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ئاوڕێک له  ڕابردوو ، هیوایه ک بۆ داهاتوو

بۆ پێشکه وتن و گه شه کردنی  پڕۆسه یه کی سیاسی، به شداریی هه موو چین و تۆێژه کانی کۆمه ڵگا له سیاسه تدا پێویستهو ڕیشه ی 

پرۆسه ی سیاسیدا  له  ژنان  به شداریی  ئه م کۆمه ڵگایه وه  سه رچاوه ده گرێ.  رابردووی  له  فه رهه نگی- سیاسیی هه ر کۆمه ڵگایه ک 

به  درێژایی مێژووی جوواڵنه وه ی کورد له  ڕۆژهه اڵتی کوردستان و   له  قۆناغه  جیاجیاکانی  خه باتی حیزبی دێموکڕاتی کوردستاندا  

بۆته  هۆکارێک بۆ به هێزکردنی بڕیاروه رگرتن له سه ر ڕووداوه کان و هه روه ها ڕێگایه که بۆ هاوخه باتی و  هه وڵ بۆ ژیانێکی ئارام و 

به رابه ر له  داهاتوودا. به شداریی ژنان له  خه باتدا تا  ئێستاش خاوه نی بایه خه و  ژنانی ڕۆژهه اڵتی کوردستان وه کوو ژنانێکی چاالک و 

خاوه ن مێژوو که  خاوه نی قورسایین به  جۆرێک تێکۆشانیان له  بارودۆخی ئێستادا له  نێو کۆمه ڵگادا جێی گرتوه.  ئه گه ر هێندێک 

بگه ڕێینه وه  بۆ دواوه   له  25 ی گه الویژی سالی 1324ی هه تاویدا به رامبه ر به  16ی ئووتی 1945ی زایینی که  حیزبی دێموکراتی 

کوردستان  دامه زرا ئه و حیزبه  بوو به  نوخته  گۆڕانێکی گرینگ بۆ سه ر ژیانی کۆمه اڵنی خه ڵکی کوردستان چه ندین هه نگاوی 

هه ڵگرت به ره و به شدارکردنی ژنان له ژیانی کۆمه اڵیه تیداو حیزب به  پێکهێنانی ڕێکخراوێکی ژنان په ره ی به چاالکی یه کانی خۆی 

دا.  ته نانه ت له کاتی به ڕێوه چوونی ئاهه نگی `سه ربه خۆیی کوردستان` دا که  چه نده ها که س له  که سایه تی یه کانی ئه و سه رده م 

وتاره کانیاندا  له   ئه وان  بوون،  مامۆستای خوێندنگه ی کچان  ژنیش هه بوون هه ردووکیان  دوو  نێویاندا  له   کرد  پێشکه ش  وتاریان 

ڕێزیان له سه ربه خۆیی کوردستان  گرت و له سه ر پێویستیی به شداریی چاالکانه ی ژنان له خه باتدا پێیان داگرت. هه روه ها ژنانیش 

به  پشتیوانیی ڕێبه رانی ئه و سه رده م و له  هه مووشیان زیاتر شه خسی پێشه وا قازی محه مه دو خیزانه که ی مینا خانم ڕێکخراوێکیان 

پیاوسااڵرو سوننه تی  فیئۆدالیستی و  که  کۆمه ڵگه که مان کۆمه ڵگایه کی عه شیره یی و  له  سه رده مێکدا  ئه ویش  دامه زراند  بۆ خۆیان 

کۆیالیه تی و  له م   خۆیان  کۆمار  حیزب و  ڕێبه رانی  هیممه تی  به   باش و  زۆر  شێوه یه کی  به   توانیان  1946ژنان  ساڵی  به اڵم  بوو. 

کاته وه   له و  هه ر  مه یدان و  هاتنه   تازه وه   وره یه کی  وزه و  به   بکه ن و  ده رباز  کورده وای  کۆمه ڵگای  سوننه تییانه ی  داب ونه ریته  

به   زۆره   سااڵنێکی  کوردستان  ڕۆژهه اڵتی  له   ژنان   . کوردستان  ڕۆژهه اڵتی  له   ئایدۆلۆژی یه ک  به   بووه   ژن  ڕزگاربوونی  بیرۆکه ی 

ناوی  ژێر  له   که وتوون و  خۆیان  ئازادی یه کانی  ماف و  دوای  وه   دیموکڕات   حیزبی  ڕیزه کانی  دڵسۆزانی  خه مخۆڕان و  پشتیوانیی 

یه کیه تیی ژنانی دیموکڕاتی کوردستان که  ده کرێ بڵێین هاوته مه نی کۆماری کوردستان له  مهاباده  دژی ڕێژیمه کانی ئیستبدادی ، 

پاشایه تی و کۆنه په رستیی کۆماری ئیسالمیی ئێراندا ڕاوه ستاون . به  تایبه تی ژنان له  ماوه ی سێ ده یه ی ڕابردوودا زۆرتر هه وڵیان 

ژنان و چ  بۆ  کارکردن  ئاست  له   بخه ن و چ  ڕێک  ئێستاکه   بارودۆخی سیاسیی  گه ڵ  له   به  شێوه یه کی سه رده میانه تر خۆیان  داوه  

. ژنان پاش شوڕشی  له  پێناو خه بات بۆ ڕزگاری گه ل و بزووتنه وه ی خه باتکارانه ی خه ڵکی له  کوردستاندا خۆیان به  هێز بکه ن 

تا  ئێستا  وه ک هێزی پێشمه رگه  له  مه یدانی به رخۆداندا بوون ئێستاش که   گه النی ئێران سه ره ڕای هه موو کۆسپ و به ربه ستێک 

ئه ر کیان پێ سپێردراوه.  له  ئۆرگانه کانی حیزبیدا سازمان دراون و  به  خۆشی یه وه   نییه  ژنان  قۆناغی خه باتمان خه باتی چه کداری 

خه باتکارو  ژنانی  لێک  نیزیک  کردنه وه ی  بۆ  چه ترێک  ببێته   داوه   هه وڵی  به رده وام  ئێستا  تا  دێموکڕات  حیزبی  خۆشی یه وه   به  

له  سه ر  ئه و ڕه خنه یه   ئه گه ر  بیروڕایان هه بێ.  ئاڵوگۆڕی  یه کتری بکه ن و  بتوانن هاوکاری  زیاتر  ئه وه ی  بۆ  یه کتری  له   هاوئامانج 

حیزبه کان هه یه که  ژنان له  حیزبه کاندا پێگه یان الوازه  ئێستاکه  ده کرێ بڵێێن هێندێک بارودۆخه که  گۆراوه.  ژنان له  هه وڵدان که 

ئامرازێک نه بن بۆ ڕازاندنه وه ی سیمای حیزب و له  چوارچێوه یه کی به رته سکدا ده سه اڵتیان هه بێ. به  پێچه وانه ،ئیستا که  ژنانی 

پراکتیکدا  بواری  له   ژنانی خه باتکار  ئێستاکه    . کردۆته وه   بۆ خۆیان  ئینترناسیۆنال سووسیالیستدا جێگایان  ڕێکخراوی  له   حیزب  

ڕۆڵ و ده وریان  له  خه باتی سیاسیدا هه یه . حیزبی دیموکڕاتی کوردستان له  ئێستادا به  که ڵک وه رگرتن له  میکانیزمی هه اڵواردنی 

پۆزه تیڤ واته  ته بعیزی موسبه ت حه ولی داوه  ڕێژه یه ک له  ژنان له  ئاستی سه ره وه ی ده سه اڵتدا جێگیر بکاوئه گه رچی ڕوانگه ی 

جۆراوجۆر له  سه ر ئه م بڕیاره  هه یه و هێندێک که س زۆر به  باشی نازانن و له  سه ر ئه و ڕایه ن که  به  قه ولی کورده واری زۆری و 

بۆریی زۆر مکانیزمێکی گونجاو نییه  به ڵکوو وا باشتره  که  له  هه وڵی ئه وه دا بین که  ژنانێکی وشیارو نه ترس و چاو کراوه  له  پۆسته  

گرینگه کاندا به شدار بن . هه ڵبه ت ئه مانه  هه مووی ڕوویه کی باسه که ن به اڵم ڕووه که ی دیکه ی باسه که  هێندێک ڕاستیی تێدا هه ن 

که  ده بێ باسیان لێوه  بکرێ ده بێ حیزبه  کوردیه کان و به  تایبه تیش حیزبی دیموکڕات زۆر زیاتر له مانه  مایه  بۆ ژن دابنێ و هه وڵ 

بداو متمانه  به  ئیراده ی ژنان بکات و خۆی له و نۆرمه  کۆمه اڵیه تیه  پیاو ساالرانه ی که  تا به ئێستاش ماونه ته وه  به  ته واوی ده رباز 

بکاو زیاتر له  ڕابردوو خه بات بۆ به رابه ریی نێوان مرۆڤه کان مه به ستم ژن و پیاوه  بکه ن به  ستراتیژی و هه وێنی خه بات و چاالکیی 

نێو حیزبه که یان و ببن به  ده نگێک بۆ ژنان به  مه به ستی ئاگاکردنی کۆمه ڵگا له  مافه کانی ژنان و کێشه کانیان و هه وڵ بدات بۆ به  

خه سار ناسی کردنی کێشه ی ژنان و دۆزینه وه ی ڕێگا چاره کان و سازدانی بااڵنسێکی موناسب و به جێ له  ژیانی مرۆڤی کورد دا به  

ژن و پیاوه وه . پێویسته  حیزبی دیموکڕاتی کوردستان زیاتر له  ڕابردوو هه ست به  به رپرسیارێتی بکات له  ئاست پرسی ژنان و له  

هه وڵی په روه رده  کردنی ژنانی نێو ڕێزه کانی خۆی وڕاکێشان و جه زبی ژنانی چاالکی ده ره وه ی حیزب بۆ الی خۆیدا بێ . حیزبی 

دێموکڕات ئێستاکه  به  خۆشی یه وه  له  بوواری دیپلۆماسی یه وه و له  نێو  کۆره جیهانی یه کانی مافی مرۆڤ جێگه یه کی قورس و شیاوی 

هه یه و هه ر له و سۆنگه یه شه وه  پێویسته  بۆ وه ی له  کاروانی خه بات بۆ به رابه ریی مافی مرۆڤ به جێ نه مێنی پتر له  ڕابردوو پرسی 

ژنان بکا به  یه کێک له  ئامانجه  سه ره کی یه کانی تیکۆشانی. خۆی و هه وڵ بدات خۆی ئابدێت و  به  ڕۆژ بکاته وه  بۆ ئه وه ی له  گه ڵ 

کۆرو کۆمه ڵه  جیهانی یه کانی مافی مرۆڤ هاوپه یمان و هاوئاهه نگ بکا.

  سه رنووسه ر

سه روتار

 ( به  بۆنه ی ٦٧ ساڵ تێکۆشانی ژنان له  حیزبی دێموکڕاتی کوردستاندا  )
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Email : yjd.kurdistan@yahoo.com

پەیوەندی بە یەکیەتی ژنانی دێموکراتی کوردستان

Tel : +964 770 210 3121

پەیوەندی بە سەرنووسەر : 

facebook : helime.resuli
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حەلیمە رەسوڵی: هۆكاری سەرەكی قەیرانی ژنانی ئێران بوونی كۆماری ئیسالمییە 

وارڤین – هەولێر: ژنە چاالكوان و راگەیەندنكاری خۆرهەاڵتی كوردستان خاتوو (حەلیمە رەسوڵی) لە گفتوگۆیەكی رۆژنامەوانی تایبەت بە (وارڤین) 

لە  ژن  گرفتەكانی  سەرەكی  هۆكاری  و  نەناوە  ژناندا  مافی  بە  دانی  وشەش  یەك  بە  تەمەنی  درێژایە  بە  ئێران  ئیسالمی  كۆماری  رایدەگەیەنێت، 

كۆمەڵگەی ئێراندا بوونی كۆماری ئیسالمییە و سەبارەت بە حزبەكانی خۆرهەاڵتی كوردستانیش دەڵێ: قورسایی و هەژموونی پیاوساالرییان پێوە 

دیارە، ئەو  كاركردن و هەما هەنگی نێوان رێكخراوەكانی ژنان لە خۆرهەاڵت و باشووری كوردستان بە پێویست دەزانێت و وردەكاری زیاتر لە بارەی 

رەوشی ژنان و پێگەیان لە خەباتی سیاسی خۆرهەاڵتی كوردستان دەخاتەڕوو.

ئەمەی خوارەوە دەقی گفتوگۆكەیە:

تەوەری یەكەم: ژنان لەناو حزبدا
وارڤین: سەرەتای تێكۆشانی رێكخراوەیی و سیاسییانەی ژن لە خۆرهەاڵتی كوردستان مێژوویەكی دێرینی هەیە، لەو مێژووەدا دەتوانیین بڵێین ژنان 

چیان بەدەستهێناوە؟ نەخشیان لەسەر رووداوەكانی ئەو مێژووە درێژە چی بووە؟

گەڵ  لە  هاوتەمەنە   و  هاوخەبات  دا  نەتەوەیی  و  سیاسی  ئاستی  لە  كوردستان  رۆژهەاڵتی  لە  ژنان  جواڵنەوەی  دا  راستی  لە  رەسوڵی:  حەلیمە 

و  زەنگ  و  زەبر  كە  تێكۆشان  گۆڕەپانی  هاتوونەتە  هەلومەرجێكدا  لە  كوردستان  رۆژهەاڵتی  لە  ژنان  كوردستان.  لە  ناسیۆنالیزم  سەرهەڵدانی 

حاشا  راستییەكی   نێرینە  و  پیاوساالر  تەواو  كۆمەڵگایەكی   ، دابووە  سەردەم  لەو  كۆمەڵگاكەمان  هەوێنی  مێینە  رەگەزی  بە  سووكایەتیكردن 

هەڵنەگربووه لە و سەردەمەدا، بەاڵم لە ماوەی ئەو چەند دەیەیەدا، كە ژنان لە مەیدانی بەربەرەكانی داهەن  و راوەستاون لە دژی ئەو ستەمانەی 

كە لە الیەن سیستم و دەسەاڵتەوە رووبەڕوویان دەبنەوە. دەكرێ بڵێم كە بزووتنەوە ی ژنان لە بواری سیاسی و فكریەوە زیاتر گەشەی كردووە و 

ئاژانسی دەنگوباسی وارڤین  ڕێکه وتی ٢٠١٢/٩/٦ دیامنه یه کی له گه ڵ سه رنوسه ری گۆڤاری 

ژنان پێکهێنا. ئه مه ی خواره وه  ده قی ئه م دیامنه یه یه .

حەلیمە ڕەسووڵی

رێكخراوی  وەك  رەسوڵی:  حەلیمە 

كوردستان  دیموكراتی  ژنانی  یەكێتی 

كە  داوە  هەوڵامن  بەردەوام 

و  خۆمان  نێوان  پەیوەندی  فەزای 

باشووری  لە  ژنان  رێكخراوەكانی 

و  بكەین  بەرباڵو  و  بەرین  كوردستان 

و  بكەین  بیروڕا  ئاڵوگۆڕی  و  دیالۆگ 

دابنیشین. پێكەوە 

زاڵبوونی میتۆدی پیاوساالری و نێر ناوەندی لە دەسەاڵتی سیاسی 

كوردی دا نەك هەر لە حزبی دیموكراتدا وەهای كردووە كە سەرەڕای 

هەوڵی پیاوانی یەكسانیخوازیش، دیسانیش ژنان نەیانتوانیوە بەو 

جۆرەی كە دەبێ ببنە نوخبەی سیاسی حزبەكانیان و دەربكەون.“

سەرەڕای هەموو كۆسپ و بەربەستەكان ژنان تووانیو یانە بە هیمەت 

بوواری  لە  چ  یەكسانی  بە  گەیشتن  پێناو  لە  خۆیان  ئیرادەی  و 

واتایەكی دیكە  گەیشتن  بە  و  بواری رەگەزییەوە  لە  نەتەوەیی و چ 

بە مافگەلێكی یەكسانی سیاسی، فەرهەنگی و كۆمەاڵیەتی، حاڵەتێكی 

فەرمی بە جواڵنەوەكەیان بدەن و لە سەر داواكانی خۆیان لە بەرانبەر 

سیاسی  دەسەاڵتی  وجیاكارو  سوونەتی  ئێستاش  بە  تا  كۆمەڵگەی 

بێئاكام  هەوڵەكانیشیان  و  بن  بەردەوام  دیكتاتۆر  و  داگیركا ر  رژێمی 

نەبووە چ لە ناو خۆی واڵت و چ لە دەرەوە.

رۆژهەاڵتی  حزبەكانی  ئێستاكەی  سیمای  سەیری  ئەگەر  نموونە  بۆ   

هەژموونی  و  قورسایی  سەرەڕایی  كە  دەبینین  بكەین؛  كوردستان 

پیاوساالری لە سیاسەتدا ژنان توانیویانه  بە جۆرێك  خۆیان دەربخەن و 

پیاوان ناچار بكەن كە دەسەاڵتی سیاسیان لە گەڵ بەشبكەن .

وارڤین: وێڕای رێكخراوی ژنانی سەر بە حزبی دیموكرات، رێكخراوی 

وەكو  ئێوە  چەند  تا  ئایا  و  گۆڕەپانەكەوە  هاتوونەتە  ژنانیش  دیكەی 

ژنان توانیوتانە هەماهەنگیتان لەگەڵیاندا هەبێت بۆ كاری هاوبەش و 

سەرخستنی پرسی ژنان لە خۆرهەاڵتی كوردستان؟

یەكێتی  ئامانجەكانی  لە  یەكێك  ڕاستیدا  لە  رەسوڵی:  حەلیمە 

نێوان  لە  پێوەندیە  پردێكی  سازدانی  كوردستان  دیموكراتی  ژنانی 

رێكخراوەكانی دیكەی ژنانی رۆژهەاڵتی كوردستان دا. دیارە سازدانی 

كۆدەنگیەك لە ناو رێكخراوەكانی ژنان هەڵبەت بە بیرو ئایدۆلۆژیای 

جیاواز رەنگە هێندێك زەحمەت بێت، بەاڵم بەو هۆیەی كە داواكاری 

تا  پێویستە.  هەماهەنگی  روونە،  و  رادیكاڵ  داواگەلێكی  ژنان  ئێمەی 

بە  كە  دووساڵە  ماوەی  نموونە  بۆ  كراوە  كار  پێناوەدا  لەم  ئێستاش 

رۆژهەاڵتی  ژنانی  كۆنفڕانسی  كوردستان،  رۆژهەاڵتی  ژنانی  هیمەتی 

هەموو  لە  چاالك  ژنانێكی  تێدا  كە  دەچێت،  بەڕێوە  كوردستان 

سەربەخۆش  ژنانی  هەروەها  و  كوردستان  رۆژهەاڵتی  حزبەكانی 

بەشدار دەبن و لە كۆنفڕانسەدا باس لە گرفتەكانی ژنان لە رۆژهەاڵتی 

چارەسەری  بۆ  پێشنیازەكان  و   وئەلتەرناتیڤ  دەكرێ  دا  كوردستان 

خاڵێكی  بە  ئەمە  دەتوانم  من  كە  دەكرێن  دەستنیشان  ژنان  دۆخی 

پۆزەتیڤ وەسف بكەم .

دكتۆر  رەوانشاد  دیموكرات  حزبی  تیرۆركراوی  رێبەری  وارڤین: 

دەهێنایەوە  ژنان  بیر  بە  ئەوەی  هەمیشە  قاسملۆ  عەبدولڕەحمانی 

بەدەستهێنانی  لەسەر  بن  بدەن و مكوڕ  پێویستە خۆشیان هەوڵ  كە 

حزبەكەی  لەناو  توانیویانە  چەندە  حزب  ناو  ژنانی  ئایا  مافەكانیان، 

خۆیاندا مافەكانیان بەدەستبهێنن بەتایبەتی لە مەسەلەی گەیشتن بە 

پۆستە بااڵكانی حزب؟

قاسملو  دكتۆر  شەهیدمان  رێبەری  وایە  بەڵێ  رەسوڵی:  حەلیمە 

گەلێك بۆچوونی بە نرخی لە سەر ژنان هەیە بۆ نموونە لە جێیەكدا 

فەرموویەتی:  و  كردووە  حزبەكەی  سیاسەتی  لە  باس  جۆرەی  بەم 

كۆمەاڵیەتی  كارە  لە  ژنان  زیاتر  هەرچی  ئێمە  حزبی  بیروڕای  بە 

لە  هەرچی  و  پێشكەوتووترە  كۆمەڵ  بن،  بەشدار  سیاسییەكاندا  و 

بزووتنەوەی سیاسی نەتەوەیەك دا ژنانی تێكۆشەر بژین، بزووتنەوەكە 

بڵێم  دەبێ  هەڵبەت  زیاترە.   سەركەوتنی  شانسی  و  پێشكەوتووترە 

ژن لە رێزەكانی حزبی دیموكرات دا بوون و حوزووریان هەیه، بەاڵم 

لە  خواستەكان  و  ویست  وەاڵمدەری  بەداخەوە  چاالك  ژنانی  رێژەی 

باروودۆخی ئێستاكەدا نییه.

