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٢٥ی نوامبر و یه كسانیی ڕه گه زی وەک به هایه كی گشتگیری جیهانی                                                 ٤   

    

 ئاوڕدانەوەیەک لە توندوتیژیی ئابووری و نێوماڵ لەدژی ژنان                                                      ٦
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  له  ژنـە شۆڕشگـێڕەکانی کورد )قـه ده م خـێر(                                                                 ٢٩
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٢٥ی نوامبر و پرســی جیاكاری له  نێوان ژن و پیاودا له و پرســه  
گرینــگ و به ڕۆژانه یــه كــه  لــه  كۆمه ڵگــە جیاوازه كانــدا ڕوانیــن و 
لــه  ســه ر هه یــه  و ســه ره ڕای به ره وپێــش  بۆچوونــی جیــاوازی 
چوونــی لــه  واڵتانــی ڕۆژاوا، تــا ئێســتاش چه وســانه وه ی ڕه گــه زی 
لــه  زۆربــه ی واڵتانــدا بــه  ڕێژه یەکــی جیــاواز هه یــه . بــه  شــێوه یه كی 
گشــتی ده توانیــن بڵێیــن مه ســه له ی مافــی ژنــان له ســه ر ئاســتی 
جیهــان دا دانــی پێدانــراوه  و به ره نگاربوونــه وه ی جیــاكاری دژی 
ژنان واتای وه دیهێنانی یه كسانییه  له  نێوان مافه كانی ژن و پیاودا.
مافێكــی  وه ک  ته نیــا  نــه ک  ڕه گــه زه كان  نێــوان  لــه   یه كســانی 
بنچینه یــی لــه  مافه كانــی مــرۆڤ پێگه یه كــی به هێــزی هه یــه ،  به ڵكــوو 
ــه  بنچینــه  پێویســته كان بــۆ جێگیــر بوونــی ئاشــتی و  بنچینه یه كــه  ل
ئاســووده یی و  پێشــكه وتنی جیهانــی. چونكــه  ڕه خســاندنی هه لــی 
یه كســان بــۆ ژنــان و كچــان بــۆ ده ستڕاگه یشــتن بــه  پــه روه رده 
به شــداری  و  گونجــاو  كاری  و  ته ندروســتی  چاودێریــی   و 
ئابــووری،  و  سیاســی  بڕیــاری  دروســتكردنی  كــرداری  لــه  
ئابــووری  گه شــه ی  و  پێشــكه وتن  لــه   هه یــه   به رچــاوی  ڕۆڵــی 
به گشــتی. مرۆڤایه تــی  كۆمه ڵگــەی  بــه   ده گه یه نــێ  ســوود  و 
٢٥ی نۆڤەمبــەر یەکێکــە لــە دەســکەوتە مەزنەکانــی ژنــان کــە پاش 
چەندیــن کــۆڕ و کۆبوونــەوەی نێودەوڵەتــی  و هــەوڵ و تێكۆشــانی 
ڕێکخــراوی  ژنــان،  مافەکانــی  تێکۆشــەری  و  وەج  بــە  ژنانــی 
زاینــی  ســاڵی١٩٩٩ی  ئۆکتۆبــەری  لــە١٧ی  نەتەوەیەکگرتــوەکان 
توندووتیــژی  بەرنگاربوونــەوەی  نۆڤەمبــەری وەک رۆژی  ٢٥ی 
دیاریکــرد. ژنــان«  دژی  توندووتیــژی  بــۆ  نــا  دروشــمی«  بــە 
ڕۆژ   ١٦ مــاوەی  بــۆ  ســااڵنە  جیهانــدا  سەرتاســەری  لــە 
لــە  ژنــان  مافەکانــی  بــە  ســەبارەت  وشــیارکردنەوە  هەڵمەتــی 
بــەردەوم دەبێــت . لــەو هەڵمەتــەدا پرســی یەکســانی جێنــدەری 
هه مــوو  بــه   ده ستڕاگه یشــتنه   یه كســانی،  لــه   مه به ســت  کــە 
ده رفه تــه كان به بــێ له به رچــاو گرتنــی ڕه گــه ز و به شــداریی کردنــە 
لــە بــواری ئابــووری و دروســتكردنی بڕیــار و هه ڵســه نگاندنی 
هه ڵســوكه وته  جیــاوازه كان  ده بینێتــه وه  بــه شــێوه یه كی  یه كســان.  :
ــا كه ســییه كانیان  ــه  توان ــه  گه شــه دان ب ــازادن ل ــاوان ئ ــان و پی  ژن
بــۆ دروســتكردنی بڕیــار به بــێ دانانــی ســنوورێكی دیاریكــراو. 
یه كســانی واتــای ئه وه یــه  هه ڵســوكه وت و كــرداره  جیاوازه كانــی 
و  بگیرێــن  وه ر  تــه واو  یه كســانیی  بــه   ژنــان  و  پیــاوان 
هه ڵبســه نگێندرێن و پێــش بخرێــن. ئــه وه  واتــای ئــه وه  ناگه یه نــێ 
و  ئەرکیــان  و  مــاف  به ڵكــوو  بچــن،  یــه ک  وه ک  پیــاو  و  ژن 
ده رفه ته كانــی به رده میــان پشــت نه به ســتێ بــه  جــۆری ڕه گه زییــان، 
واتــه  مامه ڵــه  كــردن له گه ڵیــان به پێــی تایبه تمه ندییه كانیــان بێــت. 
نێــوان ڕه گــه زه كان واتــای  لــه   یوونیســێف ده ڵــێ: »یه كســانی 
ئه وه یه  ژنان و پیاوان و مندااڵنی كچ و كوڕ هه مان ماف و هه ل و 
پارێزراوییان هه بێ. واته  داوا نه كراوه  كه  ژنان و پیاوان و مندااڵنی 
كــور و كــچ وه ک یــه ک بــن و وه ک یــه ک مامه ڵه یــان له گــه ڵ بكــرێ.

هه وڵــه  ســه ره تاییه كان بــۆ پشــتیوانی لــه  ژنــان له ســه ر ئاســتی 
جیهانــی لــه  ســه ده ی بیســتدا بریتیــن لــه  »پاراســتن« لــه  بــری 
ــه  ســاڵی ١٩١٩ دوو  »یه كســانی«. ڕێكخــراوی نێوده وڵه تیــی كار ل
ــان ده ركــردوه . ڕێككه وتننامــه ی  ــی ژن ــه ی لەســەر ماف ڕێككه وتننام
هه روه هــا  و  دایكایه تــی  پاراســتنی  لەبــارەی    ٣ ژمــاره  
لــه و  ژنــان،  شــه وانه ی  كاری  لەمــەڕ   ٤ ژمــاره   ڕێككه وتننامــه ی 
ژن  یه كســانیی  پرســی  نێوه رۆكیانــدا  لــه   كــه   ڕێككه وتننامانــه ن 
ــان  ــه وه ی پاراســتنی تایبه تی ــه د ئ ــه  ق ــه دراوه  ب ــاو بایه خــی پێن و پی
ــردا هه ڵوێســتی یاســای  ــی دوات ــه  قۆناغ ــه اڵم ل ــان. ب ــۆ ژن ــه  ب تێدای
نێوده وڵه تــی له ســه ر پرســی مافــی ژنــان گۆڕانــكاری به ســه ردا 
هــات، وه ک ئــه وه ی لــه  نێوه رۆكــی میســاقی ڕێكخــراوی نه تــه وه  
یه كگرتــووه كان و هه روه هــا لــه  ڕێككه وتننامــه  نێوده وڵه تییه كانــی 
دواتــردا لەبــارەی  مافــی مــرۆڤ بــه  گشــتی و مافــی ژن بــه  تایبه تــی 
ــه   ــک ك ــۆ ژن وه ک بوونه وه رێ ــن ب ــره دا شــێوه ی ڕوانی ــووه . لێ هات
ــه،  ــه ت هه ی ــه  پاراســتنی تایب ــه  و پێویســتی ب ــه  دۆخێكــی تایبه تدای ل
ــوان ژن و  ــه ی یه كســانیی نێ ــات و بیرۆك ــكاری به ســه ردا ه گۆڕان
ــه  نێــوان  ــه  یه كســانی ل پیــاو ســه ریهه ڵدا. به پێــی ئــه و شــێوه  ڕوانین
ــی  ــه  مافه كان ــه  ل ــی بنچینه یی ــه وه ی مافێك ــه زه كان، ســه رەڕای ئ ڕه گ
مــرۆڤ، لــه  هه مــان كاتــدا پێویســته  بــۆ جێگیربوونــی ئاشــتی و 
ــه  شــێوه یه كی گشــتی یه كســانی  ــدا. ب ــه  كۆمه ڵگەكان ســه قامگیری ل
لــه   به ڕوونــی  پیــاودا  و  ژن  نێــوان  لــه   جیــاكاری  نه بوونــی  و 
نێوه رۆكــی میســاقی ڕێكخــراوی نه تــه وه  یه كگرتووه كانــدا هاتــووه . 
لــه  به شــی ئامانجه كانــی ڕێكخــراو لــه  مــاده ی یه كه مــدا جه خــت 
و  مــرۆڤ  مافــی  لــه   رێزگرتــن  پێویســتیی  له ســه ر  كراوه تــه وه  
ئازادییــه  بنچینه ییــه كان بــۆ هه مــوو تاكێــک به بــێ جیــاوازی به هــۆی 
ڕه گــه ز، زمــان، ئاییــن و به بــێ جیــاكاری لــه  نێــوان پیــاوان و ژنانــدا.
له ســه ره تای دروســتبوونی ڕێكخــراوی نه تــه وه  یه كگرتووه كانــدا 
ــی  ــه  ژنان ــه ت ب ــه ی تایب ــی لێژن ــووری و كۆمه اڵیه ت ــی ئاب ئه نجومه ن
داڕشــتنی  بــۆ  جیهانــی  ســه ره كیی  الیه نێكــی  وه ک  هێنــا  پێــک 
نێــوان  لــه   یه كســانی  هێنانه دیــی  بــه   په یوه ســت  سیاســه تی 
ڕه گــه زه كان و پێشخســتنی ژنــان. لــه  پــرۆژه ی جاڕنامــه ی جیهانیــی 
مافه كانــی مرۆڤیشــدا كــه  لــه  الیــه ن كــۆڕی گشــتیی ڕێكخــراوی 
نه تــه وه  یه كگرتــووه كان لــه  ١٠ی دێســامبری ســاڵی ١٩٤٨ ده رچوو، 
هــه روه ک  ڕه گه زه كانــدا.  نێــوان  لــه   كــراوه   بێالیه نــی  گه ره نتیــی 
لــه  نێوه رۆكــی جاڕنامــه دا هاتــووه : »مرۆڤــه كان هه موویــان بــه 
مافــدا.« لــه  كه رامــه ت و  یه كســانن  له دایــك ده بــن و   یه كســانی 

مرۆڤێــک  »هه مــوو  هاتــوه :  جاڕنامەکــە دا  لــه   هه روه هــا 
ئازادییــه   و  مــاف  هه مــوو  لــه   وه ربگــرێ  ســوود  هه یــه   بــۆی 
جیــاوازی  به بــێ  ڕاگه یاندنــه   لــه م  هاتــوه   كــه   بنچینه ییــه كان 
هتــد.« و  ئاییــن  یــا  زمــان  یــا  ڕه گــه ز  یــا  ڕه نــگ  به هــۆی 
یه كگرتــووه كان  نه تــه وه   ڕێكخــراوی  تــری  هه وڵه كانــی  لــه  
سیاســییه كانی  مافــه   لەســەر  ڕێككه وتننامه یه كــه   ده ركردنــی 

٢٥ی نوامبەر و یه كسانیی ڕه گه زی 
وەک به هایه كی گشتگیری جیهانی

شلێر مەحموودی
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ڕێككه وتننامه یــه دا  ئــه و  ده قــی  لــه   ١٩٥٢دا.  ســاڵی  لــه   ژنــان 
به شــداری  ده رفه تــی  واڵتــان  ده بــێ  كــه   كراوه تــه وه   جه خــت 
بكــه ن. دابیــن  ژنــان  بــۆ  خۆپااڵوتــن  و  ده نگــدان  لــه  
بــۆ  نێوده وڵه تــی  به ڵگه نامــه ی  گرینگتریــن  بڵێیــن  ده توانیــن 
پاراســتنی مافــی ژنــان و دابینكردنــی یه كســانیی ڕه گــه زی بریتییــه  
جیاكارییــه ک  چه شــنه   هــه ر  »نه هێشــتنی  ڕێككه وتننامــه ی  لــه  
گشــتیی  ڕێکخــراوی  الیــه ن  لــه   كــه    )CEDAW( ژنــان«  دژی 
لــه  ســاڵی ١٩٧٩ ده رچــوه ،  نه تــه وه  یه كگرتــووه كان  ڕێكخــراوی 
كــه  هه ڵبــه ت پێشــتر و لــه  ســاڵی ١٩٦٧ وه ک ڕاگه یاندنێــک لــه و 
ــه  پێشــه كی  ــه  شــێوه یه كی گشــتی ل ــه وه  ده رچووبــوو. ب ڕێكخراوه ی
و ماده كانــی ئــه و ڕێككه وتننامه یــه دا لــه  هــه ركام لــه  به شــه كانی 
لــه و هه واڵنــه  كــراوه  كــه   بــاس  دووه م و ســێهه م و چواره مــدا 
پێویســته  بــۆ نه هێشــتنی جیــاكاری دژی ژنــان ڕه چــاو بكرێــن و 
ــاو بكــه ن. ــوان ژن و پی ــی یه كســانیی نێ گه ره نتیــی دســته به ر كردن
پرســی به ره نگاربوونــه وه ی جیاكاریــی ڕه گــه زی لــه  زۆربــه ی 
به ڵگه نامــه  نێوده وڵه تییه كانــی تایبــه ت بــه  مافــی مــرۆڤ ئامــاژه ی 
و  مه ده نــی  مافــه   بــه   تایبــه ت  ڕێككه وتننامــه ی  وه ک  پێكــراوه ، 
و  ئابــووری  مافــه   ڕێككه وتننامــه ی  هه روه هــا  و  سیاســییه كان 
كۆمه اڵیه تــی و ڕۆشــنبیرییه كان. هه روه هــا ڕاگه یه نــدراوی كۆتایــی 
كۆنگره ی دووه می تایبه ت به  مه سه له ی ژنان له  شاری كۆپێنهاگی 
پێته ختــی دانمــارک لــه  ســاڵی ١٩٨٠ جه ختــی كردووەتــه وه  لــه  ســه ر 
ئــه وه ی ڕێوشــوێنی نیشــتمانیی به هێــز بگیرێتــه  بــه ر بــۆ گه ره نتیــی 
مافــی خاوه نداریــی ژنــان و هه وڵــدان بــۆ هێنانــه دی چاكســازیی 
و...... منــداڵ  سه رپه رشــتی  و  میــرات  مه ســه له ی  بــه   تایبــه ت 
یه كێكــی تــر لــه  هه نگاوه كانــی ڕێكخــراوی نه تــه وه  یه كگرتــووه كان، 
 ١٩٨٥ ســاڵی  لــه   بــوو  ژنــان  بــه   تایبــه ت  كۆنگره یه كــی  گرتنــی 
ــه  شــاری نایڕۆبــی  ــاوی »یه كســانی، گه شــه  و ئاشــتی« ل ــر ن له ژێ
ــه دا  ــه و كۆنگره ی ــی ئ ــه  ســه روبه ندی بەڕێوەبردن ــا. ل ــی كینی پێته خت
بــاش  ڕاده یه كــی  تــا  ڕه گــه زی  یه كســانیخوازیی  بزووتنــه وه ی 

دانپیانانێكــی جیهانــی بــه  خۆیــه وه  دیتبــوو، بــه  شــێوه یه ک كــه  ئــه و 
ــن. ــان داده نێ ــی ژن ــه وه ی جیهانی ــه  ســه رده می بزووتن ســه رده مه  ب

ئێران لەکوێی ئەو معادلە دایە!!!!!!!
ــاس  ــه  ب ــه  گشــتگیرانه ی ك ــه و هــه وڵ و پالن ــوو ئ ســه ره ڕای هه م
كــران له ســه ر ئاســتی جیهانــی بــۆ ده ســته به ر كردنــی مافەکانــی  
ــر ده ســه اڵتی كۆمــاری ئیســالمیدا جیاكاریــی  ــی ژێ ــه  ئێران ــان، ل ژن
ڕه گــه زی بــه  شــێوه یه كی سیســتماتیک په یــڕه و ده كــرێ لــه  هه مــوو 
بواره كاندا به  تایبه ت له  بواری ئابووری و سیاســیدا. قۆرغ كردنی 
ده ســه اڵتی سیاســی لــه  الیــه ن پیاوانــی ئایینیــی پــاش شۆڕشــی 
١٣٥٧ لــه  ئێــران، ده ورێكــی گــه وره ی لــه  ژێرپــێ خســتنی مافه كانــی 
ــه  دوای شۆڕشــه وه  هه مــوو دامــوده زگا یاســایی و  ــڕا. ل ــدا گێ ژنان
ــان و داڕشــتنی  ــی ژن ــۆ گۆشــه گیر كردن ــه كان كه وتنه خــۆ ب ئیداریی
یاســا و ڕێوشــوێنی تایبــه ت بــه  بیانــووی پیــاده  كردنــی ئایینــی 
ئیســالم، كــه  جیاكارییه كــی پالنداڕێــژەری دژەژنــی له خــۆ گرتبــوو.
بــۆ نمونــە لــە یاســای بنه ڕه تیــی ئێرانــدا ژنــان لــه  وه رگرتنــی 
پۆســتی ســه رۆک كۆمــار بێبــه ش كــراون وبەگشــتی لــه  یاســاكانی 
و  ژن  نێــوان  لــه   جیــاكاری  به ربــاو  به شــێوه یه كی  ئێرانــدا 
دەکــرێ.  ســه یر  دووه م  ڕه گــه زی  وه ک  ژن  كــراوه  و  پیــاودا 
ســه رچاوه ی  ئیســالمی  شــه ریعه تی  هۆیــه ی  بــه و  هه روه هــا 
به ڵگه نامــه  و  ئــه و  هه مــوو  ئێرانــدا،  لــه   یاســاكانه   ســه ره كیی 
كردنــی  ده ســته به ر  گه ره نتیــی  نێوده وڵه تییانــه ی  ڕێككه وتننامــه  
لــه  الیــه ن كۆمــاری ئیســالمییه وه   یه كســانیی ڕه گــه زی ده كــه ن، 
ــه   ــه و ڕێككه وتنامان ــه  گرینگترینــی ئ ــه وه . كــه  یه كێــك ل ڕه ت ده كرێن
پێشــتر  هــه روه ک  كــه   ســیداو،  ڕێككه وتننامــه ی  لــه   بریتییــه  
بــۆ  نێوده وڵه تییــه   به ڵگه نامــه ی  گرینگتریــن  پێكــرا  ئامــاژه ی 
پاراســتنی مافــی ژنــان و ده ســته به ر كردنــی یه كســانیی ڕه گــه زی.
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»لــە ســاڵی ڕابــردوودا ٢٤٣ ملوێــن ژن لــە جیهــان دا، لەالیــەن مێرد 
ــا  ــە تەنی ــەم ڕادەی ــازار دراون؛ ل ــەوە ئ ــە نزیکەکانیان ــک ل ــا یەکێ ی
ــارە  ــەو ئام ــردووە.« ئ ــان ک ــی و فریاکەوتنی ــان داوای یارمەت ٤٠٪ی
سەرســووڕهێنەرە، بێ دەنگیــی ٦٠٪یــی ژنانیــش بــە هەمــان شــێوە.
 Violence( ســەرەتا بــا بەکورتــی بزانیــن توندوتیژیــی دژبە ژنــان
ســادەی  زۆر  چییــە!  لــە  بریتــی  و  چییــە   )against Women
ــەزی،  ــای ڕەگ ــەر بنەم ــی لەس ــی زۆرەمل ــەر کردارێک ــەوە: ه دەکەین
لەالیــەن هــەر کەس/کەســانێکەوە کــە ببێتــە هــۆی هــەر جــۆرە 
ــوەی  ــە چوارچێ ــەوە دەچێت ــک، ئ ــییەکی ژن/ژنانێ ــازار و بێ بەش ئ
ــزی  ــا هێ ــی، تەنی ــەوە. ئاشــکرایە مەبەســت لــە زۆرەمل توندوتیژیی
ــی لەخــۆ  ــە زۆرەمل ــێ هەمــوو جۆرێــک ل ــە و دەتوان جەســتەیی نیی
ــود  ــی یاخ ــتەیی، سێکس ــێ جەس ــە دەتوان ــەم ئازاران ــا ئ ــرێ. ج بگ
و  بــە جوغرافیــا  تایبــەت  توندوتیژییانــە  ئــەم  بــێ.  دەروونــی 
کاتێکــی تایبــەت نییــە، واتــە ئەوپەڕشــوێنی و ئەوپەڕزەمەنییــە 
و بەشــێوەی بــەردەوام و لــە هەمــوو جوغرافیــاکان دا ڕوو دەدا. 
ــی  ــرن، توندوتیژی ــۆ دەگ ــاواز لەخ ــۆری جی ــش ج توندوتیژییەکانی
گوتاریمــان هەیــە هەتــا دەروونــی، سێکســی، حقووقــی، ئابــووری 
و جەســتەیی، تەنانــەت جۆرێــک لــە توندوتیژیمــان هەیــە کــە زۆر 
ــی  ــم توندوتیژی ــاوی دەنێ ــن ن ــش م ــراوە، ئەوی ــێ ک ــی ل ــەم باس ک
توندوتیژییشــمان  لــە  تــر  جۆرێکــی  ناگوتــاری.  یــا  بێ دەنــگ 
 )Domestic Violence( نێومــاڵ  توندوتیژیــی  بــە  کــە  هەیــە 
دەناســرێ، کــە دەتوانــێ هەمــوو ئەوانــەی یەکجــێ تــێ دا بــێ. 
ــوان  ــی نێ ــە ســەر پێوەندی ــر تیشــک بخەم ــەوڵ دەدەم زیات ــرە ه لێ
توندوتیژیــی نێومــاڵ و ســەربەخۆبوون/نەبوونی ژنــان لــە بــواری 
ئابوورییــەوە؛ واتــە واڵمــی ئــەم پرســیارە ڕوون دەکەمــەوە کــە ئایــا 
ــێ،  ــا نەب ــێ ی ــی هەب ــەوەی ســەربەخۆییی ئابووری ــی ئ ــک بەپێ ژنێ
ــە؟ ــژی هەی ــەڵ توندوتی ــەوەی لەگ ــەری بەرەوڕووبوون ــدە ئەگ چەن

توندوتیژیی نێوماڵ:
ڕەنگــە هەمــووان گوێمــان لــێ بووبــێ کــە بڵێــن، بنەماڵــە یــا 
ــەوە  ــان دەکەم ــەاڵم دڵنیات ــان، ب ــۆ ژن ــن شــوێنە ب ــاڵ ئەمنتری نێوم
ــراوە  ــی داخ ــە چوارچێوەیەک ــە بنەماڵ ــەوەی ک ــۆی ئ ــە. بەه وا نیی
توندوتیژییەکانــی  ڕادەی  کێشــراوە،  بــەدەوردا  حەســارێکی  و 
ئــەو  ســەرەڕای  نادیــارن.  ئێمــە  بــۆ  کاتــەکان دا  زۆربــەی  لــە 
بەربەســتانەش کــە لــەم بارەیــەوە هەیــە، بەپێــی لێکۆڵینــەوە 
شــوێن  نائەمنتریــن  بــە  نێومــاڵ  کارناســان  توێژینــەوەکان،  و 
کــە  دەزانــن،  منــدااڵن  کەمتریــش  بەڕادەیەکــی  و  ژنــان  بــۆ 
دەکــرێ. ئەزمــوون  توندوتیــژی  جۆرەکانــی  هەمــوو  لــەوێ دا 
- لــە توێژینەوەیەکــی ئێــران دا کــە بــە شــێوەی مەیدانــی لــە ژنــان 
کــراوە، ئاکامــی توێژینەوەکــە دەریدەخــا یەکەم جــۆری توندوتیژیی 
نێومــاڵ توندوتیژیــی عاتفــی، دەروونــی و گوتارییــە، کــە لــە 
زۆربــەی حاڵەتــەکان دا لەالیــەن مێــردەوە بەرامبــەر بــە هاوســەر ڕوو 
دەدا. گرینگی نــەدان بــە ویســت و خۆشەویســتیی ژنــان، دەرنەبڕینــی 
خۆشەویســتی بەرامبــەر بــە هاوســەر، جنێــودان و هات وهــاوار، 
جنێــوی پیــس بــە بنەماڵــەی هاوســەر، تــۆران و نەدواندنــی ژنــان 
ــە درگا و  ــە، ل ــەی دووالیەن ــەڵ کێش ــدی لەگ ــە پێوەن ــی ل بەتایبەت
دیــوار کوتــان، شــەق هەڵدان لــە ســفرە، گوشارخســتنە ســەر ژنــان 
بــە کــرداری تێکــەڵ بــە دەســتوور، منــەت کــردن بەســەر ژنــان دا بــە 
بیانــووی دابین کردنــی بژیــوی ژیانیــان، ســووک کــردن و بێ ڕێــزی 
پێ کــردن لەبەرچــاوی خەڵــک و... لــە دیارتریــن توندوتیژییەکانــی 

ــێ  ــە دەتوان ــەم توندوتیژییان ــێک ل ــەت بەش ــن. ئەڵب ــۆری یەکەم ج
لەالیــەن ئەندامانــی دیکەی بنەماڵەشــەوە بەرامبەر بــە ژنان ڕوو بدا.
لــە  بریتییــە  نێومــاڵ  توندوتیژیــی  دووهەمــی  جــۆری   -
توندوتیژیــی جەســتەیی یــا هەمــان فیزیکــی. هــەر بەپێــی ئامــاری 
ئــەو ســەرچاوەیە کــە لــە خــودی ژنانــی قوربانــی، نەخۆشــخانەکان 
ــەدی  ــا ٣٨ لەس ــراوە، ٢٥ ت ــس و دادگاکان وەرگی ــی پۆلی و بنکەکان
توندوتیژییەکانــی نێومــاڵ لــەدژی ژنــان ڕووی داوە. نزیــک بــە 
٣٨٪ی ژنانــی ئێــران النی کــەم یــەک جــار بــەرەوڕووی توندوتیژیــی 
جەســتەیی بوونەتــەوە. ڕادەی ئــەم توندوتیژییانــە لــە شــار و 
پارێزگاکانــی ئێــران جیــاوازە، بــەاڵم بەپێــی ئاکامــی گەاڵڵــەی 
میللیــی ژنــان کــە بــە ژمــارە و لەســەد دیــاری کــراوە، بــەاڵم 
ــۆری  ــی ج ــە تەرتیب ــا ب ــەم و تەنی ــێ ناک ــان پ ــرەدا ئاماژەی ــن لێ م
توندوتیژییــەکان ناویــان دێنــم: لــەو حاڵەتانــە دەتوانیــن ئامــاژە بە 
زللـــە لێــدان، ڕاکێشــان و پاڵ پێوەنــان، مشــت لێــدان، پێلەقــە، لــە 
مــاڵ دەرکــردن، بەکاربردنــی چەکــی ســارد و گــەرم بکەیــن. بەداخەوە 
بڕێــک لــە توێژینــەوەکان دەرخــەری ئــەوەن کــە تەنانــەت هەندێــک 
لــەو حاڵەتانــە لــە پێوەندی لەگــەڵ ژنانــی دووگیان دا ڕوویــان داوە.
- دواییــن جــۆری توندوتیــژی کــە مــن لێــرە باســی دەکــەم، 
توندوتیــژی و هەروەهــا دەســدرێژیی سێکســییە. لــەم بابەتــەدا 
توندوتیژیــی سێکســی، تەنیــا لــە پێوەنــدی لەگــەڵ مێرددایــە، 
ــە  ــی ب ــەدا گرینگ ــەو حاڵەت ــان ل ــەوەی ژن ــە ل ــی بریتیی ــە بەکورت ک
ویســتەکانیان لەوانــە ویســتی سێکســییان نــادرێ، یــا بەپێچەوانەوە 
ــا  ــە و ی ــان خــۆش نیی ــە پێی ــن ک ــک دەکرێ ــی کارێ ــە کردن ناچــار ب
ئیجــازەی بەکارهێنانــی کەل وپەلــی پێشــگیری لــە دووگیان بوونیــان 
ــەم  ــادرێ و... بــەاڵم حاڵەتەکــەی تــر کــە دەمــەوێ باســی بک پــێ ن
ــیی  ــازاری سێکس ــا ئ ــرەم ی ــانی مەح ــە ســەر کەس دەســدرێژی کردن
بەڵکــوو  نییــە،  دەگمــەن  و  تایبــەت  حاڵەتێکــی  کــە  نێوماڵــە، 
دیاردەیــە و لــە تاوانــە باوەکانــی کۆمەڵگــەی ئێــران بەئەژمــار 
ــە  ــا ل ــران، تەنی ــی ئێ ــتانی فەرمی ــی کاربەدەس ــی ڕاپۆرت دێ. بەپێ
ــا  ــیی براوخوشــک ی ــازاری سێکس ــدەی ئ ــاڵی ٩٥دا، ٥٢٠٠ پەروەن س
باوک وکــچ لــە دادگاکان دا تۆمــار کــراوە. ئەمــە لــە کاتێک دایــە، 
ئێمــە کــە بــاس لــە مەحــرەم یــا مەحــارم دەکەیــن، ئەندامانــی 
دیکــەی بنەماڵــە وەک خــاڵ و مــام و باپیریــش دەگرێتــەوە. هەروەها 
خزمــی دوورتریــش کــەوا هــەر لــە چوارچێــوەی بنەماڵــەدا تووشــی 
ــارەدا  ــەم ئام ــێ ل ــن، ل ــەاڵم نزیک ــن ب ــرەم نی ــن و مەح ــاوان دەب ت
ئاماژەیــان پــێ نەکــراوە و تەنیــا بــاس لــە بــرا و باوکــی قوربانییــە. 
لــەم حاڵەتــەدا دەســدرێژیکەر هەســت بــە ئەمنیــەت دەکا و پێــی وایــە 
تاوانەکــەی بــە شــاراوەیی دەمێنێتــەوە. ئــەم جــۆرە لــە توندوتیــژی 
نەرێنیتریــن کاریگەرییەکانــی لەســەر ژیــان و دەروونــی کەســی 
قوربانــی دەبــێ، بەجۆرێــک کــە لەوانەیــە هەتــا دواســاتەکانی 
تەمەنــی لەبیــری نەچێتــەوە و بــەردەوام برینێکــی ســەرئاوەاڵ بــێ. 
هــەروەک باسیشــم کــرد بەپێــی ئامــارە نێودەوڵەتییــەکان، نێومــاڵ 
بەتایبــەت لــە پێوەنــدی لەگــەڵ دەســدرێژی دا نائەمنتریــن شــوێنە بۆ 
ژنــان. هۆکارەکەشــی بــۆ هەســت بــە ئەمنیــەت کردنــی دەســدرێژیکەر 
دەگەڕێتــەوە، بــە واتایەکــی تــر تێچــووی دەســدرێژی کردنــە ســەر 
ــتی دا  ــە ڕاس ــکار. ل ــی تاوان ــۆ کەس ــرە ب ــە زۆر زیات ــێکی بێگان کەس
بێ دەردی ســەرترن  و  بەردەســتتر  زۆر  بنەماڵــە  کچانــی  و  ژنــان 
ــە  ــاوەڕ ب ــوننەت و ب ــۆی س ــوون بەه ــگ ب ــە. بێ دەن ــەو کەس ــۆ ئ ب
ئابــڕوو، شــەرم و حەیــای  پاراســتنی  بنەماڵــە،  »پیرۆزی«ـــی 
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ژنانــە و بەگشــتی چاوپۆشــی کــردن لــە مافــی تاکەکەســی بــۆ 
پاراســتنی بنەماڵــە، ســاختاری پیاوانــەی ئــەو شــوێنانەی کــە 
ــەن کــە  ــزان دامــەزراون، لــەو هۆکاران ــۆ پاڵپشــتی لــە خێ ــاو ب بەن
ــەکان دا. ــو بنەماڵ ــەن لەنێ ــەم تاوانان ــی ئ ــدەری زیاتربوون یارمەتی
ــەن  ــک لەالی ــە خەڵ ــژی ل ــەی توندوتی ــەم حاڵەتان ــاردنەوەی ئ ش
دەکا.  زیاتربوونیــان  و  تەشــەنە  بــە  یارمەتــی  دەســەاڵتەوە، 
ســەرەڕای هەوڵــی چاالکانــی مەدەنــی و هەروەهــا چاالکانــی بــواری 
 ،)Me too( مافــی ژنــان و بەتایبەتــی گەشــەی بزووتنــەوەی منیــش
بــەاڵم هێشــتا ژنــان لــە دەربڕیــن و باس کردنــی توندوتیژییەکانــی 
خــۆ  سێکســییەکەی  دەســدرێژییە  بەشــی  بەتایبەتــی  نێومــاڵ 
دەبوێــرن، ئــەو خۆبواردنــە هــەر وەک بــاس کــرا دەتوانــێ هــۆکار 
و پاســاوی وەک پاراســتنی چوارچێــوە و »پیرۆزی«ـــی بنەماڵــە 
نەکــرێ،  بــاس  هەتــا  کێشــەیەک  دەزانیــن  ئێمــە  بــەاڵم  بــێ؛ 
ــەن ژن و  ــەو دەگم ــەوە ئ ــەوە. بەداخ ــۆ نادۆزرێت ــی ب چارەسەرێکیش
کچانــەی وا دەنگیــش هەڵدەبــڕن، هیــچ پشــتیوانییەکی یاســایی یان 
ــەوە.  ــا دەمێنن ــەی پیاوســاالردا بەتەنی ــە کۆمەڵگ ــە و ل لەپشــت نیی
لــە حاڵەتــەکان دا کچێکــی مێرمنــداڵ کــە لەالیــەن  لــە یەکێــک 
مامــی تەمــەن چل ســاڵیەوە دەســدرێژیی کرابــووە ســەر، قازیــی 
ــوو: »تــۆ دەتوانــی بــە پێداگریــی خــۆت،  پەروەندەکــەی پێــی گوتب
مامــت لــە زینــدان بکــەی، بــەاڵم پێــم ناڵێــی چــۆن لەنێــو بنەماڵــەدا 
ســەر هەڵدێنــی؟« ئــەم وتەیــە یانــی ئــەوەی کــە دەســدرێژییەکە هــەر 
لــە دادگادا لەبیــر چووەتــەوە، ئــەوەی کــە لــە مێشــک دا دەمێنێتەوە، 
ســزای تاوانکارەکەیــە! زۆر ســەیرە وەک بڵێــی ئــەو کچــە مێرمنداڵــە 
ــەو  ــان و ئ ــە! بێ دەســەاڵتیی ژن ــەو تاوان ــی ئ ــۆی ڕوودان ــە ه بووەت
بــڕوا بــە پاراســتنی بنەماڵەیــە هەتــا ڕادەیــەک دزەی کردووەتــە نێــو 
ــی  ــە کچان ــکان دژب ــەت دا دای ــن حاڵ ــە چەندی ــە ل ــکەکانەوە، ک مێش
خۆیــان و بــە الیەنگــری لــە مێردەکانیــان، لــە دادگاکان دا شــایەدیی 
درۆیــان داوە. ڕەنگــە ســەیر بــێ و لــە ســەرەتادا وا بنوێنــێ چــۆن 
دایکێــک دەتوانــێ غەدرێکــی وا لــە منداڵــی خــۆی بــکا، بــەاڵم 
ئەگــەر لــە ڕاســتیی کۆمەڵگــەی پیاوســاالری ئێــران ورد دەبینــەوە، 
بۆمــان دەردەکــەوێ کــە شــتێکی زۆریــش ســەیر نییــە. دایکێــک 
ــی  ــە نادیاری ــێ، ل ــی دەترس ــۆی و منداڵەکان ــووی خ ــە داهات ــە ل ک
بنەماڵەکــەی  نەکردنــی  پشــتگیری  لــە  دەترســێ،  چارەنووســی 
دەترســێ، لــە هەڵوەشــانی بنەماڵــە و لەدەســت دانی ئــەو میچــەی 
تێی دایــە دەترســێ، ڕاســتییەکان بــەراوەژوو دەکاتــەوە، بــۆ ئــەوەی 
بنەماڵەکــەی ڕاگــرێ. ژنانــی قوربانــی لــە ئێــران دا و لــە پرۆســەی 
ژیانیــان دا بــە دەیــان جــار دەبنــە قوربانــی و لــە هەندێــک حاڵــەت دا 
مانــدووی مانــدوو دەبــن و چیــی دیکــە توانــای خۆڕاگرییــان نامێنــێ.

توندوتیژیی ئابووری:
ــەت و  ــە دەوڵ ــی ب ــی گشــتییە و پێوەندی ــووری بابەتێک ڕاســتە ئاب
ــەی  ــەر کات گەش ــەاڵم ه ــە، ب ــەوە هەی ــە نێودەوڵەتییەکان هاوکێش
ئابــووری لــە هــەر کۆمەڵگەیــەک دادەبــەزێ، ئــەوە ژنانــن کــە 
زیاتریــن زەرەر دەبینــن و بــاری گوزەرانــی ژیانــی ژنانــە کــە 
ــەت  ــە دەرف ــان ل ــە ژن ــە ســەر. چونک ــن هەڕەشــەی دەکەوێت زۆرتری
و پێداویســتییە ئابوورییــەکان بێ بەشــن، خاوەن دارییەتییەکیــان 
بەســەر ســەرچاوە بەرهەم هێنــەکان دا نییە، ئازادیــی کار لە دەرەوەی 
ماڵیــان پــێ نــادرێ یــا لەگــەڵ بەربەســتێکی زۆر بــەرەوڕوون، 
بۆیــەش زیاتریــن زەربــە لــە نالەباریــی دۆخــی ئابــووری دەبینــن. 
ــم  ــاکار بڵێ ــادە و س ــی س ــە زمانێک ــە ب ــەوەی ک ــەر ئ ــە س ــا بێم ب
ــووری بەنیســبەتی  ــی ئاب ــە؛ توندوتیژی ــووری چیی ــی ئاب توندوتیژی
ــا کەڵــکاژۆی  ــە لــە پێ نەدانــی تێچــوو و خەرجــی هەت ــان بریتیی ژن
ماڵــی لــە ژنــان و زەرەر لێــدان لــە کەل وپەلەکانیــان، کــە لــەم 
لــە  ئابــووری،  ســەربەخۆییی  دەڵێــن  پێــی  ئــەوەی  حاڵەتــەدا 
ژنــان دەســتێندرێ. بــا بزانیــن توندوتیژیــی ئابــووری لــە واتــا 
ئاســتی  لــە  توندوتیژییــە  ئــەم  چییــە:  خــۆی دا  گشــتییەکەی 

دەوڵەتــی و نێودەوڵەتییــش دا ڕوو دەدا و بریتییــە لــە بێ بــەش 
ئابــووری  ســەرچاوە  بــە  دەسڕاگەیشــتن  لــە  قوربانــی  کردنــی 
و  کەم فرۆشــی  لەوانەیــە،  یەکێــک  ئابلۆقــە  کــە  ماڵییــەکان  و 
پێویســتیش،  کاالی  پاوان کردنــی  یــا  قــۆرخ  و  گران فرۆشــی 
نموونــەی توندوتیژیــی ئابوورییــە لــە ئاســتی نێوخۆییــی واڵتێک دا.
بنەماڵــەدا:  لەنێــو  ژنــان  دژبــە  ئابووریــی  توندوتیژیــی   -
دیارتریــن و باوتریــن جــۆری توندوتیژییــە. ئــەم دیاردەیــە بــە 
شــێوەی ڕاســتەوخۆ دەبێتــە هــۆی پێبەندبوونــی ژن بــە پیــاو، 
ــراپ  ــەوەی خ ــەوەی کاردان ــڕای ئ ــە وێ ــە توندوتیژیی ــۆرە ل ــەم ج ئ
کاریگەریــی  کات دا  هەمــان  لــە  هەیــە،  ژنــان  بــۆ  نەرێنیــی  و 
قووڵیــش لەســەر پیــاوان دادەنــێ. چــون لــە وەهــا دۆخێــک دا 
ــان  ــی ژن ــرەوە، کارنەکردن ــارێکی زیات ــر گوش ــە ژێ ــاوان دەکەون پی
بەواتــای زیاتــر کارکردنــی پیاوانــە؛ کاتێــک پیاوێــک ڕێگــە بــە 
زیاتــر  گوشــاری  نــادا،  بنەماڵــە  تــری  ئەندامانــی  کارکردنــی 
دەچێتــە ســەر خــۆی و کاتێکــی کەمتریشــی بــۆ بنەماڵەکــەی دەبــێ 
و بەدڵنیایی یــەوە دڵەڕاوکــێ و سترێســی زیاتریشــی تــووش دەبــێ 
کــە ئــەوەش بــە نــۆرەی خــۆی کارتێکەریــی لەســەر پێوەندیــی 
ــەک  ــران زۆری ــە ئێ ــەوە ل ــەم حاڵەش ــێ. ب ــە دەب ــی بنەماڵ ئەندامان
ــن ژنانیــان کار بکــەن و لــە بــاری ســەربەخۆییی  لــە پیــاوان ناهێڵ
ــە  ــک ک ــی ئامارێ ــەن. بەپێ ــتیان دەک ــەوە تووشــی بەربەس ئابووریی
ــووەوە،  ــاو ب ــە ســاڵی ٩٧ ب ــتییەوە ل ــراوی بێهزیس ــەن ڕێکخ لەالی
لــەوێ دا ئامــاژە بــە بــەوە کرابــوو نزیکــەی ٢٢.٢٪ی ژنــان لەالیــەن 
بنەماڵەکانیانــەوە کەوتوونەتــە بــەر ئــازار و توندوتیژیــی ئابووری.
- بێ کاریــی ژنــان: بەپێــی ئامــاری ناوەنــدی ئاماری واڵتــی ئێران، 
ــی وتــەی  ــوون، کــە بەپێ ــێ کار ب ــە ســاڵی ٩٦دا، ب ــان ل ٣٢.٣٪ی ژن
خاوەن ڕایــان بێ کاریــی لەڕادەبــەدەری ژنــان بەهــۆی ڕەگەزیانــەوە، 
یەکێــک لــە دیارتریــن نیشــانەکانی بوونــی توندوتیژیــی ئابوورییــە. 
ســتراکتۆری ئابووریــی ئێــران، ســتراکتۆرێکی پیاوانەیــە و هــەر 
بــەو هۆیەشــەوە زۆربــەی ژنــان و لەوانــە تەنانــەت ژنانــی لێهاتــوو 
و شــارەزاش بــێ کار دەبــن. بوونــی ژنــان لــە کەرتــی نافەرمیــی 
دۆخــی  دامەزرانــدن،  و  ڕاهێنــان  لــە  هــەاڵواردن  ئابــووری دا، 
خراپــی دامــەزران و دەســمز، دۆخــی کاری ســەخت و ناخــۆش، 
دەسڕانەگەیشــتوویی بــە ســەرچاوەکانی بەرهەم هێنــان و هەروەهــا 
نەبوونــی شــوێنێکی تایبــەت و ســتاندارد بــۆ ڕاگرتنــی مندااڵنێــک کــە 
دایک وباوکیــان بــە ڕۆژدا لەســەر کارن و گرانیــی گرتنی پەرســتاریش 
ــی  ــە ژنان ــک ل ــە زۆرێ ــن ک ــی ژنان ــەی بێ کاری ــۆکارە دیاران ــەو ه ل
ــی  ــا نەبوون ــە نەتەنی ــدووە. کەوات ــەکان خزان ــە ماڵ ــای، ل بەتوان
کار و پیشــە و نەبوونــی بەرابــەری و یەکســانی لــە دەرفەتــی کار، 
نیشــانەی توندوتیژیــی ئابووریــی دژبــە ژنانــە، بەڵکــوو تەنانــەت 
نێــوەرۆک و چییەتیی پیشــەکان و ئاســتی داهاتیشــیان نیشــانەیەکی 
تــر لــەو توندوتیژییەیــە. لــە وەهــا دۆخێک دایــە کــە ژنانــی ناچــار 
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ــی  ــە النی کەم ــە و ب ــی بیم ــە حەق ــی ل ــە چاوپۆش ــان، ب و بێ دەرەت
لــە  بەتایبەتــی  ئەمــە  کــە  دەکــەن،  کار  دەســمزەوە  و  مووچــە 
پێوەنــدی لەگــەڵ ئــەو ژنانــەی وا خۆیــان سەرپەرشــتی ماڵــن ڕاســتە 
- هەرچەنــد پێوەندیــی بــەم بەشــەی بابەتەکــەوە نییــە، بــەاڵم پێــم 
ــان  ــۆ ژن ــت« ب ــەی »بێ سەرپەرەس ــە وش ــوادارم ل ــم هی ــە بڵێ خۆش
کەلــک وەرنەگــرن، کــە دەســتەواژەیەکی زۆر دژەژنانەیــە. بــەم پێیــە 
نەبوونــی کار بــۆ ژنــان یــا بوونــی کارێــک کــە بــە کەمتریــن مووچــە 
دەیانچەوســێنێتەوە، نیشــانەیەکی تــرە لــە توندوتیژیــی ئابــووری.
- هــەروەک پێشــتریش ئامــاژەم پــێ کــرد، توندتیژیــی ئابــووری 
بهێنــرێ.  بــەکار  ژنــان  دژبــە  جیــاوازدا  جــۆری  لــە  دەتوانــێ 
ژنــان  لــەوەی  بریتییــە  توندوتیــژی  لــە  جــۆرە  ئــەم  بەگشــتی 
لــە گەیشــتن بــە ســەرچاوە ماڵییــەکان بێ بــەش بکرێــن، جــا 
گشــتیی  سیاســەتی  دەتوانــێ  بێ بەش بوونــە  ئــەم  هۆکارەکانــی 
دەوڵــەت،  لەمپەرانــەی  ئــەو  یــا  بــێ،  جیهانــی  ئابووریــی 
دەکــەن. دروســتی  خۆیــان  بەنــۆرەی  ژنــان  مێــردی  یــا  بــاوک 
ــە،  ــوەی پیاوان ــان نی ــی ژن ــن میرات ــە دەڵێی ــە ک ــە ئێم ــۆ نموون ب
چوارچێــوەی  دەچێتــە  زەقــە،  هەاڵواردنێکــی  لــەوەی  بێجگــە 
بــە  ژنــان  دەســتی  لــەوێ دا  کــە  ئابوورییــەوە،  توندوتیژیــی 
ــەرع  ــورف و ش ــەی ع ــە ڕێگ ــات ل ــەرچاوەیەکی داه ــە س ــتن ب گەیش
ــن کار  ــەوەی بتوان ــۆ ئ ــان ب ــران ژن ــە ئێ ــترێ. ل ــاوە دەبەس و یاس
بکــەن، پێویســتییان بــە ئیجــازە و ڕێگەپێدانــی مێردەکانیــان هەیــە، 
ــەرکوت  ــۆ س ــۆش دەکا ب ــوار خ ــرە و ب ــی ت ــەش لەمپەرێک ــە ئەم ک
ــەڵ  ــدی لەگ ــە پێوەن ــران و ل ــە ئێ ــەر ل ــر. ه ــی زۆرت و پێ بەندییەک
هەندێــک لــەو کۆمپانییانــەدا کــە هەنگاوێــک چوونەتــە ئــەوالی 
یاســاوە، ئــەو ژنانــەی وا ســەڵتن پێویســتیان بــە ئیجــازەی بــاوک 
ــی  ــە ڕێگەپێدان ــردوون ب ــان ک ــە مەرجداری ــردن، وات ــۆ کارک ــە ب هەی
ــە  ــەرە ل ــەی نابەرامب ــەرەکان مووچ ــە لەمپ ــر ل ــی ت ــاوک. یەکێک ب
بەرامبــەر کاری یەکســان دا، واتــە ژنــان لــە پیــاوان مووچــەی کەمتــر 
وەردەگــرن لــە بەرامبــەر هــەر ئــەو بــڕە کارەدا. ڕوانگەیەکــی گشــتی 
هەیــە - کــە ڕەنگــە ســەرەکیترین هــۆکاری ئــەم کێشــانە بــێ - 
ــردن  ــە و کارک ــە کار نیی ــتیان ب ــان پێویس ــە ژن ــە ک ــش ئەوەی ئەوی
دیاردەیەکــی پیاوانەیــە، کەواتــە ئــەو ژنانــەی وا کار دەکــەن، بــە 
مووچــەی کەمتریــش ڕازی دەبــن، چون پیشــەی »سەرەکی«ـــی ئەوان 
ماڵدارییــە و دەبــێ ئــەو کلیشــە پیاوانــە قەبــووڵ بکــەن! هەربۆیــەش 
لــە کاتــی دامەزرانیــان لەســەر مافەکانیــان دەمەچەقەیەکــی کەمتــر 
ــان  ــی خۆی ــە ماف ــر ل ــەوە، زیات ــان دەبڕدرێت ــەوەی بۆی ــەن و ئ دەک
ــەرچ  ــەم کلیشــانە بەرپ ــر ئ ــە وشــیاریی زیات ــێ ب ــە دەب ــن، ک دەزان
بدرێنــەوە. ســەرەڕای هەمــوو ئــەم کێشــە و لەمپەرانــە، لــە هەندێــک 
ــت و  ــی نێوەڕاس ــەوان ڕۆژهەاڵت ــەک ل ــان و ی ــی جیه ــە ناوچەکان ل
ئێــران، لــە ڕوانگــەی عورفییــەوە ژنــان مافــی خاوەندارییەتییەکــی 
کەمتریــان هەیــە و مووچــەی ئــەو کارە »الوەکی«ـــیە )کاری دەرەوە(
یــان پێشکەشــی کاســبکاری ســەرەکیی بنەماڵــە دەکــەن یــا بە گوشــار 
لێیــان دەســتێندرێ و لــە کــرداردا هیــچ مافێکیــان بەســەر ئــەو 
ــاس  ــردووە. ب ــۆ بەدەســت هێنانی ک ــان ب ــە کاری ــە، ک ــەوە نیی پووڵ
لــە کاری »الوەکی«ـــی ژنــان کــرا، پێویســتە ئــەوە بڵێمــەوە کــە لــەو 
جۆرە کۆمەڵگەیانەدا، کار و پیشــەی »سەرەکی«ـــی ژنان ماڵداری و 
منــداڵ بەخێوکردنــە؛ کــە لــە بەرامبــەر ئــەو کارە تاقەت پڕووکێنەش دا 
هیــچ مافێکــی مــاددی و مەعنەوییــان بــۆ لەبەرچــاو نەگیــراوە. 
ســووڕی توندوتیــژی بــە توندوتیژیــی ئابوورییــەوە درێــژەی 
دەبــێ و ئــەم ســیکلە ڕاناوەســتێ، چونکــە ئــەو ژنانــەی وا قوربانیــی 
توندوتیژیــی ئابووریــن، واتــە تێچوویــان بــۆ دیــاری دەکــرێ و 
ناهێڵــن کار بکــەن یــا ئەگەریــش کار دەکــەن، لــە دۆخێکــی زۆر 
خــراپ دا کار دەکــەن، ناتوانــن بــە ســەربەخۆییی ماڵــی بگــەن و 
هەمیشــە پێ بەنــد دەمێننــەوە. ئــەم جــۆرە ژنانــە بەداخــەوە بەهــۆی 
پێویســتییەک کــە هەیانــە، لــە زۆربــەی حاڵەتــەکان دا لــەو ژنانــە 

دەبــن کــە هەمــوو توندوتیــژی و ئاکارێکــی ســەرکوتکەرانە قەبــووڵ 
دەکــەن و هــەر لــە جەغــزی توندوتیــژی دا دەمێننــەوە. پیشــەی بــاش 
و داهاتــی چــاک، لــەو ئامێرانــەن وا ژنــان لــە بەنــدی دیلــی ڕزگار 
دەکــەن. هــەر ئــەم ڕاســتییە لــە ڕاپۆرتــی ســاڵی ٢٠١١ی شــۆڕای 
ئورووپــادا ڕەنگــی دابــووەوە، لــەوێ دا هاتبــوو کــە نایەکســانی 
ــە  ــک ل ــەکان، خــۆی جۆرێ ــە ســەرچاوە ماڵیی ــە دەسڕاگەیشــتن ب ل
توندوتیژیــی ئابــووری ئەژمــار دەکــرێ. هــەر ئــەم نایەکســانییەش 
ــەرەوە  ــە س ــژی دەبات ــی توندوتی ــۆ قەبووڵ ــان ب ــییەلی ژن پوتانس
و دەبێتــە هۆکارێــک بــۆ ئــەوەی ژن هێــزی بڕیاردانــی دابــەزێ 
و ناچــار بــە درێــژەدان بــەو دۆخــە نالەبــارە بــێ کــە تێــی دا 
دەتلێتــەوە. لــە ڕاپۆرتــی ســاڵی ٢٠٠٦ـــی نەتــەوە یەکگرتووەکانیش دا 
ــە پێوەندیــی بــە  ــانیی داهاتێــک ک ــوو نایەکس ــەوە کراب ئامــاژە ب
هەاڵواردنــی ژنــان لــە بــواری وەک کار، داهــات، دەسڕاگەیشــتن 
بــە ســەرچاوەی ئابــووری یــا نەبوونــی ســەربەخۆییی ئابوورییــەوە 
هەیــە، تواناییــی ژنــان بــۆ بڕیــاردان و کردارێــک کــە لــە ویســتی 
ئــەوەش دا  خۆیانــەوە ســەرچاوە بگــرێ، دادەبەزێنــێ و لەگــەڵ 
چەندبارەیــان  بوونــەوەی  بــەرەوڕوو  بــۆ  دەکا  خــۆش  بوارێــک 
لەگــەڵ توندوتیژیــی دیکــە. ئەمــە بێجگــە لــەوەی کاریگەریــی لــەو 
چەشــنەی دەبــێ لەســەر ژنــان، بــواری ئابووریــی واڵتیــش بــەرەو 
داڕمــان دەبــا، بۆیــە ئــەو ڕێکخراوانــەی وا خەمخــۆری دۆخــی ژنــان 
و دۆخــی ئابووریــی واڵتەکەیانــن، ســااڵنێکە تەرکیزیــان خســتووەتە 
ســەر نەهێشــتن و النی کــەم کەم کردنــەوەی توندوتیژیــی ئابــووری.

