماان یەکەوە بە هەردووکماان هاوساەرەکەم لەگەل مان یشدا(کۆچوڕەو) کاتی لە
 ..بکەین کخا لە بەرگریی

 و سەرپەرشااتی لەوانەی بااووم یەکێااک خااۆم ماان دا،(شااەقاڵوە)هەشااتاکانی سااەرەتای راپەریناای لە
 کاارە ئەو کچاان، خوێنادکارانی هاوشاانی باووین ناچاار بۆیە دەکرد، راپەرینەکانمان سەرکردایەتی

 ساەر نەچووی رۆژ بە کە لەوانەی بووم یەکێک من نەدەدرا، ئەنجام پێ هیچمان ئەوان بێ بە بکەین
 بێانە ئاازادانە ئەوان تاا شاکاند ئەوێمان داخراوی دەرگای ،(کچان شەقاڵوەی ئامادەیی خوێندنگای)

 ئەوانای  و درا ئەنجاام راپەڕیانەکە  هەبێا ، راپەڕینەکەدا لە رەگەزە  ئەو بەشداریی و دەرەوە
 ...بوون بەشدار
 بە خااۆی بااۆ یەکە هەر نیاایە ئااایووااڵ بەرگێکاای یەکسااانییبوون چااونکە باا ، یەکساااناواز لەوانەیە
 و پێشاکەوتووە کاۆمەاڵیەتی خەساوەتێکی یەکساانییبوون بادەم، رادانای بە منای  تاا بادا ، رادانی

 و شارساااتانیی عەقوااایەت  و خەساااوە  کە ئەبااا  دادپەروەر مااان کاتێاااک شارساااتانییە، سااایمایەکی
 نااو لە من کاتێک لە پێشکەوتووخوازم، چەند و شارستانیی چەند من ئایا بەاڵم بی ، پێشکەوتوو
 ...دەکەم نەشونما ناپێشکەوتوو و ناشارستانیی کۆمەلگایەکی

 هاوساەرتە ژنە ئەو جاا - ژنێاک هەر شاێوەی هەماان بە پیاوێاک وەک ئێوە ئایە :مەحمود نەجیبە
 و ماڵ نێو خزمەتگوزاریی کاری - دەژی لەگەیی کە ژنێکە هەر یان دایکتە یان خوشک یان کیژ یان

 دەدەن؟ ئەنجام منداڵ بەخێوکردنی
 کۆمەلگااام بەرتەنگاای و بەرتەسااک پێوەناادی و کااۆ  زۆر کە لەوەی رازیاا  خااۆم لە ماان :عوساامان شااوان

 ئەوەنااادە  بااازان ، رەوا خاااۆم بە ئاااازادیی چەناااد کە تێااابگەم لەوە داوە هەولااا  تێکشاااکاندووە،
 بازان ، رەوا بە خێزانەکەم ناو دیکەی کەسێکی یان هاوسەرەکەم یاخود بەرامبەرم رەگەزی بەرامبەر
 جااار یەکەم بتوانێا  ئەو باا ببەخشا  ئەو بە راساتەقینە ئاازادیی بتاوان  مان نیایە مەرجای  بەاڵم
 بە خاۆی ئازادییەکەی هەروەها بکا ، ئازاد عەقویە  و رێسا و یاسا پێوەندی و کۆ  زۆر لە خۆی
 و باکەم رییهاوکاا و باکەم باۆ حیساابی دەتاوان  مان ئینجا ، بکا  دەستەبەر و بکا  مسۆگەر خۆی

 ..بپارێزم ئازادییەکەشی
 بە دژ و هااودژ چینی دوو هەبن، بورژوا و پرۆلیتار نابێ  خێزانێکدا لە بەوەیە تەواوم باوەڕی من
 هەمیشااااە ناهاوسەنگیشاااادا خێزانێکاااای لە نابێاااا ، دروساااا  هاوسااااەنگیی کااااا  ئەو هەباااان یەک