سیاسی  دەسەاڵتی  لە  ناوەندی  نێر  و  پیاوساالری  میتۆدی  زاڵبوونی 

كوردی دا نەك هەر لە حزبی دیموكراتدا وەهای كردووە كە سەرەڕای 

بەو  نەیانتوانیوە  ژنان  دیسانیش  یەكسانیخوازیش،  پیاوانی  هەوڵی 

دەربكەون،  و  حزبەكانیان  سیاسی  نوخبەی  ببنە  دەبێ  كە  جۆرەی 

بەاڵم بەو هۆیه،  كە دەبێ پرۆسەو رەوتی رزگاری نەتەوەیی و رزگاری 

رەگەزی هاوتەریب بن و نابێ دەست لە سەر دەست دابنرێ كە 

دیمانە
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وەك  هەر  بەڵكو  ژنانە،  رزگاری  نۆرەی  ئینجا  بوو  ئازاد  كوردستان 

دەبێ  ژنان  تێكۆشانی  و  نەتەوەیی  تێكۆشانی  پێدا  ئاماژەم  پێشتریش 

پێكەوە بەڕێوە بچن.

كۆنگرەی چواردەی خۆی  لە  دیموكرات  دیكە حزبی  زۆر هۆكاری  بە 

پۆزەتیڤ   هەاڵواردنی  ناوی  ژێر  لە  میكانیزمێك  گۆڕێی  هێنانە  بە  دا 

ناوەندی دەسەاڵتی  لە  پێناو نۆرماڵكردنەوەی ئەو السەنگییەی كە  لە 

سەرەوەی  هێنایە  ئاستی  ژنان  لە  رێژەیەكی  دەبینرا،  حزبدا  سیاسی 

دەسەاڵت كە ئەمە بوو بە دەرفەتێك بۆ ئەوەی كە تاڕادەیەك شێوازی 

كاری سیاسی ئاڵوگۆڕی بە سەر دابێت.

ژنان  لەوه،   جیا  دەبێ  باوەڕم  بە  ئەمانە  تەواوی  سەرەڕای  هەڵبەتە 

هاتوونەتە ناوەندەكانی بڕیاردانەوە، بەمە قانع نەبن و پێیان وانەبێ 

زیاتر  رابردوو  لە  ئەوانیش  دەبێ  بەڵكو  بەسه،   بێت  حزووریان  كە 

هەوڵبدەن بۆ گۆڕێنی پێكهاته و ساختاری سیاسی پیاوانە و قایمكردنی 

نەتەوەییدا  رزگاریخوازانەی  بزووتنەوەی  لە  خۆیان  پێگەی  و  جێگە 

دیموكراتیزەكردنی  و  بوون  پاسیڤ  لە  دەربازكردن  خۆ  بۆ  هەوڵ  و 

هاوەڵدوانەی  بڵێم  دەكرێ  كە  فێمینیستی  و  نەتەوەیی  جواڵنەوەی 

یەكترین.

پازدەی حزبی دیموكراتی كوردستان دا  لە كۆنگرەی  ئاماژەیە،  شیاوی 

سەبارەت  مرۆڤ  مافی  گەردوونی  جاڕنامەی  بەندەكانی  رەچاوكردنی 

بە  هەاڵواردنێك  جۆرە  هەر  سڕینەوەی  كونوانسیۆنی  و  یەكسانی  بە 

پێویستە  و  كراوتەوه  سەر  لە  پێداگری  حزبی  ئەركی  وەك  ژنان  دژی 

و  لە  و  بكەن  كار  بڕیارە  ئەم  سەر   لە  زۆر  رێبەری  ئەندامی  ژنانی 

پێناوەدا و وەبیر هێنانەوەی ئەم بڕیارە بۆ هاو خەباتەكانیان بكەن بە 

ئەركی خۆیان  و دەرفەت نەدەن ئەمە تەنیا لە چوار چێوەی دروشم 

دا بمێنێتەوە .

وارڤین: حزبی دیموكرات بەهۆی ئەو ناوبانگەی لە دەرەوە بەتایبەتی 

كردبوو،  ئاوەاڵ  ژنان  لەبەردەم  گرنگی  دەرفەتێكی  هەیەتی  ئەوروپا 

نێونەتەوەیی  بە  كوردستان  لە خۆرهەاڵتی  كورد  ژنی  پرسی  بۆئەوەی 

دەرفەتە  لەو  سوود  توانیوتانە  چەند  تا  ژنان  وەكو  ئێوە  بكرێت، 

وەربگرن و بە قازانجی پرسی ژن بەكاری بهێنن؟

دا  پێناوە  و  لە  دیموكڕات  حزبی  هەوڵی  دیارە   رەسوڵی:  حەلیمە 

كوردستان   دیموكراتی  ژنانی  یەكێتی  ئەندامی  ژنانی   . ڕێزه  جێگای 

ماوەیەك  نموونە  بۆ  هەیە.  فەعالیەتیان  و  چاالكی  و  كار  تاراوگە  لە 

یەكێتی  رێكخراوی  ئەندامانی  لە  خانمێك  چەند  ئێستاكە،  لە  بەر 

سۆسیال  ژنانی  كۆبوونەوەی  لە  بوون  كوردستان  دیموكراتی  ژنانی 

ئەنترناسیۆناڵ لە شاری ئەستانبووڵ لە توركیا رێكەوتی (٤ی پووشپەڕی 

لە  ناساند و   ١٣٩١) ی هەتاوی بەڕێوەچوو، بەشداریانكرد و خۆیان 

پانێلێكیشدا باسیان  پێشكەش كرد.

گوێرەی  بە  رەخساو  دەرفەتێكی  هەمو  لە  ئێمە  چاالكی  ژنانی 

تواناییان كەڵك وەردەگرن و تازەترین چاالكیمان بەشداری نوێنەرمان 

لەبیستەمین كۆنگرەی سۆسیال  ئینتەرناسیۆنالی ژنان كه ر ێكەوتی (6ی 

خەرمانان) لەئەفریقای باشوور بەڕێوەچوو، بوو كە لەوێشدا نوێنەری 

یەكێتی ژنانی دیموكراتی كوردستان باسی لەگرینگی نەدان و بە جیدی 

وەرنەگرتنی مەسەلەی ژنان كرد.

هێناوە  بەدەستتان  حزبدا  لەناو  ئێستا  دەستكەوتانەی  ئەو  وارڤین: 

ئایا تا چەندە هاوبەرانبەرن لەگەڵ ئەو قوربانیدان و ماندوو بوونەی 

ئێوە لە حزب كێشاوتانە، ئایا ئەوەی بەدەستهاتووە جێگەی رازیبوونی 

بوونە  لەت  ئەم  دڵنیایەوە  بە  رەسوڵی:  حەلیمە 

دیموكراتی  ژنانی  یەكێتی  ئیرادەی  و  ویست  لە 

شێوەی  بە  رێكخراوەكەمان  بووە.  بەدەر  كوردستان 

ژنانی  بۆ  ئەمەش  كە  دووبەش  بە  بوو  ئیرادی  غەیرە 

رووداوێكی  زۆر  ژنان  یەكێتی  رێكخراوی  ئەندامی 

بەاڵم  دابەشكران،  فیكرەكان  و  توانا  بوو.  ناخۆش 

كوردستان  دیموكراتی  حزبی  ژنانی  ئێمە  بەوحاڵەش 

بەر  لە  بێ  بە  كە  كردووتەوه،   دووپاتمان  بەردەوام 

هەرچەشنە  بۆ  ئامادەین  حزبی  كێشەی  چاوگرتنی 

هاوكاریەك لەگەڵ هاوڕێیانی پێشوومان لە رێكخراوی 

یەكێتی ژنان دا، چونكە كێشەی ئێمەی ژن كێشەگەلی 

هاوبەشن و ئێمەی ژنی كورد بە هەر بیرو باوەڕێكی 

هاوبەشین  دا  خاڵ  یەك  لە  حزبی  خود  یا  شەخسی 

ئەویش ئەو ستەمەیه،  كە لە بەرانبەرماندا دەكرێت.

ئێوەیە؟

بین  رازی  بەوەندە  نابێ  ژنان  ئێمەی  وایە  پێم  من  رەسوڵی:  حەلیمە 

ئێمەی  نییە،  ئیدیئال  و  دڵخواز  بەئێستاش  تا  ژنان  پێگەی  وایە  پێم 

سیاسەتمان  و  فكر  بەسەر  بنەڕەتی  گۆڕانی  بدەین  هەوڵ  دەبێ  ژن 

دابێنین و رۆڵی كاراتر بە دەستەوە بگرین و نابێت بەو چوارچێوەیەی 

شەڕ  بە  ئەمەش  بێت،  قەناعە تمان  دەكەن  دیاری  بۆمانی  پیاوان  كە 

پێناسە  خۆ  بەكارو  بەڵكو  نابێت،  جێبەجێ  ناشیاو  هەڵسوكەوتی  و 

كردن دەكرێت.

پێم وایە بۆ ئەوەی كە لە داهاتوودا   زیاتر لە ئێستاكە بوار و دەرفەت 

خۆمان  بتوانین  شۆڕش  رێزەكانی  ژنانی  ئێمە  دەبێ  بدرێ  ژنان  بە 

كە  هەڤااڵنمان،  الی  لە  بكەین  ساز  دڵنیایە  ئەو  دەبێ  بسەلمێنین  

هەموو  لە  هاوخەباتتانین  و  هاوپەیمان  فێمینیست  ژنانی  ئێمەی 

هەوڵ  سەردەمیانە  دیالۆگی  و  ئاخاوتن  بە  و  دا  باروودۆخێك 

توانا  لە  كەڵك  و  بكەین  باشتر  ئێستاكە  لە  پێگەی خۆمان  كە  بدەین 

فیكریەكانی خۆمان وەربگرین و ماندوو نەبین لە خەبات بۆ سازدانی 

كۆمەڵگایەكی سێكۆالر و دیموكرات .

دیموكراتدا  حزبی  باڵەكانی  نێوان  سیاسی  ملمالنێی  لە  وارڤین: 

لە  زیانی  چەندە  ماڵجیاییە  ئەو  بەش،  دوو  بووە  ژنانیش  رێكخراوی 

رەوت و توانای ئێوە وەكو ژن دا؟ نەخشی ئێوە لەو نێوەندەدا چییە؟ 

وەكو ژنانی دیموكرات لە هەردوو تەرەف هەڵوێستتان چییە؟

حەلیمە رەسوڵی: بە دڵنیایەوە ئەم لەت بوونە لە ویست و ئیرادەی 

رێكخراوەكەمان  بووە.  بەدەر  كوردستان  دیموكراتی  ژنانی  یەكێتی 

ژنانی  بۆ  ئەمەش  كە  دووبەش  بە  بوو  ئیرادی  غەیرە  شێوەی  بە 

ئەندامی رێكخراوی یەكێتی ژنان زۆر رووداوێكی ناخۆش بوو. توانا و 

فیكرەكان دابەشكران، بەاڵم بەوحاڵەش ئێمە ژنانی حزبی دیموكراتی 

كوردستان بەردەوام دووپاتمان كردووتەوه،  كە بە بێ لە بەر چاوگرتنی 

كێشەی حزبی ئامادەین بۆ هەرچەشنە هاوكاریەك لەگەڵ هاوڕێیانی 

ژن  ئێمەی  كێشەی  دا، چونكە  ژنان  یەكێتی  رێكخراوی  لە  پێشوومان 

باوەڕێكی  بیرو  هەر  بە  كورد  ژنی  ئێمەی  و  هاوبەشن  كێشەگەلی 

ئەو  ئەویش  هاوبەشین  دا  خاڵ  یەك  لە  حزبی  خود  یا  شەخسی 

ستەمەیه،  كە لە بەرانبەرماندا دەكرێت.

پێویست  پێی  بە  دەڵێم  دا  پرسیارەكە  دیكەی  شێكی  بە  وەاڵمی  لە 

ئێمە سنووری نێوان خۆمانمان شكاندووە بۆ نموونە ئێمە ژنانی هەر 

رۆژهەاڵتی  دیكەی  حزبی  چەندین  ژنانی  و  دیموكرات  حزبی  دوو 

لە   گلەیی  هۆی  بە  و  هاوپەیماندا  بەرەیەكی  قاڵبی  لە  كوردستان، 

چوار  (هەر  كورد  ژنی  نەتەوەیی  كۆنفرانسی  ئامادەكارانی  لیژنەی 

لەو  كە  بڕیارماندا  یەكدەنگی  بە  بەڕێوە چوو،  لە هەولێر  كە  پارچە) 

كۆنفرانسەدا بەشداری نەكەین.

تەوەری دووەم: رەوشی ژن لە خۆرهەاڵتی كوردستاندا

خۆرهەاڵتی  لە  ژن  ئێستای  رەوشی  بۆ  ئێوە  هەڵسەنگاندنی  وارڤین: 

بەدەست  كوردستان  خۆرهەاڵتی  حاڵێكدا  لە  چلۆنە..  كوردستان 

دواكەوتوانەوە  كلتووری  و  ئاینی  و  رۆشنبیری  گیروگازی  كۆمەڵی 

دەناڵێنێ؟

بكەم  سەركەوتنەكان  لە  باس  سەرەتا  دەكەم  حەز  رەسوڵی:  حەلیمە 

كولتووری،  زانستی،   بوارەكانی  لە  ژنان  ئێستاكه  رۆڵی  خۆشییەوە  بە 

لە  ژنان  هاتووە  بەسەردا  ئاڵوگۆڕی  كومەاڵیەتی  سیاسی،  ئابووری،  

بوارگەلی جۆراوجۆر دا چاالكیان هەیە.

و  ئەدیب  ژنانی  دەكەن،  هونەری  كاری  كە  ژنانەی  ئەو  نیین  كەم 

ئەدەب دۆستمان دیارن، ژنان لە گۆڕەپانی راگەیاندن و .. هتد. شوێن 

پەنجەیان دیارە. لە ئاستەكانی خوێندن دا بە خۆشییەوە كچانی رۆژهه 

اڵتی كوردستان دیارن، لەو ماوەیەدا گوێبیستی ئەوە بووین كە كچە 

كوردێكی خەڵكی شاری سنە بە ناوی (فەرزانە رەحمانی) لە نێو یەك 

ملیۆن و شەست و پێنج هەزار بەشداربووی تاقیكارییەكانی كۆنكووری 

سەرانسەریی ئێران دا پلەی یەكەمی وەدەستهێنا.

ژنان  كە  ئەمەن،  دەرخەری  و  شانازین  مایەی  هەمووی  ئەمانە 

لەژێر  ئەویش  هەیە  حزووریان  و  رۆڵ  كوردستاندا  رۆژهەاڵتی  لە 

بە  كورد  رۆڵەكانی  سەركەوتنی  كە  فارسدا  ناسیونالیزمی  دەسەاڵتی 

شكست و نەهامەتی بۆ خۆی دەزانێت .

و  توندوتیژی  بەداخەوە  ئێستاش  بە  تا  دیكەشەوه،   الیەكی  لە 

بە  زۆر  ژنان  ماوە،  هەر  كوردستان  لە  بڕین  و  كوشتن  و  سووكایەتی 

گرفتەكان  لە  شێك  بە  دیارە  دەكرێت،   لێزەوت  ئازادییەكانیان  سانایی 

هەبوونی  الیەن  لە  زۆریشی  بەشێكی  بەاڵم  كۆمەڵگاوەیه،   الیەن  لە 

رژێمێكی دژە ژن لە ئێران و رۆژهەاڵتی كوردستان دایە كە لە ماوەی 

دەسەاڵتدارێتی دا بۆ یەك جاریش دانی بە مافەكانی ژناندا نەهێناوە 

و بە كەڵك گرتن لە یاسا دەستكردەكانی خۆی، بە گشتی مافی مرۆڤ  

و مافی ژنان پێشێل دەكات.

وارڤین: پرسی ئازادی ژن و بەدەستهێنانی مافەكانی تا چەند بووەتە 

كاریگەری  مانایەی  بەو  لە كۆمەڵگەی كوردی خۆرهەاڵتییدا؟  رۆژەڤ 

و  ماف  بە  ئاشنا  كورد  ژنانی  ئاستەی  ئەو  گەیشتووەتە  خەباتتان 

خواستەكانیان بكەن؟

ئۆپۆزیسیۆنی  و  حزب  نێو  لە  چاالك  ژنانی  بەڵی  رەسوڵی:  حەلیمە 

و  نەكردووە  یاد  لە  گرنگەیان  ئەركە  ئەم  دا  كوردستان  رۆژهەاڵتی 

دیموكراتی  حزبی  لە  ژنان  ئێمە  ئێستاكە  هەبووه.  بۆی   پڕۆژەیان 

خۆمانمان  گۆڤاری  كە  ساڵە   10 ماوەی  خۆشییەوە  بە  دا  كوردستان 

هەیە بە ناوی گۆڤاری (ژنان) كە هەر سێ مانگ جارێك  لە باشووری 

بۆ  دەكرێتەوە  بەڕێ  ژمارەشی  چەندین  و  دەردەچێ  كوردستان 

رۆژهەاڵتی كوردستان.

رۆژهەاڵتی  ژنانی  ئێستاكەی  دۆخی  لە  باس  (ژنان)دا  گۆڤاری  لە 

و  ئەرك  لە  نەهامەتییەكانیان  لە  ئازارەكانیان،  لە  باس  كوردستان 

مافەكانیان رەنگدەداتەوه. جیا لەمەش ئێمە لە (كوردكاناڵ) كە كاناڵی 

بەرنامەیەكە  كە  هەیە،  روونمان  و  تاریك  بەرنامەی  حزبە  فەرمی 

و  شارەزایان  تێیدا  و  كوردستان)  رۆژهەاڵتی  لە  (ژنان  بە  تایبەت 

پسپۆڕانی دۆزی ژنان بیر و بۆچوونەكانی خۆیان دەخەنەڕوو. 

نێوخۆی  بۆ  دەنێرین  خۆمان  پەیامەكانی  میدیاوە  رێگای  لە  ئێمە 

واڵت و هەوڵدەدەین خزمەت بە ژنان بكەین و تێیان بگەیەنین، كە 

نەوەستین،  بە دەستهێنانی  تێكۆشان  لە  ئازادی دەبێ  بە  گەیشتن  بۆ 

شوناس و سەربەخۆییمان لە گرەوی هەوڵی خۆمان دایە .

وارڤین: گرنگترین ئەو گرفتانە چیین كە لە ئێستادا رووبەڕووی ژنانی 

كورد لە خۆرهەاڵتی كوردستان بوونەتەوە؟

و  پەڕاوێزخستن  لە  كێشە  گرنگترین  وایە  پێم  رەسوڵی:  حەلیمە 

بێدەنگڕاگرتنیانە.  بۆ  هەوڵ  و  ژنان  كێشەكانی  نیشاندانی  كەمڕەنگ 

نەهامەتیەكانە،  سەرچاوەی  ئیسالمی  كۆماری  كە  دەیڵێمەوە  دیسان 

رژێم بە بیانووی جۆراوجۆر لە هەوڵی كپكردنی دەنگی چاالكانی ژنان 

و رۆژنامەنووسانی ژن دایە.

راپێچی  دەخاتەسەر.  فشاریان  هەڕەشه  و  تۆقاندن  و  ترساندن  بە 

بەر  لە  كورتی  بە  پێدەكات.  سووكایەتیان  و  دەكات  گرتووخانەكانیان 

تایبەتمەندییە جەستەیی و رووحیەكانی ژنان، هەوڵ بۆ  چاونەگرتنی 

خزاندنەوەیان بۆ ماڵەوە و سووكایەتی پێكردنیان لە شوێنی كار و دانی 

مووچەی نابەرابەر بەشێكن لە كێشەكان.

تەروەری سێیەم: ئەزمونەكان

هەرێمی  لە  ژن  رەوشی  لە  ئاگادارن  ئەوەی  وەك  ئێوە  وارڤین: 

كوردستاندا، ئەزمونی ژنانی هەرێم و ئەو دەستكەوتانەی بەدەستیان 

هێناوە تا چەندە وەك ئەزمونێك بۆ ئێوە بە بەخششە؟

یارمەتی  بە  بواردا   زۆر  لە  ئێستا  باشوور  ژنانی  رەسوڵی:  حەلیمە 

مەیداندارن.  و  هێز  بە  بوون  كوردستان خۆیان  حكوومەتی هەرێمی 

هەرچی زیاتر دەسەاڵتی كوردی رێگە خۆشكەر بێت بۆ ژنانی باشووری 

بە  ئێمە دەبەخشرێت،  بە  زیاتر  ئومێد و هیوای  بێگومان  كوردستان، 

ئێمەی ژنانی رۆژهەاڵتی كوردستان بۆ داهاتووی خۆمان. هەموو ئەو 

دەرگایانەی كە لێرە لەالیەن ژنان و بە هیمەتی ئەوان وااڵدەكرێن ، بۆ 

ئێمە لە دوا رۆژدا ئەزموونن و كەڵكیان لێوەردەگرین. هیوادارم ژنانی 

ئاستی   لە  بتوانن گۆڕانكاری ریشەیی  باشووری كوردستان  تێكۆشەری 

دەسەاڵت و كۆمەڵگا دا پێك بهێنن .

چەندە  تا  هەماهەنگییەوە  و  هاوبەش  كاری  رووی  لە  وارڤین: 

توانیوتانە لەگەڵ رێكخراوەكانی ژنانی هەرێم كاری هاوبەش بكەن و 

تێكەڵی ئەزمونی رەوتی ژنانی هەرێم بن؟

حەلیمە رەسوڵی: وەك رێكخراوی یەكێتی ژنانی دیموكراتی كوردستان 

و  خۆمان  نێوان  پەیوەندی  فەزای  كە  داوە  هەوڵمان  بەردەوام 

رێكخراوەكانی ژنان لە باشووری كوردستان بەرین و بەرباڵو بكەین و 

دیالۆگ و ئاڵوگۆڕی بیروڕا بكەین و پێكەوە دابنیشین.

