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    کوردستان ژنان له کوشتنی  ت به باره سه
 )و کۆتایی م دووهشی  به( 

  
  ئیسماعیل ئیبراهیم ڕواندزی:نووسینی  

  ین؟ کوژرن، چی بکه ژنان ده
وێ،  ج ده ستبه لی و ده مه ومی عه و  کی کۆنکریته یه له سه  مه مه  ئه  کهکوژرن  ده کوردستان له مۆ ژنان ئه

  نه الیه  ک له زۆر وه داخه  به.کان و پشبرآ حیزبه کان  ئایدۆلۆژییه یدانی ڕمبازی  مه کوشتنی ژنان ناب بکرته
  کوشتنی ژنان،ش وانه کانی ژنان، له له سه موو مه هه   که تیان کردووه عادهی کوردستان کان و ڕۆشنبیریه سیاسی
ب  ژن ده'،"ب ئازاد بت ژن ده"تی  بابه ی گشتی له زۆر قسهنھا  ته تیایدا   بۆ باسکی گشتی کهن ه بک هئاراست

   هیچ له و قسانه ئه . وه نه  بکه غا دووباره به ک به  وههتد... "بت ب یاسا هه ده"، "ڵ پیاو گه یاکسان بت له
ر مافی  سه ند کتبک له  بچیت چه  نییه  ئاوا ساده که  شته م که ب یه وه ستم ئه به  مه،ر ناکات سه  چاره که کشه

ری  سه  چاره مه ڕاستی ئه یت، به  بکهانجی  کوردستان جبه و بیت له ی و دوایی کۆپیان بکه وه ژنان بخونیته
  ش له مه ، ئهکوژن و خۆیان ده ن گه ست ده  بنبه بهژنان کوژرن یان   کوردستان ژنان ده  له چونکه  ناکات، که کشه

کی  یه له سه  مه مه ین؟ ئه  چی بکه  ئمه ، باشه وامه رده بهر   هه یه م دیاریده م ئه نونن به ژنان چاالکی ده  که کاتکدا
م   به یه  هه یه م کشه  بگومان جوابی تیئۆریک و فکری بۆ ئه دیاره. وێ لی ده مه  و ومی عه وه زۆر کۆنکریته

  مای خۆی، وه هسمان بچت رکه ک هه یه  دوای ماوه و وه کان بینه  گشتییه باسه  که   نییه وه  ئه که کرییه ف جوابه
 ئاوگۆر کو به  ،گۆرێ نییه خر شتی وا له  نه،گۆڕدرێ و ڕۆژکدا ده  شه  کوردستان له  که  نییه وه ش ئه له سه مه
وت، ژرخانکی  وت، باسی جیدی ده ی ده ناسانه نی کۆمهنگاند سه هه رجی ژنانی کوردستان ومه  هه له

  نھا ش ته مه ئه   گۆڕێ که ته بن ک پۆژه  خۆش بکا و کۆمه نگاو ڕگه  هه نگاو به  هه  که وێ زگایی ده و ده فکری
 -ی سیاسیک یه  کشه، و نییه ک ڕۆژو شه کی یه یه ی ژن کشه له سه  مه  چونکه وه نی یاسایی ناگرته الیه
تداو  سه  ده ی ژنان له کتیڤانه شداری ئه  بۆ به وه رگا بکاته ت ده  حکومه  ی که و مانایه سیاسی به ،   تییه یه کۆمه

ب و کاری  ر کلتوور هه سه وامت له رده و به ن ژخایه کی در یه ب پۆژه  و ده  کلتووره  که و مانایه  بهشتی یه کۆمه 
ودان بت بۆ  کرێ هه دهش  یه م پۆژه تای ئه ره سه ،تر کانی موو جگایه  تا هه  بگره وه رده روه  په ی له ربکه سه له

نھا  تهرکیشیان  ستی سه به خۆ بن و مه ربه  سه پویستهمانیش  ئه  و ڕووناکبیری ژنی کورد که سازکردنی  ئیلیت
ن  که  کاری تده کهش  و باسانه و پۆژه گۆڕو بوونی ئه  مانای هنانهو ب ت نه سه  ده رگرتنی پۆستی حکومی له وه

 کوردستان  لهی  وانه ی ئه مۆ زۆربه ئه.  باسکی زۆر گشتی و بتام بته  ده که له سه وا مه ب ئه ر وانه گه ئه ،بزانن
بت   ههیری خۆ هک قسه  یه وه و بزووتنه ئه  جۆرک  به  ، کهیان داوه  ژنانهکی یه وه بزووتنهوی سازکردنی  هه

 بت،  هه وه الته سه کولتووری و یاسایی و دهبواری   لهجۆراوجۆری ی  بت و پۆژه  ههی،ئیلیتی خۆ
 ند پۆستکی حوکومی رگرتنی چه  وه یه به وه  بزووتنه م رانی ئه  رابهی  زۆربه  که ه بوو وه ی ئه که نجامه ئه

