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  :رکوک به
ی  زراوه می دامه هه  کۆنفرانسی پانزده شداریکردن له ستی به به  مه  بهڕۆئیا تلوعیی ڕابردوودا، خاتوو  فته هه له

  وای سایته  هه ک له روه هه.  و وته  چو بۆ ئه وه تی کوردستانه  ڕۆژهه  ئامان، له کانی ژنان، له وه لکۆینه
شی کردو وای  ردانی باکوری کوردستان و تورکیه یدا سه شته و گه  ناوبراو له وه کانیشدا بوکرابوه کوردییه
.  بووه یال زاناش دانیشتینان هه ڵ خاتوو له گه ی کوردستان له شه وبه ری ئه ڵ ژنانی تکۆشه گه وتن له چاوپکه

 کوردستان و ئران  کانی ژنان له شهر ک سه  پزی له تکی به  کۆنفانسی ناو هنراودا بابه  لهڕۆئیا تلوعیخاتوو 
.  کی شایانی لکراوه و پشوازیه  کردوه که شی کۆنفرانسه کانی ژنی کورد پشکه ر کشه سه تیش له تایبه و به

باتی  بوونی خه جیاواز نه"رخانکرا بوو بۆ ی خاتوو ڕۆیا ته که  وتاره شک له  به  که  پدانه شیاوی ئاماژه
* ت ماهباز عفه خاتوو عفت  که ری کۆنفانسه وروبه  ده ر له هه". یی ژنانی کورد وه ته ی نهبات  خه فمینیستی و

زیش  ئه.  وه ته دا بوکراوه**"اخبار روز" سایتی و له نجامداوه یا ئهۆئڵ خاتوو ڕ گه رفراوانی له کی بهیڤین ڤپه هه
  نگه و ده کک له یا یهۆئ بگوترێ خاتوو ڕ یستهپو. ر کوردی  سه ته رمگاوه نم پدا بوون وه ک به روه هه

رکی دیاری بواری ئاشتی و  باتکارکی دسۆزو تکۆشه بیسرێ و خه  ده وه تی کوردستانه  ڕۆژهه  له  که یه ناوازانه
نانی رز هاواری ب مافی ژ نگکی به ده کات و به  ده وه کورد بوون و ژن بوونیه و شانازی به ئه.  کانی مرۆڤه مافه

  .کشم  ڕاده که یڤینه ڤپه قی هه ی ده ده رنجتان بۆ خوندنه سه. چرپن دا ده وانی دیکه  گوی ئه کورد به
  

  
  :ڕۆئیا تلوعی

  ب کانی خۆمم هه خوازم مافه م، کوردم، فمینیستم و دهمن ژنم، مرۆڤ
  

ری فمنستی کورد،  سهری بواری ئاشتی و مافی مرۆڤ، نو ڵ تکۆشه گه یڤینک له ڤپه هه
  یا تلوعیئڕۆخاتوو 

  ت ماهباز عفه: کردنی ئاماده
  زیزی  خالید عه :وه  فارسیه رگانی له وه

  )م، برلین هه  کۆنفرانسی پازده-کانی ژنان وه ۆینهی لک زراوه دامه: یڤین ڤپه شونی هه(
 

  ؟  نویاندا چیه ر بارودۆخی ژنانی ئرانی و شونی فمینیسم له سه  له نگاندنی ئوه سه هه: ت ماهباز عفه
  ین کهبین  ده وه ینه  فمنیسم لک بده ت به باره تی گشتی ژنانی ئران سه ر بابه گه  ڕاستیدا ئه له: ڕۆئیا تلوعی

 مافی ژنان ژرپ  وه کرده وێ به  له بۆ؟ چونکه.  بار نیه  له  بۆ فمنیزم هنده که رجی ئستا دۆخه لومه  هه له
 هۆێ   به ن که ژنانک هه و  روا ماوه  هه وه کانیه شوه تی باوک به جۆرو  زنایه هشتاش مه.  که  ڕاستیه مه نرێ، ئه ده

:"  بژن یه وانه  له دایکانی ئمه.  ند کردوه سه نوسی خۆیان په  چاره وه کانه  کۆنه یتهر و نه وتوانه ڕی دواکه باوه
  یه وانه وه یان له"  یه  مافت زیاتر هه  ژنانی دیکه ، خۆ تۆ له که ره یه، ئیتر چیتان گه ه و ر ئه  ئیتر ژن هه سه به
شی   به تی به  کۆیله ی که و ژنانه  ئه .سپاون  چه وه تهری  نه  توندی به  ژنانیش به ندک له هه. هزرن ندک ژن نه هه

ش  ژنی دیکه. خوا ترس بن  ژنی داپۆشراوی له نگری  ی مرد و الیه پۆکه  ژر چه  که ندیانه سه زانن و په ژنان ده
   له یه وانه له.  پش نه به  جۆرک ژیانیان ده ک به نی خه گشتی کۆمه به.   نیه یه و شوه ڕیان به  باوه ن که هه
ر یان هزی سیاسی   نوسه ن که ش هه ژنانی دیکه. دا ریان چی ڕووده وروبه  ده  له ب که  بۆیان گرنگ نه وه ڕته بنه

ندی  یوه ری په وانه چکه ئه.  گادا گرنگه  گۆمه  و بوونیان له وه نه که  ژیانیان بیرده ت به باره م سه نین به
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کانک چ  گادا ڕاته وتووی کۆمه  ناو توژی دواکه توانن له  ده داو توژاکن که ۆمهڵ ک  گه باتکارانن له خه
  وه  ژنانی فمنیستی ئیسالمیه له. ژمردرن ڵ ده کانی کۆمه)نوخبه( شک له  به  به  توژاکی ژنانیشن که .ن بکه
   له ن که تاقمکیش هه.  نیست بونیان تدا نیهربینی فم تی ده  ئازایه مانه م ئه به". الئیک" تا ژنانی  بگره
و  کردوه یا نه ری خۆی په رو ڕکخه  هشتا ڕبه م بزاڤه  ئه ند که رچه ن، هه که  کار ده وه سیوی بزاڤی ژنانه په
ادی خاتوو ش.  ج کردندایه  واری جبه ی بزاڤی دیموکراتی ژنان له  ئاراسته م بزوتنک به  ڕکخراو، به بۆته نه
ت  سه ن ده ندک ژنانی خاوه ن و هه  هه  نمونه تانه م بابه کان نوسیبوو، له ر کشه سه ی له خنه در وتارکی ڕه سه