لە ڕاستیدا سروشتی كاری ئێمە نیزیكبوونەوە و لێكحاڵی بوون لەگەڵ 

جیاوازی  ئەگەر  ئێمە  دەخوازێ.  كوردستان  دیكەی  پارچەكانی  ژنانی 

دابەشبوونی  بەهۆی  هەبێت  ئایدۆلۆژیاشمان  و  بۆچوون  و  دید 

كوردستان بە سەر چەند واڵتی جیاوازو هەر بەو پێیەش سەرهەڵدانی 

جموجۆڵ و بزووتنەوەمان لەدۆخی كۆمەاڵیەتی و سیاسی و كلتووری 

پێناو  لە  هەموومان  و  زۆرە  هاوبەشمان  خاڵی  بەاڵم   جیاوازدا، 

بە  و  دەكەین  كار  پیاودا  و  ژن  نێوان  لە  یەكسانی  بەرقەراری 

یەكێتی  شەفافن.  و  ڕادیكال  داواگەلێكی  ژن  ئێمەی  داواكاری  گشتی 

حزبی  فەرمی  ئۆرگانێكی  ئەگەرچی  كوردستان  دیموكراتی  ژنانی 

دیموكراتی كوردستانه،  بەاڵم بەردەوام هەوڵیداوە، كە خاوەنی بڕیاری 

رێكخراوەیی خۆی بێت و ئەرك و رۆڵی خۆی بە باشی بەجێ بگەێنێت 

لە گەڵ خانمانی  پێوەندی گرتن  بۆ  بڵێم هەنگاوەكانمان  و دەكرێت 

باشووری كوردستان هەنگاوی ئەرێنی و بە كەڵك بوون . 

پرۆفایل:

 (1982) ساڵی  لە  ژن،  مافەكانی  بواری  رەسوڵی چاالكوانی  - حەلیمە 

لە بۆكان لەدایكبووە.

رێكخستنی  لە  و  بكات  تەواو  خوێندن  توانیویەتی   (2000) ساڵی   -

نهێنی حزبی دیمۆكرات دەستی بەكاری سیاسی كردووە.

لە  و  دیمۆكرات  حزبی  ئەندامی  بووەتە  فەرمی  بە   (2001) ساڵی   -

بەشی راگەیاندنی ئەو حزبەدا كاری كردووە.

بێژەر بووە و  لە رادیۆی دەنگی كوردستان دا  پێنج ساڵ  - بۆ ماوەی 

پاشانیش بە ماوەی دوو ساڵ لە رۆژنامەی (كوردستان) دا وەك نووسەر 

و وەرگێڕ كاریكردووە.

- لە سەرەتای دامەزراندنی تەلەفزیۆنی (كوردكاناڵ)ەوە تا ئەمڕۆ رۆڵی 

لە بێژەی و ئامادەكاری و بەڕێوبەری پرۆگرامەكانی تیڤی دا هەبووە!

ئێستاش  و  بووە  (ژنان)  گۆڤاری  نووسەرانی  دەستەی  ئەندامی   -

سەرنووسەری ئەو گۆڤارەیە!

ئا: ئەرسەالن رەحمان



٨ ژمارە ٧٣٥ ژمارە ٣٥

”چارلز فۆریه ” سۆسیالیستی سه ده ی نۆزده  بۆ یه که مجار به مه به ستی به رگری کردن له  مافی ژنان وشه ی فێمێنیزمی به کاربرد. له سه ره تای سه ده ی بیسته م، له سه روبه ندی 
شه پۆلی یه که می فێمێنیزمداو به مه به ستی ده سته به رکردنی مافی ده نگدان، به شێکی زۆر له  ژنان خۆیان به  فێمێنیستپێناسه  ده کرد. ئینجا له  ده یه کانی شێست و حه فتای 
فێمێنیزم  قانوون، مرۆڤناسی و کۆمه ڵناسیدا کرده وه .  ئابووری،  مێژوو،  ئه ده بیات، سیاسه ت، هونه ر،  نێو  له   په ره گرتنی شه پۆلی دووهه مدا جێگای خۆی  له گه ڵ  زایینی و 

ڕه خنه ی له هه موو ئه ندێشه کان ده گرت.
سه باره ت به  چییه تیی فێمێنیزم وه اڵمێکی ته واوو پوخت له ده ستدا نییه . هه ندێک به  بزووتنه وه یه کی ڕیکخراو بۆ ده سته به ر کردنی مافی ژنانی ده زانن، کۆمه ڵێک وه ک 
دووره دیمه نێک بۆ له نێوبردنی ژێرده ستی، سته م، نابه رابه ری و بێداری له  دژی ژنانی ده بینن و خه ڵکانێکیش به  ئایدیۆلۆژی یه کی پێناسه  ده که ن که  ئامانجه که ی نه  ته نیا 
یه کسانیی ژن و پیاو به ڵکوو گۆڕینی هه موو پێکهاته  کۆمه اڵیه تی یه کان ده گرێته وه . سه ره ڕای گشت پێناسه  جۆراو جۆره کان به اڵم به  گشتی فێمێنیسته کان پێیان وایه  که  

ژنان به هۆی ڕه گه زه که یانه وه  غه دریان لێ کراوه .
پێناسه ی فێمێنیسته کان له  فێمێنیزم له ژێر کاریگه ری په روه رده ، ئایدۆلۆژی یان چین و توێژه  تایبه ته که یاندایه . فێمێنیسته  لیبڕاڵه کان له سه ر به رابه ری له  پانتایی گشتیدا 
پێ داگری ده که ن، فێمێنیسته  مارکسیسته کان سیستمی سه رمایه داری به  هۆکاری سه ره کیی هه اڵواردنی ڕه گه زی ده زانن، فێمێنیسته  ڕادیکاڵه کان پیاوساالری له  پانتایی 
گشتی و تایبه تیدا ده به نه  ژێر پرسیارو له  بۆچوونه  ده رون ناسی یه کان بۆ لێکدانه وه ی نا به رابه ری که ڵک وه رده گرن و فێمینیسته  سۆسیالیسته کانیش هاوکات له پیاوساالری و 
سه رمایه داری ڕه خنه  ده گرن و ڕێکار پێشکه ش ده که ن. فێمێنیزمی ڕه ش، ئێکۆ فێمێنیزم، پاش ئیستعماری و پاش فێمێنیزمیش جۆره کانی دیکه ی فێمێنیزمن که له  شه پۆلی 

سێی فێمێنیزمدا پێک هاتوون.

فێمێنیزمی لیبڕاڵ

فێمێنیزمی لیبڕاڵ یه کێک له  ناسراوترین شێوازه کانی ئه ندێشه ی فێمێنیستی یه ، ڕوخساری گونجاوو فه رمیی فێمێنیزم نیشان ده داو ده رخستنی پێگه ی ژنان له سه ر دوو 
له  ده ره وه ی خێزان و ماڵداریدا ده کا. زۆربه ی نووسینه کان له سه ر  پانتایی گشتی  له   بنه مای 1_مافی یه کسان. 2_له مپه ڕه  ده ستکرده کانی به رده م به شداری کردنی ژنان 
کاری ژنان، خوازیاری یه کسانیی ژن و پیاو وه ک ژن و مێردو پێویستیی په روه رده ی یه کسان به بێ جیاوازیی ڕه گه زی، له سه ر بنه مای ئه م بۆچوونه ن. فێمێنیسته  لیبڕاڵه کان 
بۆده رخستنی نابه رابه ریی ڕه گه زی ڕه خنه  له  دابه شکردنی کار به پێی ڕه گه ز، جیاکردنه وه ی به ستێنی گشتی و تایبه ت، چۆنیه تیی په روه رده کردنی مندااڵن به جۆرێک که له  

گه وره ییدا ده ورێکی به  گوێره ی ڕه گه زه که یان وه  ئه ستۆ بگرن،ده گرن.
به  بۆچوونی فێمێنیسته  لیبڕاڵه کان، سیستمی لیبڕالیستی به  خاوه ندارێتیی ناوه ندانه و ئه و مافه  دیاریکراو یاسایی یه ی هه یه تی زیاتر له هه ر کۆمه ڵگه یه کی دیکه ڕێ به  

فێمێنیزم چییه ؟
ڕه حامنی وریا  و: 

ته نانه ت  که چی  ده دا،  تاکه کان  یه کسانیی  ئازادی و 
نه ژادپه ستی و  به   یه کسانانه ،  ده رفه ته   ئه م  لێره شدا 
هه اڵواردنی ڕه گه زی یه وه  ناشیرین ده بێ. هه اڵواردنی 
چوار  له   مرۆڤ  نه ژادپه رستی  وه ک  ڕه گه زییش 
ده به ستێته وه   نه گونجاودا  که سایه تی یه کی  چێوه ی 
بێبه ش  ئه ندامه کانی خۆی  له گه شه ی  کۆمه ڵگه ش  و 
ده کاو به  گوێره ی به که م گرتنی ژنان پێش له  گه شه ی 

به ڕێزترین بایه خه  فه رهه نگی یه کان ده گرێ.
مرۆڤه کان  زۆربه ی  ده کرێ  وایه   پێیان  لیبڕاڵه کان 
ڕه خنه ی  حه قانییه تی  ده رکی  که   بکه ن  ئه وه   فێری 
هه اڵواردنخوازانه ی  پێوه ندیی  له   فێمێنیستی 
لیبڕاڵ  فێمێنیزمی  گه اڵڵه کانی  بکه ن.  کۆمه اڵیه تی 
له :  بریتین  ڕه گه زی  نابه رابه ریی  له نێوبردنی  بۆ 
که له   قانوونی  سیاسی و  ئیمکاناتی  1_به کارهێنانی 
دان.  له به رده ست  ره وته که   گۆڕینی  بۆ  ئێستادا 
ئابووری.  یه کسانی  ده رفه تی  دابین کردنی   _2
خوێندنگه و  بنه ماڵه ،  ناوه نده کانی  3_چاکسازیی 
پێداگری فێمێنیزمی  به گشتی  ڕاگه یه نه  گشتی یه کان. 
گۆڕینی  کۆمه ڵگه یه ،نه ک  چاکسازیی  له سه ر  لیبڕاڵ 

شۆڕشگێڕانه ی.

فێمێنیستی مارکسیستی

فێمێنیزمی  تیۆریی  چوارچێوه کانی  بنه ماو 
مارکسیستی له  بۆچوونه کانی مارکس و ئه نگێلس پێک 
بنه ماڵه، خاوه ندارێتیی  کتێبی ”سه رچاوه ی  هاتوون. 
ئه نگێلسسه رچاوه ی  ده وڵه ت“ی  تایبه ت و 
داتا  زۆربه ی  مارکسیسته کانه .  فێمێنیسته   کالسیکیی 
بنه مای  له سه ر  ڕوویکرده   ئه م  مرۆڤناسی یه کانی 
بۆچوونه کانی ”مۆرگان“ داڕێژراوه . که سانێکی وه کوو 
”ئه لکساندرا  ”کالرازێتکین“،  بێبڵ“،  ”ئه گۆست 
کۆلنتای“، ”ئیۆلین رید“و ”لیزواگێل“ له  تیۆریسیه نه  
حیساب  به   مارکسیستی  فێمێنیزمی  سه ره کی یه کانی 

له سه ر  فێمێنیستی  ئه ندێشه ی  له   شێوازه   ئه م  دێن. 
پێگه ی  مارکسیستی  ئه ندێشه ی  توێژینه وه ی  بنه مای 
له ژێر باری سیسته می ژناندا هه ڵده سه نگێنێ و ئینجا 
ڕه وشه   ئه م  گۆڕینی  بۆ  خه بات  چۆنیه تیی  له   باس 
پێیان  مارکسیستی  فێمێنیزمی  باوه ڕمه ندانی  ده کا. 
ده چێ  ژنان  له   سیسته مه ی  ئه و  بنه مای  که   وایه  
به پێی  کار  دابه شکردنی  تایبه ت،  خاوه ندارێتی  له  
سه رچاوه   ساالره وه   پیاو  خێزانی  سیستمی  و  ڕه گه ز 
ده گرێ. له الیه کی دیکه شه وه  سیستمی سه رمایه داری 
به رده وامی  بووژانه وه ی  سه ره کیی  کاتیی  به هۆی 
نابه رابه ری یه  ده زانن. که وایه  دوژمنی سه ره کی  ئه م 
چینایه تی  سیستمی  مارکسیسته کان،  فێمێنیسته  
داده نێ.  نزمتردا  پێگه یه کی  له   ژن  که   (ئابووری)یه ، 
مارکسیسته کان  فێمێنیسته   پێشنیاری  ستراتیژی 
نه هێشتنی  مه وجوودو  دۆخی  گۆڕینی  بۆ 
به ئه نجام گه یاندنی  بۆ  هه وڵ  ڕه گه زی،  نابه رابه ریی 
کۆمه ڵگه ی  دامه زراندنی  سۆسیالیستی و  شۆڕشی 

کۆمۆنیستی یه  تا له ژێر سێبه ری ئه ودا پێگه ی ژنان و 
فێمێنیستی  بزوتنه وه ی  پێیه   به م  به رابه ر بێ.  پیاوان 
پێویسته  پێداگری له سه ر ژنانی کرێکار بکاو خه باتی 
بزانێ.  خۆی  ڕاسته قینه ی  خه باتی  به   چینایه تی 
پانتایی کارکردنی فێمێنیسته  مارکسیسته کان به ستێنی 
گشتی یه و زیاتر له سه ر چین و توێژه کانی خواره وه ی 
مارکسیسته کان  فێمێنیسته   ده کا.  پێداگری  کۆمه ڵگه  
گشتیی  ڕه وتی  له گه ڵ  کرێکار  ژنانی  ده ده ن  هه وڵ 

هێزه  شۆڕشخوازه کانی خۆیان بخه ن .

فێمێنیزمی ڕادیکاڵ

فێمێنیزمی  جیاوازی یه کانی  سه ره کیترین  له   یه کێک 
سه رچاوه   پێشوو،  شێوازه کانی  له گه ڵ  ڕادیکاڵ 
دیکه یه ،  ئه ندێشه یی یه کانی  بونیاده   له   نه گرتوویی 

ئه و بونیاده  ئه ندێشه یی یانه که  فێمێنیسته  
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فێمێنیزمی  ده زانن.  بهپیاوانه یان  ڕادیکاڵه کان 
ژنان  ده داو  ژنایه تی  به   ئه رێنی  بایه خێکی  ڕادیکاڵ 
ده زانێ.  پیاواندا  به رانبه ر  له   ژێرده سته   توێژێکی  به  
فێمێنیستی یه   ڕه وته   ئه م  گرینگترین چه مکی  ڕه نگه  
زه برترین  به   کۆنترین و  وه ک  ڕه گه زی“  ”سته می 
به هۆی  ژنان  که   سته مێک  بێ،  نابه رابه ری  شێوه ی 
ژن بوونه وه  ده ی چێژن. هه ڵبه ت ڕه خنه ی فێمێنیسته  
که   سته مه دا  ئه و  چوارچێوه ی  له   ته نیا  ڕادیکاڵه کان 
په ره ده ستێنێ و  به ڵکوو  نامێنێته وه و  ده کرێ  ژنان  له  
ئاکامی  به   سه رکوت  ده سه اڵت و  جۆره کانی  هه موو 
ڕادیکاڵ  فێمێنیستی  ده زانێ.  پیاوان  سه رتربوونی 
ڕه وته   له گه ڵ  مێتۆدناسانه   وێکچوونی  سه ره ڕای 
له   له چی  ئه گه ر  مارکسیستی یه کان،  سۆسیالیستی 
پرسی  له بری  ئه وان  ڕه خنه گره  جیددی یه کانیشیه تی. 
ڕه گه زی و  هه ستی  له سه ر  پێ  به رهه مهینان،  کارو 
ده ڵێن  ژنانداده گرن و  کۆمه اڵیه تیی  خۆگونجاندنی 
ئاستی  نژاد،  توێژ،  چین و  له   به دوور  ژنێک،  هه ر 
له گه ل  هاوبه شی  به رژه وه ندیی  ته مه ن و....... 
ئوسوولی   به رده وام بوونی  هه یه .  دیکه   ژنانی 
ئه ندێشه یه کی وا، نرخاندنی پیاوان وه ک گرووپێکی 
که   بابه تێک  ڕه گه زی یه ،  جیاوازی خوازی  دوژمن و 
ده کێشرێ. ”ناهاوڕه گه ز خوازی“  له   ڕه خنه   به   خود 
پیاوان  ده سه اڵت خوازیی  ئه گه رچی  ڕادیکاڵه کان 
پێکهاته یه کی  به   به ڵکوو  زاتی  بابه تێکی  نه وه ک 
ڕه گه زی  سته می  چون  که چی  ده زانن،  کۆمه اڵیه تی 
شێوازێکی  شوێن  به   ده زانن  سه لمێندراو  به شتێکی 

شۆڕشگێڕانه  بۆ گۆڕانی کۆمه اڵیه تیدا ده گه ڕێن.

فێمێنیزمی ده روون ناسانه 

وه رگیراوه   بۆچوونێکه وه   له   ”ده رون ناسی“  چه مکی 
ڕه گه زی  بیرۆکه ی  ده رباره ی  وتاردا  له سێ  فرۆید  که  
له سه ر  ژنایه تی  گه شه ی  وه رده گرت و  لێ  که ڵکی 
له کچانداو  پیاوانه ”  زاتی  به   ”ئیره یی بردن  بنه مای 
گه شه ی پیاوه تی له سه ر بنه مای ”عۆقده یی ئۆدیپ“ 
ئه م  به پێی  نرخاند.  دایک،  سڕینه وه ی  واتای  به  
شه پۆله   به تایبه ت  فێمێنیسته کان  که   ڕه خنانه ی 
بۆچوونه   ده گرت و  فڕۆیدیان  له   دووهه می یه کان 
ده دی،  ئاڕاسته دارانه   ده روون ناسی یه کانیان 
دروست  نوێ  ده روون توێژه رانه ی  بیرۆکه گه لێکی 
ده رکرد.  ناویان  ڕه گه زی یه کان  بیرۆکه   به   که   بوون 
ده روون ناسی یه کانی  بۆچوونه   له   فێمێنیسته کان 
که ڵکیان  بابه تانه   ئه م  لێکدانه وه ی  بۆ  فرۆید 
منداڵی  قۆناغی  په روه رده ی  چۆن  که   وه رده گرت 
که    ده بێ  مرۆڤ  ناخودئاگای  له سه ر  کاریگه ریی 
”نانسی  سه رهه ڵ ده دا.  گه وره ییدا  قۆناغی  له  
میلێت“  ”کیت  گیلیکان“،  ”کارۆڵ  چۆدۆرۆڤ“، 
فێمێنیسته   به ناوبانگترین  له   میچێل“  ”ژولیه ت  و 
ئاماژه   ”چۆدۆرۆڤ“  وێنه   بۆ  ده روون ناسه کانن. 
منداڵ و  له باوه شگرتنی  له   دایک  ده وری  به  
شوناسخوازیی ڕه گه زی منداڵ له ڕێی دایکه وه  ده کاو 
سه ربه خۆ  زووتر  کوڕان  بۆچی  که   ده کا  له وه   باس 

ده بن و کچان خوازیاری پێک هێنانی پێوه ندی عاتیفی 
ده بن.

مێتۆدی  شیکارانی  له   دیکه   یه کێکی  الکان“  ”ژاک 
فیمینیزمی  که سانی  کاریگه ریی  له   فرۆیدو 
ده روون ناسانه یه  که  نه بوونی خاوه نداریتی له  ”آلت 
له  ده زانێ و  فه رهه نگی  هێمایه کی  به   تناسلی“ 
ئه و  ده گرێ.  دووری  فرۆید  ژیانناسی یه کانی   پێناسه  
هه روه ها له سه ر پێوه ندیی شوناسخوازانه ی ڕه گه زیو 
یه کێک  ”ئیریگاری“  داده گرێ.  پێ  زمان  فێربوونی 
”هێلێن  له گه ڵ  ”الکان“  ڕه خنه گرانی  شاگردان و  له  
”نووسینی  قوتابخانه ی  دامه زرێنه رانی  له   سیکسۆ“ 
له   ده یه وێ  که   شێوازێک  دێن.  حیساب  به   ژنانه ” 
هه ڵوێستی جه سته ی ژنانه وه  بنووسێ و ژنانه نووسین 

په ره  پێ بدا. 