کۆتایی و ئەنجام:
ــاژە  ــم ئام ــتی دەزان ــە پێویس ــەکەم دا ب ــی باس ــی کۆتایی ــە بەش ل
لەگــەڵ  بەرەنگاربوونــەوە  مانگــی  یــا  ڕۆژ  کــە  بکــەم،  بــەوە 
لــە ســاڵ دا  ئێمــە  نییــە  واتایــە  بــەو  دژبەژنــان،  توندوتیژیــی 
یــەک مانــگ یــا ڕۆژێــک دیــاری بکەیــن بــۆ دەنگ هەڵبڕیــن بــە 
ــان  ــە ژن ــە دژب ــەی ک ــەاڵواردن و توندوتیژییان ــوو ه ــەو هەم دژی ئ
ــەوە  ــان بێنێت ــەوەی وەبیرم ــۆ ئ ــە ب ــە ڕۆژێک ــوو ئەم ــرێ؛ بەڵک دەک
ــان  ــۆ نەهێشــتن و کەم کردنەوەی ــرداری ب ــی ک ــێ هەنگاوێک ــە دەب ئێم
هەڵێنیــن، هەتــا دەیگەیەنینــە ئــەو ئاســتەی کــە هــەر نەمێنــێ.
ــان، زۆر  ــە ژن ــی دژب ــۆری توندوتیژییەکان ــاگادارن ج ــەروەک ئ ه
زیاتــر لەوەیــە کــە مــن لێــرەدا باســم لــێ کــردن. ئــەوەی مــن هەوڵــم 
ئابــووری  کــە ســەربەخۆییی  بــوو  ئــەوە  بکەمــەوە،  ڕوونــی  دا 
چەنــدە دەتوانــێ ژنــان لــە ژیانێکــی ناخــۆش و پڕچەرمەســەری 
ڕزگار بــکا. بۆمــان دەرکــەوت ژنــان لــە جیهــان بەگشــتی و لــە 
ئێــران دا بەتایبەتــی لــە بەرامبــەر چ جــۆرە توندوتیژی گەلێکــی 
ڕۆژانــە و بــەردەوام دان و پێوەندیــی نێــوان ســەربەخۆییی ئابــووری 
و کەمتربوونــی توندوتیژییــەکان، چەنــدە پێوەندییەکــی دیــارە. 
ــت  ــتییە پشڕاس ــەم ڕاس ــا ئ ــوو دنی ــی هەم ــی زۆری توێژینەوەکان الن
ڕادەیەکــی  بــە  ژنــان  ئابووریــی  ســەربەخۆییی  کــە  دەکەنــەوە 
ــن  ــە نەتوانی ــد ڕەنگ ــەوە. هەرچەن ــەم دەکات ــژی ک بەرچــاو توندوتی
ــە  ــە ل ــەم دوو بابەت ــی ئ ــن پێوەندی ــەواوەوە بڵێی ــی ت بەدڵنیایی یەک
ــەر  ــە ه ــکاوییەوە ل ــەاڵم بەڕاش ــە، ب ــەت و مەعلوولیی ــۆری عیلل ج
ــە،  ــەربەخۆیان هەی ــی س ــێکی ئابووری ــان شوناس ــە ژن ــەک ک کوێی
توندوتیــژی لەدژیــان زۆر کەمتــرە؛ بەواتایەکــی تر یەکێــک لە بگۆڕە 
ســەرەکی و کاریگەرەکانــی کەم کردنــەوەی توندوتیــژی، نەهێشــتنی 
توندوتیژیــی ئابــووری و ســەربەخۆییی ئابووریی ژنانە. ڕاســتە بەو 
ناســیاوییەی لــە کۆمەڵگــەی ئێران و دەســەاڵتی کۆماری ئیســامیمان 
هەیــە، گەیشــتنی ژنــان بــە ســەربەخۆییی ئابوورییەکــی گونجــاو، 
ڕێگەیەکــی دوورمــەودا دەنوێنــێ، بــەاڵم ئێمــەی ژن، بــۆ نەهێشــتنی 
هەرگیــز.   بڵێیــن  نابــێ  هەرگیــز  توندوتیژییــەکان  و  هــەاڵواردن 
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کە چاو بە مێژووی مروڤایەتیدا دەخشێنین کەم نین ئەو ژنانەی 
ــە ئینســانییەکانی  ــە دەســتهێنانی ماف ــۆ ب ــاوان ب ــە شــانی پی شــان ب
پێــش  بوونەتــە  ژنــان  ئــەوە  تێکۆشــاون، زۆر جاریــش  خۆیــان 
قەراوڵــی ئــەو خەبــات و تێکۆشــانە. بــە درێــژای ٤٢ ســاڵ تەمەنــی 
ــۆ  ــوری و ب ــە دژی دیکتات ــات ب ــە خەب ــان ل ــاری ئیســالمی ژن کۆم
بەدەســتهێنانی ئــازادی و بەرابــەری بــە شــێوەی ڕاســتەوخۆ و 
ناڕاستەوخۆ بەشداریان لە جواڵنەوەی ڕزگاریخوازی گەلەکەماندا 
کــردووە. ژنانــی شۆڕشــگێری کــورد لــە ڕێــگای ئەندامەتــی لــە 
ــە  ــان ل ــردەوە جــێ پەنجەی ــە ک ــی ب ــە مەیدان ــەکان ل ــە کوردیی حیزب
نێــو شۆڕشــی کــورددا دیــارە و لــەو مەیدانەشــدا بــە دەیــان شــەهید 
گیانــی خۆیــان بەخــت کــردووە، ژنــان لــە مەیدانەکانــی دیکــەش، 
وەک چاالکــی مەدەنــی، ژینگەپارێــزی، مافــی ژنــان، مەیدانــداری 
دەکــەن و کــەم نیــن  ئــەو شــێرە ژنانــەی کــە بــەو هــۆکارە دەکەونــە 
بــەر پەالمــاری هێــزە ئەمنییەکانــی کۆمــاری ئیســالمی و دەســت 
بەســەر و زیندانــی دەکرێــن. لــەو سەنگەرەشــدا ژنــان بــە خۆڕاگری 
خۆیــان وانــەی خۆڕاگــری و بەرخــۆدان دەڵێنــەوە و ســروودی 
دەچرپێنــن. جیهانــدا  گوێــی  بــە  ســەرکەوتن  تــا  نەســرەوتن 
لــە مەوبــەدوا لــە هــەر ژمارەیەکــی گوڤــاری ژنــان، بــاس لــە ژیــان 
بەســەرهاتی یەکێــک لــە ژنانــی بەندکــراوی سیاســی کــورد دەکەیــن. 
لــە ژمــارەی ئەمجــارەی "ژنــان"دا بــاس لــە بەندکــراوی سیاســی 
کــورد ســوهەیال حیجــاب پارێــزەر و چاالکــی بــواری مافــی ژنــان 
دەکەیــن.     بەندکــراوی سیاســی کــورد ســوهەیال حیجــاب لــە 
دایــک بوویــی ســاڵی ١٣٦٩ی هەتــاوی خەڵکــی شــاری کرماشــان، 
٣ی  شــەممە  ڕۆژی  ژنــان،  مافــی  بــواری  چاالکــی  پارێــزەر، 
جۆزەردانــی١٣٩٨ی هەتــاوی  لەالیــەن هیــزە ئەمنییەکانــی شــاری 
ــی  ــە ئەمنییەکان ــە گرتنگ ــک ل ــەی یەکێ ــاران دەستبەســەر و ڕەوان ت
ــاڕد تمــەن   ــی ٣میلی ــە دانان ــەک ب ــاش ماوەی ــاران کــرا و پ شــاری ت
بارمتــە و بــە شــێوەی کاتــی تــا بەڕێوەچوونــی دادگا ئــازاد کرابــوو.
ئــەو هاوواڵتییــە دواتــر لــە الیــەن لقــی ٢٨ی دادگای شۆڕشــی 
شــاری تــاران بــە ســەرۆکایەتی دادوەر "محەممــەد مەقیســە" لــە 
ڕۆژی ٢٨ی ڕەشــەممەی ١٣٩٨ی هەتــاوی بــە تۆمەتــی تێکدانــی 
بیــر و ڕای خەڵــک بــە مەبەســتی دروســت کردنــی گــرووپ و 
پڕۆپاگانــدە بــە دژی ڕێژیمــی کۆمــاری ئیســالمی ئێــران ســزای 
١٨ســاڵ بەندکرانــی بەســەردا ســەپا. ئــەوە لــە حالێــک دایــە کــە بــە 
پێــی مــادەی ١٣٤ یاســای کۆمــاری ئیســالمی ئێــران ســەخت تریــن 
ســزا بــۆ ئــەو تۆمەتانــە ٥ســاڵ ســزای بەندکــران لە بەرچــاو گیراوە. 
کــە دواتــر بــە پێــی هەواڵــی تــۆڕە کۆمەاڵیەتییەکانــی نزیــک لــە 
کۆمــاری ئیســالمی لــە ڕیکەوتــی ١٧ی پووشــپەڕ ١٤٠٠ی هەتــاوی 
ســزای  بەندکرانــی ئــەو هاوواڵتییــە ١٢ســاڵ بەندکــران ڕاگەیەنــدرا. 
ســوهیال حیجــاب لــە ڕۆژی شــەممە ٣ی جۆزەردانــی ١٣٩٩ی 

لقــی ٣٦ی  بــۆ دادگا و ســەردانی  لــە کاتــی ڕۆیشــتن  هەتــاوی 
ســەرۆکایەتی  بــە  تــاران  شــاری  لــە  پێداچوونــەوە  دادگای 
 ٨ بەنــدی  ڕەوانــەی  و  دەستبەســەر  بەرزگــەر"  "ئەحمــەد 
کــرا. وەرامیــن  قەرچەکــی  بەندیخانــەی  ژنانــی"  "بەنــدی  واتــە 
ســوهەیال حیجــاب هــاوکات لەگــەڵ هاوبەندێکــی خــۆی بــە نــاوی 
لــە نامەیــەک بــۆ ڕای گشــتی بــەم شــێوەیە  زەینــەب جەاللیــان 
ــە بارودۆخــی خۆیــان دەکــەن: ئێمــە بەندکراوانــی سیاســی  بــاس ل
و  ســەرەرۆ  تێــرۆر،  تــرس،  کۆمــاری  الیــەن  لــە  کــە  ســااڵنێکە 
خۆســەپێن بە ســەر خەڵکی برســی و چەوســاوە لە هەموو مافێکی 
ئینســانی بێبــەش کراویــن و لــە دادگای کۆمــاری ئیســالمی ئێرانــدا 
بەبــێ بوونــی پارێــزەر و بەبــێ هەبوونــی عداڵــەت بــە بەنــد کــران 
مەحکــووم کراویــن. لــە بەرامبەرهــەر جــورە ئەشــکەنجەی ڕۆحــی 
و ڕوانــی و جەســتەیی  کۆمــاری ئیســالمی ئێــران ڕاوەســتاوین و 
تــا ئێســتاش لــە ســەرەتاییترین مافەکانــی مــرۆڤ بێبــەش کراویــن.
ئێــران  ئیســالمی  کۆمــاری  دیکتاتــوری  دەســەاڵتی 
فێــڵ  و  درۆ  بــە  جۆراوجــۆر  هــۆکاری   بــە  جــار  چەندیــن 
ڕەوانــەی  ئێمەیــان  لێپرســینەوە  بیانــوی  بــە  کەڵــەک  و 
کــردووە. لێپێچینــەوە  و  ئەشــکەنجە  بــە  تایبــەت  شــوێنی 
یاســایەکی  و  ڕێســا  هەمــوو  لــە  دوور  لێپرســینەوەیەک 
کەڵــک  بــە  و  جەســتەیی  ئەشــکەنجەی  لەژێــر  و  مرۆڤایەتــی 
دەورانــی  شــێوەی  بــە  و  کەلەپچــە  و  بەنــد  پــێ  لــە  وەرگرتــن 
مەینەتــی  لــە  بەشــێکە  کــە  ناوڕاســت  ســەدەکانی  و  کۆیالیەتــی 
و چەوســانەوەی ئێمــە. بەڕاســتی ڕەگــەزی ژن و بوونــی ئێمــە ئەونــدە 
بــەم  ئێمــە  ڕاگوازتنــی  بــۆ  کــە  ئێــران  ئیســامی  کۆمــاری  بــۆ  ترســێنەرە 
بکــەن؟ زنجیرمــان  و  کەلەپجــە  و  پارێــزەر  چەندیــن  بــە  واتــە  شــێوەیە 
ــە نامەکەیانــدا بــاس  "ســوهەیال حیجــاب" و "زەینــەب جەاللیــان" ل
لــەوە دەکــەن کــە ئێمــە کۆمــاری ئیســالمی ئێران بە فەرمی ناناســین 
و بــە گشــتی ڕەتــی دەکەینــەوە. هەروەهــا بــە هیــچ شــێوەیەک 
داوای مەرەخەســی و داوای لێبــوردن لــە کۆمــار ئیســالمی ناکەیــن، 
چونکــە کەســێک داوای لێبــوردن دەکات کــە هەڵەیەکــی کردبــێ. 
ئێمــە دەنگــی دلێــری داواکارییەکانــی خەڵکیــن و دەنگــی پاراســتنی  
واڵتەکەمانیــن. دەســتچووی  لــە  هاواڵتیانــی  مەدەنــی  مافــی 
ــە بەشــێکی تــری نامەکــەدا بــاس لــە شــوێنی ڕاگیرانــی خۆیــان  ل
کــراون،  بەنــد  ئاســایی  تۆمەتبارانــی  لەگــەل  دەڵێــن  و  دەکــەن 
جــودا  یاســای  شــێوەیەک  هیــچ  بــە  بەندیخانــە  بەرپرســانی 
کردنــەوەی بەندکراوانیــان لــە ســەر ئــەو تۆمەتانــەی کــە لەســەری 
بەندکــراون ڕەچــاو نەکــردووە. کــە ئــەوە پێشــێل کردنــی ئاشــکرای 
ــەوە دەکــەن و  ــی سیاســییە. هەروەهــا ئیشــارە ب ــی بەندکراوان ماف
دەڵێــن ســەیر ئەوەیــە کــە ســەرۆکی دەزگای  قەزایــی کۆمــاری 
ئیســالمی ئێــران لــە وتوێژێکــدا لــە گــەڵ دەنــگ و ڕەنگــی کۆمــاری 
ئیســالمی ئێــران قســە لــە ســەر ئــەوە دەکات کــە بەندکراوانــی 
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و  ڕابگیرێــن  جیــاواز  و  تایبــەت  شــوێنی  لــە  دەبــێ  سیاســی 
ــەت هەڵســوکەوتیان  ــز و حورم ــێ بەڕێ ــی سیاســی دەب بەندکراوان
لــە  و  پڕۆپاگاندایــە  تەنیــا  قســانە  ئــەو  بــەاڵم  بکــرێ،  گــەڵ  لــە 
درووســتە. پێچەوانەکــەی  بەڵکــوو  و  نییــە  دیــار  کــردەوەدا 
ــی  ــن شــوێنی ڕاگرتن ــد کراوی ــی بەن ــەی لێ ــە ئێم ــەو شــوێنەی ک ئ
ژنانــی تووشــبووی بــە مــادە هوشــبەرەکان و ژنانــی زیــان دیتــووی 
کۆمەڵگــەن کــە دەبــێ لــە شــوێنی تایبــەت دا چارەســەر بکریــن 
ــە. ــو کۆمەڵگ ــەوە نێ ــن و بگەرێندرێن ــۆ دابنێ ــان ب ــی فیرکاری و خول
تێپەڕاندنــی  خەریکــی  کــە  حالێکــدا  لــە  حیجــاب  ســوهەیال 
ســزاکەی بــوو لــە ڕێکەوتــی ٢٥ی ڕەزبــەری ١٣٩٩ی هەتــاوی 
ــی  ــرا و تۆمەتێک ــە بانگهێشــت ک ــەن بەرپرســانی بەندیخان ــە لەالی ل
پڕۆپاگاندەبــە  بوولــە  بریتــی  ڕاگەیەندراکــە  پــێ  تــازەی 
مەبەســتی  بــۆ  کــە  ئێــران،  ئیســالمی  کۆمــاری  ڕێژیمــی  دژی 
کــرا.  تــاران  شوڕشــی  دادگای  ٢ی  لقــی  ڕەوانــەی  لێکۆڵینــەوە 
ئــەو هاوواڵتییــە بــەردەوام لــە چاوپێکەوتــن و پێوەنــدی گرتــن 
وهــەر  کــراوە  درووســت  بــۆ  کێشــەی  بنەماڵەکــەی  لەگــەڵ  
دەروونــی  تێکدانــی  تووشــی  بەهانــەی جۆراجــۆر  بــە  و  جــارە 
لەالیــەن بەرپرســانی بەندیخانــە و ناوەنــدە ئەمنییــەکان بۆتــەوە.
دادگای  هەتــاوی  ســەرماوەزی١٣٩٩ی  دوشــەممە١٠ی  ڕۆژی 
ــە  ــەڵ دوســییە تازەکــەی ب ــە گ ــدی ل ــە پیوەن "ســوهەیال حیجــاب" ل
تۆمەتــی  بــە  کــە  بەرێوەچــوو  ئەفشــاری"  "ئیمــان  ســەرۆکایەتی 
پڕۆپاگانــدە بــە دژی ڕێژیــم کۆمــاری ئیســالمی ئیــران و هەروەهــا 
قســەکردن لەگــەڵ دەرەوەی بەندیخانــە دادگایــی و مەحکــوم کــرا.
ــاوی  ــە ن ــی ب ــی خۆی ــاو بەندییەک ــەڵ ه ــە گ "ســوهەیال حیجــاب" ل
"ســەبا گردئەفشــان" )کە لەســەر نارەزایەتی دەربڕین ســەبارەت بە 
حیجابــی ئیجبــاری دەستبەســەر و محاکمــە کرابــوو( لــە ڕاهــڕەوی 
بــە  دەربڕیــن  نارەزایەتــی  و  دایەمانگرتــن  دەســتیان  بەندیخانــە 
هەڵســوکەوتی ســەرۆکی بەندیخانــە، کــە مافــی پێوەنــدی گرتنــی 
لەگەڵ بنە ماڵەکەیان لێ زەوت کردبوون. کە دواتر بە قسە کردنی 

ــە  ــی ســەرۆکی بەندیخان ــەڵ دایکــی و بەڵێن ســەبا گردئەفشــان لەگ
ــا.   ــان هێن ــە مانگرتنەکەی ــان ب ــان کوتایی ــەوەی مافەکانی ــە گەراندن ب
ســوهەیال حیجــاب شــەممە ٢٢ی گەالوێــژی ١٤٠٠ی هەتــاوی 
مەرەخەســی  ٧ڕۆژ   مــاوەی  بــۆ  بارمتــە  دانانــی  دانانــی  بــە 
کــرا  ئــازاد  بەندیخانــەی قەرچەکــی ورامیــن  لــە  پێــدرا و  کاتــی 
بەندیخانــە.  بــۆ  گرایــەوە  مەرەخەســییەکەی  کۆتایــی  پــاش  و 
دوایــی ماوەیــەک لەبــەر نەبوونــی پاکوخاوێنــی ئــاو و پێداویســتی 
دەرمانــی تووشــی نەخۆشــی بــەردی گورچیلــە دەبــێ و لــە الیــەن 
پزیشــکی بەندیخانــە ئــەوە پشتڕاســت کرایــەوە کــە بــۆ چارەســەر، 
ناوبراو پێویستی بە پزیشک و نەخۆشخانە لە دەرەوەی بەندیخانە 
هەیــە، بــەاڵم لــە ئــاکام دا هیــچ واڵمێکــی ڕوونی  پــێ نادرێتەوە و لە 
زیندانیــش هیــچ هەوڵێــک بــۆ چارەســەری نەخۆشــییەکەی نــادرێ .  
دواتــر ســوهەیال حیجــاب ٢٨ی خەرمانانــی ١٤٠٠ی هەتــاوی لــە 
ــازی  ــۆ نەخۆشــییەکەی و ڕێگریەکانی)ق ــی چارەســەر ب ــە نەبوون ب
بــۆ  دەرەوەی  نەناردنــە  لەمــەڕ  زینــدان(  بەســەر  چاوەدێــر 
دۆســییە  لــە  وەردان  دەســت  کاتــدا  هەمــان  لــە  چارەســەر 
بەندکراوانــی  ســەر  خســتنە  گوشــار  سیاســی،  بەندکراوانــی 
سیاســی، بــۆ مــاوەی ١٤ ڕۆژمانــی لــە خــواردن گــرت. کــە ڕۆژی 
یەکشــەممە ١١ی ڕەزبــەری ١٤٠٠ی هەتــاوی لــە ســەر بەڵێنــی 
دانــی ســەرۆکی بەندیخانــەی ئیڤیــن کۆتــای بــە مانگرتنەکــەی هێنــا. 
زۆر  و  توندوتیژانــە  شــێوەی  بــە  هاوواڵتییــە  ئــەو  دواتــر 
دوور  وەرامیــن   قەرچەکــی  بەندیخانــەی  لــە  بێڕێــزی  بــە 
کــە  ســنە  شــاری  ناوەنــدی  بەندیخانــەی  بــۆ  خرایــەوە 
دەکات. تێپــەر  حوکمەکــەی  بەندیخانەیــە  لــەو  ئێســتا  تــا 
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زۆرینــەی زانایــان لەســەر ئــەوە  هــاوڕان کــە توندوتیــژی لــە مرۆڤــدا 
زاتییــە. هــەر لــە لێکۆڵینــەوەی باستانناســەکان ئــەو ڕاســتییە دەرکەوتــووە 
کــە توندوتیــژی و ئاشــتی لــە تایبەتمەندییــە هــەرە بەرچاوەکانــی مــرۆڤ 
بــووە, کەوایــە هــەر وەک ئاشــتی کــە بەشــێک بــووە لــە خــووی مــرۆڤ، 
توندوتیژیــش بەشــێک بــووە لــەو دەروونیاتــە و ڕوحیاتــە، بــەاڵم مەســەلە 
ئەوەیــە بۆچــی مــرۆڤ زیاتــر توندوتیــژی بــەکار دەهێنــن تــا ئاشــتی؟!
گەیشــتن  بــۆ  ئاســانترە  ڕێگایەکــی  پــێ  توندوتیژیــان  ئایــا 
بــەکار  بــە  کــە  وایــە  پێیــان  یــان  ئامانجەکانیــان  بــە 
دەقۆزێتــەوە؟! بۆخــۆی  بەرژەوەنــدی  زۆرتریــن  هێنانــی, 
 بۆچــی زیاتــر لــەوەی کــە بــاس لــە ئاشــتی بکــرێ، بــاس لــەوە بکــرێ 
کــە مــرۆڤ چــۆن دەتوانــێ ئاشــتی پێــک بهێنــێ و ڕێــکار و پێشــنیارەکان 
بێنێتــە بەربــاس، زیاتــر بــاس لــە جۆرەکانــی توندوتیــژی و هۆکارەکانــی 
هەڵدەســوڕێنێ. توندوتیــژی  بنەمــای  لەســەر  زیاتــر  باســەکە  و  دەکا 
بابەتێــك ڕوون کەینــەوە و  بمانهــەوێ  ئــەوەی  بــۆ  دیــار و ڕوونــە 
دەبــێ  بدەیــن،  کردنــی  چارەســەر  هەوڵــی  پاشــان  و  هەڵیســەنگێنین 
هۆکارەکانــی بزانیــن؛ مێــژووی ئــەو بابەتانــە و چۆنییەتییــان ئاشــکرا 
ــە  ــە هەمــان کاتیشــدا ل ــە ل ــەوکات چارەســەری بکەیــن. پێموای بکەیــن و ئ
بەرامبــەر ئــەو کارانــە، ئــەو لێکۆڵینەوانــە و بەدواداچونــەکان، دەبوایــە بــە 
ــا  ــەوەی تیشــک خراب ــر، ل ــەک کەمت ــر ن ــان زیات ــژە و ی ــان ڕادە و ڕێ هەم
ســەر ئاشــتی، کــە خاڵــی بەرانبــەری توندوتیژییــە، بــە هەمــان شــێوە و بــە 
هەمــان ڕێســا و چوارچێــوەکان شــیکاری بــۆ کرابــا، ڕوون کرابایــەوە و 
هۆکارەکانی و بوون و نەبوونی، الوازی و پتەو بوونی باس کرابا، شی 
کرابایــەوە و تێکــەڵ بــە گفتوگــۆ و تەنانــەت قوتابخانــە و زانکــۆکان کرابــا.
ئــەوەی کــە ئــەو مەســەلەیە تــا ئــەو ڕادەیە نەکراوە، بەڕاســتی وشــیارانە 
کــەس  هێندێــک  بــۆ  توندوتیــژی  بەڕاســتی  ناوشــیارانە؟  یــان  بــووە 
ــە. ــەوە و بەدوادچوون ــی لێکۆڵین ــا؟ خــۆی جێ ــان ن ــە ی ــدی تێدای بەرژەوەن
بــە  و  کۆنــە  دیاردەیەکــی  توندوتیــژی  کــرا  بــاس  وەک  هــەر 
ئاشــتی.  وەک  هــەر  زیندوویــە  و  هەیــە  مــرۆڤ  مێــژووی  درێژایــی 
و  هەبــێ  ئاشــتی  کــە  دەکا  پێیــدا  مانــا  توندوتیــژی  کاتێــک 
ژنانیــش  بــە  دژ  توندوتیــژی  بەداخــەوە  هــەروا.  بەپێچەوانــەش 
کۆنــی  مێژوویەکــی  و  ڕابــردوو  کــە  توندوتیژییانەیــە  لــەو  یەکێــک 
نییــە. زەمانــی  بازنەیەکــی  و  واڵت  و  گــەل  بــە  تایبــەت  و  هەیــە 
نەبــووە.  بەربــاو  ئــاوا  کــە  ئــەوڕۆ  توندوتیــژی وەک  پێشــتر   زۆر 
ئــەوەی کــە  بــە هــۆی  بــەاڵم  ئــەو کردەوانــە هــەر هەبــوون  هەڵبــەت 
ژیانــی کۆمەاڵیەتــی زۆر ســەخت بــوو، تاریفەکانیــش زۆر ســەرەتایی 
توندوتیژییــەوە.  قالبــی  نەدەچوونــە  بابەتانــە  لــەو  هێندێــک  بــوون، 
هــەر دەکــرێ ئــەوە بکەینــە یەکێــک لــە پێــوەرەکان بــۆ هەڵســەنگاندنی 
بــاری ســامەتیی دەروونیــی تاکەکانــی کۆمەڵگەیــەک، بــەو جــۆرە کــە 
توندوتیــژی لــەو کۆمەڵگەیــە چ کردەوەیــەک دەگرێتــەوە یــان چ شــتێک 
دەچنــە خانــەی توندوتیژییــەوە؟ دیــارە هــەر بــەو ڕادەیــەی کــە چەمکــەکان 
زیاتــر بــن، بابەتــەکان زیاتــر بــن، تاریفــەکان ڕوونتــر و دەقیقتــر بــن، 
بــە هەمــان ڕادەش ئــەو کۆمەڵگەیــە  وشــیارتر و ســەاڵمەتترە. هــەر 

وەک مافەکانــی  هــەر کۆمەڵگەیــەک مافــەکان زیاتــر و باشــتر و ڕوون 
و دەقیقتــر بناســێ، ســنوورەکانی بزانــێ، بــە نیســبەت خــۆی و کۆمەڵگــە 
و دەســەاڵت ئاگاتــر و زاناتــر بــێ، بــە هەمــان ڕادەش ئــەو کۆمەڵگەیــە 
وشــیارتر و ئاگاتــر بــۆ ئــەو بابەتانــە و بــە پێچەوانــە هەتاکــوو ئــەو 
بابــەت و شــتانە کەمتــر بــن ئــەو کۆمەڵگەیــە ناســامەتتر و نائاگاتــرە.
کەوایــە ئــەو بابەتانــە هەمیشــەیین و هەمیشــە بــوون، مەبەســت ئــەو 
پێشــکەوتنی  هــۆی  بــە  کــە  حاڵەتانــەی  ئــەو  نــەک  زاتییانەیــە،  بابەتــە 
پێــش. هاتوونەتــە  ئینســانی  کۆمەڵگــەی  بــۆ  تێکنۆلــۆژی  و  پیشــەیی 
توندوتیــژی کردەوەیەکــە، قســەیەکە، ڕەفتارێکــە کــە کاریگــەری خراپــی 
جەســتەیی و دەروونــی لەســەر تــاک هەبــێ جــا ئاگاهانــە یــان نائاگاهانــە؛ 
یــان بەپێچەوانــە کــردەوە و ڕەفتارێکــە کــە دەبــا ئەنجــام درابــا و نەکــراوە.
گوتمــان  کــە  شــتانەی  ئــەو  هــەر  ژنانیــش  بــە  دژ  توندوتیــژی 
ــە پرســی ژنــان دا ئــەو بابەتانــە زیاتــر  دەگرێتــەوە بــەو جیاوازییــە کــە ل
سروشــتی  لــە  ژن  کــە  ئــەوەی  هــۆی  بــە  بەرباوتــرن  و  وردتــر  و 
ژیانــی دا هێندێــک حاڵەتــی تایبەتتــری بــە نیســبەت پیــاو هەیــە، وەک 
دوو گیــان بــوون، وەک ســووڕی مانگانــە و کۆمەڵێــک حاڵەتــی دیکــە. 
بــەاڵم توندوتیــژی بۆچــی ڕوو دەدات، زۆرن ئــەو هۆکارانــەی دەبنــە 
هــۆی توندوتیــژی دژی ژنــان، کــە هێندێــک هــۆکار جیهانیــن و هێندێکیــش 
حاڵەتــە  واڵتانــە.  بــەو  تایبــەت  و  نێوخۆیــی  کۆمەڵێکیــش  و  ناوچەیــی 
ــرۆڤ بەســەر ژن و  ــە دابەشــکردنی م ــاوازی ڕەگەزیی ــی جی جیهانییەکان
ــە  ــە ڕووی چەمکــەوە، بەڵکــوو ب ــە حاڵەتێکــی ئاســایی و ل ــەک ب ــاوە  ن پی
ــەو دوو ســەرچاوە ئینســانییە،  ــەوەی ئ حاڵەتێکــی ڕەگــەزی و زەق کردن
ــە  ــا، وەک کاری پیاوان ــەکان دا دەردەخ ــە شــتە جیهانیی ــەوەش خــۆی ل ئ
و ســەخت یــان کاری ئاســان و ژنانــە، یــان بــە شــێوە و جــۆری کار، 
کاری ژنانــە و کاری پیاوانــە وەک کارە ســەللیقەییەکان یــان خوێندنــی 
ــەر،  ــە ناســراوە، هون ــان ژنان ــە ی ــە زانســتی پیاوان ــە ب ــک زانســت ک هێندێ
ــە  ــاری، کوڕان ــە پیشــەی کەرەســتەی ی ــەت ل ــەکان، تەنان مۆســیقا و یاریی
ــر  ــی ت ــەو جــۆرە. هۆکارێک ــە ل ــەت و مەســەلەی دیک ــە و زۆر باب و کچان
ــەوەش  ــەوە کــە ئ ــەن پیاوان ــە الی ــان دەســەاڵتخوازی ل ــی ی خــۆ بەزۆرزان
دەگەڕێتــەوە ســەر جــۆری پــەروەردە لــە قۆناغەکانــی ســەرەتایی ژیانــدا و 
لــە الیەکــی دیکەشــەوە بــە هــۆی بەســتێنی الوازی کۆمەڵگــە بــە نیســبەت 
ئــەو بابەتــە. چونکــە کاتێــک ژن لــە ئاســتی پیــاو دانەنــرێ هەلــەکان و 
ــە  ــاوان ل ــاوان زیاتــر دەبــێ و پی ــدا بــۆ پی ــە ڕەهەنــدی ژیان دەرفەتــەکان ل
ڕێــژە و ڕادەیەکــی کەمتــر و بــە هــەوڵ وتێکۆشــانێکی کەمتــر دەگەنــە 
ئابــووری  بابەتــی  و  خوێنــدن  و  کار  دیتنــەوەی  وەک  ئامانجەکانیــان 
وســەرکەوتنی ڕاحەتتــر و ئاســانتر لــە هەمــوو بەشــەکانی دیکــەی ژیانــدا، 
چــۆن لــەو حاڵەتــە دا پیــاوەکان لــە ئاســت و بازنــەی خۆیانــدا پێکــەوە 
دەکەونــە ڕکابــەری -جیــا لــە ســالم یــان ناســالمبوونی ئــەو ڕکابەرییانــە 
ئاســتەدا  لــەو  ئینســانی  کۆمەڵگــەی  نیــوەی  ئاســانی  بــە  زۆر  و   -
ــی  ــان دەکــەن و بەردەوامیــش هەوڵ ــان النیکــەم زۆر الوازی دەســڕنەوە ی
الواز کردنیــان دەدەن. هۆکارێکــی دیکــە و گرینــگ سیاســەتە کــە ڕادەی 
بەشــداری ژنــان لــە سیاســەت دا چەنــدە؟ دیــارە هەرچەنــدی کــە ڕێــژەی 
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ــە  ــی سیاســەتەدا ب ــە جیهان ــێ ل ــر ب ــی وشــیار زیات ــەت ژنان ــە تایب ــان ب ژن
هەمــان ڕادە دەکــرێ زیاتــر و باشــتر هــەوڵ بــدرێ لــە ئاســتی جیهانــی و 
نێونەتەوەیــی دا، کــە وەک ســەرچاوەیەک بــۆ ئــەو بابەتــە چــاو لێدەکــرێ. 
چونکــە ئــەو جــۆرە ژنانــە هــەم لــە کۆمەڵگەکەیانــدا دەژیــن وەک تاکێــک، 
هەمیــش بــە کار کــردن لــە ڕێکخــراوەکان وەک کۆمەڵێــک کــەس دەتوانــن 
لــە بــواری کەلتــووری و داب و نەریتــی کاریگــەری دانێــن و هەوڵــی 
گۆڕیــن و الواز کردنــی کەلتــوور و داب و نەریتــە هەڵــە و نابەجێیــەکان 
بــدەن و لــە الیەکــی دیکــەوە بــە بەشــدارییان لــە جیهانــی سیاســەتدا، 
هەوڵــی  دەســەاڵت،  و  حکومییــەکان  دەزگا  و  دام  لــە  حزووریــان  بــە 
گۆڕیــن و البردنــی یاســا غەڵەتــەکان بــدەن، یــان ئــەو یاســایانەی کــە 
پێویســتە و دەبــێ هەبــن هەوڵــی هەمــوار کــردن و پەســند کردنیــان بــدەن. 
رۆڵگێــڕی  دوو  کەلتــوور  و  حکوومــەت  پێکــرد  ئامــاژەم  وەک  هــەر 
ســەرەکی ئــەو پرســەن، بــەاڵم ئــەوەی کــە بمانهــەوێ بزانیــن کامیــان لــە 
پێــش ئــەوی دیکەیــە و  زەروورتــرە، وەک هێندێــک بابەتــی فەلســەفی 
تووشــی  دووپــات کردنــەوە دەبیــن. بــەاڵم بــە ڕای مــن ڕۆڵــی حکومــەت 
لــە  عــورف  و  کەلتــوور  چونکــە  کەلتــوور،  ڕۆڵــی  لــە  گرینگتــرە  زۆر 
ــی  ــە کات ــڕێ و ل ــی ســەرەکی دەگێ ــان ڕۆڵ ــە واڵت پرۆســەی یاســادانان ل
دانانــی یاســایەک تەنانــەت یاســا بنەڕەتییەکانیــش بەشــێک لــە ســەرچاوە 
ســەرەکییەکانن. کەوایــە حکومــەت بــە دانــان و پەســند کردنــی یاســای 
ــاوان و  ــە ت ــار بکات ــەت و ڕەفت ــک حاڵ ــێ هێندێ دروســت و بەجــێ، دەتوان
ــە گۆڕینــی هەڵســوکەوتی شــارومەندان بــە  ســزای بــۆ دیــاری بــکات و ل
ڕێژەیەکــی بەرچــاو شــوێندانەر بــێ و بــە دانانــی دەزگاکانــی چاوەدێــری، 
هەوڵــی  هەرچــی باشــتر جێبەجــێ کردنیــان بــدا. ئــەوە ڕوون و ئاشــکرایە 
ــە بەشــی هــەرە زۆری  ــە کۆمەڵگ ــوە دەدا ب ــەزم و چوارچێ ــەوەی ن ــە ئ ک
ــەوەش  ــرێ و ئ ــەکان هەڵدەبژێ ــێ و نابێی ــە دەب ــەوە یاســایە ک یاســایە.  ئ
کۆمەڵگەیــە کــە تــا ڕادەیەکــی بەرچــاو دەبــێ و نابێیەکانــی بەپێــی یاســای 
واڵت ڕێکدەخــات و لەبەرچــاوی دەگــرێ. بــۆ نموونــە ئەگــەر یاســای 
هاتووچــۆ نەبوایــە، دۆخــی هاتووچــۆ هــەروا دەبــوو؟ یــان ئەگــەر لــێ 
پرســینەوەی یاســایی و ســزای دیــاری کــراو نەبــا، کۆمەڵگــەکان بــەو 

شــێوەیە دەبــوون کــە ئێســتا هــەن؟ زۆر بــە دڵنیاییــەوە دەتوانــم بڵێــم نــا، 
ماکــس وێبێــر دەڵــێ: حکومــەت تەنیــا دەســەاڵتێکە کــە مەشــروعییەتی پــێ 
ــەوەی  ــەزم و کــەم بوون ــەوەی ن ــۆ گەڕاندن ــژی ب بەخشــراوە کــە توندوتی
ڕێــژەی تــاوان بــۆ کۆمەڵگــە بــەکار بهێنــێ. مەبەســت لــەو ڕەســتەیە ئەوەیە 
کــە ســزا یــان باشــتر بڵێــم بەشــێک لــە نێوەرۆکــی ســزا توندوتیژییــە. 
وەک زیندانــی کــردن، بێبــەش کــردن لــە هێندێــک مــاف بــۆ کاتــی دیــاری 
ــەوەی  ــۆ گەڕاندن ــەو مەشــرووعییەتە ب ــەاڵم ئ ــردن. ب ــە ک ــراو و جەریم ک
نەزمــە، بــۆ پاراســتنی گیــان و مــاڵ و ژیــان و ئەمنییەتــی کۆمەڵگەیــە 
ــی و  ــی ئوســولی ئەخالق ــێ بەپێ ــە دەب ــە ک ــی یاســایەکی ڕوون ــە ئیزن و ب
بنەمــای مافــی مــرۆڤ بــێ. کەوایــە یاســا ڕۆڵێکــی ســەرەکی دەگێــڕێ 
هــەم لــە کــورت مــاوەدا، کــە حاڵەتــی دەســتووری و قانوونــی بــە خۆیــەوە 
دەگــرێ،  هــەم لــە درێژمــاوەدا بــە هــۆی ڕەچــاو کردنــی دەبێتــە بەشــێک 
لــە کەلتــوور و وردە وردە جێــگای کەلتــوورە خراپــەکان دەگرێتــەوە. 
بــەاڵم کەلتووریــش بــە  ڕادەی خــۆی ڕۆڵــی خــۆی دەگێــڕێ، لــە بنەماڵــە 
دا، لــە قوتابخانــە و لــە کۆمەڵگــە و شــوێنی کار و ژیانــدا. کــە لێــرەدا ڕۆڵــی 
بنەماڵــە وەک بەرچاوتریــن و ســەرەکیترین و ســەرەتاییترین مەســەلە 
دێتــە بەرچــاو. هــەر بۆیــەش بنەماڵــەش بــەو ڕادەیــە بەرپرســە لــە ڕاهێنــان 
و پــەروەردەی منداڵــەکان کــە لــە داهاتــوودا دەبنــە ڕۆڵگێــڕی ســەرەکیی 
ــە ڕێکخــراوەکان، چ  ــە پشــتیوانی دەســەاڵت ل ــەاڵم دیســان ب ــە. ب کۆمەڵگ
ئەوانــەی ســەربەخۆن و چ ئەوانــەی کــە دەســتی دەســەاڵتی تــا ڕادەیەکــی 
بەرچــاو تێدایــە، دەکــرێ بــە شــێوەیەکی زۆر بــاش کار لەســەر ئــەو بابەتــە 
بکــردرێ و هەتــا ئــەو جێیــەی کــە پشــتیوانی و الیەنگــری دەوڵــەت لــە 
بــواری ئابــووری، سیاســی، یاســایی، کۆمەاڵیەتــی و میدیایــی زیاتــر بــێ 
بــە هەمــان ڕادەش دەکــرێ کاری زیاتــر و باشــتر بــەو پرســە بکــردرێ. 
ڕاســتییەکەی ئەوەیــە ڕێکخــراوە ســەربەخۆیەکان، کەســانی ســەربەخۆ 
لــە بــواری  بــە تایبــەت  هەرچەندیــش هــەوڵ بــدەن بــۆ پرســی ژنــان 
توندوتیژییــەوە، ئیمکانــات و زەرفییەتێکــی دیــاری کراویــان هەیــە، بــەاڵم 
کاتێــک پشــتیوانی یاســا و دەســەاڵتیان لەگــەڵ بــێ و هــاوکاری بکرێــن بــۆ 
ئــەو پرســە و حکومــەت هــەوڵ بــدا بۆخــۆی ڕۆڵــی ســەرەکی بگێــڕێ لــە 
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چارەســەر کردنــی ئــەو پرســە هــەم لــە بــاری زەمانییــەوە، هــەم لــە بــاری 
گشــتگیربوونییەوە، هــەم لــە بــاری ئاســتی شــوێندانەرییەوە لــە لووتکــەدا 
دەبــێ. چونکــە حکومــەت ســەرچاوە و داهێنــەری زۆربــەی هــەرە زۆری 
بابــەت و پرســەکانە لــە هەمــوو ڕەهەندەکانــی پێوەندیــدار بــە کۆمەڵگــە و 
ــە ڕۆحــی  ــان ب ــک کــە باوەڕی ــازاد، واڵتانێ ــی ئ ــەش واڵتان واڵت. هــەر بۆی
دێموکراســی و ئــازادی و یەکســانییەوە هەیــە لــە هەمبــەر پرســی ژنــان، لــە 
هەمبــەر بەرەنگاربوونــەوە لەگــەڵ توندوتیــژی دژ بــە ژنان باشــترین ڕێگە 
ــووە  ــردوە و باشــترین دەسکەوتیشــیان هەب ــان دەستنیشــان ک چارەکانی
و ئــەو دەسکەوتانەشــیان هــەر دیســان بــە یاســا و ڕێســا پاراســتووە 
ــە ڕێکخــراوەکان  ــاو ب ــدان پێدانێکــی بەرب ــە مەی ــان کاتیشــدا ب ــە هەم و ل
ــەو یاســایانە  ــە ئ ــان ڕەخســاندوە ک ــەکان باشــترین هەلی ــن جــی ئۆی و ئی
ئــەو دەزگایانــە  کاتیشــدا  لــە هەمــان  کەلتــوور و داب ونەریــت،  ببنــە 
لــە هەمبــەر کەســەکان و ســکااڵکانی  دەبنــە چاوەدێرێکــی ســەربەخۆ 
پێوەندیــدار بــەو پرســە. کەوایــە حکومــەت بــە شــێوەیەکی ڕاســتەوخۆ 
ــی زۆربەرچــاو چارەســەر  ــا ڕادەیەک ــەو پرســە ت ــێ ئ ــە یاســا دەتوان و ب
لەســەر  ناراســتەوخۆ  شــێوەیەکی  بــە  کاتیشــدا  هەمــان  لــە  و  بــکات 
ئاڵوگــۆڕی کەلتــوورە خراپــەکان شــوێندانەر بــێ. چونکــە لــەو ســەردەمەدا 
ئــەوە ڕاســتییەکی حاشــا لــێ نەکــراوە بــە دروســت بوونــی پێوەندییــە 
ــە، و جاڕنامــەی  ــەو پێوەندییان ــەکان و پتەوبوونــی زیاتــری ئ نێودەوڵەتیی
کۆنوانســیۆنی  و  نێودەوڵەتییــەکان  کۆنوانســیۆنە  و  مــرۆڤ  مافــی 
بەرەنگاربوونــەوەی توندوتیــژی دژ بــە ژنــان و زیاتــر بوونــی خاڵــی 
و  ئابــووری  کۆمەاڵیەتــی،  یاســایی، سیاســی،  قــەوارەی  لــە  هاوبــەش 
ــی  ــەکان و پرســەکانی ژیان ــن بابەت ــان و داپۆشــینی زیاتری ــی واڵت میدیای
خەڵــک بــە یاســا و قانوونــی نێوخۆیــی و نێــو دەوڵەتییــە؛ دەوڵەتــەکان 
لــە زۆربــەی چەمــک و کــردەوە کۆمەاڵیەتــی و کەلتوورییــەکان ڕۆڵــی 
ــە  ــان ل ــە ژن ــژی دژ ب ــە پرســی توندوتی ــە ل ــۆ نموون ــڕن. ب ســەرەکی دەگێ
هــەر  کۆنوانســیۆنی »ســڕینەوەی  کــە  زایینــی  ١٩٨١ ی  ســاڵی  دوای 
جــۆرە هەاڵواردنێــک بــە دژی ژنــان« ئاســەواری بــاش و کاریگــەری 
ئــەو کردەوەیــە لــە ئاســتی جیهانــی و نێوخۆیــی واڵتــان بــە ڕوونــی و 
ئاشــکرا دیــارە و ڕۆژ لەگــەڵ ڕۆژ ئــەو پرســە گشــتگیرترە، ژنــان ئاگاتــر و 
وریاتــر دەبــن و پیاوانیــش لەگــەڵ ئــەو  پرســە زیاتــر ئاشــنا دەبــن. خــودی 
ئــەوەی کــە کەیســەکان و ســکااڵکان زیاتــر دەبــن یــان دەرســەدەکان 
ــووە  ــر ب ــژی زیات ــە توندوتی ــە ک ــە نیی ــەو مانای ــە ســەرێ، ب ســااڵنە دەچن
یــان نــا، بەڵکــوو یەکــەم مەســەلە ئەوەیــە کــە ژنــان وشــیارتر بــوون، 
ڕادەی بەشــداری ژنــان لــەو پرســەدا زیاتــر بــووە، ژنــان بوێرتــر بــوون و 
ڕێکخــراو و شــوێنە پێوەندیــدارەکان بــەو پرســە زیاتــر بــوون لــە ئاســتی 
جیهانیــدا و ڕادەی هــاوکاری و هاودەنگیــش بــەو پرســە چۆتــە ســەرێ.
مــاوەی  لــە  بڵێــم  باشــترە  یــان  چۆنــە  ئێــران  لــە  ژنــان  دۆخــی  بــەاڵم 
چۆنــە؟ ئێرانــدا  ئیســامیی  کۆمــاری  دەســەاڵتداریی  دەیــە  چــوار 
هەموومــان دەزانیــن کــە نێوەرۆکــی یاســایی و کەلتــووری و سیاســیی 
داڕێــژراوە. فەقــی  ویالیەتــی  تێئــۆری  بەپێــی  ئیســالمی  کۆمــاری 
 ئــەو دەســەاڵتە هــەر بــە نووســینی یاســای بنەڕەتــی و پەســند کردنــی، 
یاســا  بــە  بــە دژی ژنانیــش  ئاشــکرا دژایەتــی خــۆی   بــە ڕوونــی و 
ڕایگەیانــدوە، ئێمــە ئەگــەر چــاو لــە یاســای بنەڕەتیــی کۆمــاری ئیســالمی 
بکەیــن لــەو پێوەندییــەدا دەبینیــن کــە بەڵگەیەکــن بــۆ ســەلماندنی ئــەو 
ڕاســتییە. ئەگــەر چاوێــك بەســەر یاســای بنەڕەتییەکەیــدا بخشــێنین ئــەو 
ــە  ــی ل ــە ئەســڵی ١١٥ی یاســای بنەڕەت ــۆ نموون ــەون. ب ئەســانە دەردەک
ئێــران وشــەی »رجــال«ی هێنــاوە، بــە مانــای پیــاوان، لــە دوای باســێکی 
زۆر لــە کۆتاییــدا لــە لێکدانەوەکانــدا ئــەو بیانوویەیــان هێناوەتــەوە کــە 
دۆخــی ئێســتا  هەڵگــری ڕێبەڕایەتــی و ســەرۆکایەتی ژن نییــە، دەنــا 
مەبەســت لــە هــەر دووکیانــە و هــەرکات کۆمەڵگــە ئامــادە بــێ و کەســی 
واهەبــێ دەتوانــێ لــەو ئاســتەدا بەشــداری بــکات. بــەاڵم بەڕاســتی وایــە؟!
ــا  ــەو بەشــە تەنی ــووری سیاســیی ئ ــی کەلت ــەو یاســایە و بەپێ ــی ئ  بەپێ

