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شێوازی دەسەاڵتداریی ئەو ڕێژیمە ناگۆڕێ و دەرفەتی هیچ 
ئاڵوگۆڕێک لە ئێراندا نییە.

ــزب و ڕێکخــراوە سیاســییەکان  ــەی زۆری حی ــەش زۆرب ــەو خول ــۆ ئ ب
ژنانــی  ناوەنــدی  کرد.هــاوکات  بایکــۆت  جارەیــان  ئــەم  هەڵبژاردنــی 
کــرد.  بایکــۆت  هەڵبژاردنەکانــی  شــانۆی  ڕۆژهەاڵتیــش  کوردســتانی 
و  جــارە  ئــەم  بایکۆتەکانــی  لــە  باڵوییــە  بــەر  و  کۆدەنگییــە  ئــەو 
بەشــداری نەکردنــی خەڵــک و بایکۆتــی بەرینــی کۆمەاڵنــی خەڵــک لــە 
ئێــران و بــە تایبەتــی لــە کوردســتان، ســەلمێنەری ئــەو ڕاســتییە بــوو 
بــۆ  ڕێژیمــە  ئــەو  بەرپرســانی  و  ئیســامی  کۆمــاری  شــانۆکانی  کــە 
دەیــە  چــوار  لــە  زیاتــر  ســەرکوتی  سیاســەتی  و  خەڵــک   ڕاکێشــانی 
بــۆ مانــەوەی دیکتاتــۆری لــە ئێــران  چیــدی  ناتوانێــت واڵمــدەر بێــت 
وئــەو هەڵبژاردنــەش نیشــانیدا کــە بــەرەو نەمانــی مەشــرووعیەت لــەو 
ــووی و  ــی ســەنگەری یەکگرت ــر بوون ــەو ت ــەرەو پت ــن ب ــە گەندەڵەی ڕێژیم
ئازادیخــوازی خەڵــک لــە ئێــران بــە گشــتیی و لــە کوردســتان بــە تایبەتیــن.
هەڵبژاردنــی  شــانۆگەری  خولــی  ســێزدەهەمین  بەڕێوەچوونــی 
. ئێــران  لــە  هەتــاوی  ١٤٠٠ی  ٢٨ی جۆزەردانــی  لــە  ســەرۆککۆماری 
دەســەاڵتداری  تەمەنــی  ســاڵی   ٤٢ مــاوەی  لــە  کــە  هەڵبژاردنێــک 
نیزامــە،  ئــەو  پڕوپاگەندەکانــی  پێچەوانــەی  بــە  ئیســامیدا  کۆمــاری 
جــارەش  ئــەم  هەڵبژاردنەکانــی  نەبووە.بــۆ  دێموکراتیــک  کات  هیــچ 
ــاواز و نیشــاندانی ســیماییەکی  ــە کۆڵێــک ســناریۆی جی ــران ب ڕێژیمــی ئێ
سیســتمێکی  کــە  بــدات  نیشــانی  دەیهــەوێ  دەســەاڵتە  لــەو  درۆییــن 
پــاش  دەکا.بــەاڵم  دەســەاڵت  ئاڵوگۆڕیــی  کــە  دێموکراتــە  سیاســیی 
نیگابانــەوە  شــۆرای  لەالیــەن  ٧کەســەی  ئــەو  نــاوی   ڕاگەیاندنــی 

پەســەند  ســەرۆککۆماری  پۆســتی  بــۆ  بەربژێــری  شــیاوی  بــە  کــە 
کرابــوون، دەرکــەوت کــە ئــەو ڕێژیمــە بازنــەی بەڕێوەبــەری هــەر دێ 
و تەســکتر دەکاتــەوە، تەنانــەت نــە هیــچ کاندیدێکــی ڕێفۆرمخــواز  و 
نــە ئــەو کەســانەی تــا دوینــێ مــۆرەی خۆیــان بــوون و ســەرۆککۆماری 
و  لێهاتوویــی  نیگابانــەوە  شــۆرای  لەالیــەن  بــوون،  ئێــران  پێشــووی 
لێوەشــاوەبوونیان پەســەند نەکــرا و جێــگای متمانــەی ڕێژیــم نەمابــوون. 
ــدا و   ــەری هەڵبژاردنەکان ــە بەرەب ــم ل ــووکات دەســەاڵتتدارانی ڕێژی هەم
بــۆ گــڕ وتیــن بەخشــین بــە شــانۆی هەڵبژاردنــەکان بوارێکــی سیاســیی و 
کۆمەاڵیەتیــی یــا چینێکــی کۆمەڵگــە بــۆ بانگەشــە بــەکار دێنن.لە ٣دانیشــتنی 
پاڵێوراوانــی پۆســتی ســەرۆککۆماریدا گوێبیســتی کۆمەڵێــک وادەو بەڵێنــی 
درۆ بوویــن کــە لــە نێوانیانــدا بەڵێنــی درۆ بــە ژنــان و پێراگەیشــتنی زیاتــر 
بــە بارودۆخــی ئەوانیــش لــەو مژارانــە بــوو، جێــی ســەرەنجە کە لــە هەموو 
هەڵبژردنەکانی ئێراندا ئەو بەڵێنانە دووپات دەبنەوە و دەبن بە وادەیەکی 
پوچەڵ.هــەر وەک پێشــوو ڕووحانــی لــە کاتــی بانگەشــەی هەڵبژاردنەکاندا 
زۆر بەڵێنــی بــە ژنانــدا کــە هیچیــان نەچوونــە بــواری جێبەجــێ کردنــەوە.
هەڵبژاردنــی ئــازاد هەڵبژاردنێکــە کــە خەڵــک بــێ تــرس بتوانــێ تێیــدا چ 
وەک بەربژێــر چ وەک دەنگــدەر بەشــدار بــێ. بــەاڵم لــە سیســتمی کۆماری 
ــەو  ــی بەشــداری ل ــاواز ماف ــچ ئۆپۆزســیۆن و دەنگێکــی جی ئیســامیدا هی
کێبرکێیــە بــۆ بەڕێوەبردنــی دەســەاڵت نییــە و هەمــوو ئــەو کەســانەی کــە 
دەگەنــە قۆنا  غــی کۆتایــی بــۆ بەربژێــر بــوون بــۆ پۆســتی ســەرۆککۆماری 
ئــەو کەســانەن کــە پەســەندکراوی شــۆرای نیگابــان و بەیتــی ڕەهبەریــن.
لــە  دەبــێ  دەکــەن  بەربژێــر  پااڵوتــن  خۆبــۆ  کــە  کەســانەی  ئــەو 
فیلتەرەکانــی شــۆرای نیگابــان تێپــەرن کــە کۆمەڵێــک مــەرج تێیــدا هاتــووە 
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 چەند سەرنجێک
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کــە هەمــوو کەمینــە نەتەوەیــی و ئایینــەکان لــە ئێــران بێبــەش دەکا لــە 
خــۆ بەربژێرکــردن. بــە تایبەتــی تــر ژنــان کــە بــە هێنانــی وشــەی 'رجالــی 
لــەو  نەکــراوە،  بــۆ  ڕوونــی  خوێندنەوەیەکــی  ئێســتاش  کــە  سیاســی' 
کێبرکێیــە دەخاتــە دەرێ و بــەم جــۆرە بــە دانانــی کۆمەڵێــک میکانیــزم 
مۆرەکانــی خــۆی بــۆ مانــەوەی دەســەاڵتە دیکتاتۆرەکــەی دەهێڵێتــەوە.
ــاش ٤٢ســاڵ  ــێ پ ــا ئێستاشــی لەگەڵداب ــەن، ت ــوەی کۆمەڵگ ــە نی ــان ک ژن
دەسەاڵتداری حکومەتی ئیسامی لە زۆربەی مافە كۆمەاڵیەتی، ئابووری 
ــە كۆنوانســیۆنی  ــە حاڵێکدایــە کــە ل و سیاســییەکانیان بــێ بەشــن ئــەوە ل
البردنــی هــەر جــۆرە هەاڵواردنێــك دژ بــە ژنــان هاتووە کــە  ژنان دەبێ لە 
هەمــوو ڕاپرســییەكاندا چ وەك دەنگــدەر و یــان وەك بەربژێــر بتوانــن لــە 
دیاریکردنــی چارەنووســی واڵت بەشــدار بــن و لــە هەمــوو واڵتێــک دەبــێ 
ژنــان بــە دوور لــە هەرچەشــنەهەاڵواردنێك بــە شــێوەیەكی یەكســان، لــە 
بەڕێوەبردنــی هەمــوو جومگەکانــی دەســەاڵتی واڵتەکەیانــدا بەشــدار بــن.
لــە حکومەتێکــی وەک ئێرانــدا کــە هیــچ جــۆرە ئازادیــی ڕادەربڕین بوونی 
ــە  ــەت ب ــرێ و دەرف ــدا پێشــێل دەک ــرۆڤ تێی ــی م ــوو مافەکان ــە و هەم نیی
سیســتمی سیاســیی ئــازاد نــادرێ، ناتوانــدرێ هەنــگاو بۆ بەرەوپێشــچوون 
هەڵبگیــردرێ بەتایبــەت ئــەم کارە بــۆ ژنــان دوو هێنــدە قورســتر دەبــێ. 
چــون  ئــەوان دەبــێ کاتێــک بۆجێگیــر کردنــی مافــی یەکســانی تێدەکۆشــن 
ــە سیاســییەكانیان وەک  ــی ماف ــۆ دابینکردن ــەوڵ ب ــێ ه ــدا دەب لەهەمان كات
بەشــداركردن لــە سیســتمی سیاســیی دەوڵەتــدا بدەن. ئــەو ژنانــەی كــە 
دەتوانــن بــە جۆرێــک خــۆ كاندیــد بكــەن بــۆ پۆســتەحکومەتییەکان تەنیــا 
دەرفەتێکی ڕەواڵەتییە  بۆ بەرژەوەندییە سیاســییەکان وئەوان ڕۆڵی ئەو 
دەســەاڵتە سیاســییە زاڵــە دەگێــڕن و مافــی هیــچ شــتێكی دیكەیــان نیە.هــەر 
وەک دیتوومانــە بــە هەمــووی ئــەو هەڵبژاردنانــەی لــە ئێــران بەڕێوەچوون 
نەیانتوانیــوە ببنــە ئاســۆیەكی ڕوون بــۆ گەیشــتن بــە مافەكانــی ژنــان  و 
ــە مانۆڕێــك هیــچ دەســکەوتێکی سیاســیی ژنانــی لێنەکەوتۆتــەوە. جگــە ل
ســەرەڕای هەمــووی ئەوانــەش بزوتنــەوەی ژنــان لــە ئێــران تێچــووی 

زۆری داوە بــەاڵم کۆڵــی نــەداوە و تــا ئێســتاش بەردەوامــە و چاالکانــی 
ئــەو بــوارە  ڕووبــەرووی زینــدان و ئەشــکەنجە و بێشەشــی دەبنــەوە 
و تــا بوونــی حکومەتێکــی ئــاوا هیــچ دەســکەوتێکی سیاســییان نابــێ.
حکومەتێک کە هەر لە سەرەتای هاتنە سەر کاریەوە هەمووبیروڕایەکی 
جیــاوازی ســەرکوت کــردوە و بــە زینــدان و ئەشــکەنجە و ئێعــدام واڵمــی 
ناوکۆمەڵگــەی  جیاوازەکانــی  توێــژە  و  چیــن  داخوازییەکانــی  ویســت 
داوەتەوە، چۆن دەتوانین لەو جۆرە سیستمەدا چاوەڕوانی هەڵبژاردنێکی 
ئــازاد بیــن. بــە هێنانــی ڕەئیســی کــە 'هەیئەتــی مــەرگ' لــە ســاڵەکانی 
ــە خەڵکــی  ــی هــەزاران کــەس ل ــە خوێن ــووە و دەســتی ب ــاوی ب ٦٠ی هەت
ناڕازیــی ئێــران ســوورە، جارێکــی دیکــە مێــژوو دوبــارە دەبێتــەوە وپێمــان 
دەڵــێ کــە بــە هەڵبژاردنــی ڕەواڵەتــی هیــچ لــە شــێوازی دەســەاڵتداریی 
ئــەو ڕێژیمــە ناگــۆڕێ و دەرفەتــی هیــچ ئاڵوگۆڕێــک لــە ئێرانــدا نییــە.
بــۆ ئــەو خولــەش زۆربــەی زۆی حیــزب و ڕێکخــراوە سیاســییەکان 
ژنانــی  ناوەنــدی  کرد.هــاوکات  بایکــۆت  جارەیــان  ئــەم  هەڵبژاردنــی 
کــرد.  بایکــۆت  هەڵبژاردنەکانــی  شــانۆی  ڕۆژهەاڵتیــش  کوردســتانی 
و  جــارە  ئــەم  بایکۆتەکانــی  لــە  باڵوییــە  بــەر  و  کۆدەنگییــە  ئــەو 
بەشــداری نەکردنــی خەڵــک و بایکۆتــی بەرینــی کۆمەاڵنــی خەڵــک لــە 
ئێــران و بــە تایبەتــی لــە کوردســتان، ســەلمێنەری ئــەو ڕاســتییە بــوو 
بــۆ  ڕێژیمــە  ئــەو  بەرپرســانی  و  ئیســامی  کۆمــاری  شــانۆکانی  کــە 
دەیــە  چــوار  لــە  زیاتــر  ســەرکوتی  سیاســەتی  و  خەڵــک   ڕاکێشــانی 
بــۆ مانــەوەی دیکتاتــۆری لــە ئێــران  چیــدی  ناتوانێــت واڵمــدەر بێــت 
وئــەو هەڵبژاردنــەش نیشــانیدا کــە بــەرەو نەمانــی مەشــرووعیەت لــەو 
ــووی و  ــی ســەنگەری یەکگرت ــر بوون ــەو ت ــەرەو پت ــن ب ــە گەندەڵەی ڕێژیم
ئازادیخــوازی خەڵــک لــە ئێــران بــە گشــتیی و لــە کوردســتان بــە تایبەتیــن.
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ــە شــێوەیەکی  ــی ســاڵی پێشــوودا ب ــە دەســپێکی مانگــی جۆزەردان ل
زۆر دڕندانــە و لــە درێــژەی "ژن کوژی"ـــیە ســڕیاڵییەکان دا خوێنــی 
"ڕۆمینــا ئەشــرەفی" ڕژا، لــە کۆتایی یەکانــی هــەر ئــەو مانگــە نگریســەدا 
– مەبەســت لــە پێوەنــدی لەگــەڵ ژن کوژی دایــە – دوا بــە دوای یــەک 
دوو کەســی تــر بــە ناوەکانــی "فاتمــە بەرحــی" و "ڕەیحانــە عامــری" بــە 
ــێ ســتێندرا  ــان ل ــراوی و دەســت وپێ شــکاوییەوە ژیانی لەت وکــوت ک
و بوونــە قوربانیــی سیســتمی پیاوســاالرییەکی گشــتی لــە کۆمەڵگــەی 
ئێــران دا. ئــەم میراتــە بــۆ مانگــی جۆزەردانــی ئەمســاڵیش گوازرایــەوە 
و لــە تازەتریــن حاڵەتــەکان دا ٤ ژنــی – ئــەم جــار – کوردســتانی 
پیــاوان/  "غیرەت"ـــی  لووتکــەی  بــە  گەیشــتن  بەردەبــازی  بوونــە 
ــان  ــە هەمووی ــوو ک ــەوە ب ــە ئ ــەم حاڵەتان ــی وێکچــووی ئ ــە! خاڵ پیاوان
بــە دەســتی نزیکانــی خۆیــان و بــە شــێوەی دڕندانــە کــوژران. مــەرگ 
ــەم سیســتمە ڕق  ــن دەرهاویشــتەی ئ ــە" دوایی ــی "گواڵڵ و هەڵپڕووزان
لــە ســکەیە. ئەڵبــەت نابــێ ئــەم ڕاســتییە لــە بیــر بکەیــن کــە ئەمــە تەنیــا 
بەشــێکە لــەو کوشــتنانەی کــە بــە میدیایــی دەکرێــن، دەنا بــە پێی ئامارە 
نافەرمییــەکان ســااڵنە ٣٧٥ بــۆ ٤٥٠ ژن لــە ئێــران دا لــە ژێــر بیانــووی 
وەک "پاراســتنی حەیــای بنەماڵــە" لــە بێ دەنگیــی دا دەکوژرێــن. بێجگــە 
لەمــە چەندەهــا ژنــی تریش لە ســۆنگەی ئــەم ئەزیەت و ئازارانەوە پەنا 
دەبەنــە بــەر خۆکوشــتن. ئەمــە خــۆی دەرخــەری ڕاســتییەکی تاڵــە کــە 
نیشــان دەدا ژن کــوژی لــە کردەیەکــەوە بووەتــە دیاردەیەکــی ڕۆژانــە. 
لێــرەدا پرســیارەکە ئەمەیــە لــە کاتێــک دا کــە بــە لــە بەرچــاو گرتنــی 
بەربــاڵوەکان  میدیــا  و  کۆمەاڵیەتییــەکان  تــۆڕە  وا  ڕاســتییە  ئــەم 
ــدراوی بەشــێک  ــراو و خنکێن ــە دەنگــی کپ ک ــەک توانیویان ــا ڕادەی هەت
نێوخــۆی  و  دەرەوە  لــە  خەڵــک  زۆربــەی  گوێــی  بــە  ژنانــە  لــەم 
الیەنگــری  و  هاوســۆزی  هەســتی  هەروەهــا  و،  بگەیەنــن  واڵت 
بــۆ ئــەوان ڕابکێشــن و لــە نێــو ڕای گشــتییش دا بیکەنــە بابەتێکــی 

قێــزەون؛ ئــەی بۆچــی ئێمــە نــەک شــایەدی دووپــات بوونەوەیــان 
و  سیاســی  ئابــووری،  هــۆکارە  دەبیــن؟!  بوونیــان  زیاتــر  بەڵکــوو 
دژ  توندوتیــژی  ترۆپکــی  کــە  ژن کوژییانــە  ئــەم  کولتوورییەکانــی 
لــە  بــە ژنــان دێتــە ئەژمــار، بــۆ چــی دەگەڕێتــەوە؟ هــەوڵ دەدەم 
درێــژەی باســەکەم  لــەم وتــارەدا بــە گرینگ ترینەکانیــان ئامــاژە بکــەم.
لە پێش دا با بە کورتی باس لە ئامارێک لە ســەر ڕێژەی بەشــداریی 
ئابووریــی ژنــان لــە ئێــران بکەیــن، ئێمــە دەزانیــن کە ڕێژەی بەشــداریی 
ئابــووری بریتییــە لــە ڕێــژەی جەمــاوەری ســەرقاڵ بــە کار و هەروەهــا 
ئــەم جەمــاوەرە  ئاســتی  دوایــە  کارەوەن،  بــە شــوێن  وا  ئەوانــەی 
دابــەش دەکــرێ بــە ســەر هەمــوو ئــەو کەســانەی وا تەمەنیــان بــۆ کار 
دەشــێ، بــەم جــۆرە ڕێــژەی بەشــداریی ئابــووری بــە دەســت دێ. لــە 
ــە  ــوو و ب ــە ســاڵی ٢٠١٧دا ١٦.٨% ب ــان ل ــۆ ژن ــە ب ــەم ڕێژەی ــران دا ئ ئێ
ــەم  ــەدا، ئ ــەم واڵت ــووری ل ــی ئاب ــی تەشــەنەی قەیران ــە بەرچــاو گرتن ل
ڕێژەیــە لــە ئێســتادا کەم تریــش بووەتــەوە. بــە دڵنیایی یــەوە ئــەو ژنــەی 
کــە لــە دەرەوەی مــاڵ کار دەکا و تێکــەڵ بــە کۆمەڵگــە دەبــێ، ئاســتی 
چاوکراوەیی یەکــەی لــە ســەرترە و بــە ســانایی ناچەوســێتەوە. بێجگــە 
لەمــە ســەربەخۆییی ئابــووری تــای تــەرازووی پێوەندیــی ژن و پیــاو 
ــاو  ــی پی ــر هێژمۆنی ــە ژێ ــەر ڕا دەگــرێ و ژن ل ــەک بەرامب ــا ڕادەی هەت
دێنێتــە دەرێ. بــەاڵم ئایــا دۆخــی باشــی ئابــووری و ســەرقاڵ بــە کار 
بوونــی ژنــان بــە تەنیایــی دەتوانــێ پێــش بــە توندوتیــژی یــا باش تــرە 
ــەاڵم  ــم ژن کــوژی بگــرێ؟ بێ گومــان کاریگەریــی ئەرێنیــی دەبــێ ب بڵێ
بــە تەنیایــی فاکتۆرێکــی یــەک ال کــەرەوە نییــە؛ لــەم پێوەندییــەش دا 
نموونــە زۆرن و لــە نوێ تریــن نموونــەدا دەتوانیــن ئامــاژە بــە نــاوی 
گواڵڵــەی شــێخی کــە کارمەنــد بــوو بکەیــن! بــە داخــەوە زۆر جــار 
شــوێنی کاری ژنــان دەبێتــە نوێنگــەی گومانــی پیــاوان و وردە وردە 
کێشــەکانی دوای ئــەم گومانــە. ئێمــە حاڵەتــی زۆرمــان هەیــە کە نیشــان 
دەدا ژنــان لــە الیــەن مێردەکانیانــەوە لــە کار کــراون و ڕێگەیــان پــێ 
نــەدراوە درێــژە بــە کارەکانیــان لــە دەرەوەی چوارچێــوەی مــاڵ دا 
بــدەن. لەگــەڵ ئــەوەش دا هــەر وەک ئامــاژەی پــێ کــرا ســەربەخۆییی 
بکاتــەوە. کەم تــر  ژنــان  ســەر  مەترســییەکانی  دەتوانــێ  ئابــووری 
ــە  ــن هــەر ل ــێ بڵێی ــدی لەگــەڵ هــۆکارە سیاســییەکان دا دەب ــە پێوەن ل
بنەڕەتــەوە سیســتمی حکوومەتیــی کۆمــاری ئیســامی دژ بــە ژنــە، 
دەکــرێ ئــەو سیســتمە لــە پێوەنــدی لەگــەڵ ژنــان و مافــی ژنــان دا 
ــە دەســتەوە  ــە یاســای بنەڕەتییەکەشــی دا پێناســەیەکمان ب کــە هــەر ل
دەدا، لــە یــەک ڕســتەدا کــورت بکەینــەوە: "ژنــان پێویســتە لــە ژێــر 
فەرمانــی پیــاوان دا بــن". بــەم پێیــە ئێمــە دەزانیــن لەگــەڵ چ جــۆرە 
دەســەاڵتێک بــەرەو ڕوویــن، بــەاڵم کۆمــاری ئیســامی و لــە ســەرووی 
هەموویانــەوە خومەینــی وەک ڕێبــەری ئــەم ڕێژیمــە، لــە کاتێــک دا کــە 
ــان – وەک یەکــەم  ــە مافــی دەنگ دانــی ژن ــەر ب ــە ســاڵی ٤٢دا بەرامب ل
هەنــگاوی بەشــداریی سیاســی – ناڕەزایەتیــی دەربــڕی، بــەاڵم دوای 
ســەرکەوتنی شۆڕشــی ئێــران ئــەم مافــەی لــە ژنــان نەســتاندەوە، 
کــە  بگەڕێننــەوە  ئــەوە  بــۆ  هۆکارەکــەی  یەکــەم  ڕەنگــە  بۆچــی؟ 

ژن کوژی وەک ترۆپکی 
توندوتیژی دژ بە ژنان
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ــەوە و  ــە مەیدان ــە بەشــداریی سیاســیی دا هاتبوون ــەم ئاســتە ل ــان ل ژن
گەڕاندنەوەیــان کارێکــی پڕتێچــوو دەبــوو، بــەاڵم ئــەم هــۆکارە ناتوانــێ 
تــەواوی هۆکارەکــە بــێ. کۆمــاری ئیســامی کــە حیجابــی ســەپاند 
دەیتوانــی ئــەم مافــەش بســتێنێتەوە. هــەر بۆیــە هــۆکارە ســەرەکییەکە 
لەگــەڵ دامەزراندنــی دەســەاڵتی ئیســامی لــە هەمــان کات دا پێویســتیی 
دامەزراندنــی کۆمەڵگەیەکــی ئیســامییش بــوو، ئەمــەش لــە بنەماڵــەوە 
ــی دان  ــاری ئیســامی بــۆ ڕەوای ــە کــە کۆم دەســت پــێ  دەکا. لێرەدای
بەرنامەکانــی  کردنــی  جێ بەجــێ  و  داڕشــتن  و  دەســەاڵتەکەی  بــە 
بــۆ دامەزراندنــی بنەماڵــە و کۆمەڵگەیەکــی ئیســامی، پێویســتی بــە 
دەنگــی ژنــان هەبــووە؛ ژنانێــک کــە خۆیــان بــە دەســتی خۆیــان دەنــگ 
بــە پرۆژەیەکــی پیاوســاالرانەی دژ بــە خۆیــان بــدەن! ئــەم ڕەوتــە 
هەتــا ئێســتاش بــەردەوام بــووە. هــەر لــە ڕێگــەی ئــەو نوێنەرانــەی لــە 
دەنگ دانــەکان دا هەڵ دەبژێردرێــن یاســای دژەژن گەاڵڵــە و پەســەند 
و لــە ئــاکام دا جێ بەجــێ دەکرێــن. بۆیــە ژنێــک لــە کۆمەڵگــەی ئێــران دا 
ئەگــەر لــە هــەر ڕێگەیەکــەوە لــە "یاســا"کان ال بــدا بــەرەو ڕووی ســێ 
فیلتێری ســزادان دەبێتەوە کە یەکەمینیان بنەماڵەیەکی پشت ئەســتوور 
بــە یاســای پیاوســاالرانەیە و دواتــر کۆمەڵگەیەکــی هــەر لــەو چەشــنە 
و پاشــان دەســەاڵتێکی بــە هەمــان شــێوە. عەلــی خامنەیــی جێگــەی 
ــەوە و ئەرکیشــیان بەرتەســک  ــەدا دەبینێت ــە بنەماڵ ــان ل ســەرەکیی ژن
ــی  ــە دڵ ــە. ل ــەو منااڵن ــەروەردەی ئ ــاڵ خســتنەوە و پ ــە من ــەوە ب دەکات
ــە  ــە" ل ــی جەمــاوەر و پشــتیوانیی بنەماڵ ــەی "الوی ــاوەڕەدا گەاڵڵ ــەم ب ئ
الیــەن مەجلیســەوە پەســەند دەکــرێ، کــە لــەوێ دا ژنــان نــەک هــان بــدا 
بەڵکــوو ناچــار بــکا ببنــە دایــک و ڕۆڵــی دایکایەتــی بگێــڕن. هــەر بــە پێی 
ئــەم یاســا نوێیــە )١٣٩٩( دەس ڕاگەیشــتن بــە هــەر جــۆرە دەوایەکــی 
پێشــگیری لــە دووگیــان بــوون قەدەغــە و بەرتەســک کــراوە و لەبــار 
بــە ئەژمــار دێ،  لــەوەی تاوانێکــی یاســایی  بردنــی منداڵیــش جیــا 
بەدواداچوونــی ئیــدارەی ئیتاعاتــی بــە دواوە دەبــێ! بــەم جۆرەیــە کــە 
لەشــی ژنــان وەک داراییــی حکوومەت ســەیر دەکــرێ، ئەم دارایی یەش 
لــە الیــەن خاوەنەکەیــەوە دەکــرێ هــەر جــۆرە بەاڵیەکــی بــە ســەر بــێ.
ئاییــن و ئاییــن زاکان بەشــی ســەرەکیی پێک هێنــەری کولتــووری 
کۆمەڵگەیەکــن، کــە لــەم بــوارەش دا ژنــان نــەک تەنیــا مافیــان پارێــزراو 
ــەو  ــە ئ ــە ســەرە، هــەر بۆی ــان ل ــە بەڵکــوو دەقــی زۆر توندوتیژانەی نیی
و  هەڵقوڵیــون  کولتــوورەوە  ئــەم  هەنــاوی  و  دڵ  لــە  یاســایانەش 
هاتوونەتــە ســەر الپــەڕەی کتێبــە یاســایی یەکان و دە کار دەکرێــن. 
لــە زانســتە مرۆیی یــەکان دا هەمــوو لقــەکان لــە پێوەندیــی ڕاســتەوخۆ 
تێــراو  ســەرچاوە  یــەک  لــە  بەشــەکان  هەمــوو  یــەک دان،  لەتــەک 
دەبــن. ئەگــەر حیجــاب و جیاکاریــی ڕەگــەزی لــە ئاســتی گشــتیی دا 
بــۆ خەڵــک ناســیاوتر بــوو، کۆمــاری ئیســامی بــە کەلک وەرگرتــن 
لــە کولتــووری ئایینــی و کولتــووری پیاوســاالرانە و زەق کردنــەوەی 
ڕاســتای  لــە   ... و  نامــووس  و  غیــرەت  وەک  دەســتەواژەگەلێکی 
و  کــرد  جێگیــر  ڕادیکاڵــی  یاســای  بنەماڵــەدا،  کونترۆڵــی سیاســیی 
"ســتادی بەرەنگاربوونــەوە لەگــەڵ فەســاد و فەحشــا"ی دامەزرانــد 
کــە بازنەیەکــی بەرفــرەوان بــوو و، زۆربــەی جۆرەکانــی مووســیقی، 
سێکســییەکان،  پێوەندییــە  ئەلکولییــەکان،  خواردنــەوە  کایــە،  فیلــم، 
لەشفرۆشــی و هتــدی لــە خــۆ دەگــرت. ئــەم ســتادە بــە مەبەســتی 
پەهلــەوی  ســەردەمی  ڕۆژاواییــی  ئاســەواری  بەنــاو  نەهێشــتنی 
دامەزرابــوو. یەکێــک لەوانــە پێوەندیــی سێکســیی دەرەوەی بازنــەی 
ــەت بکــەری  ــە ســەر و تەنان ــەش ســزای یاســاییی بخرێت ــی هاوب ژیان
ئــەو "تاوان"ـــە لەگــەڵ قامچــی و بەردەبــاران و مــەرگ ڕووبــەڕوو 
بێتــەوە. هــەر وەک چــۆن بنەماڵــە بووەتــە شــوێنێکی سیاســی، الدان لــە 
یاســاکانی بنەماڵــەش دەبێتــە تاوانێکــی سیاســی؛ لێرەدایــە کــە پیاوانــی 
بنەماڵــەش دەتوانــن بــۆ خۆیــان و ڕاســتەوخۆ ببنــە بەڕێوەبەرانــی 

یاســا و ســزادەرانی الدان لــەو یاســایانە، چــون دەســەاڵتێکی بەهێــز بــە 
نــاوی دام ودەزگاکانــی کۆمــاری ئیســامی لــە پشــتی ئــەم بڕیارەدایــە.
لــە کۆتاییــی دا نــەک لــە بــەرەی کارنــاس یــا فیمینیســتێکی ڕادیکاڵــەوە 
بەڵکــوو وەک بینەرێکــی کۆمەڵگــەی دەوروبەرمــان نابــێ ڕۆڵی پیاوانی 
کۆمەڵگــە لــە درێــژەدان بــە توندوتیــژی دژ بــە ژن کەم ڕەنــگ بنوێنــم 
یــان باســی نەکــەم. هــەر وەک بــاس کــرا ئــەم دەســەاڵتە لــە ناخــی ئــەم 
کۆمەڵگەیــەوە ســەری هــەڵ داوە و بــە ناخیشــی دا ڕۆ چووەتــە خــوارێ، 
پێوەندیــی خەڵــک و دەســەاڵت هەتــا ڕادەیەکــی زۆر پێوەندییەکــی 
ڕاســتەوخۆ و دووالیەنەیــە. بەداخــەوە ئێســتاش ئێمــە لەگــەڵ بیســتنی 
هەواڵێکــی دڵتەزێــن گوێ بیســتی دەیــان لێک دانــەوەی بــە دەیــان قــات 
دڵتەزێن تــر لــە ڕووداوەکــە دەبیــن. ئێمــە کەم تــر شــایەدی ئــەوە دەبیــن 
کــە پیاوێــک وەک بکــەری توندوتیژییەکــە جــا چ توندوتیژیــی وتــاری 
بــێ یــا فیزیکــی بــە تاوان بــاری ســەرەکی بناســێندرێ، بەڵکــوو زۆربەی 
ــی  ــاری ئیســامی بێ حیجاب ــەکان وەک چــۆن کاربەدەســتانی کۆم کات
و کەم حیجابــی بــە هــۆکاری بنەڕەتیــی ڕوودانــی دەس درێژییــەکان 
دەزانــن، خەڵــک )بەشــێکی زۆر لــە پیــاوان و هەندێــک لــە ژنانیــش( 
قوربانییەکــە جارێکــی تــر قوربانــی دەکــەن. بــەم شــێوە لــە ناداوەرییــە 
بــاری ســەر شــانی ژنانــی غــەدر لێکــراو قورس تــر دەکــەن و تووشــی 
خەمۆکــی و ئــازاری ویژدانیــان دەکــەن. زۆر جــار لێک دانەوەیەکــی 
لــەم چەشــنە ســەد قــات لــە توندوتیژییەکــە تەحەممولــی ئەســتەم ترە. 
ــە ســەر  ــوون ل ــان، ســوور ب ــەوەی ژن ــدان دا مان ــە مەی ــەڵ ل ــە لەگ بۆی
داوای مافەکانیــان، ناڕەزایەتی دەربڕینەکانیــان، ئــەوەی پێویســتە هەبێ 
ئەوەیــە کــە کولتــوورەکان لــە هەاڵواردنــی ڕەگــەزی بســڕدرێتەوە؛ 
لــەم  یاســایە؛  نوێنگــەی  گرینگ تریــن  و  یەکــەم  کولتــوور  چــون 
بارەیەشــەوە پیاوانــی ئــاگا و ڕووناک بیــر ڕۆڵــی گرینگیــان هەیــە.  
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زۆر دەگمەنــن ئــەو کەســانەی کــە بــە هەڵوێســت و ئــاکار و کرداریــان 
دەبنە سەر قافڵەی کاروانی ژیان و خەبات و وەک مۆمێک دەسووتێن 
بــۆ ئــەوەی ڕووناکــی بــە دەوربــەری خۆیــان ببخەشــن. دەگمەنــن ئــەو 
کەســانەی خۆشــی ژیانیان دەکەنە توێشــووی ڕێگای پڕ لە کەندولەندی 
ژیــان و بــێ ئــەوەی گلەیــی لــە نەهامەتــی و ناخۆشــییەکانی ڕێــگای 
ژیانیــان بکــەن، هەڵۆئاســا لــە شــەقەی بــاڵ دەدەن و هــەورازی ژیــان بــە 
ســەربەرزی و سەربەســتی دەبــڕن و لــە لووتکــەی ژیــان ســەردەکەون.
نەمــر کاک مســتەفا حەکیمــزادە )حەکیــم( یەکێــک لــەو کەڵــە مرۆڤانــەی 
ســێی  ســەر  لــە  دوو  لــە  زیاتــر  کــە  بــوو  کــوردەواری  کۆمەڵگــەی 
ژیانــی لــە ڕیــزی شــۆڕش و خەبــات لــە ڕیزەکانــی حیزبــی دێموکراتــی 
کوردســتان دا بــە ســەربەرزی تێپــەڕ کــرد. ژیانێکــی پــڕ لــە ســەرەوەری 
و  شــەهید  ڕێبەرانــی  گــەورە  تەنیشــت  لــە  و  هەڵبــژارد  شــانازی  و 
زینــدووی حیزبــی دێموکــرات درێــژەی بــە خەبــات و تێکۆشــان دا. 
لــە مــاوەی ٤٢ ســاڵ خەبــات و تێکۆشــانی حەکیــم دا، زەحمەتــە 
ــە هەمــوو ژیانــی ئــەو ٤٢ ســاڵ خەبــات و تێکۆشــانەی  ــاوڕ ل بتوانــی ئ
لــە  بــاس  ڕەهەندێكــەوە  چەنــد  لــە  دەکــرێ  بــەاڵم  بدەیــەوە، 
بدەیــەوە. شۆڕشــگێڕە  پیــاوە  مەزنــە  ئــەو  پێشــمەرگانەی  ژیانــی 
بــاوک و براکانــی دەبنــە  لــە گــەڵ بنەماڵــە و  لــە کاتێکــدا  حەکیــم 
مــاددی و  کــە ســاحەب ســەروەت و ســامانێکی زۆری  پێشــمەرگە 
ســاحەب موڵــک و دووکان و مــاڵ بــوون، ئــەوان بــە بنەماڵــە ژیانــی 