 تاای بابمە نەکاردووە حەزم خاۆم باۆ مان نابێا ، رۆلێکای تەباابوونی  ئەکاا ، باڕەو ناهاوسەنگیی
 واباا  برادەرێااک و هاااوڕ  وەکااو هاوسااەرەکەم هاوتااای داوە هەولاا  بەلکااو بەهێااز، هاوکێشااەیەکی
 خاۆ  پاێ  هەمیشاە مان بێا ، رازی بەمە ئەویا  ئەگەر باووە، شاێوازە ئەو لەسەر هەلسوکەوتیش 

 ...یەکسان و هاوسەن  ئاستێکی لە بکەمەوە نزیک خێزان هاوکێشەی بووە
 باۆ کاار هەردووکیشامان دەبێا  هەردووکماانە، ماایی نیایە ئەو ماولکی هەر مااڵ وابێ  بێ دە بەلێ

 لەگەڵ هەوڵ ماااان تەنااااانە  هەموومااااانە مااااایی چااااونکە بکەیاااان خاااااوێنکردنەوەی و جااااوانکردن
 هەمووماان بە مایەکەماان ئەوەی باۆ هەرەوەزیایە ئەو نااو بێنە ئەوانی  تا دەدەم مندایەکانیشمان

 کەواباوو هەردووکماانن منادایی منادایەکان شێوە، هەمان بە هەر مندایی  ێ ،ب خاوێنتر و جوانتر
 و ماااڵ خااودان و خزمەتکااار هەردووکمااان کوێاااا، دیااکە  ئەوی بێاا  خزمەتکااار یەکێکمااان نابێاا 
 ..دەکەین گەورەیان تا مندایین

 یشاااتانە ئەو هەماااوو و پەروەردە لە ماااالی ، دەرەوەی و ناومااااڵ لە بەرپرسااایارین هەدرووکماااان
 بەرەو ماااڵ کەشاتیی وانەبێا  ئەگەر دەیکەیاان یەکەوە بە منادایەکانمانە و خۆماان بە پەیوەنادییان

 قەراغااای ناگااااتە وەختێاااک هااایچ و لێاوڕێااا  خاااۆی ساااەولی بە یەکە هەر دەچێااا ، باااوون نناااووم
 خێازانەکەم چااوی لە بەلکاو بشاۆم قااپ ئەگەر دەبێاتەوە کەم پیااوەتیی  لە وانییە پێ  سەالمە ،
 ...کەس ئەم یان کەس ئەو قسەی لە گرنگترە من بۆ ئەوە  ەردەکەومد پیاوتر

 کە ژنێااک هەر یااان دایکا  یااان خوشاک یااان کیااژ یاان هاوسااەرکە  ئەگەر ئایاا :مەحمااود نەجیابە
 کە ئەوەی وەک بااادا ئەنجااام هاوساااەرگیریی دەرەوەی لە سێکساایی هەیساااوکەوتێکی ناازیکە لێااتەوە
 هەیوێسات  هەماان هەر ئاایە دەباێ؟ چای هەیوێسات .. ەداو ئەنجام  یان دابێ ئەنجام  تۆ ئەگەر
 هەماان کە دەتباێ خاۆ  یاان باوکا  یاان بارا یاان کاوڕ بەرانابەر لە ئەوەی وەک بەرانبەریان دەبێ

 قسااەیەکی نااابێتە یەکسااانییاوازییەکە  ئااایە.. نااا ئەگەر دەدەن؟ ئەنجااام سێکساایی هەیسااوکەوتی
 کردەوە؟ بێ و روو 
 ئەگەر مان هاوساەرەکەم، بە ئەدەم هەقە ئەو بوێ  ناتوان  شتێکە سێکس مەسەلەی :عوسمان شوان
 ماان ئەگەر هەروا مەکە درۆ بوااێ  ناکرێاا  بااکەم، خێاازانەکەم لەگەل درۆ ناااتوان  باا  درۆزن خااۆم

 کە مان راساتە، هەر پێچەوانە  بە بێ  ناپاک بەرامبەرم ئەو بۆ بووم پاک هاوسەرەکەم بەرامبەر
 لە ناپااااکیی کە باااکەمەوە لەوە بیااار نااااکەم حەزیااا  بااا  پااااکنا خێااازان دەرەوەی لە نەکەم حەز