مەبەســت و ئامانجێــک کــە تــا ئێســتا بــۆ هەمــوو الیەنــەکان دەرکەوتــووە 
ئەوەیــە کــە ڕیجــال هەمــان پیاوانــە نــەک پیــاو و ژن. هــەر بۆیــەش ژنــان 
ــان کەســی دووهەمــی  ــە ســەرۆک کۆمــار ی ــە ببن ــان نیی ــی یاســا بۆی بەپێ
ئــەو واڵتــە. کەوایــە لــە بەشــی ژیانــی سیاســیدا ڕادەی بەشــداری ژنــان لــە 
ئاســتی پیاوانــدا نییــە و یاســای بنەڕەتــی وەک دایکــی یاســاکانی دیکــە ئــەو 
مافــەی بــۆ ژنــان پێناســە نەکــردوون. یــان ئەســڵی ٩١ی یاســای بنەڕەتــی، 
ــەس  ــە ١٢ ک ــی دەکا ل ــژەی ئەندامان ــان و ڕێ ــە شــۆڕای نیگاب ــاس ل ــە ب ک
شەشــیان فەقیهــن و شەشــی دیــش حقوقــدان. کــە کاری چاوەدێــری و 
تەفســیری یاســا و پرســەکانی هەڵبــژاردن و کۆمەڵێــک کەیــس و بابەتــی 
گرینگــی پێیــە، ژنــان بۆیــان نییــە بەشــدار بــن النیکــەم لــە بــاری فیقهیــەوە 
ژن بــۆی نییــە ببێتــە فەقیـــ ه، ئەگەریــش وەک یاســاناس بەشــدار بــن کــە لــە 
عورفــی ئــەو ســازمانەدا نییــە، دیســانیش کەمینــەن و دەنگیــان لــەوێ بــڕ 
ــەو یاســایە کــە باســی کەســی یەکەمــی  ــان ئەســڵی ١٠٩ هــەر ل ــاکات. ی ن
و  بــێ  فەقیــــ ه  دەبــێ  کــە  دەڵــی  خاڵەکانیــدا  و  بەنــد  لــە  دەکات.  واڵت 
شــارەزایی تەواوی زانســتی هەبێ بۆ فتوادان و پرســە جۆراوجۆرەکانی، 
ژن کــە ناتوانــێ ببێتــە فەقیـــ    ـ ــــ ه ڕاســتەوخۆ حــەزف دەکــرێ و شــتێک بــە 
نێــوی بــوون بــە ڕێبــەر بــۆ ژنــان لــە ئێران هــەر وەک خەونێــک دەمێنێتەوە 
لــە ژێــر دەســەاڵتی ئــەو ڕێژیمــە. ئەســڵی ١٠٧یــش هــەر ئەســڵیکە بــە دژی 
ــوی مەجلیســی  ــە نێ ــو مەجلیســێک ب ــە نێ ــە بچن ــان نیی ــان بۆی ــان و ژن ژن
»خبــرگان« و تەنانــەت وەک نوێنــەری خەڵــک بەشــداری لــە هەڵبژاردنــی 
ڕێبــەر و چاوەدێــری بەســەر ئــەرک و تەکلیفەکانــی ڕێبــەردا بکــەن، یانــی 
کــە  پیــاو  کۆمەڵێــک  و  بکــەن  هەڵبــژاردن  بەشــداری  دەتوانــن  ژنــان 
زیاترینیــان فەقهیــن هەڵبژێرێــن بــۆ هەڵبژاردنــی ڕێبــەر و چاوەدێــری 
ڕێبــەڕ، بــەاڵم بۆخۆیــان بۆیــان نییــە لــەو مەجلیســە نوێنەرایەتیــی خەڵــک 
النیکــەم  کــە  کــردوە  ژنانیــان  دژایەتــی  ئاســتە  ئــەو  تــا  یانــی  بکــەن. 
نەیانهێشــتووە کــە وەک کەســێکی چاوەدێــر بەســەر هەڵســووکەوت و 
کردەوەکانــی ڕێبــەر کــە بەشــێکی گرینگــە لــە دەســەاڵت، بەشــدار بــن. 
ئەســڵی ١٥٧ یاســای بنەڕەتیــی کۆمــاری ئیســالمی کــە بــاس لــە ســەرۆکی 
دەزگای داد )قــوەی قەزائیــە ( دەکات یەکێــك لــە مەرجــەکان ئەوەیــە کــە 
دەڵــێ دەبــێ  موجتەهیدێکــی عــادڵ و وشــیار بــێ، دەی دیــارە ژن دیســان 
بەپێــی کەلتــوور و  عورفــی شــەرعی ناتوانــێ ببێتــە مووجتەهیــد کــە وایــە 
ناتوانــێ ببێتــە بەرپــرس و ســەرۆکی ئــەو بەشــەش، یانــی ژن بــۆی نییــە 
بــواری توانایــی و  لــە  ببێتــە کەســی یەکەمــی دەزگای قەزایــی و ژن 
بتوانــێ  کــە  ناکــرێ  لــێ  چــاو  هاوســەنگ  کەســێکی  وەک  ئینســانیدا 
بەرپرســایەتی ئــەو بەشــەی پــێ بێت.ئەســڵی ١٦٢ی یاســای بنەڕەتیــی 
کۆمــاری ئیســالمی دیســان هــەاڵواردن بــۆ ژنــان دادەنــێ و ژنــان نــە 
بۆیــان هەیــە ببنــە رەئیــس و بەرپرســی دیوانــی بــااڵی واڵت و نــە بۆیــان 
هەیــە ببنــە دادســتانی گشــتی، چونکــە هــەر لــەو ئەسڵەشــدا دەڵــێ کــە 
دیســان ئــەو کەســانە دەبــێ موجتەهیــد بــن؛ یانــی بــە گشــتی لــە پرۆســەی 
ــە ئاســتی ســەرێدا حــەزف  ــی ل ــدا ژن یاســایی و داد و قەزایــی و حقووقی
کــردووە، لــە بــواری حقووقییــەوە وەک کەلتوورێــک کەســێک کــە توانــای 
بەشــداری لــە شــوێنێکی حقووقــی و یاســایی نەبــێ، لــە زۆر مافیــش 
بێبەشــە. بــۆ نموونــە کەســێک کــە لــە بــواری زێهنــی و دەروونــی کێشــەی 
ــە بــاری لێکدانــەوە و پێداچوونــەوە هێندێــک کێشــەی هەیــە  هەیــە، یــان ل
لــەو بەشــانە بێبــەش دەکــرێ؛ مەبەســت لــەو یاســایانەش ئــەو جــۆرە 
تێڕوانینەیــە بــە نیســبەت ژنــان. ئەســڵی ١٧٦ی ئــەو یاســایە کــە بــاس لــە 
ئەرکــەکان و ئەندامانــی شــۆڕای بــااڵی ئەمنییەتــی میللــی دەکا دیســان دژ 
بــە ژنــان و هــەاڵواردن بــۆ نیــوەی کۆمەڵــە. ئەســڵی ١٧٦دەلــێ کــە شــۆڕای 
بــااڵی ئەمنییەتــی میللــی سیاســەتی بەرگــری و ئەمنییەتــی واڵت، هەروەهــا 
دروســتکردنی هەماهەنگــی و هاودەنگــی لــە کار و چاالکییەکانــی سیاســی، 
لەگــەڵ  پێوەنــدی  لــە  ئابــووری  و  کەلتــووری  کۆمەاڵیەتــی،  زانیــاری، 
بازنــەی گشــتی بەرگــری- ئەمنیــی دەکات، کــە ئەگــەر چــاو لــە ئەندامانــی 
بــۆ ژنــان دیــاری  ئــەو شــۆڕایە بکەیــن دەبینیــن کــە هیــچ شــوێنێکی 
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بەرپرســی گشــتی ســێ  ببنــە  دەتوانــن  نــە  ژنــان  نەکــردووە. چونکــە 
ــەت،  دامــەزراوەی ســەرەکی دەســەاڵتی پاڕلەمــان و دەزگای داد و دەوڵ
نــە دەتوانــن ببنــە ســەرۆک کۆمــار، نــە رەئیســی ســتادی فەرمانــدەی هێــزە 
چەکــدارەکان، نــە دوو نوێنــەری ڕێبــەر و بەپێــی کەلتــوور و عورفــی 
ــە وەزیــری واڵت ودەرەوەی واڵت و  ــەو ڕێژیمــە ناتوانــن ببن سیاســیی ئ
دەزگای زانیــاری و بەرپرســی کار و بــاری بەرنامــە و بوودجــە. ئــەو 
خاڵــە بــاس لــە پرســی ئابــووری و کەلتــووری و کۆمەاڵیەتــی دەکا نــەک 
هــەر بازنــەی سیاســی و ئەمنییەتــی، یانــی دەســەاڵت لــەو بەشانەشــدا پێــی 
وانییــە کــە ژنــان دەبــێ بەشــداری بکــەن و بەشــداری ئــەوان یــان بــە 
زەرەر و خەســارێکی زۆر دەبینــێ، یــان بەڕوانینــی  پیاوســاالرانە و بیــر 
و باوەڕیــان بــە نیســبەت دوکتوورینــی ویالیەتــی فەقیــــ،، لــە بنەڕەتــدا ئــەو 
شــتانە بــە بەشــێک لــە مــاف و حەقــی ژن نازانــن. ئەســڵی ٥یــش کــە پێوەنــد 
دەدرێتــەوە بــە ئەســڵی ١٠٧ دەڵــێ کــە تــا »زهــوور« و هاتنــی »مۆعــود«، 
ویالیــەت و ئیمامــەت و چۆخایەتــی ئێــران بــە گشــتی بــە دەســت فەقــی و 
مووجتەهیدێکــە و ژنیــش لــەو پــرس و بابەتــەدا بێبەشــن. کەوایــە ژن لــە 
ــەو بەشــانە مەحــروم  ــە ئاســمانەوە ل ــی ل ــی فەق ــی ویالیەت ــواری تێئۆری ب
کــراوە و ئەوانــە تەنانــەت نوێنــەران و بەڕێوەبەرانــی ئــەو تێئۆرییــەن، 
چونکــە ژن ناتوانــێ ببێتــە نەجاتیــدەری بەڵێــن پێــدراو یــان مێهــدی مۆعــود 
، ئەســڵی٢٠ی یاســای بنەڕەتــی ڕێژیــم بــاس لــە یەکســانی ژن و پیــاو دەکا 
و دەڵــێ هەمــوو  کەســەکانی کۆمــەڵ لــە ژن و پیــاو لــە ژێــر باڵــی یاســا 
دان و لــە هەمــوو مافــی ئینســانی، سیاســی، ئابــووری، کۆمەاڵیەتــی و 
کەلتــووری بــە ڕەچاوکردنــی چوارچێــوەی ئیســالمی بەهرەمەندن. ئەوەی 
کــە جێــی تێڕامانــە ئەوەیــە کــە ژنــی لــە پێــش پیــاو هێنــاوە! لێــرەدا ئــەوە 
دەردەکــەوێ کــە بەرپرســانی ئــەو سیســتەمە یــان نازانــن یاســا چیــە یــان 
ــەوەی  ــەوە، ئ ــە ڕوانگــەی ئەوان ــان بەڕاســتی ل ــە یاســا دەکــەن، ی گەمــە ب
ئــەوان باوەڕیــان پێیەتــی و دەیڵێــن ئاســتی یەکســانی ژن و پیــاوە لــە 
ــە هەمــوو  ــرە دا باســی یەکســانی ل ــا چــۆن لێ ــە. دەن ڕوانگــەی ئەوانەوەی
ڕەهەنــدەکان و بوارەکانــی ژیــان دەکات وەک سیاســی، کۆمەاڵیەتــی، 
کەلتــووری و ئابــووری و ئینســانی ؛ بــەاڵم ژن لــە هیــچ یــەک لــەو بەشــانە 
بەپێــی ئــەو یاســایانەی تــا ئێســتا باســمان کــرد ناتوانــن داڕێــژەران و 
و  ڕاوێــژکار  وەک  النیکــەم  و  بــن  شــوێندار  و  بەرپــرس  کەســانی 
موستەشــاریش مەجالــی نــەزەر دانیــان پــێ نــەدراوە و لــە هەمــان کاتیشــدا 
پێــوەری ئایینییــان کردۆتــە بنەمــا و ئەساســی هەمــوو بەشــەکانی ژیانیــان، 
بــێ ئــەوەی پرســیان پێبکــەن؛ ئەساســەکانیش بــەو شــێوەیە کــە نــەک 
مافــی ژن ڕەچــاو نەکــراوە بەڵکــوو بەپێــی بیــر و بــاوەڕ و هەڵســەنگاندنی 
خۆیــان مافیــان بــۆ داڕشــتون، کــە لــە جیــات ئــەوەی ببێتــە دۆخێکــی بــاش 
بــۆ ژن و ســاز کردنــی دەرفــەت و بــۆ زیاتــر کردنــی ڕادەی بەشــداریان 
لــە هەمــوو یــان زۆربــەی بەشــەکان، بۆتــە هــۆی پەراوێزخســتنی ژنــان و 
ئەوپــەڕی  تــا  مافەکانیــان  قــەوارەی  کردنــەوەی  چکۆلــە  تەنانــەت 
نادادپــەوەری. بــە جورێــک کــە هێندێــک بابــەت و حاڵــەت لــە نێــو چینەکانی 
کۆمەڵگــە بۆتــە داب و نەریــت و ژنــان بــە هــۆی ئــەو داب و نەریتــە 
تازەپێکهاتووانــە لــەو چــوار دەیــەدا، کــە دەبــێ لەگــەڵ هێندێــک کێشــە    
ــن ،  ــاو مرۆڤ ــش وەک پی ــە ئەوانی ــەوە بســەلمێنن ک ــا ئ ــە تەنی ــەن ک هەڵبک
ئــەوە یانــی ئاســتی توندوتیــژی لــە الیــەن دەســەالتەوە و بــە ئــاگاداری و 
وشــیاری ئــەوان گەیشــتۆتە ئــەو ئاســتە کــە ژنــان وەک مرۆڤێــک لــە 
بابەتــە زاتییەکانــی خۆیــان  مــان و نەمانــی  بــوارەدا شــەڕی  هێندێــک 
دەکــەن. ئەســڵی ٤ی ئــەو یاســایە دەڵــێ تــەواوی یاســا و ڕێســای مەدەنــی، 
ــە غەیــری  ســزایی، ئابــووری، ئیــداری، فەرهەنگــی، نیزامــی، سیاســی و ل
ئەوانــە دەبــێ بــە پێــی چوارچێــوەی ئیســالم بــێ و ئــەو ئەســڵە یــان ئــەو 
مادەیــە بەســەر تــەواو یــان هەمــوو یاســای بنەڕەتــی و یاســا و ڕێســاکانی 
ــە ئەســتۆی فیقیهەکانــی  ــە و لێککردنــەوە و لێکدانەوەکەشــی ل دیکــەدا زاڵ
شــۆڕای نیگابانــە. یەکــەم لــەو ئەســڵەدا تــەواوی ئــەو بابەتانــەی کــە 
ڕاســتەوخۆ و ناڕاســتەوخۆ هەمــوو بوارەکانــی ژیانــی خەڵــک دەگرێتــەوە 

لــە چوارچێــوەی ئیســالمدا دیــاری کــردوە، بــەاڵم لــە هیــچ کوێــی ئــەو 
یاســایەدا، ئیســالمی ڕوون نەکردۆتــەوە، کــە هەموومــان دەزانیــن ئــەو 
پێناســانە بــە واڵت فــەرق دەکات، تەنانــەت لــە نێــو فێقهــی ١٢  ئیمامیــش 
بــواری  لــە  فەقیــی«  مووتڵەقــەی  »ویالیەتــی  نێــوی  بــە  باوەڕێــك  دا 
دەســەاڵتدارییەوە زۆرینــەی لەگــەڵ نییــە. بۆیــە پێموایــە کۆماری ئیســالمی 
، ئیســالمی لێــرەدا کردۆتــە ســپەر، دەنــا مەبەســت لــەو ئیســالمە، مەکتەبــی 
بەدەســت  چوارچێوەیــەش  ئــەو   دووهــەم  فەقیـــ    ـ ــــ ه.  ویالیەتــی 
ــە  ــەو ئەســڵەدا ژن جارێــک ل ــە ل ــە؛ کەوای مووجتەهیدانــی شــۆڕای نیگابان
هەمــوو شــت بێبــەری و حــەزف کــراوە ،جاڕێکیــش ڕێوشــوێنی تایبــەت و 
ــراوە، کــە ژن  ــاری ک ــۆ دی ــژاردەی خــۆی ب ــل و هەڵب ــەی مەی ــە پێچەوان ب
ناتوانــێ ببێتــە »مووجتەهیــد« کەوایــە بــۆی نییــە بتوانــێ راســتەوخۆ یــان 
ناراســتەوخۆ لــە شــۆڕای نیگابــان شــوێندانەر بــێ. بەپێــی ئــەو یاســایانەی 
ــە زۆر  ــچ بەرپرســایەتییەک و ل ــە هی ــە ئاســتی ســەرێدا ل ــردن ل باســم ک
ــەو  ــە ئ ــکات و کەوای ــێ بەشــداری ب ــی دەســەاڵتیش ناتوان شــوێنی گرینگ
چوارچێــوە ئایینییــە کــە تاریفــی تایبەتــی خۆیانیــان بــۆی هەیــە، هیــچ 
ــن  ــەوە گەورەتری ــە ئ ــەدراوە و پێموای ــێ ن ــان پ ــی گشــتی و گرینگی مافێک
توندوتیــژی دژ بــە ژنانــە کــە نــە مافــی بەشــداری کردنیــان بدەیــەی وەک 
تاکێــک و بەشــێکی کۆمەڵگــە، نــە مافــی هەڵبژاردنــی مافەکانیــان وەک 
بــواری یاســاییەوە وەک کەســێکی ئاســایی چــاوی  لــە  نــە  مــرۆڤ و 
لێبکــەی. لــە الیەکیشــەوە بــە پێــی ئوســول و چوارچێــوەی ئایینــی تــەواوی 
بوارەکانــی ژیانــی لــە هەمــوو ڕەهەندەکانــەوە بــۆ دیــاری دەکــرێ. پێموایــە 
ئــەو ئەســڵە کــە ڕێژیمــی ئایەتوڵــاکان بۆخۆشــیان دەڵێــن زاڵتریــن ئەســڵی 
یاســای بنەڕەتییــە، یــەکال کردنــەوەی خۆیانــە لەگــەڵ هەمــوو پــرس و 
بابەتــەکان و تەنانــەت پرســی ژنانیــش. بــەاڵم هــەروەک دیتمــان لــە نزیــک 
ــا بەرامبــەر بــە مافــی ژن بەڵکــوو بــە  بــە ١٢ خــاڵ دا توندوتیــژی نــە تەنی
ڕەچــاوی  ئــەو  هــەر  هێنــراوە؛  بــەکار  ژن  سروشــتی  و  ژن  خــودی 
چوارچێــوەی نادیــار و بەربــاو و بــێ ســنوور و لێڵــە، خــۆی مەجالــی 
هەمــوو کەڵــک وەرگرتنێکــی خراپــی دابیــن کــردوە بــۆ دەســەاڵت، کاتێــک 
ژن بەپێــی ئەســڵی ٤ی ئــەو یاســایە ناتوانــێ ببێتــە فەقــی و هــەم وەک 
مافنــاس ناتوانــێ بچێتــە ئــەو شــۆڕایە کــە لەگــەڵ کەلتــووری ســازمانی و 
دیــاری کــراوی ئــەو شــوێنە نایخوێنێتــەوە و ناتوانــێ بــە بوونــی لــەو 
شــوێنە لێکدانــەوە و لێککردنــەوەی بــۆ هەمــوو ڕەهەنــدەکان و بابەتەکانــی 
ژیانــی هەبــێ تەنانــەت ئەگــەر بەپێــی ئیدئۆلۆژیکــی ئــەو دەســەاڵتەش بــێ، 
ئــەو یەکســانییە هــەر بەپێــی ئــەو پێناســە و مانیفێســتانە و چوارچێــوە  
یاســاییانە  چــۆن وەدی دێ؟! خــۆ بــە فــەرزی مەحــاڵ کــە فــەرزی مەحــاڵ 
مەحــاڵ نییــە، ئەگــە وەک مافناســیش بچــێ دیســان بــە نیســبەت فەقێــکان 
و مافناســەکانی دیکــە لــە کەمینــە دایــە و دەنگــی بــڕ نــاکا، ئەســڵی ٢١ کــە 
ــەت تەکلیفــی لەســەرە،  ــێ: دەوڵ ــووە دەڵ ــان هات ــوی مافــی ژن ــە نێ ڕێــک ب
لەبەرچاوگرتنــی  بــە  ڕەهەندەکانــدا  هەمــوو  لــە  ژن  مافــی  ئەرکیەتــی 
چوارچێــوەی ئیســالمی مســەوگەر بــکا و وەئەســتۆی بگــرێ و بیــکا. 
ــەو  ــەوەی ئ ــردن لێککردن ــە باســم ک ــی ئەســڵەکانی پێشــوو ک ــارە بەپێ دی
مافانــە و لــە هێلەک دانیــان بــە پێــوەری ئایینــی بــە دەســت شــۆڕای نیگابــان 
و کەســانی وەک ئاغــای جەنەتییــە. بەڕاســتی چــۆن دەکــرێ بەپێــی یاســای 
بنەڕەتیــی واڵت کــە ســەرچاوەی هەمــوو یاســاکان و ڕەنگدانــەوەی بیــر و 
بــاوەڕی دەســەاڵتدارانە و ئــەرک و وەزیفــەی دیــاری کردنــی مافــی خەڵــک 
و گــەل و ڕادەی دەســەاڵت و ئیختیــارات و ئەرکەکانــی دەوڵەتــە، تــۆ هیــچ 
مافێکــی سیاســی بــۆ ژن قایــل نەبــی لــە بەشــداری کــردن لــە دەســەاڵتدا، 
ــە داڕشــتنەوەی  ــە ل ــەدەی ک ــێ ن ــەوەی پ ــی ئ ــی دیکەشــەوە ماف ــە الیەک ل
پــالن و بەرنامــە لــە بــواری کەلتــووری، کۆمەاڵیەتــی، ئابــووری، حقووقــی، 
نیزامــی و غەیــرە دا بەشــدار بــێ، هــاوکات چۆنییەتــی یەکســانییەکەی 
ــاری  ــۆ دی ــی ب ــۆ مافەکان ــری و  ئەت ــۆی هەڵدەبژێ ــاو بۆخــۆت ب لەگــەڵ پی
دەکــەی و گوێــت لــە مافــە سروشتیەکانیشــی وەک مــرۆڤ نییــە، ئــەو 
بەرەنگاربوونــەوەی  و  مافەکانــی  لــە  کردنــە  بەرگــری  و  یەکســانی 
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پێکدێــت؟! چــۆن  توندوتیژیییــە 
ــە بــێ یاســایی باشــترە، بــەاڵم  گــەورە پیاوێــک دەڵــێ، یاســای خــراپ ل
ئەگــەر چــاو لــە ئێســتای ئێــران بکەیــن، پێموایــە بــێ یاســایی باشــترە تــا 
ئــەو یاســا دژە مرۆیــی و دژە ژن و دژە عەداڵەتــە.  النیکــەم کۆمەڵگــە 
ئێســتا گەیشــتۆتە ئــەو ئاســتە تێفکرینــە کــە خــۆی لــە فریــای خــۆی بێــت و 
ڕوحیــەی هــاوکاری و تەعامــوول و جــۆری بەڕێوەبــەری بەڕێتە ســەرێ.. 
ئــەو  بەپێــی  دیکــە  یاســاکانی  زۆری  هــەرە  زۆربــەی   
ئــەو  تــەرازووی  لەســەر  هەڵســەنگاندنیان  بــە  و  ڕێوشــوێنانە 
نووســراون  و  داڕێــژراون  کــردن  باســمان  بنەڕەتییانــەی  یاســا 
دەکەیــن. بــاس  زیاتــر  دیارەکانــی  نموونــە  کــە  کــراون.  پەســند  و 
ئەگــەر چاوێــک لــە قانوونــی مەدەنی بکەین نموونەکانی خوارێ دەبینین.
لــە قانوونــی مەدەنیــدا بــۆ نموونــە لــە مــادەی ١١٠٥ دا دەڵێ،دەســەاڵت 
 ١١١٧ مــادەی  پیــاوە.  تایبەتمەندییەکانــی  لــە  ماڵــێ  بەڕێوەبردنــی  و 
کــە دەڵــێ مێــرد دەتوانــێ ژنەکــەی لــە کار و پیشــەی کــە پێیوایــە بــە 
قازانجــی بنەماڵــە و ئابــڕوی خــۆی یــان ژنەکــەی نییــە، قەدەغــە بــکا. 
مــادەی ١١١٤ی ئــەو یاســایە دەڵــێ کــە ژن دەبــێ لــە ماڵێــک بێــت کــە 
مێــرد هەڵیدەبژێــرێ مەگــەر ئــەوەی کــە لــە پێشــدا ئــەو ئیختیــارە درابــێ 
بــەو ژنــە. مــادەی ١١٣٣ لــەو یاســایە کــە دەڵــێ پیــاو بــە پێدانــی مارەیــی 
بــە ژن  ئــەو مافــە  لــە هەمانکاتــدا  بــدا، کــە  تــەاڵق  دەتوانــێ ژنەکــەی 
نــەدراوە و تــەاڵق وەرگرتــن لــە الیــەن ژنــەوە زۆر ڕاحــەت و ئاســان نییــە.
ئەوانــە چەنــد نموونــەی زەق و بەرچــاو بــوون لــە یاســای مەدەنیــی 
ــەداوە  ــە ســەڕەتاییترین ئاستەکانیشــی ن ــی ل ــی هەڵبژاردن ــدا کــە ماف ئێران
لــە  پیــاو  و  ژن  کــە  داوە  هەوڵــی  دەســەاڵت  ڕاســتیدا  لــە  ژنــان.  بــە 
بــەو جــۆرە  یــەک بکاتــەوە.  بەشــی یاســای مەدەنــی دا ڕووبــەڕووی 
ــەی  ــەو مافان ــدا، ئ ــوە کۆمەاڵیەتییەکان ــە داڕشــتنی نابەجێــی چوارچێ کــە ل
کــە دەســەاڵت لــە ژنــی وەرگرتوونەتــەوە، بــە مافەکانــی پیــاوی زیــاد 
وەرگرتــن  کەڵــک  بــۆ  دەبــێ  ژن  یاســایی  میکانیزمــی  بــە  و  کــردوە 
براکــەی  یــان  بــاب  هاوژینەکــەی،  لــە  داوا  ڕاســتەوخۆ  مافانــە  لــەو 
بــکات. دەســەاڵتیش لــە ڕێگــەی دەزگای داد ڕۆڵــی ڕیــش ســپی و بــرا 
گــەورە و پیاوچــاک بگێــڕێ بــۆ حــەل کردنــی کێشــەکان؛ ئــەو کێشــانە 
کــە بەپێــی یاســای ئــەو واڵتــەی پێــک هاتــووە و زۆریشــی لــە دوای 
ــی  ــە شــوێنە جۆراوجۆرەکان ــی ل ــکالم کردن ــدن و ڕی ــە دابەزان چــوار دەی
کۆمەڵگــە لــە زۆربــەی بۆنــەکان بۆتــە بەشــێک لــە کەلتــووری خەڵــک.
چۆنــە؟ گشــتیدا  ســزادانی  یاســای  لــە  بــەاڵم 
لــە یاســای ســزادانی گشــتیدا دیســان لەگــەڵ ئــەو حاڵەتانــە ڕووبــەڕوو 
دەبینــە کــە دەســەاڵت ئاســتی مافــەکان دێنێتــە خــوارێ و ژن و پیــاو 
لــە بەرامبــەر یــەک دادەنــێ و بــەو شــێوەیە هــەوڵ دەدا بەرپرســایەتی 
خــۆی بــە نیســبەت مــاف لــە نێــو شــەپۆلی کێشــە و توندوتیژییەکانــی نێــو 
کۆمەڵگــە بشــارێتەوە و کۆمەڵگــە بەرپرســیار بــکات لــەو یاســایانەی کــە 
بۆخۆیــان دایانڕشــتوون و هەوڵــی بــە کەلتــووری کردنینــان بــۆ داون. 
بــۆ نموونــە لــە مــادەی ٥٥٠ دا دەڵــێ: خوێنبیایــی کوشــتنی ژن نیــوەی 
ــژەی ســوێند  ــێ ڕێ ــەو یاســایە دەڵ ــادەی ٣٣٦ هــەر ل ــاوە، م ــی پی خوێنبای
خــواردن بــۆ شــاهیدیدان لــە کەیســی کوشــتن دا بــاس لــە ســوێندخواردنی 
پیــاو دەکا و ژنــی تێــدا نییــە. یــان لــە فەســڵی ٢ی ئــەو یاســایە دەڵــێ، 
کەســانێک کــە بــە تەمەنــی بلــوغ نەگەیشــتوون بەرپرســایەتی جەزایــی نییــە 
ــاری کــردووە، یانــی ئەرکــدار  ــۆ ســاڵ دی ــەی بــۆ کچــان ن ــەو تەمەن کــە ئ
کردنــی ژن بــە ڕادەیەکــی زۆر بەرچــاو لــە بــواری ڕوحــی و ڕەوانــی 
و فکرییــەوە بــە هــۆی ئــەو تەمەنــەوە کــە ئامادەگــی نییــە. بەڕاســتی 
ــە ئاســتی مرۆڤــدا،  ــە الیەکــەوە هیــچ مافێــک ل جێــی تێفکرینــە کــە چــۆن ل
تەنانــەت لــە ئاســتی پیاوانــی ئــەو کۆمەڵگەیــە بــۆ ژن دیــاری نەکــەی، بــەاڵم 
ئاســتی لێپرســینەوەی یاســایی بــە نیســبەت کــردەوەکان و بەرپرســایەتی 
ســەرێ. بەریــە  ڕادەیــە  ئــەو  تــا  ژن  بــۆ  کردەوەکانــدا  بەرامبــەر  لــە 
مــادەی ١٩٩ ئــەو یاســایە کــە دەڵێــت ڕێــژەی شــاهیدیی لــە هەمــوو 

تاوانەکانــدا، شــاهیدی ٢ پیــاوە. یــان لــە باســی کوشــتندا کــە بــاب یــان 
ــە جــۆری قســاس  ــدام ل ــوژێ، ئێع ــەی بک ــەر کات منداڵەک ــاب ه جــەدی ب
ــەو  ــی ٣٠١ و ٣٠٩ی ئ ــە خاڵەکان ــەوە. یاســای ســزادانی گشــتی ل نایگرێت
ــەوەش دەکات کــە  ــەوەش باســی ئ ــەوە دەکات و  جگــە ل ــاس ل یاســایە ب
کاتێــک لــە کەیســی کوشــتندا، بکــوژ موســوڵمان بــێ و کــوژراو موســوڵمان 
ــە پێشــدا دژە  ــە ئیعتبــار دەکــەوێ. ئــەو یاســایە ل نەبــێ دیســان قســاس ل
ئینســانییە کــە جیــاوازی لــە بەینــی دوو باوەڕمەنــد بــۆ دوو ئایینــی جیــاواز 
دادەنــێ، و تەنیــا باوەڕمەنــد بــوون بــە ئایینێــک یــان نەبــوون دەکاتــە 
ــۆ  ــەت ئــەوە هــەم ب ــی ژیــان، هەڵب هــۆی بەخشــین یــان لێ ســتاندنی ماف
پیــاوە هــەم بــۆ ژن. لــە دواییــدا دژە ژنــە چونکــە بــۆ ژن ئــەو حاڵەتــە 
زۆر زیاتــرە، بــەو هۆیــەوە کــە کۆمەڵگــە بــە نیســبەت هێندێــک کەلتــوور 
ســەبارەت بــە باســی ئابــڕوو و نامــووس بــە نیســبەت ژن هەســتیارترە. 
ئــەو یاســایە ڕێگــە خۆشــکەرە بــۆ کوشــتنی ژن، بــێ ئــەوەی بــاب و 
جــەدی بابــی نیگەرانــی قســاس ببێــت. لــە ڕاســتیدا لــە جیــات ئــەوەی 
بەڕێتــە  تــاوان  تێجــووی  و  بگێــڕێ  کردنــەوە  پاشــەگەز  ڕۆڵــی  یاســا 
ســەرێ، لــەو بابەتــە دا بوێــری دەدات بــە بکــوژ و هانــدەری دەبێــت. 
یاســای پشــتیوانی لــە بنەماڵــە و خێــزان کــە لــە ســاڵی ١٣٩١ی هەتــاوی 
پەســندکرا، لــە مــادەی ٢٣ دا دەڵــێ پیــاو بــۆ ژن هێنانــی دیکــە تەنیــا 
پێویســتە کــە توانایــی ماڵــی خــۆی بــە دادگا بســەلمێنێ و ئــەوە یانــی هیــچ 
پێویســتی بــە ڕەزایەتــی ژنەکــەی پێشــێیی نییــە. لە مادەی ٢ لــەو قانوونەدا 
دەڵــێ لــە دادگای بنەماڵــەدا النیکــەم و »حتــی المقــدور« دەبــێ یەک دانــە لــە 
موستەشارەکان ژن بێ، بەاڵم لە یاسای پێشوو ئەوە پێویست و زەروور 
ــەوە باشــتر بــێ. ــات ئ ــە جی ــر بــووە ل بــوو یانــی قانــوون و  یاســا خرابت
ئەوانــە تەنیــا بەشــێکن لــە یاســاکانی دژ بــە ژنانــی ژێــر دەســەاڵتی 
لــە  نموونەیەکــن  هەمــووی  کــە  ئێــران  ئیســالمیی  کۆمــاری 
دەســەاڵتدارانەوە. الیــەن  لــە  پەســندکراو  و  یاســایی  توندوتیــژی 
 لــە الیەکــی دیکــەوە پەســندکراوێک بــە نێــوی الیحــەی »حفــظ کرامــت و 
حمایــت از زنــان در برابــر خشــونت« بــە هــۆی نەبوونــی هیــچ یاســایەکی 
ڕوون و دیــاری کــراو بــە نیســبەت توندوتیــژی دژ بــە ژنــان لــە مەجلیســی 
ئێــران ئــەو ســاڵ لــە دوای زیاتــر لــە ٩ ســاڵ و ئاڵوگۆڕێکــی زۆر بەســەر 
نێــوەرۆک و هێندێــك جاریــش ســەر دێرەکەیــدا، پەســند کــرا؛ ئــەو یاســایە 
کــە لەپێشــدا لــە ٩٢ خــاڵ پێــک هاتبــوو لــە کۆتاییــدا بــە ٥٨ خــاڵ پەســند 
کــرا. بەچــاو لێکــردن لــەو پەســند کــراوە ئــەوەی زیاتــر دەردەکــەوێ 
ــر  ــەکان و زیات ــە نیســبەت توندوتیژیی ــە ب ــی دێشــاڕژی ژنان ــاڵ کردن بەت
کاتــی  دڵســۆزییەکی  وەک  یــان  ڕۆحــی  و  مەعنــەوی  پشــتیوانی  لــە 
دەســەاڵتداران دەچــێ تــا حــەل کردنــی پرســی توندوتیــژی دژ بــە ژنــان. 
چونکــە هیــچ پێناســەیەکی ڕوونــی تێــدا نییــە  لــە جۆرەکانــی توندوتیــژی، 
شــیکاری نەکــردوون و  زۆربــەی زۆری وەک خــۆی ماوەتــەوە. یــان 
ئــەو ڕێگایانــەی باســی دەکات لــە ئێســتا دا بــۆ ئــەو دۆخــە ئابوورییــەی 
بــە کردەیــی کردنــی زۆر  نەگونجــاوە و   ئێــران  ئیســالمیی  کۆمــاری 
ــە بنەڕەتــدا  ــە پەیامەکانــی ئــەو الیحەیــە ئەوەیــە کــە ل ئاســتەمە. یەکێــک ل
کۆمــاری ئیســالمی ئــەو بابــەت و مەســەالنەی پــێ توندوتیــژی نییــە، 
یــان ژن لــەو ئاســتە شــارۆمەندییەدا نابینــێ کــە زۆر شــتی بــۆ ئــەو پــێ 
توندوتیــژی بــێ. کاتێــک لــە زۆر بابەتــدا ژن بــە نیــوە دادەنــدرێ، یــان بــۆ 
زۆر پــرس و بابــەت مافــی بەشــداری نییــە، کەوایــە توندوتیــژی دژ بــەو 
ژنانــەش بــۆ کاربەدەســتانی ئــەو ڕێژیمــە نامۆیــە. بــۆ نموونــە لــە باســی 
دییــە یــان خوێنبەهــادا لەجیــات ئــەوەی بچێتــە نێــو یاســای ســزادانی 
ــکا،  ــدا ب ــان پێ ــۆڕێ و ئیســالح و پێداچوونەوەی ــە بگ ــەو خااڵن گشــتی و ئ
لــەو گەاڵڵــەدا بــاس لــە دانانــی ســندووقێک دەکا کــە ئەگــەر بکوژەکــە 
پیــاو بــوو و بنەماڵــەی ژنەکــە لــە بــاری ماڵییــەوە توانــای قســاس کردنــی 
ــەی  ــن دەکــرێ و تێچووەک ــەو ســندووقە ڕا دابی ــەوە ل ــوو، ئ ــان نەب بکوژی
ــە  ــە ل ــۆ نموون ــە یاســا دا ســاز دەکات.  ب ــۆزی ل ــر ئاڵ ــی زیات دەدرێ، یان
مــاددەی ٥١ی ئــەو الیەحەیــەدا  دەڵــێ: هــەر کات کەســێک، بــە هــەر 
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جۆرێــک هەڕەشــە لــە ژنێــک بــکات جــا ئــەو هەڕەشــەیە چ کوشــتن یــان 
زەرەری گیانــی یــان ئابــڕوو یــان ماڵــی یــان بــاو کردنــەوەی نهێنییەکانــی 
بێــت بــە نیســبەت ئــەو یــان کەســوکاری و گومانــی ئــەوە هەبێــت کــە 
کــە  یــان کەســێک  بــدات،  ئەنجــام  تاوانــە  ئــەو  ئــەو کەســە  بەڕاســتی 
بــە هــۆی تاوانێــک دژ بــە ژنــان مەحکــوم کــراوە و بــە ئاشــکرا ڕای 
ــە کاتێــک  ــاوان دەرببــڕێ و هەروەهــا ل ــەوەی ت ــات کردن ــۆ دووپ خــۆی ب
دا پێــش ئــەوەی حوکمــی کۆتایــی بــدرێ، گومانێکــی بەهێــز و قــەوی 
هەبــێ بــۆ دووپــات بوونــەوەی زەرەر و زیــان بــە نیســبەت قوربانــی 
یــان منداڵەکانــی یــان گوشــار خســتنە ســەر ئــەو تاوانلێکــراوە بــۆ ئــەوەی 
لــە ســکااڵکەی پەشــیمان بێتــەوە. یــان تۆمەتبــار خــۆی بــە ڕوونــی بــاس 
لــەو کارانــە بــکا، بەپێــی ویســتی ئــەو ژنــە هەڕەشــە لێکــراوە یــان زەرەر 
ــە تــاوان و بەپێــی جــۆر و ڕادەی خەتــەر، کەیفییەتــی تــاوان و  دیتــووە ل
ــد دەســتووری پاراســتن و  ــان چەن ــەک ی ــە ی ــەو ژن ــردوو و دۆخــی ئ ڕاب
پشــتیوانی بــە شــێوەی خــوارێ دەدرێ و دەســتبەجێش جێبەجــێ دەکــرێ:

١-وەرگرتنی بەڵێنی بۆ دووپات نەکردنەوە تاوانی ئاماژە پێکراو.
٢-قەدەغە کردنی چوونی تۆمەتبار بۆ شوێنی مانەوەی تاوانلێکراو 

ئەوپەڕی تا ماوەی ٣ مانگ.
٣- قەدەغە کردنی چوونی مێرد بۆ شوێنی مانەوەی هاوبەش 

ئەوپەڕی تا ماوەی ٣ مانگ.
٤- قەدەغە کردنی چوونی تۆمەتباربۆ شوێنی کاری تاوانلێکراو 

ئەوپەڕی تا ماوەی ٣ مانگ.
٥-دابینکردنی شوێنی مانەوەی جیا بۆ ژن لە الیەن مێردەوە، کە 

لەگەڵ شەڕایەتی ئابووری مێرد بیخوێنێتەوە و لەگەڵ دۆخی ژنیش 
هەروا، ئەوپەڕی بۆ ماوەی سێ مانگ.

٦-ناردنی تۆمەتبار بۆ ڕاوێژکار و چارەسەرە زەروورییەکان و 
بردنی سەنەدی ئەو شوێنانە.

٧-ناساندنی تاوانلێکراو بۆ شوێنی ڕاگرتنی پێوەندیدار بەو بابەتە، 
ئەو یاسایە بۆ ماوەیەکی دیاری کراو کە لە دەستووردا بە ڕوونی 

دەگوترێ.
خاڵی ٨ و ٩ و ١٠ و ١١ و ١٢شی هەیە کە بۆ کورتکردنەوەی 
ئاماژەیان پێ ناکەم بەاڵم هەر حاڵەتی پشتیوانی هەیە و حەوت 

تێبینیش جیا لەوانە لەخۆی دەگرێ.
ئــەوەی گرینگــە لــەو یاســایەدا یەکــەم؛ جــۆری تاوانەکەیــە کــە بــاس لــە 
هەڕەشــەی گیانــی، ماڵــی و ئابــووری دەکات و بــاس لــە گومانــی جێبەجــێ 
کردنیــان لــە الیــەن تاوانبــار، یــان گووتــن و پێداگــری زارەکــی تاوانبــار بــە 
ــە الیەکــی دیکەشــەوە تێبینــی ئاخــر یــان ژمــارە  دووپــات کردنەوەیــان؛ ل
حەوتــە کــە دەڵــێ: هــەر کات ئــەو ژنــەی کــە هەڕەشــەی لێکــراوە یــان 
تاوانەکــەی لەســەر جێبەجــێ کــراوە بــە نیســبەت مەســەلەکە لێبووردەیــی 
باشــتر  یــان  یاســاییەکان  دەســتوورە  ببەخشــێ،  تاوانبــار  و  هەبــێ 
هەڵدەوەشــێتەوە. مادەیــە  بــەو  پێوەندیــدار  قەزائیەکانــی  بڵێــم حوکمــە 
ئــەوەی کــە لــە زۆر تــاوان دا ئــەو بابەتــە هەیــە کــە کاتێــک تاوانلێکــراو 
تاوانبــار دەبەخشــێ یــان لێــی خۆش دەبــێ کۆتایــی بــە مەســەلەکە دێ. 
بــەاڵم لــە هەمــوو تاوانێــک دا وا نییــە. لــەو جــۆرە تاوانانــەی کــە قــورس 
یــان زۆر قێزەونــن تەنیــا تاوانلێكــراو ســێحەبی حــەق و مــاف نییــە و 
کۆمەڵگــە و مەســەلەی بەرپرســایەتی گشــتی و بەرژەوەندیــی گشــتی 
کۆمەڵگــەش دێتــە گــۆڕێ. دەی چــۆن کەســێك هەڕەشــەی کوشــتن یــان 
زەرەر و زیانــی نەفســی یــان ئابووریــی بــکات، یــان مەحکوومیــش بــێ ئەو 
هەڕەشــانە دووپــات بکاتــەوە و گومانــی کوشــتن و زەرەر گەیاندنێکــی 
و  حوکــم  هەمــوو  ژنەکــە  لێخۆشــبوونی  بــە  تەنیــا  هەبــێ،  قورســی 
دەســتوورەکان هەڵوەشــێتەوە؟ ئەویــش لــە حاڵێــک دا کــە ئــەو ژنــە ئێســتا 
هیــچ پشــتگیرییەکی باشــی یاســایی نییــە. ئایــا پێتــان وانییــە کــە پیاوێــک 
زۆر ئاســان هەڕەشــەی کوشــتنی ژنێــک بــکات و دووپاتــی بکاتــەوە و 

بــە کــردەوەش تــا ڕادەیــەک بیســەلمێنێ کــە ئــەوەی لــە دەســت دێــت، 
ناتوانــێ زۆر ڕاحــەت ئــەو ژنــەش لــە پرۆســەی ســکااڵکەدا پەشــیمان 
کاتــەوە و بیکشــێنێتەوە لــە ســکااڵکەی. کێشــەکە ئەوەیــە ئــەو مادەیــە 
زیاتــرە  بوونەکەیــان زەرەی  لــەو چەشــنەن  کــە  ماددانــەی  ئــەو  یــان 
تــا نەبوونــی. چونکــە هــەم تاوانلێکــراو ســارد و بــێ هومێــد دەکا لــەو 
ــە یاســادا   ــەوەکان ل ــە، هــەم ڕێگــەی خــۆ دزین پشــتگیرییە الواز و بێهێزان
فێــری تۆمەتبــار یــان تاوانبــار دەکات، هــەم بــە دیاریکــردن ســزای کــەم 
و ئاســان، تۆمەتبــار تووشــی هەڵســەنگاندن دەکات لــە کاتــی ئەنجامــی 
تاوانــدا و لێکدانــەوەی بــۆ ســاز دەکات بــە نیســبەت تــاوان و ســزای 
ــە ڕاســتی دا ئــەو جــۆرە یاســایانە جێــی  ــە. ل دیــاری کــراو بــۆ ئــەو تاوان
ــر  ــە یەکت ــە ن ــەڵ تاوانەک ــە ســزاکە لەگ مەترســین. مەترســییەکەش ئەوەی
بەڕاســتی  نــە  بەرابەرییەکیــان هەیــە،  نــە هاوســەنگی و  دەخوێننــەوە، 
چــارە و کێشــەکە بــە باشــی و یەکجــاری چــارە دەکات. ئەویــش لــە کات 
و حاڵەتێــک دایــە کــە توندوتیــژی بــە دژی ژنــان لــە ئێــران گەیشــتۆتە 
و  تایبــەت  کەیســێکی  بۆتــە  جیهانیشــدا  لــە  و  مەترســیدار  ئاســتێکی 
پەســندکراوێكی  و  الیەحــە  بــە  ئــەوەی  جیــات  لــە  کەوایــە  هەســتیار. 
ئــاوا الواز؛ باشــتر وایــە کــە پێداچوونــەوە بــە یاســا بنەڕەتیــدا بکــرێ 
ــەت  ــی یاســایەکی تایب ــە و ئەوجــار دانان ــەو یاســاکانی دیک ــە دوای ئ و ل
ژنــان. دژی  بــە  توندوتیــژی  بەرەنگاربوونــەوەی  بــۆ  گونجــاو  و 
ــران  ــە، ئێ ــەوە نیی ــەک نەت ــران ی ــە ئێ ــە ک ــگ ئەوەی مەســەلەی زۆر گرین
چەنــد نەتەوەیــە، کــە کەلتــوور و داب و نەریتــی ژنــی هــەر نەتــەوەش 
و  زۆرەملــی  بــە  ئەوانــەی  چ  جــا  هاوبەشــەکانەوە  خاڵــە  هەمــوو  بــە 
ئاسمیالســیۆن ســاز کــراوە و چ ئەوانــەی کــە بــە لــە پەنــا یــەک ژیــان 
یەکجــار زۆریــان هەیــە.  بــوارەوە جیاوازییەکــی  لــە زۆر  پێکهاتــوون، 
کەوایــە ئەگــەر بەڕاســتی نییەتــی چارەســەری ئــەو پرســەش هەبــێ، 
یــەک یاســا و یــەک ڕەوتــی یاســایی واڵمــدەری توندوتیــژی دژ بــە ژنــان 
نییــە و کێشــەیەکی هاوبــەش لــە نێــو چەنــد نەتــەوە بــەو مانایــە نییــە کــە  
یاســایەکی هاوبــەش و یــەک جۆریــش چارەســەری پرســەکە بــێ. کەوایــە 
بناســرێن، جیاوازییەکانیــان  نەتــەوەکان  دەبــێ  یەکەمــدا  هەنــگاوی  لــە 
بناسرێن، جا ئەوجار بۆ کێشە کۆمەاڵیەتی وکەلتوورییەکان بە پێی دۆخ  
و ڕادە و جۆری کێشــەکان یاســا و ڕێســای تایبەت جێبەجێ بکرێ. هەر 
وەک بــۆ نموونــە کــە دەبینیــن شــتێک کــە لەنێــو نەتەوەیەکــی نێــو ئێــران 
ــە نێــو نەتەوەیەکــی دیکــە ڕەنگــە قێــزەون بــێ و بــە پێچەوانــە.      عورفــە، ل
 کاتێــک لــە نووســراوەکانی ویالیەتــی فەقــی قێزەونــی بــە نیســبەت 
ژن و مافەکانــی دەبــارێ، کاتێــک یاســای بنەڕەتــی ئــەو ڕێژیمــە هیــچ 
ــەی بۆخــۆی  ــە، مەگــەر ئەوان ــل نیی مافێکــی ئینســانی بەرچــاو بــۆ ژن قای
بــە مافــی دابنــێ. پێموانییــە الیحەیــەک و چەنــد یاســای نــوێ لــە پەنــا 
دەریــای یاســا توندوتیژییــەکان بــە نیســبەت ژنــان کارێکــی لــە دەســت بــێ. 
کاتێــک چــاو لــە نووســراوەکان، کتێبــەکان و ئــەو بابەتانــەی کــە ویالیەتــی 
فەقییــان پێکهێنــاوە دەکەیــن لەگــەڵ شــتی ســەیر و ســەمەرە ڕووبــەڕوو 
دەبیــن بــۆ نموونــە؛ بــە پێــی فیتــوا و قســەکانی خومەینــی دەکــرێ منداڵــی 
وەربگیــردرێ. لــێ  چێژیشــی  تەنانــەت  بکــردرێ،  مــارە  النکــە  ســەر 
ئامــراز  وەک  ژن  ئیســالمی  کۆمــاری  داڕیژەڕانــی  ڕاســتیدا  لــە 
پەهلــەوی  زەمانــی  لــە  نموونــە  بــۆ  پرســەکاندا.  هەمــوو  لــە  دەبینــن 
لەگــەڵ مافــی دەنگدانــی ژنــان هەڵــا ســازکرا لــە الیــەن بەرپرســان و 
ــی  ــم کردن ــۆ قای ــەر ب ــی ه ــان دوای ــەاڵم بۆخۆی کاربەدەســتانی ئێســتادا ب
جێگەوپێگەیــان و بردنــە ســەرێی ڕێــژەی بەشــداران لــە گشتپرســییەکان 
ئــەوەش  بــە  ئامــاژە  دەبــێ  هەڵبــەت   ( ژن.  بــە  دا  مافەیــان  ئــەو  دا 
زۆر  پەهلەویشــدا  دەســەاڵتداری  کاتــی  لــە  ژنــان  دۆخــی  کــە  بکەیــن 
و  سیاســی  بــواری  لــە  دەســەاڵت  هــەردووک  بــەاڵم  نەبــوو،  بــاش 
بەرژەوەنــدی دەســەاڵتداری خۆیانــەوە چاویــان لــەو پرســە کــردوە. (
بــەاڵم مەســەلەی ئەســڵی ئەوەیــە کــە جیــا لــەو حاڵەتانــەی کــە باســمان 
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زیاتــرە.  و  تووندتــر  کــورد  ژنــی  بــە  بەرامبــەر  توندوتیــژی  کــردن 
بەاڵم بۆچی دۆخی ژنی کورد بە نیسبەت ژنانی دیکەی ئێران خرابتر 

و نالەبارترە؟
ژنــی کــورد جارێــک بــە هــۆی شــارومەند بوونییــەوە شــارومەندی پلــە 
٢یــە، جارێکیــش بــە هــۆی کــورد بوونییــەوە شــارومەندی پلــە ٣یــە. چونکــە 
ژنــی کــورد بــە حاڵەتــی یەکــەم ژنــە، کــە شــامیلی هەمــوو توندوتیژییەکــی 
ــە  ــێ ، ب ــەکان دەب ــژی کەلتووریی ــاری ئیســالمی  و توندوتی یاســایی کۆم
دژی  بــە  پێشــێلکارییانەی  ئــەو  تــەواوی  کــە  کــوردە.  دووەم  حاڵەتــی 
ــەو بەشــەش  ــەوە و ل ــەش دەگرێت ــەو نەتەوەی ــی ئ ــەکار دێ ژنان ــورد ب ک
نەتــەوەکان  ئێمــەش وەک هەمــوو  دیکــەوە  لــە الیەکــی  نیــن،  بێبــەری 
کــەم وکووڕیمــان هەیــە بــە نیســبەت مافــی ژنــان و بەرەنگاربوونــەوە 
ــی کــورد  ــە ژنان ــژی نیســبەت ب ــە توندوتی ــەکان. کەوای ــەڵ توندوتیژیی لەگ
لــە بەرامبــەر ژنــی نەتــەوەی فــارس و تــورک زۆر زیاتــرە لــە هەمــوو 
بوارەکانــی ژیــان و ئاســتەکاندا. بــەاڵم مەســەلەیەک کــە هەیــە ئەوەیــە 
کــە ژنــی کــورد بــە نیســبەت ژنــی گەالنــی دیکــەی نێــو ئــەو واڵتــە ئاگاتــر 
بوونیــان  خــەت  لەســەر  بــە  ئــەوەش  بەرپرســیارترن،  و  وشــیارتر  و 
ــە  ــووری خراپمــان ب ــدا کــە کۆمەڵێــک کەلت ــە هەمــان کات ــی ل ــن، یان دەبینی
نیســبەت ژنــان هەیــە، کۆمەڵێــک کەلتــووری زۆر باشــمان بــەو نیســبەت 
ــە  ــاوا شــان ب ــا لەنێــو کــوردە کــە ژن ئ ــە تەنی ــە. بــۆ نموون ــە هەی و ڕادەی
شــانی پیــاوان لــە جەرگــە و بازنــەی خەباتــدا بــووە و هەیــە، وێــڕای 
ــی  ــەر و ئەزموونیشــیان لێ ــی گرتۆتەب ــی خەبات ــوو ڕەهەندەکان ــاو هەم پی
هەیــە، ڕێــژەی بەشــداریان بــۆ کار و چاالکــی کۆمەاڵیەتــی و کەلتــووری 
و مەدەنــی زۆر زیاتــرە و تەنانــەت لــە جــۆری جلــو بــەرگ پۆشــینیش و 
ــەر بەڵگــەی  ــە باشــترن. ئەگ ــی دیک ــە نەتەوەکان ــەکان ل ــە کەلتوریی ئازادیی
مێژوویــی بێنینــەوە، کۆمــاری کوردســتان باشــترین بەڵگەیــە، چ بــە چــاو 
لێکــردن لــە یاســاکانی بــۆ بەرژەوەنــدی و مافــی ژنــان، چ بــە کــردەوە 
و پراکتیــک، زۆربــەی ئــەو کارانــەش لــە ماوەیەکــی کەمــی یەکســاڵەدا 
و لــەو دۆخــە ئاڵــۆزەدا کــراوە. چونکــە کــورد هەمیشــە بــاوەڕی بــە 
ــژوو  ــە مێ ــە چــاو لێکــردن ل ــەوەش ب ــووە. ئ مافــی ژن و هاوســەنگی هەب
کــورد دەردەکــەوێ. ئەگــەر ئــەو دەرفەتانــە نەبــا کەســی وەک خاتــوو 
مەســتوورە ئــەردەاڵن لــە ســەردەمی خــۆی دا نەدەبــوو، یــان ئەدەبیاتــی 
ــەر،  ــی خوڵقێن ــرەت، یان ــن ئاف ــە دەڵێ ــەو گەل کــورد کــە کەســایەتییەکانی ئ
یــان خــودی وشــەی ژن کــە لــە ژیــن، ژیــان دێــت. خوڵقێنــەری ژیــان. 
ــەری و یەکســانی ژن  ــدا، بەراب ــە مێژووییەکان ــە مەڕاســمات و بۆن ــان ل ی
ــە  ــەو یەکســانی و بەرابەریی ــەدا ئ ــی دیک ــە زۆر بابەت ــارە و  ل ــاو دی و پی
تەنانــەت لــە کار و بــاری ڕۆژانەشــدا هاتــوە. ئێســتاش کــە ژنــی کــورد لــە 

