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ژنی كورد و
ڕۆڵی كۆمەاڵیەتی

شازادە سورەیا بەدرخان
لە فەڕەنسییەوە: د. هەردی مێد

)فەڕەنسا(

پێشەكی وەرگێڕ
خوێندنەوەی ئەم تێكســتە كورتەی شــازادە ســورەیا 
بەدرخــان بــە بــێ ڕەچاوكردنــی پێگــە و ناوەنــدی 
كۆمەاڵیەتــی نووســەر لــە الیــەك، لــە الیەكــی دیــش 
كۆنتێكســت و ســەردەمی نووســەر، زیانێكــی زۆر 
لــە تێگەشــتنی تێكســتەكە تــا شــێواندنی دەدات، بــە 
مانایەكــی دی، گرتنەبــەری ڕوانگەیەكی سۆســیۆ-
مێژوویــی بــۆ خوێندنەوەی تێكســتەكە پێویســتییەكی 
بــە  لــەم دوو توخمــە كــە دواتــر  حەتمییــە، جگــە 
تێروتەســەلی دێمــەوە ســەری، پێویســتە ئامــاژە بــەوە 
بدەیــن كــە نووســەر ئــەم تێكســتەی لــە كۆنفرانســێكی 
نێودەوڵەتــی بــە شــێوەی زارەكــی پێشــكەش كــردووە ، 
ئەمــەش بــە الیەنــی كەمــەوە دوو كاریگەری لە ســەر 
فــۆرم،  هاوتــا پەیامــی تێكســتەكە دانــاوە . لە الیەك، 
تێكســتەكە بــۆ پێشكەشــكردنێكی زارەكــی نووســراوە 
، دەرئەنجــام بــە تێروپــڕی دانەڕێــژراوە . جگــە لەمــە، 
بیرۆكەكانــی نووســەر پچڕپچــڕن و بەیەكــەوه گــرێ 
نــەدراون : بیرۆكەگەلێــك هــەن  دەبــوو بەیەكــەوە و لــە 
یــەك پەراگرافــدا دابڕێژرانایــە، كەچــی نووســەر بــە 
پچڕپچــڕی لێــرە و لــەوێ ئاماژەیــان پــێ دەدات، 
زیاتــر  تێكستەكەشــە  پەیامــی  هەرچــی  پاشــان 
باســكردن و ناســاندنی كــورده، نــەك ژنــی كــورد، بــه 
ــە هەســت  ــەوەی بابەتەك ــە خوێندن مانایەكــی دی، ب
دەكەین نووســەر خودی كۆنفرانســەكە و بابەتی ژنی 
قۆســتووەتەوە بــۆ ئامــاژەدان بــە بوونــی كــورد بــە 
گوێــی ئەوروپییەكانــدا، بێگومــان ئــەم هەڵوێســتەی 
نووســەر شــیاوی تێگەشــتنە بــۆ قۆناغــی ئــەو كات؛ 
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قۆناغێــك كــورد بــە نوێیــی لــە بۆتــەی دەوڵــەت-
نەتەوە ئاخێنراوە و بڕیار لە فەرامۆشــكردنیان دراوە.
لــە  تو خمــەی  دوو  ئــەو   ســەر  بێینــەوە   بــا 
نووســەر،  پێگــەی  دان:  پــێ  ئامــاژەم  بەراییــەوە 
هاوتــا كۆنتێكســتی بابەتەكــە. ســەبارەت بــە پێگــەی 
نووســەر، ڕاســتییەکەی دەبێــت ڕەچــاوی ئــەوە بكەین 
كــە نووســەر لــە ناوەندێكــی ئەریســتۆكراتی كــوردی 
لە دایك بووە و گۆش كراوە. كاریگەری ئەم ناوەندە 
بەســەر دنیابینــی ئــەودا دیــارە، بــە مانایەكــی دی، 
كــۆد و نەریــت و  نۆرمەكانــی ئەریســتۆكراتی تــەواو 
بەســەر ڕوانگــەی نووســەر زاڵــە. ئەمــە ڕاســتییەكی 
سۆســیۆلۆژییە و جێگــەی مشــتومڕ نییــە، بــەاڵم 
لێــرەدا كۆدێكــی گرنــگ هەیــە كە جێگــەی ڕامانە . 
بــە خوێندنــەوەی ســورەیا بەدرخــان، تێدەگەیــن ژن لــەم 
ناوەنــدەدا خــودان جۆرێــك لــە ئــازادی لە هەڵســوكەوت 
و گوزەرانــی ژیانــی ڕۆژانــەی بــووە، ژن پێگــەی 
لــە دیوەخــان و كــۆڕی پیاوانــدا هەبــووە و هاوتــا 
زەمینەســازی گو زارشــتكردن لــە دنیابینــی خــۆی 
بــۆ لــواوە. بــە مانایەكــی دی، تێكســتەكەی نووســەر 
پێگــە و ڕۆڵــی ژن لــە ناوەنــدی ئەریســتۆكراتی ئــەو 
كاتــی كــوردی نیشــان دەدات، بــە هەڵــەی نازانــم بڵێــم 
ــەر ژن تاڕادەیەكــی  ــە هەمب ــی نووســەر ل ڕوانگەكان
زۆر  بەرهەمــی دنیابینــی ناوەنــدی ئەریســتۆكراتی 
كوردییــە. دەبێــت گلەیــی لــە نووســەر لــەوە بێــت 
كــە دنیابینــی و شــێوازی ژیانــی ئەریســتۆكراتی 
ــە ســەر كــۆی كۆمەڵگــەی كــوردی دەگشــتێنێت،  ب
هەڵبــەت، نووســەر لــە كاڵوڕۆژنــەی دنیــای خۆیــەوە 
لــە هەمــوو كۆمەڵگــە دەڕوانێــت،  بــەاڵم هیــچ مــەرج 
نییــە ئــەم نیمچــە ئازادییــەی بــۆ ژنی ئەریســتۆكرات 
كــورد  ژنانــی  كــۆی  بــۆ  هەڵكەوتــووە و هەبــووە، 
نووسەریشــە   كۆنتێكســتی  هەرچــی  هەبووبێــت، 