   .ی ژنان وه کانی بزوتنه شه  ناو به خرنه تیش ده سه  ده یان نزیک به
  .تدار ناژمردرێ سه انی ده ژن کک له یه در به ، خاتوو سه ی من ئاگام لیه وجیه تا ئه: ت ماهباز عفه

. رنی نابینم رنی یا ئه  نه موو شتک  هه ز ئه.  تداره سه در ده  خانم سه بوو که وه نه ستم ئه به مه: ڕۆئیا تلوعی
  .شیاون نی ئاکاری شیاو نه و خاوه یه رنیان هه رنی و ئه نی نه کان الیه مرۆڤه
  ی ئران بدوێ؟  کۆمه تدار له سه نی ده ژنا ت به باره  سه تکایه: ت ماهباز عفه

  کانی خاتوو شیرین عبادی که  بۆچونه یه وانه  من له بۆ ونه.  وه گرته وانیش ده ت ئه نانه ته: ڕۆئیا تلوعی
ری داناپۆش و  ی وت سه وه ره  ده الم کاتک ناوبراو له م، به که ند نه سه ، په یه  چاکسازی هه هشتاش هیوای به

  و به ی ئه م ئاکاره گرێ، ئه رچاو ده به  له و یاسایه  ئه وه  ناوه نیا بۆ ڕزگرتنی یاسای وت، له  ته ن که یه گه هڕاد
   .نم ر داده رنی و کاریگه ئه

  . نجامداوه رنیشی ئه خاتوو عبادی زۆر کاری ئه: ت ماهباز عفه
  و که یه لکی باشی هه س کارگه ر که هه. ینمش یان سپی ناب  ڕه گووتم من هیچ شتک به: ڕۆئیا تلوعی 

  من خۆم به. ز دژیانم و ئه رنین  نه وه زه ی ئه  ڕوانگه  له  که یه لکیشی هه نده و کارگه سه موویانم ال په هه
 قۆناخکدا  ی فمنیسم له  و زاراوه ر فمنیسم کراوه سه ی زۆر له نده  ئران پۆپاگه له. زانم فمنیست ده

؟  ی ژنانت بپرسیبایه فمنیسم چیه  زۆربه ر له گه ت ئه نانه ته.  خراپی شوندرابوو لک به و گه ست بووه ربه هب
رم   شه و وه بوونه و سوور ده" وه نه که  بو ده زی هاوشوه گه ڵ ڕه گه  سکس له ی که و ژنانه یانی ئه" یانگوت ده

   . گرتن دایده
ر توژی   سه  ئران، له ک له یه وه و پش لکۆینه مه وت ساڵ له  ڕکی بم حه وێ به هر بم گه ئه: ت ماهباز عفه

م  زاییان له ک شاره یه  ژنان تا ڕاده بی که رده یان ده وه کان، ئه ومه.  چوو ڕوه ، به وه ستنه م به جۆراوجۆر له
  . یه  هه ته بابه

کی  یه  فمینیسم کشه  که دابراوه ه هه تکی به  ژنانی ئران بابه رله بۆ زۆ  که یه وه بۆچونی من ئه: ڕۆئیا تلوعی
و  ن یانیش ئه زی لبکه  ژنانی فمنیست حه  هندک له یه وانه له.  ڕاسته  نه وه  کاتکدا ئه  له . یه وشتیانه ب ڕه
  .زانن رنی نه  نه  به زه حه

  ن؟ که  ده سه بۆخۆتان چۆن فمنیست پنا ئوه: ت ماهباز عفه
  .زانم  سۆسیال فمنیست و لبراڵ فمنیست ده وک له  تکه من خۆم به: ڕۆئیا تلوعی

  ....گونج؟ یان  تیدا ده کی تایبه ی ئیدئۆلۆژیه  چوارچوه ی تۆ له م هزره ئایا ئه: ت ماهباز عفه
یاندا دمۆکراسی و ئازادی و ئاسایش بۆ  نو  له ن که و وتانه  بۆ من ئه  یان چوارچوه نمونه: ڕۆئیا تلوعی 

خوازن   ده  لیبراڵ فمنسم که ت به باره یا سه.  کی باشه یه  وتی سوید بۆ من نمونه ، بۆ ونه ڵ دابین کراوه کۆمه
و  من له.  یاسا باشه.  کی شیاوه یه میشم پ نمونه ن ئه نجام بده ندی ژنان ئه وه رژه  به ری یاسایی له هندک پوه

ب و  کاندا بزر نه رتوکه  دووتوی په ند بکرێ و له سه ب په کانی ژنان ده  کۆنڤانسیۆنی مافه دام که ڕه باوه
ت  باره  سه که  باسه دواوه  به16ی   ماده له. رگرا کانی مرۆڤم وه من کۆنڤانسیۆنی مافه. ج بکرێ  جبه وه کرده به
ی   چوارچوه ر حاڵ من له هه به. دا جکردنی یاسا پیشانده  جبه گرنگی وه م ڕوه تی، له جکردنیه  جبه به

کانی  ی بگرم و چاکه که رنیه  ئه نه ر کارکدا، الیه  هه  له کۆشم که  تده ربۆیه هه. تیدا ناگونجم ئیدئۆلۆژی تایبه
  .بچنم
 کۆنفانسی -کانی ژنان وه کۆینهی ل زراوه دامه"  ت له که یڤینه تای دستپکردنی په ره  سه تۆ له: ت ماهباز عفه
تان  که سته به توانن مه ده" یدا باسی لکرد که  پیڤینه  هوما ناتق له م که و ژنه ر ئه ز هه ئه:"گوتت" م یه پانزده

  ڕوونتر بژن؟
کی  ه نو ئدئۆلۆجی موو ژنان له ب هه پتان وانه"  یڤی و گووتی په ر ژنان ده  سه خاتوو ناتق له: ڕۆئیا تلوعی