نەتەوەکانــی دیکــەی ئێــران بــە ڕادەیەکــی بەرچــاو لــە پێشــتر و لەســەر 
خەتتــرە، هــی ئــەو داب و نەریــت و ڕاســتیەکانی کۆمەڵگــەی کوردەوارییــە. 
بــەاڵم لــە هەمــان کاتــدا نابــێ لەبیــری بکەیــن کــە ئێمــەش بەشــی ناباشــمان 
ــدا کــە بــە جۆرێــک توندوتیــژی دژ بــە ژنانــە و بــۆ  ــە کەلتوورمان هەیــە ل
پێشــکەوتنی کــورد بــە تایبــەت لــە بازنــەی خەباتــدا و  بــۆ  بەدەســتهێنانی 
تــەواوی مــاف و حقووقــی گــەل و دیــاری کردنــی مافــی چارەنووســمان 
و هەمــوو بابەتــە پێوەندیــدارەکان بــە نەتەوەکەمــان هەوڵــی زیاتــر بدەیــن. 
بــە ئاڵوگــۆڕ بەســەر بەشــە ناباشــەکاندا و نەهێڵیــن کــە بەشــە نەباشــەکانی 
کەلتــووری کــە دەســەاڵت ســازی کــردوە یــان لــە هێندێــک لــە گەالنــی 
ئێــران دا بــاوە ڕەخنــە بکاتــە نێــو کەلتــوور و ژیانمــان. چونکــە ئــەوە حاشــا 
لێنەکــراوە زۆر داب و نەریــت هــەن کــە هــی ئیمــە نیــن و بەســەرماندا 
بــە شــێوەیەکی الواز و  یــان بەپێــی تێپــەڕ بوونــی کات  ســەپێندراون 
جێنەگرتــوو هاتوونەتــە نێومــان، بــە تایبــەت کــە حکومەتــی دژە ژنــی 
کۆمــاری ئیســالمیش بــەردەوام هەوڵــی زیاتــر کردنــی ئەو جــۆرە کەلتوور 
و ڕەفتارانــە دەدات. هــەر بۆیــە دەبــێ هــەوڵ و تێکۆشــانمان زیاتــر بکەیــن 
و زیاتــر لەســەر ئــەو پرســە لەســەر خــەت بیــن و زیــاد بوونــی ڕۆژانــەی 
ژنــان بــۆ بەشــداری لــە پرســی خۆیــان و پرســی نەتەوەکەشــمان نــە تەنیــا 
ــاری ئیســالمیی  ــوو کۆم ــر دەکات، بەڵک ــدەکان زیات دڵخۆشــکەرە و هومێ
ئێرانێشــی وەلــەرزە خەســتووە  و دەستبەســەر کردنــی ژنێکــی دوو گیــان 
ــە  ــەو ڕێژەی ــا ئ ــان ت ــەو ڕاســتییەیە ی ــەاڵت خــۆی دەرخــەری ئ ــە ڕۆژه ل
ــەکان هەڕەشــەی  ــادە ئەمنییەتیی ــە نەه ــرد و ل ــی دەستبەســەر نەدەک ژنان
لــێ نەدەکــردن. ئــەوە ڕاســتییە کــە کۆمــاری ئیســالمی  ژنــی کــوردی 
پــێ مەترســییە بــۆ دەســەاڵتەکەی ، چونکــە ژنــی کــورد نــە تەنیــا وەدوای 
پرســی خــۆی دەکــەوێ بەڵکــوو وەدوای پرســی نەتەوەکەشــی دەکــەوێ 
و لــە هەمــان کاتــدا ڕەفتــار و کردەوەکانــی بوونەتــە هــۆی فێربوونــی 
ژنــی گەالنــی دیکــەی نێــو ئێــران لــەوان. بــۆ نموونــە ئــەو بوێرییــەی 
کــە ژنــی کــورد لــە دوای شۆڕشــی گەالنــی ئێــران هەیبــوە تــا ئێســتا، 
ژنانــی  ڕەفتــاری  و  کەلتــوور  بۆتــە  ســاڵەیە  چەنــد  ماوەیەکــی  ئــەوە 
گەالنــی دیکــەی ئێــران و لــە ڕاســتی دا ئــەو ئاســتە لــە بوێرییــە لــەو 
ڕێژەیــە دا، لــە بوێــری و ڕوانیــن و بیرۆکەکانــی ژنــی کــورد وەرگیــراوە.
کــە  ئــەوەی  پەنــا  لــە  هــەر بۆیــەش ژنانــی ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان 
چــاالک  کاتــدا   هەمــان  لــە  کەســێکن،  هاوژینــی  خوشــکن،  دایکــن، 
ژنــان  بــە  دژ  توندوتیــژی  بەرەنگاربوونــەوەی  بــۆ  تێکۆشــەڕێکن  و 
خەباتــی  بــۆ   خۆیــان  توانــای  بەپێــی  شۆڕشــگێڕیکن  هــاوکات  و 
یەکســانی.  و  ئــازادی  کۆڵەکــەی  بوونەتــە  و  کــورد  ڕەوای 
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پێناســە  و  توندوتیــژی  بەحســی  نێــو  ناچمــە  زۆر  مــن 
کردنییــەوە، تەنیــا دەتوانــم ئەونــدە بڵێــم هەر جــۆرە ڕەفتارێک 
کــە ببێتــە هــۆی ڕەنجانــدن و دڵگرانــی ژن، چ بــە زمــان و 
ئەژمــار. دێتــە  توندوتیــژی  بــە  چ جەســتەیی و چ جنســی 
 هەمــوو ئــەو ڕەفتارانــەی کــە ژن دەڕەنجێنــێ لــە منداڵییــەوە 
کــە  پێــدەکات  کاتــەوە دەســت  لــەو  یانــی  پێــدەکا،  دەســت 
ده ســه پێن  ژنــدا  بەســه ر  کۆمه اڵیه تییــه کان  قــەراردادە 
لــە  کۆمەڵگەیەکــدا  چ  لــە  ژنــە  ئــەو  بەوەیکــە  گرێــدراوە  و 
دایــک دەبــێ و گــەورە دەبــێ ئــەو قــراردادە کۆمەاڵیەتیانــە 
جیــاواز دەکا. بەداخــەوە کۆمەڵگــەی ئێمــە بەپێــی ئەوەیکــە 
جیهانــدا  جوغرافیایــی  تایبەتــی  زۆر  ناوچه یەکــی  لــە 
هەڵکەوتــووە و چــوار ئایینیــی گــەورە لــە شــوێنی ژێنگــەی 
ــدا  ــەر واڵتێک ــە ه ــن ل ــی ئایی ــە بوون ــووە و بۆی ــە هەڵکەوت ئێم
بــە  هەســت  ژن  ئــەوەی  بــۆ  بەهێــزە  زۆر  بەربەســتێکی 
بختــەوەری نــه کا، یانــی ئــەو قەراردادانــەی ئەدیــان دروســتی 
لــە  کۆمەاڵیەتــی  قــەراردادی  وەک  و  ژنــان  بــۆ  دەکــەن 
بنەماڵــەوە ده ســه پێ و قــەراردادەکان لــە بنەڕەتــدا پــڕن لــە 
ــەکان کــە ئێمــە  توندوتیــژی یانــی ســەرچاوەی یەکەمــی ئایین
ــی  ــە ڕۆژهەاڵت ــی ئاســمانی و بەداخــەوە ل ــن ئەدیان ــی دەڵێ پێ
ــووه ،  ــن ســه رچاوه ی گرت ــدا ده ژی ــه ی تێ ــه  ئێم نێوەڕاســتدا ک
بەپێــی ئــەوە ژن لــە واڵتــی ئێمــەدا بــێ مــوراد لــە دایــک دەبــێ 
و بــە بــێ ئــەوی بــگا بــە ئاواتەکانــی لــە جیهــان دەڕوات 
یانــی گرینگتریــن هەســتی ژن، هەســت بــە خۆشــی کــردن، 
هەســت بــە چێــژ وه رگرتــن، کــە لــە واڵتــی ئێمــەدا بەپێــی 
ــە  ــە منداڵیــەوە ل جوغرافیــا و کولتوورەکەمــان ئــەو هەســتە ل
ژن دەســتێندرێتەوە و یــا ئــەوەی کــە زۆر کەمڕەنــگ دەبــێ.
هەســت بــە بختــەوەری کــردن، هەســت بــە خۆشــبەختی 
کــردن، هەســت بــە ســەرکەوتوویی کــردن بۆخــۆی دەبێتــە 
هــۆی ئــەوەی کــە ژن بــاوەر بەخۆبوونــی لــە ســەرێ بــێ، بــەو 
ڕاده یــه  کــە ژنانــی ئێمــە هەســت بــە بەختــەوری دەکــەن ئــەوە 
کاریگــری هەیــە لەســەر هەســتی منداڵەکەیــان چ کــچ و چ کوڕ.
هــەر وەک دەزانــن منــداڵ لــە ئامێــزی دایکــدا پــەروەردە 
دەبــێ هەرچەنــدە ژن هەســت بــە خوشــبەختی و بختــەوەری 
بــکا بەپێــی ئــەوە ئــەو هەســتانە بــۆ منداڵەکــەی ڕادەگوێــزرێ،  
و  دەبێتــەوە،  دروســت  دایکــدا  ئامێــزی  لــە  توندوتیژیــش 
خۆشەویســتی و ئەوینداریــش  هــەروا و ئــه وه  ئامیــزی دایکــه  
ده بێته  هۆی بەرفراوانکردنی هەستی منداڵ. بە واتایەکی دیکە 
منــداڵ لــە دایکــەوە فێــری ڕامووســین دەبــێ لــە دایکــەوە فێری 
خۆشــە ویســتی دەبــێ لــە دایکــەوە فێــری گوفتمــان دەبــێ و لە 
دایکــەوە فێــر دەبــێ چــۆن هەســتە خۆشــەکان و ناخۆشــەکانی 

هەســتەکانی  چــۆن  بزانــێ  دەبــێ  دایکــە  ئــەو  و  دەربــڕێ 
ــە ســەر منداڵەکــەی دەبــێ. ــە کاریگــەری ل ــه و ڕادەی خــۆی  ب
توندوتیژیــان  کــە  دەکــەن  هەســت  دایکــەکان  زۆربــەی 
دەکــرێ.  لــێ  زوڵمیــان  دەکــەن  هەســت  دەکــرێ  بەرانبــەر 
هەڵوێســتی ئــەو دایکــە لــە بەرانبــەر ئــەو زوڵمــەدا کاریگــەری 
پــه روه رده ی  لــە  هەیــە  ســەرەکیی  نەخشــی  یانــی  هەیــە 
منداڵەکەیــدا، ئەگــەر دایــک الواز بــێ لــە بەرانبەریــدا و هەســت 
ــەکان  ــەی دایک ــه  بەداخــەوە زۆرب ــکا، ک ــوون ب ــی ب ــە قوربان ب
ڕۆڵــی  قوربانیــن،  کــە  دەکــه ن  هەســت  زۆربەیــان  وان 
قوربانــی دەگێــڕن، ئەگــەر هــەر چەنــە حەقیشــیان پــێ نەبــێ.
ــە  ــە توندوتیــژی ل ــە بۆت ــە تەوهومێکــی چکول زۆر جــار هەی
ماڵــێ، ئــەو توندووتیژیــە شــەرت نییــە حەتمــەن لــە پیــاوە 
بــۆ ژن بــێ، زۆر جــار کــە ژنەکــە باوەڕبەخۆیــی نییــە و 
بــه   باوەربەخۆیــی کەمــە و هەســت  ئــه وه ی  هــۆکاری  بــە 
ڕەفتــار  هێندێــک  تووشــی  نــاکا،  بەختــەوەری  و  خۆشــی 
دەبــێ کــە دەبێتــە هــۆی ئــەو توندوتیژیانــە. ئــەو دەقیژێنــێ 
ئــەو جــۆره  ژنانــه  تۆمــەت لــێ دەدن، بوختــان ســاز دەکــه ن، 
ــە  ــەوەی ک ــەر ئ ــر پرســیار و لەب ــه  ژێ هاوســەرەکەیان دەبه ن
پاســاوێک بــۆ ڕەفتارەکــەی خۆیــان بێننــەوە ڕۆڵــی ســتەم 
لێکــراو لــە ماڵێــدا دەگێــڕن. خــودی ئــەو درامایــە دەبێتــه  هــۆی 
ــەو  ــداڵ ل ــکا، من ــوون ب ــی ب ــە قوربان ــداڵ هەســت ب ــه وه ی من ئ
ــه دا گۆشــەگیرە و هەمیشــە حاڵەتێکــی بەرگریکارانــەی  حاڵەت
ــکا،  ــه  خــۆی ب ــە هەمیشــە هەســت دەکا ده بــێ به رگــری ل هەی
وا  بــەاڵم  توندوتیژییــه .  لــه   پــڕ  ڕەفتارەکــەی  حاڵێکــدا  لــە 
دەنوێنــێ کــە مەترســییەک هەیــە و دەبــێ به رگــری لــە خــۆی 
بــکا زۆربــەی منداڵــەکان وان و زۆربــەی منداڵەکانــی ئێمــە 
ــن  ــدا خەریک ــی خۆیان ــە خەیاڵ ــە ل ــن ک ــەوە دەژی ــەو تراژێدی ب
ــەکان. ــە دایکەکانــەوە دەگاتــە منداڵ قوربانــی دەبــن ئــەوەش ل
 بەداخــەوە شــتێکی دیکــەی دایکــەکان کــە زۆر گرینگــە، 
پێوه ندییــه   سێکســییه کان لەگــەڵ هاوســەرەکانیانە، ئــه وان 
وەک  پێوەندییــەی خۆیــان  لــەو  کــە  ئــەوەی  هــۆکاری  بــە 
ئــەوەش دەگەرێتــەوە  بــراوە کەڵــک وەردەگــرن.  کارتێکــی 
نابینــن  پێوه ندییه کەیــان  لــە  چێــژ  کــە  ئــەوەی  ســەر 
برداشــتێکی نێگەتیڤیــان هەیــە یانــی پێیــان وایــە بۆخۆیــان 
بــە  و  پیاوکــە  چێژبردنــی  بــۆ  کەرســتەیەکن  و  ئەمــراز 
لــە  نابینــن و  پێوه ندییــه  سێکســییه کانیان  لــە  گشــتی چێــژ 
وەردەگــرن. کەڵــک  قەڵغانێــک  و  ئەمــراز  وەک  منداڵــەکان 
منداڵــەکان  بزانــن  ئــەوەی  بەبــێ  دایکــەکان  زۆربــەی 
لــەالی خۆیــان دەخەوێنــن و ئیــزن نــادەن ئــەو منداڵــە لــە 
بخــه وێ  تەنیــا  بــە  پێویســتە  کاتێــک  و  چوکەیــی  تەمەنــی 

 ئاستی توندوتیژی و جۆری توندوتیژی 
بە شێوازگەلێكی جۆراوجۆر 

پــوور بایزیــدی  شــەهێن 
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پێــی  لەســەر  و  نەبینــێ  شــت  زۆر  پێویســته   کاتێــک  و 
ده یخه وێنــن. خۆیــان  الی  ده یبه نــه   ڕاوه ســتێ  خــۆی 
لــە  کەڵــک  قەاڵنێــک  و  ســپەر  وەک  کــە  دایکانــەی  ئــەو 
ــە بــێ ئەویکــە هەســت پــێ بکــەن  ــان وەردەگــرن ب منداڵەکانی
ترســێک لــە منداڵەکەیانــدا دروســت دەکــەن وەکــوو تــرس 
لــە تاریکــی، تــرس لــە دەنــگ، تــرس لــە ئــاژەڵ و هێندێــک 
ــداڵ هیــچ پێناســەیەکی بــۆ ئــەو ترســانە  ترســی دیکــە کــە من
نییــە و دایکەکــە بەهــۆی ئەوەیکــە دەڵــێ دڵــم نایــە منداڵەکــەم 
لــە ژوورێکــی دیکــە بخەوێنــم، ترســێک بــۆ منداڵەکــە ســاز 
ــە ترســەکەش  ــەوە منداڵ ــی ئ ــی گەورەبوون ــا کات دەکات کــە ت
لەگــەڵ منداڵەکــە گــەورە دەبــێ و بــە بــێ ئەویکــە منداڵــە بزانــێ 
ــەو ترســانەی  ــی ئ ــە دایک ــە لەوەیک ــێ ئاگای ــۆ دەترســێ و ب ب
ــەو ڕاســتییەیە  ــۆ دروســت کــردووە و ئەمــە ســەلمێنەری ئ ب
و یەکێکــە لــەو توندوتیژییانــەی کــە بەســەر ژنــدا دێ و لــەو 
پێوەندییــەدا لەگــەڵ مێردەکــەی چێــژ نابینــێ هۆکارەکەشــی 
دەخەوێنــێ. خــۆی  لــەالی  منداڵەکــەی  کــە  ئەوەیکــە  تەنیــا 
و  کاریگــەری  ژنــان  بــە  دژ  بنەماڵــەدا  لــە  توندوتیــژی 
بۆیــە  دەبــێ  منــداڵ  ســەر  لــە  ڕاســتەوخۆی  کاردانــەوەی 
کــە  شــتانەی  لــەو  یەکێــک  بڵێــم  ڕاشــکاوانە  زۆر  ناچــارم 
ــە  ــەی ک ــەو پێی ــە ب ــە ک ــەکان ســاز دەکا ئەوەی کێشــەبۆ منداڵ
لــە کۆمەڵگــەی ئێمــەدا پێناســەی توندوتیــژی پێناســەیەکی 
تاکەکەســییە و بەپێــی پــەروەردەی، کەلتــوور و ئاییــن لــە 
ــە  ــان هەی هــەر بنەماڵەیــەک توندوتیژیــەکان پێناســەی تایبەتی
و زۆر جیــاوازن و گەورەتریــن کێشــەیە بــۆ منــدااڵن بــۆ 
ــی  ــان شــۆخی کردن ــان ی ــە قســەکردن ی ــە شــێوازێک ل نموون
ڕۆژانــە کــە نــە بــۆ ژنەکــە و نــە بــۆ پیاوەکــە توندوتیــژی 
ــە  ــە ل ــا شــۆخی و قســە کردنێکــی ڕۆژانەی ــە بەڵکــوو تەنی نیی
ــە ئاســایی  ــرد شــتێک ب ــەوەی کــە ژن و مێ ــدا ئ ــوان خۆیان نێ
لــە نێــوان خۆیانــدا دەزانــن لــە منداڵەکــەدا کاردانــەوەی خــراپ 
شــۆخییەکانی  باوتریــن  لــە  یەکێــک  و  دەبــێ  نێگەتیڤــی  و 
ــە کــە پیــاو بــە ژنەکــەی دەڵــێ ژنــی دووهــەم و مافــی  بنەماڵ
خۆمــە و ئاییــن ئیزنــی پێــداوم چــوار ژن بێنــم و یــان یەکتــر 
شــکاندنەوەیەک کــە بــۆ ئــەوان تەنیــا شــۆخییەکی ئاســاییە 
و بــەس ونازانــم کــە بــە وتنــی ئــەم جــۆرە قســانە ڕۆحــی 

منداڵەکــە ئــازار دەدەن و تووشــی تــرس و دڵەڕاوکــێ دەکــەن. 
شــتێکی دیکــە کــە زۆر گرینگــە و دەبــێ دایــکان ئاگایــان لــێ 
بــێ ئەوەیکــە کــە ڕووداوەکان کاریگــەری ڕاســتەوحۆی هەیــە 
لەســەر منــدااڵن بــۆ نموونــە لــە دەســتدانی هــەر ئەندامێــک 
لــە بنەماڵــەدا و چۆنیەتــی دەربڕینــی هەســت و هەڵوێســتی 
دەبــێ.  نەرێنــی  کاریگــەری  منــداڵ  ســەر  لــە  گــەورەکان 
دایــک  دەســتدانی  لــە  ڕۆژێــک  هەمــوو  بــاوک  و  دایــک 
منداڵەکانیــان  بــۆ  تراژیدیایــەک  وەک  خۆیــان  باوکــی  و 
دەگێڕنــەوە و ئــەو دەبێتــە هۆکارێــک کــە ئــەو منداڵــە هــەر لــە 
ــەوە و  ــەوە لەگــەڵ مــردن و نەمــان ئاشــنا بێت ــی منداڵی تەمەن
ڕاســتەوخۆ بــە بــێ ئەوەیکــە بــاوک و دایــک بزانــن ترســێکان 
ــەوەی  ــدا دروســت کــردووە کــە خــودی گێڕان ــە منداڵەکەیان ل
و  توندوتیــژی  لــە  جۆرێکــە  ناخۆشــانە  ڕووداوە  ئــەو 
ــێ. ــەدا دەچێن ــی چووک ــە ناخــی منداڵێک ــی ل ــێ هیوای ــووی ب ت
کاریگــەری  بڵێــم  دەتوانــم  کــە  بابەتانــەی  لــەو  یەکێــک 
ڕاســتەوخۆی لــە ســەر منــداڵ هەیــە شــێوەی قســەکردن و 
ئاخاوتنــی بــاوک و دایکــە کــە کاریگــەری ڕاســتەوخۆی لــە 
ســەر منــداڵ دەبــێ، منــداڵ قســەکردن و ئاخاوتن لــە بنەماڵەوە 
فێــر دەبــێ و بەپێــی ئەوەیکــە ئــەو ئاخاوتــن و قســەکردنە 
چەنــدە بەهێــز بــێ، چەنــدە خۆشەویســتانە بــێ و چەنــدە 
ــەو جــۆرە قســەکردن و  ــداڵ ئ ــێ من ــە ســەرەخۆ ب ــەرم و ل ن
لێدوانــە هەڵدەبژێــرێ و لەگــەڵ  هاوڕێکانیــدا بــەکاری دێنــێ.
بکــەن  دەردەدڵ  ناکەیــن  فێــر  منداڵەکانمــان  ئێمــە 
بــەر  لــە  بشــارنەوە  دەردەکانیــان  دەکەیــن  فێریــان 
خۆمــان  الی  دەردەکانمــان  خۆمــان  بــۆ  ئێمــە  ئەوەیکــە 
پێــش لــە  وایــە  کــەم  زۆر  بــاوک  و  دایــک  دەشــارینەوە، 
 چــاوی منداڵەکانیانــەوە تەنانــەت هەســتی خۆیــان بــۆ یەکتــر 
دەربــڕن و ئەگــەر بیانهەوێــت ئــەو کارەش بکــەن حتمــەن 
دەڵێــن منداڵەکەمــان دانیشــتووە نابــێ ئــەو کارە بکەیــن و 
ئــەوە دەبێتــە هۆکارێــک کــە هەمیشــە منــداڵ هەســتەکانی 
دەرببــڕێ. خۆشــەکانی  هەســتە  ناتوانــێ  و  دەشــارێتەوە 
دەبــێ منداڵەکانمــان فێــر بکەیــن کــە کێشــەکانیان لەگــەڵ 
لــە  بــاوکان  و  دایــکان  ئەوەیکــە  نەکــەن،  گــەورە  خۆیــان 
ــە و گوفتمانێکــی هاوبــەش  کۆمەڵگــەی ئێمــەدا کێشــەیان هەی
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لــە نێوانــی بنەماڵــە و جیرانەکانــدا دەبینیــن  زۆر بەکەمــی 
و  خۆمــان  لــە  کێشــەکانمان  بوویــن  فێــر  ئێمــە  ئەوەیکــە 
کاتێــک  و  بــێ  گــەورە  گەڵمــان  لــە  و  بشــارینەوە  خەڵــک 
کێشــەکان  ئیتــر  بــوون  گــەورە  لەگەڵمــان  کێشــانە  ئــەو 
بــە جۆرێــک بەهێــز و زاڵ دەبــن کــە چارەســەر ناکــرێ و
لــە کاتێکــدا کێشــەکەش ئۆغــدە و ترســێکی بچوکــی منداڵییــە  
ئــەوەی  بــێ  و  بــووە  گــەورە  لەگەڵــت  منداڵییــەوە  لــە  کــه  
ــۆ  ــە وەک میراتێــک ب ــەو برین ــەو کێشــەیە و ئ خــۆت بزانــی ئ
منداڵەکــەت بــە جێمــاوە جــا ئــەو کێشــەیە دەتوانــێ وەک ژنێــک 
لــە کۆمەڵگــەدا زوڵمــی لــێ کرابــێ، دەتوانــێ وەک زلەیــەک بــێ 
دەتوانــێ وەک قەزاوەتێکــی ناشایســت بــێ کــە ئــەودەم لــە 
ســەرت کــراوە بــە خاتــری ئــەوە فێربــووی دردەدڵ نەکــەی، 
کــە دردە دڵ نەکــەی کێشــەکە ون دەبــێ لــە خــۆت و هــەزار 
بــە  پێوه ندییه کــی  هیــچ  کــە  ده بــێ  دروســت  تــر  کێشــەی 
کێشــەی پێشــوترەوە نییــە، شــه ڕه نگێزی، بەدبینــی، بێتاقەتــی، 
کــە  ئــەوەی  نەبــێ  خەیاڵــی  مــرۆڤ  ئەویکــە  بێ هێــزی، 
ــێ  ــەواوی دەتوان ــە ت ــە هەمــوو شــتێک، ئەوان ــکا ب قەناعــەت ب
دووباره بوونــه وه ی توندوتیــژی بــێ کــە لــە منداڵییــەوە وەک 
کــچ بــە دایکەکــە کــراوە یا وەک کوڕ تەنانت بە باوکەکە کراوە 
و ئــەوە لەگەڵــی گــەورە بــووە و بــۆ منداڵەکــەی ڕاگوێــزراوە.
 منداڵەکانمــان فێــر کەیــن گوفتمانێکــی ڕاحەتمــان پێکــەوە 
منداڵێکــی  لــە  دڵــی  ئەگــەر  دێشــێ  ئەگــەر دەســتی  هەبــێ. 
ئــەو  کــە  بڵــێ  بتوانــێ دەردەدڵەکــەی  تــر هێشــاوە ڕاحــت 
کێشــەیە هــەر لــە منداڵیــدا چارەســەر بــکا و کــۆی نەکاتــەوە. 
ســور ســور منداڵــە دەزانــی دایکــی لەگــەڵ نەنکــی کێشــەی 
ــار دەکات کــە  ــک ڕەفت ــە جۆرێ ــەاڵم کــە نەنکــی دێ ب ــە ب هەی
ئــەو کێشــەیە دەشــارێتەوە، ئــەوە منداڵەکــە فێــر دەکا کــە 
تەنانــەت  ده وروبــه ری  که ســانی  لەگــەڵ  نەبــێ  ڕووڕاســت 
ئــەوە دەبــێ ژنــەکان  بــێ بەخاتــری  ئەگــەر دایکــی خــۆی 
لــەوەدا زۆر وریــا بــن کــە کێشــەکانیان کــە لــە منداڵییــەوە 
منداڵەکانیــان  بــە  نەدەنــەوە  شــێوه یه ک  بــه   لەگەڵیانــه  
نەتوانــێ  و  کێشــە  بێتــە  منداڵەکــە  بــۆ  ئــەوە  دیســان  کــە 
بــکا. هاوڕێکانــی  و  خۆیــان  لەگــەڵ  ڕاحــت  گوفتمانێکــی 
چ  کچەکــەی  چ  بزانــێ،  دایکەکــە  کــە  گرینگــە  زۆر  ئــەوە 
کوڕەکــەی ئــاوا منــداڵ نامێنــێ ئەویــش دەبــێ بــە بــاب و 
ئەویــش دەبــێ بــە دایــک لــە ئێســتاوە وای ببینــێ کــە خەریکــە 
هەتــا  دەکا.  پــەروەردە  داهاتــوو  بــۆ  باوکێــک  و  دایــک 

کوڕەکــەی فێــر بــکا گوفتمانێکــی بــاش و دروســتی لەگــەڵ 
کچەکــەی و لەگــەڵ خــۆی بــێ. تــۆ بنه ماڵه یــه ک ده ده ی بــه  
کۆمەڵگــە دەتوانــێ زۆر بەختــەوەر و زۆر ســەرکەوتوو بــێ.
ئــەو تــەورە ئــاو زۆر دەبــا قســەی زۆر لەســەرە و دڵنیــام 
زۆری کتێــب لــە ســەر نووســراوە، زۆری موتالعــە لــە ســەر 
کــراوە، زۆر لێکۆڵینــەوەی له ســه ر کــراوە و بــاو بۆتــەوە 
و هــەر کــەس دەتوانــێ ئــەو تــەورە لــە گــوگل ســێرچ کات 
بخوێننــەوە. زیاتــر  شــارەزایە  تێــدا  زمانێــک  هــەر  بــە  و 
ئێمــە  ژنــی  بــۆ  کێشــەیە  کــە  شــتانەی  لــەو  یەکێــک 
خانــوو،  هەڵبژاردنــی  هەڵبژاردنــە،  مافــی  بڕیاردانــە  مافــی 
هەڵبژردنــی جلوبــەرگ، هەڵبژاردنــی خــواردن، هەڵبژاردنــی 
کاتــی  لــە  ئێمــە  ژنــی  بەداخــەوە  کــە  خۆشەویســتی، 
لەدایــک بوونــەوە هەتــا مــردن لەســەر ئــەو هەڵبــژاردن و 
بڕیاردانانــە هەمیشــە کێشــەی هەیــە. چونکــە یاســا مافــی 
نیشــتەجێبوون نــادا بــە ژن یاســا مافــی هەڵبژاردنــی هاوســەر 
تــا هەڵدەبژێــردرێ.  بــێ  بــە ژن و دەبــێ چــاوەڕوان  نــادا 
خــودی الواز بوونــی ژن لــە بڕیاردانــدا، ژنــی ئێمــە زۆر 
کــەم وایــە بــە دڵنیایــەوە بڕیــار بــده ن هەمــووکات بڕیــارەکان 
ــان  ــە ی ــان برای ــە ی ــە کەســێکی دیکــە ک ــن ل ــزن وەرگرت ــە ئێ ب
و  نیزیکــی  دیکــەی  کەســانی  یــان  هاوســەر  یــان  باوکــە 
تەنانــەت لــە کۆتاییــدا دەبــێ ئیــزن لــە کوڕەکانیــان وەرگــرێ.
هــەر ئــەوە دەبێتــە هــۆکاری ئــەوەی کــە منداڵەکانیــان هێــزی 
منداڵەکانمــان  ئێمــە  کــچ  چ  و  کــوڕ  چ  نەبــێ،  بڕیاردانیــان 
بڕیاردانەکانیــان زۆر ئاســتەمە زۆر لــە منداڵەکانمــان چــاو لــە 
یــەک دەکــەن و دوایــە بڕیــار دەدەن یانــی بڕیــاری تاکەکەســی 
ــۆ  ــار و کەمڕەنگــە، تەنانــەت ئەگــە ب ــدا زۆر نادی ــە منداڵەکان ل
ــە لەبەردەســتیاندایە و  ــێ ک ــک خــواردن ب ــی جۆرێ هەڵبژاردن
ئــەوە بۆخــۆی کێشــەیەکە لە داهاتــوودا ئەو منداڵە هەمووکات 
لەگەڵــی ڕووبەڕوویــە یانــی قــەت بــە دڵنیایــەوە بڕیار نادا و بە 
دڵنیایــەوە شــۆڕش بــکا بــۆ ئــەو خواســتەی هەیەتــی هەمــوو 
کات بــە دوودڵــی بڕیــار دەدا و هەمووکاتیــش بــە دوودڵــی 
وەدوای خواســتی خــۆی دەکــەوێ و هەمیشــەش بــە دوودڵــی 
چێــژی لــێ وەردەگــرێ ئــەوە دەبێتــە هــۆی ئــەوەی کــە ئــەو 
منداڵــە لــەو بڕیاردانــەی خۆیــدا هەســت بــە بەختــەوەری بــکا.
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لــەو کاتــەوە کــە مــرۆڤ وەکــوو بوونەوەرێکــی کۆمەاڵیەتیــی و خــاوەن 
ئــاوەز لــە دەوری یەکــدا و بــە کۆمــەڵ دەژیــن و بەرژەوەندییەکانیــان 
ــان یاســا  ــە خۆی ــی تایبــەت ب ــداوە، بەپێــی هەندێــک پێوەرگەل لێکیانــی گرێ
وڕێســاگەلێکیان بــۆ ژیــان پیکهێنــاوە و وەکــوو نەریت و فەرهەنگی تایبەت 
بە خۆیان جیل بە جیل و بەرەبەرە ئاڵوگۆڕی بەسەردا هاتووە و لە گەڵ 
تێکەڵبوونــی زیاتــری مرۆڤــەکان و شــەڕ و ئاڵۆزییــەکان و داگیرکارییەکان 
جێگۆڕکــێ بــە فەرهەنــگ و داب ونەریتــی گــەالن کــراوە و بــەردەوام ئــەم 
ئاڵوگۆڕانــە بەپێــی دەســەاڵت و یاســاگەلی داســەپاوەوە، دواکەوتوویــی و 
لــە هەنــدێ بواریشــدا پێشــکەوتنی بــە خۆیــەوە بینیــوە و تــا ئەمــڕۆ هاتووە.
بــە ســەرنجدان بــە لێکەوتەکانــی ئــەو ڕەوتــە میژووییــە و دابەشــکارییە 
ــە  ــرۆ و پارادایم ــی ئەم ــی وکۆمەالیەتییەکان ــووری، فەرهەنگ سیاســی، ئاب
هــزری و فەلســەفییەکان، کۆمەلیــک قەیــران و کێشــەی مرۆیــی و ڕوانینــی 
ــە ڕێــگای  دروســتکراوی ئاڵــۆز کــە خــودی مرۆڤــەکان و دەســەاڵتەکان ل
ئاییــن و هێــز و پــەروەردەوە بەپێــی بەرژەوەنــدی و قازانجــی تایبــەت 
بەرهەمهێنەری بوون و هەن. بەرۆکی تاک و کۆمەڵگەکانی گرتووە و بە 
پێوەر و بارســتایی جیاوازەوە خۆیان ئااڵندۆتە ژیانی ئەمڕۆی مرۆڤەوە.
گــەڵ  لــە  بــەردەوام  کــە  مــرۆڤ  کێشــدارگەلەی  کێشــە  لــەو  یەکێــک 
کۆمەڵگــە  فەرهەنگییەکانــی  و  سیاســی  بەســەرهاتە  و  ژیــان  ڕەوتــی 
و واڵتەکانــدا لــە ئاڵوگــۆڕدا بــووە، کێشــە و پرســی ڕوانیــن بــۆ مافــی 
کۆمەاڵیەتیــی  و  فەرهەنگــی  بنەمــای  ســەرەکیترین  کــە  بــووە  ژنــان 
هــەر کۆمەڵگەیــەک لــەو ڕوانینــەوە دەســتیپیدەکا و خــۆی دەهاوێــژێ 
بــۆ لــق و پۆکانــی دیکــە، بــە تایبــەت ئاســتی تێگەیشــتنی خــودی ژن 
و کاریگەرییــە ئەرێنــی و نەرێنییەکانــی لەســەر ســەرکەوتن و شــکان، 
کۆمەڵگــە  پــەرواری  یــان  دواکەوتوویی،پــەروەردە  و  پیشــکەوتن 
سیاســییەکان. هاوکێشــە  و  ســەرهەڵدان  و  شــۆڕش  دەگاتــە  تــا 
وەکــوو  ژن  بــۆ  پیناســەکەمان  کــە  ئەوەیــە  لەســەر  بــاس  لێــرەدا 
مرۆڤێــک بــێ و بــە تــاک بــۆ مــاف و داخــوازی و توانایــی و ئەرکەکانــی 
لــە  بەشــیک  و  لیک گرێــدراو  کۆمەڵیکــی  وەکــوو  یــان  بڕوانیــن 
کۆمەڵگــەی مرۆڤایەتــی و بــە کۆمــەڵ چــاو لــە ژن و مافەکانــی بکــرێ. 
هەمــوو  دەچــن،  ئەلفوبــێ  پیتەکانــی  لــە  زۆر  تــاک  و  کۆمەڵگــە  
ــان و  ــژەری ڕێزم ــا وداڕێ ــە بنەم ــن ببن ــەوە دەتوان ــێ پێک ــی ئەلفوب پیتەکان
ڕێنووســێکی تایبــەت بــە زمــان و زاراوەی جیــاواز بــەاڵم ئــەوە تەنیــا پیتــە 
ــن  ــن دەتوان ــن و ئەوان ــەی ئەلفوبێ ــەری کۆمەڵگ ــە بزوێن ــن  ک دەنگدارەکان
پیتەکانــی دیکــەش بــە جووڵــە بخــەن و وشــە و ڕســتەی واتــادار بەرهــەم 
بێنــن، تەنانــەت ئەگــەر بزۆکەیەکیــش بــێ و الواز و بچووکیــش بــێ بــەاڵم 
هــەر بزوێنــەرە و دەتوانــێ  لەســەر هەمــوو پیتەکانــی دیکــە کاریگەریــی 
هەبــێ و بیانکاتــە وشــە و بزوێنــەر ویارمەتیــدەری کۆمەڵگــەی خــۆی 
بــێ، بــەاڵم هــەر ئەلفوبــێ و ڕێنووســێک بــۆ زمانێکــی تایبــەت دەبــێ و بــە 
کەڵکــی زمانێکــی دیکــە نایــە و ناتوانــدرێ کۆپــی بکــرێ بــۆ زمانێکــی تــر،
پیتەکانــی  گــەڵ  لــە  تــاک  لێکچوونــی  شــوبهاندنە  لــەم  مەبەســت 
ئەلفوبێدایە،هەرچەنــد لەوانەیــە بەشــیکی کــەم لــە  تاکــی هــەر کۆمەڵگەیــەک 

دەنگدار و بزوێنەر بن بەاڵم هەر ئەوانن کە بەپێی بارستایی ئەرکەکانیان 
و تێکۆشان و دەنگیان  ئاراستەی کۆمەڵگەی خۆیان دەگۆڕن و دەتوانن 
ــەک رێنووســی  ــدەن ن ــای پێب ــان وات ــەی خۆی ــی کۆمەڵگ ــی جیاوازی ــە پێ ب
ژیانــی خۆیــان. ڕێنووســی  بخەنــە ســەر  دیکــە  کۆمەڵگەیەکــی  ژیانــی 
پێناســەی جیــا و  ئەوەیکــە  بــە جێــگای  کــە ژن  ئەوەیــە  مەبەســت   
ــوو  ــێ وەک ــە پێشــدا دەب ــکا ل ــۆ خــۆی ب ــاو ب ــە پی ــی دژب ــوو کۆمەڵیک وەک
لــە  و  ژنیــک  بــە  خــۆی  ئەوەیکــە  بــێ  بــە  خــۆی  کۆمەڵگــەی  تاکێکــی 
و  هێــز  و  بــدا  ئەرکەکانیشــی  و  مــاف  ســەرنجی  بکاتــەوە  جیــا  پیــاو 
نەبــا. الرێــدا  بــە  کۆمەلگەکــەش   دیکــەی  بەشــەکەی  و  خــۆی  وزەی 
 بــە کــوردی و بــە کورتــی بــۆ ژنــی کــورد لــەم قۆناغــەدا پێویســتە کــە 
لــە پێشــدا وەکــوو کوردێــک بــۆ بەدەســتهێنانی مافــە نەتەوایەتییەکانــی 
کــە وەکــوو ســەرەکیترین ئەرکــی سەرشــانییەتی  وبــە بــێ ئەوەیکــە 
بەرەیەکــی دیکــە جیــا بکاتــەوە کــە هێــزی کۆمەلگــە دابــەش بــکا تێبکۆشــێ 
و کاتێــک کــە دەســەالت و ســەروەرییەکی سیاســیی هەبــوو ئــەو کات 
و  کۆمەاڵیەتــی  فەرهەنگــی،  مرۆیــی،  دۆخــی  ئــەو  بەپێــی  دەتوانــدرێ 
سیاســیی کۆمەڵگــە و بــۆ بەشــە جیاجیاکانــی کۆمــەڵ و یــەک لــەوان ژن 
داخوازیــی مافگەلیــک بکــرێ کــە بــە کۆمــەڵ لــەو واڵتــەدا نادیــار و بــزرن.
بەســەر  بازدانیکــە  دەبینــدرێ  کوردســتاندا  لــە  و  ئەمــڕۆ  ئەوەیکــە 
بیــری  مافــە ســەرەکییەکانماندا و ڕاکێشــانی هێــز و وزەی هــزری و 
و جەســتەیی بەشــیکی بەرچــاو لــە ژنانــی کۆمەڵگــەن کــە لــە ڕێــگای 
ڕێکخراوەکانــی ژنانــەوە بــە تایبــەت چەپــەکان و تەنیــا وەکــوو چاولێکەری 
لــە ڕێکخــراوەی دیکــەی ژنــان لــە واڵتگەلــی تــردا کراونەتــە ســەرچاوەی 
داخوازییەکانیــان کــە ئــەوەش بۆتــە دیاردەیــەک و کاریگەریــی نەرێنــی 
لەســەر ژیانــی کۆمەاڵیەتــی و بــە تایبــەت پــەروەردەی جیلــی داهاتــوودا 
دانــاوە و بــە بــێ خەسارناســی و کۆمەڵناســییەکی کۆمەڵگــەی کوردســتان 
ژیانــی  بازنــەی  بخرێتــە  هــزری  دیارییەکــی  هیــچ  نابــێ  و  ناکــرێ 
کۆمەاڵیەتــی و فەرهەنگــی و سیاســیی ئــەم واڵتــە و هیــچ واڵتێکــی دیکەوە.
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بارودۆخــی ژنــان لــە ئێــران مێژوویەکــی پــڕ لــە هەوراز و نشــێوی بووە، 
مێژوویــەک کــە ئــەو هەوراز و نشــێوەی بــە مانــای باشــتر بوونــی دۆخــی 
ژنــان لــەو واڵتــە نەبــووە و زیاتــر ئاســایی کردنــەوەی ســەرکوت کــردن 
و زەبروزەنگــی ئــەوان ئەژمــار دەکــرێ، هەڵبــەت ئــەوە لەبیــر نەکەیــن کــە 
ئــەو بارودۆخــە تەنیــا ژنانــی ئێــران ناگرێتــەوە و بــە درێژایــی مێــژوو 
ژنانــی تــەواوی دنیــا لەگــەڵ ئــەو دۆخــە دەســت و پەنجەیــان نــەرم کردوو. 
چ لــە واڵتانــی پێشــکەوتوو و چ لــە واڵتانــی دواکەوتــوو و ژنــان هەردەم 
هەوڵــی خۆیــان داوە کــە لەســەر مافەکانیــان دەنــگ هەڵبــرن و تــا ڕادەیــەک 
سەرکەوتوو بوون، بەاڵم ژنانی ئێران جیاوازن و تاکوو ئێستا بەردەوام 
لــە هەوڵ دابــوون بــەاڵم بــە بچووکتریــن مافــی خۆیــان نەگەیشــتوون، 
ژنانێــک کــە لــە ژێــر ســایه ی دەســەاڵتداریی حکوومەتــی ئیســالمی و 
تــەواو دیکتاتۆریــدان کــە هــەر لــە ســەردەمی هاتنەســەرکاریەوە بەشــێک 
لــە هێــزی خــۆی خســتۆتە خزمــەت ســەرکوتکردنی ژنــان و تاکــوو ئێســتا 
واتــە زیاتــر لــە ٤٠ ســاڵە بــەردەوام ژنانــی خســتۆتە ژێــر گۆشــارەوە و 
بــە بەهێزکردنــی پیاوســاالری لــەو واڵتــە چ وەک حکومــەت و چ شــێوازی 
پیاوســاالری بــە ســەر ژنانــدا لــە دوو الیەنــەوە زەختیــان خســتۆتە ســەر 
ژنــان و کچــان. بــەاڵم ژنانــی ئێرانیــش وەکــوو ژنانــی واڵتانــی تــر بــە 
بوونــی ئــەو هەمــوو زوڵمــە هیچــکات بێدەنــگ نەبــوون و بەربەرەکانیــان 
لەگــەڵ ئــەو دوو دەســەاڵتە واتــە حکوومــەت و پیاوســاالری کــردووە.
ــن.  ــران دەکەی ــە ئێ ــان ل ــژووی ژن ــە مێ ــەک ب ــی ئاماژەی ــە کورت ــرەدا ب لێ
ــە  ــەو حکوومەت ــە ســەرکاری ئ ــان هــەر لەســەردەمی هاتن بارودۆخــی ژن
تاکــوو ئێســتا، بــێ گومــان لــە دۆخ یــان جێگــە و پێگــەی ژنــان ســەرچاوە 
ئێــران  لــە  لــە چەشــنی حکوومەتــەوە دەبــێ. حکوومەتــەکان  دەگــرێ، 
ئاســەوارێکی ڕاســتەوخۆیان لەســەر دۆخی ژنان هەبووە. بۆوەش دۆخی 
ژنــان لــە ئێــران پێــش شۆڕشــی ١٣٥٧ و پــاش ئــەو دەبــێ تاوتــوێ بکــرێ.
شــایه کانی پەهلــەوی لــە ســااڵنی ١٩٢٥ تــا ١٩٧٩ حاکمــی ئێــران بــوون 
و گۆڕانکارییەکــی زۆریــان لەبــواری مافــی ژنــان ئەنجامــدا. یەکێــک لــەو 
گۆڕانکاریانــە کــە لەالیــەن ڕەزاشــا کــرا، البردنــی ڕووپــۆش بــوو کــە 
بــە بڕیارێکــی تایبەتــی لــە ســاڵی ١٩٣٦ دەرکــرا، ڕەوتــی دەســتێوەردانی 
پرســی ژنــان لــە کۆمەڵگــه  زۆر بــوو و ژنــان بــە شــێوەیەکی بەربــاو لــە 
ــوو،  ــزی کار بەشــداریان ب ــان و هێ ــرکاری و ڕاهێن ــووری، فێ ــواری ئاب ب
ــی  ــە ڕێکخــراوە ڕاهێنەرەکان ــوو، ڕەزاشــا ب ــاش ب ــدەواری ب ئاســتی خوێن
ڕاگەیانــد بــە تایبــەت زانکــۆکان کــە دەبــێ کچــان لــەم شــوێنانە نێونووســی  
دیکــە  گۆڕانــکاری  هێندێــک  شــا  مەحەممــەدڕەزا  دەورانــی  لــە  بکــەن، 
ســاڵی ١٩٦٣  لــە  نموونــە  بــۆ  ئەنجامــدرا  ژنــان  مافــی  بــە  ســەبارەت 
دەتوانــن  و  هەیــە  دەنگدانیــان  مافــی  ژنــان  کــە  بــوو  پەســەندکراوێک 
دەنــگ بــدەن و ماوەیــەک دوای ئــەو بڕیــارە یەکەمیــن پاڕێزەرانــی ژن لــە 
مەجلیســی شــۆڕای نەتەوەیــی لــە هەڵبژاردەکانــی سەرانســەری دەنگیــان 
هێنــاوە و توانیــان بچنــە مەجلیســەوە و وەکــوو دادوەر و وەزیــر لــە 
ــەوکات  ــی ئ ــە دۆخــی ژنان ــر ک ــی ت ــن. نموونەیەک ــژاردن ب ــەری هەڵب دەفت
تــا ڕادەیــەک بــەرەو باشــی بــرد یاســایەک بــوو کــە لــە نێــو یاســای 
لــە هاوســەران،  کــردن  بــۆ الیەنگــری  کــە  مەدەنــی جێبەجــێ کرابــوو 
منــدااڵن و ژنانــی تــەاڵق دراو داڕێژابــوو و ئامانجــی ئــەو یاســایە بــۆ 
ــە  ــە نێــو کۆمەڵگــه  بــوو. ل ــاو ل ــەی بەرامبــەری ژن و پی چوونەســەرێی پل

کۆتایــی دەورانــی پەهلــەوی هەروەها یاســای الیەنگــری بنەماڵــە لــە ســاڵی 
ــگای  ــەاڵق بەجێ ــە ت ــەوە بــوو ســەبارەت ب ١٣٥٤ پەســندکرا کــە ئەرکــی ئ
ڕاگەیاندنــی تەاڵقــی ناڕوونــی شــەرعی ئیســالم کــە دەڵــێ: »ئەمــن تــۆ 
ــە هاوســەرەکەی دەدا ژنەکــەی  ــزن ب ــڕوات ئێ ــۆ دادگا ب ــەاڵق دەدەم« ب ت
تــەاڵق دا و ئێزنــی هاوســەری ئــەوەڵ بــۆ مێــرد بــۆ ئــەوەی داخــوازی 
ــدرێ  ــی ب ــە باب ــەوەی ب ــش ئ ــداڵ پێ ــێ، سەرپەرســتی من ــەم ب ــی دووه ژن
ــی هاوســەرگیری  ــە، تەمەن ــە بنەماڵ ــری ل ــی الیەنگ ــەر دادگاکان ــە ب بکەوێت
کچــان لــە ١٣ بــە ١٥ ســاڵ و ١٨ ســاڵ گەیشــت و پێــش شۆڕشــی ١٣٥٧، 
٥١٠٠ ژن لــە پۆســتی گــەورەی بەڕێوەبــەری لــە سەرانســەری واڵت، ٢٢ 
ژن لــە مەجلیســی شــۆڕای میللــی ٥ ژن شــارەدار و ٣٣ کاری راهێنانــی 
ــی  ــە ناوەکان ــەروەها دوو ژن ب ــوو و ه ــان ب ــە ســەر ژن ــران ل ــەرزی ئێ ب
وەزارت  پۆســتی  لــە  ئەفخەمــی«  »مەهنــاز  پارســا«و  »فەڕوخــڕور 
خزمەتیــان دەکــرد. هــەروەها ژنانێکــی زۆر لــە نێــو گرووپــە سیاســییه کان 
بــوو. دێهقــان«  »ئەشــرەفی  ناســراوترینیان  کــە  دەکــرد  چاالکیــان 
بــە ســەرهەڵدانی شۆڕشــی ١٣٥٧ دەورانێکــی نوێــی بــۆ ژنــان لــە ئێــران 
دەســتی پێکرد، قۆناغێک کە زۆربەی پەســندکراوانێک کە بۆ ژنان دیاری 
کرابوو لە دەورانی پەهلەوی خەتی ســووری بەســەردا کێشــرا. هەرچەند 
ژنانێکــی زۆر کــە ئاســتی خوێندەواریــان لەســەرێ بــوو و لــە شۆڕشــی 
١٣٥٧ بەشــداریان کــرد، بــەاڵم ڕێبەرایەتــی خومەینــی بابەتــی نەســازراوی 
بــۆ، ژنــان بــەدواوە بــوو. لــە ڕاســتیدا لــە دەورانــی پــاش شــۆڕش ژنــان 
ــاوان  ــەری لەگــەڵ پی ــە بەرامب ــی سیاســیی زۆر ســەبارەت ب لەگــەڵ گرفت
بــەڕەوڕوو بــوون، بــۆ نموونــە لــە ســاڵی ١٨٩١ حیجــاب بــۆ ژنــان بــوو بــە 
زۆرەملــی و بەرهەمــی کەلوپەلــی جوانــکاری ژنــان حــەرام و قەدەغــە کــرا 
و جــەوازی دروســت کردنیــان پووچــەڵ کــرا و ســزای زۆر قورســی لــە 
الیــەن پۆلیســی ئەخــالق بــۆ البردنــی ســووراوی لێــو بــە تیــغ بەکاربــردرا.
ــە کــە  ــە بنەماڵ ــران یاســای الیەنگــری ل دەوڵەتــی کۆمــاری ئیســالمی ئێ
ژمارەی چەند هاوســەری ســنووردار دەکرد و مافی تەاڵقی بە ژنان دەدا 
ــی هاوســەرگیری کــە پەســەندکرابوو، هەڵوەشــاندەوە. کۆمــاری  و تەمەن
ئیســالمی پێشــگیری لــە دووگیانــی قەدەغــە و تەمەنــی هاوســەرگیری 
کچانی لە ١٥ ســاڵ هێنا ســەر ٩ ســاڵ و هەروەها ژنانی لە خوێندەواری 
کــرد. بێبــەش  کار  و  خوێنــدن  جۆراوجــۆری  ڕشــتەی  هێندێــک  لــە 
بــە مردنــی خومەینــی ســەرکۆماری ئــەوکات تاڕادەیــەک جێگــە و پێگــەی 
ژنانــی بەهێزتــر بــوو بــەاڵم دیســان ژنــان لــە ئێــران لــە مافــی بەرامبــەری 
بــێ  گرفتەکانیــان  و  کێشــە  زۆربــەی  بــوون.  بێبــەش  پیــاوان  لەگــەڵ 
چارەســەر مابــووە هەرچەنــد کــە ژنــان هاتنــە نێــو کابینــەی دەوڵەتــی بەاڵم 
هیــچ جیاوازیــەک نەبــوو ســەبارەت بــە بارودۆخــی ژنــان، بــۆ نموونــە 
لــە ســاڵی ٢٠٠٩ »فاتیمــە بوداغــی« کــە بــوو بەجێگــر و ڕاوێــژکاری 
ئەحمەدی نــەژاد تــا ڕادەیــەک وا بیــر دەکــراوە کــە چوونــی ئــەو ڕاوێــژکارە 
ژنــە بەڵکــوو لــە ســەر دۆخــی ژنــان گۆڕانــکاری دروســت بــکا. بــەاڵم 
ئــەوە بــەو مانایــە نەبــوو کــە کەشــەکە بــۆ ژنــان کراوەتــر دەبــێ، چۆنکــە 
ژنــان لــە زۆربــەی چاالکــی کۆمەاڵیەتییــه کان بێبــەش بــوون و لــەو ڕێگایــە 
لەگــەڵ بەرهەڵســتی زۆر ڕووبــەڕوو بــوون. یەکێــک لــەو بەرهەڵســتانە 
ڕێگــری ئامادەبوونــی ژنــان لــە یاریــگاکان بــوو بــۆ بینینــی کێبەرکێــی 
تۆپــی پــێ هەرچەنــد کــە لــە مانگــی یاســای الیەنگــری لــە بنەماڵــە کــە 
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ــان  ــە ژن ــی ب ــی تەاڵق ــرد و ماف ــارەی چەندهاوســەری ســنووردار دەک ژم
دەدا و تەمەنــی هاوســەرگیری کــە چووبــووه  ســەرێی هەڵوەشــاندەوە، 
چاالکوانانــی  بــۆ  دیکــەی  بەرهەڵســتانەی  بابەتــی  ئیســالمی  کۆمــاری 
ــی  ــی دژی حیجاب ــوو، ناڕەزایەت ــران حیجــاب ب ــە ئێ ــان ل ــەوەی ژن بزووتن
زۆرەملــی بــوو بــە هێمــای خۆڕاگــری لەبەرامبــەر کۆمــاری ئیســالمی 
ــان بــە شــێوازی جۆراوجــۆر هەڵمەتیــان دژ بــە حیجــاب و  ئێــران کــە ژن
دژ بــە کــردەوەی کۆمــاری ئیســالمی وەڕێخســت، بــۆ نموونــە هەڵمەتــی 
»ئــازادی بــە نەهێنــی« کــە لەالیــەن ڕۆژنامەوانێکــی ژن بــە نــاوی مەســیح 
ــێ حیجــاب  ــە ب ــە ب ــی هان دەدا ک ــی ئێران ــە ژنان ــەژاد وەڕێکــەوت ک عەلین
وێنــەی خۆیــان باوکەنــەوە کــە دوای ئــەو زیاتــر لــە ٥٣ نــاڕازی  تەنیــا 
لــە تــاران دەستبەســەرکران ژنانێــک کــە بەتاوانــی خۆپێشــاندانی دژی 
حیجابــی زۆرەملــی دەستبەســەر دەکرێــن کــە کەوتنــە بــەر ئەشــکەنجە 
و لێــدان و ڕاگرتــن لــە ژووری تاکەکەســی، ئــەو ناڕەزایەتیانــە دژ بــە 
حیجــاب بــە تێپەڕبوونــی کات گەورەتــر بــۆوە و لــە دێســامبری ٢٠١٧ 
و ژانویــە ٢٠١٨ هــەر ســەبارەت بــە حیجابــی زۆرەملــی لەچکــی خۆیــان 
هەڵگــرت کــە ئــەو ژنانــە بــە »کچانــی شــه قامی ئینقیــالب« ناســران و لــە 
زۆربــەی شــارەکان ژنــان و کچانێکــی زۆر ئــەو کارەیــان کــرد و بەرامبــەر 
بــە ئــەو حکوومەتــە دیکتاتــۆرە  وەســتان کــە ئێســتاکەش بــە تاوانــی 
ــم و  ــە بەندیخانەکانــی ژێــر دەســتی دەســەاڵتداری زاڵ دژی حکوومــەت ل
دژی مرۆڤایەتــی کات و ســاتی ژیانیــان لــە بارودۆخــی خــراپ و ژێــر 
ــۆ  ــاوان ب ــا ت ــە نەشــیاوە نەتەنی ــەو حکوومەت ــەڕ دەکــەن. ئ ئەشــکەنجە تێپ
کەســانێک کــە ناڕەزایەتــی دەردەبــڕن دابیــن دەکا بەڵکوو بۆ کەســانێک کە 
الیەنگریــش دەکــەن دەردەکا، یەکێــک لــە الیەنگرانــە »نەســرین ســتوودە« 
پارێــزەری مافــی مرۆڤــی ئێــران کــە الیەنگــری لــە ژنانێــک دەکــرد کــە 
بەتاوانــی حیجابــی زۆرەملــی کــە دەوڵەتیــان بــەدواە بــوو، و بــە ٨٣ ســاڵ 
بەنــد و ٨٤١ زەربــە شــەاڵق مەحکــووم کــرا ئــەو بەتاوانــی پێکهێنــان 
و کۆکردنــەوەی خەڵــک دژ بــە ئاسایشــی نەتەوەیــی، بانگەشــە دژبــە  
حکوومــەت، بەشــداربوون لــە گرووپــە جۆراوجۆرەکانــی مافــی مــرۆڤ و 
تێکدانــی ئاسایشــی گشــتی وباوکردنــەوەی درۆ و دەلەســەی بــە نیــازی 
خراپییــەوە لــە دادگا بــێ دادگاییــی کــردن، کۆمــاری ئیســالمی مەحکــووم 
کــرا، یانــی تاوانێــک کــە بــۆ دانــە دانــەی ئــەو کەســانەی کــە بــە شــێوازی 
جۆراوجــۆر دژ بــە حکوومــەت دەستبەســەر دەکرێــن دەردەکــرێ،  و 
یەکێــک لــە ٧ پارێــزەری مافــی مرۆڤــە کــە لــە ســاڵی ٢٠١٨ لــە ئێــران 