و  نــا  وەال  گەلەکەیــان  ئــازادی  بــۆ  ژیانیــان  خۆشــییەکانی  و  شــار 
ــا سەرکەشــەکانی کوردســتان کــرد و دواتــر حەکیمــی  ــە چی ــان ل ڕووی
پێشــەنگ بــوو بــە ســیمبوولی خۆڕاگــری و شــۆڕش و کوردایەتــی.
پێشــمەرگەی  ئــەوەی  بــوو،  پێشــمەرگە  وشــە  مانــای  بــە  حەکیــم 
دەبینــدرا.  دا  حەکیــم  لــە  زیــادەوە  بــە  راســتیدا  لــە  ناســراوە  پــێ 
بیروبــاوەر،  بــە  و  حــازر  و  گــۆڵ  و  گــورج  پێشــمەرگەیەکی 
بــە  پێشــمەرگەیەکی  نەهێنیــکار،  و  ئەمانەتــدار  پێشــمەرگەیەکی 
فەرماندەیەکــی  و  کادر  پێگەیشــتوو،  و  تێگەیشــتوو  و  هەڵوێســت 
و  حیزبەکەمــان  زینــدووی  و  شــەهید  ڕێبەرانــی  بــاوەڕی  جێــگای 
نێوخــۆی حیــزب و دەرەوەی حیــزب بــوو. ســاحەب کەســایەتییەکی 
ــگای  ــە ســەر ڕێ ــە ســەری ل ــوو، پێشــمەرگەیەک ک ــە خــۆی ب ــەت ب تایب
ئامانجەکانــی شــەهیدان دانــا و تــا دوا هەناســە وەفــادار و ئەمەگناســانە 
خزمەتــی بــە گــەل و نیشــتمان و حیزبــی دێموکراتــی کوردســتان کــرد.
لــە  بــوو،  پێشــڕەو  و  پێشــەنگ  پێشــمەرگانەدا  ئەرکــی  لــە 
پــڕ  لــە نەهێنیــکاری دا دڵ و مێشــکی  ئەمانەتــداری دا دەســتپاک و 
لــە ڕەمــز و ڕازی نەبیســتراو بــوو. حەکیــم ســاحەب دڵێکــی ســاف 
تێکۆشــان  و  شــۆڕش  تەرخانــی  ژیانــی  و  مــاڵ  بــوو،  بێگــەرد  و 
الیــەک  هەمــوو  ڕووی  بــە  ماڵەکــەی  دەرگای  کردبــوو،  خەبــات  و 
بــوو،  ڕاخســت  الیــەک  گشــت  بــۆ  دڵــی  ســفرەی  بــوو،  کــراوە  دا 
هەبــوو. ژینــی  ژیــان و  مانــای  ژیانــدا  لــە  کــچ  و  ئــەو ژن  لــە الی 
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لــە  دەکــرد  پێشــمەرگایەتی  دڵــەوە  بــە  کــە  ئــەوە  وێــڕای  حەکیــم 
هەمانکاتیشــدا، وەک باوکێــک لــە گــەورە کردنــی شــاکیژەکانی کچــی 
دا دریغــی نەدەکــرد و لەگــەڵ هاوســەری بەوەفــای، هاوژینــی قەتــاری 
عیســمەت  خاتــوو  خەبــات،  ســەختەکانی  ڕۆژە  و  شــۆڕش  نێــو 
ــو  ــە نێ ــڕ مەترســییان ل ــە ســەروەری و پ ــڕ ل ــی پ حەســەنپوور، ژیانێک
شۆڕشــدا بەســەر بــرد و بــە یەکــەوە دڵیــان کــردە النــەی هەمــوو 
ئەوانــەی پێویســتیان بــە یارمەتــی هەبــوو، لــە ڕاســتیدا حەکیــم کەســی 
بێکەســەکان بــوو، خەمخــۆر و دەســتگرەوە و دڵســۆز بــوو، دەســت 
ڕاوەســتاوی  قەاڵیەکــی  بــوو،  ڕاســتبێژ  و  مشــوور  بــە  و  ڕەنگیــن 
لەگیــران نەهاتــووی نێــو شــۆڕش بــوو و لەیــەک قســەدا گــەورە و 
ڕێزێکــی  بــوو،  بنەماڵەکــەی  و  الیــەک  گشــت  ژیانــی  خەمخــۆری 
زۆری بــۆ دایــک و بــۆ ژن و بــۆ ئەویــن و خۆشەویســتی هەبــوو.
حەکیــم مرۆڤێکــی شۆڕشــگێڕ و یەکســانیخواز و عــادڵ و گــەورە 
بــوو، کــە بــاس لــە یەکســانیخوازی دەکــرێ، حەکیــم پشــکی شــێری 
پێدەبــڕێ، حەکیــم ڕێــگای خەبــات و تێکۆشــان بــۆ وەدەســتهێنانی مافــی 
ــە  ــە کــردەوە ئاواڵ ــاو دا ب ــوان ژن و پی ــە نێ ــە کۆمەڵگــەدا، ل ــەر ل بەرامب
دەکا و لەگــەڵ خاتــوو عیســمەت زۆر خەمخۆرانــە شــاکیژەکانی کچیــان 
ــڕات  ــی دێموک ــی حیزب ــە ڕیزەکان ــە پێشــمەرگە و ل ــە ببن ــان دەدەن ک ه
ببنــە  دا  کوردســتان  دێموکراتــی  ژنانــی  و  الوان  یەکیەتییەکانــی  و 
ئەنــدام و کار بــۆ دەســبەرکردنی ئامانجەکانیــان بکــەن و هــەوڵ بــۆ 
چەســپاندنی عەداڵەتــی کۆمەاڵیەتــی بــدەن، بێشــک ئــەو ڕێکخراوانــە 
بنەماڵــە  ئــەو  کــە  ئــەوە دەدەن  بــۆ  و حیزبــی دێموکــرات شــاهیدی 
گەلەکەیــان  ڕەوای  دۆزی  لــە خزمــەت  دڵســۆزانە  چەنــدە  گەورەیــە 
هــەن. و  بــوون  شۆڕشــدا  و  کوردســتان  دێموکراتــی  حیزبــی  و 
حەکیمــی هــەردەم زینــدوو، وێــڕای خاتــوو عیســمەت وەک باخەوانێــک 
چــڵ و پۆپــی نەونەمامەکانــی باخــی ژیانیــان پاراســت و لــە پــەروەردە 
ڕێــگای  و  کۆمەڵگــە  سەرمەشــقی  بوونــە  دا  پێگەیاندنیــان  و  کــردن 
ژیانێکــی سەربەســتانەیان بــۆ وااڵ کــردن. حەکیــم لــە باخــە ڕەنگینەکانــی 
ژیانــدا هەوڵــی دا کــە باشــترین نەمامــەکان بکاتــە دیــاری بــۆ کۆمەڵگــە 
و خــۆی گووتەنــی شــانازییان پێــوە بــکا و جگەرگۆشــەکانی فێــری 
بــکا. نەتــەوە  بــە  و  نیشــتمان  و  گــەل  بــە  و خۆشەویســتی  ئەویــن 
و  ئاســایی  ژیانــی  لــە  یەکســانیخواز  و  پێشــمەرگە  حەکیمــی 
پێشــمەرگایەتی دا، لــە ڕۆژە خــۆش و ناخۆشــەکانی شۆڕشــدا، لــە ژێــر 
تەوژمــی ســاردی و گەرمــای ژیــان و نەهامەتییەکانــی ئاوارەیــی دا 
، لــە ژێــر هــاڕەی فڕۆکــە بۆمبهاوێــژەکان و گرمــە و ڕمبــەی تــۆپ 
و کاتیۆشــادا، لــە نێــو گــڕە بــەرد و شــاخ و دۆڵەکانــی کوردســتاندا، 
ــێ  ــەر ب ــە بەرامب ــک شــەڕی دەکــرد و ل ــەوە دا لەگــەڵ ڕێژێمێ لەگــەڵ ئ
ئیمکاناتــی و نەداریــی نێــو شۆڕشــدا، خەباتــی دەکــرد، هــاوکات زۆر 
ــێ  ــد و کۆســپەکان دا زاڵ ب ــە ســەر هەمــوو کەن ــی ب ســەربەرزانە توان
و خوێنــدن و پێگەیاندنــی شــاکیژەکانی بــە هــاوکاری خاتــوو عیســمەت 
ــە  ــکا و ل ــاری ب ــۆ خــۆی دی ــە و مرۆڤدۆســتانە ب وەک ئەرکێکــی باوکان
هەمــوو قۆنــاخ و وەرزەکانــدا ئــەم ئەرکــە وەک ئەرکێکــی نیشــتمانی 
و باوکانــە فەرامــۆش نــەکا و بــە پێــی ئیمکاناتــی نێــو شــۆڕش بــە 
زیــادەوە وەک بــاوک و هاوڕێیەکــی بــاش هەڵســوکەوت بــکا و خەمــی 
ژیانیــان بخــوات و شــان وەبــەر ئەرکێکــی قورســی ژیــان بــدا، ئــەم 
ئەرکــە قورســە بــە بــێ بوونــی هاوپشــتیی خاتــوو عیســمەت گەلێــک 
دژوار و ســەخت دەبــوو، هــەر بۆیــە منداڵەکانیــش دەبــێ شــانازی 
بکــەن کــە وەهــا دایــک و باوکێــک سەرپەرەســتیان کــردن و ڕێــگای 
ژیانــی ســەربەرزانەیان پــێ نیشــان دان و لــە خەمیــان ڕەخســاندوون.
حەکیــم ژیانــی خــۆی وەک پێشــمەرگەیەک بــە ســەربەرزی بــەڕێ کرد 
و بەشێک لە ژیانی تەرخانی پاراستنی ڕێبەرانی شەهید و مەزنە پیاوە 
شۆڕشــگێڕەکەی کــورد مامۆســتا عەبدوڵــا حەســەنزادە و دەســتەی 

ڕێبەری و شــانازی و ئامانجەکانی حیزبی دێموکراتی کوردســتان کرد.
لــە هەمــوو ئــەو ماوەیــەدا یەکێــک لــە کۆڵەکــە قایــم و پتەوەکانــی 
عیســمەت  خاتــوو  شۆڕشــدا،  لــە  حەکیــم  پێشــمەرگایەتی  ژیانــی 
ــم دا وەک دایکێکــی دڵســۆز  ــی حەکی ــە نەبوون ــە ل ــوو ک حەســەنپوور ب
ــی  ــدن و پاراســتنی یادگارەکان ــە پێگەیان ــە پێشــمەرگەیەک، ل و وەک ژن
بــوو کــە  حەکیــم دا ڕۆڵــی ســەرەکی گێــڕا و حەکیمــی دڵنیــا کــرد 
بوونــی  بگەیێنــێ.  بەجــێ  دوودڵــی  بــێ  پێشــمەرگایەتی  ئەرکەکانــی 
قــەاڵ و پشــتیوانێکی وەک خاتــوو عیســمەت و کچــەکان بــۆ حەکیــم 
نەمــر حەکیــم  بۆیــە  هــەر  بــوو،  گەورەتریــن ســەرمایە و پشــتیوان 
ــی دا ،  ــی حیزب ــەت و ئەرک ــی مەئمووری ــە کات ــدا و ل ــی خۆی ــە نەبوون ل
بەوپــەڕی دڵنیاییــەوە ئەرکەکانــی بــە باشــترین شــێوە بەڕێــوە دەبــردن.
لــە ژیانــی شــۆڕش و پێشــمەرگایەتی دا کــەم کەســم دیتــن کــە وەک 
حەکیــم هەمیشــە لــە مەئمووریــەت و ئەرکــی حیزبــی دابــێ، ڕۆیشــتن بــۆ 
مەئمووریــەت و گەڕانــەوە بــە ســەرکەوتوویی نیشــانەی نەهێنی پارێزی 
و بــاوەڕی قووڵــی حەکیــم بــوو بــۆ ڕاپەڕاندنــی ئەرکەکانــی. هەمــوو ئــەو 
کەســانەی لــە نزیکــەوە نەمــر حەکیم یــان دەناســی و دەناســن، شــاهیدی 
بــۆ گەورەیــی و دڵفراونــی و خەمخــۆری حەکیــم دەدەن، ئــەو لــە کاری 
حیزبــی دا پێشــڕەو بــوو، لــە کاری هــەرەوەزی دا پێشــەنگ بــوو، زیاتــر 
لــە ســێ دەیــە بــوو خۆبەخشــانە ســەری گــەورە و بچووکــی نێــو حیــزب 
و دەرەوەی حیزبــی بــە کەرەســە و هیممەتــی خــۆی چــاک دەکــرد 
ــم.  ــەر دەســتی حەکی ــەر ســەریان خســتە ب ــاو و ڕێب ــەورە پی و زۆر گ
ماندوویــی و شــەکەتی لــە ژیانــی حەکیــم دا هیــچ مانــای نەبــوو، بەپێــی 
توانــا و زۆر زیاتــر لــە توانــای خــۆی یارمەتــی بــە گشــت الیــەک دەکــرد 
و خەمــی هەمــوو الیەکــی لەبــەر بــوو، بــە هــۆی کاری بــەردەوام و زۆر، 
مرۆڤێکــی ڕووح ســووک و خۆشەویســتی لــێ درووســت ببــوو، لــە نێــو 
هــاوڕێ و هاوســەنگەر و هاوخەباتیانــی دا ڕێزیکــی زۆری لێدەگیــرا و 
هەر بۆیەش لە کاتی نەخۆشی و لە کۆچی نابەوەختی زیندەیاد حەکیم 
دا دەریــای خــەم و پــەژارەی خەڵــک شــەپۆلی دەدا و خەمخــۆری خەڵــک 
ــە  ــەو وەزعیەت ــە کــۆڕی پرســە و سەرەخۆشــی دا و ل و بەشــداریان ل
نالەبــارەی پەتــای کۆڕۆنــا دا نیشــانەی گەورەیــی حەکیــم و کەســایەتی 
سیاســی و کۆمەاڵیەتیــی دیــاری حەکیمــی بــە گشــت الیــەک نیشــان دەدا.
هــۆی  بــە  ژیــان  باخەوانــی  و  دەردان  حەکیمــی  بەداخــەوە 
ماوەیــەک  دوای  کۆرۆنــا،  ماڵوێرانکــەری  پەتــای  بــە  تووشــبوون 
لــە  پــڕ  چــاوە  نگریســە،  نەخۆشــییە  ئــەو  لەگــەڵ  بەربەرەکانــی 
بــە  و  دانــان  ســەریەک  لــە  هەمیشــە  بــۆ  گەشــەکانی  و  هیــوا 
کــرد. تاســەبار  و  خەفەتبــار  هەموومانــی  یەکجــاری  کۆچــی 
کۆچــی حەکیــم بــۆ هەمــووان و بــە تایبــەت بــۆ بنەماڵەکــەی و خاتــوو 
عیســمەت و یادگارەکانــی و حیزبــی دێموکراتــی کوردســتان زۆر بــە 
ژان و بــە ئــازار بــوو، بــەاڵم بنەماڵەیــەک کــە لــە شۆڕشــدا چەندیــن 
شــەهیدی وەک شــەهیدان حەمەســاڵح حەســەنپوور، کاوە حەکیمــزادە، 
نەســرین حــەدداد ، محەممــەد حەســەنپوور و نەمــران حەمەرەســووڵ 
حەســەنپوور ، حاجــی حوســێن حــەدداد و کەریــم حــەدداد و چەنــد 
کردبــێ،  نیشــتمان  و  گــەل  بــارەگای  بــە  پێشــکەش  دیکــەی  خزمــی 
دڵنیایــن بــە ســەر ئــەم کۆســتە گەورەشــدا ســەر دەکــەون و یــاد و 
نــاوی حەکیــم لــە داڵن دا هــەردەم بــە زیندوویــی دەهێڵنــەوە و کار 
فێربــوون و خۆڕاگــری. لــێ  وانــەی  دەکەنــە  ئەرکەکانــی حەکیــم  و 

ڕوحت شاد گەورە پیاو و شۆڕشگێڕی گەلی کورد و حیزبی 
دێموکراتی کوردستان.

یاد و ناوت دەبێتە ئیلهامی شۆڕش و دڵنیات دەکەینەوە هەموومان بە 
یەکەوە بەو ڕێگایەدا بڕۆین کە تا دوا هەناسە هەنگاوت بۆ هەڵێنایەوە.
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زایینــی  ٢٠٢١ی  ئاپریلــی  ٢٠ی  سێشــەممە  ڕۆژی  دەزانــن  وەک 
ــە شــۆرای  ــاوی ل ــوەی ســاڵی ١٤٠٠ی هەت ــە ٣١ی خاکەلێ ــەر ب بەرانب
ئابــووری و کۆمەاڵیەتــی  ڕێکخــراوی نەتــەوە یەکگرتووەکانــدا  بــە 
دەنگــدان کۆمــاری ئیســامی وەک یەکێــک لــە ئەندامانــی »کۆمیســیۆنی 
جێگەوپێگــەی  ســەر  بــە  نــەزارەت  و   ژنــان«  پێگــەی  و  جێگــە 
و  هێناوەتــەوە  دەنگــی  یەکگرتــووەکان   نەتــەوە  ســازمانی  ژنانــی 
هەڵبژێــردردراوە. ئــەو دەورەیــە لــە ٢٠٢٢ی زایینــی را  هەتــا ٢٠٢٦ی 
ناوچەیــی  كۆمیســیۆنی  لــە  چوارســاڵەیەدا  دەورە   لــەو  و  زایینــی 
دەنگەکانــی  کــۆی  لــە  دەبــێ.  حــوزووری  ئاســیادا   خاوەرمیانــەی 
وەرگیــراون ژاپــۆن ٥٢ دەنــگ، لوبنــان ٥١ دەنــگ، پاکســتان ٥٠ دەنــگ، 
چیــن ٤٨دەنــگ و ئێــران ٤٣ دەنگــی بــە دەســت هێنــا، بــە حیســابی 
ــوو حیســابێک  ــە هەم ــاوە، ب ــە دەســتی هێن ــەی ب ــەو ٤٣ دەنگ ــران ئ ئێ
لــەوە دەچــێ کــە لــە ١٥ واڵتــی  ئوروپایــی و ڕۆژئاوایــی النیکــەم  
ــەو  ــێ. گرینگــی ئ ــران داب ــە ئێ ــان ب ــی ئوروپاییــش دەنگی ــێ ٤ واڵت دەب
تــەوەرە لــەوە دایــە کــە  هــەر لــە مــاوەی  مانگــی ڕابــردوودا دوو 
ڕاپــۆرت هاتۆتــە دەرێ کــە هــەردووک ئــەو دوو ڕاپۆرتانــە ئامــاژە بــە 
ــە  باســی  ــەو ڕاپۆرتان ــک ل ــران دەکــەن. یەکێ ــە ئێ ــان ل بارودۆخــی ژن
کەلێــن )شــکاف( یــا جیاوازیــی بەزیەتــی ژنــان، ژیانــی  ژنــان و پیــاوان 
لــە کۆمەڵگــە و واڵتانــی جۆراوجــۆر دەکا کــە پێــی دەڵێــن »دیگڵــۆ 

بــاڵ جێنــدر گــەپ« ڕاپــۆرت یــان » ئیندێکــس« ئــەو لــە بەینــی  ١٥٦ 
واڵتــی  دنیایــەدا ئێــران لــە ڕیزبەنــدی ١٥٠ دادەنێــن ســەبارەت بــە 
کــە  ئــەو ڕاپۆرتــە  لەگــەڵ ژنــان.  چۆنیەتیــی هەڵســوکەوت کردنــی 
کراوەتــەوە.   بــاڵو  دا  ئاوریــل  مانگــی  لــە  تازەیــە  زۆر  ڕاپۆرتێکــی 

کۆمیســیۆنی  ئەوکۆمیســیۆنە،   کــە  ئەوەیــە  گرینگــە  کــە  ئــەوەی 
نەزارەتــە لەســەر دۆخــی ژنــان و یەکێــک لەکۆمیســیۆنە الوەکییەکانــە 
دابینکــراوە.  بــۆ  ئەرکەکانــی  لــەوێ  کــە  نەتەوەیەکگرتــووەکان  لــە 
یەکێــک لــەو ئەرکانــە کــە بــۆی  دیاریکــراوە  ئەوەیــە کــە چاوەدێــری 
بــکا بەســەر واڵتانــی ناوچەکــەدا و مەنتەقــەی خاوەرمیانــەی ئاســیادا 
نێــوان  لــە  ڕەگــەزی   یەکســانی  دەســتەبەرکردنی   بــە  ســەبارەت 
بردنــە  بەهەرحــاڵ  و   تەواناســازی  بــە  ســەبارەت  پیــاودا،  و  ژن 
ســەرێی توانــای ژنــان لــە بوارەکانــی کۆمەاڵیەتــی  و ئابووریــی و 
بەشــداری  لــە ژیانــی سیاســیی و  ژیانــی کۆمەاڵیەتــی دا کــردووە 
بــێ دەوڵەتێــک وەک ڕیژێمــی  قــەرار  و زۆر جێــی ســەرەنجە کــە 
لــە   نییــە  قبوڵــی  قابلــی  کارنامەیەکیــی  کــە  ئیســامی  کۆمــاری 
هەڵســوکەوت کــردن لەگــەڵ ژنانــدا، وەهــا جێگەوپێگەیەکــی پــێ بــدرێ.

هــەر  ئــەوەش  بــووە بــە هــۆی  ناڕەزایەتــی و ناڕەحەتــی نــەک تەنیــا 
ژنانــی ئێــران بەڵکــوو هێندێــک  لــە چاوەدێــران و هێندێــک لــە چاالکانــی 

هەڵوێستێک لەسەر هەڵبژاردنی ئێران وەک ئەندامی 
کۆمیسیۆنی پێگەی ژن لە نەتەوە یەکگرتووەکان
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مافــی ژنــان لــە کۆڕوکۆمەڵــی نێودەوڵەتیشــدا. ســەبارەت بــەو بابەتــە  
بــۆ وێنــە دەتوانیــن ئامــاژە بکەیــن بــە »هێلێــل نۆئێــرا« کــە  بۆخــۆی لــە 
ســازمانی چاوەدێــری نەتــەوە یەکگرتووەکانــدا کار دەکا و دەڵــێ ئــەوە 
شــۆخی یەک نییــە ئێــران جێــگای دراوەتــێ  لــە کۆمیســیۆنی نــەزارەت 
ــاور  ــە کەســێکی ئ ــە ب ــب ئەوەی ــێ، جال ــان و  و دەڵ لەســەر دۆخــی ژن
دەکاتــەوە ئەتــۆ بیهێنــی بیکــەی بــە بەرپرســی  ئاورکوژێنــەوە.  ڕێــک 
ئــەو شــتە ڕووی داوە  و ئێرانێکــی  کــە بۆخــۆی بەودۆخــە خراپەی کە 
هەیەتــی و ژنــان ســەرکوت  دەکا بــە هەمــوو شــێوەیەک   قــەرارە لــە 
ئــاوا  ســازمانێکدا  و کۆمیســیۆنێکدا بەشــدار بــێ. ئــەوەی کــە گرینگــە 
ــە  ــەی  ب ــەوە پێگەی ــران  ئ ــە ئێ ــە ک ــەوە یەکــەم جــار نیی ــە ئ ــە ک ئەوەی
دەســت هێنــاوە، جــاری یەکــەم ئێــران  ســاڵی ٢٠١٠  بــە ئەندامــی ئــەو 
ــان و   ــە ژن ــەو کاتیــش  بەشــێک ل ــوو. هــەر ئ کۆمیســیۆنە هەڵبژاردراب
چاالکان  دژەکردەوەیان نیشان دابوو، بۆیە نارەزایەتیان دەربڕیبوو. 
بەهەرحــاڵ وەك دەزانــن تــا ســەر  ئــەو ناڕەزایەتیانــە دەنگــی زۆر 
لێکەوتەوە و  »پێتێیشــێن« ئیمزا کرا و ئێســتا جارێکی دیکە  دیســان  
ئێــران ئــەو داوایــەی کــردوە و بــەو شــێوەیە دەنگــی هێناوەتــەوە.

ســەبارەت  بــەوەی  کــە بۆچــی ئێــران  لــەو جێگایــەی دانــدراوە  یــا 
ــەو  ــا ل ــەو کۆمیســیۆنانەدا  ی ــە ل ــەوە سروشــتییە  ک ــی  هێناوەت دەنگ
جێگایانــەدا  بەشــێک  واڵتــن کــە هەماهەنگییــەک دەکــەن دەڵــێ ئەتــۆ لــە 
فــاڵن جێــگای دەنــگ بــدە بــە مــن ئەمــن لــە کۆمیســیۆنێکی دیکــەدا دەنگ 
دەدەم بەتــۆ، بــە هــەر حــاڵ بمانــەوێ و نەمانــەوێ  لە ئێســتادا کۆماری 
ئیســامی حــزووری هەیــە  لــەو ســازمانانە و نوێنەرایەتــی دەکا  و بــە 
شــێوەیەکیش  کــۆڕ و کۆمەڵــە نێودەوڵەتییــەکان ئــەو کورســیە دەدەن 
بــە کۆمــاری ئیســامی و وابیردەکەنــەوە کــە دانانــی کۆماری ئیســامی  
لە دانی ئەو ئیمکانە  بە کۆماری ئیسامی  لەوانەی کاردانەوەی ببێ.

کۆمــاری ئیســامی بــە جۆرێــک فەزایەکــی  ئازادتــر بــە وجــود بێنــێ 
بــۆ ژنــان ئــەو مەســایلەیە کاری لــێ بــکا کــە لەگەڵــی ڕووبــەڕوو 
دەبێتــەوە لــە خــودی  کۆمیســیۆنەکەدا و بتوانــێ  بــە بــە شــێوەی 
ژنــان. دۆخــی  بوونــی  باشــتر  دەبــێ  زوو  زۆر  و  ڕاســتەوخۆ 
بــەاڵم چ شــتێک دەبێتــە هــۆکار کــە ئێمــە کاردانەوەمــان هەبــێ؟! 
هــۆکار ئەوەیەکــە باوەڕمــان بــەوە نییــە کــە بتوانــێ بــە هیــچ شــێوەیەک 
لــە ئێــران دابنــێ یــا کاریگــەری   کاریگــەری لەســەر دۆخــی ژنــان 
لەســەر ڕەفتــاری کۆمــاری ئیســامی دەگــەڵ ژنانــی ئێــران دابنــێ، لــە 
بیرمــان نەچێتــەوە ئــەوە جــاری یەکــەم نییــە  کــە ئێــران ئــەو جێگایــە 
پــێ دەدرێ. جــاری یەکــەم ٢٠١٠ ئــەو جێگایــەی پــێ دراوە دوایــی 
نــە تەنیــا بارودۆخــی ژنــان لــە ئێــران باشــتر نەبــوو بەڵکــو بەپێــی 
هەمــان ڕاپــۆرت  دۆخــی ژنانــی ئێــران لــە دۆخێکــی زۆرخــراپ دایــە 
و دەرەجەبەنــدی١٥٠ دایــە لــە ١٥٦  واڵت کــە  لــە ســاڵی ڕابــردوو 
دا ٢ پلــە هاتۆتــە خــوارێ. ئێــران لەبــری ئــەوەی بچێتــە ســەرێ و 
دۆخــی ژنــان باشــتر بــێ، بــە نســیبەتی ٢٠٠٦  لەڕاســتیدا چەندیــن 
پلــەی دیکــە وەدوا کەوتــوە، یانــی دۆخــی ژنــان لــە ئێــران نەتەنیــا 
باشــتر  کۆمەاڵنــە  و  کــۆڕ  لــەو  ئیســامی  کۆمــاری  بەربوونــی  لــە 
نەبــووە بەڵکــو خراپتــر بــووە. ڕۆژبــەڕۆژ توندوتیــژی نیســبەت بــە 
ژنــان زۆرتــر بــووە. ئێســتا بــە پێــی ئــەو ڕاپۆرتانــەی کــە »لێبوردنــی 
ــەدا  ــەو ڕاپۆرتان ــردووە  ل ــی ک ــە چاپ ــەم زووان ــی« هــەر ب نێونەتەوەی
بــە شــێوەیەکی ئاشــکرا ســەبارەت بــە دۆخــی ژنــان ئامــاژە بــەوە  
دەکــردرێ لــە ئێرانــێ  ژنــان ڕوبــەرووی توندوتیــژی دەبنــەوە کــە 
ــەو  ــی جۆراوجــۆردا. ئ ــە بابەتگەل ــردرێ ل ــان دەک ــی یاســا لەگەڵی بەپێ
ڕاپۆرتــەی  ئەمنیەتــی کــە تــازە هاتۆتــە دەرێ باســی »٢٠٢٠« شــێوەی 
گشــتی ڕاپۆرتــی ئەمنیســتی بــۆ »٢٠ ٢٠«  دەڵــێ ئێــران بااڵتریــن  

نرخــی ئێعدامــی ژنــان و مندااڵنــی لــە تــەواوی دنیــادا هەیــە. ســەبارەت 
بەدۆخــی ژنــان  لــە جێگایەکــی دیکــە دیســان  ڕاپۆرتــی ئەمنیســتی یــان 
لێبوردنــی نێودەوڵەتــی ئامــاژە بــەوە دەکا کــە ژنــان لــە ئێــران لــە بــوارە 
جۆراوجۆرەکانــدا  بــە تایبەتــی کاری لــە بــواری میــرات لــە بــواری 
تــەاڵق لــە بــواری هاوســرگیری مێرمنــدااڵن، لــە بــواری سەرپەرەســتی 
منــداڵ یــان بنەماڵــەدا لــە تــەواوی ئــەو  بوارانــەدا بــە شــێوەی تایبــەت 
ڕووبــەڕوو هــەاڵواردن دەبنــەوە. خاڵــی جێــی ســەرەنج ســەبارەت بــەو 
ڕێژیــم یــا سیســتمەوە ئــەوەی ک لەگــەڵ ئــەوەی کــە ئــەو ڕاپۆڕتانــە 
ــەو  ــە چــاپ کــراون، ئێســتا جەوهــەری ئ ــەو زووان ــە ب دراون، هــەر ب
ڕاپۆڕتانــە وشــک نەبۆتــەوە و ئێــران بــۆ ئەو جێگەیــە هەڵ دەبژێردرێ، 
ئــەوە دەبێتــە هــۆی ئــەوەی کــە ژنانــی چــاالک بــە شــێوەی گشــتی 
ــا داوا  ــدەن ی ــردەوە نیشــان ب ــوارەدا دژک ــەو ب ــی سیاســی ل و ئەحزاب
ــە کــۆڕۆ کۆمەڵــی نێــو دەوڵەتــی کــە ســەبارەت بــەو بابەتــە  دەکــەن ل
هــەم هەڵویســت بگــرن، هــەم بــە جۆرێکــی دەبــێ لێپرســینەوە بکــردرێ 
کــە کامــە واڵتانــەن کــە دەنگیــان بــەو هەڵبژاردنــە داوە. وەک بــاس کــرا 
لــەو چــل و ســێ دەنگــەی کــە هاتۆتــەوە النیکەم چوار واڵتــی ئوروپایی 
یــا ڕۆژئاوایــی ڕای داوە، نێــوی ئــەو چــوار واڵتــەی دێتــە دەرێ و جێی 
خۆیەتــی ڕووبــەڕووی ئــەو واڵتانــە ببینــەوە و لێیــان لەقــاو بــدرێ و بە 
شــێوەیەکی ناچــار بــە  داوای لێبــوردن بکردرێــن، یــا لــە خــوودی ئــەو 
واڵتانــە لەســەر خەڵکــی ئــەو دەوڵەتانــە  بەهەرحــاڵ ســەرمایەگوزاری 
ــە بۆچــی  ــن ک ــدەر ب ــان واڵم ــی خۆی ــە دەوڵەتەکان ــە ئەوان ــردرێ ک بک
ــە دەنــگ دراوە؟! ــە کۆمــاری ئیســامی کــە وەهــا کارنامەیەکــی هەی ب

بەســەر ئەوەشــدا هێندیکیــش  چاالکــی و جــم وجۆڵــی  جــۆراو 
پیتیشــێنێک  کــە  تایبــەت  بــە  دەکــردرێ  تەراحــی  خەریکــە  جــۆر 
خەریکــە ئامــادە دەکــردرێ چەندیــن ڕێکخــراوی ژنــان  بەیەکــەوە 
قەراریــان دانــاوە ئــەو پێتیشــێنە ئەگــەر ئامــادە بکــردرێ قــەرارە هــەم 
ژنــان لــە نێــو خــۆ هــەم ژنــان لــە دنیــای دەرەوە و هــەم بەشــێک لــە 
ــەون. ســەبارەت  ــان ک ــی لەگەڵم ــا سیاســەتوانانی بیان ــی ی ــی بیان ژنان
بــە ئیمــزا کردنــی پێتیشــێنەکە، کاردانــەوە نیشــان دان و هێندێکیــش 
بکــردرێ  دەر  ئێــران  کــە  دەکــەن  ئــەوە  داوای  تەنانــەت  ڕێکخــراو 
لــەو کۆمیســیۆنە و بەجۆرێکــی تەحەمــول نەکــردرێ ئــەو ڕەفتــارە 
بــە  بــە کۆمــاری ئیســامی  دووگانەیــە و دژ بەیەکەیــە ســەبارەت 
تایبــەت ئێســتا کــە کۆمــاری ئیســامی دروســت لــە قۆناغــی ڕووخــان 
هەمــوو  بــە  و   دایــە  خــۆی  حاڵەتــی  الوازتریــن  لــە  یانــی  دایــە. 
جۆرێــک هــەوڵ دەدا کــە تەمەنــی درێــژ کاتــەوە تەمەنــی دووبــارە 
ــران  ــی ئێ ــە خەڵک ــەت ب ــن خیان ــەوە گەورەتری ــەوە و ئ بۆخــۆی بکڕێت
ــە هەمــوو  ــەو بابەت ــە و زۆر گرینگــە کــە ســەبارەت ب ــی ئێران ــە ژنان ب
هەمــوو  و  نییــە  ژنــان  کێشــەی  تەنیــا  ئــەوە  هەبــێ.  هەڵوێســتمان 
ڕێکخراوەکانــی ژنــان بتوانــن لــەو بــوادەدا بەیەکــەوە هــاوکاری بکــەن.

و  کــۆڕ  بــۆ  نووســراون  ئێعترازیــش  نامــەی  چەنــد  هەڵبــەت 
جۆراوجــۆر  واڵتانــی  بــۆ  و  نێــردراون  دەوڵەتــی  نێــو  کۆمەڵــی 
ئیعتــرازی  حەڕەکەتــی  زۆر  کــە  ئەوەیــە  مەبەســتم  نــاردراون. 
دەکــرێ. لەســەر  کاری  کــە  گرتــووە  شــکڵیان  ئێســتادا  لــە 

خــۆی  کارتێکــەری  و  کار  ناڕەزایەتییــەک  هەمــوو  بەدڵنیاییــەوە 
گرینگییەکەشــی  بــەاڵم  نابــێ،  کارتێکــەری  کــە  نییــە  بــڕوام  دەبــێ، 
ــە  ــەو هەڵوێســت گرتن ــی و ئ ــەک ناڕەزایەت ــا چ ئەندازەی ــە ت ــە ک ئەوەی
چەنــدە دەتوانــێ هــەم بــەردەوام بــێ و هــەم قــووڵ بێتــەوە هــەم 
هەموومــان لــە یــەک نیزیــک کاتــەوە نــەک ئــەوەی کــە هــەر کەســە 
لــەالی خــۆی بــە تەنیــا هــاوار بــکا، بەڵکــو بتوانیــن بــە شــێوەیەکی 
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ــە  ــان ل ــی جۆراوجــۆری ژن ــگ و مونســەجیم و ڕێکخراوەکان هەماهەن
فەعالییــەت و چاالکــی جۆراوجــۆر لــەو مەیدانــە دا فەعــال بــن و تەنیــا 
ــان  ــو هەمووم ــێ، بەڵک ــان نەب ــا کاری ژن ــێ و تەنی ــەک نەب ــۆ دەورەی ب
ــە هەمــوو دەرفەتێکــی  کــە دێتــە گــۆڕێ  ــەو زەمینەیــەدا ل بەیەکــەوە ل
دەبــێ کەڵــک وەرگریــن. نەتەنیــا ئــەو دەرفەتانــەی کــە دێنــە پێــش 
بەڵکــو دەبــێ دەرفەتــی بــۆ بخوڵقێنیــن و دەبــێ بەرنامەڕیــزی چــڕ 
ــێ  ــان هەب ــوارەکان حزوورم ــوو ب ــە هەم ــێ ل ــن، دەب ــۆ بکەی ــڕی ب و پ
و بتوانیــن کاریگــەری و کارتێکەریــی خۆمــان دابنێیــن کــە جارێکــی 
ــەکا   ــەت ن ــێ و جورئ ــرێ و نەتوان ــی نەوێ ــە دەوڵەتێکــی ئورووپای دیک
کــە وەهــا دەنگێــک بــدا و تــا ئــەو جێگایــەی بۆمــان بکــرێ داوای 
ئــەوە بکەیــن ئــەو ڕایــە وەربگیرێتــەوە و ئێــران لــەوێ دەر بکــرێ.

ــان  ــەی خۆم ــەو ویســت و داخوازیی ــن لەســەر ئ ــە بتوانی ــەر ئێم ئەگ
ســوور بیــن و بــە هەماهەنگــی و بەرنامــە، بــە درووســتی بچینە پێشــێ، 
ئەمــن پێموایــە ڕەنگــە بتوانیــن هەتــا ئــەو قۆناغــەش بێیــن.  چەنــد 
ــە  نامەیــەک نووســراوە داوا کــردراوە کــە داوای لێبــوردن بکــردرێ ل
ژنانــی ئێــران و لــە خەڵکــی ئێــران و نامەگەلێکیــش نووســراوە و داوا 
کــردراوە کــە ئــەو دەوڵەتانــە کــە دەنگیــان داوە بــە ئاشــکرا مەعلــووم 
بکــردرێ و لــەو نامانــەدا هاتــووە کــە بەو جۆرە ئەنســتیتۆهای کۆمەڵی 
نێودەوڵەتــی ئاســت و متمانــە و کارکــەردی خۆیــان لــە دەســت دەدەن 
و ژنانیــش چــی دیکــە بــاوەڕ و بڕوایــان نامێنــێ بــەو ئۆرگانیزاســیۆنە 
نێودەوڵەتییانــە و گرینگــە کــە نەتــەوە یەکگرتــووەکان هەوڵــی خۆیــان 
بدەن کە متمانەی خەڵک و بە تایبەت متمانەی ژنان بە دەست بێتەوە.

ــر مامەڵەیەکــی سیاســییە  ــەاڵم زۆرت ــەوە مامەڵەیەکــی سیاســییە ب ئ
لەگــەڵ واڵتانــی کــە حزووریــان هەیــە لــە کۆمیســیۆنی جۆراوجــۆری 
نەتــەوە یەکگرتــووەکان کــە ئــەو مامەڵەیــە دەکــرێ ئەمــن لــە فــاڵن 
کۆمیســیۆنە مەســەلەن واڵتێــک دەڵــێ لــە فــاڵن کۆمیســیۆنە بــە تــۆ ڕای 
دەدەم بــەاڵم لــە فــاڵن کۆمیســیۆنەی دیکــە کارم بــە تۆیــە و تــۆ ڕای بــە 
مــن دەدەی. یانــی بــە جۆرێــک ئــەو هەماهەنگییانــە دەکــرێ دەنــا ئێــران 
لیاقەتــی ئەندامبــوون لــەو کۆمیســیۆنەی نیــە. ئێــران خــۆی کاندیــد 

کردبــوو بــۆ دوو کۆمیســیۆنی مــادە هۆشــبەرەکان و کۆمیســیۆنی 
بــە قەولــی  ئــەو دوو کۆمیســیۆنە کــە  بــۆ  لــە کۆتاییــدا  ژنــان کــە 
مەعــرووف دەنگــی هێناوەتــەوە بــە هــۆی هــەر ئــەو مامەاڵنــەدا بــووە.