نجام  لکی چاکیش ئه ن و کارگه ده ن، بۆیاخی لده که  ننۆک درژ ده  که ن لک هه ژن گه. گونجن تیدا ده تایبه
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ی توندی  وه توشی دژکرده دا توشم به که  کۆنفرانسه  له نگه  ڕه دۆستان پیان گوتم که".  ریشه ن و کاریگه ده ده
و  زانن و به ست ده ربه کی به یه  وشه  ناسیۆنالیسم به  سانکهس،  ب و یانیش هندک که وه ئیدئۆلۆجیکه

   فمنیستکی ئیسالمیم و نه ز نه ئه. سپنن ی بیچه وه  بۆ ئه  یه یان هه لکی ئاماده گه" ئاتیکت"،  سته به مه
رم  وروبه ی ده ینگه ژ م له ده وده هه. ی کرد  خاتوو هوما ناتق پناسه م ژنکم که فمنیستکی مارکسیست، به

  .کان ناڕوانم  کشه ش و سپی له ز ڕادیکاڵ یان ڕه ئه. ب ریم هه کاریگه
نگ و   ڕه یشتم که کوو گوگرک، وا تگه رتبین وه تدا ده که  ئاخافتنه  له ی که یڤانه و په م ئه به: ت ماهباز عفه 

  ی که و جیاوازی دانانه هۆی ئه  ب؟ به وه ۆی کوردبونتانه ه  به مه کرێ ئه  ده مه ئایا ئه!.  یه شی هه بۆنکی دیکه
کانی دانیشتوی ئراندا  یه)  نوسرواه" وم قه" دا که قه  ده له(ی وه ته  نه تیه مایه ر که سه سانکی دورو درژه به

  و ی ئوه، ئه یڤینه م په ه ئ یه وانه تی و له کی کورد کشاویه  خه ک که یه وه وسانه ر بارودۆخی چه به ڕێ و له په تده
رک،  ک لکۆه  ناچار وه  ئوه  که یه  هه وه وانه  ئیدئۆلۆژی ئه ندی به یوه کان په  ڕکخراوه  به ته  تایبه ی که شه به
دوای   به یشتبم که  گه و ئاکامه  ژیاندا به  له مۆ له  من ئه یه وانه له. تاندا گونجاند که یڤینه  په تان له م کشانه ئه

  ؟ توانینی تۆ چۆنه.  بت ه ش هه  بۆ ئیدیکه وه که مه م وابیرناکه  به ه وتن هه ئیدئۆلۆژیک که
   پۆلکی دیاریکراو دواوم که ت به باره ز سه  ئه ستتان کرد که ی مندا هه که یڤینه  په  له رێ ئوه ئه: ڕۆئیا تلوعی

  تیم هنا؟ لکی تایبه اوگهب؟ ن کی ئیدئۆلۆژجیم هه یه وه ڕوو بونه ڕووبه
،  وه  لک بدرته و شوه توانرا به شدا ئه و کاته ر له بی و هه ر ئه کانی تۆ وای ده یڤه ک په ریه سه له: ت ماهباز عفه
ک  سانی وه کانی که ڵ بۆچونه گه  بۆچونی من له ش به مه و ئه! گونج ی ئراندا نه  چوارچوه  کوردستان له که

ی ئراندا بژین و   چوارچوه کان له یویست کورده  ده سکی جاکسازیخواز، که رانی کوردی ئران که هقاسملو، ڕب
ی   ئاراسته ی به و بوچونه  پشی ئه وکی زۆری بۆ بردنه و هه ئه. خوازیاری کۆماری فدراتیڤ بوو بۆ ئران

کانی تۆ  یڤه په.  پناویدا دانا و گیانیشی لهکی کورد دا  یی، بۆ خه وه ته ی نه وه وسانه  چه کۆتایی هنان به
  ن؟ وه  دوای چیه  به  ئوه ی که وه گوراند و ئه گشتی پرسیاری ده به

ی   باره م له  ڕاستیدا من باسی دوو س نمونه  له  بوو،  ژن و مودرنیته ت به باره  سه که یڤینه په: ڕۆئیا تلوعی
 ڕۆی ژنانی ئران  م کرد که وه ی ئه  ئران، پناسه ردنی ڕۆی ژنان له ناو باسک  کرد، و پاشان چوومه وه ئرانه

دا  م دواییانه له. گرێ ردێ و جی خۆی ده  ئراندا هه  له مۆدرنیته.  یه  ڕۆی ژنان هه ڕم به ز باوه و ئه  چیدا بوه له
  ت به باره ین سه که زده یه و حه ت ههکت کا  خوله40ن   تۆ ته فوونیان بۆکردم و گوتیان که له  ته وه ه"بنیاد " له

دا  ندییه یوه م په ر له گه" وێ دوچاوی ساخ کور چیت ده" منیش گوتم. ڕۆی ژنانی کوردستانیش بدوی
  به. ، بناسنم وه ی خۆمه  ڕوانگه کانی ژنانی کوردستان له  کشه بم که بت زۆریش شاد ده کم هه یه وه لکۆینه

  م کرد، له م کاره بۆ ئه.  کوردستان بناسنم و پاشان ژنانی کوردستان تاوه ره  سه  له پویستم زانی که
ناساندوه و   یاخی و جیاوازیخواز  کانیان به کانی ئیران کورده تداره سه  ده شدا گوتم، چونکه که کیه پشه

 بھننه   که کیشیان نیه یه کان ئرانین و کشه  که کورده پاندوه م خۆی سه رده ڕوانینکی پان ئرانیستیش هه
یشتنکی  هیچ کاتک تگه.  پاڵ نه ده  گوڕێ تاوانی جیاوازیخوازیان ده ریش چتک بھننه گه گۆڕێ و ئه 

ش ڕزیان  گرێ و ئمه ک ڕزمان لده ، خه مان نیه ک کشه ڵ خه گه  له ئمه.  بووه ر کوردان نه سه  له قینه ڕاسته
   هاتبته و پرسیاره  بۆ هندکان ئه یه وانه  له م که  مژووی کوردستان بکه  به بوو ئاماژهک  ره گه. نین بۆ داده
تکی  شیمه  و کوردستانی ئیراک؟ بۆچی حه  بۆ کوردستانی ئران، کوردستانی تورکیا، کوردستانی سوریه پش که