فێمێنیزمی سۆسیالیستی

له نێوان  که   بابه تانه ی  کێشه و  ئه و  ئاکامی  له  
مارکسیسته کاندا  فێمێنیسته   ڕادیکاڵ و  فێـمێنیسته  
گۆڕینی  چۆنیه تیی  ژنان و  ژێرده سته یی  له سه ر 
بوو،  ئارادا  له   دا   1970 ده یه ی  له   ڕه وشه که  
به ناوی  که   هه ڵدا  سه ریان  نوێ  بیرۆکه گه لێکی 
”ژولییه ت  ده رکرد.  ناویان  سۆسیالیستی  فێمێنیزمی 
”ئالیسۆن  و  هارتمه ن“  ”هایدی  میشێل“، 
شێوازه   ئه م  تیۆریسییه کانی  جه گێر“له سه ره کیترین 
”ئیزدواجی  وتاری  دێن.  به حیساب  هزری یه  
هایدی  له   مارکسیزم“  فێمێنیزم و  ناسه رکه وتوویی 
ڕه وته   ئه م  کالسیکی یه کانی  ئاسه واره   له   هارتمه ن، 

هزری یه یه . 
سۆسیالیست  فێمێنیسته کانی  سه ره کیی  پرسی 
شیکارییچۆنیه تیی ته رکیبی سیستمی سه رمایه داری و 
ئه وان  دیکه   به واتایه کی  پیاوساالری یه .  سیستمی 
ژنان و  ژێرده سته یی  ڕه وشی  شیکاریی  بۆ  وایه   پێیان 
گۆڕینی  بۆ  خه بات  ستراتیژیی  داڕشتنی  هه روه ها 
تاک ڕه هه ندی  ڕوانگه یه کی  ته نیا  نابێ  بارودۆخه که  
یان  مارکسیسته کان،  وه ک  چینایه تی  (ته نیا  هه بێ. 
ته نیا ده روون ناسانه  وه ک هه ندێک له  ڕادیکاڵه کان) 
هۆکار  هه لومه رج و  کۆمه ڵێک  پێوسته   به ڵکوو 
له به رچاو  ژناندا  ژێرده ستیی  پێگه ی  له پێکهاتنی 

بگیرێن.
وایه   پێیان  سۆسیالیسته کان  فێمێنیسته   هه ربۆیه ش، 
بۆ گۆڕینی دۆخی مه وجوود به مه به ستی گه یشتن به  
کۆمه ڵگه یه کی یه کسان و به رانبه ر، پێویسته  خه باتێکی 
هاوکات له گه ڵ سیستمی پیاوساالری و سه رمایه داری 
خه بات  پانتایی  کرداری و  فه زای  پێیه ،  به م  بکرێ. 
هه ر  ته نیا  سۆسیالیسته کان  فێمێنیسته   ڕوانگه ی  له  
شێوازی  له ڕاستیدا  به گشتی  ناگرێته وه ،  کارخانه کان 

کرداریی فێمێنیسته  سۆسیالیسته کان چه ندالیه نه یه .

فێمێنیزمی ڕه ش

واتای  گشتی بوونی  بردنه ژێرپرسیاری  چه خماخه ی 

پێسته وه   ڕه ش  ژنانی  خه باتی  له   فێمێنیزمدا  له   ژن 
لێ درا.  له سه ریانه )  سته مه ی  ئه م  له نێوبردنی  (بۆ 
خه باتی  له گه ڵ  هاوکات  ڕه ش  فێمێنیزمی  ڕه وتی 
ئه مریکاو  ڕه ش پێستانی  ی   60 و   50 ده یه کانی 
ئاپارتاید  دژه   خه باتی  دووهه می  شه پۆلی  له گه ڵ 
تیۆریزه  بوو که له  گه وره کانی ئه م شێوازه ی فێمێنیزم 
بکه ین.  هۆکس“  ”بێڵ  ناوی  به   ئاماژه   ده توانین 
له م  ڕه خنه یان  ڕه شه کان  فێمێنیسته   له ڕاستیدا 
له   ژن بوونه وه   به هۆی  ژنان  گشت  که   بابه ته ی 
خه باتی  کاره ساتباره کانی  ئاکامه   گرت.  به ره یه کدان، 
سپی پێست و  زۆربه یان  (که   پێشوو  فێمێنیسته کانی 
هۆکار  به رده م،  پارادۆکسه کانی  بوون)و  بۆرژوا 
بوون.  پێداچوونه وه   پێویستی  بۆ  به هێز  گه لێکی 
جێی  ناوه نده کانی  له   یه کێک  که   بنه ماڵه   وێنه ،  بۆ 
ڕه خنه ی فێمێنیزم (به تایبه ت ڕادیکاڵ) بوو، بۆ ژنانی 
شێوه کانی  به رامبه ر  که   بوو  ناوه ندێک  ڕه ش پێست 
هه وڵی  ده ی پاراستن و  (نژادی)  سه رکوت  دیکه ی 
بنه ماڵه   الوازکردنی  بۆ  ئه وکات  زاتیی  فێمێنیزمی 
ڕه ش  ژنانی  سه رکوتی  به رابه رکردنی  چه ند  به واتای 
پێیان  ڕه شه کان  فێمێنیسته   حه قیقه تدا  له   بوو. 
هه یه و  چه ندالیه نه ی  نێوه رۆکێکی  سه رکوت  وابوو 
ئه م  بیرۆکه ی  بگیرێ.  لێ  ڕه خنه ی  گشتی  به   ده بێ 
بزووتنه وه یه ی فێمێنیسته  ڕه شه کان له  بۆچوونه کانی 
نێوه رۆکی  به   باوه ڕی  که   ده هات  سۆسیالیستی یه وه  

دووالیه نه ی سه رکوتی چه ند الیه نه  هه بوو.
 فێمێنیزمی پاش پێکهاته خوازی

له ژیر کایگه ریی بۆچوونه کانی پاش پێکهاته خوازانه و 
وه ک  فیلسووفانێکی  الیه ن  له   که   پۆست مۆدێرن 

و  پێکهاته خواز)  پاش  فیلسوفێکی  (وه ک  ”فۆکۆ“ 
پۆست  تیۆریسیه نه کانی  (وه ک  ”لێوتار“  و  ”دریدا“ 
زاڵی  گوتاری  له   به رچاویان  ده ورێکی  مۆدێرن) 
ده یه ی 80 دا هه بوو، تێکهه ڵکێشێکی نوێ به  ناوی 
پێکهاته خوازی  پاش  یان  پۆست مۆدێرن  فێمێنیزمی 
پێک هات. له  ڕاستیدا فێمێنیزمی پاش پێکهاته خوازی 
ده رون ناسی یه کانی  تیۆری یه   به   فۆکۆوه   ڕێی  له  
”فرۆید“، ”الکان“، ”باتای“ ده گه یشتنه وه . فێمێنیسته  
که   لێ دابوو  ئه وه یان  چه خماخه ی  پێشتر  ڕه شه کان 
بکرێ.  ”ژن“  واتای  گشتی بوونی  له   گومان  ده کرێ 
زیادکردنی  بابه ته   به م  ئه وان  وه اڵمی  هه رچه ند 
الیه نبوونی  چه ند  بۆ  نژاد  ناوی  به   ڕه هه ندێک 
وه اڵم  جۆره ش  به م  ده کرێ  که چی  بوو  سه رکوت 
واتایه کی  ژن  چه مکی  حه قیقه تدا  له   که   بدرێته وه  
ئه م  قبووڵ کردنی  به   فێمێنیسته کان  نییه و  گشتی 
گشتگیری یه  تووشی هه ڵه یه کی واتایی گه وره  بوون. 
ئه م ڕوانگه یه  به ته واوی له گه ڵ ڕوانینی پۆست مۆدیرن 
ئه م  پێکهاتنی  بۆیه ش  دێته وه . هه ر  به  چه مکه کانی 
پۆست مۆدێرنیزم)  له گه ڵ  (فێمێنیزم  تێکهه ڵکێشه  
بڵێین که سێکی  ته نانه ت ده کرێ  حاشاهه ڵنه گر بوو. 
پۆست مۆدێڕن بوونه وه ،  به هۆی  پۆست مۆدێڕن 
گشتگیرانه وه   ئه ندێشه یه کی  که له   واتایه ک  هه ر 
بێ،  مۆدێرنیته )  بنه مایی یه کانی  چه مکه   له   (یه کێک 
پیاو،  ژن و  واتاکانی  ناتوانێ  که وایه   ده کاته وه .  ڕه تی 
بکاو  قبووڵ  له یه ک  ڕه گه زه   دوو  ئه م  جیاکردنه وه ی 
له   جۆرێک  به   بوونه وه   مۆدێرن  پۆست  هۆی  به  
جۆره کانی فێمێنیستییشه . شایانی باسه  که  سه ره ڕای 
ئه م جیاوازیانه ی زۆر که س له  نێوان پۆست مۆدێڕنیته و 
به هۆی  که چی  دای ده نێن،  پێکهاته خوازی یه وه   پاش 

له م  فێمێنیزم  بابه تیی  ناوه ندێتیی  زۆرو  وێکچوونی 
نووسینه دا، ئه م دوو چه مکه مان له  واتایه کی گشتی 
مۆدێڕندا  پۆست   _ پێکهاته خوازی  پاش  فێمێنیزمی 

لێک داوه ته وه .

فێمێنیزمی پاش ئێستیعماری

له    (postcolonial) ئێستیعماری  پاش  فێمێنیزمی 
پاش  فێمێنیزمی پۆست مۆدێڕن _  سه رچاوه ی هزری 
پێکهاته خوازی و به ستێنی خه باتی دژه  ئێستیعماریی 
شێوازه   ئه م  هه ڵدا.  سه ری  ڕۆژهه اڵتی یه وه   گه النی 
فیمێنیزمی  له گه ڵ  زۆری  وێکچوونێکی  فێمێنیستییه  
ڕه ش هه یه  به م خاڵی جیاوازی یه وه  که  ئه م کۆمه ڵگه  
نادیده   دا  ”ژن“  پێناسه ی  که له   په راوێزخراوه ی 
کۆمه ڵگه   خودی  نێو  له   ئه وه ی  به جێی  ده گیرا، 
سه ره کی یه که دا بێ، له واڵتێکی دیکه یه . له  الیه که وه  
پانتایی  که   تیۆریسیه نانه یه   له م  واکێر“  ”ئالیس 
په راوێزی یه کان،  کۆمه ڵگه   گشتی  به   کاره کانی 
ده گرێته وه   چ موسته عمه رات،  چ ڕه شه کان و 
ڕه ش و  فێمێنیزمی  پێوه ندی  ئاڵقه ی  به   ده کرێ   )
دیکه شه وه   الیه کی  له   بزانین)،  ئێستیعماری  پاش 
”ئێدوارد  و  فانون“  ”فرانس  وه کوو  بیرمه ندانێکی 
سه عید“ له  واڵتانی ڕزگارکراو له ده ست ئێستیعماری 
ڕاسته وخۆدا، خه ریکی ڕه خنه گرتن له  نه ته وه خوازیی 
وه ک  که سانێکی  ئاکامدا  له   بوون.  ڕۆژئاوایی 
”گاتاری“، ”سپیواک“ و ”ڕێی چاوه“  له م بارودۆخه دا 
ده ستیان دایه  به رهه م هێنانی ئه ندیشه ی فێمێنیزمی 
پاش ئێستیعماری که له ڕاستیدا باسکردنی پرسی ژنان 
وه ک  بوو.  ڕۆژئاواییدا  نه ته وه خوازیی  ڕه خنه ی  له  
بارودۆخی  نادیده گرتنی  ڕه شه کان،  هه لومه رجی 
فێمێنیزمدا  پێناسه ی  له   کۆمه ڵگه یانه   ئه و  تایبه تیی 
له م  فێمێنیزمی  حزووری  الوه کی یه کانی  کێشه  
به   ئاماژه   ده توانین  وێنه   بۆ  بووه .  به دوادا  واڵتانه دا 
ڕۆژئاوایی یه کان  فێمێنیسته   بکه ین.  حیجاب  پرسی 
ژنان  سه رکوتی  به   چه مکه یان  سه ره تاوه ئه م  له  
به سته وه و هه وڵیان دا بابه تی البردنی حیجاب له نێو 
ئێستیعماری  واڵتانی  داسه پاوی  مۆدێڕنیته ی  پاکه تی 
ئه م  بگونجێنن.  ئێستیعمارکراوه کاندا  واڵته   به سه ر 
دژی  بزووتنه وه ی  گرێ درانی  هۆی  به   بوو  هه ڵه یه  
حیجابی  به   واڵتانه   ئه م  نه ته وه یی  ئێستیعماری و 
کۆمه ڵگه یانه   ئه م  دژکرده وه ی  له ڕاستیدا  ژنانه وه . 
له  به رانبه ر به کارهێنانی فه رهه نگی بێگانه  (به ناوی 
له سه ر  پێ داگرتن  به داخه وه   دا،  مۆدێڕنیزاسیۆن) 
سه رکوتی  له   شێوازێک  که    _ حیجاب  چه مکی 
یه کێک  که   سه رکوتێک  لێ که وته وه .  ی  بوو_  ژنان 
فێمێنیسته   هه ڵه ی  سه ره کی یه کانی  هۆکاره   له  
ناپیرۆزی پرسی  پێوه ندیی  له   سپی یه کانی ڕۆژئاوایی 

حیجاب له گه ل پڕۆژه ی پێشکه وتنخوازیدا بوو.

پاش فێمێنیزم

خراپ نیه  ئه گه ر ئاماژه یه کیش به  پاش فێمێنیسته کان 

فێمێنیسته   وه ک  فێمێنیسته کانیش  پاش  بکه ین. 
گشتگیری  واتای  له سه ر  ده ست  پۆست مۆدێڕنه کان 
ژن داده نێن، به م جیاوازی یه وه  که  باسی ئه وان ته نیا 
گشتگیربوونی  له سه ر  پێداگرتن  به ڵکوو  نییه   ڕه خنه  
فێمێنیسته   (وه ک  هه ڵه   به   ته نیا  نه   ژن  چه مکی 
زیانبه خشیشی  به   به ڵکوو  پۆست مۆدێڕنه کان) 
فێمێنیزم،  پێناسه کردنی  به   که   وایه   پێیان  ده زانن و 
له   به شێك  به سه ر  سته م  بناغه ی  به ردی  خۆیان 
لێ ده که ین،  به رگری یان  وایه   پێمان  که   کۆمه ڵگه دا 
داده نێین، واته  جیاکردنه وه ی واتایی ژن و پیاو . به م 
به دژی  خۆیان  ڕاشکاوانه   فێمێنیسته کان  پاش  پێیه  

فێـێنیزم پێناسه  ده که ن.

menforequality.wordpress.com : سه رچاوه 
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بۆ خۆکوژی برد و هه وڵی سڕینه وه ی جه سته ی خۆیان دا؛ به ڕای ئێوه هۆکاره کانی په نابردنه  

به ر خۆکوژی له م سه روبه نده دا زیاتر بۆ چی ده گه ڕێته وه ؟ ده مه وێ ئه وه  بڵێم که  داخوا 

یان  ده به ن  خۆکوژی  بۆ  په نا  پیاوساالری  سیستمی  زاڵبوونی  له به ر  ژنان  رابردوو،  وه ک 

هۆکارگه لی دیکه ش هانده رن؟ 

به ر  په ناده به نه   ژنان  بۆچی  که   کوردستان  له   ژنان  خۆسووتاندنی  به   سه باره ت  و: 

به   به قه ولێک  و  له ڕاده به ده ر  گێر وکێشه ی  له  به ر  که    روونه   ئه وه  شتێکی  خۆسووتاندن، 

به ر  له   گه یشتن؛  بێ هیوایی 

ئه شکه نجه ؛  و  ئازار  گوشار، 

مافه    نه بوونی  و  سووکایه تی 

ناو  له   چ  سه ره تایی یه کانیان 

له گه ڵ  چ  و  بنه ماڵه کانیان 

هاوسه ره کانیان؛ جیا له  مانه ش 

نه بوونی زانیاری و ئاگایی تاک، 

تاکوو بتوانێ به  یارمه تی ئه مانه  

به رگری له  مافه کانی خۆی بکا 

به رده م  به رێته   کێشه کانی  و 

هه ڵبه ته   دادگا.  و  قانوون 

زۆر  قانوونیش  پێموانییه ، 

له   ئێمه   بکا،  ژنان  له   به رگری 

ناوچه یه   ئه م  و  ده ژین  ئاسیا 

له گه ڵ  زۆری  جیاوازی 

کۆمه ڵگای ئۆرووپا هه یه .

به   سه باره ت  وی،  تی  به رنامه ی  کۆمه ڵێک  ده بێ  ژنان  رێکخراوه کانی  پێتوانییه ،  پ: 

ئاگادار  خۆکوژی  به ره نجامی  له   ئافره تان  ئه وه ی  بۆ  بکه ن   ساز  ژنان  به   دان  هوشداری 

بکه نه وه؛ یان به  هه ر شێوه یه کی دیکه  به رگریی له  مافه  ئینسانییه کانییان بکه ن؟

و: به  داخه وه  به ڕواڵه ت و به قه ولێک بۆ ئه وه ی له  کاروان جێ نه مێنین، هه ندێک جار له  

میدیا، رۆژنامه  و ته له فزیۆن و .... هه ندێ وشه  و دروشمی جوان و بریقه دار ده وتریته وه ، 

ئێمه   ژنانی  پێموابێ  ناکرێ.  ژنان  له   ئه وتۆ  پشتیوانیه کی  ڕاسته قینه  دا  دونیای  له   به اڵم 

هێنده ش دڵیان به  قانوون خۆش نییه  و ترس و خۆف له  پیاوانی تووڕه  له  ناخی ته ک ته کی 

پ: رۆژین خان پێشه کی خۆت به  خوێنه رانی گۆڤاره که مان 

بناسێنه ؟

ساڵی  له   ”ڕۆژین“   به   ناسراو  شه ریفی  فه ڕه ح  من  و: 

1966 له  شاری مهاباد له  دایک بووم. له  قۆناغی ناوه ندی 

دا بووم که ، هه راووهوریای شوڕشی ئێران سه ری هه ڵدا. 

منیش وه ک خه ڵکی راپه ڕیوی ئێران و شاره که م، به  قه رای 

بووم.  به شدار  ڕاپه ڕینه  دا  له م  خۆم  تازه الوێتی  توانایی 

لقێک  که   ”پیشگام“،  به   کرد  پێوه ندیم  ماوه یه ک  دوای 

بوو له  ڕیکخراوی فیدایانی گه لی ئێران؛ پاش ماوه یه کی تر 

رۆژین شه ریفی: ژنانی کورد هێنده ش دڵیان به  قانوون خۆش نییه  و ترس و خۆف له  پیاوانی تووڕه  له  ناخی ته ک 
 ته کی ژنانی ئێمه  دا ڕیشه ی داکوتاوه .

دیامنه :مه ندانه  حه بیب زاده 

خۆسووتاندن  به   چ  شێوه یه ک دا،  له هه ر  خۆکوژی 
له یه ک  خنکاندن،  خۆ  یان  خواردن  حه ب  به   یان 
وته دا گه یشتنه  به  خاڵی کۆتایی و هه ڵبه ته  ژنانێکی 
یان  خۆکوژی  بۆ  په نا  له وه ی  به ر  که   هه ن  زۆر 
خۆسووتاندن به رن سه ره تا هه وڵ ده ده ن ئه نجامی 
وێنه   بۆ  بگه یه نن،  که سانێک  گوێی  به   کاره   ئه و 
هه ڕه شه  ده کا که  نه وت به  خۆم دا ده که م و ئاگر 
له  جه سته ی خۆم به رده ده م و به م قسه یه   ده یهه وێ 
هاوار و ده نگی خۆی بگه یه نێ که ره نگبێ ئاوڕێک 
له  داخوازییه کانی بدرێته وه  و کاتیک ده بینێ هیچ 
یه کجاره کی  بڕیاڕی  داواکانی،  نادرێته   سه ره نجێک 

ده داو به داخه وه  جێبه جێشی ده کا.

”پیشگام“  رێکخراوی  له   هاوڕێکانم  له   هه ندێک  له گه ڵ 

بووم  و  کۆمه ڵه وه   ڕێزه کانی  ناو  چووینه   و  جیابووینه وه  

ئه وه ی  پاش  ڕیکخراوه یه .  ئه و  چاالکانی  له   یه کێک  به  

کاری  نهینی  به شێوه ی  هه روا  کرایه وه   داگیر  مهاباد 

ڕیکخراوه ییم ده کرد. کاتێک  قوتابخانه کانیش کرانه وه  من 

”بدحجابی“  به دپووشی  تاوانی  به   هاوڕێیه کم  چه ند  و  

مانگیک  چه ند  ماوه ی  بۆ   من  ده رکراین.  قوتابخانه   له  

زیندانی کرام و پاش ئازاد بوونیشم بۆ ماوه ی چه ند مانگ 

کورتی  به   برده  سه ر.  ژیانم  ورمێ  و  مهاباد  له   نهینی  به  

دایکێک خۆم  یارمه تی  به   ساڵی62 هه تاوی  له  سه ره تای 

گه یانده  بنکه ی کۆمه ڵه و به  ڕه سمی بوومه  پێشمه رگه ی 

گه یانده   خۆم  زایینی  93ی  ساڵی  له   ڕیکخراوه یه .  ئه و 

له و  گیرسامه وه .  له و واڵته   په نابه ر  و وه ک  ئاڵمان  واڵتی 

هه مان  له   ڕانه وه ستام؛  تێکوشان  و  هه وڵ  له   واڵته ش 

زۆربه یان  که   ئێرانی  ژنانی  ئه نجومه نی  له گه ڵ  ساڵ دا 

پاش  بووم.  ئاشنا  سیاسی دابوون  بواری  له   چاالک  ژنانی 

کوردیش  ژنانی  ئێمه ی  کرد،  هه ستمان  که   ماوه یه ک 

پێویستیمان به  ناوه ندیکه  بۆ به رگری له  مافه کانی ژنانی 

باشووری  و  ژنانی رۆژهه اڵت  له   ژماره یه ک  له گه ڵ  کورد، 

کوردستان، سه نته رێکمان به  ناوی ”سه نته ری ژنانی کورد“ 

له  کۆڵن دامه زراند، که  تا ئێستا ژنانیکی زۆر، به  شێوه ی 

چاالک له م ناوه نده  دا کار ده که ن. 