 ..ببین  خۆم نزیکی کەسێکی
 بااا نەگااونجێن یەکتااردا لەگەل کەس دوو ئەگەر هەبێاا ، کەساادا دوو نێااوان لە گاارنگە راسااتگۆیی
 ...هەیاەلەتێنن خۆیان یەکتر پش  لە ناکا  پێویس  بن راستگۆ یەکتر لەگەل
 جاێ خۆی دوای بە خراپتر و گەورەتر لەوە هەیەی بەیکو وە،ناکرێتە چاک هەلە بە هەرگیز هەیە
 هەیەیە ئەو روودانای هۆکااری و هۆ لە وایە باشتر ئەوهادا هەیەیەکی روودانی حالەتی لە دێوێ ،

 ئەنجاام دیاکە هەیەیەکای و برینێاک نەک دابنێاین برینەکاان ساەر لە دەسا  بتاوانین تاا بکۆلینەوە
 ..بدەین

 ببێاا ، زاڵ سااێکس تەلیساامەکانی سااەر بە نەیتوانیااوە واڵ  لە یااان لێاارە هێشااتا ئااێمە کۆمەلگااای
 کاردار و نیایە زل قساەی و زەق چەمکای بە هەر روانیانە لەو ئازادبوونی  بین، ئازاد نەمانتوانیوە

 ئاازادییبوون مان بەاڵم بێا ، یەک کارداری و قساە دەبین  کەس کەم هێشتا رووەوە لەم من شەرتە،
 هەماوو بەاڵم پێداویساتییەکە و غەریازەیەکە سێکس نابینمەوە، سێکس لە هەمووی دادپەروەریی  و

 ...نییە شتێک
 ئەوەی بەاڵم زمااانین و زار بە ئاااژەیێکی کۆمەاڵیەتییەکااانەوە پێناسااە گااوێرەی بە هەرچەنە ئااێمە

 لێکماان بیرمەنادییە و هۆشامەندیی بەیکاو نیایە ئەوە هەر زمان بێ ئاژەیێکی لە ئەکاتەوە جیامان
 ببەساتێتەوە یەکتریاان بە هەیە زمانێاک نە ئااژەاڵنەی ئەو وەکاو و بێاین ئاێمە  ەگەرئ دەکاتەوە،

 ..ئەواندا لەگەل دەبێ  چی جیاوازییمان بکەین رەفتار ناهۆشمەندانە هۆشمەندییەک، نە
 ر هاه هاوکاا  ژناان، ر ساه باۆ ساتدرێژیین ده ری نجاماده ئه پیااوانن ی وه ئه ڵ گه له :مەحمود نەجیبە

 تییەی ساایه که دوو و و  یسوکه هه جۆر دوو و ئه تۆ دەزانن، خێزان فی ره شه  به ژن  که ن هپیاوان و ئه
 نگێنی؟ هەیدەسە چۆن پیاوان
 و یاساا باۆ کاار بێا  خاۆ  بۆیان چۆن خۆیاندا پیاوساالریی کۆمەیگای لە پیاوان :عوسمان شوان
 کۆمەلگایاانە لەو ئینجا ەبێ ،ه دەسەاڵتیان تا دەکەن سەردارێتیەکەیان و سیستەم مانەوەی رێسای
 کەرامە  و شاەرە  کۆمەیگایاانەی ئەو ناساراون، زۆردار ساەردارێکی و جەلااد وەکاو هەمیشە دیارە
 و رەگەزپەرسااااتیی و دواکەوتااااوویی بێگومااااان ئەوا دەزاناااان، سااااێکس شااااوێنی و زاوز  کااااونی بە

 هەڕەماای لە ەلتااوورک و ئااایین لەبەرئەوەی ئااێمە  کۆمەیگاااکەی دەبێاا ، لااووتکە لە هۆشااتاریکیی
 ..جەلاد و قوربانیی دەکاتە خۆی هەمیشە پیاو کەوابوو دایە، دەسەاڵ  و هەس  و هۆ  و عەقل
 هەروەهاا باکەنەوە، ساپی ژناان خاوێنی بە خۆیاان سیمای کە دەکەن شتێک هەموو شەرەفیان سەر لە
 پیااوان کەواباوو دەکەن، ئەوە ناین ژناان خۆ.. دەبەن ژنانە ئەو شەرەفی پیاوانن خۆیانی  بە هەر