  .. وه کوترته ریان ده تی و سه مایه  که هبت کرێ؟ بۆ کوردستان ده ش ده ر چوار وتدا دابه سه  ملیۆنی به40 -30
  .بوو کیان نه یه  کشه وه کان پکه ک بۆ خۆیان یانی ئرانیه  بۆچوونی من خه به: ت ماهباز عفه

 مژووی  م به کورتی ئاماژه ز به ؟ ئه وه کردوه  جیابوونه م به مدا ئاماژه که  کوی وتاره من له: ڕۆئیا تلوعی
و  نگ بوه  هاوده میشه  هه وه ی کورده وه ی بزوتنه  ڕوانگه  له  ژنانی کوردستان کرد که م به اژهکوردستان کرد و ئام

م   به  بووه خۆیان نه ربه تی و سه  بزاڤکی تایبه ژنانی ئمه. شدار بوون دا به وه م بزوتنه ، ژنان له وتووه یان دواکه
ورکی   بزاڤی ژناندا ده  له وه  کرده کان به  پارت و ڕکخراوه ندک له  هه رگم که  وه و ڕاستیه ناتوانم چاو له

. رجکی میلیتاریستیشدا بوو ب لومه  هه ر له گه ت ئه نانه ته. ر  ده  ماڵ بنه  ژنان له ی که وه ، له رنیان بینیوه ئه
وری  کارم ڕۆڵ و ده ز نه ش ئه ربۆیه هه.  نجامداوه جی ئه لکی به دا کار گه ستنه م به ت شاش بۆ خۆی له نانه ته
  .گرم ر چاو نه به  له ه رنی کۆمه ئه
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تی  سه وان بۆ جگیرکردنی ده و ئیدئۆلۆژی ئه کی توندوتیژیه  همایه که که  په  بۆ ئمه لره: ت ماهباز عفه
 ڕکخراوی کوردی  ان واتهو ت له نانه  ته ئوه.  نکی باشیان نیه وان دیمه کاندا ئه  نو ئوروپاییه له.  توندوتیژه

  .دوان  ده وه دانی زۆره  پدا هه ش به)که که په(تورکیه 
یی کورد  وه ته ی نه وه  بزوتنه چونکه. م بۆ من نا  ترسناک و تۆسن بن به یه وانه  له بۆ ئوه: ڕۆئیا تلوعی

  خۆ له ربه  سه یتوانیوه اڤی ژنان نهش بز مه ر ئه به ر له بووه و هه ر ژنانی کورد هه سه وخۆی له ری ڕاسته کاریگه
  وه  جونه ی که له  ئامانجگه و تی ئه ریه خوازراو ناتوانم کاتیگه خوازراو یان نه. وێ رکه یی ده وه ته ی نه وه بزوتنه

ێ ش بتراز وه له. زانم رنی ده  ئه  گۆڕو ئامانجیشیان به رچاو ناگرم و هنانه به  له یبوه ر ژنان کورد هه سه له
 و کوردبونیش جۆرکی  وه وسانه ر حاڵ ژن بوون جورک چه هه به.  بوه تی خۆشیان هه ی تایبه مه ه نگوچه وان ته ئه

  . یه وه وسانه  چه  له دیکه
  ر وتک بته مریکا یان هه ین ئه ر سبه گه  ئه رچاو، که  به تواندرێ ئاوا بھندرته یی ده وه ته یی نه وه وسانه  چه

 گوتوبژدا   له رمی و زمانی فارسیش له  زمانی فه بنی و زمانی خۆی بکاته  خاکی خۆی بقه ، و ئران بهئران
دا  و کاته ر له ب و هه  زمانی فارسی ڕی لبگیرێ، مافی خوندن و نوسینت نه  به وه  گوتنه وانه.  وه بھرته

،  وه وسانه  ژر چه کیدا بخرنه تیه مایه  که ست بت و ئوه له رده مریکا سه ئه.  بستنن  ئوه ئیمکاناتی ئابووری له
  ب؟ ئایا پتان خۆش ده

.  یه النی ئرانیش هه موو گه ش بۆ هه م پناخۆش بونه س پی خۆش ناب؟ و ئه  که دیاره: ت ماهباز عفه
و   دۆخکی ئاشتیانه ۆی لهلتوری خ  زمان و که سک بتوان به موو که  هه م که وه نگری ئه  من الیه سروشتیه

  .ن بت نوسی خۆیدا خاوه  دیاریکردنی چاره س بتوان له ر که دیموکراسیدا بژیت و هه
  و فارسه ر ئه هه.  پش الن هاتۆته  بۆ گه وه شه کی دیکه  الیه کان و له  بۆ کورده یه م کشه  ئه باشه: ڕۆئیا تلوعی

و پشلکاری و ب  بژم ئه  من ده  که دایه لره. ر هناوین سه ان بهی یه و به کانیان ئه ته  حکومه دسۆزانه
  ت به باره ک سه)ڕفراندۆم( هیچ گشتپرسی تا نوکه.  نجامداوه  ئه  کانی ئمه ر مافه رامبه یان به مافیه

ی پیان   مافیهشی و ب موو ڕۆژ ڕه و هه ک پاش ئه  خه ، من نازانم که کراوه کی کوردستان نه کانی خه داخوازه
   .وه نه ده ریان هناون چ ومک ده سه  و به وا دتراوه ڕه

نجام  ره  پی خۆیان چوون و سه ک به ریش خه گه ب، ئه ڕێ با ڕفاندۆم هه م لگه من ده: ت ماهباز عفه
 وتانی  ندک له م هه ، به ناکرێ بژین به: ب خۆیان هه ربه یان ویست، خوازیار بن وتی سه وه جیابوونه

ر  گه ئه. واو بوو  زیانیان ته دا توشی گروگۆلی زۆر هاتن، به وه  جیابوونه تی ڕابردوو له تی سوڤیه کیه کوو یه وه
دانی  ێ ئاوه وه ر ئستا بتانه گه. شتان  به بته وی وشک نه ڕن زه م لگه  به مان خواردوه ش مافی ئوه ئمه
ی  وه بووکردنه ره یی ئران بۆ قه وه ته موو سامانی نه وت و هه  نه شی خۆمان له  به  به  ئمهڕن  لگه وه نه بکه