تەبیعیــە معامەلــە کــردن لەســەر پــووڵ ئــەوە شــتێکی درووســتە 
ــە دەســت دەدەن   ــان ل ئــەوەی کــە زۆر کــەس هێندێــک متمانــەی خۆی
پــووڵ  کــە  ئــەوەی  بەخاتــری  سیاســی  عەرســەی  بــە  ســەبارەت 
و معامەلــەی ئابــووری ئەرجەعیەتــی زۆرتــری پێــدەدرێ تــا مافــی 
مــرۆڤ. بــەاڵم ئــەوە نابێتــە هــۆی ئــەوەی کــە ئێمــە باوەڕمــان وابــێ 
کــە ئــەوە بــە تــەواوی بوەتــە ئــەرزش و پرەنســیپی  هەڵســوکەوت 
لــە عەرســەی سیاســی دا ئێمــە مــادام کــە بەهــەر حــاڵ ئۆپۆزســیۆنی 
کۆمــاری ئیســامین و ئــەوڕۆ کۆمــاری ئیســامی لــە الوازتریــن و 
خراپتریــن حاڵەتــی خــۆی دایــە و لــە ســەر لێــواری مەرگــە ئێمــە 
دەبــێ کــۆڕ و کۆمەڵــی نێــو دەوڵەتــی ئــاگادار بکەینــەوە ســەبارەت 
بــەوەی کــە ئــەو مەعامەلەیــە کاریگەریــی خراپــی دەبــێ و ســبەینێ 
ــەوە، دەبــێ وەاڵمــدەری  ــران ڕووبــەڕوو دەبن ــوە لەگــەڵ خەڵکــی ئێ ئێ
دەڕووخــێ  زوویــی  بــە  ڕێژیمــە  ئــەو  چــۆن  بــن  ئێــران  خەڵکــی 
مەعامەلەیەکــی  مەعامەلەیــە  ئــەو  و  نەمــاوە  عومــری  لــە  چــی  و 
ئــەوە  پــووڵ  لەســەر  کــردن  معامەلــە  نییــە. سروشــتییە  دروســت 
ــان  ــەی خۆی ــک متمان ــە زۆر کــەس هێندێ ــەوەی ک شــتێکی دروســتە ئ
بەخاتــری  سیاســی  عەرســەی  بــە  ســەبارەت  دەدەن   دەســت  لــە 
ئــەوەی کــە پــووڵ و معامەلــەی ئابــووری ئەرجەعیەتــی زۆرتــری 
پێــدەدرێ تــا مافــی مــرۆڤ، بــەاڵم ئــەوە نابێتــە هــۆی ئــەوەی کــە ئێمــە 
باوەرمــان وابــێ کــە ئــەوە بــە گشــتی ببــێ بــە ئــەرزش و پرەنســیپ.

کــۆڕی  لــە  کــە  بــوو  تێلێگرامــی  ســمینارێکی  لــە  بەشــێک  ئــەوە 
گواڵڵــە  خاتــوو  لەگــەڵ  خــۆر«  واڵتــی  »ژنانــی  تێلێگرامــی 
وەک  ل  ئێــران  هەڵبژاردنــی  بــە  ســەبارەت  شــەڕەفکەندی 
بەڕێوەچــوو. یەکگرتــووەکان  نەتــەوە  لــە  ژن  پێگــەی  و  جێگــە 
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ژنان یەکەم قوربانیی
 نیزامی کۆماری ئیسالمی

 ئامینە خزری )ئاوین_م(

 (١٩٧٩ ســاڵی  هەتــا  نۆزدەهەمــەوە  ســەدەی  لــە  ئێــران  مێــژووی 
ــی  ــی بنەڕەتی ــە هێڵ ــی نیشــان دەدا ک ــە ڕوون ــران(، ب ــی ئێ شۆڕشــی گەالن
سیاســەتی ڕوحانیــەت و ئیســامگەرایی لــە ئێــران دا، دژایەتــی دەگــەڵ 
ئامانجــی  هەبــوە.  ژنــان  مافەکانــی  و  ، چوونەپێشــی واڵت  نوێســازی 
ــە پێشــی  ــوە ک ــەوە ب ــان ئ ــی ژن ــەڵ مافەکان ــی دەگ ــە دژایەت ــەت ل ڕوحانی
لــە  دێموکراســی، یەکســانی و مۆدێڕنیتــە بگــرێ و کۆمەڵگــەی ئێــران 
چوارچێــوەی ســوننەتەکانی دینــی دا بهێڵێتــەوە. هەڵســوکەوتی کۆمــاری 
ئیســامی بەرامبــەر بــە ژنــان نیشــان دەدا کــە حیجابــی زۆرەملــی و 
ســنووردارکردنی ژنــان بــە گشــتی، بێجگــە لــەوەی کــە بــە مەبەســتی 
الیەنێکــی  دەچــن،  و  چــوون  بەڕێــوە  دینــی  ســوننەتەکانی  پاراســتنی 
گرینگــی دیکــەش لەخــۆ دەگــرن کــە، ئەویــش داســەپاندنی یاســاکانی 
لــەوەی  ئــەو یاســا پاشــکەوتوانەیە، ژنــان بێجگــە  هەاڵواردنــە. بەپێــی 
لــە  الوازیشــیان  دەورێکــی  نیــزام،  دەســەاڵتی  ئامــرازی  دەبنــە  کــە 
ــە،  ــە مانایەکــی دیک ــێ. ب ــە دا دەب ــدارەی واڵت و کۆمەڵگ ــی ئی بەڕێوەبردن
پرســی ژنــان لــە پرســێکی ســەربەخۆ دێتــەدەر و وەک پرســێکی الوەکــی 
ئیســامیەوە.  کۆمــاری  نیزامــی  ســەقامگرتوویی  خزمــەت  دەکەوێتــە 
دا،   ١٩٧٩ ســالی  لــە  ئێــران  گەالنــی  شۆڕشــی  ســەرکەوتنی  دوای 
ــۆژی کۆمــاری ئیســامیدا،   ــی ئیدئۆل ــر کاریگەری ــە ژێ ــان ل بارودۆخــی ژن
نــە تەنیــا هیــچ جــۆرە چوونــە پێشــێکی بەخۆیــەوە نــەدی، بەڵکــوو لــە 
لــە  ئێــران  ژنانــی  ژێردەســتیی  گەڕایــەوە.  دوایــەش  بــۆ  بــارەوە  زۆر 
ــی  ــی کۆمەاڵیەت ــە ژیان ــی و ل ــە یاســای بنەڕەت ــوە ل ــی نوێ ــەن حاکمیەت الی
و  عــوورف  ســەرچاوەکەی  کــە  جینســی  ســتەمی  کــرا.  نەهادینــە  دا 
ــی  ــی ژنان ــوە و ژیان شــەرعی ئیســامە، شــێوازی یاســایی بەخــۆوە گرت
ــر کارتێکــەری  ــی خســتۆتە ژێ ــە تایبەت ــی بەگشــتی و کوردســتانی ب ئێران
خۆیــەوە. لــە ڕاســتیدا لــە یــەک ڕســتەدا شۆڕشــی ســاڵی١٩٧٩ ی ئێــران 
شۆڕشــێکی مەزهەبــی پیاوســاالرانە بــوو کــە دژایەتــی دەگــەڵ پرســی 
ژنــان و ئــازادی و یەکســانی هەبــوو و، پێوەندێکــی تونــد وتۆڵــی لــە 
نێــوان بایەخەکانــی پیاوســاالری، نەتەوەپەرســتی و نیزامــی مەزهەبــی 
پێک هێنــا. یاســای بنەڕەتیــی کۆمــاری ئیســامی کەســایەتی ڕاســتەقینەی 
ژنــان و مافــی ئینســانی ئەوانــی تەنیــا لــە چوارچێــوەی بنکــە و بنیــادە 
بــە  بەســتۆتەوە  مافانەشــی  ئــەو  کــە،  دەزانــێ  بــە ڕەوا  ئیســامیەکان 
ئیســامیەوە.  کۆمــاری  ئارەمانــی  و  عەقیدەتــی  نیزامــی  بــە  پایبەنــدی 
کۆمــاری ئیســامیی ئێــران، دوای دامەزرانــی هێڵــی بنەڕەتیــی سیاســەتی 
ئۆلگــوی  هەوڵیــدا  ژنانــدا،   دەگــەڵ  پێوەنــدی  لــە  خــۆی  ســەرەکی 
ئیســامییان لەســەر پیــادە بــکا و بــە ســنووردار کردنــی تێکۆشــانی ژنــان 
لەنێــو کۆمەڵگــە و بنەماڵــە دا، دژایەتیەکــی بەرینــی لــە نێــو وتووێــژی 
ــن  ــرێ بڵێی ــا . دەک ــدا بۆخــۆی پێک هێن ــوو بەشــەکانی ئێران ــە هەم ــان ل ژن
ژنــان یەکــەم قوربانیــی سیســتەمی کۆمــاری ئیســامی بــوون و هــەر 
ــەی  ــە بناغ ــوون ک ــی ب ــژی کۆمەاڵیەت ــەم توێ ــان یەک ــۆکارەش، ژن ــەو ه ب
پێکهێنــا. دەخۆیانــدا  ئیســامی  کۆمــاری  نیزامــی  دەگــەڵ  دژایەتیــان 
پاشەکشــە  بــۆ  ئێــران  ژنانــی  کــە  دەیەیــه  لــە چــوار  زیاتــر  ئێســتا   
بــە  ســەبارەت  ئیســامی  کۆمــاری  داســەپاوەکانی  یاســا  بــە  کــردن 

ــەر  ــژ و نابەرانب ــات و بەربەرەکانیەکــی توندوتی ــان، دە خەب ــی ژن مافەکان
دان. خەباتــی ژنــان لــە ئێرانــدا ســەرباقی تەنــگ و چەڵەمەیەکــی زۆر، 
ســەرکوت و کوشــت و کوشــتار و ئێعــدام و تەجــاوز، بەشــێوەیەکی 
بــواردا  زۆر  لــە  هەنــگاو  بــە  هەنــگاو  و  بەردەوامــە  مەدەنــی 
توانیویانــە هێندێــک پاشەکشــە بــە نیزامــی کۆمــاری ئیســامی بکــەن.
یاســا  ئــەو  هەمــوو  کــورد  ژنانــی  بارودۆخــی  ســەر  دێینــە  کاتێــک 
دواکەوتوانــەی کۆمــاری ئیســامی ســەبارەت بــە ژن، ژنــی کوردیــش 
دەگرێتــەوە، بــەو جیاوازیــەوە کــە ژنانــی کــورد هــەم لــە الیــەک وەک 
نەتەوایەتــی  قاتــی  چەنــد  ســتەمی  ژێردەســت  نەتەویەکــی  ئەندامــی 
ــەدا  ــم و نابەرابەریان ــەو زوڵ ــوو ئ ــە هەم ــش ل ــەم وەک ژنی ــژن و ه دەچێ
کــە کۆمــاری ئیســامی بەســەر ژنانــی ئێرانــدا ســەپاندوویەتی بەشــدارن. 
بێجگــە لــە هەمــوو ئەوانــە ژنانــی تێکۆشــەری کــورد زۆر جــار لەنێــو 
کۆمەڵگــەدا لــە الیــەن بنەماڵــە و خــزم و کــەس و کاریشــیانەوە بــە هــۆی 
تێکۆشــانی سیاســی و یەکســانیخوازانەیان دەکەونــە ژێــر گوشــارەوە کــە 
لــە هەمــوو جــۆرە ســتەمەکانی دیکــە بــۆ ژنــان ناخۆشــتر و قوڕســترە. بــە 
هیــوام هەوڵــی ســەرەتایی ژنــان و پیاوانــی چاالکــی کــورد کەمکردنــەوەی 
ــەو ئاســتە  ــە ب ــی ئێم ــک خەڵک ــا  ڕۆژێ ــت ت ــە بێ ــەو گوشــارە بنەماڵەییان ئ
تێگەیشــتنە بگــەن کــە تــا ئــەو ڕۆژە کــە دەتوانیــن وەکــوو نەتــەوەی 
ئایینیــەکان  یاســا  و  داگیرکــەران  دەســەاڵتی  لەژێــر  خۆمــان  کــورد 
ــان پشــتگیریی  ــوردەواری خۆم ــەی ک ــە و کۆمەڵگ ــن، بنەماڵ ڕزگار دەکەی
بــن. بەرابەری خوازانەیــان  و  سیاســی  تێکۆشــانی  و  کار  بــۆ  ژنــان 
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یەکێــک لــەو بابەتانــەی کــە بــەردەوام لــە شــارە گــەورە و چکۆلەکانــی 
ئێــران دێنــە بەرچــاو ڕیکامی فرۆشــتنی ئەندامانی جەســتە وەک گورچیلە 
و چــاو و ئەندامانــی دیکەیــە. ئــەوە بۆتــە کاســپییەکی ئاشــکرا و خەڵــک بــۆ 
بژێــوی ژیــان کەڵکــی لــێ وەردەگــرن. بــۆ نموونــی هــەزاران ژن و پیــاو 
هــەن کــە بــۆ ئــەوەی بتوانــن خەرجــی بنەماڵەکەیــان بــدەن یــەک لــە دوو 
گورچیلەکانیــان یــان تەنانــەت چاوێکیــان دەفرۆشــن. زۆر جاریــش باس لە 
پەرەســاندنی فرۆشــی لــە ڕادەبــەدەری منداڵەکانیانــە و تەنانــەت ماوەیــەک 
پێش لە سوشیاڵمیدیادا بە ئاشکرا ڕیکامیان بۆ دەکرا و وێنە و بیوگرافی 
منداڵەکانیــان بــاڵو دەکــردەوە. ئــەوە  ڕێگاخۆشــکەرە بــۆ قاچاخچیەکانــی 
ئۆرگانەکانــی لەشــی مــرۆڤ و مەترســیەکی زۆر ڕوو لــەو مندااڵنــە دەکا.
ــم  ــارەدا بیگونجێن ــەو وت ــم ل ــی ســەرنجە و بەهیوان ــەوەی الی مــن جێ ئ
لــەو ماوەیــەدا بیــری لێدەکەمــەوە و بیســتووە فرۆشــتنی تۆو)هێلکــە(
زۆریــش  ئــەوە  وادیــارە  هەڵبــەت  پیاوانــە.  ســپرێمی  یــان  ژن  ی 
بــووم.  بێخەبــەر  لێــی  ئێســتا  هەتــا  کــە  منــم  ئــەوە  و  نییــە  تــازە 
دوای ئەوەی کە بیستم ژنان بۆ ئەوەی بتوانن خەرجی ماڵ و منداڵیان 
بــدەن و بــۆ دەرهینانــی بژیــوی ژیــان و کەمتریــن پێداویســتییەکانیان 
کــە زۆربــەی جــار تەنیــا بەشــی مــان و نەمانــی خۆیــان و بنەماڵەکەیــان 
هەمــوو مانگانــە دەچنــە ژێــر دەســتی دوکتــور و بــە چەنــد شــێوە دەرزی 
تــۆو )هێلکەکــە(ی  لــە  و دەرمــان و هۆرمۆناتــی و بێهۆشــی بەشــێک 
ــە. و  ــان نیی ــداڵ بوونی ــای من ــە توان ــەو کەســانەی ک ــان دەفرۆشــن ب خۆی
ئــەوە بــۆ پیاوانیــش وایــە و ئەوانیــش بــەو شــێوەیە ســپریمیان دەفرۆشــن 
هەڵبــەت ئــەوان لەوانەیــە بــەو شــێوەیەی ژنــان ئــازار نەکێشــن و کڕیــن و 

فرۆشــتنی ســمێڕ لــە ئێــران وەک کڕیــن و فرۆشــتن وایــە، وەک کڕیــن و 
ــەکان، کڕیــن و فرۆشــتنی هێلکــە،  ــەوە کحولی فرۆشــتنی چــەک و خواردن
ــە، مامەڵەکــردن  جگــەر و ســییەکان، بەکرێگرتنــی  مامەڵەکردنــی گورچیل
هێلکــەدان گەشــتێکی بازرگانــی نوێیــە کــە دێتــە نێــو خەڵــک و بــە تایبــەت 
ژیــان. نالەبــاری  یــان  ئابــووری  خراپــی  بارودۆخــی  لــە  گەنجــەکان 
چەنــد یاســایەک بــۆ ئــەو ژنانــەی کــە دەیانهــەوێ توو)هێلکە(کانیــان 
بفرۆشــن هەیــە یەکیــان ئەوەیــە کــە یان هاوســەرەکەی ڕازی بــێ و نامەی 
ڕەزایەتــی بــۆ واژۆ کردبــێ، یــان ئــەوەی کــە تەاڵقنامە یــان گەواهی فەوتی 
هاوســەرەکەی پــێ بــێ تــا بەشــێوەی فەرمــی ئــەو کارەی بــۆ بکــەن. ئــەوە 
لــە کلنیکــە فەرمییــەکان بــە بڕێکــی مــام ناوەنــدی دەکــڕێ و لەوانەیــە زۆر 
ــە  ــە ژێرزەمین ــەاڵم ل ــژن، ب ــە دەیچێ ــەو ژنان ــێ کــە ئ ــازارە ب ــەو ئ ــر ل کەمت
شاراوەکان و بە شێوەی قاچاغی ئەو کارە بۆ ئەو کەسانەی کە تەاڵقنامە 
یــان گەواهــی فەوتــی هاوســەر یــان ئیزنــی هاوســەریان نییــە دەکــرێ و 
زۆر جــار لەگــەڵ ئــەوەی کــە لــە مەترســییەکانی ئــەو جــۆرە   شــوێنانە 
ئــاگادارن، نەبوونــی و بێدەرەتانــی ناچاریــان دەکا ڕوو لــەوێ بکــەن و بــە 
ــن.  ــۆ پێداویســتییەکانیان وەدەســت بێن ــک ب ــە( پووڵێ فرۆشــتنی توو)هێلک
لەالیەکــی دیکــە زەمانێــک بــوو خەڵــک منداڵدانیــان بــە کــرێ دەگــرت 
ــەو کارە  ــوو ئ ــەوەی کــە ژنێکــی ســاغ و ســاڵمەتیان کــە حــازر ب ــی ئ یان
بــکا )کــە ئەویــش لــە ڕووی ناچــاری و بێدەرەتانــی بــوو( هەڵدەبــژارد 
و  دەکــرد  گــەورە  ئــەودا  منداڵدانــی  لەنێــو  خۆیــان  منداڵەکــەی  و 
زۆر  و  مــاوە  هــەر  ئــەوە  ئێســتاش  و  دەدایــە  زۆریــان  پووڵێکــی 
دەنگــی  توانیویانــە  شــیوەیە  بــەو  نابــێ  منداڵیــان  کــە  کەســانەی  لــەو 

لە فرۆشتنی گورچیلەوە تا بەکرێگرتنی منداڵدان و 
فرۆشی سپرێمی پیاوان و توو)هێلکە(ی ژنان

 لە ئێرانی ئیسالمیدا 
بەشی لێکۆڵینەوەی  دیاردە 

کۆمەاڵیەتییەکان
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ببیســتن.  خۆیــان  ماڵــی  لــە  خۆیــان  منداڵەوکــەی  گریانــی  و  پێکەنیــن 
بــە  خەڵــک  و  ناوەتــەوە  زۆری  کێشــەیەکی  منداڵبوونــە  شــێوە  ئــەو 
بــە شــێوەیەک کــە نازانــن چــی بکــەن و  تایبــەت ژنانــی ترســاندووە 
هــەر بۆیــە ئــەو شــێوەی کڕینــی تۆو)هێلکــە(ی ژنێکــی ســاڵمەت لــەوە 
باشــترە کــە بیانهــەوێ مێردەکەیــان هــەر تــاو ناتاوێــک بــە بیانــووی 
منداڵەکەیــان ســەر لــە ماڵــی ژنێکــی دیکــە دەرێنــێ موحیبەتــی پــێ بــکا جــل 
و پیداویســتی بــۆ بکــڕێ و نــازی بکێشــێ و زۆر جاریــش بــووە کــە ئــەو 
ژنانــە پەیوەندییەکــی ســۆزداریان لەگــەڵ منداڵەکــە یــان باوکــی منداڵەکــەدا 
دروســت کــردووە، کاتێکیــش منداڵەکــە لەدایــک بــووە، ئامــادە نەبــوون 
وازی  لێ بهێنــن بۆیــە ژیانــی هاوســەرییان تێکچــووە. لــە کاتێکــدا خێزانــی 
منداڵەکــە پارەیەکــی زۆر دەدا، بۆیــە ژنــان حەزیــان لــە وەرگرتنی ڕەحیمی 
کــرێ نییــە، بەڵکــو ئامــادەن بــۆ ئــەوەی منداڵیــان ببــێ تــۆوی ژنێکــی دیکــە 
بکــڕن. زۆر جاریــش ئــەوە لــە بــواری پیزیشــکی و بیولۆژیکــی ناکــرێ 
چونکــە منداڵدانــی دایکەکــە توانــای هەڵگتنــی منداڵــی نییــە بۆیــە تەنیــا 
ڕێچــارە دووبــارە دەبیتــە بەکرێگرتنــی منداڵدانیکــی ســاغ و ســاڵمەت.
ــە  ــدەم و پێموای ــارەدا دەمهــەوێ ســەرنجی پێب ــەو وت ــەوەی کــە مــن ل ئ
کێشــەیەکی گرینگەکــە ئەوەیــە کــە لــە واڵتێکــی وەک ئێرانــی کۆمــاری 
ئیســامی دا ســەدان و هــەزاران، لەوانیــە زیاتریــش ژن هــەن کــە بــۆ 
پێداویســتی ڕوویــان کردووەتــە  ژیــان و کەمتریــن خــەرج و  بژێــوی 
ئــەو شــێوە کارانــە و بەڕێوەبەرانــی حکوومەتــی نــە تەنیــا پێشــی پــێ 
ناگــرن بەڵکــوو حوکمێکــی ئیاهیشــیان لەســەری داوە و دەفەرمــوون لــە 
ڕوانگــەی شــەرعی ئیســامەوە ئــەوە هیــچ بەربەســتێکی نییــە تەنیــا دەبــێ 

ئــەو ژنــە گەواهــی تــەاڵق، فــەوت یــان ڕەزایەتــی هاوســەری پــێ بــێ. بــەاڵم 
ناڵێــن کــە ئەگــەر ژنێــک ناچــار بــەوە بــێ بــۆ ئــەوەی کــە خەرجــی منداڵــی 
ســەغیری بکێشــێ هەمــوو مانگێــک دەبــێ ڕەنجــی تەزریقی چەندین شــێوە 
هۆڕمۆنــی جۆراوجــۆر بکێشــێ یــان نــۆ مانــگ ناچــارە منداڵــی کەســێکی 
دیکــەی لــە زگــی خۆیــدا هەڵگــرێ زۆر کــەس ئــەو مامەاڵنــە لــە کلینیکــە ژێر 
زەوییــەکان دا دەکــەن چونکــە گرێبەســتی هاوســەرگیرییان نییــە دەبــێ بــە 
ــەڵ  ــش لەگ ــە ئەوانی ــرد ک ــە ســەرێ باســم ک ــەن و ل ــەو کارە بک قاچــاخ ئ
ئــەوەی کــە دەزانــن مەترســیان هەیــە خەڵکێکــی زۆر ڕوویــان تێــدەکا.  
شــتێکی دیکــەی جێــی ســەرنج ئەوەیــە کــە لــە کلینیکەکانــی ژێــر زەوی 
کاتێــک تــۆو )هێلکــە(ی ژنێــک بەخێــو دەکرێــن و دەبــێ لــە نێــو منداڵــدان 
دەربهێنــرێ و دکتــۆر نەشــتەرگەرییەکەی هەڵوەشــاوە)باز(ی بــۆ بــکا 
و ئــەم تــۆو )هێلکە(یــەی کــە بــە دەرزی هۆڕمۆنــات گەشــەی کــردووە 
ــا  ــە. هەروەه ــی ژنەک ــە هــۆی مردن ــێ دەبێت ــە لەشــیدا بەجێنەهێڵ ــەر ل ئەگ
دەرمانــی هۆرمۆنــی زۆر بــەرزە و مەترســی توشــبوون بــە شــێرپەنجە لــە 
خەڵــک زیــاد دەکا. یــان هێندێــک جــار ژنەکــە لەوانەیــە چیتــر منداڵــی نەبــێ.
شــتیکی دیکــەش کــە جێــی ئاماژیــە لــەم مامەاڵنــەدا نرخــی کۆرپــەی 
بــێ:  کــچ  ئەگــەر  ملیــۆن،  بــێ: ٤٨٠  کــوڕ  ئەگــەر  دایکەکــە  زگــی  نێــو 
ملیــۆن!   ٣٦٠ کوڕێــک:  یــان  کــچ  بڵێــن  ناتوانــن  ئەگــەر  ملیــۆن   ٢٤٠
ئــەوە یانــی ئەوەیکــە، ئەگــەر کۆرپەکــە کــوڕ بــوو دوو هێنــدەی کچ نرخی 
دەبــێ. تەنانــەت ئــەوەش یەکــی دیکە لەو دەیــان زوڵمەیە کە لەو دەوڵەتەدا 
لە ژنان کردراوە و دەکرێ لە وتارێکی تێر و تەسەلدا بهێندرێتە بەر باس.

ڕاگەیەندراوی ناوەندی ژنان کوردستانی بە بۆنەی سەرکەوتنی
 ڕەوایی ویستی خەڵک لە شانۆی هەڵبژاردنی ١٤٠٠ 

ئیســامی  کۆمــاری  هەڵبژاردنەکانــی  شــانۆی  لــە  ئــەوەی 
زیاتــر  کــە  مێژوویەکــە  نوێــی  لــە  ســەر  نوســینەوەی  روویــدا 
داســەپاوە. خەڵکــدا  ســەر  بــە  نــاڕەوا  بــە  دەیــە  چــوار  لــە 
بــە  گــەورە  "نا"یەکــی  ئەمــرۆ،  هەڵبژاردنــی  شــانۆی  لــە   
بایکۆتــی  بــە  کوردســتان  خەڵکــی  وتــرا؛  ئیســامی  کۆمــاری 
رێفراندۆمێکیــان  ئیســامی  کۆمــاری  هەڵبژاردنەکانــی  نــاو  بــە 
ئیســامی  کۆمــاری  بــە  گەورەیــان  "نا"یەکــی  و  رێ  خســتە 
کۆمــاری  پێگــەی  ناوچوونــی  لــە  نیشــاندەری  کــە  دا   نیشــان 
بــوو.  خەڵــک  ویســتی  رەوایــی  هەمانکاتــدا  لــە  و  ئیســامی 
ــی کوردســتانی رۆژهــەاڵت ســەرکەوتنی گــەورەی  ــدی ژنان ناوەن
ئەمڕۆ کە بە ســندوقە خاڵی و بنکە چۆڵەکانی هەڵبژاردنی ١٤٠٠ بە 
جیهان نیشــان درا، لە خەڵک و بەتایبەت لە ژنان پیرۆزبایی دەکات 
و وێــڕای سپاســی هەمــوو چاالکانــی کەمپەینەکانــی "نــا" بــە کۆمــاری 
ئیســامی  ئــەو نارەزایەتییــە بەهەنــد وەردەگــرێ و وەک دەســتپێکی 
قۆناغێکی نوێ لە خەبات بە دژی کۆماری ئیسامی ئەژمار دەکات.   
دژبــەری  هێــزی  نوێیــەدا  قۆناغــە  لــەم 
لــەوە  گومــان  خۆیدایــە.  پێگــەی  الوازتریــن  لــە  ئیســامیش  کۆمــاری  و  هەمیشــەیە  لــە  تــر  بەریــن  ئیســامی  کۆمــاری 
دەبــەن.  ئیســامی  کۆمــاری  روخانــی  و  گــۆڕان  لــە  قازانــج  زۆرتریــن  ژنــان  نێوانەشــدا  لــەم  و  کــورد  نەتــەوەی  کــە  دانییــە 
و  چــاالکان  هەمــوو  سپاســی  وێــڕای  دەزانــێ  پێویســتی  بــە  رۆژهــەاڵت  کوردســتانی  ژنانــی  ناوەنــدی  بۆیــە  هــەر 
بــکات. پیرۆزبایــی  کوردســتان  ژنانــی  هەمــوو  لــە  گەورەیــە  ســەرکەوتنە  ئــەم  ژنــان  تایبــەت  بــە  و  کوردســتان  خەڵکــی 
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باوكــی شــەهیدی حیزبــە، بۆیــە هــەر لەســەرەتای منداڵییــەوە 
دەرونیــدا  و  ڕوح  لــە  هــەر  دێموکــرات  حیزبــی  خۆشەویســتی 
چەکــەرە دەکا دوای خوێندنــی ســرەتایی کــە بــە ناچــاری دەســتی 
ــژ ســاڵە  ــە مێ ــەوە ل ــە داخــەوە ئ ــدن هەڵدەگــرن کــە ب ــە خوێن ــێ ل پ
بۆتــە نەریتێــک و دەبــێ بــە هیمەتــی خەڵکانــی زانــا و دایکانــی  
و باوکانــی ژیــر بــە یەکجــاری تــەواو بــێ وبــێ و کاتێــک بــێ 
کــە هیــچ کچێــک نەڵــێ نەخوێنــدەوارم یــان خوێنەدواریــم کەمــە.
حیزبــی  ڕیزەكانــی  نێــو  دێتــە  کــەم  تەمەنێکــی  بــە  زۆر  هــەر 
ناخــی  لــە  ئــەوەی  لەگــەڵ  و  كــەم  تەمەنــی  بەهــۆی  دێموكــرات 
دڵــەوە خوازیاریــب ئــەوە دەبــێ کــە ببێتــە پێشــمەرگە و بتوانــێ 
خزمــەت بــە خــاک و خەڵکەکــەی بــکا بــەاڵم بــە چەنــد هــۆکاری 
ــەر  ــێ. ه ــە پێشــمەرگە و دەورەی پێشــمەرگایەتی نابین ــە نابێت دیک
ئــەو کاتــە دەبێتــە ئەندامــی حیــزب و ڕێكخراوەكانــی الوان و ژنــان.
ــک  ــەڵ یەکێ ــزب لەگ ــو حی ــۆ نێ ــی ب ــەک هاتن ســنوور دوای ماوەی
نــاوی ســمکۆ ســولێمانی  بــە  بنەماڵــەی حیزبــی  لــە کوڕەکانــی 
و  پێــک دەهێنــێ  ژیانــی هاوبــەش  بــرای شــەهیدە  ئەویــش  کــە 
ــی هاوســەرەکەی  ــک و باوک ــەڵ هاوســەر و دای ــە دڵخۆشــی لەگ ب
ئــەوەی  هــۆکاری  نابێتــە  ئــەوە  بــەاڵم  دەکا.  ژیــان  بــە  دەســت 
ئەرکەکانــی  و  بکاتــەوە  ســڵ  حیزبــی  ئەرکــی  و  کار  لــە  کــە 
زۆریــش  بگــرە  بەڵکــوو  نەگەیەنــێ.  ئەنجــام  بــە  پێویســت  وەک 
چاکتــر و زیاتــر و بەهیواتــر کار دەکا. ســنوور لــە هیــچ کام لــە 
وەک سەشــانەی  بــەاڵم  نەکــردووە  کاری  حیــزب  ئۆرگانەکانــی 
ــە  ــوڕی چاوگەشــی ب ــەوەی ســێ ک ــەڵ ئ ــش لەگ ــش و ژنانی حیزبی
دوای یەکــدا دەبــێ و بەداخــەوە باوکــی هاوسەرەکەشــی بــە هــۆی 
نەخۆشــی شــەکرە )قنــد( ماوەیەکــی زۆر لەســەر جێــگا بــوو و 
پێویســتی بــە ئــاگاداری دەبــێ ئەرکــی ئــاگاداری و پەرســتاری 
ئەویــش بــە دڵ و گیــان وەئەســتۆ دەگــرێ و تــا ئــەو جێیــەی 
لــە توانــای دابــوو تــا ئــەو کاتــەی کــە خــەزووری فەوتــی کــرد، 
نــەوەک وەکــوو بــووک بەڵکــوو وەک کچــی خــۆی خزمەتــی کــرد، 

ــی نەوێســتا.  ــی حیزب ــی ئەرک ــە بەجێهێنان ــش ل ــەو کاتیی ــەت ئ تەنان
بــۆ  هــەم  و  ڕیکخــراوەکان  کاری  بــۆ  هــەم  هەمــووکات  ئــەو 
حیــزب ئەندامێكــی چــاالک بــووە، تــا ئــەو جێیــەی توانیبێتــی لــە 
ــە  ــووە، کار و چاالکــی و ئەرک ــدا بەشــدار ب كــۆڕ و كۆبوونەوەکان
پێســپێردراوەکانی بــە پێــی توانــای بەجــێ هێنــاوە، سەرشــانەی 
کۆبوونــەوەی  بــەردەوام  و  بــووە  ژنــان  یەکیەتیــی  و  حیزبــی 
وەڕێخســتووە  هاوڕێیانــی  بــۆ  ســەرنجی  جێــی  و  بەســوود 
کۆبوونەوەکانــی  لــە  کــە  بابەتانــەی  لــەو  ســوودی  خۆشــی  و 
وەردەگــرت. دەبــوو  بەشــداریان  دا  ژنــان  و  حیزبــی 
ســنوور ژنێکــی الیەنگــری موتــااڵ و خوێندنــەوەی بابەتگەلــی 
بەســوودە و هەمــوو کات ئــەوەی خــۆی لــە خوێندنــەوەی بابەتێــک 
بەخشــیوە. هاوڕێیانــی  بــە  دڵ ئاواڵەیــی  بــە  هێنــاوە  بەدەســتی 

دوو  ڕۆژێ  کــە  بــوو  ئــەوە  ئەرکانــە  لــەو  یەکێــک 
ڕۆژی  بكــەن،  ژنــان  یەكیەتیــی  بنکــەی  ســەردانی  ئەنــدام 
ئامینــە  لەگــەڵ   ١٣٩٧ خەرمانانــی  ١٧ی  یانــی  ڕووداوەكــە 
پێشــووی  ژمــارەی  لــە  مەحمــوودی  ئامینــە  مەحموودی)باســی 
دەکــەن. ژنــان  یەكیەتیــی  ســەردانی  کــراوە(  ژنانــدا  گۆڤــاری 
ئــەو ڕۆژە کاتژمێــر ١٠ و ٤٥ی ســەرلەبەیانی کۆمــاری ئیســامی 
کــە هەمــوو کات توونــی خوێنــی کــوردە و هیــچ کاتێــک ئۆخــەی نایــا 
بــە مووشــەکی بالســتیک هێرشــی کــردە ســەر قــەاڵی دێموکــرات و 
بەداخەوە لەگەڵ ئەوەی کە چەندین کەس لە کادر و پێشــمەرگەی 
دڵســۆز و قارەمان شــەهید بوون ســنوور خزری و چەند خاتوونی 
دیکــە کــە لــە بنکــەی یەکیەتیــی ژنان بوون بە تونــدی بریندار بوون.
ناوەنــدی  کومیتــەی  وەرزانــەی  کۆبوونــەوەی  ڕۆژە  ئــەو 
یەکیەتیــی  گیرابــوو،  کۆبوونەوەیــە  ئــەو  ســکرتاریا  لــە  و  بــوو 
بۆیــە  بــوو  ســکرتاریا  ســەرێی  قاتــی  لــە  کات  ئــەو  ژنــان 
دران  ئــەوێ  لــە  خــوارێ  کەوتنــە  مووشــەکەکان  کاتێــک 
بــوون. برینــدار  تونــدی  بــە  بــوون  لــەوی  کەســانەی  ئــەو 
لــە  لــە قــەاڵ کۆمەڵێــک  دیــارە وەک باســمان کــرد ئــەو ڕۆژە 
ــزب شــەهید  ــەری حی باشــترین کادر و پێشــمەرگە و ئەندامــی ڕێب
و برینــدار بــوون بــەاڵم لەگــەڵ ئــەوەش چەنــد خاتــوون کــە بــۆ 
ــەی  ــە بنک ــوون ل ــەاڵ ب ــە ق ــان ل ــەی خۆی ــی ڕۆژان ــی ئەرک ڕاپەڕاندن
تونــدی  بــە  دێموکــرات  حیزبــی  کتێبخانــەی  و  ژنــان  یەکیەتیــی 
برینــدار بــوون و بــە بــاوەڕی زۆر کــەس ئەوانــە هەمــوو شــەهیدی 
زینــدوون. ئــەوان زمدارانــی خەرمانانــی خوێنــن کــە هەتــا هەتایــە 
ــر  ــە بی ــەو ڕۆژە ل ــی ئ ــێ برین ــی جەســتەیان ناهێڵ ئاســەواری برین
هیچمــان بچێتــەوە و هــەردەم ســوورترمان دەکا بــۆ ئــەوەی باشــتر 
و بــە ورەتــر درێــژەدەری ڕێبــازی بەشــکۆی شــەهیدانمان بیــن.   
ســنوور یــەک لــەو دەیــان و ســەدان ژنــەی نێــو کــۆری خەباتــە کە 
نەوەک بە مووشــەکی بالســتیکی کۆماری ئیســامی و تانگ و تۆپ 
و نــە بــە هیــچ شــێوە ئازارێکــی دیکە ورە بەرنــادا و هەتا وەدیهاتنی 
ئامانجەکــەی کــە ئامانجــی ڕەوای گەلــی کــورد و حیزبی دێموکراتی 
ــی ناوێســتێ.  ــە چاالک ــادا و  ل ــان بەرن ــی ژن کوردســتان و یەکیەتی
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ــەی، توندوتیــژی، هەاڵواردن  ئەگــەر بڵێــن نامــووس بنەمــای ژێرین
و زاڵێتــی سێکســی لــە واڵتێکــە کــە پێکهاتــە لــە داب و نەریتــە هیــچ 
جێــگای هووفەیــەک نییــە، هەرچەنــد کــە کوشــتنی نامووســی تەنیــا 
تایبــەت بــە کۆمەڵــگا نەریتێــکان و دواکەوتــووکان نییــە و لە واڵتانی 
پێشــکەوتووش دا بــە دیمەنێکــی الوازتــر بوونــی هەیە بــەاڵم ئەوەی 
ئاشــکرایە ئەوەیــە کــە لــە واڵتانــی دواکەوتــوو کوشــتنی نامووســی 
جگەلە بەرفراوانی زۆرتر لە بیر و ڕای گشــتی ناحەزێکی کەمترێ 
هەیــە و ئــەو هەســتیاری کولتووریــە بەســتێن بــۆ بــڕەو پێدانــی 
ــووس و  ــە نام ــەم پێی ــن دەکات ب ــر دابی کوشــتنی نامووســی زۆرت
کوشــتنی نامووســی زۆرتــر کێشــەیەکی کۆمەڵگاییــە کــە ڕیشــەی لە 
ســانکای کولتــووری و کۆمەاڵیەتــی واڵتانــی دواکەوتــوو دا هەیــە.