ــە. ــداری دۆخێكــی تایبەت پێوەندی
ــە پرۆســەی فەرامۆشــكردن و  ــی ل ــە نوێی ــورد ب ك
لــە نەتەوەخســتن ئاخێنــراوە و لــە چــوار دەوڵــەت-
نەتــەوەدا بــە زۆر پەســتێنراوە، بڕیــاری پەراوێزخســتن 
و پشــتگوێ خســتنی دراوە و تاڕادەیــەك خۆرئــاوا  

نایەوێــت دەنگــی ببیســتێت، لــەم دۆخــەدا كــە دنیــای 
بڕیــاری كەڕبوونــی لــە هەمبــەر دۆزی كــورد داوە، 
ســورەیا بەدرخان دەیەوێت لە كۆنفرانســێكی زانســتی 
دنیــای  ئەنترۆپۆلۆگــی  زۆر  كــە  وا  گــەورەی 
كۆكردووەتــەوه،  باســی كــورد و كۆمەڵگەكــەی بــه 
گوێــی  دنیــا بــدات، بــۆ ئــەم مەبەســتەش پرســی ژن 
وەك بابەتــی گفتوگــۆ، هاوتــا ســەرزەمینی جودایــی 
كۆمەڵگــەی كــوردی لــە كۆمەڵگەكانــی دی لــە 
هەڵدەبژێرێــت.  كۆمەاڵیەتییــەكان،  پرســە  بەرانبــەر 
پێموایــە، لــەم ســەردەمەوە  پرســی ژن لــە الی كــورد 
كۆمەڵگەییانــەی  پرســە  لــەو  یەكێــك  بــە  دەبێــت 
لێوەیــڕا دەیەوێــت خــۆی لەوانــی دی جــودا بكاتــەوە، 
لێــرەدا ڕێگــە بــە خــۆم دەدەم گریمانــەی ئــەوە بكــەم 
ــا )كوردســتانی  ــە ئێســتای ڕۆژئاڤ ــە دۆزی ژن ل ك
ــەم  ــژووە و ئ ــەم مێ ــدی ب ــەك پێوەن ــا ڕادەی ســووریا( ت
خــودی  نەچێــت  بیرمــان  لــە  هەیــە.  ڕوانگەیــەوە 
نووســەر )ســورەیا بەدرخــان( دانیشــتوو و هاوواڵتــی 