 نیشاان پیااوکوژ بە خۆیاان سااتێکی  و کاوژراو بە خۆیاان سااتێک و دوودەمان کۆیی و تیژ شیرێکی
 ..دەدەن
 ژنێااک کوشااتنی بە پیاااوەتی هەرگیااز ناااجوامێرە و ناپیاااو زۆر ناااجوامێرانەی هەیوێسااتە لەو پیاااو
 نااابین ، باان بااێ انیاا باان بە خاااوێن ژنێکاای دامێناای لە پیاوێااک پیاااوەتی هەروەهااا نابێاا ، تەواو
 پێشاەوە بەرەو خۆماان شاوێنی لە ئێمە ناهێون کە رەشانەن سیما و لەکە ئەو هەموویان هەر ئەوانە
 ...  دەمێنینەوە خۆمان شوێن لە هەر و بچین
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:دارائەحمەد-21
 
 کەسااەک کااوو کە بەرچاااوان دێااتە وەهااا سێکساا  ئەز

 لاااێ رێیااان پێویساااتە و د  پژمیناای یاااان باویشااک
 یااان باای ژن کەسااە ئەو جااا اهەرو ئەویاا .. نەگااری
 .پیاو

 
 کە کەساااااێک وەک بەڕێاااااز  :مەحماااااود نەجیااااابە
 و دەکەی پیااوان و ژناان نێوان یەکسانیی بانگەشەی
 ماا  گشا  لە پیاوان وەک ژنانی  ئەوەی خوازیاری

 و کااار لە دەکاار .. باان بەهرەمەنااد ئازادییەکااان و
 یاان گفتاار بە کە بادوێی باارەوە لەو چاالکییەکان 

 داون؟ ئەنجام  رەفتار بە
 یەکسانییاواز فەلسەفەیەکی و هزر وەک کۆمۆنیزم کە هەرزەرکاریمەوە دەمی لە هەر :ئەحمەد دارا
 بەردەوام ئێسااتا تاا کاارد پەیادۆز خاۆم و دابڕاناادم پاشادامای دابااونەریتی و دیان و نێرسااالریی لە

 و ئاخاافتن لە هەر ییەچاالک ئەو جا نواندییە، پیاوان و ژنان نێوان یەکسانیی پێناو لە چاالکیی 
 و نووساااین کااااری و هاااۆنراوە دەگااااتە تاااا باااڕۆ پێااادا دەرباااڕینەوە نااااڕەزایی و کۆمباااوون و کاااۆڕ

 شاەڕی و کردەیای هەیوێساتی و هەیساوکەو  دەگااتە تاا و رامیااریی و فەرهەنگیی و رۆژنامەگەریی
 و فەرهەناا  بەراناابەر لە چ دەوربەرم پیاوساااالرانی توناادوتیژییەکانی بەراناابەر چ دەسااتەویەخە

 رروبەڕووباوونەوەی رادەی تاا بووە گەرەک فرەی قوربانییدانی ئەوە  هەیبەتە.. دژەژنان سیستەمی
 .مەرگ

 هاوساەرتە ژنە ئەو جاا - ژنێاک هەر شاێوەی هەماان بە پیاوێاک وەک ئێوە ئایە :مەحمود نەجیبە
 و ماڵ نێو وزارییخزمەتگ کاری - دەژی لەگەیی کە ژنێکە هەر یان دایکتە یان خوشک یان کیژ یان

 دەدەن؟ ئەنجام منداڵ بەخێوکردنی
 بە بەردەوام کە کوردسااتان خەیکاای سااەرەتاییانەی کەسااە لەو یەکەکاا  خااۆم ئەماان :ئەحاامەد دارا
 زارۆکاان بەخێاوکردنی و مااڵ نێاو خزمەتگاوزاریی کااری کردییە ئەوەمان کۆششی رەفتار بە و گفتار