بەاڵم کوشتنی نامووسی چییە؟
ئێســتاکەش پێناســەیەکی ڕوون و ورد لــە کوشــتنی نامووســی کــە 
بــه کوشــتن بــە بیانــووی  پاراســتنی شــەڕەفیش نێــو دەبــردرێ 
نەخســتراوەتە ڕوو و لــە نموونــەی وەکــوو دامەزراندنــی پێوەنــدی 
دڵدارانــەی نابــاو، خیانــەت بــە هاوژیــن، زینــاح، هەاڵتــن لــە مــاڵ 
ــاوی و  ــن پیســی، بەدن و.... کــە هەڵســوکەوتی دژ نامووســی، داوێ
ســووکی ئەژمێــردرێ ڕوودەدات، زۆر جاریــش باڵوبوونــەوەی 
ــاوی  ــە هۆی بەدن ــە ئاســتی گشــتی دەبێت ــا ل ــێ بنەم ــی ب دەنگۆیەک
جــۆرە  ئــەو  نامووســی،  کوشــتنی  ودیهاتنــی  و  بنەماڵەیــەک 
کوشــتنانە ئاکامــی هەڵســوکەوتێکی توندوتیژانەیــە کــە بــە پێــی 
بریتــی  ماڵــی  خێزانــی  لــە  یەکێــک  بنەماڵەیــەک  پیاوانــی  ئــەو 

ناوچــەکان  و  شــار  پێشــکەوتندا  لەحاڵــی  واڵتانــی  زۆربــەی  لــە 
ڕووبــەڕوون لەگــەڵ کێشــەکانی ژینگــە و نەبوونــی ڕەوشــتێکی 
بــاش بــۆ کۆکردنــەوەی پاشــەڕۆ و زبــڵ و خاشــاک تــا شــار و 
اڵتەکانیــان بــە وێنــەی واڵتــە پێشــکەوتووەکان پــاک و خاوێــن بــێ. 
کێشــەی دابینکردنــی ئــاوی خواردنــەوەی خاوێــن و ســاڵمەت، پیــس 
ــە  ــی هاتوچــۆ و کارگ ــی کەلوپەل ــۆی بەکارهێنان ــەوا بەه ــی ه کردن
و کارخانــەکان ئــەو واڵتانــەی لــە بــواری ڕۆحــی و جەســتەیی 
ژینگــەوە خســتوەتە مەترســییەکی زۆرەوە. بــۆ چارەســەر کردنــی 
ئــەو کێشــەیە باشــترین کار بــە کارهێنانــی هێــزی هــاوکاری خەڵکــە.
کــە  دێ  پێــک  ژنــان  لــە  واڵتــان  حەشــیمەتی  نیــوەی 
دیکــەی  کەســانی  لەگــەڵ  ڕاســتەوخۆی  پێوەنــدی 
هەیــە. منــدااڵن(  و  الوان  و  پیــاوان  )وەک:  کۆمەڵگــە 
 ژنــان بەهــۆی ئــەوە کــە نیزیکتــرن لــە کێڵگــەکان و هەبوونــی 
غەریــزەی پارێــزەری و پــەروەردە دەتوانــن ژینگــە و سروشــتی 
دایــک  وەک  ژنــان  ئامێــزی  بپارێــزن.  خۆیشــیان  دەورووبــەری 
بــە هــۆی ئــەوە کــە یەکــەم مەدرەســەیە کــە منــداڵ تێیــدا باشــی 
ــە بەرگــری  ــان هەی ــای ئەوەی ــێ توان ــر دەب ــان فێ ــی ژی و خراپیەکان

لــە زۆر لــە ڕەفتــارە پــڕ لــە مەترســیەکانی دژ بــە ژینگــە بکــەن. 
چــۆن ئــەو کارەی ئــەوان کاردانــەوەی لەســەر هەمــووی کۆمەڵگــە 
ببــێ، هــەر بــۆ ئــەو هۆکارەشــە کــە کارەکانــی ئــەوان بەرانبــەر 
بــە ژینگــە و سروشــت زۆر گرینگــە و دەبــێ زۆرتــر بخرێتــە 
بــەر چــاو. ژنــان دەتوانــن جگــە لــە پــەروەردە کردنــی منــداڵ و 
کاروبــاری نێومــاڵ ڕۆڵــی« چاودێــری »ژینگــەش لــە ئەســتۆ بگــرن.
ئەوانــەن: ژینگــە  بــە  بەرانبــەر  ژنــان  ڕۆڵــی  گرینگتریــن 
فەرهەنگــی  و  کولتــور  گەیاندنــی  لــە  ســەرەکییان  ڕۆڵــی  ژنــان 
واتــا  ژنــان  هەیــە.  داهاتــوو  نەوەکانــی  بــە  پارێــزی  ژینگــە 
دایــکان چــۆن پــەروەردەی مندااڵنیــان لــە ئەســتۆ دایــە هــەر لــە 
هەڵســوکەت  ڕەوشــتی  و  ڕێگــە  دەتوانــن  منداڵیــدا  ســەردەمی 
کولتــوری  ئەگــەر  بکــەن.  منداڵەکانیــان  فێــری  ژینگــە  لەگــەڵ 
ژینگەپارێــزی بــە نــاوی ژنــان بــاڵو بێتــەوە دەتوانیــن دڵخــۆش بیــن 
بــە تێکۆشــانی زیاتــری نەوەکانــی داهاتــوو بەرانبــەر بــە ژینگــە.
ــدا مودێرنــن دەتوانــن بەرنامــەی  ــە ماڵ ــە هــۆی ئــەوە کــە ل ــان ب ژن
چاکســازیی ژینگــە هــەر لــە مــاڵ و ناوچەکانــی خۆیــان دەســت 
ــە  ــەڕ و وشــکەکان هــەر ل ــە ت ــن زبڵ ــە دەتوان ــۆ نموون ــەن ب ــێ بک پ

ژن و ژینگە
نەمام

لــە ) خوشــک، کــچ، دایــک، هاوســەر و کچــی مــام( بــە هۆکاری 
هەبوونــی پێوەنــدی حــەرام دەکــوژن تــا بــە گومانــی خۆیــان لککــەی 
بەدنــاوی و سەرشــۆڕی لــە داوێنــی بنەماڵــە و کەســوکار خاوێــن 
کچانــن. و  ژنــان  ئــەو کوشــتنانە  ئەســلی  قوربانــی  و  بکەنــەوە 
کوشــتنی نامووســی ڕیشــەی لــە مێژوویــی کۆنــی ئێــران داهەیــە و 
ئێســتاکەش بــە تێپــەڕ بوونــی ڕۆژگاریکــی دوور و درێــژ لــە ئــەو 
ســەردەمە بــەردەوام کوشــتن بــە بیانــووی پاراســتنی شــەڕەف لــە 
ئێــران لــە ســەر هێــزی خــۆی ماوەتەوە و هەمــوو ڕۆژێک زۆرتر لە 
ڕۆژانــی تــر شــایەت و گــوێ بیســتی خەبــەری ئەو جۆرە کوشــتنانە 
دەبیــن ســەبارەت بــە چۆنێتــی و هۆی ئــەو کوشــتنانە توێــژەرەکان 
هۆکاری زۆریــان ئاشــکرا کــردووە بــەاڵم بۆچــوون وایــە ڕۆلــی 
کولتــوور لــە پــەرە پێــدان بــە کوشــتنی نامووســی لــە کۆمەڵگــە 
ــە ڕۆڵــی کولتــووری هەمــان ســانکایە کــە  بەرچاوتــرە، مەبەســت ل
ڕیســا و گرنگــی کۆمەڵگایــەک دیــاری دەکات ئــەو ڕیســایە کــە 
ــی  ــە گیان ــر ل ــی زۆرت ــووس و شــەڕەف بەهایەک ــە پاراســتنی نام ب
مرۆڤــەکان دەدات، ســانکا کولتوورێکــە کــە بــۆ خەڵــک دابیــن دەکا 
کــە بــێ نامووســی، بــێ بایەخییــە و نامــووس بە ژنانــەوە گرێ دەدا، 
بەاڵم لە ڕاستی دا بۆچی کەسێک دەبێ  نامووسی کەسێکی تر بێ؟
دەکات؟ نامووســی  بــێ  و  نامــووس  بــە  پێناســە  کەســێک  چ 
بــێ گومــان وەاڵمــی ئــەو پرســیارانە تەنیــا دەتوانیــن لــە ناوەڕۆکــی 
بنەمای کولتووری و کۆمەاڵیەتی کۆمەڵگەی نەریتی دا بدۆزینەوە 
کــە لەســەر بنەمــای پیاوســاالری و بــە هۆی هێــزی پیاوانــە بــە 
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ماڵــی خۆیــان جیــا بکەنــەوە. ئــەم کارە زۆر گرینگــە بــۆ ژینگــە.
هــەروا ڕۆڵــی ژنــان لــە کشــتوکاڵ  کە دەتوانــن بە کەم بەکار هێنانی 
ســەم و کــوود کــە دەبێتــە هــۆی پیــس بونــی خــۆڵ و ئاوەکانــی ژێــر 
زەوی و هەروەهــا لــە نێوچوونــی مێــرووە بەکەڵکــەکان گرینــگ بــێ.
ژنــان دەتوانــن یەکەمیــن کەســان بــن بــۆ چاکســازیی بەکارهێنــان لە 
بنەماڵەی خۆیاندا وەک ئەوەی کە دەتوانن پێداویستیەکانی ژیانیان 
بــە ئەنــدازە بکــڕن و بــە هیچ شــێوەیەک ئیزن نەدەن کە خۆراکەکان 
بە فیڕۆ بڕۆن. هەروەها ئێجازە نەدەن کە ئاو لە ماڵ و دەرەوەی 
مــاڵ هــەروا بــە خەســاری بــڕوا. کــەم کار کردنــی کارەبــا لــە مــاڵ 
ــەوە. ــەم کات ــەکان ک ــە وزەخان ــۆن ل ــێ دی ئۆکســیدی کەرب دەتوان
کاغــەزی  دەســماڵی  و  کاغــەز  کردنــی  مەســرەف  کــەم 
دارســتانەکان. لــە  دار  بڕینــی  لــە  دەکــەن  بەرگــری  کــە 
پێشگرتن لە منداڵ و مێرمندااڵن بە لێخوڕینی ئۆتۆمۆبیلەکان بۆ 

سەرقاڵکردنی خۆیان. 
لــە کاتــی کۆرپــە بوونــی منــدااڵن کەمتــر دایبــی بــە کار بێنــن چــۆن 
ــە خــۆی دەگــرێ.  ــە ل ــی ژینگ ــە پیــس کردن ــی ڕێژەیکــی زۆر ل دایب
دەیخــۆن  مــاڵ  لــە  کــە  میوانــە  ئــەو  تــۆوی  دەتوانــن  ژنــان 
ســەوز  دوای  بیچێنــن  گوڵــدان  لــە  بەهــار  کاتــی  و  هەڵیگــرن 
ئــەو  سروشــت.  بــۆ  بیانگوازنــەوە  بوونیــان  گــەورە  و  بــوون 
هــەوا  پااڵوتنــی  بــۆ  دەکا  زیــاد  دارەکان  ڕێــژەی  هــەم  کارە 
و  زەوی  هــەوای  و  کــەش  بوونــی  گــەرم  لــە  کــردن  بەرگــری 
داڕمانــی خــۆڵ.  الفــاو و  لــە وەڕێکەوتنــی  دەکا  بەرگــری  هــەم 
بــە پاککــەرەوە  کەمتــر بەکارهێنانــی پاککــەرەوەکان وگۆڕانیــان 
بــێ.  کەمتــر  مەترســیان  یــا  بێ مەترســی  کــە  سروشــتیەکان 
پاســتیکی  جلوبەرگــی  و  کەلوپــەل  بەکارهێنانــی  کەمتــر 

وگۆڕینیــان بــە ئــەو شــتانە کــە  زەرەریــان کەمتــرە بــۆ ژینگــە.
لــە پڕۆژەکانــی نەتــەوە یەکگرتــووەکان، بانکــی جەهانــی، فائــۆ.. هتــد 
ڕۆڵــی ژنــان لــە پرۆســەی ئێجــرا و هەڵوێســتیان گرینــگ دەبــێ. 
بــە تایبــەت لــە واڵتانــی لــە حاڵــی پێشــکەوتن کــە ژنــان زۆرتــر 
پێوەندییــان لەگــەڵ ژینگــە و سروشــت هەیــە پڕۆژەکانــی پاراســتنی 
ژینگــە وەک گروپەکانــی دیکــە وەک ئامانــج لــە نــەزەر دەگیــرێ 
ــان بەســراوەتەوە.  ــاوکاری ژن ــە ه ــە ب ــەو پرۆژان و ســەرکەوتنی ئ
لێکۆڵینــەوەکان دەریدەخــەن کــە ڕۆڵــی ژنــان لــە پاراســتنی ژینگــە 
نووســەرو  دانکمــەن«  »ئێــرن  پیاوانــە.  لــە  گرینگتــر  و  زیاتــر 
ئێکۆلۆژیســتی جوغرافیــای کۆمەاڵیەتــی بــڕوای وایــە کــە ئەگەرچــی 
لــە ڕوانگــەی یەکــەم وا دەردەکەوێــت ڕۆڵــی ڕەگــەزی لــە پاراســتنی 
ژینگــە نێرمۆکــە و بــە شــێوەیەکی یەکســان ژنــان و پیــاوان دەگرێتە 
بــەر بــەس بــە ڵێکۆلینەوەیەکــی دەقیقتــر ڕوون دەبێتــەوە کــە ئــەم 
پێوەندییــە بــە هیــچ جۆرێــک نێرمــۆک نییــە. بینــای کۆمەاڵیەتــی _ 
کولتــوری جیــاوازی پێوەندیــی ژنــان و پیــاوان ئاوایــە کــە پێوەنــدی 
هــەر تاکێــک لەگــەڵ ژینگــە و سروشــت بــە وێنــەی یــەک نییــە و دوو 
ڕەگــەز بــە جــۆری جیــاواز کار دەکــەن و ژنــان زۆرتــر بڕوایــان بــە 
مەترســییەکانی ژینگــە بــۆ خۆیــان و ئەوانــی تــر )ئێکۆسیســتم( هەیە 
ــاد دەکا. ــان زی ــە نێــو ژن ــەم ڕەفتــاری الینگرانــی ژینگــە ل و هــەر ئ
لــە چەنــد ســاڵی ڕابــردوودا ڕۆڵــی ژنــان تیژتــر بــووە و زۆرتــر 
خراونەتــە بەرچــاو هــەر بــۆ ئــەوە پێویســتە ژنــان لەالیــەن ســازمانە 
جەهانی و ناوچەیی و حکوومەتەوە زۆرتر ئاگادار بکرێن و بەرنامە 
و پەروەردەیــان هــاوڕێ لەگــەڵ ئــەو ناوچەیــە کــە تێیــدا دەژیــن بــۆ 
دیاری بکرێ تا ژینگە و گیانی هیچ تاکێک نەکەوێتە بەر مەترسی.



پووشپەڕی ١٤٠٠
ژمارە:٥٣ 

19

  ڕاگەیەندراوی "ناوەندی ژنانی کوردستانی ڕۆژهەاڵت" سەبارەت بە
 بایکۆتی شانۆگەریی هەڵبژاردنی کۆماری ئیسالمی 

هاونیشتمانانی تێکۆشەری کوردستان 
ژنان ئازادیخواز و دژبەستەم  

مانگــی  لــە  دیکــەو  جارێکــی  بــۆ  ئێــران  ئیســامی  کۆمــاری 
پەنــا  هەتــاوی(  ١٤٠٠ی  جۆزەردانــی  ئەمســاڵ)٢٨  جۆزەردانــی 
دەباتــەوە بــەر شــانۆی هەڵبــژاردن  و فریودانــی بیــروڕای گشــتیی 
خەڵــک لــە نێوخــۆ و کــۆڕ و کۆمەڵــە نێودەوڵەتییــەکان لــە دەرەوەی 
ســیمایەکی  نیشــاندانی  و  ڕەوایەتــی  بەدەســتهێنانی  بــۆ  واڵت 
لــە  هەڵبــژاردن  شــانۆی  وەڕێخســتنی  خــۆی.  لــە  دیموکراتیــک 
کاتێکدایــە، دوای زیاتــر لــە ٤٢ ســاڵ تەمەنــی نگریســی ڕژیمــی 
خەڵکــی  بــۆ  دیکتاتــۆرە  دەســەاڵتە  ئــەو  بەرهەمــی  ئاخونــدی، 
ئابــووری  و کۆمەاڵیەتــی  بارودۆخــی  داڕمانــی  لــە  ئێــران جگــە 
نەبــووە. هیچیتــر  مــرۆڤ  کەرامەتــی  و  ئــازادی  لەناوبردنــی  و 
ســەرەوەت  و  خەڵــک  ماڵــی  و  گیــان  کــە  مڵهــوڕ  ڕژیمێکــی 
لــە  کــردووەو  خــۆی  مانــەوەی  قوربانــی  واڵتــی  ســامانی  و 
ئەشــکەنجەو  گرتــن،  ئیعــدام،  چارەڕەشــی،  بەرامبەریشــدا 
خەڵکــی  بگــرە  و  خەڵــک  پشــکی  بــە  بــووە  تۆقــان 

هاتــوون.   وەزاڵــە  ئیســامی  کۆمــاری  تێرۆریســتییەکانی  دەســتێوەردانە  بەهــۆی  ناڤینیــش  ڕۆژهەاڵتــی  ناوچــەو 
لــه  زیاتــر  بــەاڵم  بکــەن؛  دیــاری  خۆیــان  چارەنووســی  دەنگدانــەوە  رێگــەی  لــە  دەتوانــن  خەڵــک  نۆڕماڵــدا  دەســەاڵتێکی  لــە  ئاشــکرایە 
زۆرە  کاتێکــی  رژیــم،  ســەرەکی  الیەنــی  دوو  باڵباڵێنــی  کایــەی  و  دێموکراســی  نیشــاندانی  بــۆ  هەڵبــژاردن  بەکارهێنانــی  دەیــە  چــوار 
نیزامەیــە. ئــەو  بوونــی  بگۆڕدرێــت  دەبێــت  کــە  ئــەوەی  مەحالــەو  شــتێکی  ڕژیــم  ماهییەتــی  پێکهاتــەو  لــە  گــۆڕان  لــەوەی  تێگەیشــتن  بــۆ 
ــەو رژیمــە هیچــکات ناتوانــێ دەســەاڵتێکی خەڵکــی  و  ــەو ڕاســتییە بێــت کــە ئ ــەت دەبێــت ســەلمێنەری ئ ــە ٤٢ ســاڵ ســەرکوت و جینای  هەربۆی
ــەی  ــەر خســتنەخوارەوەی فڕۆک ــە هەمب ــوکاری ل ــت و ســەرکوت  و کوشــتاری خۆپێشــاندانی ســاڵەکانی ١٣٩٦ و ١٣٩٨، درۆ و فری ــک بێ ــۆ خەڵ ب
نەفــەر هەڵگــری ئۆکراینــی تــا پەرەســەندنی ڤایرۆســی کۆویــدی ١٩ و زەرەر و زیانــی گیانــی و ماڵــی و ئابوورییەکانــی؛ ئــەو ڕاســتییەی 
بــەاڵو  هــەر  دەدرێتــەوەو  وەاڵم  زینــدان  و  کوشــتار  بــە  ڕژیمــە  ئــەو  الیــەن  لــە  خواســتێک  هــەر  بەرزکردنــەوەی  کــە  کــردەوە  یەکایــی 
بارودۆخێکــی نالەبــاری وەک کڕۆنــاش، بــۆ کۆمــاری ئیســامی وەکــوو بەرەکەتێــک وایــە تــا خەڵکــی پــێ چــارەڕەش و گیرۆدەتــر بــکات.
ئاشــکرایەو بەڵگە مێژووییەکان ســەڵماندوویانە کە گەلی کورد وەک نەتەوەیەکی بندەســت کە لەالیەن ڕژیمەوە ڕووبەڕووی زۆرترین ســتەم و 
سەرکوت و کوشتار بووەتەوە، هەر لە سەرەتای هاتنە سەرکاری کۆماری ئیسامی "نا"یەکی گەورەی بەو ڕژیمە وتووەو تا ئێستاش لە خەبات 
بۆ بەدیهێنانی ماف  و ئازادییەکانی بەردەوامەو باوەڕی وایە لە چوارچێوەی کۆماری ئیسامیدا گەیشتن بە دیموکراسی و ئازادی مەسەلەیەکی مەحالە.
 لــە پەیوەنــدی لەگــەڵ ژنانیشــدا، کۆمــاری ئیســامی بــەو هۆیــەی کــە گەورەتریــن سیســتەمی ئاپارتایــدی ڕەگەزییــەو ژنانــی نەتــەوە بندەســتەکانی 
ڕووبــەڕووی ســتەمی چەندقــات کردۆتــەوە؛ ژنانــی کــورد هــەر لــە ســەرەتاوەو بەهــۆی هەبوونــی بەســتێنی موبارزاتــی دژی کۆمــاری ئیســامی، 
بەشــداری  و پێشــەنگایەتیان لــە بزوتنــەوە سیاســیەکان کــردووەو بــە وشــیاریەوە تێگەیشــتوونە کــە لــە چوارچێــوەی سیســتەمی دژە  ژن و ئــازادی  
کــوژی کۆمــاری ئیســامی هیــچ ئاســۆیەک بــۆ وەدیهاتنــی مافەکانیــان نیــەو بەشــداری لــە کایــەی سیاســی شکســتخواردووی ڕیفــۆرم و هەڵبــژاردن، 
تەنیــا دەبێتــە هــۆی ڕەوایــدان بــە بــێ  مافــی  و ســەرکوت  و چەوســانەوەی خۆیــان و چیــن  و توێژەکانــی دیکــەی خەڵــک لــە ئێــران و کوردســتاندا.

 "ناوەندی ژنانی کوردستانی ڕۆژهەاڵت"، وێڕای بایکۆت کردنی شانۆی هەڵبژاردنی ڕژیمی کۆماری ئیسامی، داوا دەکات هەموو ژنان و تاکەکانی 
کۆمەڵگای کوردستان بە ئەرکی نیشتمانی و مرۆیی خۆیان هەستن  و چوون بۆ سەر سندوقەکانی دەنگدانی ڕژیم بایکۆت بکەن و بە بەشداری نەکردنی 
خۆیان و چۆڵ ڕاگرتنی سندوقەکانی دەنگدان، ئەم هەڵبژاردنە بکەنە ڕێفراندۆمی دەنگی "نا" بە کۆماری ئیسامی و هەموو جەنایەت و گەندەڵیەکانی.
ڕێفراندۆمــی  نەتەنیــا  ڕژیــم،  بــە  ڕەواییــدان  شــانۆی  لــە  نەکــردن  بەشــداری  و  نــەدان  دەنــگ  وایــە،  بــاوەڕی  ژنــان  ناوەنــدی  هەروەهــا 
و  سیاســی  ئەرکێکــی  هەڵبــژاردن  کایــەی  لــە  نەکــردن  بەشــداری  بەڵکــوو  گەورەیــە،  ناڕەزایەتییەکــی  و  ئیســامی  کۆمــاری  بــە  "نا"وتــن 
بوونــی.  بــەردەوام  و  ڕژیمــە  ئــەو  ســەرکوتەکانی  و  جینایــەت   بــە  نــەدان  ڕەوایەتــی   و  نەکــردن  هاوڕایــی  بــۆ  تاکێکــە،  هــەر  کۆمەاڵیەتــی 
نــەدان  ڕەوایــی   بــۆ  کۆمەاڵیەتییــە  و  سیاســی  بەشــداری  جــۆری  وشــیارانەترین  ئیســامی  کۆمــاری  بــە  دەنگ نــەدان  هەربۆیــە 
ئازادییەکانــی.  و  ئینســان   دژە  سیاســەتە  و  ڕەوایەتــی   قاودانــی  لــە  و  سیاســی  دەســەاڵتی  مژتریــن  خوێــن  و  دیکتاتۆرتریــن   بــە 
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پوختە
ســیمۆن دوبــۆر یەکێــک بــوو لــەو تێئۆریســتانەی فەڕانســە کە لە ســەدەی 
بیســتەمدا بــە ڕوانگەیەکــی فەلســەفی لەســەر بنەمــای ئیگزیستانسیالیســم 
کۆمەڵگــە  لــە  ژن  یاســایی  یەکســانیی  پرســی  بــوون(،  )وجــودی 
ڕۆژئاواییەکانــدا، دەدوا. تێئۆرییەکــەی کــە ســەرەتا دەبــێ ژنــان لە هەموو  
ئــەو بەندانــەی دروســتکراوی کۆمەڵگــە ئــازاد بــن بــۆ ئــەوەی یەکســانی 
بەدەســت بهێنــن نــەک هــەر لــە بارودۆخــی ژنانــی نەکۆڵیوتــەوە، بەڵکــوو 
ــۆ  ــارەی ب ــەم بارودۆخــە نالەب ــە ئ ــەی ک ــەر و ئامرازان ــەو فاکت ــوو ئ هەم
ژنــان لێیکەوتبــووە کۆڵییــەوە. ئــەو لــە ڕووی کاتــەوە لــە ئەفســانەکانەوە 
دەســت پێــدەکات و هەمــوو وەســف و پێناســەکانی گــوزارش لــە ژن 
شــی دەکاتــەوە، هەروەهــا کاریگــەری ئــەو هۆکارانــە لــە منداڵییــەوە بــۆ 
ــە  ــی ســەرەکی ل ــاس دەکا و ڕۆڵ ــە کۆمەڵگــە نێرســاالرییەکاندا ب ــری ل پی
دروســتکردنی ئــەم قەیرانــە یاســاییە مێینەیــە بــۆ پیــاو دەگەڕێنێتــەوە. 
دوبۆڤــار پێــی وایــە ئــەو فاکتــەرە بنەڕەتیانــەی کــە ژنــان بــەو دۆخــەوە 
دەبەســێتەوە یەکیــان بەندکردنــی ژنــان لــە ماڵــەوە و کۆســپ خســتنە 
تریــان  ئــەوی  و  کۆمەاڵیەتــی  کاروبــاری  لــە  چاالکییەکانــی  ســەر 
هاوســەرگیری و دووبــارە بەرهەمهێنانەوەیــە، کــە ژنەکــە لــەم تەڵەیــەدا 
گیــری کــردووە. بــۆ ئــەوەی ژنــان لــەو تەڵەیــە ڕزگار بــکا، دوبۆڤــار 
تێئۆرییــە فەلســەفییەکەی خــۆی بــۆ »نایەکســانی ڕەگــەزی«  و »ئــەوی 
دی« پێشــکەش کرد، کە لە کتێبی »ڕەگەزی دووهەم«دا بە شــێوەیەکی 
ڕیشــەدار ئامــاژەی بــۆ کــردووە . ئــەم بابەتــەی هــەوڵ دەدا بــە میتــۆدی 
تەحلیلــی- شــیکەرەوە مامەڵــە لەگــەڵ فاکتــەرە بندەســتەکانی ژنانــدا بــکا و 
هەروەهــا لــە ڕوانگــەی ســیمۆن دۆبۆڤارەوە باس لــەو قەید و بەندانە بکا.

وشەی گرینگ: سیمۆن دۆبۆڤار، ئیگزیستانسیالیسم)وجودی(، 
هاوسەرگیری، ئەوی تر، ڕەگەز، ژن

پێشەکی
 لــە ڕوانگــەی فەلســەفی ســیمۆن دوبۆڤــار بــۆ پرســی یەکســانی، یاســایی 
ژنــان و بەکارهێنانــی فەلســەفەی وجــودی ئیگزیستانسیالیســم کــە داوای 
ئــازادی ڕەهــا و دەســەاڵتی ڕەهــا بــۆ پیــاو دەکات، ژن بــە »ئــەوی 
تــر«ی پیــاو دادەنــێ. بێگومــان ئەمــە بیرکردنــەوەی دوبۆڤــار لــە  ژن 
ــە.  ــی دای ــژووی کۆمەاڵیەت ــی مێ ــە درێژای ــی ب و ژێردەســتەیی ژن و ڕۆڵ
دوبۆڤــار بــاوەڕی وایــە ژن وەک پیــاو مرۆڤــە ئــەو لــە ڕوانگــەی ژنــەوە لە 
بــوارە جیاجیاکانــدا دۆخــی ژنــان دەپشــکنێ. دوبۆڤــار بارودۆخــی ژنــان 
لــە پێــش مێــژووە بــۆ جیهانــی ســەردەم شــی دەکاتەوە بــە شــیکردنەوەی 
دۆخــی ژنــان ئــەو ڕۆڵــی پیــاو لــە مەیــدان لــە میتۆلۆژیــدا و شــوێنگەی لــە 
مێــژوودا و هەروەهــا پەنــا بــۆ فەلســەفە و دەروونشــیکاری و لــە کۆتاییــدا 
ــە کولتــوری  ــە ئاییــن و ئایینەکانــدا دەخاتــە بەرچــاو و پێــی وایــە ژن ل ل
پیاوســاالریدا بــە »نەرێنــی« یــان »ئــەوی تــر« دادەنرێــت و ئینــکاری 
ئــەم ژنــە بــە بابەتێکــی بنیاتنــەر لــە بەرچــاو دەگیــرێ بۆیــە » بــوون 
بەیەکێکــی تــر« ژن وەک کێشــەیەکی بنەڕەتــی لەفکــری مرۆڤــدا دەبینــێ 
ــە کاتــی  و ڕەخنــەی لێدەگــرێ. دوبۆڤــار بــڕوای بــەو دۆخــە هەیــە کــە ل
دروســتبوونیدا پێکهاتــووە لــە کاتێکــی تــردا دەتوانــێ لەنێوبچــێ. دوبۆڤــار 
ــاو  ــە مــاڵ ســزا دراوە، پی ــە بەندکــران ل ــە دا ژن ب ــەم دونیای ــە ل پێــی وای
کــە خــۆی لــە ڕێــگای کــەل و پەلــی بەردەســتی خــۆی بــە کەســی باشــتر 
ــەو  ــگا لەســەر هــەر چاالکــی و خەباتێکــی ژن دادەخــا و ب ــێ و ڕێ دەزان

بەهــا و نۆرمــە کــە بــۆ ژنــی دانــاوە و پێناســەی کــردووە، لە ژێردەســتەیی 
هەمیشــەییدا ژنــی گرتبــێ و ڕێگــری لــە بابەتــی بوونــی بــکا ئــەم وتــارە 
هــەوڵ دەدا پشــت بــە نووســینەکانی ســیمۆن دوبۆڤــار و توێژینــەوەکان 
ببەســتێ، لەســەر بۆچــی و فاکتەرەکانــی ژێردەســتی ژنــان، هەروەهــا ئەو 
بنەمایانــەی کــە بــۆ گواســتنەوەی ژنــان لــە تەنگپێهەڵچنــراوی بــۆ یاســاوە 
پێشــکەش دەکــرێ و مــرۆڤ لــە ڕوانگــەی دوبۆڤــارەوە ڕوون دەبــێ.
فەلســەفەی ئیگزیستانسیالیســتی )وجــودی( داوای ئــازادی و دەســەاڵتی 
ڕەهــا بــۆ مــرۆڤ دەکا و بــە مەرکەزیکردنــی پێویســتییە دنیاییــەکان 
مــرۆڤ بــە ئــازاد دەزانــێ و نکۆڵــی لــە هــەر دەســەاڵتێکی خــودا بــکا 
کاتێکــدا  لــە  بــکا،  بێبــەش  دەســەاڵت  لــە  مــرۆڤ  کــە  شــێوەیەک  بــە 
لەســەر  دێڵــێ.  بەجــێ  خــۆی  بــۆ  مــرۆڤ  دەســەاڵتی  بەرپرســیارێتی 
ئــەم بنەمایــە دوبۆڤــار بەنیــازە هەمــوو ئــەو بــاوەڕ و نۆرمــە ئاشــکرا 
بــکا کــە لەالیــەن پیــاوەوە ســەبارەت بــە ژنــان دروســت کــراوە بــە 
لــە قاوشــی ماڵــی پلــە دووی خــۆی بــە قفــڵ  شــێوەیەک کــە ژنەکــە 
ــە لەســەر  ــوون، ک ــر«ی ژنب ــەوی ت ــۆری »ئ ــار تی دراوە. ســیمۆن دوبۆڤ
لــە سروشــتی ناکــۆک  بنەمــای فەلســەفەی وجــودی بوونــی ســەرتر 
دیکــەی  دیاردەیەکــی  بــە  گونجانــدووە،  مرۆڤەکانــدا  پەیوەنــدی  بــە 
میتافیزیکــی، ئەفســانەیەک کــە پیــاوان کۆمەڵگــەی لەســەر بنیــات دەنێــن 
و گشــتگیری ئــەم چەمکــە بــە هــۆی قبووڵکردنــی خــودی ژن دادەنــێ.
دوبڤــوار پێــی وایــە کــە چارەنووســی ژنــان بــە شــێوەیەک بــاس کــراوە 
کــە ئــەوان کەرێکــی گوێرایەڵــن و بوونیــان تەنیــا لــە پێوەنــدی لەگــەڵ 
پیــاو و لــە ڕوانگــەی پیــاوەوە مانــا دەگــرێ. »ئــەوەی کــە ژن نایاتــە دنیــا 
ــی  ــە  بەرهەم ــی ژن ل ــی بوون ــەو باســەدا ماهیەت ــە ژن« ل ــوو دەبێت بەڵک
کۆمەڵگــە دەزانــێ و ژنانەنگــی بــە شــتێکی مێژوویــی و فەرهەنگی دادەنێ. 
ــووە و  ــەت ب ــە باب ــوون ب ــاو هەمیشــە خواســتی ب ــە پی ــە ک ــی وای ــەو پێ ئ
هەمــوو ئامرازەکانــی بــە درێژایــی مێــژوو بەکارهێنــاوە بــۆ گەیشــتن بــەم 
پێگەیــە. پیــاوان بــۆ مانــەوەی بابەتــەکان تێدەکۆشــن و بــۆ گەیشــتن بــەو 
ــی  ــە کتێب ــرە«. ل ــە »یەکــی ت ــە، پێویســتیان ب ــش ژن ــە ئەوی ئامانجــەش ک
ڕەگــەزی دووەمــدا دەڵــێ: چــۆن ئــەم ناکۆکییــەی نێــوان ڕەگــەزەکان 
ڕەنگــە باســی لێــوە نەکرابــێ، کــە یەکێــک لــە فاکتــەرەکان خــۆی وەک تاکە 
فاکتــەری ســەرەکی ئاشــکرا دەکا و نکۆڵــی لــە هــەر جــۆرە پەیوەندییــەک 
بــە هەمــان کەســەوە دەکا و فاکتــەری دووهــەم بــەوی دیکــە پێناســە نــاکا.
ــە پێناســەیەکی  ــە تیۆرییەکەیــدا ڕۆڵــی ئــەو پیــاوە ل بــەم پێیــە دوبۆڤــار ل
تــری دا بــۆ ئەفســانە و دابونەریتــی دێریــن و ڕۆمــان و هەمــوو ئــەو 
لــەو  ئــەو  دەدۆزێتــەوە.   کــراوە  گەاڵڵــە  شــێوەیە  بــەو  پاســاوانەی 
بڕوایەدایــە کــە میتۆلــۆژی دوانەیەکــی لــە فانتازیــای مرۆڤــدا بەرجەســتە 
دەکا و بااڵدەســتییەک لــە ڕەگەزێــک بەســەر ڕەگەزێکــی تــردا بەخێــو 
دەکا. بــۆ ئــەوەی ڕەخنــە لــەو بڕوایــە بگــرێ کــە لــەوەوە وەرگیــراوە، 
تیۆرییەکــەی لویــس ئیســتروس لــە کتێبەکەیــدا دەخاتــە ڕوو: گواســتنەوە 
لــە سروشــتەوە بــۆ کولتــوور بــە توانــای مــرۆڤ پێناســە دەکــرێ بــۆ 
ــدا  ــە شــێوەی سیســتەمە ناکۆکەکان ــەکان ل ــە بایۆلۆژیی ــەوەی پەیوەندیی ئ
لــە دوای یــەک دژایەتــی و دەقاودەقــی،  بهێنــە پێــش چــاو: دوالیــزم، 
پێشــکەش  نادیــاردا  شــێوەی  لــە  یــان  شــێوەیەک  چەنــد  بــە  جــا 
دەکا. دروســت  کۆمەاڵیەتــی  واقیعــی  ڕاســتەوخۆ  پێشــتر  بکرێــن، 
لەســەر  جەختــی  زیاتــر  کــە  قوڵەکەیــدا  بیرکردنــەوە  لــە  دوبۆڤــار 