دەستبەســەر کــرا، کاردانــەوەی دەوڵــەت ســەبارەت بــە ئــەو بابەتــەی 
خۆپێشــاندانی دژی حیجابــی زۆرەملــی تونــد بــوو و ئــاوا بڕیــار درابــوو 
کــە هەرکــەس لــە خۆپێشــاندانی دژی حیجابــی زۆرەملــی بەشــداری بــکا 
ــان لەوماوەیــەدا  ــا ١٠ ســاڵ بەندکرانــی بــۆ دەبڕنــەوە و بارودۆخــی ژن ت
زۆر کەوتبــووه  ژێــر تەوژمــی ئەندامانــی ژنــی گشــتی ڕێنوێنــی ژنــان 
له ژێــر نــاوی )امــر به معــروف و نهــی از منکــر( واتــا »هانــدان بــۆ چاکــه  و 
دووری لــه  خراپــه « کــە لــە شــەقامەکان و شــوێنە گشــتییه کان ژنانێــک کــە 
بــە دڵخــوازی حکوومــەت حیجابیــان نەبــوو ئــازار دەدا و ژنانیان دەخســتە 
ژێــر لێــدان و زلــە و فەرمانیــان پــێ دەدان و بــە بیانــووی ڕێنوێنــی کــردن 
ژنــان هــەر جــۆرە هەڵســوکەوتیان دەکــرد کــە تاکــوو ئێســتاش درێــژەی 
هەیــە و توندتریــن توندوتیــژی دژی ژن بــوو کــە لــە الیــەن کۆمــاری 
ئیســالمی بڕیــار درابــوو و گەشــتی ڕێنوێنــی هەڵبــژاردەی ڕاســتەوخۆ 
تەنانــەت  تەمبــێ و  ژنــان  کــە  پێــدراون  ئێــزن  کــە  لــه الی حکوومەتــە 
ئــەو گرفتــە چارەســەر  تاکــوو ئه مڕۆکــە  بکــەن و  دەستبەسەریشــیان 
نەکــراوە ۆ ژنــان بەتــرس و نیگەرانــی لــە شــوێنە گشــتییه کان ئامادە دەبن.
ــان پــاش شۆڕشــی  هــەر ئەوجــۆرە کــە ئامــاژەی پێکــرا بارودۆخــی ژن
١٣٥٧ نەتەنیــا بــاش نەبــوو بەڵکــوو بــە پشــتیوانی کۆمــاری ئیســالمی 
ــی پێــش  ــە دەوران ــان ل ــۆ ژن ــەی ب ــەو گۆڕانکاریان ــووه  و ئ ــر ب زۆر خراپت
شــۆڕش بــۆ ژنــان دەرکرابــوو بــۆ جێگــە و پێگــەی ژنــان،  لەالیــەن 
کــە  خــەم و خەفەتــە  جێــگای   هەڵوەشــاوە، زۆر  ئیســالمی  کۆمــاری 
لــە دنیــا ژنــان پــێ بــە پێــی پیــاوان و لــە پانتایــی زانســت و فەرهەنــگ 
کۆمــاری  ڕەشــی  ســێبەری  ژێــر  لــە  ئێرانــی  ژنانــی  پێشــێ،  دەڕۆنــە 
لــە  ئەوەیکــە  و  بخەنــە ســەر حیجــاب  دەبــێ زووم  دژەژن  ئیســالمی 
تاکــە. مافــی  ســەرەتاییترین  کــە  نەبــن،  یــا  بــن  ئامــادە  یاریگاکانــدا 
مانــای وەها بارودۆخێــک بــۆ ژنانــی ئێرانــی زاراوەی ژنانــی مودێڕنــی 
نەریتیــە یانــی ژنێــک لــە ئێــران دەتوانــێ هاوکات هــەم نەریتــی بــێ و 
هــەم مۆدێــڕن، بەومانایــە کــە حکوومــەت ڕۆڵێکــی کــە بــۆ ژنانــی بــە وێنــە 
کێشــاوەتەوە ماڵــداری و ئــاگاداری لــە منــداڵ و بنەماڵەیــە، لــە حاڵێــک 
کــە ئــەوان لــە دونیایەکــی مۆدێڕنــدا دەژیــن، ڕوون نییــە کــە هەوڵــی 
بزووتنەوەی ژنان لە بۆ گەیشــتن بە مافەکانیان بەرەو، کوێ دەکێشــرێ.
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کاتێــک ســەیری بابەتــی تووندوتیــژی دەکەیــن لەوانەیــە پرســیارێک 
ــه   ــەم کۆمەڵگه ی ــە مــن وەک بەشــێک ل ــە ک ــی بپرســین ئەوەی ــە لەخۆمان ک
هەبــێ؟ تووندوتیژیــدا  کردنــی  بنبــڕ  لــە  ڕۆڵێکــم  دەتوانــم  چــۆن 
لــە ئێمــە لەهــەر ڕەگــەز و لەهــەر چیــن و توێــژ و کار و  هــەرکام 
گۆڕانــکاری  لــە   و  کۆمەڵگه یه یــن  لــەم  بەشــێک  دابیــن  پیشــەیەک  
هەیــە.  ڕۆڵێکمــان  کۆمەڵگــه دا  لــە  بارودۆخــەکان  مانــەوەی  و 
بارودۆخێکــی  دەدەیــن  ئیــزن  بوونێــک  بێدەنــگ  بــە  جــار  هێندێــک 
درێــژەی  تووندووتیــژی  قەیرانێــک  تەنانــەت  یــان  خــراپ  یــان  بــاش  
و  قســە  و  هەنــگاو  و  هەڵوێســت  بــە  جاریــش  هێندێــک  و   هەبێــت 
بگۆڕیــن. بارودۆخەکــە  دەتوانیــن  بەکەڵــک  و  جــێ  بــە  کردەوەیەکــی 
و  هەڵمــەت  بــە  پێویســتمان  کۆمـــەڵگه دا  لــە  گۆڕانکارییــەک  بۆهــەر 
هیممەتێکــی هەمەالیەنــە و گشــتییە. بــەاڵم ئــەم هیممەتــە هەمەالیەنــە چــۆن 
دروســت دەبــێ؟ ئایــا بــە یەکــەوە هەمــوو ئــەم خەڵکــە هەڵوێســتیان دەبــێ؟
جــێ  گەلێــک  کەلتــوور  و  فەرهەنــگ  ڕەنگــە  کۆمەڵگه یەکــدا  لەهــەر 
بکــەوێ کــە مافــی ڕەگەزێــک، نەتەوەیــەک یــان چیــن و توێژێکــی دیکــە بــە 
ــەم  ــێ. ل ــان ب ــکا و دژی مافەکانی ــان ڕوون پێشــێل ب ــی ی شــێوەیەکی نهێن
ــە هــاوکاری و ڕۆشــنگەری و  ــێ ب ــە کــە دەتوان ــەدا خــودی کۆمەڵگه ی کات
ڕوونکردنــەوە لەســەر مافــی پێشــێل کــراو، بنبــڕی بــکا و کۆتایــی پــێ بێنێ.
توندوتیــژی دژی ژنــان کــە بریتییــە لــە توندوتیــژی زارەکــی، جەســتەیی، 
سێکســی، دەروونــی و ڕەوانــی، نموونەیەکــە لــەم شــێوە هەڵســوکەوتانە 
نەرێنیــەی کــە لــە کۆمەڵگــه ی ئێمــەدا ڕەنگــە جــێ کەوتبــێ و بــە شــێوەیەکی 
ئاســایی ســەیر بکــرێ و بگوتــرێ کۆمەڵگــه ی ئێمــە چیتــر توندوتیــژی 
ــژی  ــن توندوتی ــن دەزانی ــەوە دەکەی ــن لێکۆڵین ــە دێی ــەاڵم ک ــاوە ب ــدا نەم تێ
تــا ئاســتێک جــێ کەوتــووە کــە ئیتــر ئێمــە عادەتمــان پێکــردوە و نایبینیــن: 
هه یــە! عەقــڵ  ئەونــدەی  هــەر  ئیتــر  ژنــە 
دەیقەومێنــێ! دەنــا  بــێ  لێــی  ئــاگات  دەبــێ  زەعیفەیــە 
! لێنــێ  چێشــتەکەت  بچــۆ  بــێ  شــۆفیر  نەگوتــووە  ژنیــان 
بکــەم! گوێــی  بــه   مــن  کــوا  عەقڵــی  جــا  ژن  دەڵێــن  جــار  زۆر 
زۆر جــار لــە شــوێنێکی قەرەباڵغــدا دەینیــن پیاوێــک ده ســت بــۆ ژنێــک 
دەبــات و دەســتدرێژی دەکاتــە ســەر جــا بــە هەرجۆرێــک یــان بــۆ ســەر 
جەســتەی خــۆی و بێدەنــگ دەبــن! بــۆوەی بــە قەولــی خۆتــان دەڵێــن 
ــای خۆمــان نەچــێ.! ــان حەی ــە ی ــەو ژن ــی ئ ــان حورمەت ــان نه چــێ ی حەیات
کــوڕە  دەڵێــن   و  دەبیســتن  دەســتدرێژی  هەواڵــی  یــان 
 ... و  بــووە  چــۆن  وا  کــردوە  چــی  خــۆی  نییــە  مەعلــووم 
ئەمانــە چەنــد کورتــە نموونــە بــوون لــە توندوتیژییــەک کــە لەکۆمەڵگــه ی 
ئێمەدا هەیە و جێ کەوتوە و لەوانەیە بە ئاســایی بیانبیســتین و بیانبینین 
و هیــچ نەڵێیــن و بێدەنــگ تێپــەڕ بیــن چونکــە بەالمانــه وە ئاســایی بۆتــه وه . 
دەســت  بــە  کۆمەڵگــه   کــە  نموونەیەکــە  ژنــان  دژی  توندوتیــژی 
هەمەالیەنــە  و  گشــتی  هەڵمەتێکــی  بــە  و  یــەک  دەســتی  نێــو  خســتنە 
وەک  توندوتیژیــدا  بەرانبــەر  لــە  نەبــوون  بێدەنــگ  دەکــرێ.  بنبــڕ 
کــە  هەنگاوەکانــە  گەورەتریــن  لــە  یەکێــک  کۆمەڵگــه   لــەو  کەســێک 
هــەرکام لــە ئێمــە بــۆ بنبڕکــردن و لەنێــو بردنــی دەتوانیــن هەڵیگریــن.
بــە ئیحتماڵــی زۆر ئەگــەر پیــاو بیــن ئــەو توندوتیژیانەمــان بینیــوە و 
شــاهیدی ڕوودانــی بوویــن و ئەگەریــش ژن بیــن، بەرانبــەر بەخۆمــان 
چێشــتومانە. ئێســتا ئەگــەر مــن وەک پیاوێــک یــان ژنێــک لــە شــوێنی 
کارەکــەم شــاهیدی ڕوودانــی هــەرکام لە جۆرەکانــی توندوتیژی )زارەکی، 

جەســتەیی، سێکســی، و ڕەوانــی(  بێدەنــگ نەبــووم و هەڵوێســتێکم ببێــت 
پێــی  و  دەکات  تووندوتیــژی  کــە  ببمــەوە  کەســە  ئــەو  بەرەنــگاری  و 
بســەلمێنم کــە کارەکــەت بــە تــەواو مانــا ناشــیرین و نامرۆڤانەیــە و نابــێ 
دووپــات ببێتــەوە،  یارمەتییەکــی زۆرم لــە بنبــڕ کــردن و لــە البردنــی 
هەڵســووکەوتی توندوتیژانــە لــە کۆمەڵگــه دا داوە و بــەم کارە پشــتیوانیم 
لــە قوربانیانــی ئــەو دیاردەیــە کــردوە. مــن ئەگــەر لــە بــازاڕ و کــۆاڵن 
و نێــو تاکســی و نانەواخانــە و ... دا توندوتیژییەکــم بینــی و بێدەنــگ 
بــووم، ئەگــەر لــە میوانــی و لەنێــو خــزم و کــەس و بنەماڵەکەمــدا بــە 
ــی  ــە کەرامەت ــان ب ــە ســەر ژن و بێڕێزی ــژی کرای ــن جــۆر توندوتی چەندی
ئینســانیی ژن کــرد و ئاســایی تێپــەڕ بــووم، ئــەوە وەک مرۆڤێــک، ئەرکــی 
مرۆڤایەتــی و ئەخالقــی خــۆم بــە جــێ نەهێنــاوە و وەک بەشــێک لــە 
بەجــێ  خراپەکــەدا  کەلتــورە  بنبڕکردنــی  لــە  خــۆم  ئەرکــی  کۆمەڵگــه  
نەهێنــاوە و بگــرە ئــەو بێدەنگییــە پەرەپێدانــی توندوتیــژی بــە دواوە دەبــێ.
 بێدەنــگ نەبــوون تەنیــا ئەرکــی دەوروبەرییــەکان و کۆمەڵگــه  نییــە 
دەبــێ  کــە  توندتیژییــە  قوربانیــی  کــە  کەســەش  ئــەو  خــودی  بەڵکــوو 
پێــش هەمــوو کــەس دەنــگ هەڵبــڕێ و بەرەنــگاری ئــەو کارە ناپەســەندە 
ببێتــەوە  و کۆمەڵگــه ش لەوێــدا دەبــێ پشــتیوانی لێبــکا و هەرکاممــان 
لەجێــی خۆمــان هەڵوێســتمان هەبــێ و بــە ئاســایی وەری نەگریــن. ئەگــەر 
هەرکــەس لــە شــوێنی خــۆی هەنگاوێــک بــەرەو باشــی بنێیــن و ئــەو 
ــە بەرابــەر ئــەو ئــاکارە ناشــیرینەدا بێدەنــگ  هەنــگاوە بێدەنــگ نەبوونــە ل
نەبــن، دواتــر دەبینیــن کــە کۆمەڵگه یــەک و خەڵکانێکــی زۆر بــەرەو باشــی 
ڕۆیشــتوون و کەلتــوری نەرێنــی بــەزۆری کــەم  بۆتــەوە یــان بنبــڕ بــووە.
و  هەڵســوکەوت  و  ئیــرادە  کۆمەڵگــه   و  خەڵــک  ئەوەیــە  گرینــگ 
ــە  ــی ل ــن کەســانێک گلەی ــار دەبینی ــن. زۆرج ــەم بزان ــە ک ــان ب ــی خۆی ڕۆڵ
ــەو بارودۆخــەدا  ــن گۆڕانکاریمــان ل بارودۆخــی کۆمەڵگــه  دەکــەن و دەڵێ
پێناکــرێ و لــەو کاتەشــدا خۆیشــیان هیــچ هەنگاوێــک نانێــن. لەبیرمــان 
نەتەوەیەکــدا جــێ  لــە کۆمەڵگــه  و  ئەگــەر کەلتورێکــی جــوان  نەچێــت 
ئەگەریــش  و  بــووە  خۆیــان  تێکۆشــانی  و  هــەوڵ  ئاکامــی  کەوتبــێ 
دەســکردی  دیســان  هــەر  جێ کەوتبــێ  نەرێنــی  و  خــراپ  کەلتورێکــی 
خۆیانــە یــان خۆیــان ئیزنیــان داوە دزە بکاتــە نێویــان و هــەر بــە هیممەتــی 
خــودی ئــەو کۆمەڵگــه  و پاڵپشــتی یــەک، بنبــڕ دەبــێ و لەنێــو دەچــێ.
ئــەوە ڕەواڵــی گۆڕانــکاری یــان مانــەوەی کەلتــوور و هەنجارێــک لــە 
کۆمەڵگــه  دایــــە و لــەو ڕەواڵــەدا هــەرکام لــە ئێمــە ڕۆڵــی تایبەتمــان هەیــە 
و بــێ کاریگــەر نیــن. هــەر بــەم بۆنەیــەوە دەڵێــن هەوڵــدان بــۆ بنبڕکردنــی 
توندوتیــژی بەتەنیــا ئەرکــی ژنــان نییــە، بەڵکــو ئەرکــی هەمــوو کۆمەڵگه یــە.

هەوڵدان بۆ بنبڕکردنی توندوتیژی ئەرکی هەموو کۆمەڵگه یە
کۆمار
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بــەرەو  مــرۆڤ  جووڵــەی  هــۆی  بــە  زەوی  گەرمیــی  پلــەی 
هەمــوو  ئێســتادا  لــە  هــەوا  و  کــەش  گۆڕانــی  و  دەڕوا  بەرزبوونــەوە 
ــەر ڕەچــاوی  ــە ئەگ ــی خســتۆتە مەترســییەوە ک ــی مرۆڤ ــی ژیان الیەنەکان
بەرزبوونــەوەی  لەگــەڵ  سروشــت  و  مــرۆڤ  نەکــرێ،  دۆخــە  ئــەم 
کــەم  وشکەســاڵی،  لەگــەڵ   و  زەوی  گەرمیــی  پلــەی  مەترســیداری 
بــە  ولەبەین چوونــی  دەریــاکان  ئــاوی  گەرمــی  پلــەی  بوونــەوەی 
دەبنــەوە. ڕووبــەڕوو  هتــد،  و  گیــا  و  ئــاژەڵ  جۆرەکانــی  کۆمەڵــی 

گۆڕانی کەش و هەوا چییە؟
زۆربوونــی  بەرهەمــی  کــە  زەوی  گەرمــی  پلــەی  بوونــەوەی  بــەرز 
لــە  یەکێــک  زەویــە  دەوری  هــەوای  جــەوی  لــە  گوڵخانەییــە  گازی 
گرینگتریــن گرفتەکانــی مــرۆڤ لــە گــەرم بوونــی زەوی دێتــە ئەژمــار.
گۆڕانــکاری کەشــوهەوا بریتییــە لــە هــەر جــۆرە گۆڕانێــک لــە کــەش و 
هــەوا کــە درێژتــر لــە هــەر جــۆرە ڕووداوێکــی تــاک کەوتــووی ئــاو و هەوا 
بمێنێتــەوە، لــە حاڵێکــدا گۆڕینــی کــەش و هــەوا تەنیــا بــۆ ئامــاژە بــە ئــەو 
ــک  ــە جۆرێ ــە ب ــر، ک ــی درێژخایەنت ــۆ پرۆســەی کات ــە ب ــە ک گۆڕانکاریانه ی
چەنــد دەیــە یــا زۆرتــر درێــژەی هەبــێ. کــەش و هــەوا بــە نێوەنجــی درێــژ 
ــێ  ــەوا دەتوان ــەش و ه ــرێ. ک ــه ک دەگوت ــەوای ناوچەی ــاو و ه ــی ئ خایەن
گەرمتــر یــا ســاردتر ببــێ، یــا نێوەنجــی هــەر یــەک لــە بەشــەکانی بــە تێپــەڕ 
بوونــی کات زۆر یــا کــەم ببێتــەوە. گۆڕانــی کــەش و هــەوا، گۆڕانێکــی 
ــه ک  ــە ناوچەی ــە نێوەنجــی هەلومەرجــی کــەش و هــەوا ل ــەوە ل ــێ گەڕان ب
ــی و  ــە ســاڵی ١٨٥٠ زایین ــە. بەدەســپێکردنی شۆڕشــی پیشەســازی ل دای
دەور هەڵگرتنــی تاکــوو ئێســتا و بــەکار هێنانــی ســووتەمەنیە فۆســیلی بــە 
دەســتی مــرۆڤ دەبێتــە هــۆی بــەرز بوونــەوەی ئاســتی " دی ئۆکســیدی 
کەربــۆن" لــە ســەردەمی نــوێ. بەرزبوونــەوەی ئاســتی دی ئۆکســیدی 
کەربــۆن وەک هــۆکاری ســەرەکی دێتــە ئەژمــار، کــە دبێتــە هــۆی گــەرم 
بوونــی پلــەی گەرمــی جێهــان. لــە  مێــژووی زەویــدا کــەش و هــەوا 
بــێ پســانەوە و بــە ڕەوتێکــی لەســەرخۆ لــە ده یــان و ســه دان ســاڵدا 
گۆڕانــی بەســەردا هاتــووە، بــەاڵم گۆڕانــی کــەش و هــەوا ئێســتا لــە ژێــر 

ــە. ــە حاڵــی ڕوودان کاریگــەری چاالکییەکانــی مــرۆڤ بەخێرایــی زۆرتــر ل
کاریگەری گۆڕانی کەش و هەوا چییە؟ 

گۆڕانــی کــەش و هــەوا لــە ئێستاشــدا ڕووی داوە و ژیــان و بژیــوی 
خســتۆتە مەترســییەوە. بــە بــەرز بوونــەوەی زۆرتــری پلــەی گەرمــی 
بڕێــک ناوچــە  ئەگــەری ئەوەیــان هەیــە کــە چــۆڵ ببــن چونکــە زەویــە 
دیکــە  ناوچــەی  بەڕێــک  لــە  بیابــان.  دەبێتــە  کاڵییه کانیــان  و  کشــت 
هــۆی  دەبێتــە  بــاران  بارینــی زۆری  واتــا  ئەمــە ڕوودەدا  پێچەوانــەی 
ــاو وەک ئــەوە کــە لــە ئێســتەدا لــە چیــن، هۆڵەنــد، ئاڵمــان  هەڵســانی الف
و بلژیــک ڕووی دا. خەڵکــی واڵتــە هــەژارکان زۆرتریــن زیانیــان بــەر 
دەکــەوێ چونکــه  ئــەو پوڵــەی کــە بــۆ ســازگار بوونــەوە لەگــەڵ گۆڕانــی 
کشــتوکاڵیەکانی  زەویــە  لــە  زۆرێــک  نیانــە.  پێویســتە  هــەوا  و  کــەش 
بــە ڕاگرتنــی  ناچــار  دا  ئێســتەش  لــە  پێشــکەوتن  لــە حاڵــی  وەاڵتانــی 
دەبــێ.  خرابتــر  ڕۆژ  لەگــەڵ  ڕۆژ  ئەمــە  کــە  گەرمــن  هــەوای  و  ئــاو 
زۆر کــەس ئــەم ســه ده یه ی کــە تێیــدا دەژیــن وەک "ســه ده ی چارەنــووس 
ســاز" بــۆ هەوڵەکانــی کــەش و هــەوا دەزانــن. بــە دەســپێکردنی بــاش 
بوونــەوەی ڕێژەیــی جیهــان لــە نەخۆشــیی کۆویــدی ١٩، کات بــە تونــدی 
بــەرەو گۆڕانــی کــەش و هــەوا دەڕواتــە پێــش. لــە ســەرتای ئــەم ســاڵەدا 
ڕایدەگه یه نــێ   )IPCC(کەشــوهەوا گۆڕانــی  دەوڵەتــی  چەنــد  لێژنــەی 
کــە پلــەی گەرمــی توندتــر لــە ئــەوەی کــه چــاوەڕووان دەکــرا بــەرەو 
بــاو  ئۆکتۆبــر  ســەرتایی  لــە  کــە  ڕاپۆرتێــک  و  دەڕوا  بــوون  بــەرز 
ــە پــێ پێویســت بــۆ  کرایــەوە ئامــاژە بــەوە دەکا کــە واڵتــەکان هێشــترا ب
بەرەنگاربوونــەوەی لەگــەڵ گۆڕانــی کــەش و هــەوا هەوڵیــان نــەداوە.
ئه مســاڵ کۆنفرانســی گۆڕانــی کــەش و هــەوای ڕێکخــراوەی نەتــەوە 
ــا،  ــاوکاری ئیتالی ــا و ه ــداری بریتانی ــە میوان ــووکان )COP ٢٦( ب یەکگرت
 )SEC( لــە ٣١ی ئۆکتۆبــر تــا ١٢ی نوامبــری ٢٠٢١ لــە ئیڤانــت ســکاتڵەند
ــەرز  ــەم کۆنفرانســە ب ــوە چــوو. ئامانجــی ئ ــا بەڕێ ــە گالســکۆی، بریتانی ل
کردنــەوەی ســەرنجی واڵتــان بــە گۆڕانــی کــەش و هــەوا، دروســت کردنــی 
ســازگاری و کــەم کردنــەوەی باوبوونــی گازە گۆڵخانەیەکانــە. هەروەهــا 
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هەوڵی گرینگ دەبێ لە الیەن COP ٢٦ پێک بهێنرێ تا دڵنیایی دروست 
ببێ کە ئێمە بە شــێوەیه ک دەڕۆینە نێو ئەم ســه ده  چارەنووس ســازه  کە 
لــە خەڵــک، ئەســتێرەی زەوی و ئاسایشــی خۆمــان پارێــزگاری دەکــردرێ.
حەوتوویــه ک پێــش ئــەم کۆنفرانســە لــە کــۆڕی گشــتی ڕئێکخــراوی 
بنەڕەتییــە  ڕێکەوتنــی  بــۆ  گرینــگ  بوارێکــی    )UNGA( نەتــەوەکان 
لــە: بریتیــە  کــە  چــاو  پێــش  هێنایــە   ٢٦ کــۆپ  هــەوا  و  کــەش 

دارایی و سەرمایە گۆزاری
بایــدن ســەرۆک کۆمــاری ئامریــکا لــە کــۆڕی گشــتیی ڕێکخــراوەی 
لــە  بــۆ واڵتانــی  نەتــەوکان بڕیــاری دا کــە یارمەتــی دارایــی ئامریــکا 
حاڵــی پێشــکەوتن دوو هێنــدە بــکا و بیگەیه نــێ بــە ١١,٤مێلیــارد دۆالر 
پێویســتی  و  جێهانییــە  پرســێکی  هــەوا  و  کــەش  قەیرانــی  ســاڵدا.  لــە 
بــۆ  هــەژارەکان  واڵتــە  و  جیهانــە  واڵتانــی  هەمــوو  کاردانــەوەی  بــە 
بەرەنــگار بوونــەوە لەگــەڵ گۆڕانــی کــەش و هــەوا کەمتــر پۆشــتە و 
پەرداخــن و لــە بەرانبــەری ئــەو قەیرانــە زۆرتــر زیانیــان بەردەکــەوێ.
یەکێــک لــە ئاکامــە ســەرکەوتووەکانی کــۆپ ٢٦  لــە بــواری دارایــی 
بەدەســتی هێنــاوە ئەوەیــە کــە بڕیــارە واڵتانــی وەک ئۆســتورالیا، کانــادا، 
ژاپۆن، ئیتالیا و بریتانیا سااڵنە ٢ تا ٤ مێلیارد دۆالر زۆرتر بۆ ئەنجامی 
بەشــی دادپەروەرانــە بگرنــە ئەســتۆ. لــە COP ١٥ لــە کۆپنهــاگ لــە ســاڵی 
٢٠٠٩ و دووبــارە لــە COP ٢١ لــە پاریــس لــە ســاڵی ٢٠١٥،واڵتانــی 
تــا ســاڵی ٢٠٢٠، ١٠٠ مێلیــارد دۆالر  خــاوەن دارایــی بڕیاریــان داوە 
ــە بــواری کــەش و هــەوا ڕادەســتی واڵتانــی هــەژار کــەن. بــۆ یارمەتــی ل
گۆڕانــی  کۆنفرانســی  لــە  ژینگەیــی  بابەتەکانــی  گرینگتریــن 
چییــە؟ یەکگرتــووەکان  نەتــەوە  ڕێکخــراوەی  هــەوای  و  کــەش 
١_وزە لــە دانیشــتنی UNGA  چیــن بڕیــاری دا چیتــر وەزەخانــەی 
درێــژەی  لــە  ئەمــە  نــەکا.  دروســت  واڵت  دەرەوەی  لــە  بەرکەمــرە 
چاالکیەکانــی ژاپــۆن و کــۆره ی باشــوور لــە ســەرتای ئــەم ســاڵەیە و 
ــی ســەرمایەی  ــە تەرخــان کردن ــی ل ــی بنەڕەت ــاژەدەری گۆڕانکارییه ک ئام
چیــن لــە ژێرخانــی وزەیــی لــە دەرەوی ئــەو واڵتەیــە. وزە نزیکــەی ٦٥ لــە 
ســەدی تــەواوی باوبوونــەوەی گازی گوڵخانەیــی)GHG( جێهانــی پێــک 
دێنــێ. فەڕانســە، ئاڵمــان، بریتانیــا، شــیلی و... هەمــوو بڕیاریــان داوە کــە 
دروســت کردنــی وزەخانــەی بەرکەمــرەی نــوێ بوەســتێنن. بــەاڵم هێشــترا 
٢ لــە ٣ی برقــی جێهــان لــە ســووتەمەنی فۆســیلی دێتــە ئــارا و بەرکەمــرە 
بــەردەوام ســەرەکیترین بەکارهێنــەری دروســت کردنــی وزە لــە جێهــان 
دایــە.  چوونــە پێشــی جواڵنــەوە حاشــاهەڵنەگری بــەرەو وزەی پــاک 
ــی و  ــە پاڵپشــتی دارای ــەاڵم پێویســتی ب ــە، ب ــی هەی ــن چــون بوون و خاوێ
پســپۆڕانە بــە پێــی پێویســت بــۆ ئــەو ناوچانــەی کــە هێشــترا بــە بەرکەمــرە 
باشــووری  ئاســیای  و  باشــوور  ئافریقــای  هێنــد،  وەک  گرێــدراون 
ڕۆژئــاوا بــۆ تێپــەڕ بــوون بــە وزەی پــاک و خاوێــن پیشــان بــدرێ.

٢_گواستنەوە
هــۆکاری  گۆڵخانەیــی  گازی  باوبوونــەوەی  لــە  ٢٤ی  ســەدا 
گواســتنەوەی  کەرەســتەی  گواســتنەوەیە.  بــۆ  ســوتەمەنی  ســووتانی 
کەربــۆن  ئۆکســیدی  دی  باوبوونــەوەی  لــە ٤ی   ٣ نزیکــەی  جادەیــی 
بــە  گواســتنەوە  کەرەســتەی  بەکارهێنانــی  کەوابــوو  پێکدەهێنــێ. 
ســاڵدا  ئــەم  ســەرەتای  لــە  پێویســتە.  واڵتــەکان  بــۆ  ســفر  پیســکەری 
ئۆروپــا  یەکیه تیــی  و  بریتانیــا  وەک  وەشــیارکان  ماشــێنە  بــازاڕی 
تــا ســاڵی  تــەواوی ئۆتۆمبیلــە نوێیوکانــی خۆیــان  بڕیاریــان داوە کــە 
بــازاڕی  گەورەتریــن  بــەاڵم  بــێ.  ســفر  پیســکردنیان  ڕێــژەی   ٢٠٣٥
ئۆتۆمۆبێــل وەک ئامریــکا، چیــن و هێنــد هێشــترا ئــەم بڕیارەیــان نــەداوە.

٣_سەنعەتی قوورس
لەگــەڵ  کیمیایــەکان،  مــادە  پــۆاڵ،  قــوورس وەک ســیمان،  ســەنعەتی 
گواســتنەوەی قــوورس وەک کەشــتی ڕانــی، فڕۆکەوانــی، بەگشــتی ٣٠ 
لــە ســەدی باوبوونــەوەی گازی گۆڵخانەیــی پێکدێنــێ. و پێشــبینی کــراوە 
کــە ئــەم بەشــە تــا ســاڵی ٢٠٥٠،  ١٦ گیــگا تــۆن گاز بــاوو کاتــەوە.

البردنــی کەربــۆن لــە ئــەم بەشــە پێویســتی بــە کــەم کردنــی مافــی 
و  پــاک  تێکنۆلــۆژی  هەڵبژاردنــی  زۆرتــری  تێچویــی  ســەوز،  بیمــەی 
کــە  تێکنۆلــەژی  لــە  کەمتــر  گازی  باوکردنــی  ڕێــژەی  کــە  خاوێــن 
لــە الیــەن  ئەمــە دەتوانــێ  بــێ.  باوکردنــی گازی گوڵخانەیــی زۆرتــر 
شــەریکە گرینگەکانی الیەنی داواکاری وەک شــەریکەکانی وردەفرۆشــی، 
ــان  ــل ســازی و دروســت کــردن کــە زنجیرەیــی مســۆگەر کردنی ئۆتۆمبێ
بریتیــە لــە ســەنعەتی قــوورس و گواســتنەوە قــوورس بــۆ ســەرمایە 
ــێ. ــێ پیســکەر( دەســتەبەر بب ــەواو )ب ــۆژی ســفری ت ــە تکنۆل ــی ل گوزاری
واڵتانــی جێهــان هــاوڕان لەگــەڵ ئەمــە کــە گۆڕانــی کەش و هــەوا تەنیا لە 
ڕێگــەی هاوکارییــە کــە پێشــی پــێ دەگیــرێ. زۆرینــەی واڵتــەکان بڕیاریــان 
داوە تــا ســاڵی ٢٠٥٠ کەربۆنــی پااڵوتــەی خۆیــان بگه یه نــن بــە ســفر، ئەمــە 
بــە واتــای کــەم کردنــەوەی باوبوونــەوەی گازەکانــی گوڵخانەیــی تــا ئــەو 
جێگــە کــە دەکــرێ و هاوســەنگ کردنــی باوبوونــەوەی ئــەوە بەشــەی کــە 
ماوەتــەوە و بــە ڕاکێشــانی لــە الیــەن جــەوی زەوی. کارناســان هاوڕان کە 
ئەم چاالکییانە شــیاوی دەسڕەســین گەر واڵتان شــوێنی پیشەسازییەکان، 
شــوغڵەکان و تــاک ناچــار بکــەن کــە گۆڕانــکاری گــەورە دروســت کــەن.
گۆڕانکاری ســەرکی دەبێ لە الیەن دەوڵەت، کارخانەکان، پێشــە ســازی 
ــە  ــکاری ورد ل ــاران دەڵێــن بڕێــک گۆڕان و ئیشــەکان بەدیبێــت بــەاڵم زانی
ژیانــی ئێمــە دەتوانــێ کاریگــەری ئێمــە لــە ســەر کەش و هەوا کــەم کاتەوە:
کەینــەوە. کــەم  فڕۆکــە  بــە  کــردن  _ســەفەر 
بێنیــن. بــەکار  برقــی  ئۆتۆمبێلــی  یــا  کەیــن  ژیــان  ئۆتۆمبێــل  _بــێ 
بگۆڕینــەوە   خۆمــان  ئامێرەکانــی  پێوێســتە  _گــەر 
بــێ. کــەم  برقــی  کارکردنــی  کــە  بێنیــن  کار  بــە  ئامێرێــک 
برقــی. بــە  بگۆڕێــت  پێویســتە  گازی  گەرمکــەرەوەی  _دەزگای 
ڕاپۆرتێکــی نــوێ ڕوونــی دەکاتــەوە لەگــەڵ ئــەو بەلێنانــەی کــە لــە 
لــە  یەکگرتــووەکان  نەتــەوە  ڕێکخــراوەی  هــەوای  و  کــەش  دانیشــتنی 
گالســکۆ )cop٢٦( دراوە بــەس جێهــان لەگــەڵ ئامارەکانــی کــەم کردنــی 
هەیــە. زۆریــان  مەودایه کــی  جیهــان  گەرمــی  پلــەی  بەرزبوونــەوەی 
دەرەجــەی   ٢,٤ بــەرەو  دونیــا  کــە  دەریخســتووە  لێکۆڵینــەوە  ئــەم 
کــە  پێــش  دەڕواتــە  گەرمــی  پلــەی  بەرزبوونــەوەی  ســانتیگراد 
داوە. بڕیاریــان  واڵتــان  کــە  دەرەجەیــک   ١,٥ لــە  زۆرتــرە  زۆر 
ــەش  ــە ک ــار ســەبارەت ب ــەوە "لێپرســینەوەی کاروب ــەم لێکۆڵین ــی ئ بەپێ
و هــەوا" دانیشــتنی کــۆپ ٢٦ لــە بــواری جێــی متمانــە بــوون، کار و 
ڕووبــەڕووە. گــەورە  زۆر  بۆشــاییه کی  لەگــەڵ  دەروەســتی،  و  بــار 
گرینــگ  زۆر  ڕووداوێکــی  وەک  گالســکۆ  لــە   ٢٦  cop دانیشــتنی 
چــاو  هــەوا  و  کــەش  گۆڕانــی  لەگــەڵ  بوونــەوە  بەرەنــگار  بــۆ 
لێدەکــرێ بــەاڵم  پێــش بینــی ئــەم ڕاپۆرتــە لەگــەڵ خۆشــبینی جــەوی 
هەیــە. دژایەتــی  یەکگرتــووەکان  نەتــەوە  ڕێکخــراوەی  ئێســتەی 
کۆنفرانســی گۆڕانــی کــەش و هــەوا کــە لــە ســاڵی ٢٠١٥ لــە پاریــس 
بەرێــوە چــوو پالنێکــی بــۆ بەرەنــگار بوونــەوە لەگــەڵ گۆڕانــی مەترســی 
درێــژەی  لــە"  بــوو  بریتــی  کــە  کــرد  پێشــکەش  هــەوا  و  کــەش  داری 
هــەوڵ" بــۆ ڕاگرتنــی  درێــژەی هــەوڵ" بــۆ ڕاگرتنــی پلــەی گەرمــی لــە 
١,٥ دەرجــە بــووە. بــەاڵم " لێپرســینەوەی کاروبــار ســەبارەت بــە کــەش 
و هــەوا" بەیــان دەکا کاتێــک کــە سیاســەتی واڵتــان و بڕیــاری ئــەوان 
شــی دەکرێتــەوە ڕێــژەی بەرزبوونــەوەی پلــەی گەرمــی جیهــان تــا ســاڵی 
٢١٠٠ لــە ڕاســتیدا ڕووبــە ٢,٧ دەرەجــە دەڕوا. ئــەم لێکۆڵینــەوە لــە الیــەن 
ــراوی  ــەی بڕواپێک ــەکان وەک "بنک ــە ڕیکخــراوە گرینگ ــی زۆر ل ژمارەیه ک
لێکۆڵینــەوە ســەبارەت بــە کاریگــەری کــەش و هەوای پۆســتدام" لە ئاڵمانە.
لــەم لێکۆڵینــەوە هاتــووە کــە وادە و بڕیــاری ئامریــکا و چیــن لەبــارەی 
ــا ڕادەیــک پێــش بینــی ســەبارەت  ــەواو ت ــە ســفری ت دەســتپێ گەیشــتن ب
بــە بەرزبوونــی پلــەی گەرمــی بــاش کــردووە بــەاڵم بەیــان دەکا کــە پالنــی 
زۆربەی واڵتان ســەبارەت بە کەش و هەوا لە ئاســتێکی زۆڕ خوار دایە.
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هەمــوو ڕۆژێ نــەرم نــەرم هەنــگاو دەنــێ و بــەرەو مەزارگــەی پیــرۆزی 
دڵــە و چــی  دڵــە چــی دەردی  کوڵــی  دەچــی چــی  دەچــێ،  شــەهیدان 
وشــەی ئەویندارانەیــە لەســەر مەزارێکــی پیــرۆز هەڵیڕێــژی. مــەزاری 
خۆشەویســتێک کــە ماوەیەکــی زۆر کــەم بــوو بناغــەی ژیانیــان لــە ماڵێکــی 
خنجیالنــەدا پێکهێنــاوە و لــە یــەک چرکەســاتدا ئــەو ژیانــە بــوو بــە قوربانی 
مووشــەکباران و ناخۆشــتر لەویــش ئەوەیــە کــە ئیزنــی گریانــی نییــە. 
بــێ  هیــوا  بــە  نابــێ  ئیتــر  بگــری  ئەگــەر  گوتــووە  پێــی  دوکتــور 
چاوەکانــی چــاک بێتــەوە و لەوانەیــە هەتاهەتایــە چــاوی لەدەســت بــدا.
کچیەتــی  وەنەوشــە  دەکا.  وەنەوشــە  لەگــەڵ  قســە  ڕێگــەوە  بــەدەم 
یــادگاری هــاوڕێ، هــاوڕێ و هاوژیــن و خۆشەویســتی کــە ئێســتا ماڵی لێ 
جــودا کردۆتــەوە و هاتــووە بۆتــە هاوســا و جیرانــی شــەهیدەکانی دیکــە.
وردە وردە دەگەنــێ و چەپکــە گوڵەکانیــان کــە بۆیــان هێنــاون لــە ســەر 
گۆڕەکــە دادەنێــن و ماچێکــی گــەرم لــە ڕوخســاری کێشــراوەی ســەر کێلــە 
ســاردەکەی دەکــەن، هەردووکیــان بەشــێوەیەک بێدەنــگ و بــێ فرمێســک 
هــاوار دەکــەن و دەگریــن. تەنیــا خۆیــان دەزانن کە چەندە ســەختە، بەیانی 
هەســتی و لــە مــاڵ بەیەکــەوە دەرکــەوی و ئیتــر هەتاهەتایە هاوڕێی ژیانی 
ــە دەکا. ــەوە کێل ــۆ ئ ــە کێلێکــی ســارد و دەردی دڵ و ســکااڵکانی ب دەبێت
لــە مەزارگــەوە بــەرە ماڵــێ دەڕواتــەوە و لــە ڕێــگا وا دەســتی وەنەوشــە 
دەگوشــێ کــە وەک ئــەوەی کــە ترســی ئــەوەی بــێ وەنەشــە دەســتی بەردا 
و دووبــارە بــەرەو باوکــی ڕاکات و لەگەڵــی نەیەتــەوە. وەنەوشــەی کچــە 
شەهید و شەوبۆی کچە پێشمەرگە و ژنە شەهید هەموو ڕۆژی بە باران 
و با و گەرما و سەرما و هەر شێوەیەک بێ بەرەو مەزارگەی شەهیدان 
دەچــن و نوێــژی عەشــق و ئەویــن بــۆ خۆشەویســتەکەیان دەخوێنــن.
ڕۆژەی  ئــەو  دێتــەوە،  وەبیــر  بیرەوەرییەکانــی  ڕێــگاوە  دەم  بــە 
یەکــەم  بــۆ  و  دابــۆوە  هاوڕێــی  خۆشەویســتی  وەاڵمــی  کــە 
خۆشــە  قســەی  چــی  و  جوانــە  وشــەی  چــی  تــا  دەچــوو  ژوان 
پێــداوە.  دڵــی  کــە  بڵــێ  کەســێکی  بــە  و  ببیســتێ  کەســێکی  لــە 
بــەاڵم  دەوێــی  خۆشــم  مــن  گیانــان  گیانــی  گیــان،  هــاوڕێ 
ببینیــن.  یەکتــر  بابــم  و  دایــک  بێخەبــەری  و  دزی  بــە  ئــاوا  ناکــرێ 
زۆرم  منیــش  بــە  دڵنیــا  تــۆ  لەبەرداڵنــم  و  جــوان  شــەوبۆی 
لــە  و  ماڵتــان  دێمــە  کات  زووتریــن  بــە  دڵنیابــە  و  دەوێــی  خــۆش 
ئــەوکات  هەتــا  مــن  خۆشەویســتم  شــەوبۆی  دەکــەم.  داوات  باوکــت 
ماڵــی  بنێیــە  هەنــگاو  و  بێــی  کــە  دەبــم  ڕۆژە  ئــەوە  هیــوای  بــە 
بکــەی. ڕوونــاک  شــەوەزەنگم  و  ســارد  ماڵــی  بــە  و  ســاردمەوە 
هاورێ گیان ئازیزی دڵم، دڵنیا بە هەتا تۆ بێ ماڵی من و دڵی منیش 

ڕووناکە....
لــە پــڕ بــە زمانــی دادێ و دەڵــێ ئــەی تــۆ بەڵێنــت نــەدا هەتاهەتایــە 
ماڵمــان پــڕ لــە  ڕووناکــی بــێ ئــەی بــۆ ژیانــت کردمــە شــەوەزەنگ. 
ئیتــر فرمێســک ئەمانــی نــادا و تــک تــک بەســەر گۆنایــدا دێنــە خــوارێ. 
دوکتــوور پێــی گوتــووە گریــان بــۆ چاوەکانــی بــاش نییــە و لەوانەیــە 
چاوەکانــی لەدەســت بــدا، بــەاڵم چــۆن دەتوانێ ئەو ئــازارە تەحەموڵ کات؟
کــە چــاوی بــە دنیــا هەڵێنــا لــە نێــو بنەماڵەیەکــی پێشــمەرگانەدا بــوو 
و  غەمخــۆر  و  پێشــمەرگەکان  هەمــوو  دایکــی  و  پێشــمەرگە  باوکــی 
دڵســۆزیان بــوو. بەڵــێ شــەوبۆ ماڵێکــی پێشــمەرگانەی بــە هاتنــی بــۆ 
ســەر دنیــا ئــاوەدان و ڕوونــاک کــرد و دوای ســااڵنێک ئــەو ڕووناکییــەی 
بــە ماڵێکــی پێشــمەرگانەی دیکــە بەخشــی و بەختــەوەری کــردە هەوێنــی 

ژیانــی خــۆی و هــاوڕێ و هاوڕێبــاز و خۆشەویســت و هاوســەری.
وەک شــەوبۆ خــۆی بــاس لــە کارەســاتی ١٧ی خەرمانانــی ١٣٩٧ دەکا 
و دەڵــێ لــە بنکــەی یەکیەتیــی ژنــان لەگــەڵ هاوڕێکانــی دانیشــتووە و 
ئــەوەن کــە پشــوو  ســەرقاڵی قســە  وکاری ڕۆژانــەن و چاوەڕوانــی 
پــڕ  لــە  کــە  ئــەوێ  بچێتــەوە  ئیســتراحەت  بــۆ   دادە ســوهەیال  بــێ و 
ــک  ــۆش دەچــێ و کاتێ ــۆ چرکەســاتێک لەه ــی ســامناک دێ و ب زرمەیەک
ــەاڵم  ــێ ب ــی دەبین ــە خراپ ــدارە و زۆر ب ــەوە هــۆش چاوێکــی برین ــە دێت ک
بــەو حاڵــەش وێرانــی و ڕووخانەکــە دەبێنــی تــا دێ کارێــک بــکا یــان 
دووپــات  جــاری ســێهەم  جــاری دووهــەم و  بــۆ  بچــێ  بــۆ شــوێنیک 
یادێتــی  لــە  کــە  شــتێک  تەنیــا  و  ترســاوە  زۆر  کات  ئــەو  دەبێتــەوە. 
و  نەبــووە  خــۆی  برینــی  هۆشــی  دەڵــی  وەک  و  هاوڕێیــە  و  باوکــی 
ناهێڵــن  خەڵــک  بــەاڵم  کــردووە،  هاوڕێــی  و  باوکــی  هــاواری  تەنیــا 
لــەوێ بمێنــێ و بــە زووتریــن کات بــەرەو نەخوشــخانەی ڕادەگوێــزن.
لــە  ئــەو کەســانەی  و  بــوو هاوڕێــکان  نەخۆشــخانە  لــە  چەنــد ڕۆژ 
دەورووبــەری بــوون هەمــوو دەیانزانــی ئیتــر هــاوڕێ نەمــاوە و ئــەو 
دوو خۆشەویســتە ئیتــر هەرگیــز یــەک نابیننــەوە و ماڵــێ شــەوبۆ بــۆ 
هەمیشــە بۆتــە تاریکســتان، بــەاڵم کــەس توانــای گوتنــی ڕاســتی نییــە.
شــەوبۆ تەنیــا یــەک قســە دەکا ئەویــش ئەوەیــە: باوکــم و هــاوڕێ کــوان؟
لــە  و  کــردووە  قســەی  تلڤزیــون  لــە  باوکــی  ڕۆژە  ئــەو  هــەر 
ــازاری  ــەر ئ ــاوڕێ ه ــی ه ــگای خاڵ ــەاڵم جێ ــووە ب ــا ب ــەو دڵنی ســامەتی ئ
لــە بێوەفایــی  لــە نەمانــی بکاتــەوە الی خــۆی بیــر  دەدا ناتوانــێ بیــر 
ئــەو  لەســەر  دەیبینــی  کاتێــک  کــە  دەکا  ئامــادە  خــۆی  و  دەکاتــەوە 
ــێ  ــەاڵم نازان ــێ. ب ــی بەشــەڕ ب ــێ نەپرســینەی لەگەڵ ــەی و ل ــگ هاتن درەن
ئیتــر تــازە هەرگیــز هــاوڕێ نابینێتــەوە و هەمــوو ڕۆژێ دەبــێ بێــت 
ئــەوە  و بــە جێــگای ئامێــزی گەرمــی ئەویندارانــەی هەســت پــێ بــکا 
بــکا. شــەهیدان  مەزارگــەی  لــە  ســارد  کێلیکــی  بــۆ  دڵ  دەردی  دەبــێ 
سێ ڕۆژ دوایی باوکی بە دڵێکی پڕ لە پەژارەوە ناخۆشترین هەواڵی 

ژیانی پێ دەدا و....

لێمگەڕێن با بەدڵ بگریم
نەسرین یوسف زادە
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خانمە شاعیری هاوچەرخ خاتوو فەوزیە سوڵتانبەگی, شاعیر ، 
چیرۆکنووس، توێژەر کەلە دایک بووی هاوینی ١٩٧٣ زایینی لە گوندی 

دووکچی سەر بە شاری بوکانە.
گوندی دووکچی یەکەم پارچەیەکی ئەم سەر زەوییە بوو باوەشی بۆ 
هەست و ڕوانینی شاعیرانەی گرتەوە.  هەر لەو گوندە چۆتە قوتابخانە 

و خوێندنی سەرەتایی هەر لەوێ تەواو کردووە. 
بۆ تەواو کردنی خوێندن رێگای شاری بۆکان دەگرێتە بەر و لەوێ 

دیپلۆم  وەردەگرێ.
 دوای ئەوەی ژیانی هاوبەشی پێک هێنا، جارێکی دیکە درێژە بە 
خوێندن دەدات و لە زانکۆی پەیامی نووری بۆکان لیسانسی ماف 

وەردەگرێ. 
لە سەرەتای نەوەدەکانەوە ئەزموونەکانی خوێندنەوە و روانینی بۆ 

جیهان و دەور و بەری بوو بە هۆی ئەوە لە گەڵ پێنووس ببێتە  هاواڵ 
و خەون و تاسەکانی بکا بە کۆد و لە دوو توێی شێعر و چیرۆکدا  

واتایەکی دیکەیان پێ ببەخشێ. یەکەم  کۆمەڵە شێعری ساڵی ٢٠٠٤  بە 
ناوی » ئێوارە ئاشقەکانی تەمەن« باو کردەوە.

پێشتر و دواتریش بەردەوام وتار و چیرۆک و شێعری لە بۆنە و 
گۆڤارەکاندا باو کردۆتەوە. لە گەڵ زۆربەی گۆڤارەکانی سەردەم وەک 
ئاوێنە، سروە، گەالوێژی نوێ ، رامان، مهاباد،سیروان، کاروان و وشە 

و ..... هاوکاری هەبووە و هاوکات لە کۆڕو کۆبوونەوە و فستیواڵە 
ئەدەبی و فەرهەنگیەکاندا بەشداری چاالک و بەرچاوی هەبووە. 

کۆمەڵە شێعرێکی تری کە بەرهەمی ساڵەکانی ٢٠٠٤ تا ئێستایە، 
ئامادەی چاپ و باو بوونەوەیە. 

سەرجەمی چیرۆکەکانی   ئامادەی چاپ و باوبوونەوەیە.. 
جیا لە بەشداری و رێزلێنانی لە کۆڕ و فێستیواڵە ئەدەبییەکاندا لە 

باکوور و رۆژهەاڵتی کوردستان ئەم خەاڵتانەی پێ بەخشراوە:
- خەاڵتی شێعری پێنجەمین  فستیواڵی گەالوێژ 

-خەاڵتی چیرۆکی حەوتەمین فستیواڵی چیرۆکی بانە
-خەاڵتی شێعری دووهەمین فستیواڵی شێعری کوردی پیرانشار

-خەاڵتی شێعری یەکەم  فستیواڵی  هەورامان
لە ساڵی ٢٠٠٣ وە تاوەکوو ئێستا وەک مامۆستای ڕێنووس و   

ڕێزمانی کوردی خەریکی وانە وتنەوەیه و ئێستاش بەردەوامە. 
بە دڵنییاییەوە فەوزییە سوڵتانبەگی یەک لە چاالکترین ژنانی 

ڕۆژهەالتی کوردستانە بێ ماندوو بوون و وەستان بە شێعر و 
چیرۆک و وتاری ئەدەبی و کۆمەاڵیەتی و چاالکی مەدەنی بەردەوام لە 

جەرگەی کار و تێکۆشان_دا بووە.

