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 !!!!کوردستان یان گۆرستانی ژنان
   سابیر تاڤگه

ی خۆ کوژی و خۆسووتاندنی ژنان و کوشتن  ر رژه گه ، ئه وه هننه  کانتان مه ه  پاساو بۆ هه تکایه
  مار گرژی ئوه کانی ده کییه ره  سه  هۆکاره ک له  ، یه واریدا زۆره گای کورده  کۆمه ف له ره ر شه سه له

 .  وامه رده و به یه ر هه  کانیشتاندا هه  روشنبیرترین روشنبیره  له ک که مار گرژییه ده.  پیاوانی کورده
 ژنانی   که وه هنته می ده رهه وام به رده  ک به لتووره و که ؟ ئه لتوره تای که  خه  نیه تای ئمه ن خه ده

  ، چونکه تای خۆتان ژنانه ن خه کات؟ پم مه  ده رده روه ت په سه ن ده  و پیاوانی خاوه کۆیله
 پانیای سیاسی و  گا چ له  کۆمه  چ له وه  ماه  چ له وت کراوه  زه وه ی پیاوه ست ئوه ده ت به سه ده

رف پارزی و نامووس پارزی ژنان  ی شه رده  ژر په  هشتا له که .هتد... نگی و  رهه ئابووری و فه
 دات یاساش شارده  خۆی حه  هزره و جۆره وادارانی ئه نو هه سی تاوانباریش له که ن به ناو ده له

نکمان  ند الیه چه  .یه و دیارده ر ئه سه ماین له  هه رده کات بۆ زیاتر په کی ل ده  چاو پۆشییه جۆره
 وه رکرده سه به
 گایه واریدا، کۆمه گای کورده کۆمه  له کوژی ژنانه شه کانه که  فیشه  بین که یه پیتکه له و په ئه.
و  ری ئه داگیرسنه   ئمه رجیش نیه ی ژن کوژ بین، مه وه  بۆ ئه وه ری ژنکه سه لله  نو که کاته ڕووده 

ی  وه ر له ده  به ی ژن کوژ بین، ئمه وه ئه  بۆ وه مرکنته کلووکۆی ژنک داده  بین که یه  شقارته نکه ده
شکی  ژن کوشتن به ین که ریتانه و دابونه ی ئه وه مھنانه رهه به رقای سه  کتیڤانه کی ئه کرداره به

کان  شوه ک له یه شوه کی تاوانی کورد، به یه ک به  یه و جینۆسایده یان پاساو له  لیان، باوه دانه
 ی  پناسه ن که هاومانان، دوو ووشه" وپیاوکوشتن"کوشتن"کانی  دا ووشه زمانی ئمه ژن کوژین له

دا  یه و دوو ووشه تکچژانی ئه له" ژن کوشتن "هیچ کۆلۆجک  به م ن ، به که مان کردار ده هه
ک کوشتن نابینین،   ژن کوشتن وه تیدا ئمه یه ئاستی کۆمه کرت بین له ده ، گرتووه ی نه جگه
،  دیده م ردنی ئه قوربانی، بۆ پشت ڕاستک  پیاوک ببته دات که  رووده و کاته کوشتن ئه کو به

کرن  خۆسووتاندن کراون و ده به کوژرن، یان ناچار ی کوژراون و ده و ژنانه  ئه  بکه وه پشبینی ئه
بوو،  بوو؟ بگومان زۆر جیاواز ده ریاندا چی ده رامبه به له  گای ئمه ی کۆمه وه ، کاردانه پیاو بوونایه

  نه  بخه ی ئمه نگییه م بده ی ژنان و ئه یهکوژی شه م ڕه رپرسیارتی ئه به ندک شت هه ده
یشتن  تگه له خوات  شکست ده م دیاریدایه راستیدا ئه ، له گای ئمه کۆمه" رگدۆستی مه"ستۆی ئه
  گا که ناو کۆمه گیرخواردنی تاک له له  ویش بریتیه  ئه تی، یه ری کۆمه تاییترین فاکته ره سه له

ش  وانی دیکه ن خۆیان بکوژن و ئه که کی دیاریکراو ناچار ده گایه کۆمه نیکا  سنور تاکه دیالکتیکیانه
ن  که  ناچار ده ئمه گای  ژنانی کۆمه ی که تییانه یه  کۆمه و سنوره ن، واتا ئه که نگی ده بده به ناچار

ی  رانه به له و یان  ئه  که وه ینه ئستا وا بیر بکهدیی نین  به ک یاسایی ئه خۆیان بسووتنن، کۆمه
". پیاو" ن   ئه رانه به له و گیان وئستا به. ژن دا ده  ناو ئمه وی و له ر زه  سه ته ئاسمان هاتونه