كوردســتانی ڕۆژئاڤایــە.
دەقێكــی  نووســەر  بابەتەكــەی  كۆتاییــدا،  لــە 
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گرنگــە بــۆ تێگەشــتن لــە سۆســیۆلۆژیای ناوەنــدی 
ئەریستۆكراتی كورد و  پێگەی ژن و ئەو ئازادییەی 
ــا  ــدەدا، هەروەه ــەم ناوەن ــو ئ ــە نێ ــۆی ڕەخســێنراوە ل ب
ــە ئاقــاری دیراســاتی  دەشــێت وەك یەكــەم هەوڵێــك ب
ــارەی كۆمەڵگــەی كــوردی هەژمــار  جێنــدەری دەرب

ــت. بكرێ

دەقی نووسینەكەی سورەیا بەدرخان
لــە مــاوەی گەشــتەكانم بــە دنیــای كــۆن و نوێــدا، 
دەبوومــەوە:  پرســیارە  ئــەم  ڕووبــەڕووی  هەمیشــە 

چەنــد ژن لــە حەرەمەكەتــدا هــەن ؟ 
 دەی هەروایــە، چــۆن دەتوانــن ڕۆژهەاڵتییــەك بــە 
بێ حەرەم وێنابكەن، هەروەها  ژنێكی ڕۆژهەاڵتیش 
بــە بــێ چواندنــی بــە  )ژنــە بێهیواكانــی ( پییــەر 
لۆتــی؟ ئەوانــەی ئــەم پرســیارەیان بــە فزووڵییــەوە 
دەكــرد، ژنــان بــوون و كاتێكیــش وەاڵمــم دەدانــەوە 
دەســتگایەكی  كوردســتان  لــە  حــەرەم  دەمــوت:  و 
ــدا  ــە دەم و چاویان ــە ڕوونــی بێهوایــی ب نەناســراوە، ب
ــتگایەكی  ــە دەس ــەرەم ك ــتییەکەی، ح ــوو، ڕاس دیارب
ژن وێرانكــەرە، بــە تەواوەتــی دیاردەیەكــی ئیســامی 
نییــە، هــەروەك ئــەوەی زۆرجــار هەندێــك دەیانەوێــت 
وای ببینــن. یۆنانییــە كۆنــەكان، زۆر پێش محەمەد، 
دەســتگای لــەم چەشــنەیان هەبــووە، كــە جگــە لەوەی 
ــی  ــە باق ــوو، ل ــان داهێناب ــۆ ژن ــودای ب ــی ج دنیایەك

ــدن. ــش دایدەبڕان مرۆڤایەتی
 عــەرەب، تــورك و گەالنــی موســوڵمانی دی هــەر 
هەمــان دەســتگای یۆنانییەكانیــان تەبەننــی كــردووە، 
بــەاڵم بــە پێــی میــزاج و ڕوانگەیــان گۆڕیویانــە. 
وەلــێ كــوردەكان، كــە خــاوەن حەوســەڵەیەكی ئاریانەن، 
پێگەیەكــی  و  دەبینــن  هاوژینێــك  وەك  تەنیــا  ژن 
دەبەخشــن.  پــێ  ڕەهــای  ئازادییەكــی  و  یەكســان 
یاســا  و  ڕەق  بەربەســتە  دووچــاری  كــورد  ژنــی 
قورســەكانی ڕۆمانییــەكان نەبووەتــەوە، پاشــان ژنــی 
كــورد ســوودێكی ئەوتــۆ لــە ســەرەوت و ســامانی 
وەردەگرێــت، مێردەكــەی مافــی ئــەوەی نییــە بــۆ 
ــە ژیانیــدا ڕێگــری لــێ بــكات. ژن  هیــچ كارێــك ل

بــە ئەنــدازەی كچۆڵەیــەك ســەربەخۆیە. 
ژنــی كــورد هەرگیــز پێویســتی بــەوە نەبــووە بــۆ 
بەدەســتهێنانی هــەر مافێكــی بجەنگێــت، چونكــە لــە 
ــتێكی  ــوو ش ــە ڕووی هەم ــەوە دەرگای ب ــر زەمان دێ
شــیاو بــۆ وااڵكــراوە و لــە ئــەرك و كاریشــدا یەكســان 