 کااۆمەڵ نێااو لە و باادەین ئەنجامیااان ژنااان گەڵلە هاوبەشاایی بە و پیاااوانی  سەرشااانی بکەویااتە
 و زارۆکاان بەخێاوکردنی کااری بااوەی شێوازە و جۆر ئەو کێشەی هەردەم ئەمن وەلی ببی، جێکەوتە

 شاێوە بەو کاارانە ئەو کە هەیە و هەباووە پیااوانە و ژن ئەو هەموو لەگەڵ نێومای  خزمەتگوزاریی
 کااتکوژانە و نەزاناانە و خۆپەرساتانە و کاردییە رداگیا ژیانیانی کاتەکانی تەواوی نەرێنییە و باو
 هەر و دەکەن ئای   پاڕ و شاتومەک لە پڕ و گەورە مایەکانیان و دەبن زارۆکەکانیان خەریکی هەر

 و هاوکاااران و خۆیااان کاااتی و ناتەندروسااتیین جۆراوجااۆری و زۆر خااواردنی دروسااتکردنی خەریکاای
 نێرسااالریی و بااو فەرهەنگای ئەنجاامی لە جۆرە بەو کارانە  ئەو دیارە دەکوژن، پێ هاوڕێیانیان

 پەساتایە نانادن کاونجی لە ژنانی زۆربەی کە گرتییە سەرچاوەی ژیان پاشدامایەی سیستەمە ئەو و
 دەرفەتەکااااای هااااایچ کە رێکاساااااتتیە بێااااازاەکەر و کااااااتکوژ و قاااااورس جاااااۆرەک بە کارەکاااااانی و

 .بکر  فەراهەم ئاسوودەتر و جوانتر ژیانەکی تا نەمینێتەوە کۆششکردن و خۆپەروەردەکردن
 شاازادەیەکی وەک نەک بکار  بەخێاو خاۆی پیداویساتییەکانی و ماا  تەواوی پێی بە زارۆک دەکر 
 رەچااوی و باکەی بەخ  پێناودا لە خۆتی ژیانی و وزە و کا  هەموو و بی خەریک پێیەوە مشەخۆر
 بکار  کۆشا  ێویساتەپ هەروا بکاا، بەخێاو  یاان بگریتەوە جێیەکە  پاشەڕۆڕ لە بکەی لێ ئەوەی
 تاا سااواییەوەڕا لە هەر واتە.. حکاومە  دامودەزگەکاانی شاانی سەر بارێتە بەخێوکردنە کاری ئەو

 جێاای لە تەمەنیااان پێاای بە پااێ و ساااوایان باااخچەی و دایەنااگە لە زانکااۆ قۆناااغی تەواوکردناای
 لەو نزارۆکااااا الیەک لە کە.. بکااارێن پەروەردە و بکاااارێن بەخێاااو خۆیااااان بە شاااایەن و تاااایبە 

 خێزانەکااان نێااو تاااکی بە تاااک جۆراوجااۆرەی پاشاادامایە و سااەقە  بەخێااوکردنە و پەروەردەکااردن
 بەخێاوکردن وەڕساکەرەی و قاورس ئەرکە ئەو کاۆڵ لە هاوسەرەکان دیکە  الیەکی لە و دەبن رزگار

 سیساتەمی بەساەر ژیاان ئەوتۆی شێوازەکی پێویستە نێومایی  کاری ئاسانکردنی دەربارەی. دەبنەوە
 بکارێن زۆر هێنادە و بادر  پاێ پەرەیان هێندە گشتییەکان خزمەتگوزارییە کە بسەپێندر  حوکمدا

 و خااۆ  رابااواردنی کااا  و نوسااتن و پشااییدان لااۆ تەنااێ مێواناااانەیەک وەک ماااڵ کە جااۆرەک بە

 راسااتییدا لە. دەژیاان یەک تەک لە کە بااێ پیاااوانە و ژن ئەو یااان هاوسااەرەکان نێااوان ئاسااوودەی
 کااری ئەو و زارۆکاان بەخێوکردنەی جۆرە ئەو جێگیرکردنی و دەسەاڵ  موکەچپێکردنی لۆ کۆششکردن