هۆکارەکانی ژێردەستی ژنان و ڕێگای دەرچوون

 لە ڕوانگەی سیمۆن دوبۆڤارەوە
نۆسین بە فارسی: سوهراب ڕەحمەتی

وەرگێڕان :ن. ی - موکریانی 



پووشپەڕی ١٤٠٠
ژمارە:٥٣ 

21
ئامــاژە  کردووەتــەوە،  ژنــان  بــەردەم  بەربەســتەکانی  خســتنەڕووی 
بــە ڕۆڵــی بایۆلــۆژی و شــیکاری دەروونــی و هەروەهــا ماتریالیزمــی 
مێژوویــی دەکا و ڕەخنەیــان لــێ دەگــرێ لــە بــواری بایۆلۆژیــدا ئــەو پێــی 
وایــە کــە زۆربوونــی جــۆری )پاراســتنی بایۆلــۆژی لــە جــۆر( یەکێکــە 
لــەو هۆکارانــەی کــە چارەنووســی ژنــی تووشــی ڕەخنــە کــردووە و 
پێــی وایــە پرۆســەی پەروەردەکردنــی کــوڕ ئاســایییە و گەشــەی نێــر بــە 
جۆرێــک دروســت دەبــێ کــە شــانازییەکەی، لەگــەڵ ئــەو بەهادارانــەی کــە 
لەالیــەن کۆمەڵگــەوە بــۆی دەدرووتــەوە، هەروەهــا لەگەڵــی بــەرەو پێــش 
دەچــێ و بــە ڕەســەن پــەرە دەســتێنێ. بــەاڵم ئەمــە لــە ژنــدا، ســەرەڕای 
)هەستونەســتی و هێلکــەدان( ژنەکــە بــۆ ئەرکــی ئەبــەدی » دووبــارە 
بەرهەمهێنانــەوە« ئامــادە دەکات، کــە لــە ڕاســتیدا دەبێتــە هــۆی ئــەوەی 
ژنەکــە منــداڵ بــوون بــە ئەرکــی ئەبــەدی خــۆی بزانــێ. کــە لــە ڕاســتیدا 
دەبێتــە هــۆی گرفتــاری ژن. دوبۆڤــار لــە ســەر بابەتــی ســپرێمی پیــاوان 
دەخوێنــێ کــە چــۆن و دۆزینەوەی بیردۆزی تیورســتەکانی جۆراوجۆرە، 
بــە تایبــەت ئەرســتۆ کــە هۆیەکــەی لەگــەڵ ئــەوی تــر بوونــی ژن دەزانــێ: 
لــە  کــە  پیرویدییــە  و  ســپرێم  بەریەککەوتنــی  ئەنجامــی  لــە  کۆرپەلــە 
ڕاســتیدا نێــرە، کــە بنەمــای نێــر هێــز و جووڵــە و چاالکــی و ژیانــە و ژن 
ــێ و بەشــداری ســنوورداری  ــەم دەهێن ــی پاســیڤ بەره ــا ماددەیەک تەنی
ژنــان بــۆ ئــەم بیردۆزیانــە دابیــن دەکا کــە تەنیــا خاوەنــی پرەنســیپێکن.
ســیمۆن دوبۆڤــار لــە شــیکاریی دەروونیــدا پرســی ژن دەکۆڵێــوەوە و 
بــە تێوەگانــی لــە »ئەویــدی«ی پیاوەکــە دا دەناســێ. دوبۆڤــار نــە ئــەو 
تیــوری مارانیــون قبــوڵ دەکا کــە ژن بــە »شــوبهەپیاو« گەیشــتووەتە 
ئۆرگانیــزم، نــە ئامادەنەبوونــی ئەندامــی نێرەنــە کــە فرۆیــد بــە کەموکــور 
یــان بــە کــەم دادەنــێ، باوەڕیشــی وایــە ئــەوە نبوونــە ئەندامــی نێرینــە نییــە 
ــە و کچەکــە  ــەو تەســەوور دروســت دەکا، بەڵکــو کــۆی مەرجەکان کــە ئ
کاتێــک خــۆی لــە بەرامبــەر ئــەو ئیمتیازاتــە دەبینێتــەوە کــە کوڕەکــە بــە 
تەنهــا چێــژی لــێ دەبینــێ چونکــە کوڕێکــە، لەوانــە ئــەو پێگەیــەی کــە 
بــاوک لــە خێزانــدا داگیــری دەکا، بااڵدەســتی نێــر و پــەروەردە و پوختــەی 
ــات  ــاو دووپ ــە ســەروەری پی ــری ژن ل ــەت و ڕاســتییەک، بی ــوو باب هەم
دەکاتــەوە. لــە کاتــی پەیوەندییــە سێکســییەکان تەنانــەت وەســفی ئــەو 
مێشــە نووســتووەی کە ژنەکە دەخاتە ژێر پیاوانەوە ڕیســوایەکی نوێیە. 
کاروبــارە  دەروونــی  شــیکاری  کــە  وایــە  بــاوەڕی  دوبۆڤــار 
دەبینێــت ڕاســتی  وەک  »قبوڵکــراو  وەک  دروســتەکان  و  ناڕێــک 
ــە کوڕەکــەوە دەکا،  ــەو کچــە بچووکــە شــەرم دایدەگــرێ و شــانازی ب ئ
ــە و شــانازی  ــە کچەک ــە »شــەرم ل ــوو شــتێک ب ــش هەم ــێ پێ ــەاڵم دەب ب
دەبــێ  ئەوانــە  هەمــوو  پێــش  بــەاڵم  بکــرێ.  وەســف  کوڕەکــەدا«  لــە 
باســێک لەســەر شــەرم بکــرێ. ئــەو دەڵــێ، غەریــزەی سێکســی نابــێ بــە 
ئینــکار نەکــراو دابنــرێ. دوبۆڤــار پێــی وایــە، کــە شــیکاری دەروونــی، 
ئەندامــی نێرینــەی کــردووە بــە هێمایــەک کــە شــانازی بــە دامەزراوەیــی 
پیــاو دەکا، هەروەهــا هێمــای دەســەاڵتە لــە پیــاودا، بــەاڵم ئەمــە بنەمــای 
ــاوان دروســت  ــەی پی ــە و، شــتهایەکی وەک ئەندامــی نێرین حەقیقــەت نیی
دەکا،  بووکەڵەیــەک کــە شــکڵی منــداڵ تێیــدا بەرجەســتە دەبــێ، دەتوانــرێ 
بــێ. پیاوێــک  نێرینــەی  ئەندامــی  لــە  بەهادارتــر  دەســتبەرداریەکی 
دوبۆڤــار ڕووداوە ئیگزیستانسیالیســمی بــۆ پاســاو بــۆ دەروونشــیکاری 
ئــەو بابەتــە نەهێندراوەتــەوە بەرابــەرە لەگــەڵ وەرگرتنــی شــتێکی وەک 
ڕاســتی لێــی دەڕوانــێ کــە شــەرم لــە کــچ و غــروور لــە کــوڕدا پــەروەردە 
دەکا بــەاڵم پێــش هەمــوو ئەوانــە دەبــی بــاس لــە  تاریفی شــەرم و غروور 
ــە شــێوەیەکی  ــێ: »ئێمــە مەســەلەی چارەنووســی ژن ب ــەو دەڵ ــن ئ بکەی
جیــاواز بــەرز دەکەینــەوە . ژنێکمان خســتە نێــو جیهانێکی بەهاو قەبارەی 
ئازادیــەوە ئێمــە پێمــان وایــە کــە ژن دەتوانێ لە نێوان جەختکردن لەســەر 
ــە ئامانجێــک هەڵبژێــرێ؛ ژن  تەجاوســی خــۆی یــان نامۆکردنــی خــۆی ل
بووەتــە داردەســتی  مەیلــی الوەکیــی، دژ نییــە، داهێنانــی چارەســەرە 
دەکــەن. دروســت  هەیــە  ئەخاقیــی  پلەبەندییەکــی  نێویانــدا  لــە  کــە 

دەکاتــەوە  کــەم  فرۆیــد  ئــارەزوو«ی  شــیکاری«  لەســەر  دوبۆڤــار 
کــە بۆچــی ئــارەزووی کچــە بچووکەکــە بــۆ بــاوک بــەرەو پلەیەکــی 
ســەر  لــە  دایــک  بــۆ  کوڕەکــە  خواســتی  بــەاڵم  دەبــا،  خواپەروەریــی 
ــر بــەرز نابــێ،  ــۆ پلەیەکــی بااڵت ــێ و ب ــر بەجێــی دەهێڵ ئاســتی زۆر نزمت
دەرەنجامەکــەی دوبۆڤاریــش ئەوەیــە کــە »ئەوەنــدەی بــەس نییــە بــۆ 
ئــەوەی بڵێیــن ژن مادەیــە، لەگــەڵ زانیارییــەک کۆدەبێتــەوە کــە خــۆی 
لــە ژنانەگــی خــۆی هەیەتــی«. پێناســە ناکــرێ؛ ژنەکــە ژنێتــی خــۆی 
و  دەناســێتەوە،  ئەندامیەتــی  کــە  کۆمەاڵیەتیــەی  دەرچــە  ئــەو  لەنێــو 
ــژی  ــژوو چێ ــی مێ ــە درێژای ــاو ب ــە پی ــەو دەســەاڵتەی ک دەیبەســتێتەوە ب
کۆمەاڵیەتیــدا  پێکهاتــەی  لــە  لێوەرگرتــووە  ســوودی  و  بینیــووە  لــێ 
دوبۆڤــار ئاییــن بــە یەکێــک لــە فاکتــەرە هــەرە ســەربەرزەکانی ژنــان 
دادەنــێ و دەڵــێ » ســەرەڕای ڕقوقینــی لــە ژن، مەریەمــی پاکیــزە پیــرۆز 
دەکــرێ و ڕێــز لــە ژنــی داســەپاو گوێڕایــەڵ دەگیــرێ. کاتێــک هاوبەشــێک 
دەپەرســترێ، تەنانــەت دەتوانــێ ئەرکــی ئایینــی یگڕنــگ لــە ئەســتۆ بگــرێ.
دوبۆڤــار لــە قەبــارەی دووهەمــی ئەزموونــە بابەتییەکانــی کتێبەکەیــدا 
هەمــوو قۆناغەکانــی ژیــان لــە منداڵییــەوە تــا کۆتایــی لەبەرچــاو دەگــرێ 
ــوان  ــەوە کۆکــراوەی شارســتانییە کــە دووری نێ ــە کــە »ئ ــەو پێــی وای ئ
نێــر و یەختــە دەهێنــێ، کــە پێــی دەگوترێــت مــێ )مونــث(«، ئــەوەش تەنیــا 
نێوەنــدکاری کەســێکی تــرە کــە دەتوانــێ کەســێک بکاتــە کەســێکی تــر ئــەو 
ــاری  ــە ب ــی ١٢ ســاڵ، کچەکــە هــەم ل ــا تەمەن ــەوە ت ــە منداڵیی ــە ل ــی وای پێ
جەســتەیی و هــەم لــە بــاری فکرییــەوە لــە ئاســتی کوڕەکەدایــە، بــەاڵم ئــەو 
دەســتتێوەردانەی لــەو دیــوەوە دەچێتــە نــاو ژیانی منداڵەکەیــەوە و دنیای 
دەرەوە ئــەو کچــە بچووکــە بــەرەو دۆخــی نامۆبــوون دەبا. بۆ پشتڕاســت 
دەکاتــەوە:  تیۆرییەکــەی  ڕوون  دوبۆڤــار  نووســینەکانی،  کردنــەوەی 
ناتوانــێ  پیــاو،  قەڵەمــی  کردنــی  چاودێــری  وەک  دەرەکــی،  ڕووداوی 
ــەری  ــێ کاریگ ــردن بتوان ــری ک ــە چاودێ ــکا. »ڕەنگ ــی ب ــی ناوەک گۆڕانێک
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ســۆزداری تونــد دروســت بــکا، بــەاڵم تەنیــا ئەگــەر مەودایەکــی تایبەتــی 
ئەزموونــی بــەرەو پێشــەوە دروســت بــێ« بۆیــە خواســتی ڕەزا الی 
ئەوانــەی وەک دایــک و باوکــی ســەرکوت دەکــرێ و نەبوونــی ســۆزە کــە 
ســەرنجی کچەکــە بــۆ ســەر ئەندامــی نێرینــەی کوڕەکــە ڕادەکێشــێ. هــەر 
ئەمەشــە وادەکا کــە کچــە بچووکەکــە لــە تەمەنێکی کەمــدا وەک پاڵەوانێک 
ســەیری کوڕەکــە بــکا و هەســتی ئاسایشــی لــە باوەشــدا ببینــێ و کەچــی 
کوڕەکــە وەک یــەک خانــەدان هەڵبژێــرێ، لــە کاتێکــدا بــە بچوکــی دەچێتــە 
ژیانــی مرۆڤــەوە. دوبۆڤــار پێــی وایــە کــە پێگــەی کچەکــە هەمــان پێگــەی 
ــا مامۆســتاکانی  ــە تەنی ــە شــێوەیەک ک ــش هاوســەرەگیرییە، ب ــی پێ منداڵ
ــار  ــەاڵم دوبۆڤ ــرد گــۆڕاون ب ــۆ مێ ــە دایــک و باوکــەوە ب کچــە ســاواکە ل
ئــەو کچــە گەنجــەی هاوســەرگیری نەکــردووە لــە شــوێنێکی گونجاوتــر 
وێنــە دەکا ئــەو پێــی وایــە کــە کچێکــی گەنــج دەتوانــێ تەختــەی بەهاربۆرد 
ــە چاوەڕوانییــە نیگەرانەکانــی،  ــە نکولیکــردن ل بــۆ خــۆی دروســت بــکا ل
پێــی وایــە  ئــازادی دێ دوبۆڤــار  بــە گۆشــەگیری و  پاشــان کۆتایــی 
ــازار و  ــن و ئ ــوو بەریەککەت ــەم هەم ــوان ئ ــە نێ ــە ل ــی کچــە گەنجەک ژیان
ــە ژیانــی  ــر ل دووڕووییــە سیســتماتیکانەدا ژیانێکــی ناوەکــی دەوڵەمەندت
ــە  ــە الیەن ــان ل ــە کــوڕان کــە ڕووی ــاواز ل ــێ. جی ــی بەدەســت دەهێن براکان
بیانییــەکان کــردووە، کچــە گەنجەکــە زیاتــر گرینگــی بــەو گۆڕانکاریــە 
جیاوازانــەی نێــو دڵــی دەدا و توانــای ئــەوەی هەیــە کێــش و بەقــای 
زیاتــر ببەخشــێتە ئــەو تەقــواو تۆقاوانــەی کــە ئەویــان خســتبووە بــەردەم 
جیهــان و خۆیــان لــە تەڵەکانــی جیدییــەت و نەریتــی بــەدوور بگــرن .
ــێ  ــێ ڕۆڵ ببین ــە دەتوان ــەدا کچــە گەنجەک ــەم خاڵ ــە ل ــی وای ــار پێ  دوبۆڤ
ــە  ــەر ل ــک ئەگ ــت: »کچێ ــدا و دەڵێ ــی چارەنووســی خۆی ــاری کردن ــە دی ل
ــی و  ــی کۆمەاڵیەت ــان چاالکی ــی پیشــەیی ی ــدن و وەرزش و ڕاهێنان خوێن
سیاســی دا بــن، خۆیــان لــە بیــری نەگــۆڕ و بــەردەوام بــۆ پیاوەکــە ئــازاد 
دەکــەن و هەڵوێســتە ســۆزدار و سێکســییەکان زۆر کەمتــر بیــر لــە ئــەو 
دەکاتــەوە« و دوبۆڤــار لــەو بڕوایــە دایــە کــە نــە خێــزان و نــە دابونەریتــی 
کۆمەاڵیەتــی یارمەتــی کچەکــە و هەوڵەکانــی لــەم وەرچەخانەیــەدا نــادەن
لــە  جیــاوازە  پیــاو  و  ژن  ڕوانگــەی  کــە  وایــە  پێــی  دوبۆڤــار 
نێوانیانــدا  لــە  ڕووبەڕووبوونــەوە  کاتێــک  هیــچ  و  هاوســەرگیری 

بــۆ  الیەنــەکان  مافــی  و  بەرپرســیارێتی  تــر  وتەیەکــی  بــە  نەبــووە. 
پیــاو کەســێکی  لــە کۆمەڵگــەدا  نییــە چونکــە  هاوســەرگیری یەکســان 
بوونــی  و  بەرهەمهێنــان  وەکیلــی  پیــاو  تــەواوە.  و  ســەربەخۆ 
دەهیڵێتــەوە. کۆمەڵگــە  بــۆ  دەیــکا  کــە  کــردەوەی  و  کار  بــەو  خــۆی 
بــەاڵم ژن هەمیشــە بــۆ یەکێکــی دیکــە وەک کۆیلــە لەالیــەن چەنــد پیــاوەوە 
)بــاوک و بــرا( بەجێدەهێلــرێ و ژنیــش یەکێکــە لــەو  ســەرانە کــە لــە 
نێــوان پیاوانــدا دەگۆڕدرێتــەوە. لێــرەدا ژن هەمــوو ڕابــردووی خــۆی 
مافــە  ئــەو  و  دەبەخشــێ  پیاوەکــە  بــۆ  پاکیزەیــی و خۆشەویســتی  و 
لــە دەســت دەدا کــە تاکــە ژنێــک چێــژی لــێ وەردەگــرێ و کاری ئــەو 
تەنیــا بەرهــەم دێنــەوە و هێشــتنەوەیانە و پاراســتنی ماڵــە. دوبۆڤــار 
ئــەو بیرکردنەوانــە لەبەرچــاو دەگیرێــن کــە جیــاواز لــە جیهانــی پیــاوان 
لــە تــەوەری »جیهانــی بیــری ژنانــە«دا، یانــی بــاس لــە دنیــای ژنانــە 
وەک » پێشــبینییە بوێرانــەکان »دەکا و بــاس لــەوە دەکا کــە هێشــتا 
ژن خــۆی لــە ڕێــڕەوی دنیــای نێــرەوە دەزانــێ، ژن بوونیــش ئەگەرێکــە 
پێویســتە دەرکــی پــێ بکــرێ، پاشــان ژن دەبێتــە واقیــع، بــۆ ئــەوەی ئــەوە 
دیــاری بــکا کــە ئــەم گەردوونــە هێشــتا ناســتەمکار، کــە پێــی دەگوتــرێ 
ــێ بــۆ پاســاوهێنانەوە بــۆ  ــە. و دەڵ ــە هەی ــاوازی مێیین ژن، جیهانێکــی جی
ــە دۆخــی ئــەو بــکا نــەک جەوهــەرە  ســنورداری ژنەکــە، پێویســتە داوا ل
نادیارەکــە: دەرگاکانــی داهاتــوو فراوانــن لــە تیۆریــی ئــەودا لــە »ڕەگــەزی 
دوبۆڤــار  ســەرەکییە،  وشــەی  ژن  »ئەویــدی«  چەمکــی  دووهــەم«دا 
فاکتــەری ژێردەســتبوونی مێینــە بــە کۆمەڵگــەی نۆرمــەکان لــە الیــەن 
کــە  ژنانــدا  لەگــەڵ ڕەخنەیەکــی  دەزانــن.  بــە دروســتکراوی  پیــاوەوە 
هەرگیز ویســتویان لە بەرامبەر نایەکســانییەکانی ئێســتا بگەنە یەکبوون، 
چارەســەری پێشــکەش دەکا دوبۆڤار پێی وایە کە نابێت ژن ڕاســتەوخۆ 
شــەڕی پیــاو بــکا چونکــە ئەگــەر »ئــەو ژنــەی خــۆی زیندانــی کــراوە 
ــان و  ــەدا جیه ــەم حاڵەت ــەوە. ل ــدا بهێڵێت ــە زیندان ــدا پیاوەکــەش ل هــەوڵ ب
زینــدان ئــەوی دیکــەن و ژنیــش نایهــەوێ لــەم زیندانــەدا بــێ. چارەســەری 
بنەڕەتــی دوبۆڤــار »بابەتیبوونــی مێینە«یــە و دەڵــێ : »ئەمــڕۆ شــەڕ 
ــی  ــەدا هەوڵ ــەم ژیان ــەوەی ل ــی ئ ــە جیات ــووە و ل ســیمایەکی دیکــەی گرت
ــکا  ــە ڕزگار ب ــەم زیندان ــەوێ خــۆی ل ــدا، دەی ــک ب ــی پیاوێ ــی کردن زیندان
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ژنەکــە نایهــەوێ پیاوەکــە لەگــەڵ خۆیــدا ڕاکێشــێ بــۆ هەرێمــەکان، بەڵکــو 
ــی ژنێــک  ــە خــۆی بگــۆڕێ، ئینجــا پیاوەکــە بەبــێ ڕەزای ــەدوای ئەوەدای ب
ــر دەکــرێ. ــە یەکت ــەر ب ــێ و پاشــان دوو تەجــاوەز بەرامب ــی دەهێڵ بەجێ
دوبۆڤــار ئــازادی و ئازادبــوون وەک یەکــەم هەنــگاو لــە گواســتنەوە 
ــارەی  ــە ب ــازادی ل ــە ئ ــی وای ــەو پێ ــێ. ئ ــدا دەبین ــە ژێردەســتبوونی ژنان ل
ژنــەوە پوختــە و ژن تەنیــا لــە شــێوەی تەقینــەوەی گروپــدا دەتوانــێ 
و  مــاف  کــە  ئەوانــەی  بــۆ  ڕێگایــە  تاکــە  ئەمــە  بهێنــێ  دەســتی  بــە 
ئازادییەکانیــان بەدەســت نەهێنــاوە. ئــەو گوتــی کــە ئــەم ئازادبوونــە بــە 
کۆمــەڵ دەکــرێ و پێویســتی بەوەیــە کــە ســەرەتا بارودۆخــی ئابــووری 
ــۆ  ــاڵ، ســەرەتا ب ــە دەرەوەی م ــی ل ــۆکاری کارکردن ــۆڕدرێ. ه ــان بگ ژن
بەدەســتهێنانی ســەربەخۆیی دارایــی و دواتــر چەســپاندنی ناســنامەی 
کۆمەاڵیەتــی و لــە دەرەوەی بــۆ ژنــان تیوریســت لــەو بڕوایەدایــە کــە 
هەنــگاوی یەکــەم بــۆ بەدیهێنانــی یەکســانی ئــەم دوو هەنگاوەیــە. بــە 
دەنــێ. ئــازادی  بــەرەو  هەنــگاوە  یەکــەم  ئــەو »ڕزگاری«  بۆچوونــی 
دوبۆڤــار دەیهــەوێ ژن لــە فاکتــەرە بندەســتەکانی خــۆی بــەوە  بزانــێ و 
»ئەرکــی یەکتاپەرەســتی ئــەو ژنــەی کــە دوبۆڤــار لــە ماڵداریــدا ئەنجامــی 
دیلەکانــی  دا گەنجینــە  ئــازادی  بەرامبــەر  لــە  کــە  دایکــەی  ئــەو  داوە، 
ژنایەتــی پــێ دیــاری کــرد. کەواتــە لێرەدایــە کــە دوبۆڤــار کۆمەڵگــەی 
ژنــان »هاوســەرگیری« بەهــۆکاری بنەڕەتــی بــۆ ماڵگرتــن و دایکایەتــی 
بیردخاتــەوە، کــە هــۆکاری ســەرەکی ژێردەســتبوون و بەندبوونیــان 
لەماڵەوەیــە. هەروەهــا قەدەغەکردنــی هاوســەرگیری ســیمۆن دوبۆڤــار بە 
جۆرێــک لــە جــۆری »ڕزگاری« جێبەجــێ کــراوە دوبۆڤــار لــە »ڕەگــەزی 
دووهــەم« بــاس لــە چۆنیەتــی بــە موڵــک کردنــی نێــر و چــۆن ناچــار بــە 
کاری بێــگاری لــە هاوســەرگیریدا دەکا هەندێــک ژن چیتــر خاوەنــی موڵک 
و ماڵــی یاســایی نیــن دوای هاوســەرگیری چونکــە دوای هاوســەرگیریی 
هەموو موڵک و ماڵیان ڕادەستی هاوسەرەکانیان دەکرێت. ئەو پێی وایە 
لــەم دۆخــەی ئێســتادا »ژنــان بــۆ خۆیــان هەراســان و کێــش و ئازاریــان 
هەیــە، چونکــە چارەنوســێکی مشــۆرخۆریان هەیە کــە ژیانێکی ئۆرگانیکی 
تــر دەشــێوێنێ. ژنــان دەبــێ شــیاو بــن بــۆ ئۆرگانیزمــی ســەربەخۆ دەبێــت 
بتوانــن دژی جیهــان بجەنگــن و بوونــی خۆیانــی لــێ بەدەســت بهێنــن و 
ئەوجــا پاشــکۆیی بوونیــان دەبێتــە پاشــکۆیی و نێرایەتــی. لــەو حاڵەتــەدا 
لــە شــێوەی باشــتردا دەبــن« بــێ دوودوویــی  بــە  پیــاو  هــەم ژن و 

دەرەنجام
نایەکســانی  فاکتەرەکانــی  گرنگتریــن  کردنیــدا  لەتیئۆریــزە  دوبۆڤــار 
دوبۆڤــار  دەدۆزێتــەوە،  ژنــان  بــە  دژ  چەوســاندنەوەی  و  ڕەگــەزی 
دەنووســێ: کاتێــک کۆیلەکردنــی نیــوەی مرۆڤــەکان و تــەواوی سیســتمی 
سالوســی کــە ئــەم کۆیلەکردنــە لەبــاوەش دەگرێ، لەبنــەوە دەبێ، »بڕ«ی 
ــی مــرۆڤ  ــەوە و جووت ــای ڕاســتەقینەی خــۆی دەدۆزێت ــی مان مرۆڤایەت
وێنــەی ڕاســتەقینەی خــۆی دەدۆزێتــەوە. بــەم شــێوەیە »یەکســانی« 
و »جووتــی مــرۆڤ« لــە فیکــری دوبۆڤــاردا ڕێــک دەکــەن. ئــەو پێــی 
بــە کۆمەڵکردنــی  بایۆلــۆژی، میتۆلۆژیــای کولتــوری،  وایــە جیــاوازی 
ــە  ــەرن ک ــان، فاکت ــدەری، پیاوســاالری و تێنەکۆشــینەکانی ژن ــی جێن ڕۆڵ
لــە هەمــوو ڕووەکانــی ڕۆڵــی پیــاوەوە گرینگــن، ئامانجــی ســەرەکییان 
ئەوەیــە کــە ببێتــە چاالکــوان، کەســێکی خۆبەڕێوەبــەر کــە لــە ڕێگــەی 
هزرییــەوە خــۆی پێناســە دەکا و هەوڵــی داوە ئــەو ژنــەی دیکە بەجێبهێڵێ 
دوبۆڤــار پێــی وایــە کــە جیهانــی ژن لەالیــەن پیاوانــەوە پێناســە دەکــرێ و 
هەمــوو ئامێرەکانــی بەکارهێنانیــان بــۆ پاراســتنی دۆخــی ئێســتا زۆربــەی 
ژنــان هەمیشــە لــە جووڵــە لــە سەرتاســەری جیهــان دووریــان خســتەوە 
و لــە ژیانێکــی پاســیڤدا بەنــد بــوون. هێــزی ئەفســانە کولتوورییــەکان 
)ئەفســانەی زەرافــەت و ژنێتــی ژن( بــە شــێوەیەک لــە خزمەتــی پیاوانــدا 
بــووە. ژنــان  پێوەگیریــی  بــە سەرداســەپاوی و  کــە  کــردەوە  جێیــان 
جێــگای  بۆتــە  کــە  خێــزان،  ناوەنــدی  و  هاوســەرگیری  ڕۆڵــی 

چەوســاندنەوەی ئەبــەدی ژنــان. دوبۆڤــار دەیهــەوێ لە«بابەتیبــوون«ی 
ژن تێبــگا و لــە ڕوانگــەی ئــەوەوە ڕێــگای خــۆی پێشــکەش کــردووە. 
ڕۆڵــی ژنــان کــە لەالیــەن پیاوانــەوە دەســەپێنرێن )دایکایەتــی، ژنایەتــی( 
بــە هــۆکاری ژێردەســت کــردن دادەندرێــن و هانــی ژنــان دەدەن بــۆ 
ــە جیاتــی  ــە کارگــەدا ڕایاندێنــن و ل کارکــردن و بــەرەو کارکــردن یــان ل
کاری ناورمــاڵ لــە بەرهەمهێنانــدا بەشــدار بــن. ئەگەرچــی ڕەخنــە لــە 
فێمینیزمــی وجــودی، کــە بــە پێشــەکی فێمینیزمــی ڕادیــکاڵ دەناســێن، 
بــۆ ســەربەخۆیی  بــەاڵم تیــۆری دوبۆڤــار  بــە ڕوونــی دیــارە،  بــەاڵم 
تــا  کــە  داخــراوەوە  ژینگەیەکــی  لــە  ژنــان  دەرکەوتنــی  و  دارایــی 
هــەر  بنەڕەتییەکانــی  لــە ســتراتیژە  یەکێکــە  بوویــن،  ئێســتا شــاهیدی 
شــەبەنگ و کۆمەڵگەیــەک کــە کــۆت و بەنــدی بــۆ دەکــرێ.  دوبۆڤــار 
ئاماژەیەکــی ورد و قــوڵ بــۆ ئــەو ســتەمە دەکا کــە دەوری ژنــی دا 
الوازی جەســتەیی ژن )بــە جەختکردنــەوە لەســەر تیــۆری دوبۆڤــار( 
ڕێــگای بــۆ پیــاو کــردەوە تــا ئەوەنــدەی دەکــرێ ژن ژێردەســت بــکا.
ــێ،  ــر دەب ــدا چڕت ــە هەمــوو ئاینەکان ــدا ل ــە لوتکــەی خۆی ــەم پرۆســەیە ل ئ
کــە هــاوکات مۆرکــەی پەســەندکردن و چەســپاندنی ئــەم ژێردەســتە 
بوونەیــە. لــە هەمــوو ئــەو مێــژووەی کــە دوبۆڤــار ئامــاژەی پێــدەکا 
لــە  کۆســپی  ئەمــەش  و  بێبەشــن  دارایــی  ســەربەخۆیی  لــە  ژنــان 
وەک  کــە  هاوســەرگیریەکە  هەیــە.   ژنانــدا  گۆڕینــی  و  پێشــەوەبردن 
لــە قۆرخــکاری ژنــان پێشــکەش  لــە ڕێگاکانــی ڕزگار بــوون  یەکێــک 
کــراوە، هەنگاوێکــی کاتییــە لــە زۆربــەی کۆمەڵگــە تەقلیدییەکانــی ئێســتادا، 
ژنانیــش بەدەســت پرۆســەکانی زاوزێــی الوەکییــەوە دەچێــژن، نەخۆشــی 
تەنانــەت  و  شــیواندوە  گەنجــی  کچانــی  و  ژنــان  چارەســەری  بــێ 
ــی  ــەوە و ماف ــی ســتاندارد بکەن ــە ژیان ــر ل ــردووە بی ــان ک ــە ژن ــری ل ڕێگ
مرۆڤیــان پــێ نەناســینی جگــە لــە گرنگــی دان بــە منــداڵ و ماڵــداری 
نەبــێ کــە تەنیــا بەرپرســیاریەتی قورســن. دەربڕینــی ئــەم ســتراتیژانە 
لــە تیــۆری ســیمۆن دوبۆڤــار نییــە لــە خەباتــی بــێ مــەرج دا لــە دژی 
پیــاوان، بەڵکــو هاندانــی ژنانــە بــۆ بەدەســتهێنانی کەســایەتی ئینســانی 
خۆیــان. ژن » بابەتیبــوون » ئامانجــی ســەرەکی فەلســەفەی دوبۆڤــارە.
بناغەکانــی  لــە  بــاس  دوبۆڤــار  کتێبەکــەدا  کۆتایــی  بەشــی  لــە 
خۆشەویســتییەکی ڕاســتەقینە دەکا لەســەر بنەمــای ڕێزگرتنــی هاوبــەش 
و ئــازادی ئــەو ڕۆژەی کــە دەکــرێ ژن بــۆ ڕەزامەنــدی خــۆی ببێتــە 
ــە هەمــوو  ــەوە و ب ــە خــۆی دوور نەخرێت ــان و خــۆی ل ســەرچاوەی ژی
توانایــەک خــۆی دەربــاز بــکا، دەبێتــە ســەرچاوەی ژیــان نــەک مەترســی 
ــان. کوشــندە، وەک پیــاوی خۆشەویســتی دەبێتــە ســەرچارەیەک بــۆ ژی

سەرچاوەکان
دوبۆڤار، سیمۆن ١٣٧١ ( ، ڕەگەزی دووهەم ، وەرگێڕانی قاسم 

سەنعەوی، تاران، باڵوکراوەی چاپەمەنی تووس ( .
چاوشی و سارا و حوسێن بۆستان نەجەفی پێداچوونەوە بە » 

سروشت و سروشتی ژن لە فەلسەفەی وجودی سیمۆن دوبۆڤار«دا. 
زانستی ڕۆشنبیری کۆمەاڵیەتی، ساڵی دەیەم، ژمارەی چوارەمی، 

پاییزی ١٣٩٨، ل. ٢٧-٤٠

یەزد داوای کرد، بەهجەت چاوخشاندنێک بە بیرکردنەوەکانی سیمۆن 
دوبۆڤار - لێکۆڵینەوەی ستراتیژی ژنان ، ساڵی هەشتەم، ژمارە ٢٩ ، 

پاییزی ١٣٨٤ .
خەزەیی، حامید ژنی سەربەخۆ! شیکاری بیرەکانی سیمۆن دوبۆڤار، 

خێرەدنامە، ژمارە ١٠، ١٣٧٣ .
وەحدەت، فەرزین ڤیدیۆئەکادیمییەکانی ئێران، دانیشتنی دە و یازدەهەم

ویکیپیدیا، بڕوانامەی ئازاد
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بڵێــن نامــووس بنەمــای ژێرینــەی، توندوتیــژی، هەاڵواردن  ئەگــەر 
و زاڵێتــی سێکســی لــە واڵتێکــە کــە پێکهاتــە لــە داب و نەریتــە هیــچ 
جێــگای هووفەیــەک نییــە، هەرچەنــد کــە کوشــتنی نامووســی تەنیــا 
ــی  ــە واڵتان ــە و ل ــووکان نیی ــکان و دواکەوت ــگا نەریتێ ــە کۆمەڵ ــەت ب تایب
ــەوەی  ــەاڵم ئ ــە ب ــی هەی ــر بوون ــی الوازت ــە دیمەنێک پێشــکەوتووش دا ب
ئاشــکرایە ئەوەیــە کــە لــە واڵتانــی دواکەوتــوو کوشــتنی نامووســی 
جگەلــە بەرفراوانــی زۆرتــر لــە بیــر و ڕای گشــتی ناحەزێکــی کەمتــرێ 
پێدانــی  بــڕەو  بــۆ  بەســتێن  کولتووریــە  هەســتیاری  ئــەو  و  هەیــە 
و  نامــووس  پێیــە  بــەم  دەکات  دابیــن  زۆرتــر  نامووســی  کوشــتنی 
کوشــتنی نامووســی زۆرتــر کێشــەیەکی کۆمەڵگاییــە کــە ڕیشــەی لــە 
هەیــە. دا  دواکەوتــوو  واڵتانــی  کۆمەاڵیەتــی  و  کولتــووری  ســانکای 
چییــە؟ نامووســی  کوشــتنی  بــەاڵم 
نامووســی  کوشــتنی  لــە  ورد  و  ڕوون  پێناســەیەکی  ئێســتاکەش   
کــە بــه کوشــتن بــە بیانــووی  پاراســتنی شــەڕەفیش نێــو دەبــردرێ 
لــە نموونــەی وەکــوو دامەزراندنــی پێوەنــدی  نەخســتراوەتە ڕوو و 
دڵدارانــەی نابــاو، خیانــەت بــە هاوژیــن، زینــاح، هەاڵتــن لــە مــاڵ و.... 
ــاوی و ســووکی  ــن پیســی، بەدن کــە هەڵســوکەوتی دژ نامووســی، داوێ
دەژمێــردرێ ڕوودەدات، زۆر جاریــش باڵوبوونــەوەی دەنگۆیەکــی بــێ 
بنەمــا لــە ئاســتی گشــتی دەبێتــە هۆی بەدناوی بنەماڵەیــەک و ودیهاتنی 
کوشــتنی نامووســی، ئــەو جــۆرە کوشــتنانە ئاکامــی هەڵســوکەوتێکی 
توندوتیژانەیــە کــە بــە پێــی ئــەو پیاوانــی بنەماڵەیــەک یەکێــک لــە خێزانــی 
ماڵــی بریتــی لــە ) خوشــک، کــچ، دایــک، هاوســەر و کچــی مــام( بــە 
ــان  ــی خۆی ــە گومان ــا ب ــدی حــەرام دەکــوژن ت ــی پێوەن هۆکاری هەبوون
کەســوکار  و  بنەماڵــە  داوێنــی  لــە  و سەرشــۆڕی  بەدنــاوی  لککــەی 
ــن. ــان و کچان ــەو کوشــتنانە ژن ــی ئەســلی ئ ــەوە و قوربان ــن بکەن خاوێ
ئێــران داهەیــە  لــە مێژوویــی کۆنــی  کوشــتنی نامووســی ڕیشــەی 
و ئێســتاکەش بــە تێپــەڕ بوونــی ڕۆژگاریکــی دوور و درێــژ لــە ئــەو 
ســەردەمە بــەردەوام کوشــتن بــە بیانــووی پاراســتنی شــەڕەف لــە 
ئێــران لــە ســەر هێــزی خــۆی ماوەتــەوە و هەمــوو ڕۆژێــک زۆرتــر 
جــۆرە  ئــەو  خەبــەری  بیســتی  گــوێ  و  شــایەت  تــر  ڕۆژانــی  لــە 
کوشــتنانە  ئــەو  هۆی  و  چۆنێتــی  بــە  ســەبارەت  دەبیــن  کوشــتنانە 
بۆچــوون  بــەاڵم  کــردووە  ئاشــکرا  زۆریــان  هۆکاری  توێــژەرەکان 
لــە  لــە پــەرە پێــدان بــە کوشــتنی نامووســی  وایــە ڕۆلــی کولتــوور 
کۆمەڵگــە بەرچاوتــرە، مەبەســت لــە ڕۆڵــی کولتــووری هەمــان ســانکایە 
کــە ڕیســا و گرنگــی کۆمەڵگایــەک دیــاری دەکات ئــەو ڕیســایە کــە 
گیانــی  لــە  زۆرتــر  بەهایەکــی  شــەڕەف  و  نامــووس  پاراســتنی  بــە 
دەکا  دابیــن  بــۆ خەڵــک  کــە  دەدات، ســانکا کولتوورێکــە  مرۆڤــەکان 
کــە بــێ نامووســی، بــێ بایەخییــە و نامــووس بــە ژنانــەوە گــرێ دەدا، 
بەاڵم لە ڕاســتی دا بۆچی کەســێک دەبێ  نامووســی کەســێکی تر بێ؟
دەکات؟ نامووســی  بــێ  و  نامــووس  بــە  پێناســە  کەســێک  چ 
ــە ناوەڕۆکــی  ــن ل ــا دەتوانی ــەو پرســیارانە تەنی ــان وەاڵمــی ئ ــێ گوم ب
ــەوە  ــی دا بدۆزین ــەی نەریت ــی کۆمەڵگ ــووری و کۆمەاڵیەت ــای کولت بنەم
بــە  پیاوانــە  هێــزی  هۆی  بــە  و  پیاوســاالری  بنەمــای  لەســەر  کــە 
نامــووس و بــێ نامووســی پێناســە دەکرێــت، ئاشــکرایە کــە لــە ئــەو 

جــۆرە بنەمایانــە یــا بنەمــای پیاوســاالری و نەبوونــی بەرامبــەری و 
دادپــەروەری سێکســی ژنــان لــە هەر الیــەک تووشــی الوازی و بــێ 
هێــزی دەبــن، پیــاوان لــەو بارودۆخــە بــە قازانجــی خۆیــان بــەهرە دەبــەن 
ــن و هەر چەشــنە دەســتدرێژی  ــان دەزان ــە ســەرمایەی خۆی ــان ب و ژن
و چاولێکــردن بــەوان بــە عەیــب و سەرشــۆڕی دەزانــن و بۆیــە لــە 
ــە  ــان هەی ــن کراوی ــی دابی ــی کۆمەاڵیەت ــە و ماف ــان پێگ ــە ژن ــک ک واڵتانێ
بــە پێچەوانــە  بــەرەوڕووی کوشــتنی نامووســی دەبنــەوە و  کەمتــر 
ــر  ــرە کوشــتنی نامووســی زۆرت ــان الوازت ــەی ژن ــە پێگ ــک ک ــە واڵتانێ ل
ئــاوا کۆڵەڵگایــەک رووشــانی شــەڕەف  ڕوو دەدات کەواتــە خەڵکــی 
و ئابــڕووی خۆیــان زۆر بــە ژان تــر دەزانــن تــا بــە لەدەســت دان 
یــا مردنــی کەســووکار یــا خۆشەویســتەکانیان لــە وەها کۆمەڵگایــەک 
ــن،  ــۆ هەڵســەنگاندن، هەژی ــوەر و سەرچەشــنێکە ب نامــووس وەکــوو پێ
و پێگــەی ئەندامــی خــۆی ئەژمێــردە دەکات، لــە کۆمەڵگایەکــی نەریتــی، 
شــەڕەف و داوێــن پاکــی ژن تەنیــا هی ژن نییــە بەڵکــوو ســامانێکی 
ــە  ــە خــزم و کەســوکارە، جگەل ــەت ب ــە و تایب هاوبــەش و گشــتی بنەماڵ
زاڵێتــی  عەشــیرەتی،  غیرەتــی  و  بــاوەڕ  وەکــوو  کــە  هۆکاری  ئــەوە 
بنەمــای دەســەاڵتداری، هەبوونــی  پیاوســاالرانە، زاڵێتــی فەرهەنگــی، 
داب و نەریتــی هەڵــەی هاوســەررگیری، شــەڕەف پەرەســتی، تێڕوانینــی 
ناوەنــدی  لــە  تایبــەت  بــە  ژنــان و کچــان و  بــە  نەریتــی ســەبارەت 
کوردســتان،  ڕۆژئــاوا، ڕۆژهەاڵت،  پارێزگەکانــی  لــە  ئیرانــی  قەومــی 
ــە  ئەردەبێــل، ئیــام، سیســتان و بەلووچێســتان، خوزســتان و فــارس ل
ڕەوتــی ڕوودانــی کوشــتاری نامووســی دیمەنێکــی بەرچاوتریــان هەیــە.