»عاشقم کەوە خودایە«

بیری ئەشقم کردووە
ئەشقێک لە شێوی ئەو ئەشقەی

سوجدەی پێ بردم و
سەرم لەژێر پێیدا

بەرز بەرز وەک شەهید

دەترسم لەم هەرێمە کۆچی کردبێ ئەشق
ئیتر پەنجەیک لە قژەکانمدا هیالکی دەرنەکات

خونچەیەک نەڕوێت بەسەر لێوەکانمەوە
بەهار پڕ بێت لە خیانەتی گوڵ و

ئیتر هیچ ، هیچ دوعایەک دادم نەدات

چەند گوناهبارن ئێوە ئەی منارەی مزگەوتەکان
نەتان هێشت جارێک لە جاران

دڵ بسپێرم بە جریوەی ماچێک و 
»l live you« کاکشانەکان لێوڕێژ بن لە ئاوازی

چەند گوناهبارن ئێوە
ئەی منارەی مزگەوتەکان

پێنج فەڕزە نەتان چپاند بە گوێچکەمدا

انا خلقناکم من العشق«
تا بەڕماڵەکان

سپی سپی سپی
پڕ بن لە من

ئاشقم کەوە خودایە!
با چی دی بەخیلی بە کۆترەکانی بەر هەیوان نەبەم

با چی دی لە گەڵ پاکیزەیی
کچە سەهۆڵینەکانی ناو مەعبەدەکاندا هەڵنەوەرێم

گوێ مەدە دڵشکاویم خودایە!
فەرامۆشی کە ئەو سوێندانەی

لەشەوهەاڵتی بەختمەوە هەڵیان کرد و
تابەر دەمم بڕیان نەکرد

خودایە!!
بەر لەوەی شەو بەسەر دابێ

بەر لەوەی تووک و نزای
دار هەنارێکی تەنیا داوێنی دڵم بگرێ و

شەقامەکان سینگ لەخوێنم وەردەن
ئاشقم کەوە خودایە!!!                    فەوزیە سوڵتانبەگی_بۆکان

کورتەیەک لە ژیانی ئەدەبیی
فەوزیە سوڵتانبەگی, شاعیر، چیرۆکنووس و توێژەر 

ئامادەکردنی:تریفەفاتیحی
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قـه ده م خـێـر ئـه ی خوشـکی پـۆاڵیـیـن .... کـۆشـکی په هـلــه ویـت 
هـێـنــایه  لـه رزیـن"  

کــورد لــە زووەوە وتوویه تــی:" شـــێر لــه  النـــه  ده رچـــێ چ نـــێر چ مـــێ " 
مێـژووی دێـرین و نـوێی پڕ له  شانازی و شکـۆداری گه له که مان، الپـه ڕه  
ــووی کوردمــان له هه مــوو  ــی هه ڵکه وت ــان ژن ــاوی ده یـ ــه  نـ ــانی ب زێـڕینه کـ
بواره کانــدا ڕازانـــدۆه ته وه ، کــه  هه ریه که یــان لــه  بوارێکـــدا ڕوڵێکــی بــه رز و 
گرنگــی بینیــوه  لــه  خزمه تکـــردن و به رگـریکـــردن لــه  کورد و کوردســــتان، 
له  زانســـت و زانیـــاری، له  بنیـاتـنـــانی شـارسـتانـیـــدا. لـه  نـاویـانـدا شـازاده  
و میـــرزاده و ســه رکرده  و شــۆڕە ســواری ئــازا و دلێــر و شۆڕشــگێڕ و 
پێشمه رگه  و شەرڤان و گەریال و فـه رمانـــڕه وا و زانـــا و سـیاسه تـمـــه دار 
و شـاعـــیر و نـووســـه ر و ئـه فـــسه ر و پـارێـــزەر و میدیــاکار و چاالکــوان 
هونەرمەنــد و مامۆســتای زانکــۆ و.. تــا ده گاتــه  په ڕله مانتــار و وەزیــر.
ئه گـــه ر گه شـــتنامه  و یادداشـتـــنامە و کـــتێب و نـووسـینه کـــانی ئـــه و 
بازرگانــه   و  کوردنــاس  و  رۆژهـــەاڵتناس  و  گـه ڕیـــده   و  گـه شـــتیار 
چــاوی  بــه   و  کوردســتان  هـــاتوونه ته   کــه   بخوێنینــه وه ،  بیانییانــه  
بینــوه ،  کوردیــان  ژنانــی  و  کچــان  که وتــی  و  هه ڵــس  و  ڕۆڵ  خۆیــان 
له ســه ر  لــه  سه ریـــان نووســیون. هه موویــان جه خـــت  بــه  ویژدانــه وه  
ئــه و ڕاســتییه  ده کــه ن، کــه  کچـــان وژنانــی و کــورد، نموونــه ی کچـــان و 
ژنـــانی ڕۆژهـــه اڵتی نـاوه ڕاســـتن. لـــه  ژنـــانی تـــورک و فـــارس و عـــه ره ب 
ــاوان  ــدا شــان به شــانی پی ــوو بواره کان ــه  هه م ــر و سه ربه ســترن. ل ئازادت
تێده کۆشــن و خـــزمه ت ده کـــه ن. لــه  به رگـــری و شه ڕیشـــدا لــه  جـیهـانـــدا 
ــۆ ژنانــی  ــەی شۆڕشــگێڕی و قارەمانێتــی ب ــەتە نمـوونـ ــوێنه ن و بوونـ بێـ
جیهـــان. چەنـــدین داســتانی قـــارەمانێتی و نەبەردیــان تۆمارکـــردوون. 
نەیارانی گەلەکەمان لەپێش دۆستەکانمانـــدا، دان بـــەم راســتییەدا دەنـــێن.
یه کێــک لــه و ژنــە  ناودارانه مــان، میـــرزاده  ) قــه ده م خـــێر(ی نه مــره ، کەڵــە 
ژنێکی قاره مان و   شۆڕەســوار و سه رکـــرده یه کی شۆڕشگـــێڕی دلـــێر و 
چاونەتــرس و بەجـــەرگی کــورد بــوو، کــورد و کوردســتانپه روه رێکی که م 
وێنه  بوو، کوردســتانی له  گیانی و ژیانی لەال شــیرینتر و لە پێشــتر بـــوو. 
قــەدەم خـــێر شۆڕشــگێڕێکی نەتەوەییمــان بــوو. هـــیوا و ئاواتــی ئه وه بــوو 
کــه  هەمــوو بســتێکی خاکــی کوردســتان لــه  داگیرکه رانــی ڕه گـــه زپه رست 
و بێویـــژدان ڕزگـــار بــکات. بــۆ هـــێنانه دیی ئــه م ئامانجــه  پیـــرۆزه ش، لــه  
گیانبازی و له  مـــردن ســـڵی نه کـــرده وه . چـــیتر جه ور و زوڵـــم و ناڕەوایی 
و چه وســانه وه ی کــوردی، له الیــه ن شــای ئێــران ره زا شــا په هله وییــه وه ، 
ژیانــی  لــە  الی   لــه  بــژی"ی  کــه ڵ  و  بــژی  "کــه م  نه کـــرا  قبــووڵ  پــێ 
ژێرده ســتی و دیـــلێتی پــێ خۆشــتر بـــوو. بۆیــه  چه کــی کوردایه تــی و 
مه ردایه تــی کــرده  شــانی و لــه  ناوچـــه ی )پشــتکۆ( لــە چیاکانــی زاگــرۆس، 
لــە لوڕســتانی بچــووک لــه  ڕۆژهه اڵتــی کوردســتاندا، جــاڕی ڕاپه ڕیـــن 
و شۆڕشــی ڕاگه یانـــد. ویســتی سه ربه خـــۆیی لورســـتان ڕابـگه یه نێـــت. 
کوردســـتان.  هەمـــوو  رزگـارکـــردنی  بـــۆ  دەروازەیـــەک  بــە  بیــکات 
لــە  سەردەمەکـانـــدا،  زۆربـــەی  لــە  لوڕســـتان  ناوچـــەی 

له  ژنـە شۆڕشگـێڕەکانی کورد 
)قـه ده م خـێر( 

رەزا شـوان

ئێـــران،  لــە  سەفـەوییەکـــان  دەگـــاتە  تــا  عـــەباسییەکان  ســەردەمی 
فـەیـلییەکـــان  کـــوردە  میرنشـــینە  کوردسـتانـــدا،  رۆژهـــەاڵتی  لــە 
سـەربەخـۆبـــوون.  نیـمچـــە  دەکـــرد،  ناوچـەکەیـــان  فەرمانـــڕەوایی 
قــەدەم خـــێر لــە بنەماڵەیەکــی ناســراوی کــورد و کوردســتان پــەروەر، 
لــە ســاڵی )١٨٨٩( دا، لــە باکــووری شــاری )ئەنـــدیمەشک( لەنـــاو چیـــا 
سەرکەشەکـــانی لوڕســـتان لەدایـــک بـوو. کچـی مـیر )قـەنـدی قـەالوەنـدی( 
یـە، کـە سـەرکـردەی نـاسـراوی هـۆزی قـەالوەنـدی فـەیـلی بـوو. قـەدەم خـێر 
تەنیـا خـوشـکی )٩( بـرا بــوو. کچـێکی زیـرەک و جـوان و شـۆخ و شـەنـگ 
و بـااڵ بەرز و بەژن رێـک بـوو . شووی بە میرزادەیەکی قەالوەندی کـرد. 
کـوڕێـکیـــان هـەبـــوو. وشـــەی )قـــەدەم خـــێر( يش بە واتـــا )پـــی بـەخـــێر(ە.
هەمــوو  لــە  بەشـــداری  بــوو،  کــچ  نیوچــە  هێشــتا  خێــر  قــەدەم 
ئیــران  سوپـــای  دژی  لــە  براکانیــان  کــە  کــرد،  شــەڕانەدا  ئــەو 
بــوو.  لێهـاتـــوو  شـكـــێنێکی  نیشـــان  و  چـاونەتـــرس  و  ئـــازا  کردیـــان. 
سوپـــایەکی  چـاکـــسازییەوە،  بیانـــووی  بــە  ئـــێران،  شـــای  رەزا 
بــە  کــرد. ویســتی  لوڕســتان  ناوچــەی  دڕنـــدەی رەوانـــەی  گــەورە و 
دەســەاڵتی  زۆرداری  بــە  و  تـۆقـانـــدن  و  کوشـــتن  و  سەرکـــوتکردن 
خــۆی بەســەر ئــەو دەڤـــەرەدا بسەپێـنێـــت. ئــەم نیـــازە گـــاوەشی بــە 
و  بەرگــری  رووبــەڕووی  ســوپاکەی  ســەر.  نەچــووە  بـــۆێ  ئاســانی 
شــەڕێکی ســەخت بــۆوە. شۆڕشــگێڕانی لوڕســتان بــە ســەرکردایەتی 
ناوچـەکەیـــان  لــە  بەڕگـریـــیان  جـوامـــێرانە  خـــان(  )شــامراد  میــر 
گەیـانـــد.  ئـــێران  لــە سوپـــاکەی  زۆریـــان  زیـــانێکی  و  زەبـــر  و  کـــرد 
ســەرکردەی  کــە  بــرای،  ی  خـــان(  )شـــامراد  کــە  ئــەوەی  دوای 
و  تــری  برایەکــی  لەگــەڵ   )١٩٢٥( ســاڵی  لــە  بــوو،  شۆڕشگـــێڕان 
هـــاوژینەکەشی لــە شــەڕێکی سەخـــتی دەستەویەخـــەدا، لــە بەرزاییەکانــی 
)گـــاوازین( دا، فـڕۆفـــێڵیان لێیـــان کـــرد و شەهـــید بــوون. قــەدەم خـــێر بــە 
کوشـــتنی نامەردانــەی دوو بـــراکەی و هـاوژینـــەکەی زۆر تـــووڕە و ڕق 
ــرا.  ــووڵ نەک ــێ قب ــەی شــای پ ــەم نامــەردی و ناهەقیی ــوو. ئ ــتوور بـ ئەسـ
شــوێنی شــامراد خانــی بــرای گرتــەوە و بڵێســەی شۆڕشــی گەشــتر کــرد 
و ئــااڵی بەرگــری لــە لـــوڕستان بەرزکـــردەوە و درێـــژەی بــە خەبــات و 
شــۆڕش دا. بەڵێنــی دا کــە زۆرداری و ژێـــردەستی و مــل کەچــی قبـــووڵ 
نــەکات و نەهـــێڵێت واڵتەکــەی ببێــت بــە پاروویەکــی ئاســان و شــای ئێــران 
قووتــی بــدات. لــە ماوەیەکــی کەمــدا تـــوانی هـــێزێکی بــاش لــە فەیـــلییەکان 
پێکـبهـێنێـــت. جاڕی راپـــەڕین و شۆڕشی دا. خۆشی بـــوو بە سەرکردەی 
شۆڕشەکە. بارەگای شۆڕشەکە لە )پشتکـۆ ( لە شاخەکانی زاگـرۆس لـە 
ناوچـــەی لـوڕســـتان بـــوو. ویستی سەربەخـــۆیی لـوڕســـتان رابـکەیـەنێـت. 
شۆڕشــه که ی  له گــه ڵ  بــوو  هــاوکات   خێــر  قــەدم  شۆڕشــه کەی 
ــه کان  ــۆڕشی ئه زه رییـ ــاک و شـ ســه رکرده ی گه له که مــان ســمکۆی شـوکـ
لــه  ئێـــران. بەراوردکـــردنی قـەدەمخـــێری کــورد له گــه ڵ کچــه  سه رکـــرده ی 
ئینگـلـــیزه کانی  دژی  لــه   کــە  »ژانـــدارک«  فه ره نســا  شـــۆڕشی 
ــە  ــەک ل ــا رادەی ــدارک ت ــێر و ژان ــەدەم خـ ــوو. قـ داگیرکــه ری واڵته کــه ی بـ
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نیشـــتمان  هەردووکیـــان  دەچـــوون،  لەیــەک  ئامانجـــەکانیانەوە  رووی 
ــه   ــێر ل ــه ده م خـ ــەاڵم قـ ــوون. بـ ــواز بـ ــواز و رزگـاریخـ پــەروەر و ئازادیخـ
ژانـــدارک ئـازاتـــر بـــوو. هـه ردووکـــیان زۆر بــه  نامــه ردی شەهـــید کـــران. 

کــه   قه الوه نـــدی"یه   قه نـــدی  میــر"  کچــی  خـــێر"  "قـــه ده م  میــرزاده  
ــۆزی  ــی میرنشــینی لورســتانی بچــووک. لــه  هـ ــک بــوو لــه  میره کان یه کێ
و  خۆشـــه ویستی  و  جوامێــری  و   قاره مانــی  بــه  کــه   فه یلییــه ،  لــوڕی 
دڵســـۆزی و هـاوبەسـتەبـوونیـــان بـــۆ کـــورد و کوردســـتان ناســـراون. 
مێــژووی جیــاواز دەربــارەی ســاڵی شــەهیدبوونی قــەدەم خێــر هەیــە. لــە 
هەندێ ســەرچاوەدا ســـاڵێ )١٩٢٩( ز، بە ســاڵی کـۆچکـــردنی دانـــراوە. لە 
هەنـــدێ سەرچـــاوەی تـــردا ســـاڵی )١٩٣٣( ز دانراوە. پێموایە کەیەکەمیان 
ــد خوشــک  ــە راســتییەوە نزیکتــرە. بــه  ته له فــۆن په یوه ندیــم له گــه ڵ چه نـ ل
زانــی.  نه یـــان  ئه وانیـــش  کـــرد.  فـه یـلیـــمان  ڕۆشـنبـــیری  برایـــه کی  و 
شۆڕشــگێڕانی لوڕســتان بە سەرکـــردایەتی قـــەدم خـــێر، چه نـــدین جـــار 
و لــه  چه نـــدن الوه ، شــێرانه  په المـــاری ســوپاکه ی ره زا شایـــان دا، لــە 
ــەورە  ــی گ ــر، زەبرێک ــەدەم خێ ــە ســەرکردایەتی ق ــوو" دا ب شــەڕی" بیرانـ
و زیانێکــی زۆریــان بــە ســوپای ئێــران گەیانــد و و زه خیــره  و چـــه ک 
و جـبـه خـانـه یـــه کی زۆریـــشیان لـــەو شـــەڕەدا ده ســـتکه وت. شـــای ئێـــران 
ویســـتی ســەرۆکەکانی هـــۆزەکانی  کــورد بــه  پــاره  و پایــه  بخه ڵه تێـــنێ 
و بیــان کـــات بــه  جـــاش و بیــان کـــات بــه  گـــژی شـۆڕشگـێڕه کـانـــدا. 
شـــەڕی کـــورد بە کـــورد بـــکات. بـــه اڵم که سـیان ئـــه م ناپـاکـییه یـان قـبووڵ 
نه کـــرد و ڕازی نه بـــوون کــە ده ســت بخـــه نه  خـــوێنی بـراکـانیـــانەوە. 
ســوپای شــاه چه نـــد هـــێڕشێکی تــری کــرده  ســه ر شۆڕشگـــێڕه کان. 
بــه اڵم لــه  بــه رده م بــڕوای پۆاڵییــن و هه ڵمــه ت و لێدانــی گورچکبــڕی 
زیانێکــی  و  تووشــی شکســتی  و  ڕانه گــرت  شۆڕشــگێڕه کاندا، خۆیــان 
زیاتــر بــوون. شۆڕشــگێڕەکان لــه  ماوه یه کــی که مــدا توانیــان زۆربــه ی 
ناوچـه کـــانی لـوڕســـتان له  سـوپـــای داگـــیرکه ری ئـــێرانی پـــاک بـکەنـــەوە.  
لــه   نــارد.  حه فـــید  مه حمـــوودی  شــێخ  بــۆ  نامه یه کــی  خێــر  قـــه ده م 
نامه که یــدا باســی ئــه و ســتەم و زۆردارییــەی کردبــوو کــە لێیــان دەکــرێ. 
باســی لــەوەش کــردووە کــە چــۆن رەزا شــا پەهلــەوی بــە نـــاڕەوا و 
بــە نامـــەردی میـــر )شـامـــراد خـــان( ی کـــاکی کـــوشتووە. هــه ر لــه و 
نامه یـــه دا، داوای لــه  شـــێخی نه مـــر کـــردووە، کــه  هـێزەکـانیـــان، بکـــه ن 
ــه اڵت  ــه  ڕۆژهـ ــیرکه ران لـ ــاری داگـ ــێزه وه  پـه المـ ــه ک هـ ــه  یـ ــه ک و ب ــه  یـ ب
و لـــه  باشـــووری کـوردسـتانـــدا بـــدەن. چـونـــکە دەیزانــی کــە هێــز لــە 
ئامــاده م  بــۆ نووســیوە مــن  لــە یەکڕیــزی دایــە. ئه وه شــی  یەکێتــی و 
به ڕێـزتـــان،  فه رمـانـــده ی  ژێـــر  بخـــه مه   شۆڕشگـێڕه کانمـــان،  هه مــوو 
له گــه ڵ هه مـــوو ئـــه و چـــه ک و جبه خا نەیــه ش  کــە هه مانــه ، کــه  به شــی 
بـــه   گـــوێی  مه حمـــوود  شــێخ  بــه اڵم  ده کــه ن.  شــه ڕکردن  ســاڵی  دوو 
ــه وه   ــگی داخـوازییـه کـه یـ ــه  ده نـ ــەزانی و ب ــدی نـ ــە هـەنـ ــه دا ب ــه که ی نـ نامـ
بــکات  وا  ڕێکه وتنێکــی  ترســاوه،  ئه گــه ر  لــه وه   شــێخ  گوایــه   نه هـــات. 
ســواره کانی لێــی دوورده که ونــه وه . چونکــه  له وانه یــه  ئــه وان بــه  هه ڵــه  
پێنــاوی ســه روه ت و سامـــانی  لــه   لێکیبدەنــەوە و وابزانــن کــه  شــێخ 
میـرزاده یـــه کی ده وڵـه مه نـــدا، ئـــه م ڕێـکه وتـــن و یه کـگـرتنـــه ی کـــردووه. 

ره زا شــای په هـــله وی، دوای ئــه وه ی کــە چه نـــد جـــارێک ســوپاکه ی 
شکســتی هـــێنا، په نـــای بــۆ فـڕوفـــێڵ و درۆ و پیـــالن بـــرد. شانـــدێکی 
بــه  کۆمه ڵـــێک دیـــاریی بــه  نـرخـــه وه ، بــۆ الی قـــه ده م خـــێر نــارد، به ڵـــێنی 
هەمــوو  بــۆ  گـــشتی  لێبـــووردنی  بڕیـــاری  شـــا  کـــه   داێــی  ئه وه یـــان 
چەکهـەڵگـرتووەکـان دەرکـردووە و بڕیـاری ئەوەشی داوە، کە کۆمه ڵـێک 
چاکســازی و ئاوه دانــی لــه  لوڕســتاندا جـــێبه جێ بــکات و بــاری گــوزه ران 
ــه ده م  ــانی دانیشتوانیشــی خۆشــتر ده کات، داواشــی کـــردووه  کــه  قـ و ژیـ
ــێر زۆر لــە شــاندە نێراوەکــەی شــا  ــه ده م خـ ــات. قـ ــێر شـــووی پــێ بکـ خـ
له گــه ڵ  هه رهه مــووی  هـــێناوه   دیارییه کتــان  چــی  وتــی:  بــوو.  تـــووڕه  
وه اڵمــی  کــه   منیــش  قـــسه یه ی  ئــه م  ده قــی  به رنــه وه ،  بیـــان  خوتانــدا 

داخوازییـــه که ی  شایەکـــه تانه،  پێــی ڕابگه یه نــن کــە قـــەدەم خـــێر وتی:"مـــن 
ژن نیـــم تـاکـــو شـــوو بـــکه م، به ڵکـــو تـــۆ ژنیـــت". قــه ده م خێــر بــه  باشــی لــه 
نیــاز و مه به ســتی گـــاوی شــای بێڕه وشــت تــێ گه یشــتبوو کــه  چییــه.   
کــه  ئــه و وه اڵمــه ی قــه ده م خـــێریان بــە شــا ڕاگه یاند"مـــن ژن نیـــم و تـــۆ 
ژنیـــت" زۆرگـــرژ و تـــووڕه بـــوو. ســوپایه کی زه بـــه اڵحی بــه  به هـێزتـــرین 
هيــچ  لــە  ده ســتیان  به ڕێکــرد.  لوڕســـتان  بــه ره و  قـــورسەوە  چه کـــی 
کەســێک نــه  ده پاراســت و بــه  ســه دان منــداڵ و ئافــره ت و پیــری بــێ 
گوناهـــیان کوشــت، بــه  ده یــان ئاوایــی لوڕســتانیان کاولکــرد و تــەر و 
وشــکیان ســوتاند، تـــااڵن و دزییـــان کــرد و سیاســەتی قـــێزەوەنی، ســـەر 
ــه اڵم  ــرد. ب ــیان جـێبەجـێکـ ــوە و زەوی سوتمـاکـ ــۆ ئێـ ــاڵ ب ــمە و مـ ــۆ ئـێـ بـ
له گـــه ڵ ئه وه شـــدا سه رکـه وتنیـــان بــه  ده ســـت نه هـــێنا و نه یــان توانــی 
دیـــوی  لــه   شۆڕشــگێره کان  بگـــرن.  لورســتان  دەڤـــەری  شــاخه کانی 
گه رمیانــی باشــووری کوردستانـــدا ڕیـــزه کانی خۆیـــان ڕێکخســته وه  و 
دووبـــاره  هـاتنـــه وه  بــۆ دیـــوی لورســتان و لــه  چه نــد قۆڵێکــەوە  هێڕشــیان 
کــرده  ســه ر ســۆپاکه ی شــای ئێرانــی داگیرکــەر و زه بـــرێکی کاریگــه ر و 
زیانێکــی زۆریــان بــە ســوپا بەزیوەکــەی ئیــران گەیانـــد.   شــای ئێــران کــه  
ــركێشی بەســەر  ــێز و لەشکـ ــری هـ ــه  زه بـ ــت ب ــە بتوانێ ــی ئەســتەمە  ک زان
شـۆڕشگـــێڕاندا زاڵ بێــت و کۆتایــی بــە شۆڕشــەکەی لوڕســتان بهـێنێـــت. 
کــە شــەڕی پـارتیـــزانییان دەکــرد. شــای درۆزن دووبــاره  که وتــه  فـــڕوفێڵ 
ــر.  ــەڵ و گـاوتـ کــردن و ســوێندخواردن و به ڵێنــی درۆ و پیالنێکــی چەپـ
ئه مجـاره یـــان ویـســـتی لـــه  رێـــی ئـایـــین و دڵـپـــاکی و خـۆشــبڕوایی قەدەم 
خـــێر و فەرماندەکانــی شۆڕشــەکە بخه ڵه تێنێــت. شــا شانـــدێکی تــری 
بــۆ الی قـــه ده م خـــێر نــارد، کــە پێکهـــاتبوون لــە چەنـــد مەالیـــەک و چەنـــد 
ــوو،  ــدا ناردب ــۆێ پێـیانـ ــری ب ــورد، کــه  نامه یه کــی ت ــۆزێکی کـ ســەرۆک هـ
ــه ده م  ــۆ قـ ــاری ب ــه  دی ــورئانی ب ــه یه کی قـ ــدەدا، نوسخـ ــه م شانـ ــه  ئ ــه ر ب ه
خـــێر ناردبــوو،  کــە له ســه ر به رگــی یه که مــی قورئانه کــه دا،  شـــای درۆزن 
مـــۆری شـــوێن ده ســتی خـــۆی له ســه ر مـــۆرکردبوو، تــا بــڕوای پێبکــه ن 
و دڵنیابــن، گـــوایه  شـــا مـۆسوڵـمـــانێکی لــه  خـواتـــرسه  و ده ســـتی بــه  ئـــه م 
قـورئـانـــه دا  داوه  و نـێـــتی پاکــه  و قورئانه کــه ش شــاهیده . ئه وه شــی بــۆ 
ــشتی دەرکــردووە، کــە  ــی گـ ــاری لێبووردن ــارە بڕی نووســیبوو، کــه  دووب
بەبــێ مەرجێــک هه مــوو چـــه ک هـــه ڵگرێک ده گرێتــه وه . لـێپێچـــینەوەش 
لەگــەڵ هـــیچ چەکـدارێکـــدا ناکـرێـــت. هه مـووشـــتان ده گـــه ڕێنه وه  بــۆ نـــاو 
مـــاڵ و منـــداڵی خۆتـــان. و لورسـتانیـــش له  جـــاران ئاوه دانـتر ده کـه ینـه وه. 
زۆربــه ی شۆڕشگـــێڕه کان کــه  قـورئانه که یـــان بینــی و دەستەمـــۆری 
ــێن و بڕیــار و بــه  درۆ کــه ی شــا  ــان بــه  به ڵـ ــەر بینــی، بڕوایـ ــان لەسـ شایـ
دا.  ئێـرانـــه وه   بــه  ده ســت سـوپـــای  بــه  چه که کانیانــه وه  خۆیــان  کــرد، 
ته نهـــا قـــه ده م خـــێر و چـه نـــد شۆڕشگـێڕێـــکی زۆر که م نه بـێـــت، ئه وانیش 
کــه  زانیــان هـــیچ ده ره تانیــان نییــه ، بــه  ناچــاری لەگــەڵ ســەد ســواری 
شۆڕشــگێڕدا کــە زۆربەیـــان فەرمانــدە بــوون، خـۆیـــان به ده ســته وه دا  
و بــەرەو تارانــی پایتەخـــت بــەڕێ کەوتـــن. ئەگـــه رچی بـــڕواشیان بــه  
لـــێبووردن و بــە سـوێنـــد و پەیمـــان و بەڵـــێنەکەی شــا نه بــوو. لــە پێشــا 
ــن  ــەش یەکەمی ــردن. ئەم ــی پێشــوازیان لـێکـ ــە گەرم ــۆ چەواشــەکاری ب ب
جــار و دووەمـــین جــار نییــە، کــە ســەرکردەکانی کوردمــان بــە بەڵـــین و 
سوێنـد و بە فـڕوفـێڵ و بـڕیـارە درۆکـانی دەسـەاڵتـدارە داگـیرکـەرەکـانی 
ــەون.  ــن و تێبک ــالمدا بخەڵەتێ ــنی ئیسـ ــەردەی ئـایـ ــر پـ ــتان، لەژێـ کـوردسـ
کوردمــان،  شۆڕشگـــێڕی  ســەرکردەی  چەندیــن  دواتریــش  و  پێشــتر 
پەنــد و وانەیــان لــە ســوێند و بەڵێــن و بڕیــاره درۆکانــی داگیرکەرانــی 
کوردستان وەرنەگـــرت، بە هەمـــان پیـــالن و سـوێنـــد و بەڵـێن هـەڵخەتـان. 
گەلـەكەشـــمان باجـــێکی زۆری ئەم نابەڵـــەدی و هـەاڵنـەی سەرکـردەکـانی 
داوەتـــەوە. داگیرکــەران و دوژمنانــی کــورد و کوردســتان، دڵپاکــی و 
خۆشــبڕوایی، کــە خاڵێکــی الواز و نەرێنــی سەرکـــردەکانی کوردمانــە 
قـــۆستوونەتەوە. چەنـــدین جـــاری تــر بــە هـەمـــان پیـــالن و بەڵـــێن و 
هەڵخـەڵەتـانـــدوون.  کوردیـــان  سەرکـردەکـــانی  فـڕوفـێـــڵ،  و  پەیمــان 
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ســوپای دڕنــده ی و رەگەزپەرســتی ئێــران، هــه ر لــه  یه کــه م شــەوی 
خـــۆبەدەستەوەداندا، بــە نامــەردی زۆربــه ی شۆڕشگـــێڕه کانیان کوشـــت . 
قـــه ده م خـــێر و" ١٧" لــه  سه رکـــرده کانی شۆڕشه که شــیان نـــاردن بـــۆ 
ــداره  دا.  ــه  سـێـ ــان  ل ــه ر )١٧( سـه رکـرده کـەیـ ــاران، لــە دوای ڕۆژێـــک هـ تـ
هه نـدێـــک ده ڵـــێن نـامـــه ردانه  پـرچـــی قـــه ده م خـێریـشـــیان به ست بـــه  کـلکی 
قــەدم خێــری ڕاکـــێشا. هه مــوو  هـــێسترێکی چه مووشــه وه ، رایکــرد و 
گیانی شکا و خوێنی لێ ده چـــۆڕایه وه . ئینجا خستیانه  زینـــدانی تارانـــەوە. 
رۆژانــە ئەشکەنجـــەی جەســتەیی و دەروونیــان دەدا. بــه اڵم قـــەدەم خـــێر 
ــە  ــردن. ل ــێ نه ک ــی ل ــووردن و به زه ی ــوو. داوای لێب ــازا و خۆڕاگرب زۆر ئ
بەندیخانــەدا، نه خــۆش کــه وت و لــه  ماوه یـــه کی زۆر که مـــدا، ئه م شــێره ژنە 
ــه رزی  ــه  سـه ربـ ــدا، ب ــی تارانـ ــه  زینـدانـ ــان، لـ ــێرە سه رکـرده یه مـ شـۆڕشگـ
و بــە مـــه ردی لــە ســاڵی )١٩٢٩( ز کۆچــی دوایــی کـــرد. شانـــازی و 
سه روه ریی و شکـۆداری بۆ کـورد و کوردسـتان و نه مـریشی بـۆ خـۆی 
تـۆمـارکـــرد. تەرمەکـەشـــیان لـــە گـۆڕســـتانی شـــاری )کەربەال( ناشــت. تا 
ئەمــڕۆ هـــیچ  زانیارییــەک لــە بــارەی شــوێنی مەزارەکەیــەوە نازانیــن. 
ــەدا،  ــاوە کـورتـ ــەو مـ ــد. لـ ــێر )٣( ســاڵی خـایانـ ــه ده م خـ ــه که ی قـ شۆڕشـ
شکـستهـــێنانی  تۆمارکـــرد.  قارەمـانێـتیـــیان  داســـتانی  چەنـــدین 
دەگـەڕێتـــەوە: هـــۆکارانە  ئــەم  بــۆ  خـــێر  قـــەدەم  شـــۆڕشەکەی 
و  کــۆن  چەکەکـــانی شۆڕشگـــێران  چـــەک.  و  هـــێز  نابەرانبــەری  ١ـ 
ســاکار بــوون. بــەاڵم ســوپای ئێــران قـــورسترین چەکــی مۆدێـــرزمی 
ژمــارەی  بەکاردەهـــێنا.  شۆڕشگـــێڕان  دژی  لــە  سەردەمەیـــان  ئــەو 
دەبـــوون. شۆڕشــگێڕان  ژمــارەی  قــەی  بــە  ســەد  سەربازەکانیشــیان 
ــێڕەکانەوە. بەشــێک  ــە نێــوان شۆڕشگـ ٢ـ دووبەرەکــی و ناکۆکــی کەوت
بـڕوایـــان  و  هەڵخـەڵەتـــان  شۆڕشگـــێڕەکان  لــە  و  فەرمانـدەکـــان  لــە 
بــە بـــڕیاری لێـــبووردنی گـــشتی و بەڵـــێنی درۆی رەزا شــا کــرد. بــە 
ناپاکـــییان  کــرد.  ئێـــران  ســوپای  رادەســتی  خۆیــان  چەکەکانیانــەوە 
دا. دوژمـــن  بــە  دا  شـۆڕشـەکەیـــان  نهـێنییەکـــانی  هەمـــوو  و  کـــرد 

٣ـ کەمبوونەوەی چـەک و تەقـەمەنی و ئازووقە و کەرەستەی 
پێویستی شۆڕشگێڕان.

٤ـ پشت تێکردنی سەرۆک هۆزەکانی کورد لە دەڤەرەکەدا، لە 
شۆڕشەکەی قەدەم خێر.

ــە  ــه م کـەڵـ ــاره ی ئـ ــه  ده ربـ ــاری زۆر که مـ ــتا زانیـ ــا ئێسـ ــەوە، ت ــە داخـ ب
ژنــە شـۆڕشگـێڕەمـــان هەیــە. دەبـــوایە مـــێژوونووسانی کوردمــان لــە 
پەرتووکێکدا، بە وردی و تەســەلی باســیان لە ژیاننامە و لە شۆڕشــەکەی 
قـــەدم خـــێر بکردایــە. دەبوایــە هـــونەرمەندانی دەرهـــێنەری کوردمـــان، 
ژیاننـــامە و شـۆڕشـــەکەی قـــەدم خـــێریان بـــەرز رابگـرتـایـــە و بیـــان 
کـردایـــە بــە بابەتــی فیلمێکــی ســینەمایی دیکۆمێنتــاری، یــان بــە زنجیــرە لــە 
درامایەکــی تەلەفـزیـــۆنی. پێشــنیاری ئــەوەش دەکــەم، کــە پەیکەرتـــاشێکی 
بە توانای کوردمان، بە هـــاوکاری لەگەڵ شــارەوانی شــارێکی باشــووری 
کوردســتان، لــە گۆڕەپانێکــی گونجـــاودا، بــۆ بەرزراگـــرتنی یــادی قـــەدەم 
خێری شۆڕشگـێڕ و سەرکردە، پەیکەرێکی شایستەی بۆ دروست بکەن.
ــێر، بــووە بــە بەشــێک لــە کەلەپـــووری  ــارەمانێتی قـەدەمخـ ــیرۆکی قـ چـ

داپـیـــرە  و  دایـــکان  زســـتان،  ســـاردی  شـــەوانی  کــە  نەتـەوەییـــمان، 
ســـااڵنی  تــا  دەیگـێڕنـــەوە.  منـداڵـەکـــانیان  بـــۆ  فـەیـلـییەکـــان  کــــوردە 
ژوورەکـــانی  زۆربـــەی  لـــە  خـــێر  قـــەدم  وێنـــەی  پەنجـاکـانیـــش، 
هـەڵـواسـرابـــوو.  بەغـــدا  لــە  فـەیـلییەکـانمـــان  کـــوردە  بـــرا  ماڵـــە 
بە دەیـان شیعـری ستایش و گـۆرانیش بەسەر جـوانی و شـۆڕشگـێڕی 
و قـــارەمانێتی قــەدەم خـــێردا هەڵــدراون کــە تــا ئەمــڕۆش فەیلییــەکان 
دەنگخۆشەکانیشــیان  دەگـــرن.  گۆرانییانــە  لــەو  گــوێ  بــە خۆشــییەوە 
بــە ئــاوازەوە دەیــان ڵێنــەوە. نووســەری ناســراوی کوردمــان دکتـــۆر 
ســـەدەی  حەفـتاکـــانی  ســـااڵنی  دەڵـــێت:"لە  عەبـدولمەلـــیک(  )زوهـــیر 
گۆرانییەکــی  کــە  دەســتکەوت،  تۆمارکــراوم  شــریتێکی  رابـــردوودا، 
لەســەر  خێــری  قــەدەم  فەیلــی  یــادی شۆڕشــگێڕی  بەرزڕاگرتنــی  بــۆ 
دەکەوێتــە  کــە  یــە  )بابــی(  ناوچــەی  گۆرانییەکــی  کــە  تۆماکــراوە، 
لـوڕســـتانی ئـەوپـــەڕی باشـــووری رۆژهـــەاڵتی کـوردســـتان" ئەمـــەش 
کــە نووســەر زوهیــر عەبدولمەلیــک  دەقـــی وشەکـــانی گۆرانییەکەیــە، 
عەرەبــی.  زمانــی  ســەر  بــۆ  وەرگێــڕاوە  فەیلییــەوە  دیالێکتــی  لــە 
کــوردی:  زمانــی  ســەر  وەرمگێڕایــە  عەرەبییــەوە  زمانــی  لــە  منیــش 

لەسـەر لـووتـــکە چــــیـاکـانـەوە
قـەدەمـخــێـر هــــاتـە خــــوارەوە
سـوورە لەسـەر جـەنگ و شـەڕ

لە لـۆیـەکـانی پشــتـێـنە ئـاوریـشـمـیـیەکـەیـدا
دەمـانـچـــــەیـەکی پـڕ لە فـیـشــــەک هــــەیە

قـەدم خـــێـر، ئـەی کـــەوش قـەدیـفـــــەیی و 
قــــــــــــــــــژ خـەنــــــــــــــــــــــەیی 

جـوانی بەدەرت سەرسـامی کـردووم 
چـەکـەکەی دەسـتـیـشـت گـڕ لە پەرۆشــم بـەردەدات 

دوژمـنــەکـانـت لە گـۆڕەپــانی جـەنـــگـدا هـەڵـــدێـن 
ئەوانەی بـشـمـێـنـنەوە بەشــیان نەگـبەتی و دۆڕانـە 

خـانـمــــەکـەم، دەســت بـە شـەڕکــردن بـکـە 
کـەژاوەیـەکـت لە رێحـانە بۆ دروسـت دەکـەم

تـا لە تـیــنی گـــــەرمی خـــــــۆر 
چــاوە جــوانـەکـانـت بپـارێـزێـت 

وەرگـرتـــووە: سەرچـــاوانە  لــەم  ســـوودم  رادەیـــەک  تــا   
١ـ مـن تـراث النساء.. قـدم خـير الکـوردیة.  بقـلـم: الـدکتور زهـير عبـدالملک. 
سبتـــمبر/٢٠١٠  /٢٣ فــي:  کـلکـــامش  موقـــع  فــي  المنشـــور 
خـــێر. قـــەدەم  کـــورد..  نـاودارەکـــانی  ئافـــرەتە  لــە  ٢ـ 
نووســینی: رەزا شـــوان ـ ســاڵی بـاوکـــردنەوەی لە سایتـەکـــاندا: ٢٠١٠
٣ـ ثـــورة االمیـــرة الـفـیلـــیة قـــدم خـــیرـ  بقـلـم الکـاتب: شهـاب القـرەلـوسي. 
المنشــور فــی العـــدد )١٥٣( ـ جـریـــدة االتحـــاد: ١٤/ ئوکـتوبـــر/٢٠٢١

٤ـ هەڵـۆی بەرزە فـڕی زاگـرۆس.. قـەدەم خـێر ـ سایتی )ژنها( 
نووسەر: ت . پ.

٥ـ نضـال المـرأة الکـوردیـة وإسـتـقـالل الـوطـن الکـوردسـتاني.
بقـلم: عالء یارکة ملک الماسبي ـ موقع: کلکامش. تاریخ النشر: ٢٦/ 

ینایر/٢٠١٠
٦ـ ئافـرەتی شـۆڕشگـێڕی کـورد )قـەدەم خـێر( ی فـەیـلی.

نووسـینی : کـەریـم شارەزا
ناوەنـدی رەوەنـدی کـورد لە دەرەوە ـ  دوا نوێکـردنەوەی لە:  ١١/ 

٢٠٢١/٦
٧ـ أعـالم الکـورد ـ االمـیرە قـدم خـیر.  بقـلـم: غـالـب عـلي.

موقع : کـلکـامش ـ تاریـخ النـشر:  ٦/ سبتـمبر/ ٢٠١٠
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ڕاگەیانــدراوی ناوەنــدی ژنانــی ڕۆژهــەاڵت بــە بۆنــەی ٢٥ی 
توندوتیــژی  دژی  وەســتانەوە  و  بەرەنــگاری  ڕۆژی  نوامبــر 
و  بەرەنــگاری  رۆژی  وەک  نوامبــر  ٢٥ی  ژنــان  بــە  بەرانبــەر 
وەســتانەوە دژی هــەر جــۆرە توندوتیژییــەک بەرانبــەر بــە ژنــان 
لــە الیــەن ڕێکخــراوی نەتــەوە یەکگرتووەکانــەوە نــاوزەد کــراوە. 
ــەزی پرســێکی گشــتگیر و  ــی ڕەگ ــد و هەاڵواردن پرســی ئاپارتای
جیهانییــە کــە دۆخــی ژیانــی ژنانــی لەژێر کاریگــەری خراپی خۆی 
دانــاوە. کۆمــاری ئیســالمی ئێــران بــە پشــتیوانی یاســای دژە ژنــی 
هەڵقــواڵو لــە بیــری سێکسیســتی و دواکەوتووانــەی خــۆی ژیانــی 
ــان  ــی بۆی ــی چاالک ــر و مەیدانەکان ــورس ت ــران ق ــە ئێ ــان ل ــۆ ژن ب
بەرتەســکتر کردووەتــەوە بــەاڵم ژنانــی کــورد وەک بەشــێکی 
چەوســاوەی نەتەوەیەکــی بن دەســت لــە ئێــران جارێکــی دیکــە 
ــات دەچەوســێنەوە هــەم وەک پێگــەی جنســیەتییان  ــە دوو ق و ب
و هــەم وەک نەتــەوە. هــەژاری لــە ڕادەبــەدەر، گرانــی و بێــکاری 
ــە هــۆی گەشەســەندنی  ــەو پرســانەیە کــە بووەت یەکێکــی دیکــە ل
توندوتیــژی پــەت پســاوانە بەرانبــەر بــە ژنــان. کەمــی ڕێــژەی 
بەشــداری ژنــان لــە بازارەکانــی کار و نەبوونــی حەقدەســتی 
و  کــردووە  کۆیلــە  ئابوورییــەوە،  لەبــواری  ژنانــی  هاوســان 
ژنــان  بوونــی  بێدەنــگ  و  ژنــان  چەوســاندنەوەی  بــە  پــەرەی 
ــر گوشــار و هەڕەشــە  ــەو ژنانــەی لەژێ داوە. بەشــێکی زۆری ئ
و مەترســی توندوتیــژی دان بــە هــۆی بێدەرەتانــی و نەبوونــی 
شــوێنێکی پارێــزراو و گەرەنتــی نەبوونــی داهاتــووی هــەم لــە 
بــواری ئەمنــی و هــەم لــە بــواری ئابورییــەوە ناچــار بــە درێــژەی 
ژیانــن لــە بارودۆخێکــی خــراپ کــە ڕاســتەوخۆ کاریگــەری دەبێــت 
لەســەر پــەروەردەی جیلــی داهاتــووی خــۆی. لــە الیەکــی دیکــەوە 
کولتوری پیاوســاالرانە و پشــت ئەســتور بوونی ئەو کولتورە بە 
یاســا، لــە دوای هاتنــە ســەر کاری کۆمــاری ئیســالمی بــە هەمــان 
شــێوە، فاکتەرێکــی گرینگــی دیکەیــە کــە کاریگــەری لەســەر دۆخی 
ژنــان بــووە و هەیــە و تــا ئێســتا ئــەو کاریگەرییانــە بــە تــەواوی 
کۆنتــرۆڵ و قەرەبــوو نەکراونەتــەوە لە ئاســتی جیهانی و ئێرانیدا. 
ژن کوشــتن نــە تەنیــا وەک تــاوان بــە ئەژمــار نایــا بەڵکــوو وەک 
ــاوی بکــوژ دەدرێ کــە جێگــەی پیاوەتییەکــەی  ــە پی ــک ب ئیمتیازێ
لــە کۆمەڵگــەدا قایمتــر و جێگــەی ڕێزتــر دەکا. پــەروەردەی خــراپ 
و سیاســەتی بەکۆیلــە کردنــی ژن لــە نێــو کۆمەڵگــە و بــە تایبەتــی 
ئولگویــی  ئیســالمیدا،  کۆمــاری  پــەروەردەی  سیســتەمی  لــە 
درۆیــن و ســاختە لــە پێگــەی الوازی ژنــان و پێناســە کردنــی 
ژنــان وەک ڕەگــەزی دووهەمــی نێــو کۆمەڵگــە، بــە جۆرێکــی دیکــە 
کاریگــەری قورســی لــە ســەر ژیانــی ژنــان و بەرزبوونــەوەی 
ــران  ــە ئێ ــان ل ــاوە. ژن ــان دان ــە ژن ــەر ب ئاســتی توندوتیــژی بەرانب
لــە نێــو ئــاوری دۆزەخــی نێــوان ســونەت و مۆدێرنیتــە دەســوتێن 

نێــو  لــە  ســەربەخۆ  تاکێکــی  وەک  ژنــان  کــە  مۆدێرنیتەیــەک 
کۆمەڵگــەدا پێناســە دەکات و ژن بــە خــاوەن بڕیــار لــە پرســەکانی 
بــە  لــە بەرانبەریــدا ســونەت  لــە کاتێکــدا کــە  خــۆی دادەنێــت 
پێچەوانــە هۆویەتــی ژن وەک تاکێکــی ســەربەخۆ ڕەد دەکاتــەوە 
و بــە بەشــێک لــە ســەرمایەکانی ڕەگــەزی بەرانبــەر پێناســەی 
دەکات. لــە الیەکــی دیکــەوە گەشــەی کولتــوری نامــوس پەرەســتی 
کــە تەنیــا پرســێکی تایبــەت بــە ڕۆژهەاڵتــی نێوەڕاســت و ئێــران و 
کوردســتان نییــە ڕێــژەی توندوتیژییــەکان و لەوانــە کوشــتنی لــە 
ژێــر بیانــووی نامــوس گەشــە پێــداوە. بــە بــڕوای ناوەنــدی ژنانــی 
ڕۆژهــەاڵت بێدەنــگ نەبــوون لــە بەرانبــەر توندوتیــژی و ئەرکــدار 
کردنــی هــەر تاکێــک وەک شــارۆمەند بەرانبــەر ئــەو ڕەوتــە ڕوو 
لــە گەشــەیەی توندوتیــژی بەرانبــەر بــە ژنــان هەوڵــەکان بــۆ 
ــر  ــک خێرات ــەروەر و دێموکراتی ــی دادپ سەرخســتنی کۆمەڵگەیەک
دەکات. لەبــەر ئــەوەی دابیــن بوونــی دێموکراســی و ئــازادی لــە 
ــدەدات.  ئاســۆی دابیــن بوونــی یەکســانی ڕەگەزییــەوە ســەر هەڵ
بــە مەبەســتی هەوڵــی جیــدی و کاریگــەر لــە بابــەت پێشــگرتن بــە 
ڕەوتــی ڕوو لــە گەشــەی توندوتیــژی بەرانبــەر بــە ژنــان ناوەنــدی 
"#بێدەنگــی  کەمپەینــی  لــە  پشــتیوانی  بــە  ڕۆژهــەاڵت  ژنانــی 
بشــکێنین" داوا لــە هەمــوو چــاالکان، ژنــان و پیاوانــی کوردســتانی 
ڕۆژهــەاڵت دەکات بەشــێک بــن لــەو کەمپەینــە و لــەو هەوڵــە 
بــۆ بنبڕکردنــی هــەاڵواردن و توندوتیــژی بەرانبــەر بــە ژنــان. 

پێنج شەممە ٤ی سەرماوەزی ١٤٠٠ ٢٥ نوامبر ٢٠٢١

 ڕاگەیاندراوی ناوەندی ژنانی ڕۆژهەاڵت بە بۆنەی ٢٥ی نوامبر 

ڕۆژی بەرەنگاری توندوتیژی بەرانبەر بە ژنان 
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ســەرماوەزی  ٦ی  شــەممە  ڕۆژی  ســەرلەبەیانی 
حیزبــی  بنکەکانــی  لــە  یەکێــک  لــە  هەتــاوی،  ١٤٠٠ی 
خوێندکارانــی  و  قوتابییــان  ڕێوڕەســمی  دێموکــرات 
چــوو. بەڕێــوە  جیاوازەکانــدا  ئاســتە  لــە  دەرچــوو 
ئــەم ڕێوڕەســمە لەالیــەن یەکیەتیــی نەتەوەیــی خوێندکارانــی 
خوێندکارانــەی  و  قوتابــی  بــەو  تایبــەت  کــوردەوە 
هەروەهــا  و  ئامادەیــی  ١٢ی  پۆلــی  دەرچــووی  کــە 
چــوو. بەڕێــوە  پەیمانگــەکان  و  زانکــۆ  خوێندکارانــی 
ئــەی  نەتەوایەتــی  بــە ســروودی  ڕێوڕەســمەکە  ســەرەتا 
لــە شــەهیدانی  بــۆ ڕێزگرتــن  بێدەنگــی  رەقیــب و ســاتێک 
لەالیــەن  دواتــر  پێکــرد،  دەســتی  کوردســتان  و  کــورد 
بــە  زادە  حەکیــم  ســۆما  خاتــوو  بەرنامــە  پێشکەشــکاری 
خێرهاتنــی میــوان کــرا و ئامانــج لــە ڕێوڕەســمەکە بــاس کــرا.
دواتر پەیامی یەکیەتیی نەتەوەیی خوێندکارانی کورد لەالیەن 
بەڕێز ســەرگوڵ شــابازی ســکرتێری ڕێکخراو پێشــکەش کرا.

لە سەرەتای پەیامەکەدا هاتبوو:
ئــەو کیــژ و کوڕانــەی کــە ئەمڕۆ لێــرەن و دەمانەوێ ڕێزیان 
لێ بگرین، بەشــی زۆریان لەدایکبووی شۆڕشــی کوردســتانن 
و بــە ماندووبوونــی خۆیــان و پاڵپشــتیی بنەماڵەکانیــان و 
حیزبــی دێموکــرات و زەحمەتــی مامۆســتاکانیان و هەروەهــا 
هــەوڵ و هیمەتــی خۆیــان، توانیویانــە بەشــێک لــە قۆناغەکانــی 
ــەوان ســەرەڕای گەلێــک بەربەســت  ــەڕ بکــەن. ئ ــدن تێپ خوێن
هەڕەشــەکانی  لەژێــر  جۆراوجــۆر،  مەحدودییەتــی  و 
کۆمــاری ئیســالمی و ســەختی و دژوارییەکانــی خەبــات دا، 
شــان  بــە شــانی بنەماڵــە پێشــمەرگەکانیان توانیویانــه ئــەم 
ســەرکەوتنانه وەدەســت بێنــن و ببنــە مایــەی شــانازی بــۆ 
بنەماڵــە و حیــزب و ڕێکخراوەکەمــان. لــە نێویانــدا زۆرن ئــەو 
خوێنــدکارە ســەرکەوتوانەی کــە دوای تــەواو کردنــی خوێندن 
ڕێچکــە و ڕێبــازی دایــک و باوکــی پێشــمەرگەیان هەڵبــژاردوە 
ڕێکخــراوەکان دا  و  حیــزب  جیاوازەکانــی  ئۆرگانــە  لــە  و 
کوردســتانن. خەڵکــی  و  خــاک  بــە  خزمــەت  خەریکــی 

لە بەشێکی تری پەیامەکەدا هاتووە:
ــە خەڵکــی کوردســتان و بەشــەکانی دیکــەی  ــە ئێســتادا ک ل
کۆمــاری  ڕێژیمــی  هەڵەکانــی  سیاســەته  بەهــۆی  ئێــران 
ــێ  ــە دڵەڕاوک ــڕ ل ــی ناخــۆش و پ ــە دۆخێک ــران ل ئیســالمی ئێ
باشــتر، البردنــی  داهاتوویەکــی  بــه  هیوایــان  تەنیــا  و  دان 
کۆمــاری ئیســالمی و هاتنەســەرکاری دەســەاڵتێکی گەلــی 
و دێموکراتیکــە، خوێنــدکاران لــە نێوخــۆی واڵت زیاتــر لــە 
هەمیشــە لەژێــر فشــار و ســەرکوتکاریی دان. ئــەوان کــە لــە 
زۆربــەی بزووتنەوەکانــی دژ بــه ســەرەرۆیی و دیکتاتــۆری دا 
ئاکامــی  لــە  دەگێــڕن،  پێشــەنگایەتی  و  کاتالیــزۆر  ڕۆڵــی 
داهاتــووی  و  زانکــۆ  و  زانیــن  بــه  ڕێژیــم  گرینگی نەدانــی 
خوێنــدەواران لــە الیــەک و فشــاری ناوەنــدە ئەمنیەتییــەکان لە 
الیەکــی دیکــەوە، بــە تەواوەتی پشــت گــوێ و پەراوێز خراون.