  که سیه  ئه له سه  مهو کرمانجی کورتی یانی به ، وه  ۆتهیان پکۆکرد  یاخود پاره   کردووه که  کشه مائاوییان له
   . وهبیرکرا له

کی سیاسی  یه واره ن قه  خاوه بته  کورد ده دا که داهاتووش کو له ک ئستا به  نهی ژنان کشهی  که ڕاستییه
س مانای   به،  وه ینهکان بب ڕووی کشه تر ڕووبه  میانه رده کی سه یه شوه  به  کا که رچی ڕگا خۆشده گه ،خۆ ربه سه
. ب هدج   ژنان جبههزی بهخۆو  ربه کی سه یه وه ب بوونی جوالنه  بهو ئۆتۆماتیکی ی ژنان،  کیشه  که  نییه وه ئه
  کوژرن، خۆ ڕاسته  ژن ده م ڕۆژانه  به تکه وه  ده  کاتکدا کوردستان نیمچه  لهبینین ین ده ج بدهنر ر سه گه ئه

 کی یه وه النه بوونی جوو ین، بۆیه  پراکتیکدا هیچ ناکه م له کشین به ی بۆ ده و ناه و ئاخ پمان ناخۆشه
کی  یه وه نه بوونی جوال رک له ره یی هیچ زه وه ته ی نه وه  بزووتنه پموایه.   ژنان زۆر پویستههزی خۆو به ربه سه
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ت  سه ب ده  ده  بۆیه، شهیی وه ته ری ئازادی نه  زۆر یارمتیده وانه  پچه کو به  ژنان ناکا بههزی خۆو به ربه هس
ی ژنان  له سه مه  بنین که وه ب کۆتایی به ده .تر  پاشکۆی ئامانجی  بیکاتهک ک بدا نه یه وه ها جوالنه ی وهت یارمه
یک  ڵ کۆمه  گه  له وه رووبوونه ک بۆ رووبه کۆیه سه ک  ی جاریش وه ربهکی ئیدۆلۆژیک و زۆ یه له سه ک مه وه
ک کورد   وه زۆر گرنگه ڕاستی به. کاربنین بهتر  و ئامانجی ست به بۆ مهو و مافی ژنان   کشه ر له ده تر به ی له سه مه

 بۆ  تر ئمه کی  واتاییه  به ،وه ینه  بکه  دووبارهکان هب ره و عه تورک، فارس ی وه ناتوانین تاقیکردنه   بزانین که ئمه
  کی زۆر جیاواز له ب ڕگایه  ده مانه تی هه و کلتووری سونه  نوان مۆدرنیزم  له ی که باییه و ناته ری ئه سه چاره

ین،   بکه مان ژنانه گاکه ی کۆمه مک کلتووری پیاوانه ب که  ده جۆرک ئمه  به،ر  به  بگرینه که وتانی ناوچه
ر  سه  چاره حاله ی ژن مه له سه  مهنی که نه   ژنانه  بهاگ ی کۆمه کلتووری پیاوانه  شک له بهر  گه ئهی  که ڕاستییه

،   و نییه بووه کی نه دا ژن جگایه گای ئمه یبی کۆمه قلی غه و کلتوورو عه  ئایین دا له  بنچینه  له چونکهببت 
  گای ئمه  کۆمه چونکه ی  بکه و شته  ئهئاوایی ناتوانی ڕۆژ ند پۆژه چه نی کۆپیکرد  بهنھا   ته شه ربۆیه هه

شکشکی غه نھا به تهکانی  مرۆڤه یانی  یه یبی هه  و غه کی زۆر ساویلکهمو  ، ئا لهن توانن قسان بکه یبی ده  م
  تی ئمه کان یارمه  گشتییه  شته ناوی کوشتنی ژنان، ک بوویت به یه ڕووی دیاریده دا کات ڕووبه گایه کۆمه
ک دابن   جیاوازییه ب تۆ لره تر ده کی  واتایه ی به وڕوپی بکه تی ئه زمی شارستانییه ب تۆ هه ده کو به. ناکات

تکی   شارستانییه ینه یکهرگرین ب وڕووپایی وه تی ئه ب شارستانییه  ده ئمه. ت  نوان کلتوورو شارستانییه له
   ڕۆژئاوا بهتی شارستانییه  که  ئیسالمی سیاسیوتی   ڕهی رۆژهپ   ک له  الیهدوور بگرین لهخۆمان و  خۆمای

م  ئه. کا  ده  ئیمپریالیزم پناسه وڕوپی به تی ئه  شارستانییه ی که یه پۆژهو  تر له کی الیه لهباو  ناوده" ساد فه"
  . نینو ژنانی کوردستان ی کورد وه ته  قازانج نه  هیچیان له دووانه

  -کۆتایی-                                                     
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