دەکــەن، زۆر  قەتــڵ  پیاوانــەی   ئــەو  کــە  کاتێــک  ژانــە  بــە  و زۆر 
ناکــوژن و هێنــدێ  پێوەنــدی سێکســی  بــە هۆی بوونــی  کات ژنــان 
جــار ژنــان بــە هۆی هەاڵتــن لەمــاڵ، مــل نــەدان بــە هاوســەرگیری 
زۆرەملێــی و زۆر جاریــش بــە هۆی دەنگــۆ و دڵ پیســی ســەبارەت 
بەژنــان دیــان کــوژن، هەمــووی ئــەو نموونانــە بەســتراوە بــە کولتــوور 
ــاوان  ــڕوو، شــەڕەفی پی ــەڵ ئاب ــە گ ــە ل ــە ک ــەو کۆمەڵگای ــی ئ و فەرهەنگ
بــە  لــە دژایەتــی دایــە و بەرەنجامەکــەی کوشــتنی نامووســیە، زۆر 
ــە نێــوی دا ژنێــک بــە زۆر دەســتدرێژی  ژانتــر ئــەو بارودۆخەیــە کــە ل
نامووســی  بــێ  ببێتــە هۆی سەرشــۆڕی و  دابکــرێ و هەم  بەســەر 
بنەماڵەکــەی و کوشــتنی دەبێتــە هۆی پاراســتنی ئابــڕوی بنەماڵەکــەی.
ڕیشــەی تــەواوی ئــەو هۆکارانــە بــۆ کوشــتنی ژنــان بیــر و بــاوەڕی 
یاســای  بەجێمــاوە  ئێمــە  بــۆ کۆمەڵگــەی  ڕابــردووە  لــە  کــە  هەڵەیــە 
نابەرابــەری ئایینیــش بۆتــە هۆی پایــەدار بوونــی ئــەو جــۆرە باوەڕانــە 
و  ڕاســتەوخۆ  شــێوەی  بــە  ئایینــی  یاســای  کــە  بڵێــن  دەتوانیــن  و 
ناڕاســتەوخۆ بەســتێنی بــۆ بــرەوی ئــەو جــۆرە توندوتیژیانــە دژ بــە 
ــۆی حوکمــە شــەرعییەکانی ئیســام کــە  ــق و پ ــن کــردووە و ل ژن دابی
تەنیــا ســەرچاوەی پێڕاگەیشــتن بــە تاوانــەکان لــە واڵتــی ئێرانــە، لــە 
پێنــاوی پێشــێل کــردن و گرنگــی پێنــەدان بــە مافــی ژنــان بڕیــار دەدات 
لــە ئــەو یاســایانەدا ژنــان ژێرفەرمانــی بڕیــاری مێردەکانیــان و پیــاوان 
بەرپرســی ژنــان وگرینــگ تــر ئەوەیــە کــە داوێــن پاکــی و ناپاکــی هەر 
ــەم  ــک دەناســرێن و هەر ب ــە خەڵ ــە ب ــارە ئایینیان ــەو ئامۆژی ــەن ئ ــە الی ل
هۆیــە لــە وەها کۆمەڵگایــەک کەمتریــن ســزا بــۆ بکوژانــی نامــووس 

کاتێک دزێوی بێ نامووسی دزێوتر
 لە کوشتنی نامووسییە

وەنەوشە  کەریمزدە
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ــەدا ئەگــەر پیاوانیــش  ــەو کۆمەڵگایان ــە ئ ــە داخــەوە ل ــت ب ــاری دەکرێ دی
ــەدەن، خــۆدی  ــی ســزا ن ــن پاک ــی داوێ ــە ڕواڵەت ــردەوەی ب ــۆ ک ــان ب ژن
ــار دەناســێنێ و ســزایان پــێ دەدات. ــە تاوانب ــەوان ب دەزگای قەزایــی ئ
ڕەســتانەیە  لــەو  نامــووس  وشــەی  کۆمەڵگایــەک،  لــەوەها  کەواتــە 
کــە نرخێکــی یەکاویەکــی هەیــە و پێشــاندەری ڕاســتێتی کۆمەڵــگا و 
ــە نێــو دۆب و نەریتــی کــۆن  فەرهەنگــە و خەڵکــی ئــەو کۆمەڵگایــە وا ل
قــوم بــوون کــە کوشــتن بــە بیانــووی نامــووس و پاراســتنی شــەڕەف 
تــاوان ئەژمێــردە ناکــرێ بەڵکــوو بــە جۆرێــک ئــەو هەنــگاوە پارێــزەری 
لــە نامووســە و بەداخــەوە لــە واڵتــی ئێــران لــە الیــەن دەســەاڵتدارانیش 
پێدانــی  بــە  و  دەکرێــت  کەســانە  ئــەو  لــە  الیەنگــری  ئاشــکرایی  بــە 
کەمتریــن ســزا بــۆ تاوانــکاران دادەپۆشــرێ، ئێســتاکە لــە ئێــران بــە 
هەبوونــی کەلێنــی نەســڵی و ڕووبەڕووبونــەوەی نەســڵی نــوێ لەگــەڵ 
بەهاکانــی دونیــای ئێمڕۆیــی و بەیارمەتــی پانتــای مەجــازی نەســڵی 
ــەت  ــاوەڕی غەڵ ــی بیروب ــە چەنگ ــان ل ــەک خۆی ــە تاڕادەی ــوێ توانیویان ن
ســەبارەت بــە نامــووس و ژنــان ڕزگار بکــەن، بــەاڵم ئــەوە بــەو مانــای 
کــەم بوونــەوەی کوشــتنی نامــووس لــە ئێــران نییــە، چۆنکــە هەڵکەوتــی 
نــوێ دەبێتــە هۆی ڕووبەڕووبونــەوەی دوو نەســڵی کــۆن و نــوێ بــەم 
پێیــە کاتێــک کــە دابیــن کردنــی پێوەنــدی لــە گــەڵ غەیــری هاوڕەگــەز لــە 
نێــو فەرهەنگێــک مانایەکــی خەراپــی هەبــێ، نەســڵی نــوێ دەکەوێتــە ژێــر 
کاریگــەری مودێــڕن و تاکخــوازی و کەڵــک وەرگرتــن لە پانتای مەجازی 
و میدیاکانــی دەرەکــی بەبــێ ئاوێتەکردنــی فەرهەنگــی کەڵک وەرگرتن لە 
ئــەو تێکنۆلۆژییــە لــە گــەڵ فەرهەنگــی کــۆن و بــە دابیــن کردنــی پێوەنــدی 
لــە گــەڵ غەیــری هاوڕەگــەز و بــە نۆڕمــاڵ بوونــی ئــەو مافــە بــۆ خۆیــان 
لــە بەرامبــەر نەســڵی ڕابــردووی پیــاو ســاالری ڕووبەڕوودەبنــەوە کــە 
چاوەدێــری نامــووس و هەڵســوکەوتی ژنــان گرێــدراو بــە خۆیان دەزانن 
و ئــەو بەرامبــەری و دواکەوتنــی فەرهەنگــی بەســتێن بــۆ کوشــتاری 
نامووســی دابیــن دەکات و زۆر جــێ سەرســامی نییــە کــە هەمــوو 
ــە ئێرانیــن. ڕۆژێــک شــایەتی کوشــتاری نامووســی دزێــو و دڵتەزێــن ل

لــە ســەر پیاوســاالری دابیــن کــراوە  کۆمەڵگایــەک کــە بنەماکــەی 
و دەســەاڵتدارنی هیــچ بایەخێــک بــە ژنــان نــادەن لــە وەها واڵتێــک 
بــەژن،  دژ  بڕیاردەرانــی  الیــەن  لــە  گەرمــە  پشــتیان  چــۆن  پیــاوان 
ژن بــە ســامانی خۆیــان و تەنیــا وەکــوو ئامرازێــک بــۆ زاووزێ و 
پێویســتی سێکســی خۆیــان ئەژمێــردە دەکــەن و بۆیــە دەســتدرێژی 
و چاولێکردنــی ژنەکانیــان وەکــوو دەســتدرێژی غەریبەیــە بــە مڵکــی 
خۆیــان ڕەچاودەکــەن کــە دەبــێ دژ بــە ئــەو کردەوەیــە ناڕەزایەتــی 
دەربــڕن، لــە ئــەو کومەڵگایــەدا غیــرەت بــۆ دابیــن کردنــی پێوەنــدی 
بــۆ پێوەنــدی سێکســی مــەودا  پیــاوان  بــۆ ژنانــە و  سێکســی تەنیــا 
پێــدراون و ژنــان دەبــێ لــە هەر بارودۆخێــک بــە وێنــەی نامــووس 
هێژایــی خۆیــان ڕابگــرن چــۆن نامــووس الی پیــاوان یانــی پلــە و پایــە، 
و لــەو کۆمەڵگایــە پیــاو وەکــوو کەســێکی نامــووس پەرەســت و لەقاڵبــی 
قارەمــان دەناســێندرێ و بــە لەناوچوونــی بــەها و ڕێســا گیانــی خــۆی 
دەخاتــە نێــو مەترســی و ئــەو پیاوانــە نەتەنیــا ســەرکۆنە ناکرێــن بەڵکــوو 
دەسخۆشــیان لێدەکــرێ و بــە جۆرێــک ئــەو کردەوەیە بــڕەوی پێدەدرێ.
لــە کۆتایــی دەبــێ بڵێــن کــە کوشــتاری نامووســی هەمــان فەرهەنگــی 
ــی دەســەاڵتدارە و  ــەی نەریت ــە کومەڵگ ــە ل ــە ک ــە ژنان ــژی دژ ب توندوتی
گۆڕانــکاری ئــەو فەرهەنگــە پێویســتی بــە زمانێکــی زۆرە و ناتوانیــن 
ــووی  ــە بیان ــان ب ــە کوشــتنی ژن ــن ک ــەوە خــۆش کەی ــە ئاســانی دڵ ب ب
پاراســتنی نامــووس پیــاوان ڕوو بــە پووکانــەوە بەرێــت و لــە نــاو بچێــت 
ئــەو دیــاردە گــرژە ڕیشــەی لــە بــەها و ڕێســای غەڵەتــی ڕابــردوو هەیــە، 
کــە بــۆ لــە ناوبردنــی ئــەو ڕێســا غەڵــەت و نایاســایی و نائینســانییە، 
دەبــێ چــاالک وانانــی بزوتنــەوەی ژنــان لــە تەنیشــت چــاالک وانانــی 
بزوتنــەوەی مەدەنــی دەســت بــە دەســتی یەکتــر بــدەن و یاکــوو بــە 
ــە  ــان ل ــەی ڕاســتەقینەی ژن ــە جێگ ــاوەڕی هەڵ ــر و ب ــی بی ئاشــکرا کردن
کۆمەڵگــەدا بــرەو بــدەن و هەروەنــا ئــاگادار کردنــەوەئ ژنــان ســەبارەت 
ــە نرخــی  ــە جێگــە و پێگــەی ب ــاوان ســەبارەت ب ــان و پی ــی خۆی ــە ماف ب
مــرۆڤ بەڵکــوو ڕێگــە چارەیــەک بــێ بــۆ ئــەو جــۆرە توندوتیژییانــە.
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#ژیاننامە

#ژیا_حســێنی لــە رۆژی ٣١ ی خەرمانانــی ســاڵی ١٣٤٣ی هەتــاوی لــە 
بنەماڵەیەکــی ئایینــی و الیەنگــری ئــەدەب و هونەر لە شــاری ســەقز چاوی 
بــە دونیــا هەڵینــاوە ،رەحمەتــی شــێخ عبالقــادر باپیــرەی ژیــا خۆشــنوس 
و شــاعیر بــوە و هــەر وەهــا شــێخ مێهــران حســەینی باوکــی دادوەرێکــی 
رۆشنبیر بوە و تا ئاخرین کاتەکانی ژیانی پشتیوانی گەورەی ژیا بوە .
شاعیری ڕەچەشکێن و نوێگەرا هەموو کات لەناو بەرهەمە شێعریەکانیدا 
ئەدەبیــەوە  زمانــی  رێگــەی  لــە  پیاوســاالری  کۆمەڵــگای  لەبەرانبــەر 
دەنگــی نارەزایەتــی خــۆی هەڵبڕیــوە و زۆر بوێرانــە و چاونەترســانە 
بەرانبــەری هەمــوو یاســا و داب و نەریتەکانــی دژەژن ڕاوەســتاوە .
خاتــوو ژیــا خاتــون  زور جــار بەفروغــی کــوردان دەناســێندرا .ژیــا 
خانــم تــەواو ئازارەکانــی ژنانــی بەشــمەینەتی کوردســتانی بــەدڵ و گیــان 
هەست پێکردبوو کە  بە زمانی شیعر دەری دەبری ،دەبین کە لەشیعری 
بیــوە دا چــون  دەرد و مەینەتەکانــی بێوەژنێــک بــە شــیعر دەردەبــڕی

لەبەشێک لە شیعری بیوەگی دا دەڵێ....
شغل من خیاطی ست

بهترین جامە غم میدوزم
اشکهایم تکمە

نخ من اەمن است
کەبەهم میدوزد 

شب تنهایی و فردای پراز غوغارا
من بەهم میدوزم ننگ وحق را جفا مشتریم

کارو کسبم خوب است
مشتریهای قشنگی دارم

روزگارم تاریک

من بە مهمانی خورشیدومە خوشبختی 
بالباس غم خود خواهم رفت

رنگ ورویم چون زر
دل من یاقوت است

دستهایم پراز تحفەنامردیهاست
در مملکت پرازرمزونیازشب
من حاکم بیزوال غمهاهستم

خاتونانــەی  ئــەو  زۆرینــەی  کــە  بڵێــن  وە  دەتوانین،بەڕاشــکاوانە 
کــە ئێســتا لەبــواری شــیعر دا ســەرکەوتوون بــێ شــک  شــیعرەکانی 
شــیان  لەســەریان،خاتوو  هەبــووە  زۆری  کاریگــەری  ژیــا  خاتــوو 
گیانــی شاعیرونوســەری بەتوانــای شــاری ســنە دەلی:ڕاســته مــن لــە 
مندالیــەوە خولیــای شــیعربووم  بــەاڵم خاتــو ژیــا هاندەریکــی بــاش بــۆم .
ژیــا لەتەمەنــی پــازدە ســاڵی دا لەگــەڵ ئامۆزایەکــی ژیانــی هاوبەش پێک 
دێنــی کەبەرهەمــی ئــەو ژیانــە کچێکــە بەنــاوی بەهــارە، ژیانــی هاوبەشــی 
لەگــەڵ ئامۆزاکــەی تەنیــا پێنــج ســاڵ دەخایەنــێ و دواتر لێــک جیا دەبنەوە.
یەکەمی،لەگــەڵ  لە،هاوســەری  جیابــوە  لــە  ســاڵ  حــەوت  دوای 
بــەر  کــە  دێنــێ  پێــک  هاوبــەش  ژیانــی  نوســودی  شــاروخ 
ژینــا و  ڕامیــن  بەناوەکانــی  کوڕێکــە  و  کــچ  ژیانــە  ئــەو  هەمــی 

 ١٣٧٥/٧/٦ ڕۆژی  لــە  ســەقز  شــاری  جوانییەکانــی  شــاعیری  ژنــە 
شــاعێری  بینینــی  بــۆ  بنەماڵەکــەی  لەگــەڵ  کــە  کاتێکــدا  لــە  هەتاویــدا 
بــەر  دەگرنــە  تــاران  ڕێــگای  بێکــەس  شــێرکۆ  کۆچکردوماموســتا 
ماشــین  وەرگەڕانــی  کارەســاتی  تووشــی  ســنە_دێوالن  ڕێــگای  لــە 
کچــە  لەگــەڵ  ســاڵیدا   ٣٢ تەمەنــی  لــە  حســەینی  ژیــای  و  دەبــن 
. لــە دەســت دەدەن  نــاوی “ژینــۆ” گیانیــان  بــە  تەمــەن بچووکەکــەی 
مەرگــی ژیــا خەســارێکی یەکجــار گــەورە بــوو بــۆ ئەدەبیاتــی کــوردو 
بەتایبەت بۆ ئەدەبیاتی ژنان ڕوحی ژیا شاد و یادو ناوی هەردەم زیندوو

#بەشی_دواویی
بەرهەمەکانی ژیا لە تەمەنی کورتیدا بریتین لە :
١.چیرۆکی “بر باد رفتە ” کە بە زمانی فارسییە

٢.دیوانە شێعرێک بە ناوی “گەشەی ئەوین”
٣.دیوانە شێعر و چەند چیرۆک بە ناوی “قەاڵی ڕاز” کە لە ساڵی 
١٣٧٨ و لەدوای مەرگی شاعێر لە سێ بەشدا چاپ و باڵو کرایەوە

بەشی یەکەم :پاشماوەی شێعرە کوردیەکانی ژیا
بەشی دووەم :هەڵبژێردراوی کورتیلە چیرۆکە کوردییەکانی ژیا
بەشی سێهەم :کۆمەڵە شێعری ژیا بە زمانی فارسی بە ناوی 

“باران”
٤.وەرگێڕانی ڕۆمانی “دێزیرە” لە فارسیەوە بۆ کوردی

٥.کۆمەڵە شێعرێک بۆ مندااڵن

کورتەیەک لە ژیانی ئەدەبی
 ژیال حسێنی و چەند هۆندراوەی 

ئامادەکردنی:تریفەفاتیحی
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لەناو وشەکانیا هەمیشە من
نەتەنێ لەپەنجەکانتا،
کە دووری دوورن لێم!!

نانا
لەسەر توێی ڕوحیش ،

ڕەنگی هیچ گوڵە گەنمێکی، 
ئەوینم

نەگوشیوە بە خۆمەوە.
لەژێر سێبەری هیچ وەرزی
من و تۆ ماچی یەکترمان 

نەکردوە!!!!
کەچی 

لەناو وشەکانتا
خۆشەویستیەکی شێتانە و 

خەیاڵێکی  رەنگ نارنجی تا ئەبەد
دەبینم.

هەمیشە ئێڵنج دەدەم من ،
ڕشانەوەی ئەو هەموو سۆزەت

پڕی کردوم لەغرور،
دوور لە ون بوونی تال تاڵی ژنانەم

لێرە شاگەشکە دەبم،
بە قاقای درێژ.

تۆ جوانتر دەدوای لە وەی من دەم دی!!!
نیگات پر لە خۆشەویستی

و 
خەیاڵت پشکۆی ئەوینی

تێدا دەدرەوشایەوە.
تۆ ئیترکارمامزی خەیالی ئەوینمت 

گرتوە،
تۆ پڕی لە جوانی عەشق
لە چرپە بارانی  گەرموو

مهرەبانیەکی سەرشێت
موتوربەی کردوی بەخۆتەوە.

لەناو وشەکانتا
شکۆفەم دەچنی 

لەئەوینتا  سۆز ی پر خەیاڵم
دەهۆندەوە،

لەناو وشەکانتا هەمیشە من و
لە خەیاڵما هەمیشە تۆ

پەیژەی شێعرم هەڵدەچنی.

کوێستان عومەرزادە
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حومێــڕا، 
)چیرۆکی ڕاستەقینە بە هێندێ گۆڕانکارییەوە(

لــەیـا قــادری/سـاکـار

حومێــڕا و یاقــوب بــە ویســت و خواســتی خۆیــان و پــاش دوو ســاڵ 
نامــە گۆڕینــەوە و ژوانــی کەلێــن و قوژبنــان، چوونــە ژێــر میچێکــەوە.
 کارم بــەوە نییــە کــە خەســووی چەنــدی خــۆ لــە دار و بــەرد 
نوشــتەی  نــاردەوە، چیهــا  بــۆ  دا، چەنــدی هەڕەشــە و گوڕەشــە 
کەچــی  بــوو،  مەالیــان  و  شــێخ  دەســتەوداوێنی  چەنــدە  لێکــرد، 
نەبــوو. دەســتبەردار  یاقــوب  و  کردیــان  هــەر  کردیــان،  ئــەوەی 
خوێنــد،  لەبــەر  زۆری  کــرد،  یاقــوب  لــە  خوێنێکــی  تــکای 
وەک  کــرد،  نــزای  و  دوعــا  دادڕی،  خــۆی  بەرۆکــی 
ئەســتاندەوە.  لــێ  ماشــێنەکەی  برایماغــا،  خەاڵتەکــەی 
یاقــوب کۆڵــی نــەدا و شــێلگیرتر بــوو، بــە تاقــی تەنــێ، بێ فێــڵ 
پێشــخانەی  لــە  حەتــاڵ،  و  بەتــاڵ  گیرفانــی  بــە  و  فــەرەج  و 
و  پێشــێ  هێنــا  ســینگی  دادا،  چۆکــی  حومێــڕا  بابــی  ماڵــی 
نەیهێشــت تاقــە چڵەشــەمچەیەکی ماڵــی بابــی، بــەو الیــەدا بــێ و 
گێــڕا.  بــۆ  چاکــی  داوەتێکــی  مــااڵن،  بــەر  تەقتەقانەکــەی  لەســەر 
پــاش چەنــد مانگێــک، خــەزووری هــۆی داوە و خانووبەرەیەکــی 
چاکــی لــە نێوشــاری بــۆ کڕیــن و گەردنــی خــۆی پــێ ئــازا کــردن و 
وردەوردە گیســکە لــەڕە کــوژراوە و پێــی قــەوم و خوێــش کــراوە...
پەهلەویــی  نیولیــرەی  خەســووی  وەجیهــای  بیســتبوویەوە 
ڕەش  دوعــای  ســەرقەڵەمانەی  بــۆ  فرۆشــتووە  خــۆی  بووکێنیــی 
هەڵێنابــوو  گوێیــان  کردووە...بــە  کوێــرەی  مــەال  مســتی  لــە  و 
ــان ئامــان ســەد ئامــان  وەجیهــا چ داوێکــی بــۆ ناوەتــەوە و گوتبووی
کــەوێ. ســەماوەرت  ئــاوی  و  چێشــت  و  نــان  تخوونــی  نەهێڵــی 
ــە  ــو کــە و دوو جــار ل ــوو: "نوشــتەکە، مێ ــی گوتب لەقســان مــەال پێ
پەرداخێــک ئــاوی شــیلەوگەرمی هەڵکێشــه و پاشــان ئاوەکــەی بــە 
شــێوان  تەنگــی  چوارشــەممە،  ڕۆژی  و  دە  دەرخــوارد  جۆرێــک 
نــێ." نابالغــی  منداڵــی  ســەری  لەبــن  و  کــۆن  قەبرســتانی  بیبــە 
داخــی نەدەچــوو، دەیگــوت: پــاش برینگەریی)عەمــەل( منداڵدانــی 
ــەدە  ــرت، بەرگ ــەر گ ــدەم پیســایی لەب ــرد و چەن ــەت ک ــدەم خزم چەن
ــر...  ــەر ناچــێ لەبی ــەم ه ــدا کردنەک ــە کۆم ــک ب ــەوە و قام خاوێنکردن
بەدەســتەوە  قۆتراشــەکەش  نەدەهــات  بێزیــان  خــۆی  کچەکانــی 
ــاوەز،  ــی گــەوج و بێ ئ ــوو کەچــی من ــز ب بگــرن، ئەیامێکــی چــاک قەب
دەمگــوت  دەکــرد،  پــێ  گــوو  قامــک  بــە  جــارم  دوو  ڕۆژێ 
بەشــکم لووتــم پێــدا بێنــێ و قەڵســەم لــێ نەگێــڕێ و نێوچاوانــم 
نەهێنــێ. بابــم  نێــوی  پاش ملــە  و  لــەوالوال  و  نــەکا  گــرژ  لــێ 

دەمزانی ڕۆژێک وەک ماری کەڕڕە پێمەوە دەدا و وام بە 
سەرەوە ناچێ...

ــە ڕانــی خــۆم   پیــس دۆڕابــووم، دانیشــتم، بــە هــەر دوو دەســت ل
ــۆ  ــم ب ــی چاک ــار دەورێک ــا ئەوج ــرد، ج ــوو ک ــوو پەک دا و زۆرم پەک
کەرەژنــی و گەوجــی و ســاویلکەیی و دم چەوتیــی خــۆم هەڵگــرت.
دوو ســێ جــار، جیفڕکــم لــە خــۆم دا، گوتــم دەچمــە جەســتەی ئــەو 
دەڵەدێــوە و خەشــی خۆمــی پــێ دەڕێــژم و ئــەوی خراپــە پێــی دەکــەم، 
کەچــی دەســتی خــەزوورم کول بوو...چون بۆخــۆی پیاوێکی وێچوو، 

بەخزمەت و ماقووڵ بوو. قەت لە گوڵێ کاڵتری پێ نەکوتم، زۆر جار 
هومایی دەکڕی، دەیگوت کاڵوێک بۆ خەزوورت بچنە، لەکن دۆست 
و بــرادەران دەڵێــم دەســتوکاری بووکەکەمــە و خــۆی پێــوە ڕادەنێــم.
دارێکــم پــێ بــوو، هــەر دوو ســەری گــواوی بــوو، ئەخــە زۆرم 
پیــش بــردەوە بــەره خــۆم و ســەبرێکم ڕاگــرت و متەقــم نەکــرد

چەند مانگی تێوەرسووڕا...
دەمزانــی  ســوور  ســوور  بــووم،  بەشــک  یاقــوب  لــە  ڕۆژێــک 
کــێ  لەگــەڵ  کەینەوبەینــەی  و  چییــە  خەریکــی  بەینێکــە 
بــوو. پێــوە  مشــک،کلکی  وەک  و  نــاوە  بــۆ  هەیه...بۆســەم 
خەســتتر  و  دەهــات  هــەر  و  قۆپــی  گەیشــتە  شــەڕ  ئەوجــار 
مەیلــم  گوتــی  و  نەکــرد  لــێ  حاشــای  یاقــوب  دەبــۆوە، 
و  دانیشــە  یــان  بــە،  سەرپشــک  تــۆش  و  ســەری  چۆتــە 
و... دەتدەمــێ  دەکــەوێ،  چیــت  یــان  کــە  قەبــووڵ  هەوێســاری 
مســتێکم  دەبــوو،  شــل  شــان  و  دەیگــرت  دەســت  هەتــا 
تەقڵەکــوت  بــە  و  کــردەوە  دەســتی  ئەویــش  دا،  دمــی  لەبــەر 
لەقــەدەر  کەســەو  هــەر  و  تێــوەگان  هەمــوو  خــەزوورم  ماڵــی 
کشــاوە.  و  تەکانــد  خــۆی  و  لێــدا  خوێــی  و  تــرش  خــۆی، 
خەســووم، گــەزارەی کێشــابوو، بزەبزێکــی بــوو نەبێتــەوە، داوێنــی 
ــی گــرێ دا و  ــە پشــتە مل ــۆڵ ل ــەالدا دا و لەچکــەی توندوت کراســی ب
هــەر دووک دەســتی لــە کەلەکــەی نــا و جــا بەرامبــەرم ڕاوەســتا:
تــکاکار  لــە  تــکا  لەبیــرت چۆتــەوە،  ئــەوە  ئایــاڕۆ حومــە ڕەش، 
کۆاڵنــی  و  کووچــە  ڕاســپێری؟!  لــێ  خەڵکمــان  هێنــدەی  بــڕا، 
واڵت نەمــا تــۆ ماچــت لــێ نەدابــێ، بــەزازی ئــەو شــارە نەمــا تــۆ 
تــۆ  بــۆ  دەاڵڵــی  نەمــا  ناوەنــاوە  ئــەو  ژنــی  نەبــی،  قــەرزدار  پێــی 
ــۆ  ــەی ب ــدا بڕی...ئ ــا خــۆت بەســەر کوێرەکــەی کوڕم ــێ، هەت نەکردب
دەکــرد؟ شــەرمەگێاخەت  نەبــووی؟  دللێــر  دەنــگ  ئــاوا  ئــەودەم 
ــە   بەرخــم تــۆ شــەش ســاڵە بووکــی منــی، هێشــتا نەمدیــوە جووت
گۆرەوییــەک بــۆ ئــەو مێــردەت بشــۆی، ئێســتاش نازانــی دوو میــوان 
بەخێرهاتــن کــەی و بــە ڕووســووری بەڕێــی کــەی، ئەلحانیــش نازانی 
ــڕە!  ــد پ ــێ کۆشــت چەن ــی، ئەوەن چــۆن لەگــەڵ مێردەکــەت جــووت ب
تاڵێکــی  تاقــە  ڕۆمێیــه،  مەمــی  کاکــە  دەتگــوت  مــن  کــوڕی 
هێنــدەت  نەهێشــت،  ســەرییەوە  بــە  دەرمــان  بــۆ  ڕەشــت 
ڕۆیشــت"... وا  خوشــکت  کــرد،  وای  "دایکــت  گــوت 
تــۆوە،  ســەری  ســایە  لــە  داره لۆتــی!  لینــگ  هــەی 
خوشــک  تەرخــی  دەبینیــن،  کوڕەکەمــان  جێژناوجێــژن 
کــردووە. بابەکەشــیت  ماڵــە  لــە  کــرد،  پــێ  بــرات  و 
دانــە  شــەش  ئەهــا  محەکــە،  ســەنگی  دەتگــوت  یاقــوب 
نــەکا. بــۆت  نەمــا  دونیــا  گوێبــڕی  و  دزی  ڕەبەقــه  ســاڵی 
 ڕۆژەکــە بیســتم بەربووکــت نەبــووە و پــەڕۆی ڕووســپێتیت کــەس 
نەیدیــوە، زوو زمانــی خــۆم گــەزت، بــەاڵم ئــاخ هەتیوەکــەی خــۆم 
خوێڕی بوو و ئاوری کردبۆوە. ئێستاش خۆ شەریک و برابەشمان 
نــی، مارەییەکــەت نــۆزدە مســقاڵ زێــڕە، کچــی بابــی خــۆم نەبــم ئەگەر 



پووشپەڕی ١٤٠٠
ژمارە:٥٣ 

29

ئــەوڕۆ بــۆت نەکــڕم. ئیــدی هەتیوەکــەم مەخەســێنە و دەغــزداری 
مەکــە، شــەرت بــێ بــە شــەرتی خــودا و ڕەســوواڵن، گەردن کێلێکــی 
چاوبەڵەکــی بــۆ بێنــم، خەڵــک دەسته دەســتە بێنــە ســەیری. ئــێ! ڕەنگــە 
پێت وابێ کوڕی من پەکی بە تۆ کەوتووە، لینگ تووزەلە)دووزەلە(!
شــەرمێک  نازانــی،  پیــاو  بــە  مــن  تــۆ  کچــێ  خــەزوورم: 
مــن  بــۆ  ئــەوە  بکە...باشــە  زاوایانــە  و  بــووک  لــەو  شــکۆیەک 
لــە  دەســتم  ســاڵە  چەنــد  جەنــگای  و  نەبــووم  پیــاو  ئەوەنــدە 
زەوەنــدم  و  زۆر  ماڵێکــی  منیــش  خــۆ  نەبــۆوە،  تــۆ  دەســتی 
مــەڕە... ســەر  پێنــج  و  بیســت  هــەر  تــۆش  مارەییەکــەی  هەیــە، 
 هەی بابی خێوت)...( بۆ ڕێ و شوێن و قسەی لە گوێی منداڵی 

خۆتی دەئاخنی، چاکە!
بــە لەشــی ناخێرمــان دوو کچــی خەڵکمــان لەپــاڵ دایــە و دوو زاوات 
گوێدێرن، جڵەوت نەگیرێ، ناهێڵی تاقێکیان دانیشن، دە بەسە هەموو 
وەزاڵــە هاتوویــن لەدەســت تــۆ، تێکــڕا وەرهەمــی ڕەشــمان هەڵێنــاوە.
+ مامە گیان، لەســەر من خۆت پیاوخراپ مەکە، من بەو کراســەی 
بــەرم لــەو ماڵــە دەچمــە دەرێ و لــە خێــر و بیرتــان دەردەچم، دەســت 
لــه مارەیــی و دۆدوی بۆدیــش دەشــۆمەوە، تــازه پشــتی دەســتی 
خــۆم داغ دەکــەم لــە خۆشویســتن...بەاڵن هەتــا بــە روح زینــدوو بــم، 
قەرەواشی ئەو کەوشانەی تۆم و چاکە و پیاوەتیتم هەر لەچاو دایه.
نــاوە؟  تێــک  بابــت  ماڵــی  بــۆ  بوخچەیــەت  بــەر و  ئــەو  یاقــوب: 
دەچییــەوە دەبــێ هەفتــەی حــەوت ژەم مەزراویلکــە و شــۆرباوهێلکە 
بتلێیــەوە.   منــەوە  مارەوتەاڵقــی  بــە  دەبــێ  جارێــش  بخــۆی، 
داوی  کەلـــلەی  لــە  عیشــق  تــۆ  ناکــەم،  لەگــەڵ  ســێ و دووت   +
وام  دێوەزمــە  وەک  مــن  ئەلحــان  داهاتــووە،  گــەرم  دڵــت  و 
بــەو  مــن  یاقــوب،  کــە  شــل  گــوێ  جــوان  بــەاڵم  چــاوت،  لەبــەر 
مەزراویکــە و شــۆرباوە گــەورە بــووم، بۆیــە مەچەکــم دەتکــوت 
گولـــلەم  دەلەرانــدەوە،  ماڵــەی  ئــەو  پێــم  زرمــەی  پاڵەوانــە،  ئــی 
بەدەســت دەگرتــەوە،  کاری ژن و پیــاوم دەکــرد هێشــتا دەتگــوت 
خــۆری ســەرکەڵم. تــۆ نەبــووی بــە بــەژن و بااڵتــدا هەڵدەگوتــم!؟ 
لــەو  هاتــم  هــەر  دەزرینگێنــەوە،  گوێمــدا  لــە  قســەکانت  ئێســتاش 
بەقوڕێگیــراوەوە، وەک بــەزی ســەر مەنجــەڵ توامــەوە و هەڵقرچــام.
تــۆش تەاڵقــم دەدەی یــان نــا، چ گونــی خاڵــم پێــی ناچــێ. خــۆ 
لــە دڵــداری. دڵ گۆشــتی ســەر چەپــەر نییــە، تــازە حاشــاوەلیلا 
ئــەو ڕۆژە، گورجێکــی، ســاکێکم شــڕەوبڕە تێــک  نــا و ئەڵقــەی 
دەزگیرانــی و ســێ چەکــە پــووڵ و دوو ســێ کلیلــی ژەنگاویــم لەســەر 
تاقەی وەتاخێ بەجێهێشت و بە کۆڵێک ڕەنجەڕۆیی و کوڵ وکەسەر 
و دوو چــاوی تــەڕ و قالبێکــی شــەکەت، وەختــێ ئارەقــە لــە بــەری پێم 
ــە نێــو گۆڵگەشــه و هات و هــاواری  دەڕژا و القــم لــەدوو نەدەهــات، ل
ماڵــی خەزوورمــدا، بــەرەو کاڕێــژی ســەیفالی وەڕێ کەوتــم. لــەو 
کۆاڵنانــە، بــە بانــگ و ســەاڵ دەگریــام و زۆر جــار القــم دەفیــزا. 
ــدا بــوو... ــێ پەی گەیشــتمە کــن ماشــێنەکان و شــوناس و ناســیاوم ل
هەرکــەس تووشــم دەبــوو دەیگــوت: حومێــڕا ئەوە بۆ وا پەشــۆکاوی، 
لــێ هاتبــێ! لــە زمانمــان بــێ، دایــە حولەیمــا شــتێکی  نــاکا مــوو 
بەروبوخچەیــە  ئــەو  کــوا؟  یاقــوب  میــرزا  ئــەوە  ئــەی 
گوتــی: کــوردە  "ســەلیم"ە  تۆرابێتــی؟  نــاکا  چییــە؟ 
ــارێ،  ــە کاکــی خــۆت نەکــەوێ هــەی، تێکچوونــێ لەگــەڵ ی "هــەی ل
ئاشــتبوونەوەی زۆر خۆشــە. مەگــری، خــۆ کاکــی خــۆت نەمــردووە، 
وەڵــاڵ بزانیــن پــەل ببزێــوێ، ئەلێــره ئەتکــی دەکەیــن. ڕەنگــە پێــی 
ڕایــدا؟". خــۆی  کەیفــی  بــە  دەتوانــێ  نییــە،  چاوســوورت  وابــێ 
اڵاڵییــم  ڕەببــی  ماڵــێ،  گەیشــتمەوە  نەگــرت  ســەعاتی  نیــو 
زنجیــرداری  مەنجەڵێکــی  هەناسەســاردم،  دایکــی  بــۆ  دایــە 

ناسووســی  خێراخێــرا  نابــوو،  وەســەر  ماتــۆڕی  لەســەر 
دەرچــوون. نیزیــک  هاتبــووە  ڕوبەکــەی  و  دەدا  لــێ 
هــەر ســەری هەڵێنــا، دەســتی لــە ناســووس بــەردا و تونــد لــە 
باوەشــی گرتــم و گوتــی: "ئــەوە بەروبوخچــەت هێناوەتــەوە حومێــڕا؟ 
ــەر  ــەوە، ه ــه کوڕ...بەخێرێی ــچ و ل ــە ک ــەی منداڵە،ل ــاب، ڕووگ ــی ب ماڵ
کچەکــەی جارانــی، ئەمــان خۆزگــە کوێــر بایەم و تۆم ئــاوا لێوبەبار و 
چاوبەفرمێســک نەدیتبایــە. چەنــد بێکەســین ڕۆڵــە! بۆیــه دەڵێــن بەختی 
دایــکان، گیازی/جیــازی کچانــە. لێــت بەزیــاد نەبــێ خودایــە بۆ بەشــت. 