بــووە  بــە پیــاو.      
ســەرەڕای ئەمــه،  ئەگــەر پیــاو لــەم یەكســانییە 
ڕەهایــەی لــە نێــوان خــۆی و ژنەكــەی الیدابێــت، 
شــكاوەتەوە.  ژنەكــە  بەرژەوەنــدی  بــە  ئەمــە  ئــەوە 
ڕێزێكــی ڕەهــای بــۆ ژنەكــەی نوانــدووە، ڕێزێــك پــڕ 
لــە میهرەبانــی. پیــاوی كــورد، كــه ماڵــی خــۆی زۆر 
خــۆش دەوێــت، ســەروكاری دەداتــە دەســت ژنەكــەی، 
ئیتــر ئــەم  سەرپەرشــتی مــاڵ دەكات، كەنــووی پارەی 
لــە دەســتە و بودجــەی مــاڵ دادەڕێژێــت. ژنــی كــورد 
ــۆ  ــا ب ــەوەی تەنی كــە خەمــی ڕێكپۆشــیەتی، دوور ل
ــێتی و ڕوو و  ــە كەس ــت، گرنگــی ب ــكاری بژێ جوان

ڕوخســاری دەدات.
هــەر لــە تەمەنــی گەنجێتییــەوە، ژن لــە الیــەن 
ڕادەهێنرێــت.  مــاڵ  خزمەتــی  بــۆ  دایكییــەوە 
كاتێكیــش بــە تەمەنــی گەنجێتــی دەگات، وردە وردە 
تێكــەڵ بــە كــۆڕ و كۆبوونــەوە دەبێــت و لێــرەوە هەلــی 
بینینــی كــوڕی گەنــج و هەڵپەڕكێــی لەگەڵیانــدا بــۆ 

دەڕەخســێت. 
پــەروەردەی  ســەروكاری  تایبەتــی  بــە  دایــك 
منداڵەكــەی  كاتێــك  باوكیــش  دەكات،  كچەكــەی 
دەگات بــە دە ســاڵ، خــۆی لــە ســەپاندنی كەمتریــن 
ڕاســتكردنەوە بــە ســەریدا دەپارێزێــت، تەنانەت ئەگەر 
بەجێــش بێــت. ئەمانــە بــۆ دایكــی منداڵــەكان بەجــێ 
دەهێڵێــت، تــا لــە نێــو ئــەو خێزانانەش كــە دەوڵەمەندن، 
كچــی گەنــج داوای لــێ دەكرێــت فێــری ماڵــداری، 

ــت. ــاد ببێ ــی خــواردن... ت دروومــان، ئامادەكردن
ــە مێشــكی پیاوێكــی  ــەوە  ب ــەی ئ ــز بیرۆك هەرگی
كــورددا نایــەت كــە كچەكــەی بــە كەســێك بــدات 
ــی  ــان پێشــتر تێكەڵ ــت، ی ــە كچۆڵەكــەی نەیبینیبێ ك
لەگەڵــدا نەبووبێــت. ڕاســتییەکەی هاوســەرگیری 
زەوەنــدن،  و  زۆر  خۆشەویســتییەوە  ڕێگــەی  لــە 
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بینیــوە  جوانــم  و  گەنــج  كچــی  و  كــوڕ  زۆرجــار 
خەریكــی دڵــداری بوونــە. كــوڕە گەنجەكــە گۆرانــی 
بــۆ خۆشەویســتەكەی وتــووە و كچــە گەنجەكــەش 
پەیــڤ و  كــە  داوەتــەوە  بــە گۆرانییــەك وەاڵمــی 

ئاوازەكــەی هــی خــۆی بــووە . 
مێــرد ژنەكــەی هــەر وەك  هاوژینێكــی بەوەفــا و 
ــا وەك یاوەرێكــی  ــوو هەروەه ــت، بەڵك ــوردە نابینێ لێب
دنیادیتــە  و بەئــاگا. مێــزی نــان خواردن هەمیشــە ژن 
سەرپەرشــتی دەكات. هــەر لەویــش خزمەتــكارەكان 
پێچەوانــەی  بــە  وەردەگــرن.  ڕێنمایــی  و  بڕیــار 
ــت،  ــەاڵت دەگوزەرێ ــی دی ڕۆژه ــە واڵتان ــەوەی ل ئ
ــاو  ــێت پی ــااڵن دەش ــو م ــاری نێ ــی كاروب خزمەتكاران
بــن، هــەروەك چــۆن دەشــێت ژن بــن، ئەمــەش بــە 
ملكەچــی  پیاوانــە  خزمەتــكارە  ئــەم  ئــەوەی  بــێ 
قەتیســبوون لــە مــاڵ و پاراســتنی حەرەمــی ژنــان 