 بە بتااوانین لەوەی کردەییتاارە و ئاسااانتر فاارە فاارە پێیاادا ئاماااژەم کە نێوماااڵ خزمەتگااوزارییەی
 ئەوەی باێ بە کە ژنە هەموو ئەو و نێرساالرانە و کەلوەپووچ و پاشداما پیاوە هەموو ئەو ئاسانیی

 ژیاانەکی و بگاۆڕین کاراینە مواکەچ و کاردینە داغانی پیاوساالریی و دین فەرهەنگی بزان انخۆی بە
 لاۆ دەچان تاایبە  و جودا جودا زیندانی لە کە وەدەستبهینین مااڵنە لەو ئاسوودە و چەوسانەوە بێ

 . هاوسەرەکانی  خودی و زارۆکان
 کە ژنێااک هەر یااان دایکا  یااان خوشاک یااان کیااژ یاان هاوسااەرکە  ئەگەر ئایاا :مەحمااود نەجیابە
 کە ئەوەی وەک بااادا ئەنجااام هاوساااەرگیریی دەرەوەی لە سێکساایی هەیساااوکەوتێکی ناازیکە لێااتەوە
 هەیوێسات  هەماان هەر ئاایە دەباێ؟ چای هەیوێسات .. داوە ئەنجام  یان دابێ ئەنجام  تۆ ئەگەر
 هەماان کە تباێدە خاۆ  یاان باوکا  یاان بارا یاان کاوڕ بەرانابەر لە ئەوەی وەک بەرانبەریان دەبێ

 قسااەیەکی نااابێتە یەکسااانییاوازییەکە  ئااایە.. نااا ئەگەر دەدەن؟ ئەنجااام سێکساایی هەیسااوکەوتی
 کردەوە؟ بێ و روو 
 و د  پژمیناای یااان باویشااک کەسااەک کااوو کە بەرچاااوان دێااتە وەهااا سێکساا  ئەز :ئەحاامەد دارا

 ئەمان هەناد  لەبەر پیااو، یاان بای ژن کەساە ئەو جاا هەروا ئەویا .. نەگری لێ رێیان پێویستە
 هاایچ تەنااانە  و ژنەک هاایچ و خوشااک و دایااک و هاوسااەر سێکساایی ئااازادیی بەرپرساای بە خااۆم

 پێاای بە ئەماان هەرچەناادە کااردییە،( تەرک) پرساایارەم ئەو لەمێااژە زۆر زۆر و نااازان  پیاااوەکی 
 رهاوسااە وەک ژنەکەنەکااان ئااازادترینی و چاااوکراوەترین لە یەکەک تااوانیت  ئااازاد ژناای هەبااوونی
 بمتوانیباا خاۆزی بە خاۆزی وەلای.. با  ئاساوودە لەگەییادا هاوسەرییشادا ژیاانی لە و بکەم پەیدۆز
 بە یەکسااانییاوازییەوە روانااگەی لە و خااۆی پێگەیشااتیی لە کە بااژی  بااابەتە لەو ژنەکاای لەگەڵ
 بە گێادان باێ بە و ئازایانە و هەبا سێکسیی ئازادیی بە رەهای و تەواو باوەڕی رەفتار بە و گفتار
 حەزە هەماوو لە و بکاا خۆی سێکسیی هەیسوکەوتی ئازادانە بیتوانیبا نێرساالریی سیستەمی و پیاو

 بەوە یاان نەزاناانە کە نیایە ژناانە جاۆرە لەو مەبەسات  دیارە - بی بەهرەمەند خۆی سێکسییەکانی
 و چپااوو بەرژەوەناادیی هەناادەک و مااادە پێناااو لە ببیناانەوە لەوە خۆیااان ئااازادیی لەخشااتەبردرانە
 باازاڕی بەرژەوەنادیی لە دیاکەوە الیەکای لە دیساان ئەوە  کە بفرۆشان خۆیاان لەشای خۆپەرستانە