پ:رۆژین خان، هه روه ک خۆشت ئاگاداری، له و ماوه یه دا 

له  باشووری کوردستان، دیسانه وه  چه ند ئافره تێک په نایان 

ده گمه ن  به   ناڕه زایی  ده ڕبڕینی  و  قسه  کردن  داکوتاوه .ئازایه تیی  ڕیشه ی  ئێمه  دا  ژنانی 

ده بینرێ و بێده نگی و مته ق لێوه نه هاتن له  زۆربه ی ژنان دا ئاسایی بۆته وه . ئه گه ر کورتی 

به رگری  ئاگایی یه وه   به   بتوانن  ئه وه ی  بۆ  ژنان،  په روه رده  کردنی  بۆ  بکه مه وه ، هه وڵدان 

له ماڤه  ئینسانییه کانی خۆیان بکه ن، زۆر زۆر که مه و و ته نانه ت خودی ژنانیش بڕوایان 

به  نه بوونی ماڤی خۆیان هێناوه .

به  په یامێک  په نابردنه به ر خۆکوژی، ده یهه وێ چ  به   له م سه رده مه دا،  ئافره تی کورد  پ: 

 گوێی کۆمه ڵگه ی کوردستان بگه یه نێ؟

خۆ  یان  خواردن  حه ب  به   یان  خۆسووتاندن  به   چ  شێوه یه ک دا،  له هه ر  خۆکوژی  و: 

خنکاندن، له یه ک وته دا گه یشتنه  به  خاڵی کۆتایی و هه ڵبه ته  ژنانێکی زۆر هه ن که  به ر 

له وه ی په نا بۆ خۆکوژی یان خۆسووتاندن به رن سه ره تا هه وڵ ده ده ن ئه نجامی ئه و کاره  

به  گوێی که سانێک بگه یه نن، بۆ وێنه  هه ڕه شه  ده کا که  نه وت به  خۆم دا ده که م و ئاگر 

بگه یه نێ  خۆی  ده نگی  و  هاوار  ده یهه وێ  قسه یه    به م  و  به رده ده م  خۆم  جه سته ی  له  

که ره نگبێ ئاوڕێک له  داخوازییه کانی بدرێته وه  و کاتیک ده بینێ هیچ سه ره نجێک نادرێته  

داواکانی، بڕیاڕی یه کجاره کی ده داو به داخه وه  جێبه جێشی ده کا.

پ: سڕینه وه ی جه سته ، ئه ویش به  توندوتیژترین شێوه  واته  ”خۆسووتاندن“، به گشتی چ 

کاریگه رییه ک له سه ر کۆمه ڵگای کوردی و بنه ماڵه ی کورد داده نێ؟ و به  کورتی ده بێ بۆ 

بنه بڕکردن یان به  النیکه م گه یاندنی ئه و دیارده یه  ده بێ چی بکرێ؟

و: به  داخه وه،  ژنان خۆکوژی و خۆسووتاندن به  دوا ڕێگه  ده زانن و ئه مه  له  زۆرێکیان دا، 

نیشانه ی نائاگایی و هه ست نه کردن به  ئه منییه ته ، ئێمه  ژنانێکی ئاگاشمان هه یه ، به اڵم 

له   توندوتیژی  ئاستی  کاتێک  بن،  ئاگاش  چه نده   هه ر  نییه   ئه منییه ت  و  ئاسایش  کاتێک 

سه رێ بێ، ئه و جۆره  ژنانه ش ده گه یه نێته  خاڵی کۆتایی. 

واته   هه ڵنه گرێ  له مباره وه   جیددی  هه نگاوی  حکوومه ت،  هه تا  ئه وه که   دووهه میش 

له باری قانوونییه وه  به  شێوه ی جیددی و توندوتۆڵ دژی تۆندوتیژی ڕانه وه ستێ دیارده ی 

دڵته زینی خۆکوژی و خۆسووتاندن کۆتایی نایات و ته نانه ت زیاتریش په ره ده ستینێ. 

بخرێته   زیاتریان  ئیمکاناتی  و  ئاوه ڵه تربێ  ده ستیان  ده بێ  ژنان  ڕیکخراوی  سێهه م: 

قۆڵی  بواره دا  له و  و  مه یدان  بێنه   خۆبوردوو  له   و  لێزان  شاره زا،  که سانی  و  به رده ست 

لێهه ڵماڵن.

چوارم: ئایین له  ده وڵه ت و فه رمانگه  و شه قامه وه  ببرێته وه  بۆ ناو ماڵه کان و دیسانه وه ش 

لێدان،  تۆمه ت  به دژی  توندی  به   بکا.  ژنان  له   پیشتیوانی  ته واو  به ڕاشکاوی  قانوون 

درۆ گوتن و بوختان ساز کردن 

و  بکرێ  به ربه ره کانی  ژنان  بۆ 

سزای  لێدانیش  تۆمه ت  ده بێ 

ژنان  تاکوو  بکرێ،  دیاری  بۆ 

زیاتر  ئه منییه تی  به   هه ست 

بکه ن. چونکه  هه ر ئه م تۆمه ت  

ره پاڵ دانانه  تاکوو ئێستا گیانی 

و  ئه ستاندوه   ژن  هه زاران  له  

به   که   ژنانه ی  ئه و  زۆریشن 

په نایان  لێدانه وه   تۆمه ت  هۆی 

بۆ خۆکوژی بردوه .

بۆ  سپاس  خان  ڕۆژین  پ: 

به شداریتان له و دیمانه یه دا که  

تایبه ته  به  گۆڤاری ژنان. 

وبه هیوای  ئێوه ش  بۆ  سپاس  و: 

سه رکه وتن

دیمانە 
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ژیانی خاتوو 
مه رزییه ی فه ریقی

خانمه  هونه رمه ندى كورد مه رزییه  فه ریقى ناوی ته واوی ”مه رزییه  شه هاب عه بدوڵاڵ“یه ، 

به اڵم  به ژیان هه ڵێناوه،  له  شاری مه ریوانی ڕۆژهه اڵتی كوردستان چاوی  له  1958/5/22 

دایك و باوكی خاتوو مه رزییه  له بنه ڕه ت دا خه ڵكی شاری ”سنه ”ن. مه رزییه  تا ته مه نی17 

ساڵی ژیانی له  شاری مه ریوان به سه ر ده با، بۆ خوێندنی مامۆستایه تی ڕوو ده كاته  شاری 

سنه و له وێ خوێندن ته واو ده كات، بڕوانامه ی دیپڵۆم له  بواری مامۆستایه تیدا به ده ست 

دێنێ .هه ر له ته مه نی منداڵیدا هه ستی كردوه، كه  ده نگی خۆشه و به هره ی ده نگخۆشیی 

تێدایه ، هاوكات له الیه ن باوكیه وه  هان دراوه، به اڵم به هۆی نادروستیی كۆمه ڵگه وه، له و 

ڕۆژگاره دا ئه سته م بووه  ژن و کچی كورد گۆرانی بڵێ، هه ربۆیه  ڕێگه ی هونه ری لێ گیراوه و 

له و پێناوه شدا زۆر به قورسی ژیانی هونه ریی خۆی به سه ر بردوه، به اڵم سه ڕه ڕای كۆسپ و 

بۆنه كاندا،  یادو  جه ژ نه كان و  له   بووه،  به رده وام  هه ر  هونه رمه ند  مه رزییه ى  كێشه كان 

ئه وانه ی له  قوتابخانه  دا سازكراون، به شداریی كردوه و بۆ یه كه م جار له  ته مه نی 9 ساڵیدا 

چڕێویه تی  كاته دا  له و  ئه وه ی  گۆرانی،  یه كه مین  قوتابخانه كه ی.  شانۆی  سه ر  چووه ته  

گۆرانی یه كی ”فه تانه ی وه لیدی“  بووه، له گه ڵ موزیكدا به ناوی ”له سه ر كانی دێته وه  لێو 

به كه نی و گۆزه به شانه وه ”

 مه رزییه  فه ریقی زۆر حه زی به بیستنی كاره  هونه ری یه كانی باشووری كوردستان به تایبه ت 

”تیپی مۆسیقای سلێمانی“ ده کردو زیاتر حه زی به ده نگی هونه رمه ندان ”كه ریم كابان“  و 

”قادر كابان“ بوو. ساڵی 1977 له   شاری سنه  له  گه ڵ  هونه رمه ند ”ناسری ڕه زازی“ ئاشنا 

ده بێ و له  ساڵی 1978 دا زه ماوه ند ده كه ن  و ساڵی 1980 له گه ڵ ڕه زازی هاوسه ری  ڕێگه ی 

ڕێزه كانی ”كۆمه ڵه ى  له   گه لی كوردستان هه ڵ ده بژێرن  و  رزگاریخوازیی  خه باتی شۆڕشی 

 1984 ساڵی  تا  خه باتگێڕی یه شیان  ئه م  ده كه ن،  خه بات  دا   ” كوردستان  زه حمه تكێشانى 

به رده وام ده بێ.

ده ست  چه كداری  خه باتی  شان به شانی  شاخ  لێهاتووی  هونه رمه ندێكی  وه ك  مه رزییه    

ده كا به كاری هونه ری و له گه ڵ تیپی مۆسیقای ”كۆڕی بانگه وازی كۆمه ڵه ” یه كه مین كاری 

هونه ری له  شاخ به سروودی ”ساڵو بۆ پێشمه رگه ” به ئه نجام ده گه یه نێ. له  سه ره تای ساڵی 

مند اڵه كه ی  سێ  هاوسه ری و  ره زازى  له گه ڵ  په نابه رێك  وه ك  سوێد  واڵتی  له   1985ـه وه  

دڵنیا، ماردین و كاردۆ ژیان به سه رده به ن

.ئه م هونه رمه نده  ناوازه یه ی كورد ساڵی 2005 ، له  ستۆکهۆڵمی پایته ختی سوێد ماڵئاوایی 

له مۆسیقاو هونه رى گۆرانى كردو بۆ هه تاهه تایه  به جێی هیشتین.

كۆچكردنی  دوای  رۆژێك  چه ند  خه مباركردو  كوردی  گه لی  ته واوی  ناواده كه ی  كۆچه  

ته رمه كه ى گه یه ندرایه وه  كوردستان و له  ڕێوڕه سمێكی شایسته دا له  شارى سلێمانی به خاك 

سپێردرا.

   ئاماده کردنی : سه رگوڵ شابازی                                                                      

زیاتر   ده چێ و  به ڕێوه   ه وه   رۆژهه اڵت“  ژنانی  ”کۆمه ڵه ی  الیه ن  له   ماڵپه ره   ئه م 

تێدا  کوردستانی  رۆژهه اڵتی  ژنانی  تایبه ت  به   کورد  ژنی  به   پیوه ندیدار  بابه ته کانی 

ده خریته  روو.

هه واڵ و  وتارو  چاوپێکه وتن و    ژنان و  چاالکیی  کارو  به   کراوه   تایبه ت  ماڵپه ره   ئه م 

زانیاری  تایبه ت به  ژنان. له  یه کێک له  وتاره کانی ئه م ماڵپه ڕه  له  ژێر ناوی ”هه اڵواردن 

له  دژی ژنان له  ئاسته  جیهانی یه که ی دا“ له  نووسینی ناهید جه عفه رپوورو وه رگێڕانی 

نه رمین محه مه دزاده دا هاتوه :

نه بوونی  چه وساندنه وه ،  توندوتیژی و  جیهانیدا،  له ئاستێكی  ژنان  دژی  هه اڵواردن 

به رچاوانه ی  الیه نه   ئه و  ته نیا  هتد  راهێنان و...  كۆمه اڵیه تی یه كان و  خزمه تگوزاری یه  

نابه رابه ریی  مێكانیزمی  له گه ڵ  جیهانی  به شێوه یه كی  كه   ژنانن  مافی  پێشێلكاریی 

كۆمه اڵیه تی و ده سه اڵت پێكه وه  گرێ دراون. بۆچی ته نیا له مانگی مارسدا و به تایبه تی 

له رۆژی جیهانیی ژنان رێك وه كوو باقی ساڵیاده كانی دیكه هه وڵ ده درێ كه  سه رنجی 

پێ نادرێ  پڕاوپڕی  سه رنجی  به زۆری  كه   بابه ته   سووژه و  ئه م  بۆ  گشتی  بیروڕای 

رابكێشرێ. 

له  به شێکی دیکه ی ئه م وتاره  دا هاتوه :

دۆخی خراپی كارو حه قده ستی كه می هێزی كاری ژنان  به شێكی زۆر له  كارگه كان و 

نێونه ته وه یی یه كان هه ڵ ده سوڕێنن. ده توانین سه رمایه گوزاری ده ره كییش  كونسێرنه  

زیاد بكه ین كه  گه شه و داهاتی به رژه وه ندیخوازان و به دوای ئه ودا هه ژاریی ئاشكرا 

ئه م چه وسانه وه و  ئه وه ی  بۆته  هۆی  ژنان ده گرێته وه   داوێنی  یه كه مدا  پله ی  له   كه  

دابنێ.  ژنان  دۆخی  له سه ر  راسته وخۆ  كاریگه ریی  له هه مووان  زیاتر  هه اڵواردنه  

بوونه ته   نه ته نیا  ده چه وسێندرێنه وه ،  كه م  به حه قده ستێكی  كرێكارانه ی  ژنه   ئه و 

بازاڕی  ئابووریی  مۆتۆری  بوونه ته   بگره   جیهانی،  به رباڵوی  هه ژاریی  موتۆری 

خۆیان  كه سانه ی  ئه و  جیهانییش.  مۆدێرنی  لیبرالیزه كراوو  ئابووریی  جیهانی و 

سه رقاڵی ئاماره كانی بازاڕی جیهانی كردوه  ئه م واقعییه ته  ده زانن كه  بازرگانیی ئازاد 

بگره   هه ڵ نه گرتوه و  له خۆیدا  جینسی  نابه رابه ریی  له نێوبردنی  بۆ  مه یلێكی  هیچ 

به رژه وه ندیی  له   نابه رابه ری یه   ئه و  زیاتری  قووڵكردنه وه ی  له هه وڵی  به پێچه وانه وه  

خۆیدایه . له واقیعدا ئه مه  یه كێك له ومه یدانه  گرنگانه ی جیهانی فێمێنیستی یه  كه  بێ 

چاره سه ركردنی و بێ ملمالنێكردن له گه ڵیدا، نابه رابه ری جینسی كۆتایی نایه 

وێبالگی کاریکاتۆر

پێشانگایه ک بۆ نواندنی کاریکاتۆره کانی شیوه ن حه سه نپوور

ئه م ویبالگه  هه روه ک له  سه ردیری ناساندنی وێبالگه که دا هاتوه  له  الیه ن هونه رمه ند 

رۆژهه اڵت ژنانی  کۆمه ڵه ی  ماڵپه ڕی 

شیوه ن حه سه نپووره وه  به رێوه  ده چێ.

به   نووسیویه تی:  وێبالگه   به م  سه باره ت  دا  کورت  پێناسه یه کی  له   حه سه نپوور  شیوه ن 

پیت و  کۆمه ڵگای   نه گوتراوه کانی  بێده نگی و  وه زاڵه هاتووی  زمانێکی  کاریکاتۆر  من  رای 

ده ربڕینه . ده سته کانم چی دی توانای هاواریان نییه ، بۆیه  خوڵقێنه رتر له  هونه ر کاریکاتۆر 

ده الوێننه وه . 
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وێبالگی مریه می قازی  

وێبالگی ”ده ستنووسه کانی مریه می قازی“ که  له  الیه ن ناوبراوه وه  به ڕێوه  ده چێ و به  دوو 

زمانی کوردی و فارسی نووسراوه ،  ده القه یه که  بۆ هونه رو ئه ده بیاتی کوردی . 

وه رگێراوو  شێعرو  زۆربه ی  قازی  مریه م  خاتوو  ئه ده بیات،  بواری  چاالکی  وێبالگه دا  له م 

خۆی  که   دیکه ی  جۆراوجۆری  چیرۆکی   داستان و  مندااڵن و  به   تایبه ت  چیرۆکه کانی 

نووسینی و وه ری گێراونه ته وه  باڵو کردونه ته وه .  له  یه کێک له  به رهه مه کانی  خاتوو مریه م 

له  ژێر ناوی ”ئاخ ئه ی ئه سپه  جوانه کان“دا هاتوه :

وێک چوونێكی زۆر هەیه له و واڵتانەی كه كێشەی ماڤی مرۆڤ لەواندا چارەسەر نەكراوه 

واتە لە زۆربەی ئەم واڵتانەدا كه كتێب سووتێندرا مرۆڤیش تێرەباران ده کرێ یان لەسێداره 

دەدرێ و رۆشنبیری و قەڵەم بێخاوەن دەمێنننەوهو خەمی نان كە هاتە سەری تەنانەت 

رزگاری یان  مردن  زیندان و  لە  بێ دەنگمانەوه  بۆ  تەعەههود  بەدانی  رۆشنبیرانەی  ئەو 

بەهەموو  مل  ناچار  پارووه نانێك  بۆ  كه  بانێك  و  رێگا  تەنووره و  گێژاوی  دەكەونە  دێ 

مەترسی یەك دەدەنو ئیدی بەدەیان فەرسەخ لە بیرمەندی دووردەكەونەوه.

”ژیار گوڵ“ یەكێك لە ئەم ژوورنالیستە بوێرانەیە كه لەم پێیەدا راپۆڕتی زۆر باش ئامادە 

وەك  سنوورەكان  سەر  گەیانده  دووربینەكەی  چاالكی یانەیدا  ئەم  درێژەی  لە  دەكاو 

یاسایەك  هیچ  پارووه نانێك  بۆپه یداکردنی  لەواندا  شوێنانەی  ئەو  گرینگترین  له  یەكێك 

كه  مین رێژكراو  پڕمەترسیی  ڕژدو  هەڵەمووتێكی  رێگاوبان و  لەالیه ك  چاوناگیرێ.  لەبەر 

یاساكانی سەرسنوور وێڕای ئەسب و یەكسمەكانیان  پێشێلكەری  الق ولەتەری قاچاخچیی 

كه  وەن  ئامادەی  ئیدی  دێ و  بەگژیاندا  گەرما  سەرماو   ، بەرد  دارو  دەقوڕێوەو  دەچێ 

دیكە  الیەكی  لە  لێ بستێنێ،  گیانیان  هەبێ  بۆی  مۆوز  جەعبەیەك  سیغارو  كارتۆنێك 

كەمیندارانی یاساپارێز! كه ئامادەی وەن كه بۆ كارتۆنێك سیغارو جەعبەیەك مۆوز گیان 

لە هەموو ئەو كەسانه بستێنن كه گیروگرفتی نان هەڵوەدای ئەم رێگاوبانەی كردوون. رۆژ 

نییه هەواڵی كوژرانی هێندێ كوڵکێش و هەموو ئه  وكەسانه نەبیسین كه وێڕای یەكسمه 

نێو ژن و منداڵیان.  له جیاتی «نان» جەنازەیان دەگەڕێتەوه  كان دەكەونه بەر دەسرێژو 

له  و  بووه  سنووری یه کان  ناوچه  دانیشتووانی  ژیانی  ئاوێتەی  بەتەواوی  ئێستا  «قاچاغ» 

سەر وەڕا كه كاربەدەستان هۆكاری پەرەگرتنی قاچاغ لێك نادەنەوهو بۆ چاره سەركردنی 

بێكاری وەك هۆكاری بنەڕەتیی ئەم گیروگرفته هیچ هەنگاوێك هەڵ نایەننەوه ئەم كێشەیە 

بەردەوام تازه  دەبێتەوهو هەرجاره گیروگرفتێکی تازەتر ساز دەبێ. 

ژن لە دونیای وێب داژن ئەستێرە



١٦ ژمارە ١٥٣٥ ژمارە ٣٥

جینسی  و  جه سته یی ،  توند وتیژیی   ب) 
ژیانی   به ستێنی   له   كه   ده روونی  
نموونه :  بۆ  ده دن،  روو  به كۆمه ڵدا 
خراپ وه رگرتنی   كه ڵكی   ده ستدرێژی ، 
له   ترساندن  ئازاردانی  جینسی  و  جینسی ، 
فێركاری یه كان و  ناوه نده   له   كار،  شوێنی  
فرۆشتنی   كڕین و  دیكه دا،  شوێنه كانی  

ژنان و له شفرۆشیی  به  زۆری .