  ر بکات؟ سه  چاره یه م کشه  ئه یه وانه تی له الیه خۆیی وه ربه سه. تبکۆشین
، من ئژم  که ره لم خۆش گه ز فارسگه ئه.  یان خواردوه کان مافی ئمه ارسه ف من نام که: ڕۆئیا تلوعی

النی  بان و گه کان، هی عاره مافی تورکه.  مووانیان خواردوه ، مافی هه یان خواردوه کان مافی ئمه ته سه ده
 ناساندوه و  ی فارسه وه ته هم ن ری ئه  نونه  خۆیان به بۆ؟ چونکه.  لی فارسیشیان خواردوه ت گه نانه ش و ته دیکه
 و  ناوه وه شم پکه ڵ فارسک ژیانی هاوبه گه من له.  و پخوستیان کردوه گرتوه رچاو نه وانیان به کانی ئه مافه

،   بوک کورده زورمی گوتبوو که ی خه ماه  بنه کاتک به. ژیم ڕێ دموکراسیدا ده وپه له.  یه ژیانکی باشم هه
 من باشترین  یڤدا دیانیان پدانا که ی دو هه ماوه وان له م ئه به!. هنی ها  نه والیه ئهنیشکی  گوتبویان که

  .بوکیانم
وان   ئه  که وێ و ئاواتمه کی ئرانم خۆش ده موو خه وین، من هه رکه ده الن وه ی گه  کشه  له چاکتره: ت ماهباز عفه
ی  ر کشه سه شدار بن، و بچین له نوسی خۆیاندا به کردنی چاره دیاری  له وێ بتوانن ئازادانه ر چۆنک بیانھه هه

   گوایه کانی کوردستانی ئیراکت کرد که جۆرک باسی کورده تۆ به: هنا تدا ناوت که یڤنه  په  له ژنان، که
ڕی  باوه  و پیاوانی کورد به نو چوه  بوون ، له پۆکه وان ژر چه  ئه ی که و هۆیه  کوردستان به پیاوساالری له

  له!  جۆرک ئازادترن  ئازادن یان به رمانه م هه و ژنان له یه ڤی مافی ژن و مران هه ک هه  وه واویان به ته
 نوان   کوردستان خۆسوتاندن و خۆکوشتننی کچان له ن له کان ده ژماره زانن و ئه من ده کاتکدا خۆتان باشتر له

 نین  وه  ماه  له  ساالرانه و پیاوه ر ئه کانی هه  هۆیه کک له ر یه گه  بۆچی مه، مدایه ی سھه  پله کانی وت له شاره
  ؟  وه یه که  چۆن شی ده م ناکۆکیانه ئه! ر لوتیان؟  سه ننه یه گه  گیانی ژنان ده که
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کان   ئرانیه اک لهم پیاوانی کوردی ئیر ڕ ناکه ، من باوه تدار بوه سه تی ده گایه به ره  ده  ناو خۆی ئیراکیشدا که له
کانی کرمانشان توزک ناسیاویم  ڵ کورده گه کانی ئرانی، من له ڵ کورده گه ندی له یوه  په  له بۆ ونه.   پشتر بن له
و   مای ئه ژیام، کاتک له و الییی بوون، ده  ئه ی ئوه وته  به کی کورد که یه ماه  نو بنه ک له یه ز ماوه ئه.  یه هه

شم بینی،  م شتکی دیکه به.  وه بیرم ناچنه  له وان بینی که م له ویستی فره میوان بووم سۆزو خۆشه  کوردانه
موویان  کرێ بژم هه ک برا بوون و ده وان چوار خوشک و یه ئه.  مادایه تی پیاوان له زنایه ویش مه ئه

یان خۆ .  شم دیتوه کی دیکه  و گه که یه  نمونه مه ئه!.  بوون ماه م باوک و برا خوای بنه واریش بوون، به خونده
ڕوانینی .  بگرێ رچاوه  باوکساالری سه توان له ده: ت پیان کرد ژمارک که بۆخۆت ئاماژه کان و ئه سوتاندنه

او کسانی ژن و پی چ یه  پیده  که که یه شوه ڵ ژنانی کوردو پیاوانی کوردستان به گه ندی له یوه  په ت له که وتاره
  . چوه ردا نه سه ر بۆنی پیاوساالریشی به ڕتدا کوردستان هه بنه  له  که  و وادیاره ب وێ بوونی هه  له لک ساه گه

ی فارسم  وه ته ی نه زلزانانه  خۆ به ) ناسیونالیستی(یی وه ته ستکی نه می شادا هه رده سه من له: ڕۆئیا تلوعی
وانیان  کانی ئه  الوازه  خاه میشه گرت و هه م ده که یی یان به وه ته ی نه کهکانی دی تیه مایه م که رده  هه بینی، که

  کردنی ناوچه بینی و به میلیتاریزه شییان ده  ڕه میشه بینی و هه ده کانیان نه رنیه  ئه نه  و الیه وه کرده  ده وره گه
زکی   حه وه ریشه  ده من له..  وه ی دینه گه ڕوان ، له هزکرد و به جۆرکی دیکه یان به  ڕوانینه م شوه دیسان ئه

  وره ک گه یه  ڕاده کان به شاییه کان و ڕه موکورتیه کان الوازی و که وه ته  باسی نه نه گه بینم کاتک ده یر ده سه
کان  رنیه  ئه کان و خاه باشه ر شته سه ن له ت نایه یڤن و قه په دا ده ندییه یوه و په ندین کاتژمر له بینن تا چه ده

   یان به کانی ئمه، هنن، وتیه میان ده رهه کانی خۆمان به ره رهنه  ده ی که و فیلمانه ت ئه نانه ن و ته باس بکه
  .ناسنن  ده بری و شیردۆش یانیش شوان و شتی دیکه

ن کرکاری   ته ن ئمه کان پی ناڕازین و ده  و تورکه یه  ئامانیش بوونیان هه  له م کشانه ئه: ت ماهباز عفه
  ..و! ر نین بینا سازی و گسک لده