بكرێــن.
هەنــدێ جــار ڕوودەدات كــە بــاوك و دایــك ڕێگــری 
بــە  هاوســەرگیری  بــۆ  بكــەن  گەنجەكانیــان  لــە 
ڕێگەپێــدراوە  وادا،  دۆخێكــی  لــە  هۆكارگەلێــك. 
گەنجەكــە خۆشەویســتەكەی هەڵبگرێــت، بــەاڵم بــۆ 
ــەر  ــش ه ــت  پێ ــە دەبێ ــوڕە گەنجەك ــەم مەبەســتە، ك ئ
بــە دەســت  شــتێك، ڕەزامەنــدی خۆشەویســتەكەی 
بهێنێــت، پاشــان بچێــت لــە ماڵــی باوكــی كچەكــەوە 
خۆشەویســتەكەی هەڵبگرێــت، واتــە نابێــت وا نیشــان 
بدرێــت كــە كچــە مــاڵ بەجــێ دەهێڵێــت، بەڵكــو كچــە 

ــت.  ــت هەڵبگیرێ ــێ دەگەڕێ ل
هاوســەرگیری دەبێــت خێــرا لــە  دوای هەڵگرتــن 
ــووە    ــك نەب ــت. ڕاســتییەکەی، حاڵەتگەلێ ــك بخرێ ڕێ
كــە بــاوك و دایــك دواتــر لــە منداڵەكانیــان خــۆش 
نەبووبێتــن، وەلــێ ئــەو كەســەی كچێــك، یــان ژنێــك بە 
بــێ ویســتیان هەڵدەگرێــت، ئــەوە زۆر بــە تونــدی ســزا 
دەدرێت: ماڵ و موڵكیان لێ زەوت دەكرێت. ئەگەر 
ئــەو گەنجــەی خۆشەویســتەكەی بــە ڕەزامەنــدی 
ــا  ــت، تەنی ــە دەگیرێ ــش هەڵگرتنەك ــات و پێ ــەو دەب ئ

بــە پێدانــی باجێــك ســزا دەدرێــت. 
ژن بــە هــۆی ئــەو كاریگەرییــەی هەیەتــی ڕۆڵێكی 

هەروەهــا بــااڵ لــە ژیانــی سیاســیدا دەگێڕێــت. ژنــی 
كۆڕوكۆبوونــەوەكان  بەشــداری  ســەركردە،  پیاوێكــی 
هەروەهــا  دەكات،  پیاوەكــەی  ئامــۆژگاری  دەكات، 
هانــی ئامادەبــووان دەدات. دەســەاڵتی ســەرۆكەكانمان  
زۆرجــار بــە میــرات دەگوازرێنــەوە. ئیتــر جــاری وا 
هەیــە ئەوانــەی بــەم ڕێگەیە دەســەاڵتیان بۆ دەمێنێتەوە 
توانایــی و ئاســتی ڕۆشــنبیرییان الت و الوازە، بۆیــە  
ژنەكانیــان ئەگــەر زیــرەك و هەڵکەوتــوو بــن، دەتوانــن 
دەســت بــە ســەر بەڕێوەبردنــی كاروبارەكانــدا بگــرن. 

ــە  ــەدەكان ل ــی س ــە درێژای ــورد ب ــەڕانەی ك ــەو ش ل
ئــەو  ژمــارەی  کردوویانــە،  داگیركارەكانــی  دژی 
ژنانــە زۆرن كــە لــە جیاتــی مێردەكانیــان ســەروكاری 
شــەڕدا  لــە مەیدانــی  كاتــێ  کــردووە،  لەشــكریان 
مانگــی  وەك  ڕێكخراوێكــی  كــوردەكان  كــوژراون. 
ســووریان نییــە، بــەاڵم لــە ســایەی خۆنەویســتی و 
ئازایەتــی ژنانیــان، بریندارانیــان لــە مەیدانی جەنگدا 