لە کۆتاییدا هاتووە:
بــۆ هەمــوو ئــەو قوتابیانــەی کــە ئەمســاڵ لــە زانســتگەکاندا 
لــه  کــە  خوێندکارانــەش  ئــەو  هەمــوو  بــۆ  و،  وەرگیــراون 
بــە خوێندنــن،  قۆناغــی جۆراوجــۆردا خەریکــی درێــژەدان 
ئاواتەخوازیــن  و  دەخوازیــن  بــۆ  ســەرکەوتنییان  هیــوای 
ــی  ــی ئەرک ــە ڕاپەڕاندن ــدن، ل ــە خوێن ــڕای ســەرکەوتنیان ل وێ
نەتەوەیــی و نیشــتمانیی خۆیــان غافــڵ نەبــن و لــە نووســینی 
تێــز و توێژینەوەکانیانــدا بــه تایبــەت لەســەر پرســە نەتەوەیــی 
هەوڵــی  و  بکــەن  کار  زیاتــر  کوردســتان  تایبەتەکانــی  و 
زیندووهێشــتنەوەی شوناســی نەتەوەیــی و پارێــزگاری لــە 
ــن. کچــان و  ــان بزان ــی ســەر شــانی خۆی ــە ئەرک نیشــتمان ب
کوڕانی خوێندکار دەبێ بزانن کە زانکۆ بۆ الوانی کورد تەنیا 
شــوێنی خوێنــدن نییــه، بەڵکــوو گۆڕەپانێکــه بــۆ دەنگ هەڵبڕیــن 
نەبــوون بەرامبــەر ســەرەرۆیی و دیکتاتــۆری. بێدەنــگ  و 
ــی  ــاڵ کەریم ــز کەم ــری ڕێوڕەســمەکەدا بەڕێ ــە بەشــکی ت ل
ئەندامــی دەفتــەری سیاســیی حیزبــی دێموکراتــی کوردســتان 
لــە  ناوبــراو  کــرد؛  پێشــکەش  سیاســی  دەفتــەری  پەیامــی 

ســەرەتادا وێــڕای پیرۆزبایــی لــە قوتابییــان و بنەماڵەکانیــان 
خوێندنیــان  قۆناغێکــی  جۆریــک  بــە  کامیــان  هــەر  کــە  و 
تێپــەڕ کــردووە و هەروەهــا لــە بارودۆخێکــی زۆر ســەختدا 
و  خوێنــدن  بــۆ  منداڵەکانیــان  پاڵپشــتی  ببنــە  توانیویانــە 
نرخانــد  بــەرز  مامۆســتایانی  ماندووبوونــی  هەروەهــا 
.قوتابیــان بــۆ خۆیــان زیاتــر لــە هەمــووان زیاتــر هەســت 
بــەوە دەکــەن کــە بنەماڵەکانیــان لــە چ هەلومەرجێــک ژیــاون، 
ــر هێرشــی  ــەردەوام لەژێ ــردوودا ب ــد ســاڵی ڕاب ــە چەن ــە ل ک
کۆمــاری ئیســالمی دابــوون، بــەاڵم توانیویانــە هەســت بــەوە 
دایــە. لەبــەردەم  فێربوونــی زانســتیان  کــە ڕێگــەی  بکــەن 

لە بەشێکی تری قسەکانی دا:
ــدەوار و  ــی خوێن ــی نوێ ــە جیلێک ــان پێویســتی ب نەتەوەکەم
پێگەیشــتووە کــە بتوانــن لــە ڕێگــەی زانستیشــەوە یارمەتیدەر 
بــێ کــە بتوانیــن بــە ئامانجەکانمــان بگەیــن و نزیکمان بکاتەوە 
ــەوان  ــان هەســت بــەوە دەکــەن کــە ئ ــە ســەرکەوتن. قوتابی ل
لــە دوو ســەنگەر دا خەبــات دەکــەن، ســەنگەرێکیان ئــەو 
ڕێبــازەی کــە خۆیــان گرتوویانەتــە پێشــەوە و ســەنگەری 
دابیــن کردنــی داهاتوویەکــی باشــتر بــۆ نەتەوەکەمــان بــۆ 
ــە  ــوە کردووتان ــە ئێ ــەوەی ک ــوو ئ ــەوا ب ــوە. ک پێگەیشــتنی ئێ
کــە هیواداریــن ســەرەتایەک بێــت بــۆ درێــژەدان بــە خوێندنــی 
زیاتــرو دڵخۆشــکەرە بــۆ بنەماڵــەو حیــزب و گەلەکەتــان.
شــۆڕش  نــاو  الوانــی  و  پێشــمەرگە  کوڕانــی  و  کیــژان 
لــە چ هەلومەرجێــک ژیــان  لــەو شــەرایەتە  ئــاگادارن کــە 
دەبەینــە ســەر و ئێــوە گەیشــتوونەتە ئــەو پلەیــە بێگومــان 
دڵخۆشــکەرە بــۆ نەتەوەکەتــان و زیاتــر ئومێدەواریان دەکات 
هیواداریــن لــە داهاتــوو دا خزمەتــی نەتەوەکەتانــی پــێ بکــەن.
خوێنــدن بەشــێکە لــە ژیانــی الوان وکارێکــی ئاســاییە بــەاڵم 
ــە شــەرایەتی ژیانــی ئێــوەدا خوێندنیــش بۆخــۆی  بێگومــان ل
بــووە، هەربۆیــە بەڕاســتی ســەرکەوتنی  کارێکــی تایبــەت 
ئێــوە بــۆ بڕینــی ئــەو قۆناغــە لــە خوێندنــدا کۆتایتــان پــێ 
نــەک  هێنــاوە حەتمــەن وەکــو خێبەجــێ کردنــی ئەرکێــک 
لــە  ئەرکێــک  وەکــو  بەڵکــو  قوتابییــەک  ئەرکــی شەخســی 
ــرێ. ــی بک ــێ چــاوی ل ــردا دەب ــی ت ــاو مەبەســتێکی تایبەت پێن
ڕێزلێنــان  خەاڵتــی  ڕێوڕەســمەکە،  کۆتایــی  بڕگــەی  لــە 
و  ئامادەیــی  ١٢ی  دەرچــووی  قوتابییانــی  بەخشــرایە 
هــەر  بــۆ  پەیمانگــەکان  و  زانکــۆ  خوێندکارانــی  هەروەهــا 
دوو ســاڵی خوێندنــی ٢٠١٩ بــۆ ٢٠٢٠ و ٢٠٢٠ بــۆ ٢٠٢١.

بەڕێوەچوونی ڕێوڕەسمێک بۆ قوتابییان و خوێندکارانی دەرچووی ئاستە جۆراوجۆرەکان لە بنکەکانی حیزبی دێموکرات
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دڵەڕاوکــێ و تــرس بــەر لــە ئەنجــام دانــی تاقیــکاری ئێســکی ســمت 
لــە  ئاســاییە.  زۆر  تاقیکاریــدا  عەینــی  لــە  تەنانــەت  و  ژنانــدا  نێــو  لــە 
هەڵدەگیرێتــەوە  نموونــە  کــە  ئافرەتــە  واژەنــی  ڕێــگای   لــە  ڕاســتیدا 
لــە  یەکێکــە  تاقیکارییــە  ئــەو  پاتۆلــۆژی.  ناســونەوەی  مەبەســتی  بــۆ 
ئاســاییترین تاقیکارییەکانــی پزشــکی کــە دلەڕاوکــە بــۆ ژنــان دروســت 
ــی.  ــی جەســتەیی و ئێحساســی هەب ــێ ئاســەواری نەرێن ــە دەتوان دەکا، ک
ئاســەوارێک وەک ئێــش، مورتــاح نەبــوون، تــرس، ئاســی بــوون و  شــەرم. 
ئــەو ئاســەوارە نەرێنییانــە دەتوانــن بەرگــری بکــەن لــەوەی کــە ژنێــک 
ــۆ  ــە بێژینگــدان ب ــی ل ــە  پۆڕگرامەکان ــە بەشــداری ل ــە کاتــی گونجــاودا ل ل
ــکات.  ــدان  ســڵ ب ــی نەخۆشــییەکانی مندال مەبەســتی ناســینەوە و دەرمان
ئــەو ترســە لــە زمانــی پزشــکیدا فوبیــای پــێ دەگوتــرێ و ڕێــگا چــارە بــۆ 
کــەم کردنــەوەی هەیــە.  هەلســەنگاندنی ئاســتی  ترســی ژن بــۆ تاقیــکاری 
واژەن گرینگــی زۆری هەیــە بــۆ ئــەوەی کــە لــە نەخۆشــی مناڵدانــی ژن لــە 
قۆناغێکــی ســەرەتایی ە دەســپێکدا بەرگــری دەکا. هێندێــک فۆڕمــی تایبــەت 
هەیــە لــە الی پزشــکانی پســپۆری نەخۆشــی ژنــان کــە ئاســتی ئــەو ترســە 
دیــاری دەکا. ڕێکارەکانیــش بەپێــی هــۆکاری فوبیــا جیــاوازن. یەکێــک لــە 
ڕێــکارەکان دەتوانــێ بــە کار هێنانــی حەبــی ئارامکــەرەوە بــێ بــەر لــە 
تاقیــکاری، هەڵبــەت نەخــۆش و پزشــک پێکــەوە بڕیــار دەدەن هەڵبژاردنــی 
کام ڕێــکار لەگــەڵ وەزعــی دەروونــی نەخۆشــەکە باشــتر دەگونجــێ.
لەگــەڵ  نەخــۆش  کردنــی  ئاشــنا  و  نەخــۆش  لەگــەڵ  قســەکردن 
هەیــە  باشــی  ئەرێنــی  کاریگــەی  خــۆی  جەســتەی  ســاختاری 
واژەنیانــدا.  تاقیــکاری  لــە  ژنــان  ترســی  کەمکردنــەوەی  لــە 
ئــەو کەرەســتەیەی تاقیــکاری پــێ ئەنجــام دەدرێ نــاوی ســپێکۆلۆمە و 
بــە پێــی ئاناتۆمــی ئەندامــی زاووزێیــی جیــاوازی هەیــە و جورێکــی هەیــە 
کــە تەنیــا یەکجــار و بــۆ یــەک کــەس بــەکاری دێننــن و فڕێــی دەدەن. 
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و دواییدا
قۆناغــە  لــە  یەکێکــە  )یائســگی(  یــان  وەســتانەوە  لەســک 
دواوە،  بــۆ  ســاڵی   ٤٥ تەمەنــی  لــە  کــە  ژنــان  ژیانــی  سروشــتیەکانی 
ئیســترۆژین  تایبەتــی  بــە  مێینــە  هۆرمۆنــی  کەمتــر  هێلکەدانــەکان 
ــی. ــان نەزۆک ــوون ی ــۆی نیشــانەکانی یائێســە ب ــە ه دەڕشــێنەوە و دەبێت
گــڕ گرتــن، کــە نزیکــەی ٧٥٪ ی ژنــان ئەزموونــی دەکەن،ئارەقەکــردن، 
دڵەڕاوکێ و بێ خەویی نیشانەکانی یائیسە بوونە و دوای ئەم ماوەیەش 
مەترســی کێشــەکانی وەک پوکتــی ئێســک، نەخۆشــیی دڵ و دەمــار، بــێ 
ئیختیــاری میــز، کــەم بوونــی تەڕاییەکانــی مێینــە و خەمۆکــی زیاتــر دەبــێ.
یائیســە بــوون هۆکارێکــی ســەرەکی کــەم ئەندامیــی ژنانــی بەتەمەنــە 
پوکــی  و  شــکان  تووشــی  کــە  ژنانــەی  ئــەو  پێنجــی  لەســەر  یــەک  و 
ــەوەی کــە نەخۆشــیەکە  ــەو کات ــەو شــکانانەوە ل ــن بەهــۆی  ئ ئێســک دەب
بکــەن. وەرزش  کەمــدا  تەمەنــی  لــە  ژنــان  پێویســتە  و  باودەبێتــەوە 

بــەو پێیــەی کــە گڕگرتوویــێ لــە نیشــانەکانی گرینگــی ئــەو حاڵتــەن، 
بەهــارات  و  چــا  و   قــاوە  خواردنــەوەی  لــە  خۆیــان  ژنــان  پێویســتە 
بــەدوور بگــرن و وەرزش بکــەن چونکــە وەرزشــکردن و جموجوڵــی 
لەشــی  لــە  زیــادە  خواردنــی  کــە  ئــەوەی  هــۆی  دەبێتــە  جەســتەیی 
ماســولکەکان. بــۆ  بگوازرێتــەوە  و  کۆنەبتــەوە  چــەوری  شــێوەی  بــە 
ــەش، وەرزشــکردن وەک پیاســەی  ــە ل ــادە ل ــۆ ســووتانی چــەوری زی ب
درێــژ، مەلەکــردن و پاســکیل ســواری کــە بــە شــێوەیەکی ڕێکوپێک ئەنجام 
دەدرێ و ڕاهێنانی قورســتر گونجاوە بۆ زیادکردنی هێزی ماســولکەکان 
لــەزک وێســتانەوە )یائیســە(بووندا. بــۆ ئافرەتــان لەکاتــی  و پێویســتە 
ئــەو خۆراکانــەی کــە بڕێکی زۆری کەلســیۆمیان هەیە، وەک شــیرەمەنی 
یــان ســەوزە بــە گــەاڵی کەســک، ڤیتامیــن دی وەردەگــرن و جگــەرە 
ناکێشــن و دەرمانیــش هەیــە کــە دەکــرێ لەگــەڵ پزیشــکدا ڕاوێژیــان 
ــەن. ــەوەی چــڕی ئێســک بک ــە کەمکردن ــەوەی ڕێگــری ل ــۆ ئ ــێ بکــرێ ب پ
ــێ ٣٠٪  ــەوە، چــەوری دەب ــێ خۆراکــە چــەورەکان کــەم بکەن ــان دەب ژن
ــی تێرکــراو  ــکا، هەروەهــا چەوری ــن ب ــر دابی ــان کەمت ــۆری خۆراکــی ی کال
ســنووردار بکــرێ بــۆ کەمتــر لــە ١٠٪ کالــۆری، زیادکردنــی چەوریــی 
و کۆلیســترۆڵ و نەخۆشــی دڵ و مەترســی نەخۆشــیی دڵ و چــەوری.
ــەی  ــەم ســێ یەک ــە النیک ــێ ئاســن بخــۆن، ڕۆژان ــەن دەب ــی  بەتەم ژنان
ســەرچاوەی دەوڵەمەند بە ئاســن بخۆن کە لە گۆشــتی ســوور، پەلەوەر، 
ماسی، هێلکە، سەوزەی گەاڵی سەوز، مێشک و تۆوی برژاو بەردەستن.
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ئێــوارەی ڕۆژی هەینــی ڕێکەوتــی ١٢ی ســەرماوەزی ســاڵی ١٤٠٠ی 
ــی، زۆر بەداخــەوە  ــە ٣ی دێســامبری ٢٠٢١ی زایین ــەر ب ــاوی بەرامب هەت
پێشــمەرگە و کادری دڵســۆز و تێکۆشــەری حیزبەکەمــان کاک ســەید 
قــادر ئەحمــەدی بەهــۆی نەخۆشــی و بەســااڵداچووندا مااڵوایــی لــە ژیــان 
کــرد.  کاک ســەید قــادر ئەحمــەدی ســاڵی ١٣١٢ هەتــاوی لــە گونــدی 
قایبــەردی ناوچــەی بانــە لــە بنەماڵەیەکــی دیــار و نیشــتمانپەروەر چــاوی 
بــە ژیــان هەلێنــاوە؛ لــەو ســەردەمدا کــە ئاســتی خوێنــدواری زۆر لــە 
خــوارێ بــووە و ڕێــژەی خوێنــدواری ٣ لەســەد بــووە، دەنێردرێتــە بــەر 
خوێنــدن و دەتوانــێ تــا پۆلــی ٧ درێــژە بــە خوێنــدن بــدا و بــەدوای ئــەودا 
لەگــەڵ بنەماڵەکــەی درێــژە بــە کاری وەرزێــڕی دەدا و دەســت و پەنجــەی 
لەگــەڵ دەرد و ئازارەکانــی ژیــان و نابەرابەرییەکانــی ڕۆژگاردا نــەرم 
دەکا ، دەورانــی الوەتــی ســەید قــادر، هــاوکات دەبــێ لەگــەڵ دامەزرانــی 
کۆمــاری کوردســتان و بــەدوای ئــەودا ڕووخانــی کۆمــار، دوو ڕووداوی 
و  نەتەوەیــی  هەســتی  و  بیــر  لەســەر  کاریگــەری  ناخــۆش  و  خــۆش 
نیشــتمانپەروەرانەی دادەنــێ. لــە ســاڵی ١٣٣٢ی هەتــاوی دەبێتــە ئەندامــی 
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتان و لــەو کاتــەوە دێتــە نــاو کاروانــی خەباتــی 
پــڕ لــە فیــداکاری و قوربانیــدان و بەلێــن دەدا بــە ئەوپــەری دڵســۆزی 
و ئەمانەتدارییــەوە ئــەرک و ڕاســپاردەکانی حیــزب جێبەجــێ بــکا؛ لــە 
ڕاپەرینــی گەالنــی ئێــران دژی ڕێژیمی ســەرەڕۆی پەهلەوی زۆر چاالکانە 

بەشــداری دەکا و  لەگــەڵ ئاشــکرابوونی خەباتــی حیزبــی دێموکراتــی 
کوردســتان لــە ســالی ١٣٥٨ی هەتــاوی لەگــەڵ کۆمەڵێــک لــە تێکۆشــەرانی 
بنەماڵەکــەی دەبێتــە پێشــمەرگە و بــۆ خزمەتــی گــەل و نیشــتمانەکەی 
بــە هەمــوو توانــا و فیــداکاری و دلســۆزییەوە بــۆ ڕاپەراندنــی ئەرکــی 
حیزبــی لــە کومیتــە شارســتانی بانــە تێدەکۆشــی و وەک پێشــمەرگەیەکی 
فیــداکار و هەڵســوور لــە بەشــێکی زۆری کار و چاالکیــی ناوچــەی بانــەدا 
بەشــداری دەکا و چەندیــن ئــەرک و بەرپرســایەتیی جۆراوجــۆری وەک 
بەشــی قەزایــی و گومــرک و کاروبــاری کۆمەاڵیەتــی بەرێــوە بــردووە. 
و  ئاسایشــگا  و  نەخۆشــخانە  کۆمەاڵیەتــی،  ئۆرگانەکانــی  لــە  پاشــان 
کۆمیســیۆنی سیاســی- نیزامی ئەرک و بەرپرســایەتی وەک کادری پلەی 
٣ی حیــزب لەســەر شــان بــووە و زۆر ســادقانە ئەرکەکانــی ڕاپەرانــدووە.
ســاڵەکانی  لــە  پێشــمەرگایەتی  ژیانــی  لەمــاوەی  قــادر  ســەید  نەمــر 
دەســتی  و  بــووە  برینــدار  جــار  چەنــد  هەتــاوی  ١٣٧٠ی  و   ١٣٥٨
نەوەیەکــی  هەروەهــا  دەدا،  لەدەســت  چاوێکیشــی  و  دەگا  پــێ  زیانــی 
ــی ســالی  ــە هاوین ــوو ل ــە پێشــمەرگە ب ــی" ک ــاوی "ســەعدواڵ ڕەحیم ــە ن ب
١٣٧٥ی هەتــاوی شــەهید دەبــێ و ئێســتاکەش کۆمەڵێــک لــە ئەندامانــی 
دەکــەن.     خەبــات  دێموکراتــدا  تێکۆشــەرانی  ڕیــزی  لــە  بنەماڵەکــەی 
خەمخــۆری  و  دڵســۆز  کەســێکی  ئەحمــەدی  قــادر  ســەید  هــاوڕێ   
خەبــات  ســەختییەکانی  و  دەربــەدەری  ژیانــی   ، بــوو  گەلەکــەی 
بــە  درێــژەی  نەناســانە  ماندوویــی  و  نەکــرد  شــل  پــێ  هەنــگاوی 
ڕێــگای  لــە  تەمەنــی  زۆری  بەشــی  و  دا  پیرۆزەکانــی  ئەرکــە 
کــرد. تەرخــان  گەلەکــەی  سەربەســتیی  و  ئــازادی  بــۆ  خەبــات 
کاک  ئەمەگنــاس  و  تێکۆشــەر  هاورێــی  کۆچیدوایــی  بەبۆنــەی 
خۆمــان  هاودەردیــی  و  سەرەخۆشــی  ئەحمــەدی  قــادر  ســەید 
و  کــوڕ  و  ئامینــە  خاتــوو  خەباتگێڕەکەیــان،  بنەمالــە  ئاراســتەی 
کچەکانــی و خزمــان و دۆســتانیان لــە ناوچــە و شــاری بانــە دەکەیــن 
و  پاکــی  ڕووحــی  لــە  ســاو  پەژارەیانیــن.  و  خــەم  بەشــداریی  و 
دەمێنێتــەوە. زیندوویــی  بــە  مێــژوودا  دڵــی  لــە  خزمەتەکانــی  و  یــاد 

حیزبی دێموکراتی کوردستان
کۆمیسیۆنی پێشمەرگە

ڕاگەیەندراوی کۆمیسیۆنی پێشمەرگە بەبۆنەی کۆچی دوایی پێشمەرگە و 
تێکۆشەرێکی دڵسۆزی حیزبی دێموکراتی  کوردستان

کۆچی دوایی خاتوونێکی تێکۆشەرو نیشتمان پەروەر

ڕۆژی شــەممە ڕێکەوتــی ١ی خەزەڵــوەری ١٤٠٠ خاتــوو ئامینــە خــدری ، 
ژنــە شۆڕشــگێر و نیشــتمان پــەروەری نێــو ڕێزەکانــی حیــزب و هاوســەری 
کەسایەتی دێرینی نێو ڕیزەکانی حیزب ، میرزا محەممەد کەریمی ناسراوبە 
"قاقــا" هەروەهــا   دایکــی کاک کەمــاڵ کەریمــی ئەندامــی دەفتــەری سیاســی 
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتان لــە شــاری ســلێمانی کۆچــی دوایــی کــرد.
شــایانی باســە خاتــوو ئامینــە خــدری یەکێــک لــەو ژنــە تێکۆشــەرانەی 
ــە  ــا داران ــی خــۆی شــێلگیرانە و وەف ــوو تەمەن ــە هەم ــوو ک ــو شــۆڕش ب نێ
بــە ڕێبــاز و ئامانجــە ڕەواکانــی تــا دوا پشــوو مایــەوە. خاتــوو ئامینــە 
ماوەیــەک بــوو لــە واڵتــی هۆلەنــد دەژیــا و ڕۆژی شــەممە ١ی خەزڵــەوەر 

کــە بــۆ ســەردان هاتبــووە کوردســتان لــە شــاری ســلێمانی کۆچــی دوایــی کــرد.
 یەکیەتیــی ژنانــی دێموکراتــی کوردســتان بــە بۆنــەی کۆچــی دوایــی دایــە 
ئامینــە پرســەو سەرەخۆشــی خــۆی ئاڕاســتەی بنەماڵــەی کەریمــی بەگشــتی 
شــەریکی  بــە  خــۆی  و  دەکا  بەتایبەتــی  کەریمــی   کەمــاڵ  کاک  کاک  و 

ســەاڵمەتی  و  شــاد  ئامینــە  دایــە  ڕوحــی  دەزانــێ،  خەمیــان 
. کەریمــی  گــەورەی  بنەماڵــەی  بــۆ  ســەربەرزی  و 
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یەکیەتیــی ژنانــی دێموکراتــی کوردســتان و ماڵــی ڕۆشــنبیرانی 
کــورد  "ژنــی  نــاوی  ژێــر  لــە  هاوبەشــیان  دیبەیتێکــی  کۆیــە 
بەرێوەبــرد. کۆیــە  شــاری  لــە  ئەمــڕۆدا"  و  دوێنــی  نێــوان  لــە 

١٤٠٠ی  ســەرماوەزی  ١٧ی  ڕێکەوتــی  چوارشــەممە  ڕۆژی 
هەتــاوی لەالیــەن هــەردوو ڕێکخــراوی یەکیەتیــی ژنانــی دێموکراتی 
کوردستان و ڕێکخراوی ماڵی ڕۆشنبیری کۆیە لە ژێر ناونیشانی" 
ژنــی کــورد لــە نێــوان دوێنــی و ئەمــڕۆدا"  دیبەیتێــک بەڕێوەچــوو.
ڕێزگرتــن  بــۆ  ڕاوەســتان  ســاتێک  بــە  دیبەیتەکــە  ســەرەتای 
پرۆفیســۆر  دواتــر  و  دەســتیپێکرد  شــەهیدان  پاکــی  گیانــی  لــە 
باســێکی  زانکــۆ  مامۆســتای  عەلــی،  فەقــێ  جــەواد  دکتــۆر 
کــرد. پێشــکەش  شــەرەفەوە"  بەنــاوی  کوشــتن  لەســەر" 
 د.جــەواد لەباســەکەیدا باســێکی لــە ئایینەکانــی پێــش ئیســالم 
ئامــاژەی  تێیــدا  کــە  مەســەلەیە  ئــەو  لەســەر  کــرد  ئیســالم  و 
نییــە  ئیســالمدا  ئایینــی  و  قورئــان  دەقێکــی  هیــچ  کــە  بــەوەدا 
پاشــان  بــکات،  ژن  ئەشــکەنجەدانی  و  کوشــتن  لــە  بــاس 
و  پــەروەردە  بنەماڵــە،  لــە  هەریەکــە  ڕۆڵــی  لــە  باســێکی 
بەژنــان. دژ  توندوتیــژی  بــە  ســەبارەت  کــرد  حیزبــەکان 
بــواری  لــە  پســپۆڕ  هەمزەیــی  شــەونم  خاتــوو  پاشــان 
ژن  ســەربەخۆی  ئابــووری  ناونیشــانی"  بــە  ئابووری،باســێکی 

تاچەندە هۆکارە بۆ نەهێشــتنی توندووتیژی" ســەرەتای باســەکەی 
دەســتپێکرد  توندووتیــژی  لــە  پێناســەیەک  بــە  شــەونم  خاتــوو 
کــرد. توندووتیــژی  جۆرەکانــی  باســی  ووردی  بــە  دواتــر  و 
کاریگــەری  باســی  باســەکەیدا  لەدرێــژەی  هــەر  هەمزەیــی 
بنەماڵــەی کــرد لەســەر بەرهەمهێنانــی توندووتیــژی وبــرەودان بــە 
توندووتیــژی نێوبنەماڵــە و  الیەنــی ئابــووری کــە چەنــدە گرنگــە بــۆ 
لەســەرپێ بوونــی ژن وقبــووڵ نەکردنــی تووندووتیــژی نێوخێــزان.
تەوەری سێەمی دیبەیتەکە باسێک بوو لەسەر " یاسای سزادانی 
ــڕەزاق، مامۆســتای  ــن عەبدوڵ ــوو نەرمی ــەن خات ــە لەالی ــی" ک عێراق
زانکۆ لەبەشــی یاســاوە پێشــکەش کرا،لە ســەرەتادا خاتوو نەرمین 
ئامــاژەی بــە گرنگیــی یاســا دا و گووتــی یاســا لەســەر بنەمــای 
یەکســانی و جیانەکردنــی رەگــەزی دامــەزراوە، پاشــان بــە وردی 
باســی  لــە تاوانەکانــی و ئەشــکەنجەدانی ژنــان کــرد وهەڵوێســتی 
یاســادانەری عێراقــی لەمبارەیــەوە بــۆ ئامادەبــوان ڕوون کــردەوە.
لــە کۆتاییــدا هەریــەک لــە ئامادەبــوان کــە پێــک هاتبــوون لــە 
کەسایەتی حیزبی و حکوومی و چاالکانی بواری ژنان باسەکانیان 
دەربــڕی. خۆیانیــان  ڕاوبۆچونەکانــی  کــردوو  دەوڵەمەندتــر 

بەڕێوەچوونی دیبەیتێکی هاوبەشی یەکیەتیی ژنانی دێموکراتی کوردستان و 
ماڵی ڕۆشنبیرانی کۆیە
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ســەرماوەز  ١٥ی  دووشــەممە  ڕۆژی  ســەرلەبەیانی 
هەیئەتــی یەکیەتیــی ژنانــی دێموکراتــی کوردســتان بەشــداری 
لەکۆنفرانســی ڕاگەیاندنی هاوپەیمانی ژنانی کوردســتان کرد.
گوڵشــاد  "بەهــار  خاتــوو  وتــاری  بــە  کۆنفرانســەکە 
پێکهێنانــی  ئامانجــی  باســی  کــە  دەســتیپێکرد   " عەلــی 
کــە  بۆداهاتووکــرد  پالنەکانــی  و  هاوپەیمانییــە  ئــەو 
تێکەڵکردنــی  بــۆ  پــەل  کوردســتانەوە  باشــووری  لــە 
دەهــاوێ. کوردســتان  پارچەکانــی  دیکــەی  ژنانــی 
بــۆ  کرابــوو  تەرخــان  کۆنفرانســەکە  لــە  دیکــە  بەشــێکی 
و  هاوپەیمانــی  پالنــی  و  کار  ڕەشنووســی  لەســەر  بــاس 
لــەو پێوەندییــەدا ڕا و بۆچوونــی بەشــداربووان وەرگیــرا.
هاوپەیمانــی ژنانــی کوردســتان کــە بەدەســت پێشــخەری 
ڕێکخــراوی" ئێمــە" و پاڵپشــتی کۆمەڵێــک لــە ژنانــی چــاالک لــە 
هەر چوارپارێزگاری هەرێمی کوردســتان پێک هاتووە کە لە 
پێناو چاکسازی لە یاسا، بۆدابینکردنی یەکسانی هەوڵ دەدا.

بەشداری هەیئەتی یەکیەتیی ژنانی دێموکراتی کوردستان لە کۆنفرانسی ڕاگەیاندنی 
هاوپەیمانی ژنانی کوردستان

سەرەتا خۆتان بناسێنن و بڵێن کارتان چییە؟
٭موقەدەمی پۆلیس/داناحاجی عبدوڵا بەرپرسی نوسینگەی کۆیەی 

بەرەنگاری بونەوەی توندوتیژی دژی ئافرەتان و خێزان
چەند  ساڵە ئەو کارە دەکەن و لەو چەند ساڵەدا چ شێوە 

توندوتیژیەک بەرچاو و دیار بووە؟
٭ماوەی ١٠ساڵە لەبواری ڕوبەڕوبونەوەی توندوتیژی دژی 

ئافرەتان و خێزان کار دەکەم و زۆر ئاسودەشم لە کارەکەم چونکە 
بەو هۆیەوە دەتوانم هاوکاری خێزانەکان بکەم تا لێک هەڵنەوەشێتەوە 

لەگەڵ ئەوەی کە کارەکەی ئێمە قوڕسە بەاڵم خۆشەویستیمان 
بۆ کارەکە قورساییەکە کەم دەکاتەوە و هەستێکی خۆشت پێ 

دەبەخشێ.
چەند شێوە توندوتیژی لە کۆمەڵگەدا هەیە؟

٭ناتوانین بەجێگیری دیاری بکەین چونکە توندوتیژی 
لەکۆمەڵگەیەکەوە بۆکۆمەڵگەیەکی تر جیاوەزە یا لە کولتورێک بۆ 

کولتورێکی تر جیاوازە بەاڵم بەگشتی توندوتیژی جەستەی دەروونی 
سێکسی، کۆمەالیەتی ئابورییەوە و لەهێندێک شوێن سیاسیش هەیە.
ئێوە پێتان وایە چۆن دەکرێ ڕادەی توندوتیژی کەم کرێتەوە؟

٭بۆکەمکردنەوەی ڕێژەی توندوتیژی پێویستە سەرەتا لە خێزانەوە 
دەست پێبکەین ئینجا ناوەندەکانی خوێندن لەقۆناغی سەرەتاییەوە 

تاقۆناغی زانکۆ پێویستە مامۆستایانی ئایینی لەڕێی میمبەرەکانی 
مزگەوتەوە ڕۆڵی خۆیان بگێڕن هەموو ئەوخەڵکانەی کە نوخبەن، 
ڕۆشەنبیران و ئازادیخوازان هەر کەسەو لەڕاست خۆیەوە هەوڵی 

خۆی بدا پێویستە ووشیاری یاسایی باوبکرێتەوە لەنێوگۆمەڵگەدا کە 
ڕێکخراوەکانی ژنانیش لەو پێوەندییەدا دەتوانن ڕەڵی باش بگێڕێن لە 

وشیارکردنەوەی تا، بەتایبەت ژنان.  
ئایا توندوتیژی ڕوحی و ڕەوانی زیاترە یان جەستەیی؟

٭ناتوانین بڵێین کام لە جۆرەکان زیاترە چونکە توندوتیژیەکان لە 
کۆمەڵگەیەکەوە بۆ کۆمەڵگەیەکی تر جیاوازە لە کولتورێکەوە بۆ کولتورێکی 
تر جیاوازە هەردوو حاڵەت بوونی هەیە جاری وا هەیە هەردوو حاڵەتەکە 

بەرامبەر بە یەک کەس ئەنجامدراوەبەاڵم بە هاتنی سۆشیاڵ میدیاو دونیایی 
مۆدێڕن و ناشارەزایی خەڵک لە بەکارهێنانی، توندوتیژی خێزانی ڕوو لە 

زیادبوونە.
چیتان هەیە بۆ خوێنەرانی گۆڤار بۆ ئەو کەسانەی کە دەکەونە بەر 

توندوتیژی ڕەوانی و بێدەنگ؟
٭هیوای سەرکەوتنتان بۆ دەخوازم سەرفراز و بەختەوەر بن هیوادارم 
ئەو کەسانەی کە توندوتیژیان بەرامبەرئەنجام دەدرێ هەوڵ بدەن داوای 

هاوکاری لە کەسەکانی دەوروبەر یا هاوڕێکانیان یا مامۆستاکەی بکات.
چونکە لەوانەیە بە تەنها نەتوانی کۆنتڕۆڵی خۆی بکا و بیری بۆ شتی خراپ 
بڕوات و هەنگاوی هەڵەبنی و لە ئێستادا هەر کەسێک ڕوبەڕوی توندوتیژی 

بۆوە دەتوانێت پەیوەندی بکا بەهێڵی گەرمی ژمارە١١٩ی بەڕێوەبەرایەتی 
بەرەنگاری بونەوەی توندوتێژی دژی ئافرەتان و خێزان تاهاوکاری بکەن و 

ڕێنوێنی بکەن دەتوانن هاوکاری یاسایی ودەروونی و کۆمەاڵیەتی بکەن.

 دیمانەی کورتی گۆڤاری ژنان لەگەڵ بەڕێز دانا حاجی بەرپرسی بنکەی بەرەنگاربوونەوەی توندوتیژی کۆیە
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تیپی تۆپی پێی کچانی ڕۆژهەاڵت بە 

گۆلێک لە کچانی کۆیەی بردەوە

ســەر  کوردســتان  ڕۆژهەاڵتــی  کچانــی  پــێ"ی  "تۆپــی  تیپــی 
لــە  کوردســتان  ڕۆژهەاڵتــی  منداڵپارێــزی  ناوەنــدی  بــە 
یاریگــەی  لــە  کۆیــە،  کچانــی  بەرانبــەر  دۆســتانەدا  یارییەکــی 
ئــەو شــارە بــە تۆمارکردنــی گوڵێــک ســەرکەوتنی بەدەســتهێنا.
منداڵپارێــزی  ناوەنــدی  چاالکییەکانــی  و  کار  درێــژەی  لــە 
ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان کــە بــۆ مندااڵنــی ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان 
و بــە بۆنــەی ڕۆژی جیهانیــی مافــی منــدااڵن و هەروەهــا ڕۆژی 
ــان ڕیکــی خســتبوو،  ــە ژن ــی دژ ب ــەڵ توندوتیژی ــە گ ــی ل بەرەنگاری
ڕۆژی پێنجشــەممە ١٨ی ســەرماوەزی ١٤٠٠ی هەتــاوی یارییەکــی 
دۆســتانە لــە نێــوان تیپــی "تۆپــی پــێ"ی کچانــی ڕۆژهــەاڵت و کچانی 
شــاری کۆیــە کــە لــە یاریگــەی داخــراوی شــاری کۆیــە بەڕیوەچــوو 
و کچانــی ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان توانییــان بــە تۆمارکردنــی گوڵیک 
لــە کچانــی شــاری کۆیــە ببەنــەوە و ســەرکەوتن بەدەســت بهێنــن.
 جێــگای ئاماژەیــە کــە لەمــاوەی چەنــد حەوتــووی ڕابــردوودا ئــەو 
ناوەنــدە هەمــوو ڕۆژێــک چەندیــن چاالکیــی جیاوازی وەکوو شــانۆ، 
ســروود، تۆپــی پــێ، پێشــانگای وێنەکێشــان، کێبەرکێــی ڕاکــردن و 
چەندین چاالکیی جۆراوجۆری دیکەی بۆ مندااڵن بەریوە بردووە.

کچانــی کــورد پلــەی یەکــەم و دووهەمــی  ماشــین 
لێخۆرینی چوار پارێزگای ئێرانیان بە دەســت هێنا.
بەڕێوەچــوو،  ورمــێ  شــاری  لــە  کێبەرکێیەکــە 
ناوەکانــی  بــە  ســەقزی  خوشــکی  دوو 
و  یەکــەم  پلــەی  نەقشــبەندی  ســەنا  و  غــەزاڵ 
هێنــا. دەســت  بــە  کێبەرکێیەکەیــان  دووهەمــی 

سەرکەوتنی نێودەوڵەتیی سێ وەرزشوانی کورد

ناوەکانــی  بــە  کوردســتان  ڕۆژهەاڵتــی  خەڵکــی  وەرزشــوانی  ســێ 
“عەبــاس زەنــدی”، “کوردســتان زەنــدی” کچــی عەبــاس زەنــدی و “ســەنا 

جەعفەرپــوور”، لــە ســێزدەهەمین فێســتیڤاڵی نێودەوڵەتیــی وەرزشــی 
هونەرەکانی بەرگریی تاکەکەســی کە لەالیەن فیدراســیۆنی “کۆن فوو 
تــوا”ی واڵتــی بولغارســتان بەڕێــوە چــوو، بەشــدارییان کــرد و لــە 
فێســتیڤاڵەدا ســەرکەوتنیان بەدەســت هێنــا و میداڵــی زێڕیــان بــردەوە.
هونەرەکانــی  وەرزشــی  نێودەوڵەتیــی  فێســتیڤاڵی  ســێزدەهەمین 
بەرگریــی تاکەکەســی کــە لەالیــەن فیدراســیۆنی “کۆن فــوو تــوا”ی 
هەینــی،  ڕۆژی  کرابــوو،  بــۆ  ئامــادەکاری  بولغارســتان  واڵتــی 
نۆڤامبــری  ٢٦ی  بــە  بەرانبــەر  هەتــاوی  ١٤٠٠ی  ســەماوەزی  ٥ی 
٢٠٢١ی زایینــی تاکــوو ڕۆژی یەکشــەممە، ٧ی ســەرماوەز بەرانبــەر 
بولغارســتان  واڵتــی  دوو  هــەر  لــە  هــاوکات  نۆڤامبــر،  ٢٨ی  بــە 
تورکیــە  واڵتــی  کۆنگ فووکارانــی  کــە  چــوو،  بەڕێــوە  تورکیــە  و 
لــەو  زەنــدی”  “عەبــاس  کــورد،  ڕاهێنــەری  سەرپەرەســتیی  بــە 

هێنــا. بەدەســت  ســەرکەوتنیان  و  کــرد  بەشــداریان  کێبڕکێیانــەدا 
شــایانی باســە کــە بــە هــۆکاری کێشــەی یاســاییی کۆنگ فووکارانــی 
واڵتــی  لــە  نەیانتوانــی  کــە  دیکــە،  واڵتــی  چەنــد  و  تورکیــە  واڵتــی 
فیدراســیونی  بکــەن،  فێســتیڤاڵەکە  لــە  بەشــداری  بوڵغارســتان 
نــارد  تورکیــە  واڵتــی  بــۆ  شــاندێکی  تــوا”  “کۆنگ فــوو  جیهانیــی 
ببــەن. بەڕێــوە  فســتیواڵەکە  هــاوکات  بتوانــن  واڵتــەش  لــەو  کــە 
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ڕێوڕەسمی کۆتاییهاتنی خولێکی فێرکاریی 
زمانی کوردیی لە ناوچەی بانە

گونــدی  لــە  کوردیــی  زمانــی  فێرکاریــی  دووهەمــی  خولــی 
“قوڵەستێر”ـی بانە کە بۆ کچانی ئەو گوندە ڕێکخرابوو کۆتاییهات.
حیزبــی  ڕاگەیاندنــی  ناوەنــدی  بــە  گەیشــتوو  هەواڵــی  بەپیــی 
ڕەزبــەری  ١٣ی  سێشــەممە  ڕۆژی  کوردســتان،  دێموکراتــی 
فێرکاریــی زمانــی کوردیــی  ١٤٠٠ی هەتــاوی، خولــی دوهەمــی 
ــەن  ــە، کــە لەالی ــی ســەربە شــاری بان ــدی “قوڵەستێر”ـ ــی گون کچان
مامۆســتا  سەرپەرەســتیی  بــە  “هــاژە”  ئەدەبیــی  ئەنجوومەنــی 
“ڕەحمــان قــادری” ســەرکەوتووانە کۆتاییهــات و کچانــی ئەو گوندە 
بــە تێکۆشــان و دڵســۆزیی مامۆســتایانی ئەنجومەنــی هــاژە، بێبــەش 
ــان. ــە زمانــی دایکیی ــە فێربوونــی خوێنــدن و نووســین ب نەبــوون ل
بانــە  ناوچــە  لــە  بــەردەوام  هــاژە،  ئەدەبیــی  ئەنجوومەنــی 
گرینگییەکــی تایبەتــی بــە زمانــی دایکیــی و فەرهەنــگ و کلتــووری 
کوردیــی داوە و لــە گوندەکانــی ئــەو ناوچەیــەدا وێــڕای ئەنجومــەن 
و ناوەندەکانــی دیکــە، خولــی فێرکاریــی زمانــی کوردیــی کردۆتــەوە 
و خەڵکێکــی زۆر بــەو هۆیــەوە فێــری زمانــی دایکیــی خۆیــان بــوون.
فێــرکاری  ناوەنــدە  وێــڕای  ئەنجوومەنــە  ئــەو  هەروەهــا 
شــار  لــە  بــەردەوام  کوردســتان  دیکــەی  ئەنجوومەکانــی  و 
لــە  باشــیان  ڕۆڵــی  کوردســتان  جیاوازەکانــی  گونــدە  و 
هەبــووە. کوردســتاندا  خەڵکــی  ڕاهێنانــی  و  پــەروەردە 

کچێکی کێشهەڵگری کورد بوو بە پاڵەوانی دەسته 
حەوتی مێرمندااڵنی جیهان

ڕیــزی  لــە  کــورد  کێشــهەڵگری  کچــە  مەقســودی  کیــژان 
دوو   ٩٧ تــەکان،  یــەک  بــە   ٧٠ ڕیکــۆردی  بــە  کیلۆگــەڕام   ٧٦
پاڵەوانــی  بــە  بــوو  کیلۆگــەڕام   ١٦٧ یــەک  لەســەر  و  تــەکان، 
حەوتەمــدا. ڕیــزی  لــە  جیهــان  مێرمندااڵنــی  کێشــهەڵگری 
 ٧٠ و   ٦٥ کێشــی  تەکانــدا  یــەک  لــە  مەقســوودی 
بــکات. بــەرز  کیلــۆ   ٧٥ نەیتوانــی  بــەاڵم  ڕاگــرت،  کیلۆیــی 
بــە دوو تەکانــدا کێشــی  ٨٥، ٩٣ و ٩٧ کیلــۆی بەرزکــردەوە

درەوشانەوەی خاتوونی کرماشانی

فیدراسیۆنی نێونەتەوەیی ئاماری و مێژووی تۆپی 
پێ، گالرە نازێمی نێوبژیوانی تۆپی پێ کرماشانی 
وەکوو باشترین نێوبژیوانە خانمەکان بەربژێر کرد. 

ئیلناز باجەاڵنی کچە قارەمانی 
خەڵکی کامیاران بەشداری کێبەرکێی 

نێودەوڵەتی کێش هەڵگری ژنانی 
جیهان لە ئۆزبەکستان دەکات.
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   )کۆمەڵەچیرۆکی هورمسگەکان ژنێک” 
)فرمێسکەکانی ژنێک( “بە دەنگ باڵو کرایەوە

لــە  بیجــاڕ،  کتێبــی  شــارە  ڕابــردوو  پێنجشــەممەی  ڕۆژی 
ڕێوڕەســمێکی تایبەتــدا پــەردەی لەســەر فایلــی دەنگیــی کۆمەڵــە 
چیرۆکی “هورمســگەکان ژنێک” لە نووســینی نووســەری بەتوانای 
بیجــاڕ و دەڤــەری گــەڕووس، خاتــوو “فه وزیــه به شــاره ت” الدا.
بــە  کــە  چیرۆکییــە  بەرهەمــە  ئــەو  خوێنەرانــی  لەمــەودوا 
بــە  دەتوانــن  نووســراوە،  گەڕووســی  شــیرینی  شــێوەزاری 
بخــەن. دەســت  دەنگییەکــەی  تۆمــاری  نوســخەی  ئۆنالیــن 

فەوزیە بەشارەت، خانمە چیرۆکنووسی کورد، ساڵی١٣٤٩ی 
هەتاوی لە شاری بیجار لەدایکبوو و ئێستاش دانیشتووی شاری 

سنەیە.
نووســین  بــە  دەســتی  چڕوپــڕی  بــه  ســاڵه  پێنــج   مــاوەی 
کراوەتــەوە. بــاو  و  چــاپ  کتێبــی  دوو  ئێســتا  تــا  کــردووە، 
“ســەرچۆپی  کۆمەڵەچیرۆکــی  بەرهەمــی  یەکــەم 
گەڕووســی  شــێوەزاری  بــە  کــە  ڕێخەســیە”  لــە  ئاگــر 
بووەتــەوە. بــاو  و  چــاپ  هەتــاوی  ١٤٠٠ی  ســاڵی  کــه 
ئــەم خانمــە نووســەرە کــوردە ئێســتاش ســەرقاڵی نووســینی 
لــه  کــه  گەڕووســی  زاراوای  بــه  خۆیــە  ڕۆمانــی  یەکــەم 
کوردییــه وە. کتێبخانــەی  نێــو  دێتــە  نزیکــدا  داهاتوویەکــی 

شــادی  کۆبانــی،  زانکــۆی  خۆێندکارانــی  دەســتەی  یەکــەم 
ئــەو  شــەهیدان.  مەزارگــەی  ســەر  دەبەنــە  دەرچوونەکەیــان 
خاکەکەیــان  و  نیشــتمان  ئــازادی  پێنــاو  لــە  شــەهیدانەی 
گیانیــان بەخشــی.  چ پــڕ واتایــە ئــەو ســەردانە، ئــەو شــادییە.  
دەگــرن  ســەرکەوتنیان  جێژنــی  ئەمــڕۆ  خوێنکارانــەی  ئــەو 
شــەهیدەکانیانە.   خوێنــی  و  ڕەنــج  بەرهەمــی  ئــەوە  دەزانــن 
کۆبانــی ڕەمــزی خۆڕاگــری و  جوانیــی نیشــتمانێکی  برینــدار.  

کیمیا عەلیزادە میداڵی زێڕی دەستەبەر کرد

هەمــوو  دانــی  شکســت  بــە  عەلیــزادە  کیمیــا 
نێونەتەوەیــی  تۆرنێمیتــری  لــە  توانــی  حەریفەکانــی 
ئەلبانــی میداڵــی زێــڕی کێبەرکێیــەکان بەدەســت بێنــێ.

فیلمی دەرهێنەری الوی سەقزی خەاڵتێکی 
تری نێونەتەوەیی بەدەست هێنا

فیلمــی “ســەرۆک” لــە دەرهێنەریــی ژیــوار فــەرەج زادە، الوی ڕۆژهەاڵتــی 
کوردســتان، خەاڵتی چواردەهەمین فســتیڤاڵی نێودەوڵەتی بەدەســت هێنا.
لــە  “ســەرۆک”  فیلمــی  ناوخــۆ،  هەواڵدەرییەکانــی  هەواڵــی  بەپێــی 
دەرهێنەریــی ژیــوار فــەرەج زادە، دەرهێنــەری الوی شــاری ســەقز، لــە 
چواردەهەمیــن فێســتیڤاڵی نێودەوڵەتیــی فیلــم کــە لــە واڵتــی گورجســتان 
بەڕێــوە چــوو، وەکــوو باشــترین فیلمــی بەڵگەمەنــدی )مســتند( هەڵبژێــردرا 
بەخشــرا. پــێ  فێســتیڤاڵەی  ئــەو  خەاڵتــی  و  شــانازی  دیپلۆمــی  و 
بەناوبانگــە  فێســتیڤاڵە  لــە  یەکێــک  بــە  کــە  فێســتیڤاڵە  ئــەو 
نێودەوڵەتییەکانــی هونــەری الوان ناســێندراوە، لــە ڕۆژی پێنجشــەممە، 
ڕۆژی  تاکــوو  نۆڤامبــر  ١١ی  بــە  بەرانبــەر  خەزەڵــوەر  ٢٠ی 
 ١٤ بــە  بەرانبــەر  هەتــاوی  ١٤٠٠ی  خەزەڵــوەری  ٢٣ی  یەکشــەممە، 
چــوو. بەڕێــوە  گورجســتان  واڵت  لــە  زایینــی،  ٢٠٢١ی  نۆڤامبــری 

ــە ۵٠ فێســتیڤاڵی  شــایانی باســە کــە فیلمــی “ســەرۆک” تاکــوو ئێســتا ل
نێوخۆیی و نێودەوڵەتیدا چووەتە سەر پەردەی سینەمای ئەو فێستیڤااڵنە 
هێنــاوە. بەدەســت  نێودەوڵەتیشــی  و  ناوخۆیــی  خەاڵتــی  چەندیــن  و 
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کۆمەڵەشیعری )ڕەنگاڵ( بۆ مندااڵن باڵو کرایەوە

ڕەنــگاڵ، نــاوی نوێتریــن کۆمەڵەشــیعری مندااڵنــی چاوگەشــی 
نووســەر  بەهمەنــی  زڵێخــا  خاتــوو  نووســینی  لــە  کوردســتانە 
کراوەتــەوە. بــاو  و  چــاپ  ڕەنگاڵــە  شــێوەی  بــە  شــاعیر،  و 
ســومەیە  خاتــوو  ڕەنگاڵــەی  وێنــەی  و  نیــگار  بــە  ڕەنــگاڵ، 
عەلیپەنــا، هەروەهــا لەالیــەن چاپەمەنیــی "ئیدەئــال" و باوگــەی 
کراوەتــەوە. بــاو  کوردســتان  ڕۆژهەاڵتــی  لــە  "پەرتــووک" 
ڕای  ئاگادارییەکــدا  لــە  بەهمەنــی  زڵێخــا  خاتــوو  هــەروەک 
نیشــتمان،  زارۆکانــی  بــۆ  کۆمەڵەشــیعرە  ئــەم  گەیانــدووە، 
ــی  ــاوی و نیل ــەڵ ســەوز و ئ ڕەنگــی ســوور، زەرد، نارنجــی، لەگ
یەکــدا دەســتەمەالنی شــیعر دەبــن  بــەدوای  یــەک  بەنــەوش  و 
لــە  تــام و بۆنێکــەوە  بــە  و دەبنــە میوانتــان و هــەر یەکەیــان 
بــۆ  بــاوەش  چوارچێــوەی تابلۆیەکــی جوانــدا خــۆ دەنوێنــن و 
دەکەنــەوە. نیشــتمان  خۆزگــەی  لــە  دڵپــڕ  مندااڵنــی  خۆزگــەی 

ئەم کۆمەڵەشیعرە بە دیاری بەسەر مندااڵنی کوردستاندا 
دابەش دەکرێت.

بەخشینی خەاڵتی “قەڵەمی زێڕینی قانع”
 لەالیەن ئەنجومەنی فەرهەنگی- ئەدەبیی مەریوان

ئەنجومەنــی  بەڕێوەبەریــی  دەســتەی  کۆبوونــەوەی  لــە 
خەاڵتــی  کــە  درا  بڕیــار  مەریــوان  ئەدەبیــی  فەرهەنگــی- 
بکرێــت  کەســانە  بــەو  پێشــکەش  قانــع”  زێڕینــی  “قەڵەمــی 
دەکــەن. چاالکــی  کــوردی  ئەدەبــی  بــواری  لــە  کــە 
لــەو کۆبوونەوەیــەدا پــاش هەڵبژاردنــی ئەندامانــی دەســتەی 
ئەدەبــی  و  فەرهەنــگ  گرینگــی  لــە  بــاس  بەڕێوەبــەری، 
بەتایبــەت  و  خەڵــک  دەبــێ  کــە  ئــەوەی  و  کــرا  کــوردی 
ڕێکخــراوە فەرهەنگــی و مەدەنییــەکان، هەوڵــی خۆیــان بــۆ 
پاراســتنی زمانــی کــوردی لــە گۆڕیــن و شــێواندن بــدەن 
بەخشــینی  لەســەر  بەڕێوەبــەری  دەســتەی  ئەندامانــی  و 
پێکگەیشــتن. قانــع”  زێڕینــی  “قەڵەمــی  خەاڵتــی  ســااڵنەی 
لــە بەشــێکی دیکــەی کۆبوونــەوەی ئەنجومەنــی فەرهەنگــی- 
ئــەو  ئەندامانــی  لــە  کــەس  ســێ  مەریــوان،  ئەدەبیــی 
ئەنجومەنــە، وەکــوو بەرپــرس بــۆ بەدواداچــوون، ڕێکخســتن 
و بەخشــینی خەاڵتــی قەڵەمــی زێڕینــی قانــع دیــاری کــران.

خەاڵتەکە وەکوو خەاڵتێکی سااڵنەی ئەنجومەنی 
فەرهەنگی- ئەدەبیی مەریوان، لە بواری ئەدەبی کوردیدا 
)ڕۆمان، چیرۆک، وەرگێڕان، شێعر و...( بە نووسەرێکی 

کورد دەبەخشرێت.
شایانی باسە کە ئەنجومەنی فەرهەنگی- ئەدەبیی مەریوان، لە ساڵی ١٣٦٩ی هەتاوییەوە دامەزراوە و ئامانجی سەرەکیی ئەو 

ئەنجومەنە، پەرەپێدانی خوێندن و نووسین بە زمانی کوردییە.
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یەکەم ژنی دەریاوانی خەزەر: ئیزنی خوێندن 
لە ڕشتەی دەریاوانی لە زانکۆ بە ژنان نادرێ

خــەزەر: دەریاوانــی  ژنــی  یەکەمیــن  تەباتەبیــی  مەرزییــە 
ڕشــتەیە  ئــەو  بــۆ  ژنــان  داواکاری  کــە  هەرچەنــد  بەداخــەوە 
ــە. ــەو ڕشــتەیەیان نیی ــدن ل ــان ئیزنــی خوێن ــەاڵم هێشــتا ژن زۆره ب
هێندێــک لــە ژنــان هۆگــری ئــەو ڕشــتەیەن بــۆ خوێندنــی ئاکادیمــی 
کــۆچ دەکــەن و لــە زانکۆکانــی تورکیــە و ئیتالیــا وەردەگیرێــن.