  . یه رو دوکتۆریش هه  کوردستان مامۆستاو نوسه م له ، به یه  هه و توژانه من ڕزم بۆ ئه: ڕۆئیا تلوعی
  رن؟  بۆخۆشتان دوکتۆرو لکۆه بۆ ونه: ت ماهباز عفه

ش  من مرۆڤکی گه. م که  و کار ده یه تیم هه ی تایبه تاقیگهی من دوکتوری زانستی تاقیکاریم،  به: ڕۆئیا تلوعی
  کراوه ر نه سه  هشتا چاره ییانه ه ی کۆمه ر ڕوانگه گه ئه.  یه ، باوک ساالری هه یه  بوونی هه ندییه م پوه ئه. بینم
  متر له ی ئۆ کان، که ترسی ئن ج کان له پیاوه. کات  ژنان ده  پشتیوانی له  که یه نایدا ئن جی ئۆ هه  په له
  نده  من چه کان بژم که  بیانیه م و به زنتر بکه کان مه شه  بھزو ڕه وێ خاه من نامه. ن ده کانیان ئه ژنه
یه،  تشم هه کو ئژم ژنکی کوردم، شارستانیه به. کانیان ی فیلمه  سوژه و ببمه تم نیه شم و شاستانیه ڕه چاره
کانی ژنانی پۆل پۆل کرد و س  باشی داخوازیه داخی به ره خاتوو مھاباد قه.  راوهنجام د لکی چاکیش ئه کارگه

و  شه  گه وه ئایا ئه.  نده مه هره  به  جیاجیاکانی کوردستان، شه به ڵ ژنانی کورد له   گه  ڕواژ له  له سایشه
  پرسن که  ده  روناکبیرانی ئمه لک له وێ، گه زان چیده  ده  که یه  وشیاری هه نده وه ؟ ژنی کورد ئه وتن نیه پشکه
لیان   تاران ئین جی ئۆ گه  له بۆ ونه.  که ره مدا پیان ئژم چیمان گه وه وێ، منیش له  ژنانی کورد چیتان ده ئوه
  ردان که کو   به ت باره  سه  باوه و توانینه ر ئه هه.  وه چنه کانیاندا ده  داخوازییه ریکن به  خه  تازه  که یه هه

وان   ئستا ئه ب ژنانی فارس بین باشه ده. ی بگیرێ وه ب ڕێ له ده.  یه شی ڕه ڕوانینی باو بۆخۆی چاره
لکیش   ژن گه به. بینین  نه وانه  ئه ھناب، بۆ ئمه  هه  ئمه ند ڕۆژ زوتر له  چه نگه رنیان ڕه نگاوی ئه هه
  . ناویاندا ین له کانیش هه کتورهی دو م ئمه سوتنن به  خۆده ن که هه

  ر بارودۆخی ژنانی کوردستانی ئران بدوێ؟  سه مک له  که تکایه: ت ماهباز عفه 
وێ  ی له ییه و کراوه ئه.  کوردستانی ئیراکه لک دژوارتر له  کوردستانی ئران گه بارودۆخی ژنان له: ڕۆئیا تلوعی

  . وانمان نیه ی ئه و ئازادیه  ئه ئمه.  وه ی بۆ تکۆشان کردۆته  ڕگه یه هه
  ؟ کاندا باوه  کورده ماه  ناو بنه ئایا باوک ساالی له: ت ماهباز عفه

ژن و . ین که بات ده  خه ریته و نه  دژی ئه  ئستا له و ئمه  باوکساالری هشتا ماوه  که سروشتیه: ڕۆئیا تلوعی
دا  و دۆخه ر ئه رامبه به  له ی ئمه وه  هۆ بۆ ئه ک ساالری نابتهبوونی باو.. کۆشن  تده وانه  دژی ئه پیاوی کورد له

کانیدا   نوان کچ و کوڕه  هیچکات له  که یه ، باوکی منیش هه یه نگی باوک ساالری بوونی هه رهه فه. چۆکدا بین به
خۆ بوونم  ڕ به باوهسکی ڕووناکبیرو وشیاره و من ژیانی خۆم،   و که باوکم مافی خوندوه. نا ده جیاوازی دانه

  . ڕیدایه و په ی من پیاو ساالری له ماه ی بنه وه ره  ده م له به.  زانم بوونی باوکو دایککی وا ده له
و  ی ئه ڕاده.  کوردستان ی خۆم له که  بۆ شاره وه ڕامه د گه شه  زانکۆی مه واوکردنی خوندنی دوکتورا له من پاش ته
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وان  نیا دوکتۆری تاقیکاری ئه من ته.  ژنان زیاتر بوون کردم له ردانیان ده  سه  انه ڕۆژ  بۆ ڕاوژ ی که پیاوانه
ردا بوونی  به رای له ره م سه که  شونی کاره جاروبار له. ییشیان بووم ماه کوو دوکتوری ڕاوژکاری بنه بووم به نه
  ندک له ناویشیاندا هه له". غای دوکتۆرئا"کردم  رپۆشی ئیسالمی بانگیان ده  بوونی سه وه ره سه و به) مانتۆو(

. یڤن په  ده زی هاوشوه گه ک ڕه  و وه وه  بیر بردۆته زی له گه ی ڕه ڵ مندا کشه گه  دانیشتن له یانگوت له کان ده پیاوه
   .بینم کانیش ده نایا سپیه  په ش ببینم، له ن ڕه وێ ته من نامه

وه  تی ژنانه  کاروباری تایبه  به لک که ، ژنگه وه نه که  تۆ بیر دهک دی ژنان وه سه ند له چه: ت ماهباز عفه
   ریکن؟ خه

ندی من زیاتر  یوه په. ستیش کانی ده نجه  په گاته  نه یه وانه ر له  دیارو تکۆشه ی ژنانی فره ژماره: ڕۆئیا تلوعی
موومان  و هه کراوه ش نه دا کوردستان دابه ه بناخ  ژنانی کورد له  بۆ ئمه چونکه.  ی وته وه ره  ده ڵ کوردانی گه له

م  ئه. ی کوردستان بووم) هۆده( دیو  ئژم له  کاتک بچم بۆ سنه بۆ ونه. بت ند دیوی هه کوو ماک چه وه. کوردین
ندی  یوه داخی په ره هاباد قه  خاتوو مه وان بۆ ونه  ڵ ئه گه من له   .ندوه ی سه ره  په ووه ، له لتوری دیوی ئمه که