كه   په له یه   به   پێویستی یه   له م  ئاگاداری   گشتی ،به   كۆڕی  

ئاسایش،  یه كسانی ،  به   پێوه ندیدار  بنه ماكانی   مافه كان و 

به   ده بێ   مرۆڤه كان،  هه موو  گه وره یی   ته واوه تی  و  ئازادی ، 

شێوه یه كی  جیهانگیر له باری  ژنانیشه وه  ره چاو بكرێن،

به ڵگه نامه   له   بنه مایانه ،  ماف و  ئه م  كه   به وه   سه رنجدان  به  

جیهانیی   «به یاننامه ی   له   وێنه   بۆ  نێونه ته وه یی یه كاندا، 

مه ده نی  و  مافه   نێونه ته وه یی   «په یماننامه ی   مرۆڤ»،  مافی  

ئابووری ،  مافه   نێونه ته وه یی   «په یماننامه ی   سیاسی یه كان»، 

له نێوبردنی   «كۆنوانسیۆنی   كه لتووری یه كان»،  كۆمه اڵیه تی  و 

ژنان» و  دژی   به   جیاوازی دانان  جۆره كانی   هه موو 

توند وتیژ،  سزای   یا  ره فتار  ئه شكه نجه  و  دژی   «كۆنوانسیۆنی  

نامرۆیی  و پڕ له  سووكایه تی دا»، رێزیان لـێ  گیراوه ،

كاریگه رتری   هه رچی   به ڕێوه بردنی   كه   له وه   ئاگاداری   به  

جیاوازی دانان  جۆره كانی   هه موو  نه هێشتنی   «كۆنوانسیۆنی  

به رانبه ر  توند وتیژی   نه هێشتنی   به   یارمه تی   ژنان»  دژی   به  

به  دژی   توند وتیژی   نه هێشتنی   «به یاننامه ی   ژنان ده كا و،  به  

ئه م  روو،  ده خرێته   به یاننامه یه دا  له م  كه   جۆره   به و  ژنان» 

ره وته  به هێز و ته واو ده كا،

به   توند وتیژی  دژی  ژنان كۆسپی  گه یشتن  له وه  كه   نیگه ران 

«ستراتیژی یه   له   هه روه ك  ئاشتی یه ،  پێشكه وتن و  یه كسانی ، 

داهاتووبینه كانی  كۆنفرانسی  نایرویی  بۆ پێشكه وتنی  ژنان»دا 

به ربه ره كانی   بۆ  گه اڵڵه   هێندێك  له واندا  كراوه ته وه  و  روون 

مه به ستی   به   كراوه  و  پێشنیار  ژنان  دژی   توند وتیژی   له گه ڵ  

به ڕێوه چوونی  به  ته واویی  «كۆنوانسیۆنی  له نێوبردنی  هه موو 

جۆره كانی  جیاوازی دانان به  دژی  ژنان»،

پێداگر له سه ر ئه مه  كه  توند وتیژی  دژی  ژنان، بناغه یه كه  بۆ 

به یاننامه ی  
نه هێشتنی  

توند وتیژی  دژی  ژنان 

وه رگێران له  فارسی 

قادر وريا



١٨ ژمارە ١٧٣٥ ژمارە ٣٥

له   ژنان  ده بێ   هه روه ها  ده وڵه ت  بكرێته وه .  قه ره بوو  بۆ  كاریگه ر  دادپه روه رانه  و 

توانایی   وه ده ستهێنانی   زیان و  قه ره بووكردنه وه ی   داوای   له گه ڵ   پێوه ندی   له   مافه كانیان 

به هۆی  ئه م رێگاچارانه وه  ئاگادار بكاته وه .

    (ج) به رنامه ی  نه ته وه یی  به  مه به ستی  په ره پێدانی  پشتگیری  له  ژنان بۆ به ربه ره كانی  

به رنامه كانی   له   مادده   هێندێك  زیادكردنی   یان  توند وتیژی یه ك،  هه رچه شنه   له گه ڵ  

رێكخراوه   له گه ڵ   بواردا  هێندێك  له   گونجاو  هاوكاریی   هه روه ها  مه به سته ،  به و  خۆیان 

ناده وڵه تی یه كان به تایبه تی  له گه ڵ  ئه و رێكخراوانه ی  به  كێشه ی  توند وتیژی یه وه  خه ریكن.

كاری   گشتگیری   پالنی   دانانی   توند وتیژی  و،  له   پێشگیری   رێگاكانی   دیاریكردنی   (چ)      

له  بواره كانی  حقووقی  (مافه كان)، سیاسی ، ئیداری  و كه لتووریدا كه  پشتیوانی  له  ژنان له  

ئه وه ی   بۆ  بره و پێ  ده ده ن و ده بنه  ده سته به رێك  توند وتیژی یه كدا  به رامبه ر هه ر چه شنه  

ژنان سه باره ت به  هه ستیارنه بوونی  قانوون له  ئاست تێ بینی یه  جینسی یه كاندا و له  ئاكامی  

به   نابنه وه   تێهه ڵقوتاندنه  ده وڵه تی یه كانی  دیكه دا،  جۆره كانی  به ڕێوه بردنی  قانوون و خۆ 

قوربانیی  توند وتیژی .

    (ح) هه وڵ  بده ن بۆ ده سته به ركردنی  ئه وه  كه  ژنانی  ژێر توند وتیژی  و، ئه گه ر پێویست 

له   هاوكاری   توانایی  پێ  به خشین،  وه ك  تایبه تی یه كانی   یارمه تی یه   له   منداڵه كانیان  بوو 

خزمه ته   راوێژكاری  و  ده رمان،  به ڕێچووندا،  ژیان و  مندااڵن و  چاوه دێریی   سه رپه رستی  و 

رێكخراوه   پڕۆگرامه كان و  ناوه نده كان،  بن.  به هره مه ند  كۆمه اڵیه تی یه كان  له شساغی  و 

یارمه تیده ره كان ده بێ  هه نگاوی  پێویست بۆ به ره وژووربردنی  ئاسایش و توانایی  به خشینی  

جه سته یی  و ده روونی  به وان، هه ڵ بگرن.

به   پێوه ندیدار  تێكۆشانه كانی   بۆ  پێویست  به ڕاده ی   ده وڵه تدا،  بوودجه ی   له   (خ)      

نه هێشتنی  توند وتیژی  ته رخان بكه ن.

له   به رپرسیار  ده وڵه تیی   به رپرسانی   ئاسایش و  هێزه كانی   راهێنانی   فێركردن و  بۆ  (د)      

له   توند وتیژی   سزای   لێكۆڵینه وه  و  پێشگیری ،  به   تایبه ت  سیاسه ته كانی   جێبه جێكردنی  

دژی  ژنان، هه نگاوی  پێویست هه ڵ بگرن تا ئه م كه سانه  له هه مبه ر پێویستی یه كانی  ژنان 

هه ستیار بن.

    (ذ) هه نگاوی  پێویست به تایبه تی  له  بواری  فێركاریدا هه ڵ بگرن بۆ ئه وه ی  چاكسازی  

له سه ر مه شقه  كۆمه اڵیه تی  و كه لتووری یه كانی  ره فتاری  پیاو و ژندا بكه ن و، هه اڵواردنه كان، 

بااڵده ستیی   یان  ژێرده ستی   بناغه ی   له سه ر  كه   ره فتارێك  چه شنه   هه موو  باو و  ره فتاری  

جنسێكه  و، ژن و پیاو پێی  راهاتوون، له  نێو ببه ن.

باری   له   به تایبه تی   (ئه ژمێره كان)،  ئامار  زانیاری  و  كۆكردنه وه ی   لێكۆڵینه وه ،  (ر)      

به م  ژنان  ده ستڕاگه یشتنی   ژنان و،  بنه ڕه تی یه كانی   ئازادی یه   مرۆڤ و  مافی   پێشێلكردنی  

ماف و ئازادی یانه  تاڕاده یه ك یان به  ته واوی  ره ت ده كاته وه ،

له   ئازادی یانه   ماف و  ئه م  به ره وژووربردنی   پشتیوانی  و  له   سه رنه كه وتن  له   نیگه ران 

درێژخایه ندا، سه باره ت به  توند وتیژی  به  دژی  ژنان،

نایه كسانیی   پێشاندانی   بۆ  نوێنگه یه كه   ژنان،  دژی   توند وتیژی   كه   له مه   ئاگاداری   به  

هۆی   به   بووه   كه   پیاواندا،  ژنان و  نێوان  له   ده سه اڵت  پێوه ندی یه كانی   مێژوویی  

به ره وپێشچوونی   له   پێشگیری   پیاوانه وه ،  به هۆی   ژنان  هه اڵواردنی   ژێرده ست كردن و 

به ته واویی  ژنانی  لـێ  كه وتۆته وه ، 

هه روه ها ]به  ئاگاداری  له مه  كه [ توند وتیژی  دژی  ژنان یه كێك له و میكانیزمه  كۆمه اڵیه تی یه  

گرنگانه یه  كه  ژنان ناچار ده كا مل بۆ پله  و پایه  و پێگه ی  نزمتر ـ له  چاو پیاوان ـ رابكێشن، 

گرووپه   به   سه ر  ژنانی   وێنه   بۆ  ژنان  گرووپه كانی   له   هێندێك  كه   له وه   نیگه ران   

ژنانه ی   ئه و  كۆچه ر،  ژنانی   په نابه ر،  ژنانی   (بومی )،  خۆواڵتی   ژنانی   كه مایه تی یه كان، 

یان  به ندكراو  ژنانی   بێ ئه نوا،  ژنانی   ده ژین،  ده سته كان  دووره   ناوچه   یان  الدێ   له  

ده سبه سه ر، كچانی  مێرمنداڵ ، ژنانی  نه قوستان و بێ توانا، ژنانی  به ساڵداچوو و ژنانی  ناوچه  

شه ڕلێدراوه كان به تایبه ت له  به رامبه ر توند وتیژی دا الوازن،

به  وه بیرهێنانه وه ی  ده رئه نجامی  پاراگرافی  23ی  هاوپێچی  بڕیارنامه ی  24ی  مای  1990ی  

شووڕای  كۆمه اڵیه تی  (ژماره  15/1990) و هه ست كردن به وه  كه  توند وتیژی  دژی  ژنان له  

بنه ماڵه  و كۆمه ڵگه دا په ره  گرتوویه  و له  سنووری  داهات، چین و كه لتوور تێ ده په ڕێ ، ده بێ  

هه نگاوی  به  په له  و كاریگه ر بۆ له نێوبردنی  ئه م دیارده یه  بنرێ ،

كۆمه اڵیه تی   ئابووری  و  شووڕای   18/1991ی   بڕیارنامه ی   وه بیرهێنانه وه ی   به   هه روه ها 

(30ی  مای  1991) كه  شووڕا له ودا پێشنیاری  ئاماده كردنی  به ڵگه نامه یه كی  نێونه ته وه یی  

دژی   به   توند وتیژی   كێشه ی   بداته   سه رنج  راشكاوانه   شێوه یه كی   به   كه   گۆڕێ   هێناوه ته  

ژنان،

زیاتری   به رۆژ  رۆژ  راكێشانی   له   ژنان  بزووتنه وه كانی   كه   رۆڵێك  له   پێشوازی   وه ك 

دژی   به   توند وتیژی   كێشه ی   ره هه نده كانی   جیددیبوون و  نێوه رۆك،  بۆالی   سه رنجه كان 

ژناندا هه یانه ،

وه ده ستهێنانی   بۆ  ژنان  ده رفه ته كانی   ده ره تان و  كه   مه ترسی یه   ئه م  كردنی   هه ست  به  

یه كسانیی  مافه كان و به رابه ری  له  بواره كانی  كۆمه اڵیه تی ، سیاسی  و ئابووریی  كۆمه ڵگه دا، 

به هۆی  جۆراوجۆر و یه ك له وان توند وتیژیی  په ره گر و به رده وام، به رته سك و سنووردارن،

 به  سه رنجدان به و خااڵنه ی  له  سه ره وه  ئاماژه یان پێ  كراوه ، بڕوامان وایه  كه  پێناسه یه كی  

مافانه ی   ئه و  باره ی   له   روون  به یاننامه یه كی   ژنان،  دژی   توند وتیژی   بۆ  روون  گشتگیر و 

شێوه  و  هه موو  له   ژنان  دژی   توند وتیژی   نه هێشتنی   ده سته به ری   بكرێن و  ره چاو  ده بێ  

جۆره كانی  دان،

له  رێزگرتن  نیازی   به   ده وڵه تانه وه   له الیه ن  ده روه ستبوونێك  هه روه ها       

كۆمه ڵگه ی   سه رجه می   له الیه ن  ده روه ست بوونێكیش   به رپرسایه تی یه كانیان و، 

به ڕه سمی   بۆیه   هه ر  پێویسته .  ژنان  دژی   توند وتیژی   نه هێشتنی   بۆ  نێونه ته وه یی یه وه  

به یاننامه ی  نه هێشتنی  توند وتیژی  دژی  ژنان له  خواره وه دا راده گه یه نین و سوورین له سه ر 

هه وڵێكی   چه شنه   هه ر  ده بێ   هه مووانه وه ،  الیه ن  له   رێزگیرانی   ناساندن و  بۆ  كه   ئه مه  

پێویست بدرێ :

مادده ی  1:

له م به یاننامه یه دا، مه به ست له  ده سته واژه ی  «توند وتیژی  دژی  ژنان» هه ر كرده وه یه كی  

توند وتیژ له سه ر بناغه ی  جنسیه ته  كه  ببێته  هۆی  ئازاردان و زیان پێ گه یاندنی  جه سته یی ، 

جینسی  یان ده روونیی  ژنان، یان له وانه یه  ببێته  هۆی  ئه م جۆره  ئازار و زیانانه . هه ڕه شه  

یان كرده وه ی  هاوشێوه ، زۆری  كردن له  ژنان، بێبه ش كردنی  زۆردارانه ی  ئه وان له  ئازادی  

كه  له به رچاوی  خه ڵك یان له  چوارچێوه ی  ژیانی  تایبه تی دا روو ده ده ن، له  رێزی  ره فتار و 

كرده وه ی  توند وتیژ دان.

مادده ی  2:

به م  هه ر  به اڵم  ده گرێته وه ،  خواره وه   خااڵنه ی   ئه م  ژنان  دژی   توند وتیژی   لێكدانه وه ی  

نموونانه  نابه سترێته وه :

بنه ماڵه دا روو ده ده ن، بۆ  له        ئه لف) توند وتیژی  جه سته یی ، جینسی  و ده روونی  كه  

وێنه  لێدان، ئازاردانی  جینسیی  كچانی  مێرمنداڵ  له  ماڵ دا، توند وتیژیی  پێوه ندیدار به  جیاز 

(جهیزیه )، ده ستدرێژی  له الیه ن مێرده وه ، خه ته نه كردنی  ژنان و ئه و دابونه ریتانه ی  زیان به  

ژنان ده گه یه نن، توند وتیژی  له  پێوه ندیی  به ده ر له  ژن و مێردایه تی دا و توند وتیژی  تایبه ت 

به  چه وساندنه وه ی  ژنان.

به كۆمه ڵدا  ژیانی   به ستێنی   له   كه   ده روونی   جینسی  و  جه سته یی ،  توند وتیژیی   ب)       

روو ده دن، بۆ نموونه : ده ستدرێژی ، كه ڵكی  خراپ وه رگرتنی  جینسی ، ئازاردانی  جینسی  و 

ترساندن له  شوێنی  كار، له  ناوه نده  فێركاری یه كان و شوێنه كانی  دیكه دا، كڕین و فرۆشتنی  

ژنان و له شفرۆشیی  به  زۆری .

      پ) توند وتیژیی  جه سته یی ، جیسنی  و ده روونی  كه  به هۆی  ده وڵه ته وه  ئه نجام ده درێ  

یان له الیه ن ده وڵه ته وه  پشتگوێ  ده خرێ .

مادده ی  3:

پیاوان[ مافی  ده ستڕاگه یشتن به  هه موو مافه        ژنان به  شێوه یه كی  یه كسان ]له گه ڵ  

كۆمه اڵیه تی ،  ئابووری ،  سیاسی ،  بواره كانی   له   بنه ڕه تی یه كان  ئازادی یه   مرۆیی یه كان و 

ماف و  ئه و  پاراستنی   مافی   هه روه ها  دیكه دا و،  بواره كانی   هه موو  مه ده نی  و  كه لتووری ، 

ئازادی یانه یان هه یه . ئه م مافانه  بریتین له :

(ئه لف) مافی  ژیان

(ب) مافی  یه كسانی 

(پ) مافی  ئازادی  و ئاسایشی  كه سی 

(ت) مافی  پشتگیری  له الیه ن قانوونه و.

(ج) مافی  رزگاری  له  هه موو جۆره كانی  هه اڵواردن

(چ) مافی  كه ڵكوه رگرتن له  زۆرترین راده ی  گونجاوی  ساڵمه تیی  جه سته یی  و ده روونی 

(ح) مافی  ]هه بوونی [ هه لومه رجی  دادپه روه رانه  و جێگای  ره زامه ندی  بۆ كار

توند وتیژی ،  ره فتاری   سزا و  یان  ئه شكه نجه   ژێر  نه كه وێته   كه تاك  ئه وه   مافی   (خ) 

نامرۆیی  وپڕسووكایه تی .

مادده ی  4:

یان  دابونه ریت  هیچ  نابێ   بكه ن و  مه حكووم  ژنان  دژی   توند وتیژی   ده بێ   ده وڵه تان 

تێ بینیی  یه کی ئایینی ، بكه نه  بیانوو بۆ ئه نجام ]نه [دانی  ئه ركه كانیان له  پێوه ندی  له گه ڵ  

نه هێشتنی  توند وتیژی دا. ده وڵه تان ده بێ  به  كه ڵكوه رگرتن له  هه موو شێوه  گونجاوه كان و 

درێژه   ئه نجامه كه ی   ژنان هه تا سه ر  توند وتیژی  دژی   نه هێشتنی   بێ راوه ستان، سیاسه تی  

پێ  بده ن. هه روه ها ده بێ :

هه موو  له نێوبردنی   «كۆنوانسیۆنی   ئاست  له   ته واوی   به   ئێستا  تا  ئه گه ر  (ئه لف)       

یان  بكه ن،  په سندی   ده بێ   نه كردوه ،  به رعۆده   خۆیان  ژنان»  دژی   هه اڵواردن  جۆره كانی  

ئه م  له باره ی   تایبه تی یه كانی  خۆیان  له  مه رجه   ئه ندامی  و، واز  به   ببن  به شێوه ی  ره سمی  

كۆنوانسیۆنه وه  بێنن.

    (ب) له  به  ئه ستۆگرتنی  هه ر چه شنه  توند وتیژی یه ك، خۆ بپارێزن،

    (پ) به  مه به ستی  پێشگیری  له  توند وتیژی  و ئه نجامدانی  لێكۆڵینه وه  له م پێوه ندی یه دا و، 

گوێره ی   به   پێویست  هه وڵێكی   هه موو  ژنان،  دژی   توند وتیژ  كرده وه ی   بۆ  سزا  دانانی  

چ  درابن،  ئه نجام  ده وڵه ته وه   له الیه ن  كرده وانه   ئه م  چ  جا  بده ن.  واڵت  قانوونه كانی  

له الیه ن كه سانی  تایبه تی یه وه .

    (ت) له  قانوونه كانی  واڵتدا ده بێ  الیحه ی  ره سمیی  سزایی ، مه ده نی ، كاری  و ئیداری  بۆ 

قه ره بووكردنه وه ی  ئه و خه تایانه  ئاماده  بكه ن كه  ده رهه ق به  ژنانی  توند وتیژی  چێشتوو، 

رێگاچاره ی   ده بێ   ده بن،  به ره وڕوو  توند وتیژی   له گه ڵ   ژنانه ی   ئه و  دراون.  ئه نجام 

قه زایی یان بۆ دابین بكرێ  و، به  پشتیوانیی  قانوونه كانی  واڵت، زیانه كانیان به  شێوه یه كی  

پێ  بده ن و  بره و  ژنان،  دژی   توند وتیژی   جۆراوجۆره كانی   شێوه   بنه ماڵه یی  و  توند وتیژیی  

ئاكامه كانی   جیددیبوون و  راده ی   نێوه رۆك،  هۆیه كان،  له باری   لێكۆلێنه وه   بۆ  بن  هانده ر 

له   پێشگیری   مه به ستی   به   هه نگاوه كان  كاریگه ریی   راده ی   ژنان و،  به دژی   توند وتیژی  

ئه م  ژنان.  هه مبه ر  له   توند وتیژی   زیانه كانی   قه ره بووكردنه وه ی   هه روه ها  توند وتیژی  و 

ئامار و زانیاری یانه  ده بی  بخرێنه  به رچاوی  هه مووان.

پێوه ندی   له   به تایبه تی   توند وتیژی   نه هێشتنی   مه به ستی   به   پێویست  هه نگاوی   (ز)      

له گه ڵ  ئه و ژنانه دا كه  له  به رامبه ر توند وتیژی  الوازن، هه ڵ بگرن.

پێشكێشی   مرۆڤدا  مافی   به ڵگه نامه كانی   له گه ڵ   پێوه ندی   له   كه   راپۆرتانه دا  له و  (ژ)      

رێكخراوی  نه ته وه  یه كگرتووه كانی  ده كه ن، زانیاریی  پێوه ندیدار به  توند وتیژی  دژی  ژنان و، 

به یاننامه یه ،  ئه م  داواكانی   جێبه جێكردنی   مه به ستی   به   هه ڵگیراو  هه نگاوی   ]راپۆرتی[ 

بگونجێنن.

ئه م  بنه ماكانی   جێبه جێ بوونی   مه به ستی   به   كاری   پالنی   دانانی   هانده ری   (س)      

راگه یه ندراوه  بن.

ژنان  ناده وڵه تی یه كانی   رێكخراوه   بزووتنه وه  و  تێكۆشانی   چاالكی  و  هاوكاریی   (ش)      

بكه ن و له  ئاستی  خۆجێیی ، نه ته وه یی  و ناوچه ییدا یارمه تی یان بده ن.

    (ص) رێكخراوه  ناوچه یی یه  نێوده وڵه تی یه كان كه  تێیاندا ئه ندامن هان بده ن، ئه گه ر 

بۆیان ده گونجێ  له نێوبردنی  توند وتیژی  دژی  ژنان بخه نه  نێو به رنامه ی  خۆیان.