لــە نــۆژداری و چارەســەر بــێ بــەش نەبوونــە.
ئیسام پرەنسیپەكانی فرەژنی و تەاڵقدانی هاوردەی 
كوردســتان كــرد، بــەاڵم ئەمانــە بــە شــێوەیەكی تیــوری 
ــەوە. بــە دەگمــەن پیاوێكــی كــورد دەبینیتــەوە كــە  مان
زیــاد لــە ژنێكــی هەبێــت، حاڵەتەكانــی تەاڵقدانــش 
هێشــتا زۆر دەگمەنــن، پێــش ئیســام، ژنێــك كــە دەیوت 
پیاوەكــەم چیتــر خــۆش ناوێــت، كتوپــڕ تەاڵقدانیــی 
بــە دەســت دەهێنــا. ســەرەڕای ئیســام، ئــەم پرەنســیپە 
پارێــزراوە.  كــورد زۆر ڕێــز لــە تاكێتــی ژن دەگرێــت، 
بــە شــێوەیەك کــە بــە مێشــكیاندا نایــەت ژن ناچــار 
بــە ســەرجێی لەگــەڵ كەســێكدا بكــەن كــە ژنەكــە 
چیتــر خۆشــی نەوێــت، بــەاڵم بــۆ ئــەوەی ڕاســتگۆبم 
لەگەڵتــان، پێویســتە ئــەوە بڵێــم ژنــی كــورد زۆر لــە 
هەســت و ســۆزیدا جێگیــرە، حاڵەتــی تەاڵقیــش زۆر 

ــەن ڕوودەدات. ــە دەگم ب
لە نێو ئەو ژنە كوردانەی بە زیرەكی و ئازایەتییان 
خۆیــان ســەلماندووە، ئامــاژە بــە عادیلــە خانــم، ژنــی 
ئۆســمان پاشــای جــاف دەكــەم. بــۆ مــاوەی پــازدە 
ســاڵ كاروبــاری دەوڵەتــە بچووكەكــەی جافەكانــی 
بــە ســەالمەتی، بــە ڕێــز و دادپەروەرییــەوە بەڕێوەبــرد، 
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تــا ســاڵی ١٩٢٤ ئــەو ســاڵەی مەرگــی بــۆ هەمــوو 
ــم-ی  ــەم خان ــووە ماتەمینێكــی گــەورە. مری واڵت ب
ــۆ  ــش ب ــن، ئەوانی ــم-ی ئێزدی ــە خان شــەمدینان، فاتم
مــاوەی ســااڵنێكی درێــژ كاروبــاری خێڵەكانیــان بــە 
ــد ســاڵێك  ــردووە. چەن ــوە ب ــەوە بەڕێ ــری و توانایی بوێ
ســلێمانی  لــە  مەحمــوود  شــێخ  كاتێــك  لەمەوبــەر، 
زیندانــی و نەفــی كــرا، حەپســە خانمــی براژنــی، 
جێــی ئــەوی گرتــەوە و بوێرانــە بەرگــری لــە مافــی 

ــرد. ــتیمانییەكانی ك هاونیش
كاتێــك دەكەوینــە بــەردەم كێشــەیەكی ئاڵــۆزەوە و 
دەمانەوێــت ڕێگــە لــە فیتنــە بگریــن، بــە گشــتی 
ــە ڕەزامەنــدی زۆرینــە  ــە ژنێــك دەكەیــن كــە ب ڕوو ل
هەیبەتــی  دەكرێــت،  دەستنیشــان  ناوبژیوانێــك  وەك 
خــۆ  دەگیرێــت،  لــێ  ڕێــزی  و  دەكرێــت  قبــوڵ 
ــەوە دووچــاری  ــت، ئ ــەو ێ ملكەچــی بێ ــەوەی نەی ئ
شــەرمەزاری دەبێــت، حاڵەتێكــم بیــر دێتــەوە كــە بەڕێز 
نوێــل كــە ئەفســەرێكی بریتانــی بــوو، باســی دەكات. 
لــە كاتــی شــەڕدا لەگــەڵ لەشــكری داگیــركاری 
ئینگلیــزدا لــە دەوروبــەری مووســڵ بــووە، دوو ناحیــە 
لــەو دەڤــەرەی خرابــووە ژێــر دەســەاڵتییەوە، تــا بڵێــی 
هەوڵــەكان  هەمــوو  ســەرەڕای  و  بــووە  كێشــەئامێز 
دەدات  بڕیــار  بۆیــە  ئاژاوەبوونــە،  جێــی  هەمیشــە 
ســەرۆك  وەك  ژنێــك  ناحییانــە  لــەو  هەریــەك  بــۆ 
شــارەوانی دەستنیشــان بــكات. لێــرەوه تێبینــی دەكات  
هــەردوو  ســەر  بــە  بــاڵ  ڕاســتەقینە  تەناهییەكــی 
شــارەكەدا دەكێشــێت. دانیشــتوانی هــەردوو باژێرەكــە 
هەمــوو هەوڵەكانیــان دەخەنەگــەڕ بــۆ ئەوەی كۆســپ 