وان  کانی ئه  و منیش نوسینه وه خوندرته  باشوری کوردستان ده کانی من له واوی نوسراوه ته.  یه زیاترم هه
  . وه خونمه ده

   زمانی کوردین؟  به م نوسینانه لۆ ئه گه: ت ماهباز عفه
ن بۆ  که ریان مش ده انی سهک  مووه دام ژنانک که و بوایه له. نوسم  زمانی کوردی ده ی به به: ڕۆئیا تلوعی

نوسم، بۆ  کوردی ده به. ن کان بکه ره ربه رن به  دژی مشکردنی مووی سه  له ی که وانه ڵ ئه گه ی تبکۆشن له وه ئه
  .م کان بکه ره ر به بت، به بیاتی زمانی من بوونی هه ده  ناهن ئه ی که و پیاوانه نگی ئه رهه ڵ فه گه ی له وه ئه
. شت تا زمانی کوردی فربووم ریم چه وه لک کوره ز گه  ئه رمی وته نیا زمانی فه ی زمانی فارسی ته وه هر ئ به له
 ڕنوسی کوردی فری من  وه بناخه له. واو کارم کرد تا کوردی فربووم  و س سای ته وه گۆڕینه  ناوی نامه به
  .یه م هه ش کشه بوو و نوکه م هه هی زمانی دایک کش وه  نوسین و خوندنه له. کراو بوو نه

  ؟ نده ی وشیاری ژنانی کورد تا چه ڕاده: ت ماهباز عفه
  ...ژنانی کوردستانی خۆمان.   الوازه وه داخه به: ڕۆئیا تلوعی

  ماه  باوکی بنه ن که که وتک ده سوکه  هه ڵ کچان جۆره گه  له  باوک ساالره، ی که مانه و بنه له: ت ماهباز عفه
  ....ر   ده درژه و  یه که کۆه

ر باژکی   هه کاندا پکھاتوه، له  جۆراوجۆره  شاره ک ئاوگۆڕیش له یه م ئستا تاراده به: ڕۆئیا تلوعی
م تکۆشانیان  ، به  نیه کانی دیکه وره  گه ک سلمانی و شاره  وه ڕاسته.  یه لی ژنان هه کوردستان ئن جی ئۆ گه

  ب، ئمه  داهاتودا باشتر ده  له ش که مه باتک ده وڵ و تکۆشان و خه رحاڵ هه هه به.  ندی ژناندایه وه رژه  به له
 و هیشتا وم  م داوامان کردوه یاندنی خۆمان نین، به نی ڕاگه هشتا خاوه. چین و پش ده ره ڵ ڕۆژ به گه ڕۆژ له

  .ب تم هه ی تایبه ڕه م و دو الپه ک کار بکه یه نامه فته ڵ هه گه  له من توانیومه.  وه هاتۆته نه
  ؟ یه ندیت هه یوه دون په  فارسی ده  به ڵ ژنانک که گه ئایا له: ت ماهباز عفه

ندیم  یوه یان په گه  بتوانم له سانکم ناسی که دا که شته م گه م له به.  ر بو نیه هشتا نا، به: ڕۆئیا تلوعی
ندی زیاترمان  یوه  په بار بوو که تکی له رفه وڵ و ده  هه م کۆنفرانسه ئه. نزیکتر ببنکان  ندییه یوه ب و په هه
 گۆڕێ  نه یه  نه م باسانه تا ئه.  منیش ئوه ناسن و نه  من ده  ئوه ب نه نیمان نه یوه  په وه  تا پکه ب، چونکه هه
  .ت م نایه رهه  به ره رامبه  به یشتنه یشتن و لیکگه و تگه ئه
کانی ئرانی،   سایت و ڕۆژنامه نوسین له. نوسی زمانی کوردی نه نیا به  ته  که ند باشه چه: ت ماهباز عفه 

   بشی ڕگه یه وانه له.  تی زیاتری ئمه  هۆی نزیکایه بته  بۆچوون و بارودۆخی ژنانی کورد ده ئاگاداربوون له
  . وه دا بدۆزرتهی ئران  چوارچوه ک بۆ کوردستانی ئران له یه چاره

تی   ڕۆژهه  و له  ژنه م مرۆڤه  ئه کوو مرۆڤک که وه. م که ست پده  فارسیش ده ریکه نوسین به خه: ڕۆئیا تلوعی
نی   خاوه م که که ز ده  زۆر حه وه  ده بۆخۆم له.  خوازرێ مرۆڤه ، بخوازرێ یان نه  دایک بوه  کوردستان له ناڤین و له

   ببینم له  که یه  لۆجیکیشم هه نده وه م ئه ر بت، به به سته کانم ده واوی مافه دا ته و وته له  ک وتک بم که یه
. وری خۆما سنور بکشم  چوارده  به وه و پویست نیه سدرنه  ده وه کرده  به ریکه کان خه مۆدا سنوره جیھانی ئه

. ند بین مه هره موشمان لی به ب ڕزیشی لبگیرێ و هه هموو مرۆڤک و د کانی مرۆڤین بۆ هه  خوازیاری مافه ئمه
ی ژن  وه وسانه ڵ چه گه کان چ جیاوازی له ی کورده وه وسانه وه، چه وسنته چه  نه سکی دیکه سک که هچ که

  یچژن؟ کان ده ستی سپی پسته ده  به کان که شه ی ڕه وه وسانه  نوان چه  له یه ک هه ؟ چ جیاوازیه یه هه



 7 

کانیش ل بزارن و  ش پسته  ڕه  که  چتکه مه ئه. تی یه  فمینیستکی کورد هه م که که  باس ده و کشانه من ئه
ک  ڵ ژن بوونداو وه گه له. کان نیه  سپیه ی فمینیسته کو کشه  وه یانه کان هه شه  ڕه  فمینیسته ک که یه ئژن کشه

 کوردستانی کوردان،  له. بن کانمان لک داده ندک شونیشدا کشه  هه کان، له شه  هاوبه ک دانانی کشه یه
ب  دایکی کورد ده. زرێ  کوردستان دابمه ک له ن فاکتۆریه  ناده ڕگه.   و نیه بووه  سیاسی نه-دانی ئابوری هه