مادده ی  5:

ئه وه نده ی   ده بێ   یه كگرتووه كان  نه ته وه   رێكخراوی   نوێنه رایه تی یه كانی   ئورگانه كان و 

له م  كه   بده ن  بنه مایانه   ماف و  ئه و  هێنانه دیی   ناساندن و  یارمه تیی   توانایاندایه ،  له  

به یاننامه یه دا هاتوون. بۆ نموونه  ده بێ :

كه   بكه ن  ناوچه یی یانه   نێونه ته وه یی  و  ئه و هاوكاری یه   به  گه شه كردنی   یاره مه تی   ئه لف) 

توند وتیژی ،  له گه ڵ   به ربه ره كانی   بۆ  ناوچه یی یه كان  ستراتیژی یه   پێناسه كردنی   ئامانجیان 

دژی   توند وتیژی   نه هێشتنی   به   تایبه ت  به رنامه ماڵی یه كانی   ئه زموونه كان و،  گوازتنه وه ی  

ژنانه .

    ب) هانده ری  ئه و كۆبوونه وه  و سمینارانه  بن كه  ئامانجیان پێك هێنان و گه شه پێدانی  

ئاگایی  نێوان هه موو تاكه كان له هه مبه ر پرسی  ژن و له نێوبردنی  توند وتیژی  دژی  ژنانه .

ناوه نده كانی   بنیات و  نێوان  هاوبه شیی   هاوهه نگاوی  و  گه شه پێدانی   یارمه تیی   پ)      

پرسی   تا  بكه ن  یه كگرتووه كان  نه ته وه   رێكخراوی   به   سه ر  مرۆڤی   مافی   به   تایبه ت 

توند وتیژی  دژی  ژنان به شێوه یه كی  كاریگه ر بكه وێته  به ر سه رنج.

نه ته وه   رێكخراوی   به   سه ر  ناوه نده كانی   دامه زراو و  بۆ  كه   لێكدانه وانه دا  له و  ت) 

ئاماده ی  ده كه ن، وه ك  له باره ی  كێشه  و گرفت و دیارده  كۆمه اڵیه تی یه كان  یه كگرتووه كان 

له باره ی   توێژینه وه   جیهان،  كۆمه اڵیه تیی   هه لومه رجی   باره ی   له   ناوبه ناوه كان  راپۆرته  

مه یل و بۆچوونه كان له  پێوه ندی  له گه ڵ  توند وتیژی  دژ به  ژنانیش بگونجێنن.

دژی   توند وتیژی   له باره ی   رێنوێنی   نامیلكه كانی   یان  كاری   پالنی   فۆرمۆله كردنی   ج)      

ژنان، بره و پێ  بده ن و، ئه و هه نگاوانه ی  له م به یاننامه یه دا ئاماژه یان پێ  كراوه ، بگونجێنن.

به   ببه ستنه وه   ده گونجێ ،  ئه گه ر  ژنان،  دژی   توند وتیژی   نه هێشتنی   پرسی   چ)      

به   تایبه ت  به ڵگه نامه كانی   به ڕێوه بردنی   له   خۆیان  به رپرسیاره تی یه كانی   جێبه جێكردنی  

مافه كانی  مرۆڤدا.

مادده ی  6:

هه ر  یان  واڵتێك  قانوونی   مادده كانی   له   یه ك  هیچ  نابێ   به یاننامه یه دا  له م  شتێك  هیچ 

واڵتێك  له   كه   دیكه   به ڵگه نامه یه كی   هه ر  یان  كۆمه اڵیه تی   په یماننامه یه كی   رێككه وتن و 

ژێر  بخاته   به بڕشتترن،  روونتر و  ژنان  دژی   توند وتیژی   نه هێشتنی   بۆ  ده كرێ  و  جێبه جێ  
كاریگه ریی  خۆی .
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ئێراندا  فێرکردنی  واڵتی   په روه رده و  سیستمی   له     

سه ر  له   فێركردن  سه ره تایی یه وه ،  قۆناغه کانی  له   هه ر 

جنسییه تی   هه اڵواردنی  دارێژراوه   .  جنسییه ت  بنه مای  

هه مووکات به شێک بووه له   سیاسه تی کۆماری ئیسالمیی 

بۆ  واڵته   ئه م  ده سه اڵتدارانی  مه به سته ش  ئه م  بۆ  ئێران. 

نه هادینه کردنی ئه م سیاسه ته یان  له  سیستمی په روه رده و 

فێرکردنه وه  ده ستیان پێ کردوه .  

 له  کتێبه  ده رسی یه کانی ئێراندا  ژن نه  وه ک  که سایه تیی  

ئێراندا  مێژووی  جۆراوجۆره کانی  ده ورانه   له   کاریگه ر 

پێشکه وتنه  کانی  سه رکه وتن و  له   رۆڵی  نه   دیاره ، 

واڵته که یدا، نه  به شی له  ئابووری واڵته که ی و زۆر بواری 

له   ژن  پێگه ی  جێگه و  له بنه ڕه تدا،  هه ر  بووه .   دیکه دا 

ده رسی یه کاندا  کتێبه   له   کاریگه ردا،  دیارو  بواری  زۆر 

دوو،   پله   تاکێکی  پێ دراوه  .  گرنگیی  نه   دیاره و  نه  

وه ک  حاڵه تدا   باشترین  له   په راوێزخراوو  له   پشتگوێ و 

بنه ماڵه    خزمه تکاری  الوازو  عاتیفی،  که سایه تی یه کی  

رۆڵی  که   به هێز  که سایه تیی  وه ک  پیاویش  ناسێندراوه و 

ته نانه ت  ناسێندراوه و  هه یه،   ماڵدا  ده ره وه ی  له   کارای 

به رپرس و  سه رپه رست و  وه ک  ماڵیشدا  نێو  له   رۆڵی 

بڕیارده ری بنه ماڵه  ناسێندراوه . 

کتێبه   نێو  مه نفی یه  کانی  هه ره   په یامه  له   یه کێک     

ئاست  له   ژنه   ژێرده سته یی  ئێران  ده رسی یه کانی 

”پله به رزتر“  ره گه زی  ئاشکرا  به   پیاو  پیاودا.  که سایه تیی 

چه نده مه .  پله   هاوواڵتی  و  دووهه م“  ره گه زی   ” ژن  و 

به  شێوه ی جۆراوجۆر له  وێنه و بابه ته کاندا  ئه م روانین و 

جینسییه تی بوونی سیستمی په روه رده و فێرکردن 
له  ئێران دا

کوێستان فتووحی                                                                      
دواکه وتوو،  کۆنه په رست و  ئاخوندی  کۆمه ڵێک  ناده ن  رێگه  دانه نه واندوه و  کۆنه په رستان 

ئه وان بگێڕنه وه  بۆ سه ده کانی جاهیلییه ت  .   

ئه و لێکۆڵینه وه یه  که  له  
ساڵه کانی 85 و 86دا له  سه ر  

نێوه رۆکی به شێک له   کتێبه  
ده رسی یه کانی ئێران کراوه ، 
ئاکامه که ی   ئه وه ی نیشان 

داوه  که     نێوه ڕۆکی کتێبه کان 
به رانبه ر به  ژنان و که مایه تی یه  

نه ته وه یی و ئایینی یه کان له  ئێراندا 
هه اڵواردنی زۆری  تێدایه و به پێی 

ئه و لێکۆڵینه وه یه ، فێرکردنی 
قوتابیان و خوێندکاران  بنه ماکه ی 
له  سه ر هه اڵواردنی جنسییه تی و 

سه ره تایی،  ده ورانی  کتێبه کانی  له   گوتوویه تی،  کردوه ، 

له  زۆرتر  لێکۆڵینه وه که   که   دواناوه ندیدا   ناوه ندی و 

شێوه یه کی  به   کراوه ،  قۆناغانه   ئه و  کتێبه کانی  سه ر  

ژن  له واندا  ده بینرێ.  ژنان  دژی  به   هه اڵوادرن  به رباڵو 

ئه وه ی  هه روه ها  ناسێندراوه .  دوو  پله   هاوواڵتی  وه ک 

نیشان داوه  که  رۆڵی ژن له و کتێبانه دا پێش ئه وه ی مرۆڤی 

هاوسه رو  خوشک،  دایک،  بێ،  کۆمه اڵیه تی  سه ربه خۆی 

نێو  بابه ته کانی  له   زۆر  له   پیاوه .  ئه و  پیاوو  ئه م  کچی 

ده بێته   زۆرتر  داهاتوودا  له   کچ   نموونه   بۆ  کتێبه کاندا  

پیاوانی   رازیی   خزمه تكارێكی   پشتیوان و  باش و  دایكێکی  

بنه ماڵه . هه روه ها هه وڵ دراوه  نه خشی ژن له  کاروباری 

به   بدرێ و  نیشان  الوه کی  ئه رکێکی  وه ک  ئابووریدا 

شێوه یه کی گشتی رۆڵی ئه و له  چواردیواری ماڵدا خوالسه  

کاروباره کاندا  هه مووکات  له   ده ره وه ش  له   کراوه ته وه و 

یه ک  له سه ر  هه یه .   پیاودا  رۆڵی  له چاو  نزمتری   رۆڵی 

ئێراندا:  ده رسی یه كانی   كتێبه   له   ژن  سه ره كیی   نه خشی  

مهێره بان و  ژنێكی   سه لیقه و  به   باش و  ئاشپه زێكی   ته نیا 

نانهێنه رو  له وه ی  جگه   پیاویش   بنه ماڵه یه .   بۆ  دڵسۆز 

له   کاریگه ریش  رۆڵی  بنه ماڵه یه،   به رپرسی   سه رپه رست و 

ئه و  واڵت  ئابووریی  چه رخی  واته   ده گێڕێ،  کۆمه ڵگه دا 

پیشان  كۆمه ڵگه یه کیان  كتێبه كان  گشتی  به   ده یگێڕێ.  

ژێر  له   ژێرده ست و  نیوه یه ک   ، نیوه یه   دوو  كه   داوه  

فه رمانی نیوه که ی دیکه دایه .  کاره  گرنگه کانی وه ک بواری 

سیاسه ت و حکوومه تداری و به ڕێوه بردنی واڵت و هتد،  له  

ئه وه   به  گشتی سیستمه که   نیوه که ی دیکه دایه  .  ئه ستۆی 

فێری نه وه کان ده کا که  پیاو به هێزتره ، عاقڵتره  و ، كه واته  

نیوه که ی  ده بێ  بۆیه   ژیانه !  دروستكه ری   بڕیارده رو  پیاو 

دیکه  له  ژێر ئه مرو فه رمانی ئه ودا بێ!

ئه مڕۆ  فێرکردن و  په روه رده و  جنسییه تی کردنی  دوێنێ 

جیاکردنه وه ی رشته  زانستگایی یه کان 

له   جنسییه تی یانه  هه اڵواردنه   به م  ئیسالمی  کۆماری 

بواری په روه رده و فێرکردندا، هه اڵواردنی  جنسییه تیی په ره  

پێ داوه و ویستوویه تی روانینی جنسییه تی له  کۆمه ڵگه دا 

کاریگه ره کان  هه ره   فاکته ره   له   یه کێک  بکا.   نه هادینه  

سیستمی  که لتوورێک،  یاساو  هه ر  نه هادینه کردنی  بۆ 

وه دی  ئامانجه   ئه م  ده توانێ  که   فێرکردنه  په روه رده و 

بێنێ.  هه رچه ند ده کڕی بڵێین به  داخه وه  تا راده یه ک ئه م 

سیاسه ته  زیانی به  کۆمه ڵگه ی ئێران گه یاندوه  و بمانه وێ  و 

زۆر  به شێکی  ژیانی   له  سه ر  كاریگه ریی   ئه مه   نه مانه وێ  

له   منداڵێک  چونکه   داناوه ،  واڵته   ئه م  مرۆڤه كانی   له  

په یامه  به  ڕوونی ده بینرێ. له  زۆر بابه تی نێو ده رسه کاندا  

ئه گه ر باس له  ژن کرابێ ته نیا  وه ک دایک، خوشک، کچ، 

هاوسه ری فاڵن که سایه تیی پیاوی سیاسی و فه رهه نگی و... 

خۆی  وه ک  ژن  له   باس  ده بینرێ  که متر  کراوه.  باسی 

مه گه ر   بێ،  بڕیارده ر  پیاودا  له  حوزووری  ژن  یان  بکرێ. 

ماڵه وه    نێو  کاری  به   پێوه ندیی  ماڵ و  چوارچێوه ی  له  

مه شوه ره تی له گه ڵ بکرێ، ده نا  بڕیاری کۆتایی و قسه ی 

ده ره وه ی  له   ژن  ئه رکی  یان  ده یدا.   پیاوه   هه ر  ئاخر 

نیشان  هه ڵکه وت  به   الوه کی و  ئه رکێکی  وه ک  ماڵ 

هۆیه ک  هه ر  به   ژنێکه   ئه وه   هه بێ،  ئه گه ریش  دراوه ،  

هاوسه ره که ی له ده ست داوه  سه رپه رستی بنه ماڵه یه ،  له  

شوێنی کاریش نه ک وه ک به رپرس به ڵکوو له  ژێر ئه مرو 

فه رمانی پیاودایه  . 

فێرکردنی  سیستمی  له  جنسییه تی  هه اڵواردنی 

کتێبه  زۆربه ی  له   نیه و  شاراوه   مه سه له یه کی  ئێراندا 

 ده رسی یه کاندا زۆر به  روونی و زه قی له  بابه ت و ته نانه ت 

وێنه کانی  له   ژن  بوونی  نموونه   بۆ  ده بینرێ.  وێنه کاندا 

پێوه ندیدار به  کاره وه  به  به راورد له گه ڵ پیاو حوزوورێکی 

که   لێکۆڵیه نه وه یه ک  پێی   به   هه یه  .  که مڕه نگی  زۆر 

له   هێندێک  سه ر  له   ئه مریکایی  زانستیی  ناوه ندێکی 

کتێبه  ده رسی یه کانی ئێرانی کردوه ،  له سه ر یه ک  نزیک 

حوزووری  ژن  له واندا  که   وێنه یه    1147 ئه و  نیوه ی 

بنه ماڵه وه   فێرکردن و  به شی  دوو  به   پێوه ندیی  هه یه ، 

هه یه و، که متر له  7 له سه دی وێنه کان له  شوێنه کانی کار 

(ده ره وه ی ماڵ) پێوه ندی یان به  ژنه وه  هه یه .  واته  له  نێو 

بارێکه وه   له  هیچ  پیاو  کتێبه  ده رسی یه کاندا ژن و  بابه تی 

به رپرسان و  الیه ن  له   به رده وامیش  نین.   یه کسان  تاکی 

به و  مه شرووعییت دان  بۆ  ئامووزشی یه وه   کاربه ده ستانی 

هه اڵواردنانه   پاساو ده هێنرێته وه و جیاوازیی ژن و پیاو به  

ئه مرێکی سروشتی و خودایی ده زانن.   

له   86دا  و   85 ساڵه کانی  له   که   لێکۆڵینه وه یه   ئه و 

ئێران  ده رسی یه کانی  کتێبه   له    به شێک  نێوه رۆکی  سه ر  

نێوه ڕۆکی  که      داوه   نیشان  ئه وه ی  ئاکامه که ی    کراوه ، 

نه ته وه یی و  که مایه تی یه   ژنان و  به   به رانبه ر  کتێبه کان 

تێدایه و  زۆری   هه اڵواردنی  ئێراندا  له   ئایینی یه کان 

به پێی ئه و لێکۆڵینه وه یه ، فێرکردنی قوتابیان و خوێندکاران  

به هێزکردنی   له  سه ر هه اڵواردنی جنسییه تی و  بنه ماکه ی 

ئیدئولۆژیی مه زهه بی شیعه  دارێژراوه .

له   کۆمه ڵناس  مامۆستای  په یوه ندی  سه عید  دوکتور 

دانشگای پاریس که  سه رپه رستی ده سته ی لێکۆڵینه وه که ی 

ئیسالمی کردنی  باره ی  له   کتێبێکی  پێشتریش  کردوه و 

سیستمی په روه رده و فێرکردن له  ئێران دا له  فه ڕانسه  چاپ 

سه ره تاکانی قۆناغی فێرکردنه وه  له  قوتابخانه  ئه م که لتووره  له  بیرو زه ینیدا بچه سپێ، له  

داهاتووشدا هه ر به م شێوه یه  ده ڕوانێته  دنیای ده وروبه ری. 

به اڵم ئایا کۆماری ئیسالمی به ته واوی به  مه به سته کانی خۆی گه یشتوه ؟ خاڵی جێی سه رنج  

رێی  له سه ر  به ربه ست دروست کردنه   رێگرتن و  ئه م هه موو    که   له م   سیستمه دا  ئه وه یه  

نیوه ی کۆمه ڵگه دا هه یه  ، دیسانیش ده بینرێ  کچان    ئه گه ر نه ڵێین زۆرتر، به  رێژه یه کی  

یه کسان له  گه ڵ کوڕان  پله کانی خوێندن ده بڕن و خۆیان بۆ بازاڕی کارو سیاسه ت و....   

ئاماده  ده که ن.  

بواره  جۆراوجۆره کاندا،  له   ئێران  ژنانی  رۆژله رۆژزیاتری  سه رکه وتنه کانی  پێشکه وتن و 

نه بووه  .   سه رکه وتوو  سیاسه ته یدا  له و  ئیسالمی  کۆماری  که   ده ده ن   ئه وه   بۆ  شاهیدی 

هه رچه ند سیستمی په روه رده  له  گۆڕانکاری و پیشکه وتنه کانداو له  جێگیربوونی که لتوورو 

به   دنیای هاوچه رخ،  پێشکه وتنه کانی  به اڵم    ئه ساسیی هه یه ،   زۆر  نه خشی  فه رهه نگدا 

جیهانی بوون و که ڵکوه رگرتن له  تێکنۆلۆژی و پێشکه وتنه کانی جیهان و کاریگه ری یان له سه ر  

کۆمه ڵگه ی ئێران، رێگه  به  کۆماری ئیسالمی نادا ئه م سیاسه ته ی به  که یفی خۆی به رێته  

پێش و چۆنی پێ خۆش بێ بیکا. 

فێرکاری یه کاندا  په روه رده یی و  بواره   له   ئێراندا   له   کچان  رابردوودا   ساڵه ی  چه ند  له م 

دروست  بۆی  رێژیمه   ئه و  به ربه ستانه ی  رێگرو  هه اڵواردن و  هه موو   ئه و  سه ره ڕای 

کردوون، سه رکه وتنی دره وشانه وه ی  زۆریان به خۆیانه وه  دیوه  ، ئه مه  راستی یه که و حاشای 

زیاتر  له  گه ڵ کوڕان زۆر  به به راورد  زانستگاکاندا،  له   رێژه ی ده رچووانی کچان  لێ ناکرێ 

بووه ، ئه مه ش هه رگیز له گه ڵ نییه ت و ماهییه تی کۆماری ئیسالمی نه هاتۆته وه و نایه ته وه .    