باشە بۆ دەبێ بەختمان بە بەختی ئیستیفا کەلوکۆمیش نەبێ!؟ 
دەتڕێ و دەڵێ شازدەی مانگە.

 ئــەوڕۆ بەیانــی، حانێکــی چــووم تفــاق لەبــەر مااڵتــی کــەم، تەمەشــا 
دەکەم گوێلکێک و مەڕەزاوێکم مردوون. لە تاوانیان لەســەر دونیایە 
نیــم، ئــەو زەرەدەشــم هاتــە ســەر، کاکــم هەردووکیانــم پــێ دەبژێرێ."
+ســێ مانگــەی پاییــزێ دانیشــتم، عەبدێــک نەهــات بڵــێ قوونــت 
چەنــد جــەواڵ کا دەبــا. چــاوەڕێ بــوون بۆخــۆم شــکایەت بکــەم. 

دایکیشم دەیگوت:
:چوارخاڵــم بکێشــن نابــێ لینــگ لــە دادگا نێــی. لەســەر دەســتی 
دوو کەیخــودا و مەالیــەک تەاڵقــی لــێ بســتێنە و هەســتە حــەوا. "
نیزیــک ڕەزایــه، ســێوی  لــە  لەگــەڵ خۆیــان دام و  دەروجیــران 
"باوەرێن"مــان بــۆ کارخانــەکان کۆدەکــردەوە و نیــوە نەغــد و نیــوە 
قەرز، چەند سەرم مەڕی پاییزەزێ بۆ دایکم کڕییەوە، ئیدی ئەوجار 
لەبــن تــڕ و منەتــی ماڵــی خاڵــم هاتــە دەرێ. ڕزقــی خۆمانــی دەگــرت 
و پەســمەندەکەی دەبــردە مەیدانــی ماســتی/بۆکان و دەیفرۆشــت.
ــە جارێکــی بەچــاودا  ــوو، دایکــم تاق ــم ناب ــی یاقوب ــەواوی مەیل ــە ت ب
قــەت  لــێ گــرژ نەکــردم، ئەننەهــوو دەتگــوت  نەدامــەوە و ڕووی 
مێردیشــم نەکــردووە. دەروجیرانیــش بــە قوونــی دڕاویانــەوە، نــە 
پلاریــان تێگرتــم و نــە پێمــەوە مانــدوو بــوون و نــە چڵکیــان شوشــتم.
قەدیمــی(  بارهەڵگــری  ماشــێنی  کۆمپرێــس  دۆج/گاز)  ســێ  دوو 
کاریــان بــۆ دەکــردم، ســەرەندی گــەورەم دەبــردە ئیشــکەڕۆکەی 
دابێژتــن... خیــز  بــە  دەکــرد  دەســتم  دەمــا  شــەوی  و  بەرمــااڵن 
ــی  ــار زەوی ــێ فرۆشــت، لەوالشــەوه، هەشــت هێکت ــم ل خیزێکــی چاک
ســپیلکە  نۆکــە  بــە  پاییــزێ  و  هەڵگرتبــۆوە  دەودوو  بــە  دێمــم  
دامچاندبــوو... ڕۆژی خــۆی گەوره کــچ و کوڕەجحێڵــەی کانی تۆمــار 
هەســتاند. لــێ  تەقەمــان  هــەرەوەز  بــە  و  دا  قــاو  نۆباریشــم  و 
دوو  لەســەر  ژنێکــی  یاقــوب  تێوەرســووڕاوە،  نیوێکــی  و  ســاڵ 
دوو  بــوو،  ژن خواســتندا  بێنەوبــەرەی  لــە  هەڵپچڕیبــوو،  منــدااڵن 
پیــاوی لــێ ڕاســپاردبووم هەتــا بــە پووڵێکــی کــەم چــاوم ببەســتێ و 
تەاڵقــم دا. منیــش لێــی هەســتامە ســەر پاشــوو و داوای نەفەقــەی ئــەو 
ــردەوە.  ــەڕێ ک ــل، ڕاســپاردەم ب ــر و ناقای ــرد و زوی ١٨ مانگەشــم ک
ماعبەینــەدا  لــەو  خایانــد،  ڕۆژێکــی  دە  خواســە  و  بــاس  ئــەو 
کابرایەکــی چاکیــان پــێ ناســاندم، لــە ئورووپــا دەژیا و شــاش و واش 
ــی ببــوون. ــاردەوە، هەمــوو پێــی خەن ــۆ خــزم و کــەس دەن ــی ب پووڵ
گوتبــووی  و  ناردبــووم  بــۆ  ژمــارەی  گۆریــن  کابــرای 
بــکا".. لەگــەڵ  قســەم  و  داینــێ  دەســتەوەیه  بــە  ئــاوی 
تــۆ  و  خــۆش  مــن  پــاش  و  لێــدا  بــۆ  زەنگــم  دەزبەجــێ 
بــە  بــوو  بــۆم  و  پێداهەڵگوتــن  بــە  کــرد  دەســتی  کابــرا  خــۆش، 
"دەڵێــی  دەیگــوت:  نەیدەگوتــەوە.  دەیگــوت  ئــەوەی  و  شــایەر 
لــە  مەمکــی  بــم  دایکــه  ئــەو  بەقوربانــی  خۆشــبەزی،  ئەســپی 
ناســی!" تــۆ  درەنگــم  چەنــد  شــکاوم  دەســتی  نــاوە،  زارت 
لــە  چاوێکــم  و  دایکــم  دیــوی  ئاوێنەکــەی  بــەر  چوومــە 
بــۆ  ئــەی  گوتــم  کــرد،  خــۆم  قەاڵفەتــی  و  بــااڵ  و  بــەژن 
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ڕیوەڵــە!!" مارمژیــوی  ریقنــەی،  دەگوتــم:"  پێــی  خەســووم 
وەک  و  هەڵنەدەهــات  پێــم  چــاوی  بێ چاوڕووەکــەم،  خەســووە 
دەڵێــن کەســێک ڕقــی لــە کەســێک بــێ، خەونــی گولــی پێــوە دەبینــێ.
هەموو ڕۆژێ هەتا شەویلکەمان شل شل دەبوو، قسەمان دەکرد و 
کامێرامان دەکردەوە و گوڵ و جەرگ و دڵ و هەناومان بۆ یەک دەنارد. 
پــاش دە ڕۆژەکــە، زەنگــم بــۆ خەزوورم لێدا، گوتم من ســازم. کوێ 
دەڵێن دێمه ئەوێ و دوو قڕانێکی سووتاوم لێتان ناوێ. هیچمان لە هیچ.
ــەوە.  ــە شــەقامەکانی ئۆســلۆدا دەدیت ــم گــەرم داهاتبــوو، خــۆم ل دڵ
ــە و  ــە دەســتی ئەســعەد دای ــەی شــێوانە و دەســتم ل ــەوە تەنگ جــا ئ
نەرم نەرم شــەقاو هەڵدێنینەوە و جاروباره ســەرم بە نازەوە لەســەر 
شــانەکانی دادەنێــم و ئەویــش قژەکانــم الدەدا و الجەیانگــم مــاچ دەکا.

دایکم گوتی: "
خــۆش  خــۆت  بــە  دوژمــن  نەمــام،  مــن  ئــەوە  دونیایــه،  ڕۆڵــە 
ژنــی  نەبــێ  لــەو  چــاوت  ســۆرەوتۆرەی،  ســێحەب  تــۆ  نەکــەی، 
لــە چەقــۆ هەڵســووی و تۆرەمــە  هێناوەتــەوە، بچــی ملــی خــۆت 
مــاڵ." بکەیــه  خــۆت  لەســەر  گیــان،  یاقــوب  وەک  ســەگێکی 

گوتم: 
دووکمــان  هــەر  داوە،  قەولــی  هەیــە،  وا  کەســێکی  گیــان،  "دایــە 
دەبــا بــۆ خاریــج، دەڵــێ دایکــت بــۆ کــێ بەجــێ دێڵی...نانێکــم بــێ 
خواردبــێ،  پاکــی  شــیری  کەســێک  و  دەیخــۆم  دایکــت  لەگــەڵ 
نــاکا." خەســووی  و  دایکــی  فەرقــی  ســەعاتێک  تاقــە  بــۆ  قــەت 
-  بەو خودایەی شادەم پێ هێناوە، بەقام بە یەک پیاو نییە. گووی 
ســەگ بــە ڕیشــی ئــەوی چاکەکەیــان، بزانــم کێهایــان دەگرێتــەوە، مــن 
تازە عومری پیرەمەڕێکم ماوە، چم لە غەریبایەتی و نێو ئەو ڕووت 
و قووتانــە داوە!! هــەر زەلیــل نەبــم و خــودا ئیمانم داتێ، هیچم ناوێ".
خــۆم  لــە  گنجــم  ببــوو،  حــەرام  لــێ  ئــاوم  و  نــان 
کــەم. ئەســعەد  بەقوربــان  خــۆ  هێنــدەی  بڕیبــوو 
پاش دوو مانگ، بە دەستی پڕەوە هاتەوە کوردستان و خۆم تیف تیفە 
دا و چوومــە ژوانــێ. دایکــم نەیزانــی دەنــا تۆخماخی ســەری دەکردم.

گوتی: 
"وەره مەهاباد، لەوێ کەس نامناسێ."

 لــە باغــی میکاییــل یەکترمــان دیــت، دەتگــوت خــودا خەنــی کردووم. 
گوتی:

" دەبێ سەبارەت بە کاروباری کەیسەکەت قسە بکەین و ڤیدیۆیەک 
زەفــت کەیــن، چــون دەوڵەتــی نۆروێــژ داوامــان لــێ دەکا، بــا زوو 
کارەکانت جێبەجێ بێ و منیش لەو ســەڵتی و ڕەبەنییه بێمە دەرێ".
منیش هەستام وەک مەڕ وەپێشی کەوتم و چووینە ماڵێکی خۆش 
و بەرفەریحەوە. کوڕێکی بااڵبەرزیش لەوێ بوو. هەر پێم لە ژوورێ 
نــا، خــۆی ڕووت کــردەوە و دەســتی بــۆ مانتــۆ و لەچکەکــەم  هێنــا.

گوتم:
 " کەنگێ قەراری ئەوەمان بوو؟ تۆ کاڵوت لەسەر نام، ئەو 

نێرەکەرە کێیە لێرە؟" 
گوتی:

وادیــارە  خۆتــە،  کەیفــی  پێویســته،  کەیســەکەت  بــۆ   "
و  نیــم  جوانچــاک  دەزانــم  بوویــەوە،  پەشــیمان  لێــم 
نەیــدا." کەریــم  وەســتا  بکــەم  چ  منــەوەی،  بەســەر  تــۆ 
بــە  و  وەتاخەکــە  چووینــە  بــوو،  نــەرم  دڵــم  قســانه  بــەو 
کــردم  لەگــەڵ  خــۆی  دڵــی  بــە  و  بوومــەوە  ڕووت  ئــەو  کەیفــی 
دەرێ. ڕۆیشــتە  و  دامەزرانــد  دووربینەکــەی  کــوڕەش  و 
پــاش چەنــد خولــەک وەخــۆ هاتمــەوە، ســەرم هەڵنەدەهــات، بــەدم 
خۆکۆکردنــەوەوە: "دایکــم بزانــێ روح بــۆ کــوێ بــەرم! دەســتەوبەجێ 

کــرد!" چــم  ئــەوە  خەجاڵەتــێ،  خــۆم  لــە  ئــەی  دەکا.  ســەکتە 
ئەسعەد توند لە باوەشی گرتم و گوتی: "ئەگەر تۆم نەبا بۆ ڕازی ژیانم

چ کەسێک دەبوو بە بەردەنیانم"
بەو جۆرە دیسان هیوا چەقەرەی داوە.

هــەر ڕۆژناڕۆژێــک بــە بیانــووی دوکتور و ماڵــی رەفیق و تاناکۆڕا، 
باوەشــییەوە. دەچوومــە  خــۆم  القــی  بــە  و  مەهابــاد  دەچوومــە 
ئــەوە  منیــش  و  ئورووپــا  گــەڕاوە  ڕۆژ  بیســت  پــاش 
چۆلەکــە.  چەرمــی  ببــووە  لــێ  دونیــام  بــۆی.  دێتــەوە  ســوێم 
بیانــووم  دەبــووم،  زیــز  زوو  نەدەچــوو،  هیــچ  بــۆ  دەســتم 
داچەقاندبــوو. ڕەشــدا  مۆبایلــە  بەســەر   چــاوم  دەگــرت، 
ســەد  دەمهــەوێ  گوتبــووی  و  ڕاســپاردبووم  لێــی  خــەزوورم 
بەنێــو  عەواڵغــا  نەوتــی  شــیرکەتی  بەرامبــەر  لــە  زەوی  میتــری 
بەریــەوە  جلــی  بــە  کچــە  ئــەو  ناحەســێتەوە  ویژدانــم  بکــەم، 
لــە هەمــوو شــتێک شــۆردەوە.  ماڵــە چــۆ دەرێ و دەســتی  لــەو 

پرس و ڕام بە ئەسعەد کرد، گوتی:
"یەک و دووی لێ نەکەی، بەغار سجیل و کارتەکەت بەره با بە 

نێوت کا، قاحبەباب کەمی هەیه!"
خاکەکــەم بەنێــو کــرا و قەباڵــەم لــە تەنگــەی باغەڵــم نــا و هاتمــەوە.
ماشــێنێکی چاکیشــم بــە ڕەنجــی شــان و پیلــم کڕیبــوو، شــایی 
ســوار  خۆشــی نەدیوەکەم  دایکــە  بوو...جاروبــاره  پێــی  دونیــام 
دەکــرد و گۆرانــی ماملــێ و حەســەن زیرەکم بــۆ دەخســتە ســەر 
و دایکــم ســەری بــۆ دەلەقانــدن . دیــار بــوو دەیگــوت ئــەوە منــم، 
لەژێــر ســێبەری کچۆڵــە بەدبەخــت و بنەڕەشــەکەم حەســاومەتەوە!؟ 
چ حەفتــەی پــێ نەچــوو، کوڕێــک نامــەی نــارد و گوتــی: فیلمــی 
بــاڵوی  بکەیــن؟  لــێ  چــی  پێیــه،  کابرایەکمــان  و  تــۆ  نیزیکــی 
کەینــەوە یــان بێدەنگانەکەمــان بــۆ لــەو ژمــاره حەســێبە دەکــەی؟
تەمێــک بەرچــاوی داگرتــم، هەچەنــدی لــە ئاوێنــە بااڵنوێنەکــەدا 
مێشــکی  و  بیرکــۆڵ  زەالمــی  و  زرت  ژنێکــی  ڕوانــی،  خــۆم  لــە 
کەرخــواردووی مارانگەســتەم بــەدی دەکــرد کــە بــە گۆتــرەکاری 
و بیرچەوتــی، عومرێکــە ئاســنی ســارد دەکوتــێ و نــاگا بــە مــراد. 
حــەک ڕەببــی ســێبەندەی پشــتم شــکێ و ڕاســت نەبمــەوە، خــۆ 
ــا، ناچمــە ســەر پــردی  ــاو بمب مــن دەمگــوت تــازە ببــڕە و ببــڕەوە، ئ
نامەرد...جــا زیندەخەوەکانــم دەســتیان پــێ کــرد. زاتــم نەبــوو بــە 
ئەســعەد بڵێــم چــۆن لــە یەکــەم ڕۆژەوە بــە زینــەوە لێــم هاتۆتــە 
پێشــێ و چــۆن قوالپــەی گرتــووم و بــە دمــەوە لــە عــەرزی داوم. 
ســەد کێــچ لــه کەوڵــم کەوتبــوو. نامــەم نــارد بــۆ کابــرا و گوتــم: مــن 
ئــەوە خــۆم دەخنکێنــم، جــا تــۆش چ لــەو فیلمــە دەکــەی ئیختیــار بــە 
خۆتــە. دایکــم لــە حەســارێ خەریکــی شــیاوک خاوێــن کردنــەوە 
بــوو، تــاو دایهێزاندبوو...ســووکێکی، بەبــێ هەســت و خوســت چوومە 
دەرێ...ڕووم لــە چۆڵگەیــەک کــرد، پەپــوو لێــی نەدەخوێنــد. تاقــە 
دارێکــی بــە پــەل و پــۆی لێبــوو، کەندرێکــم لــە دار گوێزەکــە هااڵنــد 
ــدت،  ــە حان ــە ل ــان، ســەرم هەڵنای ــە گی ــم: " دای ــرد و گوت ــەم ک و قوڵف
بــا لــەوە زیاتــر ئابــڕووت نەچــێ، هیــچ ڕێــی دیکــەم شــک نەدەبــرد."
خــۆم  و  کــرد  مــل  لــە  گوریســم  و  قووچانــد  چاوەکانــم 
هــات... گوێــم  لەبــن  بەردێــک  ویــڕەی  هەاڵوەسی)هەڵئاوەســی(، 
حاجی عەلی چێودار بوو، لەقسان دوور و نیزیک هەڵینابووم و ...
دامــە  فڕێــی  و  داکــرد  نێوقــەدم  بــە  باوەشــی 
گوتــی: و  کــرد  ڕووم  لــە  تفــی  دوو  و  عــەرزی 
ئــەو  ئەمەگــی  چۆنــت  ڕۆڵــە،  بــێ  هەالهــەال  جەرگــت  "هــەی 
ــان خــۆش  ــە کچەکانم ــان ب ــۆوە دڵم ــەی ت ــە بۆن ــەت داوە. ب پیرەدایک
تێــی  و  دەکا  دایکــی  بــۆ  کــوڕ  حــەوت  کاری  دەمانگــوت  بــوو، 
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هەڵێناوەتــەوە. پەحــا بــە حاســتەم و دووبــەاڵ هەناســەت مابــوو".

خــۆم لــەو خۆڵــە دەگەوزانــد و ســەرم بــە ئانیســکەوە هەڵدەقەنــدرا.
ســڕیمەوە  بــۆ  ســەروگوێاکی  و  داکەنــد  کەشــیدەکەی  حاجــی، 
بــە  گرێیــە  ئــەو  ئەگــەر  زۆرەملــێ،  ناکەمــە  "لێــت  گوتــی:  و 
لــێ  تەگبیرێکــی  بــا  مەکــە  درێغــی  دەکرێتــەوە،  خــۆت  مامــی 
گڵ  مەگــەر  کــردووە،  زیارەتــم  کابەتوڵاڵیــەی  بــەو  بکەیــن، 
خاتــوون." و  ئاڵتــوون  وەک  یەکێکــی  تــۆش  ببیســتێ،  لێــم 

دیتم ئەو حاڵە بەو حاڵە ناشێ، گوتم:
ــێ، ڕووزەرد و سەرشــۆڕ خــۆم". ــە حاجــی لەخــۆم خەجاڵەت "مام

جا ئەوجار سفرەی دڵم هەڵڕشت.
حاجی کرووشمەی کردبوو و تێمابوو چ بڵێ.

هەر ئەوەندەی گوت:
" باشە دێڵە سەگ تۆ تۆپیبای، کێ گونی بۆ لە خمی دەدای؟ ها؟ کێ؟
تێگرتــووی،  کامێــرای  و  بــووی  جــووت  کابــرا  لەگــەڵ 
بــە  ئەخــە  جــار.  دوو  نــە  و  جارێــک  نــە  ئەویــش 
نەتزانــی!!!  مشەمشــەکەی  بــە  مــارە،  نەتزانــی  خشەخشــەکەی 
تەجرەبــە  بیکەیــە  دەبــێ  باشــە،  نەچیــن  چــووان  لەپــاش  تــازە 
لەبیرچــوون  و  هەڵــە  کچــم!  کــەی...  قوونەکــەو  دونیــا  و 
خەســارێکە. لــە  عەقڵــەی  هــەر  دەڵێــن  جاروبارێکــە، 
نێــودێ. بچینــەوە  بــا  بتەکێنــە  خــۆت  هەســتە 
ئــەو ژمارەیــەش بــدە بــە مامــی خــۆت، دەیــدەم بــە کوڕەکانــی 
ناچــن." بەســەرەوە  ئــاوای  و  دەکــەن  چــارەی  ئەودیو...ئــەوان 

چوومەوە ماڵێ، دایکم هەر لەبەر شێرەکە خەریکی سەروپێ 

خاوێنکردنەوە بوو.
گوتی:

کێیــە،  نازانــم  گا،  خــۆی  دینــی  تەلەیفوونــەت  ئــەو  "کچــم 
نەمــای!"  هــەر  بــووی،  لێــدەدا...ون  زەنــگ  پەیتاپەیتــا 
نــاردووە: نامــەی  و  لێــداوە  زەنگــی  ســەد  ئەســعەد  دیتــم 
" تــۆ ژنێکــی ســووک و چرووکــی و چــۆن خێــرا بــۆ منــت داکەنــد، 
ئــاواش بــۆ خەڵکــی دادەکەنــی. بۆیــە دەمهــەوێ هەرچــی زووتــر لــە 
ملــی خۆمــت کەمــەوە. خێزانــم پێــی زانیــوە و شــکایەتی لــێ کــردووم، 
ئێســتاش جەریمەیەکــی چاکــی دەوڵەتــم بــۆ هاتۆتــەوە، هەمــووی 
لــە چــاوی تــۆ دەزانــم و دەبــێ نیــوەی زیــادی ئــەو پارەیــەم لەگــەڵ 
بــدەی، دەنــا فیلمەکــە دەنێــرم بــۆ ئەوانــەی بڤــەن و نابــێ بیبینــن. 
هێشــتا نەڕێســرابوو، نەپێچرابــوو، تــۆ باســی شــایی و لۆغــان و 
هەڵەکــە ســەمات دەکــرد. کۆڵــەوەژ خانــم، خــۆت بخورێنــە، خــۆ تــۆ 
زۆر ئەبلەخــەرج بــووی! زەمیــن و ماشــێن و زێــڕ و ...چیــت هەیــە تــا 
پــازدەی ســەرماوەز ســازی کــە، ئامۆزاکــەم دەنێــرم، بیــدە دەســتی."
لەگەڵ مامە حاجی قسەم کردەوە و نامەکانم نیشان دا...حاجی گوتی:
"کچــم، گوێــت نەبــزوێ، ئــەو پیــاوە نییــە. بزانــە چــۆن دەیخەســێنن."
زۆر  بــوو،  دەوڵەمەنــد  ژنانــی  هەڵخەڵەتاندنــی  کاری  کابــرا 
بردبــوو...  دەردە  بــەو  پیرانشــار  و  شــنۆ  و  نەغــەدە  لــە  کەســی 
کــوڕەکان، خەســاندیان، بــەاڵم زۆر حەســتەمە جارێکــی دی بەقــا 
یان"کۆڵــەوەژ"... "شەنگەبی"ـــم  نازانــم  بکەمەوە...چــون  پیــاو  بــە 
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کۆچی دوایی خاتوو نەجیبە ئەمینی 

بانەمــەڕی  ئەمــڕۆ دووشــەممە ڕێکەوتــی ٦ی  لەبەیانــی  ســەر 
١٤٠٠هەتــاوی دایــە نەجیبــە ئەمینــی هاوســەری کەســایەتی دێرینــی 
ناســراو  عەبدولاهــی"  قالــە  "مامــە  خوالێخۆشــبوو  دێموکــرات 
قالــە ســووتوو" و دایکــی کادری حیزبــی دێموکــرات  "مامــە  بــە 
بەربەرەکانــی  ماوەیــەک  دوای  عەبدوللەهــی"  "حەســەن  کاک 
کــرد. دوایــی  کوچــی  کۆڕۆنــا  نەگریســی  پەتــای  گــەڵ  لــە 
دایە نەجیبە ژنێکی بەئیمان و شۆڕشــگێر و ڕۆح ســووک بوو کە  
هەمــوو تەمەنــی خــۆی لــە پێنــاو حیزب و ئامانجــی گەلەکەی هاوڕێ 
لەگــەڵ هاوســەر و تاقانــە کوڕەکــەی کاک حەســەن دا بــردە ســەر .
زۆر  دڵســۆزییەکانی  و  بــوون  مانــدوو  بەهــۆی  نەجیبــە  دایــە 
کوردســتانەوە  دێموکراتــی  ژنانــی  یەکیەتیــی  لەالیــەن  جــار 
چــاوی  بــە  ئامانجەکانــی  و  ئــاوات  بەداخــەوە  لێگیــراوە،  ڕێــزی 
نایــەوە. ســەری  حەســرەتەوە  بەکۆڵێــک  و  نەبینــی  خــۆی 
ژنانــی دێموکراتــی  یەکیەتیــی  بەڕێوەبــەری  لەالیــەن دەســتەی 
کوردســتانەوە پرســەو سەرەخۆشــی خۆمــان ئاڕاســتەی بنەماڵــەی 
بەڕێــزی مامــە قالــە و کاک حەســەن و هەمــوو ئازێزانــی دەکەیــن و 
خۆمان بە شــەریکی خەمیان دەزانین ڕوحی دایە نەجیبەش شــاد .

دەستەی بەڕێوەبەری یەکیەتیی ژنانی دێموکراتی کوردستان 
٦بانەمەڕی ١٤٠٠هەتاوی

رۆژی هەینــی ڕێکەوتــی ٩ی ئاوریلــی ٢٠٢١ی زایینــی خاتــوو "نــازدار مەحمــودزادە" ئەندامــی یەکیەتیــی ژنانــی دێموکراتــی کوردســتان بــە 
هــۆی نەخۆشــی دڵ لــە یەکێــک لــە نەخۆشــخانەکانی شــاری يئ"ئۆرێبروو"دڵــە مێهرەبانەکــەی لــە لێــدان کــەوت و ماڵئاوایــی لــە ژیــان کــرد.
دایــک  لــە  کوردپــەروەر  بنەماڵەیەکــی  داوێنــی  لــە  "قووڵەســویرو"  گونــدی  لــە  زایینــی  ١٩٤٧ی  ســاڵی  نــازدار  خاتــوو 
هێنــا.  پێــک  مەســڵەحەت  برایــم  مــەال  کاک  کوردایەتــی  نەســرەوتووی  خەباتــکاری  لەگــەڵ  هاوبەشــی  ژیانــی  دواتــر  بــوو. 
واڵتــی  لــە  غەریبیــان  کاڵــەی  پێشــمەرگایەتی،  ژیانــی  ســااڵنێک  دوای 
ســۆئێد کــردەوەو هەتــا دوا ســاتەکانی ژیانیــان لــە شــاری ئۆرێبــروو ژیــان. 
ئەندامەتــی خاتــوو نــازدار مەحمــودزادە لــە یەکیەتیــی ژنانــی دێموکراتــی 
ســەڕەڕای  زایینــی .   ١٩٩٠ی  ســاڵەکانی  بــۆ  دەگەڕێتــەوە  کوردســتاندا 
ژنــان  یەکیەتیــی  چاالکــی  و  دڵســۆز  ئەندامێکــی  بوونــی  نەخوێنــدەوار 
دا  رێکخراوەکــەی  کۆبوونەوەکانــی  و  کــۆڕ  زۆربــەی  لــە  و  بــوو 
بەشــداری دەکــرد. هــەر وەهــا ئەندامــی حیزبــی دێموکراتــی کوردســتان 
بــوو و هــەر لــە رێــگای ڕزگاری کوردســتان دا برایەکــی شــەهید بــوو. 

بە کۆچی دوایی خاتوو نازدار یەکیەتیی ژنان ئەندامێکی دڵسۆزی 
خۆی لە دەست دا. 

ئەندامانــی  هەمــوو  لــە  سەرەخۆشــی  خەمناکــەوە  بۆنــە  بــەو  هــەر 
و  دۆســتان  هەمــوو  و  گۆشــەکانی  جگــەر  و  ڕێکخراوەکەمــان 
دەزانیــن.  خەمیــان  هاوبەشــی  بــە  خۆمــان  و  دەکەیــن  هاوڕێیانــی 

دەستە ی بەڕێوەبەری یەکیەتیی ژنانی دێموکراتی کوردستان 
کومیتەی سوید

١٠ی ئاوریلی ٢٠٢١
٢١ی خاکەلێوەی ١4٠٠هەتاوی

کۆچی دوایی ئەندامێکی یەکیەتیی ژنانی دێموکراتی کوردستان 
لە شاری ئۆرێبرووی واڵتی سوئید
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پرسەنامە
هــەر وەک ئاگاداریــن پــاش نیــوەڕۆی ڕۆژی چوارشــەمە ڕێکەوتــی ١٥ی 
بانەمــەڕی ١٤٠٠ی هەتــاوی پێشــمەرگەی بــە بیــرو بــاوەر و فیــداکارو 
خەباتــکاری ڕاســتەقینەی حیــزب، هــاوڕێ "مســتەفا حەکیــم زادە" ناســراو 
ــەڵ نەخۆشــییەکی  ــی لەگ ــی زۆر بەربەرەکان ــم " دوای ماوەیەک ــە "حەکی ب
ســەخت ماڵئاوایــی لــە هاوســەنگەران و تێکۆشــەرانی دێموکــرات کــرد.
جێی ئاماژەیە کاک حەکیم ماوەی زیاتر لە چل ساڵ بوو لە نێو حیزبی 
دێموکراتــی کوردســتان دڵســۆزانە تێدەکۆشــا، و پارێــزەری ڕێبەرانــی  
شەهیدمان دوکتور قاسملوو و دوکتور شەڕەفکەندی و هەروەها لە دوای 
شــەهید بوونــی دوکتــور ســەعید پارێــزەر و یــاری وەفــاداری کەســایەتی 
ــوو. ــاڵ حەســەنزادە ب ــز مامۆســتا  عەبدوڵ ــەل بەڕێ ــزب و گ ــەورەی حی گ
ڕێبــازی  بــە  وەفــادار  هەناســەی  دوا  تــا  ئــەو 
مایــەوە. بەرزانــە  ســەر  شــەهیدمان  ڕێبەرانــی 
ڕێبــاز  ئــەو  نــەدا  مــەودای  مــەرگ  بەداخــەوە 
کاک  بــوو  ســاڵ  چــل  لــە  زیاتــر  ئامانجــەی  و 

شــەهیدانەوە. کاروانــی  ڕیــزی  نێــو  چــووە  و  ببنــێ  خــۆی  بەچــاوی  بەرهەمەکــەی  دەکــرد  بــۆ  خەباتــی  حەکیــم 
بنەماڵــەی  ئاڕاســتەی  خۆمــان  سەرەخۆشــی  و  پرســە  کوردســتان  دێموکراتــی  ژنانــی  یەکیەتیــی  بەڕێوەبــەری  دەســتەی  لەالیــەن 
ژنانــی  یەکیەتیــی  لێهاتــووی  کادری  پــوور  حەســەن  عیســمەت  خاتــوو  خۆشەویســتی  هاوســەری  زادە  حەکیــم  گــەورەی 
و  دابــوون  ژنــان  یەکیەتیــی  خزمــەت  لــە  خەمخۆرانــە  کات  هەمــوو  کــە  ئازیزەکانــی  کچــە  هەروەهــا  کوردســتان،  دێموکراتــی 
دەزانیــن. خەمیــان  شــەریکی  بــە  خۆمــان  گەورەیــەدا  خەمــە  لــەو  و  دەکەیــن  بــوون،  ژنــان  یەکیەتیــی  دیــاری  و  چــاالک  ئەندامــی 

١7ی بانەمەری ١4٠٠هەتاوی
دەستەی بەڕێوەبەری یەکیەتیی ژنانی دێموکراتی کوردستان

کۆچی دوایی دایکێکی نیشتمانپەروەر 

دایــە گوڵخاتــر ئامانی)کاکالــە( ســەرلەبەیانی ئەمــڕۆ دوای ماوەیــەک 
لــە بەربەرەکانــی لەگــەڵ نەخۆشــی دڵــە گەورەکــەی لــە لێــدان کــەوت و 
دوا ماڵئاوایــی لــە ژیــان کرد. شــایانی باســە دایــە گوڵخاتر لەبنەڵەیەکی 
کــورد پــەروەر و نیشــتمان پــەروەری شــاری شــنۆ لەدایــک بــووە 
و تــا دواســاتەکانی ژیانــی تووشــی ئــازار و ئەشــکەنجەیەکی زۆر 
بــۆوە لەالیــەن کۆمــاری ئیســامی ئێــران. جگــە لــەوەش ســێ لــە 
جگــەر گۆشــەکانی لەڕیزەکانــی حیــزب دا خەباتیــان کــردوە. یەکێــک 
لــەوان خوشــکە "خەدیجــە مەعــزوری"  ئەندامــی ڕێبــەری حیــزب 
کەمــدا  لەتەمەنێکــی  کــە  ژنانــە  یەکیەتیــی  لەمێژینــەی  کادری  و 
دەســتی داوەتــە چــەک و دژی زوڵــم و زۆرداری وەســتاوەتەوە. 

بەو بۆنەیەوە پرسەو سەرەخۆشی خۆمان ئاراستەی بنەماڵەی 
گەورەی مەعزووری و ئامانی دەکەین و ئاواتەخوازین دوا 

ناخۆشی بنەماڵەیان بێت.
دەستەی بەڕێوەبەری یەکیەتیی ژنانی دێموکراتی کوردستان.