تی، و  یه ونی و کومهر ک بیولوژیکی، ده  وه ی نوانی ئوه وره  زۆر گه ره کانی هه ڕای جیاوازیه ره سه
و  ک بۆ ئه ریه سه  دانشین و چاره  زۆر گرنگه واته یارکی تر هاتوون، که  سه مانکاتیشدا له  هه له

ی  رده روه ی په گی و شوه واده ڕابردووی خانه سک که ک که  ته وتن له ین، ڕک که یدا بکه  په یه کشه
  ک ئمه  وه  که  کراوه رده روه مان کاتیشدا وا په  هه  لهدا، و ک ئمه ته  له یه ر زۆر جیاوازی هه هه

و  ک ئه  ته وتن له که  ڕک پم وابت که. کان ڕابگرت ندیه یوه ی خۆی په  و شوه وه کاته بیرنه
ک   ته موو ڕۆژی ژیانمان له مان کاتیشدا هه  هه م له بت به دا کارکی زۆر ئاسان نه  سانه که
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ب ئیدی   هاوڕێ ده. ر بووه رسوڕهنه  سه وه وتنک ساز بت ئه ر بتوانرت ڕکه گه ئه.  واندایه ئه
بت  ، هاوڕێ ده وه کان بینه دڕنده دا به ریه حشیگه ی وه م قوتابخانه کانی کوشتن له رسی شوازه ده
،  وه ینه ت کهکی تر دروس تایه ره ری سه حشیگه ت و وه ریه ربه  به کان له  بۆ دارستانه وه ڕینه بگه
ی مرۆڤ  وه ری بۆ ئه حشیگه وه تکردن له فره  بۆ نه وه ڕینه  بگه وه ینه ست پ بکه کی تر ده تایه ره سه
موو   هه وه ڕینه ب بگه ت کردب ده جاه می خه رده کوشتنی سه!!!  حزوری خودا وه نرینه ڕووتی نه به

زاب ویژدانی رۆح خۆی بن  کانی عه الده رۆحی خودا زیندانک چ بکات ،جه مرۆڤک له
   هاتووه وه بت هاورێ کاتی ئه هاوینی خۆینه. کاندا زیندانی قانون یاسادرۆزنه کانی له للالده جه

کانی رۆح خۆمان ،ژیان خای  یتانه و شه فریشته وناهه ئیمان بھنین به  له وه ئیدی خای ببینه
ک  ک مرۆڤ وه تایه ره تی سه  مرۆڤایه کی تر له تایه ره  سه بۆ وه ڕینه نگی خۆن بگه ڕه  له وه ینه که

تک کراوی   ئه ی ژنک یان کچک به شه دا له ی ئمه که  وته ر رۆژک له هه. یر بکرێ مرۆڤ سه
  نه و دیمه ر مرۆڤک ئه  هه ؟ که یاتیه  یان وتی مرۆڤه ستانه نگه و وتی جه  ،ئایا ئه فردراوه

   گیانی داناگرت؟ ببین موچرکه ده
  رگیز نابته تی  مرۆڤ بت هه مانای مرۆڤایه ر به  مرۆڤ گه؟ ناوی مرۆڤه  که وه  خۆی ناکاته  قیز له

  بته رچوو ده تی ده  مرۆڤایه شی له وساته ڵ، ئه کانی کۆمه تاکه ر به رامبه  به مرۆڤکی دڕنده
 بت مرۆڤ زاتر  ند دڕنده ڵ چه  ئاژه ت، چونکهب تر ده یش دڕنده  ئاژه  له ترین مرۆڤ بگره ڕنده ده
" ق  عه "  ڵ به  ئاژه ی مرۆڤ له وه ر ئه به وشیار بوونی له بات به ناوی ده ری داو له سه بت به ده

 جودا  و خراپه  باشه کان له زانت چۆن کاره  و ده قه ن عه ی مرۆڤ خاوه وه واتای ئه  به وه کرته جیاده
   که یه وه ر ئه به  له یه م مرۆڤ دڕنده تک ده که.   مرۆڤ جیاواز تره قدا له عه ڵ له  ئاژهم  به ه بکاته
ی  ی جگه وه تی نامنت ئه چت و مانای مرۆڤایه ناو ده ستی مرۆڤ له ده ند مرۆڤ به  چه ڕۆژانه

 ڕزی ل بگیرت و  ناو بردنی مرۆڤکی تر پویسته  هۆی له بته  ده مرۆڤیکی دڕنده  که ناخۆشیه
نھا  گای پیاو ساالریدا ته ناو کۆمه م له که ڕی نرو م داخه گه ردوو ڕه هه بهکانی  بیرو بۆچوونه له
  .بت ڕزی ل بگیرت  پیاوان وده خشراواته و مافی به ئه
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