ــەن. ــە دروســت نەك ــەم ژنان ــۆ ئ ب
نامەوێــت بەبــێ باســكردنی دوو ڕووداوی دی بــۆ 
ئێــوە گفتوگۆكــەم  كۆتایــی پــێ بهێنــم. یەكێكیــان 
بــە  كتێبەكــەی  لــە  بەنــدەرەوە  هێنــری  الیــەن  لــە 
ناوونیشــانی )لــە كوردســتان( گێڕراوەتــەوە كــە لــە 
پاریــس لــە ســاڵی ١٨٨٧ چــاپ كــراوە. هێنــری 

دەڵێــت:
)دوێنــی جارێكــی دی، قاچاخچییــەك بــە نــاوی 
كەریــم، گیرفانــی زیــاد لــە شەســت كەســی بڕیبــوو. 

ئەفســەرێكی ڕووســی كــە لەگــەڵ ژنەكەیــدا لــە 
كەســە  شەســت  لــەو  بــووە  یەكێــك  بــووە،  گەشــت 
بەدبەختــە كــە هەرچییــان پــێ بــووە لێیــان ســەنرابوو. 
ــی  ــۆ گوارەكان ــە بایەخێكــی گــەورەی ب ژنەكــەی ك
هەبــووە كــە لــە جانتــای پیاوەكەیــدا دانابــوو ، بــە 
دەم گێڕانــەوە داوای گوارەكانــی لــە كەریــم دەكات: 
لــەم ژنــە  لــە وەاڵمــدا دەڵێــت، چیمــان  )ئەمــەش 
ــەم  ــچ ل ــەوێ هی ــەوە. نام ــرا بیدەن ــەنیوە؟ دەی خێ س
ژنــە بســەنن.( كتوپــڕ كەریــم هەرچــی لــەو ژنــە 
ــەاڵم هیــچ شــتێكی پیاوەكــەی  ــەوە، ب ــوو، دەیدات براب

جلوبەرگەكەشــی(.  تەنانــەت  ناگەڕێنێتــەوە، 
لــە الیــەن خاتــوو فانشــۆن  ڕووداوەكــەی دییــان 
ئامــاژەی پــێ كــراوە لــە چوارچێــوەی كۆنفرانســێكدا 
كــە ســاڵی ڕابــوردوو لــە مــوزەی )گیمــێ(، بــە 
ناوونیشــانی )كوردســتانە ڕاســتەقینەكان(، ئەنجامی 

دا. دەڵێــت:
)ئێوارانێــك گەیشــتینە گوندێــك بــەوە ناســرابوو كــە 
كوردگەلێكــی كێــوی تێــدا دەژیــن. چاوســاغەكەم 
كــە نادڵنەواییەكــی زۆری پێــوە دیاربــوو، هەوڵــی دا 
قەناعەتــم پــێ بێنێــت كــە شــەو لــەوێ نەمێنینــەوە. 
خــۆم بــە گونــدا كــرد و لــە الیــەن ســەرۆكی گونــدەوە 
ــارە و  ــە پ ــووە، ل پێشــوازیم لــێ كــرا. هەرچیــم پــێ ب
كااڵی بەنــرخ لــە الی دركانــدم. ســبەی بەیانــی 
ــتێكی  ــە دەس ــم، ب ــە هاتــە بەردەم ســەرۆكی گوندەك
ڕەشــمەی ئەســپەكەی دایــە دەســتم، بــە دەســتەكەی 
ــەك شــتی نوقســتان  ــم. ی ــارە و كەلوپەلەكان دیشــی پ

ــوو(. نەب

سەرچاوە:
ســورەیا بەدرخــان، ژنــی كــورد و ڕۆڵــی كۆمەاڵیەتــی، 
برۆشــۆری كۆنگــرەی نێودەوڵەتــی ئەنترۆپۆلۆژیا، برۆكســل، 

ــكال و ســیانتیفیك، ١٩٣٥. ــەی مێدی چاپخان