ــی  ــوردە خەڵک ــاڵە ک ــەن ٢٣ س ــس تەم ــار یون مەن
ــەی  ــەو قوتابیان ــووە ل ــک ب ــار یەکێ ــەنگالە مەن ش
نمرەکانــی  دواناوەنــدی  و  ناوەنــدی  لەقۆناغــی 
ــۆڕی  ــدازەی ت ــی ئەن ــووە!!! بەش ــر نەب ــە ٩٥ کەمت ل
حەدبــای  لەزانکــۆی  ژمێریــاری  پەیوەندیەکانــی 
موســڵ تەواوکــردووە، لەتێــزی دەرچــوون پێاوێکــی 
بــۆ نابینــاکان دروســت کــردووە، پێــش ئــەوەی 
ئاگاداریــان  پێاوەکــە  تەنێــک،  بەهــەر  بگــەن 
بــڕۆن!!! تــردا  بەئاراســتەیەکی  دەکاتــەوە، 

شانۆی سەر شەقامی مەریوان پاش دوو ساڵ دەستی بە کارەکانی کردەوە

لــە  ســاڵ  دوو  پــاش  خەزەڵــوەر،  ٥ی  چوارشــەممە  ڕۆژی 
ســەر  شــانۆی  نێونەتەوەیــی  فێســتیڤاڵی  بەرێوەنەچوونــی 
شــەقامی مەریــوان، ئــەو شــانۆیە دەســتی بــە کارەکانــی کــردەوە.
“شــانۆ”  پارکــی  لــە  ڕۆژ   ٥ مــاوەی  بــۆ  فێســتیڤاڵە  ئــەو 
کارەکانــی  کۆتایــی  و  دەچــێ  بەرێــوە  مەریــوان  شــاری  لــە 
خەزەڵــوەر،  ١٠ی  دووشــەممە  ڕۆژی  فێســتیڤاڵە  ئــەو 
دەبــێ. مەریــوان  شــاری  “بانــوان”ی  پارکــی  لــە 
ســەر  شــانۆی  نێونەتەوەیــی  فێســتیڤاڵی  پازدەهەمیــن 
ئایینــی،  “ئــازاد،  بەشــی   ٦ لــە  مەریــوان،  شــەقامی 
و  تایبــەت  بەشــی  پێشــاندان،  جیــاوازی  بەشــی  منــدااڵن، 
دەچــێ. بەرێــوە  فێســتیڤاڵەکە،  هەڵبژێردراوانــی  بەشــی 
شــەقامی  ســەر  شــانۆی  فێســتیڤاڵی  کــە  ئاماژەیــە  جێــی 
لەالیــەن  زۆر  پێشــوازییەکی  بــە  ســاڵێک  هەمــوو  مەریــوان 

دەچــێ. بەڕێــوە  مەریوانــەوە،  هونەردۆســتی  خەڵکــی 
هەتــاوی   ١٣٧٣ لەســاڵی  مەریــوان  شــەقامی  ســەر  شــانۆی 
هۆڵــی  لــە  بادپــەروا  فاتــح  وەکــوو  کەســانی  بیرۆکــەی  بــە 
ســاڵی  لــە  و  پێکــراوە  دەســتی  شــارە  ئــەم  ســووری  مانگــی 
چــووە. بەڕێــوە  یەکەمیــن خولــی  فەرمــی  بــە  هەتاویــش   ١٣٨٤

فێســتیڤاڵە  ئــەو  فێســتیڤاڵەکە،  دامەزرێنــەری  وتــەی  بــە 
شــەقامی  ســەر  شــانۆی  بێچمگرتــووی  ناســنامەی  لــە  بەشــێک 
شــانۆی  بــۆ  پێگەیــەک  بووەتــە  مەریــوان  ئەمڕۆکــە  و  ئێرانــە 
مەریــوان  شــاری  و  ئێرانــدا  سەرانســەری  لــە  شــەقام  ســەر 
دەرکــردووە. نــاوی  شــەقام  ســەر  شــانۆی  پێتەختــی  بــە 
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کومیتەی ئۆرێبروو"ی یەکیەتیی ژنانی دێموکراتی 
کوردستان لە واڵتی سوید، شەوێکی کوردی بۆ 

ئەندامان و الیەنگرانی خۆی بەڕێوە برد

یەکیەتیــی  زایینــی،   ٢٠٢١/١٠/٣٠ ڕێکەوتــی  شــەممە  ڕۆژی   
لــە  ئۆرێبــروو  کۆمیتــەی  کوردســتان  دێموکراتــی  ژنانــی 
ڕێکخــراوە  ئــەو  چاالکییەکانــی  و  کار  درێــژەی  لــە  ســوید، 
بەڕێوەبــەری  ئەندامانــی  بەشــداری  بــە  کــوردی   شــەوێکی 
هێنــا. پێــک  ســوید  واڵتــی  لــە  ژنــان  یەکیەتیــی  وبەرپرســی 
بەڕێوەبــەری  ئەندامــی  وەیســی  فەریبــا  الیــەن  لــە  ســەرەتا 
بڕگەکانــی  بــراو  نــاو  و  کــرا  میوانــەکان  بەخێرهاتنــی 
خســتەڕوو. بەشــداران   بــۆ  شــەوئاهەنگەی  ئــەو 
ئــەو  بەڕێوبــەری   ئەندامــی  موحەممــەدی  نەســرین  دواتــر  
ــە  ــان ل ــی ژن ــی یەکیەتی ــە کار و چاالکییەکان ــاژەی ب ڕێکخــراوە ئام
مــاوەی ڕابــردوودا کــرد و باســی لــەوە کــرد کــە چاالکییەکانــی دوو 
ســاڵی ڕابــردوو زیاتــر بــە شــێوەیی ئانایــن و لــە دونیــای مەجازیــدا 
بەڕێوە چوون .هەروەها تیشکی خستە سەر ئەوە کە بە پێی هێور 
بوونەوەی دۆخی پەتای کۆرۆنا لە واڵتی سوید، بە خۆشحاڵییەوە 
دیــدار و چاالکییــەکان دیســان وەکــوو پێشــوو دەســت پێدەکەنــەوە.
لــە درێــژەی ئــەو  شــەوئاهەنگە دا  گۆنــا چــاالک،  باســێکی کورتــی 
ــی ســوید پێشــکەش کــرد. ــە واڵت ــی ل ــی بنەماڵەی ــە ماف ســەبارەت ب
دواتــر کێبەرکێیــەک لــە شــێوەی پرســیار و وەاڵم کــە لەالیــەن 
ئاســکە ئەمینــزادە ئەندامــی جێگــری بەڕێوەبــەری و هەروەهــا ئایــدا 
هۆشــمەند ئەندامی بەڕێوەبەری لە شــاری ئۆرێبروو بەڕێوە چوو. 
شــایانی باســە کە خەاڵتی ســەرکەوتووانی کێبەڕکێ، کتێبیک بوو 
لە ژێر ناوی "کوردستان لە ژێر بارانی ئاگردا" لە وەڕگێڕانی کاک 
ســەعید بەگــزادە، ئەندامــی کۆمیتــەی ناوەنــدی حیزبــی دێموکراتــی 
کوردســتان کــە بەڕێزیــان چەنــد بەرگێکــی پێشــکەش بــە یەکیەتیــی 
ژنانی دێموکراتی کوردستان کردبوو و جێگای سوپاس و پێزانینە.
 ئــەو دیــدارە بــە شــادی و موزیکــی کــوردی کۆتایــی  پێهــات.

   کۆبوونەوەی دەستەی بەڕێوەبەری کومیتەکانی 
یەکیەتیی ژنانی دێموکراتی کوردستان لە سوید

کۆمیتــەی  زایینــی،  نوامبــری ٢٠٢١ ی  یەکشــەممە ٧ی   ڕۆژی 
ســوید،  لــە  کوردســتان  دێموکراتــی  ژنانــی  یەکیەتیــی  گشــتی 
دەســتەی  ئەندامانــی  و  بەرپرســان  لەگــەڵ  کۆبوونەوەیەکــی 
بــە  واڵتــە،  لــەو  ڕێکخراوەکەمــان  کۆمیتەکانــی  بەڕێوەبــەری 
مەبەســتی بیــروڕا گۆڕینــەوە و بــاس کــردن لەســەر مێکانیزمــی 
کار کــردن و چۆنیەتیــی بەهێــز کــردن و وەگــەڕ خســتنی هەرچــی 
زیاتــری کۆمیتــەکان و هەروەهــا بەرنامــە و پــالن دانــان بــۆ کار و 
ــا. ــک هێن ــوو و کۆنفڕانســی ســااڵنەی واڵت پێ ــی داهات چاالکییەکان
پــاش  ســوید،  کۆمیتــەی  بەرپرســی  جەبــاری  لەتیفــە   ســەرەتا 
بەخێــر هێنانــی بەشــدار بــووان، ئامانــج و گرینگــی کۆبوونەوەکــەی 
ــی  ــە کار و چاالکییەکان ــی ل ــاس کــرد و پاشــان ڕاپۆرتێکــی کورت ب
کۆمیتــەی گشــتی لــە دوای کۆنفڕانســەوە تــا ئــەوکات پێشــکەش 
ڕا  کــە  کــرد  کۆمیتــەکان  لــە  داوای  و  کــرد  ئامادەبــووان  بــە 
و  تێبێنــی  هەروەهــا  و  بــارەوە  لــەو  خۆیــان  بۆچوونــی  و 
پێشــنیارەکانیان لــە پێوەنــدی لەگــەڵ کۆنفڕانســی گشــتی واڵتــی 
ســوید کــە لــە چەنــد مانگــی داهاتــوودا دەبەســترێ بــاس کــەن.
ــدن شــیالن ســاڵحی، باســێکی   پاشــان بەرپرســی بەشــی ڕاگەیان
کورتــی لەســەر گرینگــی ڕاگەیانــدن و چاالکییەکانــی ئــەو مــاوەی 
لــە تــۆڕە کۆمەاڵیەتییەکانــدا کــرد و ئامــاژەی بــە ئەرکــی ئەندامــان 
لــەو پێوەندییــەدا و هەروەهــا کــەم و کوڕییەکانــی ئــەو بەشــە کــرد.

 بەشێکی دیکەی کۆبوونەوەکە تەرخان کرابوو بۆ ڕاپۆرتی 
کۆمیتەکان، کە لە الیەن بەرپرسی کۆمیتەکانەوە پێشکەش بە 

ئامادەبووان کرا.
 لە بەشی کۆتایی کۆبوونەوەکەدا لەسەر چۆنیەتیی بەڕێوە بردنی 
کۆنفڕانسی سااڵنە باس و گفتوگۆ کرا و کات و شوێنی کۆنفڕانس 
دیاری کرا. هەروەها هەڵسەنگاندنی کار و چاالکییەکان و پێشنیار 
بــۆ چــاالک کــردن و بەهێــز کردنــی هەرچــی زیاتــری کۆمیتەکانــی 
واڵتــی ســوید یەکێــک لــە کۆتــا بەشــەکانی کۆبوونەوەکــە بــوو.
بــە کارەکانــی هێنــا. پــاش ٥ کاتژمێــر کوتایــی   کۆبوونەوەکــە 
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پەیامی پیرۆزبایی »یەکیەتیی ژنانی 
دێموکراتی کوردستان« بە بۆنەی ساڵیادی 

دامەزرانی »یەکێتی ژنانی کوردستان«

کوردســتان«،  ژنانــی  »یەکێتــی  ڕێکخــراوەی  لــە  بەڕێــزان 
کوردســتانەوە  دێموکراتــی  ژنانــی  یەکیەتیــی  الیــەن  لــە 
دامەزرانــی  ٦٩ســاڵەی  بەبۆنــەی  خۆمــان  گەرمــی  پیرۆزبایــی 
دەکەیــن. دڵســۆزتان  ئەندامانــی  و  ئێــوە  ئاراســتەی  ڕێکخراوەکەتــان، 
توانیویەتــی  دامەزرانیــدا  مــاوەی  لــە  کوردســتان  ژنانــی  یەکێتــی 
خزمەتــی زۆر بــە پرســی ژنــان بــکا و کۆمەڵێــک هەنــگاوی لــەو ڕێــگا 
چــووە. ئامانــج  بــەرەو  ســەرکەوتووانە  کــە  هەڵگرتــووە  دشــوارە 
لــە کاتێکــدا یــادی ٦٩ ســاڵەی ڕێکخــراوەی یەکێتــی ژنــان دەکرێتــەوە کــە 
جیهــان لــە کاتــی ئاڵۆگــۆڕی خێرادایــە و بۆ بەرەوپێشــچوونی پرســی ژنان 
لــە هەمــووکات زیاتــر پێویســت بەیەکریــزی و هاوئاهەنگــی ڕێکخراوەکانی 
ــە  ــوو ڕێکخــراوی دەســتە خوشــک ل ــە وەک ــە. رێکخــراوی ئێم ــان هەی ژن
ــان دا جەخــت لەســەر هــاوکاری و  ــی ڕێکخراوەکەت ســاڵیادی دامەزراندن
ــردوودا و لەســەردەمی  ــەوە، هــەروەک لەڕاب ــدی نێوانمــان دەکەین پەیوەن
ســکرتێرانی شــەهیدماندا هەمیشــە هــاوکار و دەســتە خوشــک بوویــن. 

بەهیوای سەرکەوتنی هەرچی زیاتر
 یەکیەتیی ژنانی دێموکراتی کوردستان

٢٠ی خەزەڵوەری ١٤٠٠ی هەتاوی

بەڕێوەچوونی کۆبوونەوەی تەشکیالتی یەکیەتیی ژنانی دێموکراتی کوردستان لەگەڵ پەلی پارێزگاری

 ١٤٠٠ ســەرماوەزی  ٢٩ی  یەکشــەممە  ڕۆژی 
ــی  ــی ژنان ــەوەی تەشــکیالتی یەکیەتی ــاوی، کۆبوون هەت
ئەندامانــی  لــە  بەشــێک  بــۆ  کوردســتان  دێموکراتــی 
لەپەلــی پارێــزگاری لــە قــەاڵی دێموکــرات بەڕێوەچــوو.
تامــان  "خاتــوو  کۆبوونەوەکــه  ســەرەتای 
محەممــەدی" بەرپرســی بەشــی تەشــکیالت، باســێکی 
یەکیەتیــی  وتەشــکیالتی  کاری  وەزعیەتــی  لەســەر 
ژنــان لــە یــەک ســاڵی ڕابــردوودا کــرد و بــە ئامــاژە 
و  ڕا  خۆپارێــزی،  پێویســتی  و  کۆرۆنــا  دۆخــی  بــە 
بۆچوونــی ئەندامانــی بــۆ کارەکانــی داهاتــوو وەرگــرت.

فاتیحــی  پەیــرەوان، شــەهال کاوە و تریفــە  لــە ئەندامانــی بەڕێوەبــەری  خاتــوو ســوڕەیا  ئــەو کۆبوونەوەیــە هــەر کام  لەبەشــێکی دیکــەی 
لەســەر ئــەو بەشــەی کــە کاری تێــدا دەکــەن و پێوەنــدی نێــوان یەکیەتیــی ژنــان و ئەندامــان لــە نێــو قــەاڵ قســەیان کــرد و لــە ڕاو بــۆ چوونــی 
کــرد. پــرس و گفتوگۆیــان  ژنــان  یەکیەتیــی  نێــو ڕێکخــراوەی  لــە  ئەرکەکانیــان  بەڕێوەبەردنــی  باشــتر  هــەر چــی  بــۆ  ئەندامــان  لــە  هــەرکام 
پێهــات. کۆتایــی  بەشــداران  بۆچوونــی  و  ڕا  و  ژنــان  یەکیەتیــی  جیاوازەکانــی  بەشــە  گفتووگــۆی  و  هاوفکــری  بــە  کۆبوونەوەیــە  ئــەو 

سەردانی "fargo bcn" ڕوژنامەنووسێکی 
فینالندی بۆ یەکیەتیی ژنانی دێموکراتی 

کوردستان

  "fargo bcn" ڕۆژی چوارشەممە ١٠ی سەرماوەز خاتوو
ســەردانی یەکیەتیــی ژنانــی دێموکراتــی کوردســتانی کــرد 
کــە لــە پەڕاوێــزی ئــەو دیــدارەدا بــاس لــە دۆخــی ژنــان 
ــۆ  ــۆ ب ــوو ڤارگ ــە خات ــرا ک ــی کوردســتان ک ــە ڕۆژهەاڵت ل
نووســینەوەی لەتوێــی کتێبێکــدا و وەرگێرانــی بــۆ چەنــد 
زمانــی جیــاواز دەیهــەوێ خزمەتێــک بە ژنانی کــورد بکا.
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بەشداری هەیئەتێکی یەکیەتیی  ژنانی 
دێموکراتی کوردستان هاوڕێ لەگەڵ 

پێوەندییەکانی حیزب، لە سمینارێکی مەڵبەندی 
١٦ی  یەکگرتووی  ئیسالمی لە  کۆیە

مەڵبەنــدی  پیشــەییەکانی  بەشــی   ،٢٠٢١/١٢/١١ شــەممە 
هەڵســا  کوردســتان  ئیســالمیی  یەکگرتــووی  کۆیــەی  ١٦ی 
ــر ناونیشــانی)چۆن ئاســودەیی  ــە ژێ بەســازکردنی ســیمینارێک ل
بەدەســت بێنین(بــۆ بەڕێــز پڕۆفیســۆری یاریــدەدەر دکتۆر"خالــد 
ئیســماعیل" مامۆســتا لــە بەشــی ســایکۆلۆجی زانکــۆی کۆیــە، 
ســیمینارەکە لــە هۆڵــی دۆســتان بــە ئامادەبوونــی ژمارەیەکــی 
ڕێکخــراوەکان  دەزگاو  و  الیــەن  نوێنەرانــی  لــە  بەرچــاو 
بەڕێوەچــوو. کۆیــە  شــاری  خەڵکــی  توێژەکانــی  و  چیــن  و 

بەڕێوەچوونی کۆبوونەوەی تەشکیالتی یەکیەتیی ژنانی 
دێموکراتی کوردستان لەناوەندی ٢ی کوردستان

هەتــاوی  ١٤٠٠ی  ســەرماوەزی  ٢١ئ  یەکشــەممە  ڕۆژی 
دێموکراتــی  ژنانــی  یەکیەتیــی  تەشــکیالتی  کۆبوونــەوەی 
بەڕێوەچــوو. کوردســتان  ٢ی  ناوەنــدی  لــە  کوردســتان 
محەممــەدی"  تامــان  "خاتــوو  کۆبوونەوەکــه  ســەرەتای 
وەزعیەتــی  لەســەر  باســێکی  تەشــکیالت،  بەشــی  بەرپرســی 
کاری وتەشــکیالتی یەکیەتیــی ژنــان لــە یــەک ســاڵی ڕابــردوودا 
کــرد و بــە ئامــاژە بــە دۆخــی کۆرۆنــا و پێویســتی خۆپارێــزی، 
وەرگــرت. داهاتــوو  کارەکانــی  بــۆ  ئەندامانــی  بۆچوونــی  و  ڕا 
لەبەشــێکی دیکــەی ئــەو کۆبوونەوەیە "خاتوو مــوژگان عەلیپوور" 
ئاوڕێکــی  کوردســتان  دێموکراتــی  ژنانــی  یەکیەتیــی  ســکرتێری 
لــە دۆخــی ژنــان لــە ڕۆژهەاڵتــی  کوردســتان دایــەوە و دواتــر 
ــی و تەشــکیالتی  ــی نێوخۆی ــاس و بابەت ــک ب ــە ســەر کۆمەڵێ پڕژای
کــران. ئەرکــدار  ئەندامــان  تێکۆشــان،  کارو  بەردەوامــی  بــۆ  و 
ئەو کۆبوونەوەیە بە هاوفکری و گفتووگۆی بەشــە جیاوازەکانی 
پێهــات. یەکیەتیــی ژنــان و ڕا و بۆچوونــی بەشــداران کۆتایــی 

  ١١ی ئۆکتۆبر ڕۆژی جیهانی کچ
١١ی ئۆکتۆبر ڕۆژی جیهانی کچانە و لە ساڵی ٢٠١٢وە تا ئێستا  
ئــەم ڕۆژە بــە ڕۆژی جیهانــی کچــان ناســراوە و یــادی دەکــرێ.
ڕۆژهەاڵتــی  واڵتانــی  لــە  کچانێــک  کــە  لەکاتێکدایــە  ئــەوە 
ئــەو  و  ئەفغانســتان  و  ئێــران  لــە  بەتایبــەت  و  نێوەڕاســت 
ڕەگــەزی،  چەوســانەوەی  بــاری  لەژێــر  کــە  واڵتانــەدا، 
دەچەوســێنەوە،  ســاالریدا  پیــاو  و  پەروەردەیــی  ئایینــی، 
دەبــن.  خۆکوشــتن  بــە  ناچــار  زۆریــان  و  دەکوژرێــن  زۆریــان 
لــەو واڵتانــەی وا لــە ژیــر ســێبەری ئاینــی ئیســالم دان بــە تایبــەت 
ئەفغانســتان و ئێــران یاســای بەشــوودانی کچانــی ژێــر ١٣ســاڵ 
ــی  ــەن پیاوان ــە الی ــان ل ــاڕاوە، دەســتدرێژی و دووگیانکردنی ــە ئ دێت
چەنــد بەرابــەری تەمەنیــان بەنــاوی شــەرع و یاســاوە، کوشــتنیان 
بــە هــۆکاری خۆشەویســتی کردنیــان یــان گوتنــی "نــا" بــەوەی کــە 
ــە شــارە  ــان ل ــاڵ و ئاوارەبوونی ــە م ــان ل ــە، هەاڵتنی ــان نیی دڵخوازی
گــەورەکان و دەیــان مەوریــدی دیکــە هەیــە کــە کچــی واڵتانــی 
ڕۆژهەاڵتی نێوەڕاست لە کچانی واڵتانی پێشکەوتوو جیا دەکاتەوە. 
لــەو  کوردیــش  کچــی  ئــەوەی  لەگــەڵ  دیکــە  لەالیەکــی  بــەاڵم 
کچانــەی  ئــەو  نیــن  کــەم  ڕۆژانــە  و  نەمــاوە  بەجــێ  کاروانــە 
خێرانــی  کێشــەی  و  بنەماڵــەدا  لــە  پیاوســەالری  هــۆی  بــە  کــە 
نەکوژرێــن. نەزانــی  بەدەســتی  یــان  نەکــوژن  خۆیــان  یــان 
ــە پێشــکەوتووەکاندا  ــە واڵت ــدا و ل ــە جیهان لەکاتێکــدا کــە کچــان ل
وێــڕای هەمــوو کۆمەڵگــە دەڕۆنە پێشــێ هــەوڵ بۆ فێر بوون دەدەن 
و مشوور لە ئاوەدانی و چاکسازی دەخۆن پێویستە کچانی کورد 

ــی  ــی ڕۆژهەاڵت و واڵتان
دەبــێ  نێوەڕاســتیش 
زیاتــر  هەرچــی  بــە 
و  خوێندنــەوە 
هــەوڵ  پێشــکەوتن  
کۆمەڵگــە  گۆڕانــی  بــۆ 
بــدەن کــە ئــەوە تەنیــا 
بــەوان ناکرێ و ئەرکی 
بنەماڵــە  سەرشــانی 
ڕێکخراوەکانــی  و 
و  ژنــان  بــوواری 
مندااڵنــە کــە  زانیــاری 
خۆیــان  ئاگاهــی  و 

بنێرنــە  زانــا  و  ئــاگا  کچانێکــی  بتوانــن  تــا  ســەرێ  بەرنــە 
و  بــاوەڕ  و  درووســت  پــەروەردەی  و   کۆمەڵگــەوە 
بــدەن. نیشــان  پــێ  درووســتیان  ڕێگــەی  ئــەوان  بــە  ئیعتمــاد 
پیرۆزبایــی  لەگــەڵ  کوردســتان  دێموکراتــی  ژنانــی  یەکیەتیــی 
کوردســتان  کچانــی  و  جیهــان  کچانــی  هەمــوو  لــە  ڕۆژە  ئــەم 
کــە  دابــێ  ڕۆژێــک  کــە  دەخــوازێ  ئــەوە  هیــوای  بەتایبەتــی، 
بــە  ئازادانــە  نەخشــین  بــاڵ  پەپوولــەی  وەک  کچــان  هەمــوو 
بــاری  ژێــر  لــە  و  ســەرێ  بەرنــە  کات  دڵخۆشــییەوە  و  ســەما 
نەچەوســێنەوە. بەنەماڵەییــدا  و  ئایینــی  ســەرکوتێکی  هیــچ 
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٢٥ نۆڤامبــری هەمــوو ســاڵێك بۆنەیــەک بــۆ ڕیزگرتــن لــە خەبــات 
و تێكۆشــانی بــێ وچانــی ژنــان لــە سەرانســەری جیهاندا لــە پێناوی 
و  مافەكانیــان  پێشــێلکردنی  و  توندوتیــژی  بەرەنگاربوونــەوەی 
هەوڵدان بۆ گەیشتن بە یەكسانیی ڕەگەزی لە نێوان مرۆڤەكاندایە.
ــەن ڕێکخــراوی  ــە الی ــی ل ــە ســاڵی ١٩٩١ی زایین ــە ل ــەو ڕێكەوت ئ
بــە  جیهانــی  بۆنەیەکــی  وەکــوو  یەکگرتووەکانــەوە  نەتــەوە 
کــرا. دیــاری  ژنــان  بــە  دژ  توندوتیــژی  نەهێشــتنی  مەبەســتی 
بابەتــی توندوتیــژی دژ بــە ژنــان مێژوویەکــی دوور و درێــژی 
هەیــە و لــە واڵتانــی جیهانــدا پرســێکی گشــتگیرە کــە بــە پێــی 
هەلومەرجــی سیاســی، کۆمەاڵیەتــی و ئابووریــی و هتــد ڕەهەنــدی 
بەرەنگاربوونەوەشــی  پێیــە  بــەو  و  دەگرێــت،  خــۆ  لــە  جیــاواز 
ئەرکێکــی مێژوویــی و ئینســانی بــۆ هەمــوو کۆمەڵــگای مرۆڤایەتییە.
 توندوتیژی دژ بە ژنان لە ئێران و واڵتانی دیکەی زاڵ بە ســەر 
کوردســتاندا بەشــێک لە تایبەتمەندییەکانی سیســتمە سیاســییەکان، 
کولتــووری کۆمەڵگاکانــە  نەریتــە کۆمەاڵیەتییــەکان و  یاســاکان، 
بیرکردنــەوەی  نێــو  نائاگایانــە چۆتــە  یــان  ئاگایانــە  کــە مخابــن 
تاکەکانیــش و زۆر جــار لــە هەڵســوکەوتی تاکــەکان لــە بنەماڵــە و 
کۆمەڵــگا و لــە پرۆســەی بەڕێوەبردنــی واڵتیشــدا ڕەنــگ دەداتــەوە.
لــە  پــڕ  درێــژی  و  دوور  مێژوویــی  پاشــخانێکی  ســەرباری 
ــە ســەرکاری  ــران و کوردســتاندا، هاتن ــە ئێ ــان ل ــۆ ژن ــی ب نەهامەت
ســەر  بــاری  وەک  ئیســالمی  کۆمــاری  کۆنەپەرەســتی  ڕیژیمــی 
بــاری هەمــوو دەردانیــش، ژیــان و چارەنووســی ژنانــی خســتە 
نەریتــی  کۆنەپەرەســتانە،  یاســای  کوچکــەی  ســێ  بــەردەم 
و  حکوومــەت  ئیدئۆلۆژیکــراوی  بــە  ئایینــی  و  دواکەوتوانــە 
و  خەبــات  لــە  زۆریــان  قوربانییەکانــی  ماوەیــەدا  لــەو  ژنــان 
داوە. دژەمرۆییــەدا  سیســتمە  ئــەو  بەرەوڕووبوونــەوەی 
ئــەو سیســتمە سیاســییەی كــە ئێســتا وەكــوو وەیشــوومەیەك 
باڵــی بەســەر واڵتەكەمانــدا كێشــاوە، هــەم میراتگــری كۆمەڵێــك 
داب و نەریتــی پیاوســاالرانەیە كــە خۆبەخــۆ دژ بــە ویســتی ڕەوا 
و ئەمڕۆیــی ژنانــی یەكســانیخواز كار دەكات و هــەم بــۆ خــۆی 
بەرهەمهێنــەری كولتــوور و عەقڵیەتێكــی ئیدئۆلۆژیكــە كــە ژن لــەو 
كولتــوورەدا خاوەنــی هیــچ مافێــك و هەڵگــری هیــچ بایەخێكــی 
بــۆ  كۆیلەیــەك  و  كااڵ  و  ئامــراز  وەكــوو  تەنیــا  و  نیــە  مرۆیــی 
خزمەتكــردن بــە پیــاوان و دەزگای بەرهەمهێنانــی حەشــیمەتێكی 
گوێڕایــەڵ بــۆ بەردەوامــی و مانــەوەی سیســتم چــاوی لــێ دەكرێت.
بــۆ  ئــەو سیســتم و کولتــوورە دواکەوتــووە  لــە دیارییەكانــی 
ژنــان دەتوانیــن ئامــاژە بــۆ هەاڵواردنــی جێگیرکــراو لــە یاســاکانی 
ژیانــی هاوژینــی، میــرات، یاســای فرەژنــی، ســیغە و هاوشــێوەکانی 
ــی  ــە و ژیان ــە بنەماڵ ــە پێگــەی ژن ل ــەت ب و یاســاكانی دیكــەی تایب
هاوبەشــدا، قەســاس و حــەد و تەعزیــر و خوێنبایــی، ڕەواییــدان 
لــە  ئازاردانــی سێكســی  و  دەســتدرێژی  نامووســی،  قەتڵــی  بــە 
شــەقام و زیندانــەکان و ئیداراتــی حکوومەتــی و هەمــوو بــوار 

و قوژبنەکانــی ژیــان لــە ئاســتی گشــتی و تایبەتــی کۆمەڵــگادا، 
بەردبارانكــردن، ســەرکوتکارییەکانی گەشــتی ئیرشــاد، کەڵــکاژۆ 
وەرگرتــن لــە ژنــان بــۆ مەبەســتی سیاســی، حیجابــی زۆرەملــی 
ــە  ــان ل ــازادی ژن ــە و ئ ــۆ بەشــداریی چاالكان ــان ب و بەربەســت دان
ــن  ــدا بكەی ــووری و كۆمەاڵیەتی ــی سیاســی و كولت ــی ژیان بوارەكان
دووتوێــی  لــە  دەتوانیــن  ژنــان  لەســەر  کارتێکەرییەکانــی  كــە 
و  ژنــان  مافەكانــی  پێشــێلكردنی  بــە  پێوەندیــدار  هەواڵەكانــی 
ــوو تووشــبوون  ــان وەك ــی ژن ــە ژیان ــدار ب كارەســاتەكانی پێوەندی
کــە  ببینیــن  خەمۆكیــدا  و  خۆكــوژی  ســڕكەرەكان،  مــادە  بــە 
بەشــێكی زۆر كــەم لــەو ڕاســتییانە لــە ڕاپۆرتــی ڕێكخراوەكانــی 
دەداتــەوە.  ڕەنــگ  نێودەوڵەتیــدا  و  نێوخۆیــی  مرۆڤــی  مافــی 
لــە وەهــا كۆمەڵــگا و سیســتمێكدا ژنــان و پیاوانــی یەكســانیخواز 
ئەركێكی زۆر قورسیان بۆ هەڵگرتنی بەربەستەكان لە ئەستۆیە و 
لەگەڵ هەڕەشە و گوشاری سیستمی سیاسی و توێژی كۆنەپارێز 
و دواكەوتــووی كۆمەڵــگا بــەرەوڕوو دەبنــەوە كــە چــاوی بــە دیتنــی 
پێناســەیەكی نــوێ و مرۆڤســاالرانە بــۆ پێگــەی ژن و پێكهێنانــی 
هەڵنایــەت. پیــاودا  و  نێــوان ژن  لــە  ڕاســتەقینە  هاوســەنگییەكی 
كوردســتان  و  ئێــران  خەباتــكاری  ژنانــی  ئەوەشــدا  لەگــەڵ 
ڕاوەســتاون  خۆیــان  مافەكانــی  لــە  داكۆكــی  بــۆ  بوێرانــە 
هــۆی  نەبۆتــە  هەرگیــز  خەباتــە  ئــەو  قورســی  تێچــووی  و 
ئــەوەی كــە ژنــان لــە داوا ڕەواكانــی خۆیــان پاشــگەز ببنــەوە.
ــی كۆســپەكانی  ــۆ البردن ــان ب ــی ژن ــدا خەبات ــەم ســااڵنەی دوایی ل
ڕۆژ  دوای  لــە  ڕۆژ  مافەكانیــان،  وەدیهێنانــی  ڕێــگای  ســەر 
هەمــوو  خەباتــی  پێشــەنگی  و  دانەبــڕاو  بەشــێكی  بۆتــە  زیاتــر 
و  چۆكداهێنــان  بــە  بــۆ  پێشــێلكراوەكان  مــاف  توێــژە  و  چیــن 
ڕووخاندنــی سیســتمی ســەرەڕۆ و دژەمرۆیــی كۆمــاری ئیســالمی. 
لــە ٢٥ی نۆڤامبــری ئەمســاڵدا، ئێمــە وەكــوو ناوەنــدی هاوكاریــی 
شــەرمەزارکردنی  وێــڕای  ئێــران  كوردســتانی  حیزبەكانــی 
هەرجــۆرە هەنــگاو، یاســا، نەریــت، بیرکردنــەوە یــان کردارێکــی 
کەرامەتــی  و  پێگــە  و  کــە شــکۆ  یــان سیســتماتیک  تاکەکەســی 
مرۆیــی ژنــان بکاتــە ئامانــج، یــان هەڕەشــە لــە تەناهیــی دەروونــی و 
جەســتەییان بــکات، پشــتیوانیی خۆمــان لــە هەمــوو داوا ڕەواكانــی 
ــان بــۆ پێكهێنانــی كۆمەڵگایەكــی بەختــەوەر و ژیانێكــی مرۆیــی  ژن
لــە ڕاســتیدا داواكاری و ویســتی هەموومانــە، دەردەبڕیــن. كــە 
پەیامــی یەکیەتیــی ژنانــی دێموکراتــی کوردســتان بــە بۆنــەی ٢٥ی 
نوامبــر ڕۆژی جیهانــی بەرەنگاربوونــەوەی توندوتیــژی دژی ژنــان 
ڕێکخــراوەی نەتــەوە یەکگرتــووەکان لــە ١٧ی ئۆکتۆبــری ســاڵی 
نوامبــری  بــە زۆرینــەی دەنــگ، ڕۆژی  ٢٥ ی  ١٩٩١ی زایینــی 
توندوتیــژی  بەرنگاربوونــەوەی  ڕۆژی  وەک  ســاڵێکی  هەمــوو 
دژی ژنــان دیــاری کــردوە، بــە دروشــمی  "نــا بــۆ توندوتیــژی 
دژی ژنــان"  لــەو پێوەندییــەدا  ســااڵنە بــە چاالکــی جۆراوجــۆر 
و پێکهێنانــی کــۆڕو کۆبونــەوە ســەبارەت بــە وشــیارکردنەوەی 

ڕاگەیەندراوی ناوەندی هاوكاریی حیزبەكانی كوردستانی ئێران
بە بۆنەی ٢٥ی نوامبر، ڕۆژی جیهانیی بەرەنگاربوونەوەی 

توندوتیژی دژ بە ژنان
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کۆمەڵگــە ئــەو یــادە دەکرێتــەوە .ئــەو ڕۆژە بەهــۆی  ڕووداوی 
لــە  میرابــاڵ  خوشــکانی  ئێعدامــی  و  ئەشــکەنجە  مێژوویــی 
واڵتــی دۆمینیکــەن و هەوڵــی خەمخۆرانــی بــواری ژنــان بــووە 
بــۆ  زیاتــر  پێداگــری  بــۆ  ڕۆژێــک  دەستنیشــانکردنی  هــۆکاری 
ئەگەرچــی پرســی  ژنــان،  توندوتیــژی دژی  بەرەنگاربوونــەوەی 
ســااڵنێک  وێــڕای  ئێســتا   تاوەکــوو   ئاریشــەکانیان،   و  ژنــان 
تــەواوی  بــە  هێشــتا  جیــاواز  واڵتانــی  لــە  خەباتــی جۆراوجــۆر 
پێــی کۆمەڵێــک هــۆکاری وەک   بــە  بــەاڵم   نەکــراوە  چارەســەر 
هەڵکەوتوویــی جوغرافیایــی و دەســەاڵتی حاکــم لــەو واڵتــەدا و داب 
و نەریتــەکان، شــێواز و ڕێــژەی ئــەو توندوتیژیانــە دەگــۆڕدرێ.
هــەر لــە ســەرەتای مرۆڤایەتییــەوە توندوتیــژی هەبــووە بــەاڵم 
توندوتیــژی دژ بــە ژنــان نمونــەی بەرچــاوی ئــەو توندوتیژییانەیــە 
و  هەیــە  کۆنەپەرەســتییان  دەســەاڵتی  کــە  واڵتانــەی  لــەو  کــە 
یاســاکانیان بــە سیســتمی دیکتاتــۆری داڕێــژراوە و تێکــەڵ بە  ئایین 
کــراوە، دێموکراســی بوونــی نییــە و ئــەو دیاردەیــە دەگاتــە لووتکــە.
مــاوەی  لــە  کــە  بەرچــاوە  نموونــەی  ئێــران  پێوەندییــەدا  لــەو 
کۆمــاری  ڕێژیمــی  دەســەاڵتداری  دەیــەی  چــوار  لــە  زیاتــر 
ئیســالمیدا توندوتیــژی بەشــێکی جیانەکــراوەی ئــەو ڕێژیمەیــە و 
ــی  ــە یاســا دژە ژنەکان ــە سیســتەمە سیاســیەکەی و هــەم ب هــەم ب
کــە لەســەر بنەمــای ئاییــن لەبەرژەوەنــدی خــۆی دایرشــتوون. 
ئەگــەر چاوێــک بــە یاســاکانی ئێرانــدا بخشــێنین، هەاڵواردنــی 
ڕەگــەزی لــە بەنــد بــە بەنــدی یاســاکانی کۆمــاری ئیســالمیدا هەیــە 
و سیاســەتی جیاکردنــەوەی قوتابخانــە و زانکــۆکان، پشــتگیری 
پیــاو،  و  ژن  نێــوان  لــە  نایەکســانی  و  ناموســییەکان  قەتڵــە  لــە 
ئێــران  لــە  کــە  دیکــە  پێشــێلکاری  دەیــان  و  ســیغە  و  فرەژنــی 
هــۆکاری پــەرە پێدانــی توندوتیژییەکانــن و هــەر دێ و ژنــان زیاتــر 
دەکا. بێدەســەاڵتتر  کۆمەڵگــەش  و  حکومــەت  چوارچێــوەی  لــە 
توندوتیــژی و دواهاتەکانــی كاریگــه ری لــه  ســه ر  كه ســایه تی 
كۆســپێك   ده بێتــه   و  داده نێــت  کۆمەڵگــە  دواتــر  و  منــداڵ  و  ژن 

ســەردەمێک  لــە  ئێمــە  واڵتــە.   ئــەو  بەرەپێشــچوونی  بــۆ 
مرۆڤایه تــی  کــە  دەزانیــن  هەموومــان  ئیتــر  کــە  دەژیــن  دا 
به تایبه تــی  و  تاكــه كان  هه مــوو  توانــای  و  هێــز  بــه   پێویســتی 
ودادپــەروەر  تەندرووســت  كۆمه ڵگه یه كــی  تــا  هه یــه ،  ژنــان 
. دابمه زرێــت  جیاوازییــەک  چه شــنه   هــه ر  لــه   دوور  بــه   و 
 هــەروەک دەبینــرێ پــاش زیاتــر لــەدوو دەیــە لــە دەرچوونــی ئــەو 
ــان جــۆر و  ــی جیه ــە بوون ــەڵ پێشــکەوتن و مۆدێرنیت ــارە، لەگ بڕی
شــێوازی تری توندوتیژی دێتە گۆرێ، هەر بۆیە لە ئێســتادا  ژنان 
ــەت  ــک و تەنان ــەن دەســەاڵت و خەڵ ــە الی ــەوە ل ــەڕی بێبەزەیی بەوپ
کۆمەڵگــەش توندوتیــژی بەرامبــەر دەکــرێ. بــەاڵم ســەرەڕای ئــەو 
هەمــوو بەربەســت و کــۆت و بەندانــە کــە بــۆ کەلەپچــە کردنــی 
ژنــان دانــراوە دەبــێ ژنــان وێــڕای توێژەکانــی دیکــەی کۆمەڵگــە لــه  
هه مــوو بــواره  فه رهه نگــی و كلتــوری و ئابــوری و سیاســی و .... 
هتــد.. بتوانــن چاالکانــە به شــدار بــن و ببنــە پێشــەنگی مرۆڤایەتــی. 
ــۆ  ــك ب ــچ یاســا و رێســا و ناوه ندێ ــران، هی ــه  ئێ ــه وه ی ل ــەر ئ لەب
پشــتگیری و هۆشــیار کردنــەوەی ژنــان بوونــی  نییــه ، ئەرکــی 
هەمــوو تاکەکانــە بــە ژن و پیــاوەوە هــەوڵ بــۆ دانانــی یاســایه كی 
بــە وشــیار  بــدەن و  دادپەروەرانــە  و په روه رده یه كــی دروســت 
ــە  ــژه كان و ب ــن وتوێ ــوو چی ــه  هه م ــاری ب ــی زانی ــه وه  و پێدان كردن
تایبەتــی ژنــان هەوڵــی کەمڕەنگکردنــەوەی توندوتیژییــەکان بــدەن.

دادپــەروەری  و  یەکســانی  کاتێــک  دا  لەکۆمەڵگــە    
هەمــوو  بــۆ  تێیــدا  ئەرکــەکان  و  مــاف  کــە  دی  دێتــە 
بــن. یەکســان  ڕەگــەزی  جیــاوازی  بەبــێ  تاکــەکان 
وایــە  پێــی  کوردســتان  دێموکراتــی  ژنانــی  یەکیەتیــی 
لــە  ژنــان  ڕێکخراوەکانــی  هەماهەنگــی  و  یەکگرتوویــی 
دەتوانــێ  مەدەنــی،  چاالکانــی  و  کوردســتان  ڕۆژهەاڵتــی  
بــکا. پرســە  ئــەو  چارەســەرکردنی  خزمــەت   باشــترین  

خۆمــان  سەرشــانی  ئەرکــی  بــە  پێوەندییــەدا  لــەو 
دەزانیــن کــە لــە هــەر گۆڕەپانێکــی خەباتــە ڕەواکەمانــدا 
و لــە هــەر تریبوونێكــەوە كــە لــە بەردەســتماندا بێــت، 
دەنگمــان بخەینــە پــاڵ دەنگــی هــاواری مافخوازانــەی 
خەباتــی  و  واڵتەكەمــان  ئازاردیتــووی  ژنانــی 
و  داخوازییەكانیــان  و  مــاف  دابینبوونــی  بــۆ  ئــەوان 
گەیشــتن بــە ژیانێکــی ئاســوودە و دوور لــە ئــازار و 
ــی  ــات و ئەرک ــە خەب ــڕاو ل ــە بەشــێکی دانەب هەڕەشــە ب
ــن. ــان دەزانی ــکەوتنخوازانەی خۆم ــگێڕانە و پێش شۆڕش
ســاو لــە ژنانــی مافخــواز و خەباتگێــڕی واڵتەكەمــان 
یەكســانیی  بــۆ  خەبــات  بێــت  ســەركەوتوو 
ژنــان بــە  دژ  توندوتیــژی  نەهێشــتنی  و  ڕەگــەزی 

ــران ــتانی ئێ ــی كوردس ــی حیزبەكان ــدی هاوكاری ناوەن
زایینــی ٢٠٢١ی  نۆڤامبــری  ٢٥ی 
هەتــاوی ١٤٠٠ی  ســەرماوەزی  ٤ی 
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منــداڵ  مێللــی  ڕۆژی   " لەگــەڵ  بــوو  هــاوکات  ڕەزبــەر   ٢٢  
. ڕەش"  کوچکــە   " پارکــی  لــە  نەمــام  چاندنــی  و  تــازەالوان"  و 
منــدااڵن ماســکیان دانابــوو بــەاڵم چاوەکانیــان گــەش و پــڕ بــوو 
لــە وزە و دەمیــان بــە بــزە لەبــۆ گاڵتــە و گەمەبــوو. لەترســی 
بــە  بــوو  یەکەمجــار  و   شــاردبۆوە  خۆیــان  کۆڕۆنــا  پەتــای 
کــەش و هــەوای پارکــی  "کوچــک ڕەش " دڵیــان گەشــایەوە و 
بــە میهرەبانــی و خۆشــی یەکتــرەوە هەڵدەمــژی.  ئوکســیژێنیان 
گەشــەی چاوەکانیــان پــڕ لــە قســە و شــەوق بــوو و بــە دەســتە 
ناشــت. دۆســتایەتیان  و  بــرادەری  نەمامــی  بچووکەکانیــان 
و  منــداڵ  ڕۆشــنبیری  ناوەنــدی   " بەڕێوبــەری  بۆنــەوە  بــەم 
تــازەالوان"  خاتــوو شــێخی کۆڕێکیــان دامەزرانــد کــە چەندیــن 
منــداڵ و تــازەالو، شــاعیران و نووســەرانی منــداڵ و تــازەالوان 
و چەندیــن بەرپرســی ســنە، خاتــوو ئاســۆ شــەعبانی بەرپرســی 
ڕێکخــراوی جوانــکاری و دیمەنــی جوان لە شــارەداری، شــارەداری 
ناوچــەی ســێ ســنە ئاغــای ســاعێدپەنا، ئاغــای نەجەفــی بەرپرســی 
شــارەداری،  بەشــی  وەرزشــی  و  کۆمەاڵیەتــی  و  فەرهەنگــی 
بەشــداربوون. هونــەری  حــەوزەی  بەرپرســی  مــورادی  ئاغــای 

گەیالنــی،  شــیالن  میرمنــدااڵن:  و  منــداڵ  شــاعیرانی   
وەزیــری،  لەیــال  چایچــی،  ســیمین  عوســمانپوور،  کولســووم 
ئاســۆ  و  غواڵمــی  خاتــوو  ســاڵحی،  الوالو  ســادقی،  گواڵڵــە 
جوانتــر  پارکیــان  ڕەنگــی  کوردییــەوە  جلوبەرگــی  بــە  ناســری 
بــوو. بچکۆلەکانــی  میوانــە  خانەخێــوی  کوچــک ڕەش  کردبــوو. 

 لــەم یەکگرتنــەدا خاتــوو شــێخی بەرپرســی ناوەنــدی ڕۆشــنبیری 
منــداڵ و تــازەالوان وتارێکــی ســەبارەت بــە ڕۆژی میللــی منــدااڵن 
گەیالنیــش وەک  کــرد.  شــیالن  پێشــکەش  درەخــت  چاندنــی  و 
شــاری  تازەالوانــی  و  منــداڵ  نووســەرانی  و  شــاعیر  نوێنــەری 
ســنە، وتارێکــی ســەبارەت بــە چانــدن و ناشــتنی نەمــام لــە وەرزی 
پاییــز ڕاگەیانــد و وتیشــی منــداڵ هــەر لــەو تەمەنــەوە فێــری ژینگــە 
پارێــزی و واڵتپارێــزی دەبــن. دەشــێ منــداڵ فێــری کــردەوەی 
جــوان، حورمــەت دانــان بــۆ درەخــت و سرۆشــت بزانــن هەتــا لــە 
تەمەنــی گەورەیــی دا مرۆڤێکــی ئەوینــدار بــە ژینگــە و نیشــتمان بــن.
و  گەیالنــی  شــیالن  میــوان  بەرپرســی  چــەن  کۆتاییــدا  لــە   
شــاعیرانی ناوبراویــان خــەاڵت کــرد. پێشکەشــکاری بەرنامەکــە 
خاتــوو زارێعــزادە  یــادی شــاعیرە میوانەکانــی مندااڵنــی ســەقزیان 
کرۆنــاوە  پەتــای  هــۆی  بــە  نەیانتوانیبــوو  کــە  کــرد  پیــرۆز 
ســەفەر بکــەن و لــە شــاری " ســنە" دا بەشــداری کــۆڕی منداڵــە 
خۆشەویســتەکانی کوردســتان بــن. وەک: خاتــوو مریــەم یەتیمــی، 
فاتمــە حێجــازی، موفیــدە مەزهــەر و   عەبدولڕەحمــان فەهیمــی.
بــە  یەکــەو  هــەر  هاوڕێیانــی   و  گەیالنــی   شــیالن 
دا. ئاویــان  و  ناشــت  نەمامێکیــان  منداڵێــک  هــاوکاری 
 بەرپرســی ناوەنــدی ڕۆشــنبیری منــداڵ و تازەالوانــی " ســنە" 
نــاوی شــاعیرەکانی بــە نەمامەکانــەوە گرێــدا. تــازە الوێــک گۆرانــی 
پێهــات. کۆتایــی  مندااڵنــەوە  دڵخۆشــی  بــە  کۆڕەکــە  و  گــوت 

شیالن گەیالنی ٢٢/ ٧ /١٤٠٠ ڕەزبەر

 ڕۆژی ناشتنی نەمام لە پارکی » کوچکە ڕەش«ی
سنە، بەهاری بە مندااڵن و تازەالوان بەخشی
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لەمنداڵیــەوە  هــەر  ســنەیە.  شــاری  خەڵکــی  وزیــری  لەیــال 
هــۆی  بۆتــە  ئەمــە  هه بــووە،  شــێعر  بــۆ  زۆری  هۆگریەکــی 
نووســینی  بــە  بــکا  دەســت  الویــدا  ســەردەمی  لــە  کــە  ئــەوەی 
ده دات. نووســین  هەوڵــی  بــواره دا  لــەم  ســااڵنێکە  شــێعر، 

به یه کــه وه ،  مۆســیقا  موســیقیەوە،  و  شــێعر  پێوەنــدی  بەهــۆی 
ــری ســێتار. ــی ئامێ ــی موســیقی و ژەنین ــە فێربوون دەســتی کــرد ب
وەکــوو  مامۆســتایانێک  چاوەدێریــی  لەژێــر  خاتوونــە  ئــەو 
نەزەرگاهــی«  ســابیری  و  ســاعد  بەهرامــی  تاهیــری،  »عەلــی 
ــدووه ،  ــه م مامۆســتایانه  خوێن ــی له سه رده ســتی ئ زانســتی مووزیک
هــەر  ئامێره که یه تــی.  هاوڕووحــی  ســاڵه   پانــزه   لــه   زیاتــر 
کۆمەاڵیەتــی«  »ئابــووری  لەبــواری  خوێندەواریەکانــی  چەنــد 
لــە  لێکــرد  وای  به موســیقا  ئــەو  عیشــقی  بــەاڵم  ته واوکــردووه  ، 

درێــژە  موســیقی  کارناس)به کالۆریــۆس(ی  بــواری 
بەخوێنــدن بــدا تــا بەهــۆی زانســتە ئاکادمییەکانــی 
بەئامانجەکانــی  بەموســیقی،  ســەبارەت  خــۆی 
بخوڵقێنــێ. هونــەری  ئاســەوارێکی  و  بــگات 
بــۆ  لیــرك(  ته رانە)شــیعری  نــوێ،  هۆنــراوەی   
و  دانەبــڕاوە  مناڵــی  دنیــای  لــە  و  دائەنــێ  ملــۆدی 
موســیقی  لێکــردووە  وای  رۆحییــە  هۆگــری  ئــەم 
ـ " کــە پەلێکــی جیــا و  "ئــۆرف ـ موســیقی منــااڵن 
گرینگــە لەموســیقیدا و بەشــێوەی پســپۆڕانە کاری 
هــۆی  بۆتــە  ئەزموونەکــەی  کــردووە،   لەســەر 
ــدااڵن  و هەروەهــا بەوێنــە,  ــۆ من نووســینی شــێعر ب
و  کــراون  ســاز  شــێعرانە  ئــەو  ئاهەنــگ  و  نــۆت 
دا  مۆزیــكاڵ  دی  ســی  و  کتێــب  چێــوەی  لەچــوار 
به شــێکی چــاپ بــووه  و به شێکیشــی ئامــادەی چاپــه .
وه زراری:- له یــال  هونه رییه کانــی  لــه کاره  

١-  کتێبە چاپ کراوەکانی:
·  کتێبی "مشکی خرتۆڵێ و میدادی ئاقڵ "بۆ 

مندااڵن ساڵی ١٣٨٦ ی هەتاوی.
· کتێبی "بووکەکەم " لە گەڵ سی دی موزیقاڵ بۆ 

مندااڵن لە ساڵی ١٣٩١ ی هەتاوی
کتێبە ئامادە کراوەکان بۆ چاپ.

 ئه م په رتووکانه ش ئاماده ن بۆ چاپ:-
· "ئاوازی مندااڵن " کتێب و سی دی موزیكاڵ بۆ 

مندااڵن, ئاهەنگسازی کراوە و لەالیەن شاعیرەوە بۆ 
فێر بوونی موزیکی منااڵن بەکاردێت.

· "وەرزەکان "
· کۆرپە کان جوانن.

·  کـــایە
· " دوو ووشـەم ماوە ،لەباران دابـەزم "کتێبی شێعری نوێی 

کوردی.
٢- چـــاالکییە هونەریەکان:-

· یه كێك له دامه زرێنه رانی ئەنجومەنی ئەدەبی ئاوێنەی 
کوردستان له سنه .

·
 نووســەر و بێــژەری دوو فیلمــی موســتەنەدی کــوردی, به ناوی ) 
لەپێناوی ژیاندا ( و )مێژووی سەنتوور ( لەساڵی ١٣٨٨ ی هەتاوی.
و   ) تــار  ســێ   ( ئامێــری  لەبــواری  موزیــك  مامۆســتای   ·
موســیقی )ئــۆرف- مووزکــی منــدااڵن (،بەپێشــینەی زیاتــر لــەدە 
ســاڵ وانــه  وتنــه وه ی موزیــك  لەکانوونــی پەروەردەیــی فیکــری 
و فێرگــه ی تایبه تییه کانــی موزیــك لەشاره کانی)ســەقز و ســنە(.

لــــەیال وه زیـــــری شــاعیر و ژەنیــار
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