هەڵوەرینی خونچەیەک لە نێو باخچەی 
مندااڵنی دێموکرات

١٤٠٠ی  ١٢بانەمــەڕی  ڕێکەوتــی  شــەممە  یــەک  ڕۆژی  بەداخــەوە 
کاک  گۆشــەی  جگــەر  ســااڵن  یــازدە  غــەوارە"ی  "شــایان  هەتــاوی 
"شــەهاب غــەوارە" پێشــمەرگەی حیزبــی دیموکــرات و خاتــوو "فریشــتە 
مەجیــدی " ئەندامــی بەوەجــی یەکیەتیــی ژنانــی دێموکراتــی کورســتان 
ــی لەگــەڵ نەخۆشــی شــێرپەنجە  ــەدوو ســاڵ بەربەرەکان دوای نزیــک ب
لــە یەکێــک لــە نەخۆشــخانەکانی شــاری ســلێمانی کۆچــی دوایــی کــرد.
دێموکراتــی  ژنانــی  یەکیەتیــی  بەڕێوەبــەری  دەســتەی  لەالیــەن 
بنەماڵــەی  ئاڕاســتەی  خۆمــان  هاوخەمــی  و  پرســە  کوردســتان 
خەمیــان  بەشــەریکی  خۆمــان  و  دەکەیــن  غــەوارە  بەڕێــزی 
بێــت. بنەماڵەیــان  ناخۆشــی  و  کۆســت  دوا  هیواداریــن   . دەزانیــن 

دەستەی بەڕێوەبەری یەکیەتیی ژنانی دێموکراتی کوردستان
١3بانەمەڕی ١4٠٠هەتاوی
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قارەمانی موتورکراسی ژنان

و  کــراس  موتــور  قارەمانــی  نەزیفــی  شــەهرزاد  بەســتکرانی  قــوڵ 
ســەرکەوتوانەیە  ژنــە  لــەو  یەکێــک  موتــور  کاری  فێــر  مامۆســتای 
کوتاوەتــە  هەڵیــان  بــێ  پــێ  یاســاییان  حوکمــی  ئــەوەی  بــێ  کــە 
کەلوپەلەکانــی  دەستبەســەرداگرتنی  دوای  و  ماڵەکــەی  ســەر 
کــرا. بەســەر  نەراقی"دەســت  "نــورا  نــاوی  بــە  کچەکــەی  و 
ســاڵ  هەشــت  بــە  ئێنقــاب  ٢٦دادگای  لەقــی  لــە  ناوبــراو 
کــەم  بــە  ملــێ  زۆرە  کردنــی  خزمــەت  مانــگ  ســە  و  زیندانــی 
. نەبــێ  واڵتــی  چونــەدەرەوەی  مافــی  ســاڵ  دو  و  زێنــی  ئەندامانــی 
واڵتمــان  لێهاتــووی  ژنانــی  دەســەاڵت  نیــە  جــار  یەکــەم  ئــەوە 
و دەکات  گرتووخانــەکان  ڕادەســتی  جۆراوجــۆر  تاوانــی  بــە 
مەیدانەکانــی  نێــو  هاتنــە  و  گەشــە  ئێزنــی 
دەکا. زەوت  ژنــان  لــە  پاڵەوانەتــی  و  وەرزشــی 

بەشداری نەکردنی کچانی ژیمناستیک کاری 
ئێرانی لە کێبەرکێ جیهانییەکان

وەزارەتــی وەرزشــی کۆمــاری ئیســامی ڕایگەیانــدووە کــە، بەهــۆی 
ژیمناســتیک کاری  کچانــی  کێبەرکێیــەکان،  جلوبەرگــی  شــێوازی 
بکــەن. بەشــداری  ناتوانــن  جیهانییەکانــدا  کێبــەرک  لــە  ئێرانــی، 
لــە وەزارەتــی  مەهیــن فەرهادیــزاد، جێگــری بەشــی گەشــەی ژنــان 
ــی  ــی جلوبەرگ ــاش پەســەند نەکردن ــران، پ ــی ئێ ــی ڕێژیم وەرزش و الوان
دەرەوەی  کێبەرکێیەکانــی  ڕۆیشــتنە  بــۆ  ژن  ژیمناســتیک کارانی 
بەهــۆی  ژیمناســتیک  و  مەلــە  وەرزشــەکانی  لــە  وتوویەتــی:  واڵت 
جلوبەرگــی “پێوەرمەنــد” لــە جیهانــدا کچانــی ئێمــە ناتوانــن بەشــدار بــن.
ناوبــراو هەروەهــا ڕایگەیانــد؛ کچــان و ژنانێکی قارەمانمان لەو بوارانەدا 
هەیــە کــە بــە دانانــی کێبەرکێــی نێودەوڵەتــی لــە واڵتانــی ئیســامی و لــە 
ــە  ــەوە لەحاڵێکدای ــەوە. ئ ــوو بکەین ــان قەرەب ــن بۆی نێوخــۆدا، هــەوڵ دەدەی
کــە بــە پێچەوانــەی روانگــەی بەرپرســانی ڕێژیــم، وەهــا ڕێگرییــەک تەنیــا 
ــە  ــای وەرزشــوانانی بەدواوەی ــز خســتنی توان ــی وزە و پەراوێ لەنێوبردن
ــی  ــا وادە و بەڵێن ــدار، تەنی و هــاوکات ئاشــکرایە کــە بەرپرســانی پێوەندی
ــە کردەیــی ناکــەن. ــان هیچــکات ب ــە وەرزشــوانان دەدەن و بەڵێنییەکانی ب

دادوەری ناوبژیوانە ژنەکانی ئێران لە 
یاریەکانی پلی ئاف ی  پیاوان دا 

ڕۆژی ٣٠ی بانەمــەڕ، هــەردوو یانــەی فوتســالی میوانداریــی فووتســال 
دەبــن لوبنــان  و  ڤێتنــام  تایلەنــد،  عێــراق،  تیمــی  چــوار  کــە  دەکــەن، 
زەری  و  نازمــی  گارە  ئەفشــار،  مێحرابــی  ئیبراهیــم  پێیــە  بــەم 
واڵتەکەمــان  نێودەوڵەتییەکانــی  فوتســالیە  ناوبژیوانــە  ســێ  فەتحــی، 
دەستنیشــانکراون بــۆ ئــەوەی ناوبژیوانــی ئــەو هەڵمەتانە بکــەن، کە ڕۆژی 
یەکشــەممەی داهاتــوو بــۆ دادوەریــی کردنــی خولەکــە ئەنجــام دەدریــت.

باڵوکردنەوەی کتێب و نامیلکەی کوردیی لە ساڵیادی 
لە سێدارەدانی فەرزاد کەمانگەر و هاوڕێیانی لە سەقز

بۆنــەی  بــە  ســەقز  شــاری  لــە  مەدەنیــی  و  فەرهەنگــی  چاالکانــی 
یازدەهەمیــن ســاڵوەگەڕی لەســێدارەدانی فــەرزاد کەمانگــەر و هاوڕێیانــی 
کــردەوە. بــاڵو  شــارە  لــەو  کوردییــان  نامیلکــەی  و  کتێــب  کۆمەڵیــک 
ڕۆژی ١٩ی بانەمــەڕی ١٤٠٠ی هەتــاوی، خەڵکــی مەدەنــی و چاالکانــی 
فەرهەنگیــی شــاری ســەقز، بــۆ بــەرز ڕاگرتنــی یــادی ١١ ســاڵەی لــە 
ســێدارەدانی فــەرزاد کەمانگــەر و هاوڕییانــی کۆمەڵێــک کتێــب و نامیلکــەی 
جۆراوجۆر)ڕێنووســی کوردیــی، شــێعری منــدااڵن ، مێژووی کوردســتان(
یان لە گەڕەکەکانی بەردبڕان،سیلۆ و نەشمیان بەسەرخەڵک و ماڵەکاندا 
بــاڵو کــردەوە کــە لــە الیــەن خەڵکــەوە پێشــوازییەکی بێوێنــەی لێکــرا.
فەرهــاد  حەیدەریــان،  عەلــی  کەمانگــەر،  فــەرزاد  کــە  باســە  شــایانی 
ڕۆژی  لــە  ئیســامیی  فەرهــاد  و  عەلەمهوولــی  وەکیلی،شــیرین 
تاریکپەرەســتانی  الیــەن  لــە  هەتاویــدا  ٨٩ی  ســاڵی  بانەمــەڕی  ١٩ی 
کــە  کــران  شــەهید  و  دران  دار  لــە  ســێدارەوە  و  پــەت  کۆمــاری 
نەکراوەتــەوە. بنەماڵەکانیــان  ڕادەســتی  تەرمەکانیــان  تائێســتاش 
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کچە وەرزشوانێکی ئیالمی لە کێبرکێیەکانی 
کرواسی سەرکەوتنی بەدەست هێنا

کێبرکێیەکانــی  لــە  "ئیامــی"  وەرزشــوانێکی  کچــە  ســادقی"  "ئاڕمینــا 
هێنــا. بەدەســت  ســەرکەوتنی  کرواســی  واڵتــی  لــە  تیرهاوێــژی 
میداڵــی  درێژبوونــەوە  بــە  تیرهاوێــژی  بەشــی  لــە  "ســادقی" 
کــردووە. مســۆگەر  خــۆی  بــۆ  کێبرکێیانــەی  ئــەو  "زیــو"ی 
لــە  وەرزشــوان   ٢٨٠ بەشــداریی  بــە  کێبرکێیانــە  ئــەو 
دەچێــت. بەڕێــوە  کرواســی  واڵتــی  لــە  جیهــان  واڵتــی   ١٥

بــواری  لــە  پیــاو  و  ژن  وەرزشــوانی   ٨٠٠ "ئیــام"  پارێــزگای  لــە 
ــی چاالکیــی وەرزشــییان هەیــە  و ســەرەڕای  تیرهاوێــژی بــە بەردەوام
بوونــی الیەنگــر و ســەرکەوتنی چاالکوانــان لــەو بــوارە وەرزشــییەوە 
بەهــۆی کەمتەرخەمیــی بەرپرســان ئەو وەرزشــە لە حاڵــی لەنێوچووندایە.

کاردانەوە بەرامبەر بە بەشداری نابەرابەری ژنان 
لە گفتوگۆی ئاشتیدا: "من بەشی یەکسانم دەوێ" 

گروپــی هونەرســاالر لــە ناڕەزایەتــی دەربڕیــن لــە بەشــداری نابەرابەری 
ژنان بۆ گفتوگۆکانی ئاشــتی ئەفغانســتان، دروشــمی "من بەشــی یەکســانم 
ــە دیوارەکانــی نێــو جەرگــەی کابولــی نەخشــاند دەوێ" لەســەر یەکێــک ل
شــەڕیان  ئــازاری  زۆرتریــن  کــە  ژنانــەی  ئــەو  دەبــێ  بۆچــی 
هەبــێ؟ ئاشــتیدا  گفتوگــۆی  لــە  نوێنەرایەتییــان  کەمتریــن  چەشــتووە 
ئــەم گروپــە خۆبەخشــە زۆرجــار مامەڵــە لەگــەڵ چەنــد پرســی وەک 
ژنــان  مافــی  پاراســتنی  و  یاخیبــوون  و  گەندەڵــی  کردنــی  دژبــەری 
دەکا. سیاســی  و  کۆمەاڵیەتــی  تــری  پرســی  چەنــد  و  کەمینــەکان  و 
بەشــداری نابەرابــەری ژنــان لــە گفتوگــۆی ئاشــتیدا هەمیشــە نیگەرانــی 
و ڕەخنــەی خەڵــک و چاالکانــی مافەکانــی ژنانــی لــەال دروســت بــووە.

کارێکی جوان و پیرۆز
لــە شــاری بیجــاری ئازیــز ،بــە بۆنــەی نــەورۆزی کــوردی  و بــۆ 
ڕێــز گرتــن لــە زمانــی دایــک فســیڤالێک بــۆ منداڵــە چاوەگەشــەکان 
بەڕێوە چوو ، هەر سەربەز و سەربڵند بن هاوشاریانی بیجاری

بیجاڕ  وەهار ساڵ ٢٧٢١کوردی
یەکەمین فستیڤاڵ زوان کوردی زاڕووەگان

نەهێشتنی یاری بۆکسێن بە بیانووی ئەوەی کە 
ژن ڕەیحانەیە! 

زۆر پێــش ئێســتا مەهیــن فەرهادیــزاد، جێگــری ســەرۆکی وەزارەتــی 
ڕەیحانــە  بــە  ژن  ئێمــە  بــاوەڕی  بــە  وتــی:  ژنــان،  الوانــی  و  وەرزش 
ناوزەنــد دەکرێــت، ناتوانیــن دیســپلینێک قبــوڵ بکەیــن کــە کاریگــەری 
بــکا.  ئــەو  فیزیۆلۆژیــی  و  جەســتەیی  سیســتمی  تــەواوی  لەســەر 
ــی  ــادی پاشــا، بۆکســێنی ئێران ــن غوب ــەڵ ئارمی ــدا لەگ ــە چاوپێکەوتنێک ل
فەرهادیــزاد  ماهیــن  ســەرنجەکانی  بــە  ئامــاژەی  ســێفیدی  ئیاهــی 
کــرد و وتــی: لــە ئێــران یــاری بۆکســێنمان نییــە، بــەاڵم ئێمــە گرنگــی 
بــە ژنــان دەدەیــن لــە ڕاهێنــان و زۆر هاندەریــن لــەو کۆبوونەوانــەی 
کــە  داوە  بەڵێنیــان  بــوو  هەمــان  تەندروســتی  وەزارەتــی  لــە  کــە 
نــاکات کار  بەدواداچوونەکــە  بــەاڵم  بێــت،  فەرمــی  ژنــان  بۆکســێنی 

بەشێوەیەکی زانستی نەسەلمێنراوە کە ئاستی تێستریسۆنی ژنان لە 
بۆکسێندا بەرزدەبنەوە.
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واڵتــی  دەرەوەی  کۆمیتــەی  ڕێكەوتــی٢٠٢١/٦/١٢،  شــەممە،  ڕۆژی 
یەكیەتیــی ژنانــی دێموكراتی كوردســتان، وێبینارێكــی بۆ بەڕێزان موژگان 
عەلیپوور سكرتێری یەكیەتیی ژنانی دێموكراتی كوردستان و بەڕێز خالید 
حەســەنپوور ئەندامــی ڕێبــەری حیزبــی دێموكراتــی كوردســتان پێکهێنــا.

ســەرتای وێبینــار بــە ســاتێک بێدەنگــی بــۆ ڕێزگرتــن لــە گیانــی شــەهیدان 
دەســتی پێکــرد و پاشــان لەتیفــە جەبــاری بــە نوێنەرایەتــی دەســتەی 
بەڕێوەبەری یەکیەتیی ژنان لە دەرەوەی واڵت بە خیر هاتنی بەشداربووان 
و کۆڕگێڕانــی  کــرد و باســێکی کورتــی لــە ســەرهەڵبژاردنەکان و ئەرکــی 
ڕێکخراوەکەمــان لــەو پێوەندییــەدا پێشــکەش کــرد و لــە ســەر چۆنیەتیــی و 
شــێوەی بەڕێوەچوونــی کۆڕەکــە زانیــاری پێویســتی دایــە بەشــدار بــووان.
مــوژگان  بــۆ  کرابــوو  تەرخــان  وێبینــار  یەکەمــی  بەشــی 
ژنــان  بۆچــی  ســەردێڕی،  ژێــر  لــە  باســەکەی  و  عەلیپــوور 
دەنگــدان. ســندووقەکانی  ســەر  بچنــە  نابــێ  ئێــران  لــە 
لــە  باســی   عەلیپــوور  مــوژگان  قســەکانیدا،  ســەرەتای  لــە 
هەڵبــژاردن  کــە  گوتــی  و  کــرد  ئێــران  هەڵبژاردنەکانــی  پرۆســەی 
بەڵکــوو  نییــە،  دێموکراســی  بنەمــای  لەســەر  نــەک  ئێــران  لــە 
تێیــدا  خەڵــک  کــە  هەڵبژاردنێــک  دێموکراســی.  بــە  کردنــە  گاڵتــە 
نییــە. هەڵبــژاردن  بکــەن  دیــاری  خۆیــان  چاڕەنووســی  نەتوانــن 
ژنــان  بارودۆخــی  ســەر  پڕژایــە  قســەکانیدا  درێــژەی  لــە  هەروەهــا 
بــە  و  ئیســامییەوە  شۆڕشــی  ســەرەتای  هەرلــە  وتــی  و  ئێرانــدا  لــە 
هاتنــە ســەرکاری ئــەو ڕێژیمــە، ژنــان لــە زۆربــەی مافەکانــی خۆیــان 
کــە پێــدراوە  دەنگدانیــان  مافــی  تەنیــا  و  کــراون  بێبــەش  یاســا  بــە 
خۆیــان  دەســەاڵتی  بــە  بەخشــین  ئیعتبــار  بــۆ  ئەویــش 
دەســەاڵتێک  بــە  بــدەن  دەنــگ  نابــێ  ژنــان  وابــوو  کــە  بــووە. 
وەردەگــرێ. کەڵــک  دەنگــدەر  وەک  تەنیــا  ئــەوان  لــە  کــە 
و  ئاڵــۆزی  لــە  باســی  عەلیپــوور  قســەکانیدا،  دیکــەی  بەشــێکی  لــە 
ــە  ــەو بەرباڵویی ــک ب ــی: کاتێ ــم کــرد و گوت ــی ڕێژی ــوان باڵەکان ناکۆکــی نێ
دەکــرێ،  ســەاڵحییەت  ڕەدی  ڕێژیــم  مۆرەکانــی  خــودی  لــە  تەنانــەت 
نیشــانەی بــێ متمانەیــی و ناکۆکــی لەنێــو خــودی باڵەکانــی نیزامــە و 
بایکــۆت  بــە زەروورەتــی  لەوەهــا دۆخێکــی سیاســیدا دەبــێ گرینگــی 
دەبــێ. کەمتێچــوو  و  کاریگــەر  دەڕبرینێکــی  نارەزایەتــی  کــە  بدەیــن 
لــە بەشــی دووهەمــی وێبینارکــەدا خالیــد حەســەن پوورئەندامی ڕێبەری 
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتان لــە دەرەوەی واڵت باســێکی لــە ژێــر 
ســەردێڕی، کاتێــک ئامادەبــوون لەســەر ســندووقەکانی دەنگــدان بۆ ڕێژیم 
پێویستە، تەحریم کاریگەرترین هەڵوێستە پێشکەش بە ئامادەبووان کرد.
ســەرەتا خالیــد حەســەنپور لــە پێوەنــدی لەگــەڵ هەڵبژاردنــی ســەرۆک 
کۆمــاری دا گوتــی، ڕەدی ســەاڵحییەتی بەشــێکی بەرچــاو لــە بەربژێــران و 
بــە تایبەتــی بەربژێــری نیزیــک لــە بەنێــو بەیتــی ڕێبــەری، نیشــانەی نەعێــک 
جەراحــی سیاســی و قۆناغێکــی نــوێ لــە ژیانــی کۆمــاری ئیســامییە.
هەروەها لە درێژەی قســەکانیدا حەســەنپور ئاماژەی بەوە کرد کە ئەو 
رەدی ســەالحییەتانەی شــورای نیگەهبــان کردوونــی، نیشــانەی قۆناغێکــی 
نوێیــە لــە ژیانــی کۆمــاری ئیســامی، و بــە پێــوەرە نادێموکراتیکەکانــی ئەو 
نیزامــەش زۆر نادێموکراتیکــن و دوور لــە عوورفــی کۆمــاری ئیســامین.
کۆمــاری  گوتــی  پــوور  حەســەن  قســەکانیدا  درێــژەی  هەرلــە 

ئیســامی هەتــا ئێســتا دوو قۆناغــی لــە ژیانــی خــۆی تێپەڕانــدووە. و 
ژیانیــەوە  دیکــەی  فازێکــی  نێــو  چۆتــە  هەڵبژاردنەشــدا  لــەو  و  ئێســتا 
دەبــا. ڕووت  دیکتاتــۆری  بــەرەوو  کــردوە  بــە  ڕێژیمــە  ئــەو  کــە، 
لــە درێــژەی باســکەیدا حەســەنپور پڕژایــە ســەر کارتێکــەری ئــەو فازە و 
پێی وابوو کە ئەو ڕەدی سەالحییەتانە بەرەی دژبەرانی دەسەاڵت و بەیتی 
بە نێو ڕێبەری لە الیەک بەرینتر دەکا و لە الیەکی دیکەوە ڕادیکاڵتر دەکا.

هەروەها مەودای نێوان دەسەاڵت و خەڵک زۆرتر دەبێ و دژایەتی 
سیستەم لەالیەن خەڵکەوە دەگۆڕدرێ بۆ دوژمنایەتی سیستەمی 

کۆماری ئیسامی.
بــە  ئامــاژەی  حەســەنپوور،  باســەکەیدا  دووهەمــی  بەشــی  لــە 
هــۆکاری ئــەو جەراحییــە سیاســییە کــرد و گەڕاندییــەوە بــۆ شکســتی 
ئیســامی  کۆمــاری  شکســتی  ئیســامی،  شۆڕشــی  کردنــی  هەنــاردە 
و  جیهــان  لــە  ئابــووری  و  ئیدئۆلۆژیکــی  سیاســی،  مۆدێلێکــی  وەک 
خــۆی. پێســتی  نێــو  بــۆ  ئێســامی  کۆمــاری  گەڕانــەوەی  و  ناوچــەدا 
بەســتەوە  نوێیــەی  فــازە  ئــەو  هــۆکاری  پــوور،  حەســەن  هەروەهــا 
بــە مــەودای نێــوان خەڵــک و حاکمییــەت و پێیوابــوو بەیتــی بــە نێــو 
ــەر ئەوجــار  ــە ئەگ ــێ ک ــەوە دەبین ــی سیاســیدا ئ ــە دوور دیمەن ــەری ل ڕێب
خەڵــک بێنــە ســەر شــەقامەکان، ئیعتــرازات  تووندووتیــژ دەبــێ و لــە 
ــەوە، پێویســتە هەســتەی  ــەری ی ــی ڕێب ــەی بەیت ــە ڕوانگ ــی وادا ل حاڵەتێک
قــودرەت یــەک دەســت بــێ بــۆ ئــەوەی نیــزام تووشــی داڕمــان نەبــێ.
پرســیاری  بــۆ  کرابــوو  تەرخــان  وێبینــار  کۆتایــی  بەشــی 
جەبــاری  لەتیفــە  هــاورێ  الیــەن  لــە  کــە   وێبینارەکــە،  بینەرانــی 
درانــەوە. وەاڵم  و  کــران  کۆرگێــڕان  ئاراســتەی  یــەوە 
هــات. پــێ  کۆتایــی  کاتژمێــر  دوو  بــە  نێزیــک  دوای  ســێمینار 

بەڕێوەچوونی وێبیناری ئۆناڵین سەبارەت بە بایكۆت كردنی 
هەڵبژاردنەکانی ئێران و نەچوون بۆ سەر سندووقە كانی دەنگدان
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موضوع مقاله :
بررسی تطبیقی خشونت و تجاوزهای جنسی در ازدواجهای مشروع از لحاظ حقوقی و پیامدهای روان شناسی 

در رابطه به موضوع مورد بررسی :
چکیده :

تجــاوز زناشــویی بــه هــر فعالیــت جنســی کــه توســط یــک فــرد ازدواج کــرده یــا ازدواج نکــرده کــه بــا دیگــری 
رابطــه همزیســتی دارد ، بــدون رضایــت فــرد دیگــر انجــام گیــرد، اطــاق مــی گــردد. شــامل نــوازش کــردن، رابطــه 
جنســی دهانــی ، آمیــزش مقعــدی یــا ســایر فعالیــت هــای ناخواســته یــا اجبــاری مــی باشــد ، ایــن تعریــف 
همچنیــن اعمــال جنســی را کــه فــرد قصــد دارد بــر خــاف میــل فــرد مقابلــش انجــام دهــد را شــامل مــی شــود.
زنــان بصــورت بالقــوه نــه تنهــا در عرصــه ی عمومــی مــورد تجــاوز قــرار مــی گیرنــد بلکــه درخانــه در بســتر 
زناشــویی هــم از ایــن گزینــه در امــان نیســتند بــه گونــه هایــی کــه مــی تــوان گفت ایــن شــکل از تجاوز شــایع ترین 
فرم تجاوز حتی بیشــتر از هر دو شــکل تجاوز توســط آشــنا و بیگانه اســت .تجاوز جنســی زناشــویی در تمام حد 
مرزهــای اجتماعــی ، اقتصــادی ،ســن ، نژاد،تومیــت هــا ،ســطوح آموزشــی مــی توانــد اتفــاق افتــد و همین باعث 
شــده کــه در بســیاری از کشــورهای جهــان ازلحــاظ حقوقــی قوانینــی برای حفــظ و کاهش این مــوارد انجام گیرد .

تجاوز در بستر زناشوویی

در ســال ١٩٤ در دادرســی ٢٢٣/٩٤٧ دادگاه  اســتیناف لوگزامبــورگ 
تجــاوز  کیفــری  قانــون  دســتورات  اجــرای  قابلیــت  کــه  شــد  تاییــد 
)٦٨( اجراســت  قابــل  نیــز  زناشــویی  تجــاوز جنســی  بــرای  جنســی 
در یونــان ٢٠٠٦ قانــون ٢٠٠٦/٣٥٠٠ تحــت  عنــوان بــرای مبــارزه بــا 
ــه تجــاوز زناشــویی را جــرم اعــام  ــب شــد ک ــی تصوی خشــونت خانگ
کــرد . ایــن قانــون در ٢٤ اکتبــر ٢٠٠٦ بــه اجــرا گذاشــته شــد همچنیــن 
ــواع دیگــر خشــونتهای درون ازدواج و روابــط هــم  ایــن قانونگــذاری ان
باشــی و انــواع دیگــر ســوء اســتفاده از زنــان را ممنــوع کــرد )٧٩(
مــاده ٣٧٥ قانــون جزایــی هنــد)IPC( ســکس تحمیل شــده در ازدواجها 
ــر ١٥  ــه روجــه زی ــرد ک ــی اعــام ک ــر قانون ــط تحــت شــرایطی غی را فق
ســال باشــد از ایــن رو تجــاوز زناشــویی هنــوز یــک جــرم کیفــری تحــت 
ــت از  ــون ٢٠٠٥ حمای ــه قان ــه ب ــد ک ــان مجبورن IPC نیســت.)٨٨( قربانی
ــد)٨٩(  ــد )DWDV٤( مراجعــه کنن ــان در برابــر خشــونت خانگــی هن زن
کشــورهایی کــه بــه تازگــی تجــاوز زناشــویی و غیــر قانونــی کــرده انــد
 )٢٠٠٩( روانــدا   )٢٠٠٧( تایلنــد   )٢٠٠٧( مالــزی   ،)٢٠٠١( زیمبــاوه 
نیکاراگوئــه )٢٠١٢( کــره جنوبــی )٢٠١٣( آمریــکای جنوبــی که  در ســال 
١٩٩٣ تجــاوز زناشــویی را غیــر قانونــی کــرد )١١٣( اولیــن محکومیتــش 
ــد )١١٤( ــه خــود دی ــرای تجــاوز جنســی زناشــویی در ســال ٢٠١٢ ب ب
پیامدهای خشونت های جنسی و تجاوز در بستر زناشویی در بین 

زوجها
ــی کــه همسرانشــان  ــه زنان بررســی هــای علمــی نشــان داده اســت ک
دچــار  کننــد  مــی  جنســی  ی  رابطــه  بــه  وادار  زور  بــه  را  آنهــا 
میشــوند. زیــر  رفتــاری  و  جســمانی  هیجانــی،  هــای  آســیب 
بــه  اعتمــاد  کاهــش  اضطــراب،  تــرس،  افســردگی،  هیجانــی: 
خــود. ســرزنش  و  سرکشــی   – خشــم  گنــاه،  احســاس  نفــس، 
ــه هــم خــوردن  معــده )تهــوع(  ــی، ب جســمانی: ســردرد، تنــش عضان
دردهای ناحیه ی تناسلی، زخم های گوناگون بدنی و بارداری ناخواسته

رفتــاری: پرخاشــگری – اقــدام بــه خودکشــی – ســو بــه مصــرف 
مــواد، گوشــه گیــری – اختــال خــوردن، بــی خوابــی یــا پرخوابــی
ــا  ــراه ب ــوارد هم ــی در بیشــتر م ــا شــریک زندگ ــک همســر ی تجــاوز ی
ــا نشــان داد حــدود  خشــونت فیزیکــی مــی باشــد. یــک مطالعــه در اروپ
ــا ســابق زندگــی  ــی ی ــان تعــرض هــا، شــرکای فعل ٢٥ درصــد از مرتکب
بودنــد. در حالــی کــه تجــاوز یــک غریبــه یــک روحــی شــدید اســت، امــا 
بــه طــور معمــول رویــدادی ســت کــه فقــط یــک بــار اتفــاق مــی افتــد و بــه 
وضــوع بــه عنــوان تجــاوز جنســی برداشــت مــی شــود در مــورد تجــاوز 
توســط شــوهر یــا شــریک جنســی بلنــد مــدت، پیشــینه ی آن رابطــه بــر 
ــه آســیب  ــق نشــان داد ک ــک تحقی ــذارد. ی ــی گ ــر م ــی تاثی ــش قربان واکن
هــای تجــاوز زناشــویی از نظــر روانــی و فیزیکــی مــی توانــد بیشــتر 
ــوان  ــه عن ــد ب ــه باشــد )١٦٨( تجــاوز زناشــویی مــی توان یــک فــرد غریب
بخشــی از رابطــه ی توهیــن آمیــز رخ داد. آســیب هــای روحــی تجــاوز 
ــا حــرف  ــا ســوء اســتفاده ی ــز ی ــن آمی ــای توهی ــر رفتاره ــر تأثی ــه دیگ ب
هــای تحقیــر کننــده افــزوده شــود. بــه عــاوه تجــاوز زناشــویی بــه نــدرت 
رویــدادی اســت کــه یــک بــار رخ بدهــد و معمــوال تکــرار مــی شــود.)١٦٩(

زمینه های خطر ساز:
کــه: شــویم  مــی  مواجــه  ســوال  ایــن  بــا  آغــاز  در 
عوامــل و زمینــه هایــی کــه باعــث مــی شــوند بعضــی مــردان زنــان خود 
را بــه زور بــه تمــاس جنســی بکشــانند چیســت؟ جــواب ایــن  ســوال را 
مــی تــوان بــه اســتناد بــه تحقیقــی کــه راشــناهاز   ٢٠٠٢ انجــام داد پاســخ 
داد. کــه عوامــل شــخصیتی و روانــی تجاوزگــر را بدیــن شــرح مینویســد.
خشــم: یکــی از اجــزاء درونــی هــر نــوع خشــونت خشــم اســت. افــرادی 
کــه نمــی تواننــد احســاس ناامنــی و تــرس خــود را با روشــهای درســت و 
هوشیارانه ابراز کنند به راه های ویرانگری روی می آورند، پرخاشگری 
کامــی و برخوردهــای فیزیکــی یکــی از جلــوه های اصلی رفتاری اســت.
دادنــد در مردانــی  گــزارش  افســردگی: کوچــران ورامینــو )٢٠٠٠( 

شهاب کاکەخزری
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فارسی
کــه بــه انــواع خشــونت هــای خانگــی مــی پردازنــد بیــش از مــردان 
ســالم نشــانه هــای افســردگی و احســاس بــی کفایتــی دیــده مــی شــود.
حســادت عاشــقانه : پژوهشــگران بین حســادت عاشــقانه یا غیرت منفی 
مردان با زور گویی و خشونت علیه آنها را از جمله تجاوز زناشویی، 
ارتباطــی معنــادار و قــوی پیــدا کــرده انــد )داتــن و ونگینــکل ١٩٩٥(.

ســلطه گــری: یعنــی نپذیرفتــن رابطــه ی برابــر بیــن دو فــرد، مرد ســلطه 
گــری کــه مــی خواهــد پیونــد زناشــویی او بــا همســرش حالــت اربــاب -          
ــدرت و  ــی از ق ــه جــای تفاهــم و گفــت و گــوی منطق را داشــته باشــد ب
گفتمــان »حــق مــن بــر تــو« اســتفاده مــی کنــد و در نزدیکترین، عاشــقانه 
تریــن و لــذت بخــش تریــن تماســهای خــود یعنــی تمــاس جنــس مقــدس 
و مشــروع، ماننــد بــرده داران دوران بربریــت ، جســم ناتــوان همســرش 
را مــی آزارد و بــه جــان و احســاس لطیــف او آســیب مــی رســاند.
تحمیــل رابطــه ی جنســی برخــاف میــل زوجه اغلب به عنوان یک خطا 
کاری غیــر اخاقــی شــناخته نمــی شــود و از ایــن رو تــاش برای متوقف 
کــردن ایــن ســنت بســیار ســخت اســت )اغلــب مردانــی کــه همسرانشــان 
را بــه یــک عمــل جنســی وادار مــی کننــد معتقدنــد کــه کارهایشــان شــرعی 
ــل شــده باشــد در بخــش  ــراه باشــد تحمی ــا زور هم ــر ب ــی اگ اســت حت
هایــی از جهــان بــه واســطه ی ســنت شــیر بهاســت. پرداخــت شــیر  
ــف و در حــوزه  ــگاه مختل ــن موضــوع از دی ــد ای ــم بای ــران ه ــا در ای به
هــای فرهنگــی، قانونــی، سیاســی همزمــان بــه مــوازات هــم انجــام شــود.
تغییــرات در حــوزه ی فرهنگــی بســیار تاثیــر گذارتــر و ماندگارتــر 
از  کــه  قانونــی و اصطاحــات نجیــه گرایانــه ای اســت  تغییــرات  از 
بــاال تصویــب مــی شــود و حــق و حقوقــی موقتــی و بازگشــت پذیــر 
بــه زنــان مــی دهــد بنابرایــن اگــر خواهــان کــه مطالبــات و حقــوق 
داریــم. فرهنگــی  تغییــرات  بــه  احتیــاج  نباشــد  گرفتنــی  پــس  زنــان 
بایــد تصاویــر و کلیشــه هــای خــاص زنانگــی و مردانگــی را از بین برد 
تــا تعدیــل کــرد. باورهایــی کــه مــردان را نظــر جنســی فعــال و آنــان را 
اســیر شــهوت و غیــر قابــل کنتــرل مــی داننــد و زنــان را همچــون کاالیــی 
مــی دانــد کــه نمــی توانــد شــخصیت واحــد و مســتقلی داشــته باشــد 
نگاهــی بــه تمــام معنــای جنســی و درونــی، عقایــدی بدین ســان مــی تواند 
نتایــج رفتــاری مختلفــی در مــردان و زنــان بوجــود آورد، در مــردان 
مــی توانــد بــه شــی انــگار زنــان شــود و زن شــی بــرای ارضــای نیازهــا 
باشــد. تــاش بــرای تغییــرات فرهنگــی همــه جانبــه و بلنــد مــدت باشــد.

در حوضه ی حقوقی:
وقتــی عــدل و برابــری رکــن ذاتــی انســان اســت، ایــن بایــد در قوانیــن و 

مقرارتــی کــه رابطــه بیــن زن و مــرد و حقــوق مربوط به آن را تنظیم می 
کنــد هــم منطبــق باشــد. بایــد دانســت کــه تحقــق عــدل اســامی در دنیــای 
مــدرن بــدون مــدرن ســازی و دموکراتیــک کــردن دیــدگاه هــای حقوقــی 
امــکان ناپذیــر اســت. اصــوال حقــوق مدنــی ایــران از فقــه اســامی تبعیــت 
ــش  ــا ی روشــنفکران، نق ــاش ه ــار ت ــه  در کن ــد و اینجاســت ک ــی کن م
روحانیون روشــن فکر می تواند بســیار مهم باشــد و تاثیر گذار باشــد.

حوزه ی سیاسی:
تحــول  و  تجــاوز  تعریــف  کــردن  گســترده  بــرای  بایــد  ایــران  در 
در قوانیــن مربــوط بــه تجــاوز تــاش هــای بیشــتری کــرد و قانــون 
گــذاران  و مــردم هــم بایــد آزادی و حــوزه ی خــود مختــاری جنســی 
بشناســد،  وســیعت  بــه  و  دهنــد  قــرار  حمایــت  و  احتــرام  مــورد  را 
همچنیــن چیــزی را کــه بایــد بــه مبــارزه طلبــی دیــدگاه عرضــی رایجــی 
اســت کــه جرایــم واقــع در حــوزه ی خانگــی را مســئله ای خصوصــی 
دانــد. مــی  قضایــی  دســتگاه  و  پلیــس  وظایــف  حیطــه  از  خــارج  و 
متجاوز به عنف است و این مسئله ارتباطی به رابطه ی خویشاوندی 
ــل  ــت در مقاب ــرای حمای ــد حــق یــک زن را ب ــدارد، پــس از ازدواج نبای ن
خشونت از بین برد، پس با اقدام جهت تصویب قانون جهت محکومیت 
تجــاوز بــه همســر مــی تــوان بــه نتایــج مفیــد به آن در آینــده امیدوار بود.

نتیجه گیری:
بــا توجــه بــه تحقیقــات انجــام شــده در بســترهای حقوقــی و روانــی کــه 
بررســی نمــوده ایــم و در حــوزه هــای فرهنگــی، اجتماعــی، سیاســی و 
اقتصــادی در بــاب مســئله تجــاوز جنســی بــه صــورت تطبیقی نــگاه کرده 
ایــم بــه ایــن نتیجــه رســیدیم کــه ایــم مســئله بــه عنــوان یــک جــرم اگــر در 
قوانین کشور تصویب شود بسیاری از خشونت های جنسی در درون 
خانــواده از بیــن مــی رونــد. بنابرایــن در خصــوص ایــن مطلــب بایــد در 
مــورد قانــون تمکیــن بازبینــی هایــی صــورت پذیــرد تا از حقــوق زنان در 
برابــر خشــونت جنســی کــه مــردان انجــام مــی دهنــد، دفــاع بــه عمــل آیــد.
ــد روانشــناختی  ــن موضــوع را از بع ــه ای ــه اینک ــه ب ــا توج ــن ب همچنی
مــورد بررســی قــرار داده ایــم بــه ایــن نتیجــه رســیده ایــم کــه ایــن افــراد) 
زنانــی کــه مــورد تجــاوز زناشــویی قــرار گرفتــه انــد( از لحــاظ روانــی در 
معــرض ابتــا بــه بیمــاری هایــی ماننــد افســردگی، اختــاالت اضطرابــی 
و حتــی در حالــت حــاد بیمــاری هــای ســایکوتیک، هســتند و آســیبهای 
روحــی جبــران ناپذیــری را بــر خانــواده و جامعــه وارد مــی آورنــد.

این مقالە در مجلە )گۆڤار( »ژنان« به چاپ میرسد
پایان
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