 ڕگادا یان  ش له ناهو م ئه.  ری سنوروه وبه  ئه بھن بچته" بلور " تکه ی چوار له وه ی بۆ ئه که ڕێ مناه لگه
ک   فاکتۆریه ی له که  مناه زدی که م دایککی یه به. وێ که رده ککی به و یانیش فیشه" مین"ر   سه وته که ده
  ؟ یه کی وای هه یه ویش کشه ، ئایا ئه ی بکاری نیه نوس و کشه  ده وه کاره به

 ئران  ر کوردستان ڕۆژک له گه  ئه  که وه مه که  من وا بیر ده همیش م هه تی، به  نیه  که نا دیاره: ت ماهباز عفه
  ن؟  بکه  وشک و برینگانه وییه و زه ێ چی له وه یانه کی کورد ده  خه وه جیا بته

  ین من خۆم پم باشتر که  بگه و ڕۆژه  به ر ڕۆژک ناچار بین که گه م ئه ، به وڕۆژه  ئه ینه  ناگه ئمه: ڕۆئیا تلوعی
و  ر ئه  هه شدا دنیام که وه ڵ ئه گه له. نرم م دانه سوک و که م به تادا بژیم به کی وشک و برینگ و به وییه  زه هل
 سامانکی  مانه رهه به  به ویه و زه ر له  هه وه تای هشتویاننه  به تداران به سه  ده  که  وشک و برینگانه ویه زه

 شونکی  توان ببته و ده دراوه ست لنه  ئاوس و ده کی فره یه  ناوچه وانه چه پ و به شارداوه  خۆی حه شاراوه
  . بت و ئاوو خاکه  دسۆزی ئه وێ که کی ده زایه ری و شاره به ڕوه توریستی و به

ئایا من ناتوانم . ب کانی خۆمم هه خوازم مافه من پشتریش گوتم من ژنم، مرۆڤم، کوردم، فمینیستم و ده
  نی مافی خۆم بم؟ خاوه
کان زۆر  مانیا، بیاره کانی ئه ته ک والیه ر وه کی دیموکراتیکی فدرای، هه گایه  کۆمه له: ت ماهباز عفه

  بیاریاندا له" حیجاب" ت به باره  باژی کۆن، سه ت له یاله ک ئه  یه  له بۆ ونه. درن دموکراتیک ده
ن   بیار بده کان سپارد که  خوندنگه ی به وه ت ئه م والیه به. بکرێست  ربه تایی به ره کانی سه خوندنگه

  .ب ب یان نه هه" حیجاب"
رپرسی کاروبارمان بۆ  خوازم به من ده. فدرای کورد بت. ب تکی فدرای هه وه خوازم ده من ده: ڕۆئیا تلوعی
 بت و کاروباری  وه  پارزگاکانی دیکه  یا له هو هانه  گوندکی ئیسفه ک له ک ئاغایه نه. ی بژرین خۆمان هه

   یان کورده یه ی سونی وه ر ئه به  له وێ هاووتی لھاتوو و شیاوی ئمه  نامانه ئمه.  بگرێ وه سته ده  به ئمه
و به تی، بت   هناویه  کووه س نازان له ت که وه  ده سک که و که  جیاتی ئه وانی له رۆکی شاره  سه بته نه

  .شت لدا ست و گه ک ببه کانی خه که ڵ شتومه گه کانی خۆی له  باره وه ره مه یرو سه ساک و ماشینی سه 
تکتان   نیگاو بابه  بزانم؟ چ گۆشه م کۆنفانسه ت به باره  بۆچونتان سه  که یه وه دوا پرسیارم ئه: ت ماهباز عفه

  رنج ڕاکش بوو؟ پ سه
 تھزرینی   به وه  ژنانکه ندی کردن بوو به یوه په. زمونکی شیرین بوو م ئه زموونم بوو به م ئه که یه: ڕۆئیا تلوعی
  ی به خساند ڕگه لی ڕه وتوو بوو هه رکه  سه  بوای من کۆنفانسکی فره به. ز پم خۆش بوو ، ئه وه جۆراوجۆره

و  وه  بمه ش بتوانم دوباره دارم ساکی دیکههیوا. سیشم ناسی زۆر که. ڕی جۆراوجۆردا ربینی بۆچوون و باوه ده
کاندا بویان  یاندنه  ڕاگه  گۆڕێ بیان نوسم و له  کۆنفانسدا هاتنه ی له تانه و بابه و کشه  و ئه وه ڕمه بگه
وڵ و ماندوو بوونی   له ئاکامی هه م که که رانی کۆنفانس ده به ڕوه ی به من سپاسی دسۆزانه.  وه مه بکه
  .م شداری بکه واندا توانیم بم و به ی ئه انهدۆست
  .ڕۆئیا تلوعی وتن بۆ رکه سپاس و ئاواتی سهڵ  گه له

  ، کۆنت ماهباز عفهعفت 
  :بینی تی

. ڕ ر په  سه ته ی ل هناوه نده وه  ئهت ماهباز عفهو خاتوو   نزیک دوو کاتژمر بوه م وتووژه بۆ زانیاری، ئه*
موو کوڕی   که ستم به من کاتک هه. ر ر په  سه وه کانی گوازتۆته یڤه  ناڕکی په لک به او گهشدا ناوبر وه ڵ ئه گه له
 تا  وه بنرمهتلوعی یا ۆئ بۆ خاتوو ڕ که یڤینه ڤپه اوی ههرگدر قی وه ی ناوبراودا کرد بیارمدا ده که وه  نوسینه له

  وه ره ی سه وه کانی خۆی بۆ ناردم و ئه  تبینیهڕزیشیان ، به وه مه چاوی پدا بخشن و پاشان بوی بکه
  . یه که یڤینه ڤپه ی هه پوختکراوه

وێ   له که ته  بابه وه داخه بلکنم، به) اخبار روز( وه یه که  ناوه ی به وه  ویستم شونی بوکردنه کاتک که** 
 . م الی خۆم ڕاگرتوه که  فارسیه قه ر حاڵ من ده هه به!. مابوو نه