 تاا پێیدا ئاماژەم ئەمن بابەتەی لەو ژنی ئەفسووس وەلی - چەوسێنەرە پیاوانی مێبازانەی چوێسی
 تنیکوشا باارەی ئەو دیاارە لەرزۆکە، زۆر و دزیای بە زۆر ئەوە هەشابی ئەگەر و نیایە باوونی ئێستا

 لە ئەویاا  کە ئێسااتا نێرساااالریی سێکسفرۆشااییەی سیسااتەمی بەو پەیوەسااتە هەر ژنااانی  سێکساای
 ئەو هەمااوو شااانی سااەر ئەرکاای گومااان بااێ بە گاارتییە، بنچیاانەی چینااایەتییەوە چەوساااندنەوەی

 ئەو وەک هەر سااااێکس ئایناااادەی هەیە بەوە بڕوایااااان کە - پیاااااو چ ژن چ - یەکسااااانییاوازانەیە
 پێناااو لە خەبااا  لێزانااانە و چڕوپڕیاای بە.. پێیکارد ئاماژەمااان کە لێاادی ژمینەیپاا و باویشاکدان
 چیادی و تێبپەڕێنادر  ئێساتای نەخواسترایەی بارە لەو زووبەزوو تا بکەن سێکسیی رەهای ئازادیی
 سێکساییەدا ئەشاکەنجەدانە و ئاازار و چەوسااندنەوە لەو تاایبەتیی بە ژناان و گشتیی بە مرۆڤەکان
 و کاااولتر پیاااوان لە ژنااانی و کااردییە خەریااک وەخااۆ دیکەشاای ئازادییەکااانی ویتەوا کە نەژیاان
 .کردییە کاولتر ژنان لە یەکسانییاوازیشی و ئازادییاواز پیاوانی
 ر هاه هاوکاا  ژناان، ر ساه باۆ ساتدرێژیین ده ری نجاماده ئه پیااوانن ی وه ئه ڵ گه له :مەحمود نەجیبە

 تییەی ساایه که دوو و و  یسوکه هه جۆر دوو و ئه تۆ دەزانن، ێزانخ فی ره شه  به ژن  که ن پیاوانه و ئه
 نگێنی؟ هەیدەسە چۆن پیاوان
 ژناان چاونکە! ژناان وەسەر زاین و کارساز پیاوان دینەکان رەفتاری و گفتار پێی بە :ئەحمەد دارا
 میسیسااتە پێاای بە! کاارانە ئافەریاادە پیاااوان پەراسااووی لە و پیاااوان ئاسااوودەیی و جوانکاااریی لااۆ

 و سیاساااەتمەدار و هزرمەناااد و فەیوەساااو  پیااااوان دەبااای ساااەرمایەداریی دیموکراسااایی جوداکاااریی
 هەر و کیردارن و پارەدار و هێزدار پیاوان چونکە! پاشکۆیان و کووچکووچە ژنانی  و بن بڕیاردەر

 فەرهەنگااای پێاای بە! بپاااارێزن زەبرەزەناا  بە و تاااۆبزیی بە سیسااتەمەکەیان دەتاااوانن پیاوانیشاان
!! بان( حیساا ) ژناان لەساەر و بان( کەیەباا ) پیااوان دەبای هەر ژناانی  موکەچیی و رساالریینێ

بکاوژن دەتاوانن پیااوان وەلی! سپین دەستوپێ و گرینۆک و( زەعیفە) و هێز بێ و الواز ژنان چونکە
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 و بتەقێاانن و بسااوتێنن و باادزن ببااڕن و بکااوژن دەتاوانن پیاااوان وەلاای! سااپین دەسااتوپێ و گریناۆک
 لەبەریەک - نێرسااااااالریی و ساااااەرمایەداریی و دیااااان - ساااااێیە ئەو کەنگاااااێ جاااااا. باااااڕووخێنن

 ژناانی  نێاولنگی و دەبیاتەوە سسا  پیاوان شەرەفیی بێ رەپی شەرەفی کاتە ئەو ەشاندرانەوەهەیو

 و بەڕێزتار و خااوێنتر لەشاوالریان دیاکەی جێیەکای هەماوو لە کاردەوەدا لە ئاساایی پیااوانی لەکن
 !!!  دەبی خۆشەویستتر
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