به   توندوتیژی یه کانیه وه ،  هه اڵواردن و  هه موو  به   ئیسالمی  کۆماری  ئه گه ر  راستیدا  له  

ئه و  به ره و  واڵت  نه ی توانیوه   ئێستاش   تا  هه یبووه ،  ژنان  له گه ڵ  دژایه تی یه کی  هه موو 

جه هه ننه مه  به رێ که  خۆی ده یه وێ. ئه مه  بۆ دوو هۆکاری گرنگ ده گه ڕێته وه،  یه کیان 

سه رده مه که یه،  که  مافی مرۆڤ و یه کسانی و دادپه روه ری بایه خی هه یه . ئه وه ی کۆماری 

بایه خانه یه و  ئه و  بێ ئه مالوئه والی  پێشێل کردنی  ده یکا  بواره شدا  له م  ئێران  ئیسالمیی 

ئێرانه   کۆمه ڵگه ی  خودی  دووهه م  لێ بکا،  چاوپۆشیی  ناکرێ  نێونه ته وه یی  کۆمه ڵگه ی 

بۆ  ملیان  هیچکات  ژنانیش  داببڕێن و  پێشکه وتنه کانی  مۆدێرن و  دنیای  له   نایانه وێ  که  

سیاسی
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ڕۆڵی کچان و ژنان له  شۆڕش دا
گه الوێژ په یڕه وان

دێموکڕاتی  حیزبی  دامه زرانی  سه ره تای  له   هه ر 
کوردستان و  کۆماری  پێک هێنانی  هه روه ها  کوردستان و 
پاشان سه رله نوێ ده ست پێکردنه وه ی ئاشکرای تێکۆشانی 
به   ئاشکراو  به   که م وزۆر  کورد  کچانی  ژنان و  حیزبه وه ، 
نهێنی به شداری یان تێداکردوه و جێگا په نجه یان دیاربووه . 
ڕۆڵی  نه خش و  حیزبدا  دامه زرانی  سه ره تاکانی  له   ڕه نگه  
ژنان زۆر به رچاو نه بووبێ، ئه وه ش به ومانایه  نیه  که  ژنانی 
ئه و سه رده مه  به  نیسبه ت مه سایلی سیاسی و نه ته وایه تی 
ده رفه ته کان  بارودۆخ و  به ڵکوو  بێ ئاگابوون.  که م تواناو 
کوردستان  ئه وکاتی  کۆمه ڵگای  چونکه   بوون.  جیاواز 
کۆمه ڵگایه کی  به داخه وه   کۆمه اڵیه تی یه وه   له باری 
سوننه تی و تاسه ر ئێسقان پیاوساالر بووه . ئه مه  له الیه ک و 
سیاسی  کاری  ده رفه تی  ته نانه ت  دیکه شه وه   له الیه کی 
بۆ پیاوان شتێکی مه حاڵ بوو تا ده گا به  ژنان، ئیتر چۆن 
ده کرا چاوه ڕوانی یه کی وا له  ژنان بکرێ  که  له و مه جاله دا 

چاالک بن.
به اڵم به خۆشی یه وه  له دوای ڕووخانی سیستمی پاشایه تیی 
ده ست پێ کردنه وه یخه باتی  سه رله نوێ  په هله وی و 
خه ڵک  بۆ  باشتر  له بارو  مه جالێکی  حیزب،   ئاشکرای 
ده نگی  دوودڵی  ترس و  به بێ  ئاشکراو  به   تاکوو  ڕه خسا 
داوای  هه ڵبڕن و  چه ندساڵه یان  له گه رووداخنکێندراوی 
دامه زراندنی  دوابه دوای  هه ربۆیه ش  بکه ن.  مافه کانیان 
پۆل پۆل  ڕۆژهه اڵت،  گونده کانی  له شارو  بنکه کانی حیزب 
خه ڵک ڕوویان له و بنکه و باره گایانه  ده کرد به  مه به ستی 
به   دێموکڕاتدا.ژنانیش  حیزبی  ڕیزی   له   ناونووسین 
ئه و  له الیه ک و  نه ته وه که یان  به بێ مافیی  هه ست کردن 
ژنان  به   به رانبه ر  کۆمه ڵگه دا  له   ناحه قی یانه ی  زوڵم و 
بۆئه وه ی  ده گه ڕان  ده رفه تێک  له   دیکه ،  له الیه کی  ده کرا 
نه خشی خۆیان له  خه باتی ڕزگاری خوازانه ی گه له که یاندا 
بگێڕن،هه ر بۆیه  ڕیزی حیزبی دێموکراتیان هه ڵبژاردو له  
داواو  ئه وان   چونکه   کۆبوونه وه .  سیاسه ته کانی  ده وری 
داخوازییه کانی خۆیان. له به رنامه و سیاسه تی ئه و حیزبه دا 
به دی ده کرد. به سه رنج دان به  خه بات و چاالکیی ژنان له  

حیزبدا، ئه وان به  سێ گرووپ دابه ش ده که م.
گرووپی یه که م:

ئه م گرووپه  ئه و ژنانه  ده گرێته وه  که  به هۆی جۆراوجۆرو 
ئه و به ربه ستانه ی بنه ماڵه و  به گشتی کۆمه ڵگا خستوویانه ته  
سه ر ڕێگایان و نه یان توانیوه  ڕاسته وخۆ بێنه  نێو ڕیزه کانی 
بن.  ته شکیالتی  و  سیاسی  کاری  به   تێکه ڵ  حیزبه وه و 
خزمه تیان  جۆراوجۆر  به شێوه ی  ناڕاسته وخۆ  ئه وان  به اڵم 
ڕوون و  ڕۆڵیان  کردوه و  گه له که یان  حیزب و  خه باتی  به  

به رچاوه .
ساکارو  ساده و  له وانه یه   کچانه   ژن و  ئه م  زه حمه تی 
بۆ  خۆیدا  جێگای  له   به اڵم  به رچاو  بووبێ،  که متر 
له م  ژنان  بووه .تێکۆشانی  به سوود  گه وره و  پێشمه رگه  

نان و  ئاماده کردنی  ده نواند:  خۆی  خواره وه دا  کارانه ی 
جیاوازو  کاته   له   پێشمه رگه   به   گه یاندنیان  پێخۆرو 
له   پێشمه رگه کان  که   کاتانه دا  له و  واته   مه ترسیداره کاندا، 
ماونه ته وه و  ئاوه دانی  له   دوور  دووره ده ست و  شوێنێکی 

ده ستیان به  نان و که ره سه ی پێویست ڕانه گه یشتوه .
بوخچه یان  بوێرانه   که   کوردبوون  ژنانه ی  ئه و شێره   ئه وه  
مووچه و  دۆڵ و  دۆاڵو  به ستوه و  له کۆڵیان  پێچاوه ته وه و 
پێداویستیی  زۆر  پێخۆرو  نان و  تاکوو  گه ڕاون  مه زرا 
ئه گه ریش  دێموکڕات.  پێشمه رگه کانی  بگه یه ننه   دیکه  
ئه وان  گونده کان،  شارو  بۆ  هاتبا نه وه   پێشمه رگه کان 
فره وانه وه   د ڵێکی  خۆش و  ڕوویه کی  به   سێ ودوو  به بێ 
دڵسۆزانه   ئاوه اڵوه و  باوه شی  به   ده چوون و  پیریانه وه   به  
و  جل  ده کردن و  گه رم  بۆ  ئاویان  ده کردن،  خزمه تیان 
لێده نان. بۆ  خۆشیان  خواردنی  ده شتن،  بۆ  به رگه کانیان 

گێڕاوه ته وه   منداڵه کانیان  ده می  له   هه بووه   وا  زۆرجاری 
گۆره وی و  سۆڵه دا  سه رماو  له کاتی  داناوه .  ئه وانیان  بۆ 
پووزه وانه و ده سته وانه ی گه رمیان بۆ چنیون و پێشکه شیان 

کردوون.
جیا له مانه ش

نێوان  له   بابه ته   له م  شتی  نامه و  هێنان وبردنی 
ته شکیالت و پێشمه رگه کاندا، که جاری وا هه بووه  ته نانه ت 
ئاگادار  گرتۆته وه . یان  چۆڵیشی  چه ک و  گواستنه وه ی 
نێو  له   که مین  دانانی  له کاتی  پێشمه رگه کان  کردنه وه ی 
گونده کانداو هاتنی هێزه کانی ڕێژیم و زۆر هه واڵی دیکه  
له   هه بووه  دوژمنه وه   پێشمه رگه و  به   پێوه ندی یان  که  

ئه رکه کانی ژنان بووه  .
حاڵی  له   گونده کاندا  له نێو  پێشمه رگه کان  کاتانه ی  ئه و 
به   چاونه ترساوانه و  ژنان  بوون  حه سانه وه دا  و  پشوو 
ئه وانیان  پاسه وانیی  وریایی   باشی و  به   زۆر  چه که وه  
له   هه ر  ژن  که   ده رده خا  ڕاستی یه   ئه و  ئه مه یش  کردوه . 
حیزبی  شۆڕش و  به   خزمه ت  توانای  کابانه تی یه وه   بواری 
دیکه شدا  جۆراوجۆره کانی  زه مینه   له   به ڵکو  نه بووه ، 

به تواناو چاالک بووه .
ئه رک و  ئه م جۆره   که   بکه م  زیاد  ئه وه   لێره   پێویسته  
زه حمه تانه  زیاتر له سه ر شانی ژنانی گونده کان بووه . که  

به  باوه ڕی من جێگای ڕێزو پێزانینه .
هیچ  شاره کان  له   ژنان  کچان و  که   نیه   مانایه   به و  ئه وه  
به ڵکوو  نه بووبێ.  حیزبدا  شۆڕش و  به الی  مه یلێکیان 
ئه وانیش له سه ره تای ئه و خه باته وه  که  له شاره کان ده ستی 
زۆر  گونده کان،  بۆ  سه ند  په ره ی  دوایه ش  کردوه و  پێ 
خۆپێشاندانه کانی  له   ئه وان  بوون.  ئه کتیڤ  چاالک و 
1357دا له  ڕیزی پێشه وه ی خۆپیشانده راندا بوون. کچان 
له  قوتابخانه کانداو به هۆی هه ستی نه ته وایه تی یه وه  زۆر 
بوون،  ته شکیالتی  سیاسی و  کاری  خه ریکی  دڵگه رمی  به  
دوژمنانی  دڕندانه ی  ئه شکه نجه ی  ئازارو  ڕووبه ڕووی  که  
ئازادی و مافی مرۆڤ ده بوونه وه و ته نانه ت به شێکیشیان 
دوچاری چاڵه  ڕه شه کانی دوژمن بوون. که م نین ئه و کچ و 
به   نه زانیدا  جه هل و  ڕێژیمی  زیندانه کانی  له   که   ژنانه  
شێوه یه کی نامرۆڤانه و دوور له  به هاکانی مرۆڤ تووشی 
له   ده روونی و  ڕۆحی و  جه سته یی و  ئازاری  ئه شکه نجه و 
هه مووشیان قێزه ونتر ده ستدرێژی له  الیه ن جه الده کانی 
زۆریان  هۆیه وه   به م  که   هاتوون،  ئیسالم ییه وه   کۆماری 
ده روونی و  نه خۆشیی  تووشی  بوونیشیان  ئازاد  دوای 

خه مۆکی  بوون.
گرووپی دووه م:

له و کچ و ژنانه  پێک هاتوون که  ڕاسته وخۆ ڕیزی شۆڕش و 
حیزبیان هه ڵبژاردوه و جه سورانه و ئازایانه  ده ستیان داوه ته  
چه کی به رگری له  خاک و نیشتمانه  زه وت کراوه که یان. ئه م 
به شه  له وان به  دڵێکی پڕ له  هیواو به  باوه ڕ به خۆبوونێکی 
هه رچه شنه   ئاماده ی  گرتۆته به رو  ڕێبازه یان  ئه م  زۆره وه  

فیداکاری یه ک بوون.
ئه وان ئازایانه  دیواری نایه کسانیی کۆمه ڵگه یان شکاندوه و 

ڕێگایان  کۆمه ڵگه وه   له الیه ن  ئه گه ر  که   سه لماندوویانه  
هه یه و  له وشێوه یه یان  کاری  توانای  ئه وانیش  پێ بدرێ 
بوارانه دا  له و  ده توانن  نیه و  که متر  پیاوان  له   هیچیان 
له   ئه وان  نیشتمانه که ی خۆیان بکه ن.  به  گه ل و  خزمه ت 
برا  شان به شانی  حیزبدا  ڕیزی  له   ڕابردوودا  ده یه ی  سێ 
چاالکی یه کی  ئه رک و  چه شنه   هه ر  له   پێشمه رگه کانیان 
حیزبه وه   الیه ن  که له   نیزامیدا  ته شکیالتی و  سیاسی، 
گیانی  به سه خاوه ته وه   به شداربوون و  کراوه   دیاری  بۆیان 
له   زۆرجار  ڕێبازه که یان،ئه وان  قوربانیی  کردۆته   خۆیان 
نیشانه ی  بۆته   سنگیان  به رگریدا  پێشه وه ی  سه نگه ری 
گولله ی دوژمن. بوونی ده یان ژن و کچی شه هید له  ڕیزی 
به ڵگه یه   گه له که ماندا،  حیزب و  سوورخه اڵتی  شه هیدانی 

بۆ ئه و ڕاستی یه .
گرووپی سێیه م:

ئه م به شه ی کچان و ژنانی خه باتکاری گه له که مان جیاوازه  
له وانی دیکه .

وه زن و  له باری  ئه مان  به رپرسیاره تیی  ئه رک و  چونکه  
خه باتکارانه   ژنه   ئه م  هه یه .  فه رقی  له شێوه دا  هه روه ها 
که   پێشمه رگانه ی  کادرو  ئه و  که س وکاری  له   بریتین 
له مه یدانی  به رده وام  ڕاسته وخۆو  هێناوه و  پێک  حیزبیان 
کچی  هاوسه رو  خوشک،  دایک،  هه ن.  بوون و  خه باتدا 
ئه و قاره مانانه ن که  گیان و ژیانی خۆیان به ختی ئازادی و 

به خته وه ریی گه ل و خاکیان ده که ن.
مێژوویی یان  گه وره و  ئه رکێکی  دێموکراتانه   ژنه   ئه م 
چه شنه   هه ر  ئاماده ی  گرتوه و  خۆیان  ئه ستۆی  وه  
ڕزگاریی  بۆ  به هۆی شۆڕشه وه و  که   بوون  قوربانی دانێک 
ده که وێته  سه رشانیان. زه وت کراوه که یان  نیشتمانه   گه ل و 

حیزب و  شۆڕشگێڕانی  هێزی  به   پشتیوانێکی  ئه وان 
گه له که یانن.

ڕابردوودا،  له  سی ساڵی  زیاتر  له ماوه ی  ژنه  مه زنانه   ئه م 
شۆڕشدا  خه بات و  له نێوجه رگه ی  وچان  بێ  ڕاسته وخۆو 

بوون و پێ به پێی پێشمه رگه کان هاتوون و به رده وامن.
بێگومان له م ڕێگایه دا گه لێک که ندوکۆسپیان بڕیوه و زۆر 
تاڵی و سوێری یان چه شتوه . ئه وان دوور نه بوون له  ئاگری 

بنکه کانی  سه ر  بۆ  هێرش  له کاتی  دوژمن  گولله ی  تۆپ و 
که   کوردستاندا،  ئازادکراوه کانی  ناوچه   یان  پێشمه رگه  
به شێکی  بوون.  نیشته جێ  له وێ  ئه وانیش  بنه ماڵه کانی 
زۆر له و ژنانه  له کاتی شه ڕو هێرشی دوژمن بۆسه ر بنکه و 
باشووری  کراوه کانی  ئازاد  له ناوچه   حیزب  باره گاکانی 
ده کران و  به ندیخانه کان  ڕاپێچی  ده گیران و  کوردستاندا، 
به شێوه یه کی بێ ڕه حمانه و نامرۆڤانه  ئه شکه نجه و ئازاری 
ده گیران و  ژنانه ی  له و  زۆر  ده دران.  ده روونی  ڕووحی و 
له حاڵی دووگیانیدا  به ندیخانه ی دوژمن ده کران  ڕه وانه ی 
نازانستیانه و  به شێوه یه کی  به ندیخانه و  له   که هه ر  بوون، 
ده بوو،  منداڵه که یان  منداڵ بوون  پسپۆڕی  دکتۆرو  به بێ 
و له گه ڵ به رخوردی نابه جێی  پاسه وان و زیندانه وانه کان 
منداڵی  گیرانیاندا  له کاتی  یان  ده بوونه وه .  به ره وڕوو 
ساواو بچووکیان پێ بووه ، زۆری ئه و ژنانه  به چه ند ڕۆژیان 
ملکه چ نه کردنیان  خۆڕاگری و  به هۆی  مانگ  چه ند  یان 
جۆره   ئه م  به اڵم  ڕاگیراون.  سلوولیدا  له  ته ک  دوژمن  بۆ 
سه ختی و ناخۆشی یانه  نه بوونه ته  هۆی ڕووخانی وره یان و 
له به رده م  ڕێگر  نه بوونه   هه روه ها  پێ دانه داون.  چۆکی 
ساردیان  تێکۆشان  خه بات و  له   هاوسه ره کانیانداو  
دایک،  ئه وان  ئه وه ی  له گه ڵ  چونکه   نه کردوو نه وه ، 
دێموکڕات  تێکۆشه رانه ی  ئه و  کچی  هاوسه رو  خوشک، 
خه باته   به و  قووڵیان  بیروباوه ڕێکی  بۆخۆشیان  بوون، 

هه بووه .
پیاوه کانیان  له   دوور  شه ڕگه و  پشتی  له   که   کاته شدا  له و 
بوون، به مانگ و بگره  به  ساڵیش ئه وانیان نه دیتوه ، ئه رکی 
ئه وستۆی  وه   منداڵیان  کردنی  په روه رده   به خێوکردن و 
دیار  پێوه   باوکی یان  بێ  هێشتوه   نه یان  گرتوه و  خۆیان 
بێ  سه خت و  له بارودۆخێکی  منداڵه کانیان  ئه وان  بێ، 
فره وان و  بیرێکی  به   له ڕاده به ده ردا   یه کی  ئیمکاناتی 
په روه رده کردوه و  شۆڕشگێڕانه وه   نه ته وه یی و  ڕوحێکی 

ته حویلی کۆمه ڵگه یان داون.
چونکه   نه ژیاون،  ئاسایی  ژنێکی  وه ک  هه رگیز  ئه وان 
به سه ر  ئه منیدا  نا  له دڵه ڕاوکێ و  ژیانیان  زۆربه ی 
مه رگی  خه به ری  هه واڵ و  چاوه ڕوانی  هه رده م  بردوه و 

هاوسه ره کانیان بوون.

به ده ست  بووکێنی  خه نه ی  که   ژنانه   ئه و  نین  که م 
هاوژینه که یانچۆته   که   نه بۆته وه   کاڵ  القیانه وه   و 
زۆر  هه روه ها  نه گه ڕاوه ته وه .  حیزبی و  مه ئموریه تێکی 
گه ڕانه وه ی  چاوه ڕوانی  بوون و  دووگیان  ژنانه ی  له و 
نیزامی  له  جه وله ی سیاسی و  تا  خۆشه ویسته که یان بوون 
بگه ڕینه وه و پێکه وه  به  هاوفکریی یه کتر ناوێکی خۆشی 
له ته نیشت  بکه ن و  ده ست نیشان  کۆرپه که یان  بۆ  کوردی 
له دایک بوونی منداڵه که یان  به  خۆشی چاوه ڕوانی  یه ک و 
له   هه ر  ژنانه یش  ئه و  نه گه ڕاونه وه   مخابن  به اڵم  بن، 
ژنانه   له و  زۆر  چونکه   ده به ن،  به سه ر  ژیان  چاوه ڕوانیدا 
خوێنداشه اڵڵیهاوسه ره کانیشیان  له   ته رمی  ته نانه ت 
له   ئه وان  که   باوه ڕناکه ن  قه ت  بۆیه   هه ر  نه دیوه ته وه ، 
ژیاندا نه ماون. له هه مان کاتدا مندااڵنی ئه وجۆره  ژنانه ش 
بێ به ش  باوکایه تی  سۆزی  پڕ  له نازی  هه تایه   هه تا  بۆ 
گه شیان  به چاوی  باوکیان  ڕوخساری  هه رگیز  بوون و 

نه دیتوه .
ئه رکی  ئه وه ی  سه ڕه ڕای  حیزب  خه باتکارانه ی  ژنه   ئه م 
خۆیان،  ئه ستۆی  گرتبووه   منداڵه کانیان  کردنی  په روه رده  
به بێ  ئاسووده و  خه یاڵی  به   هاوژینه کانیان  ئه وه ی  بۆ 
بکه ن و  جێبه جێ  حیزب  مه ئمووریه تی  ئه رک و  دوودڵی 
گه له که یان  حیزب و  به   خزمه ت  بۆ  خۆیان  وزه ی  تواناو 
ئه رک و  هیچ   له   کاتیشدا  له هه مان  بکه ن،  سه رف 
که مته رخه م  ڕاپه ڕیبێ  که به وان  حیزبی  وه زیفه یه کی 
له کاته   پێشمه رگه کان  هاوکاری کردنی  له   نه بوون و 

جیاوازه کاندا درێغی یان نه کردوه .
زانیوه و  ئه وان  خوشکی  دایک و  به   خۆیان  هه رده م 
له کاتی نه خۆشی و برینداریدا خزمه تیان کردوون و به باشی 

ئاگاداریان بوون.
لێنانی  له کاتی  زانیوه و  پێشمه رگه کان  ماڵی  ماڵه کانیانبه  
له  منداڵه کانی خۆیان  ئه وانیان  خواردنی خۆش و جه ژندا 

جیا نه کردۆته وه .
سیاسی و  گه ڕانی  ده چوونه   پێشمه رگه کان  له وکاتانه ی 
چه ند  ته نیا  ده بوون و  چۆڵ  بنکه کان  نیزامی و 
ژنان  ئه وه   ده مایه وه   لێ  پارێزگاری  بۆ  پێشمه رگه یه کیان 
بوون که  شان به شانی ئه و چه ند پێشمه رگانه  ئاماده  بوون 

تا کاتێک پێشمه رگه کان ده گه ڕانه وه  بنکه کانیان بۆ خاوێن 
ده کردنه وه و ڕاخه رو په تووی پێشمه رگه کانیان ده شۆرد.

بۆ  ڕوبیشیان  ترشیات و  مره باو  وه خت  زۆر  ته نانه ت 
مه ترسیی  کاتانه ی  لئه و  سه رئه نجام  ده کردن،  دروست 
هاوکات  ئه وان  هه بوو  بنکه کان  بۆسه ر  دوژمن  هێرشی 

له گه ڵ ئه و چه ند پێشمه رگه یه  ئاماده ی به رگری بوون.
درێژه ی  له   که   بکه م  زیاد  ئه وه   پێویسته   کۆتاییدا  له  
خه باتی ئه و ژنانه دا به  خۆشیه وه  هه ر ئێستا ژماره یه کی 
ئۆرگانه کانه  جۆراو جۆره کانی حیزبی  له   ژنان  له   به رچاو 
دێموکڕاتدا خه ریکی کارو چاالکین و ئه وان شان به شانی 
پێشمه رگه  پیاوه کان خه باتی ئه م حیزبه  درێژه  پێده ده ن. 
له   گرتووه و  خۆیان  پێگه ی  جێگه و  حیزبدا  نێو  له   ژنان 

هه وڵی خۆپێگه یاندن له  ئاسته کانی کاری حیزبی دان. 



٢٤ ژمارە ٢٣٣٥ ژمارە ٣٥

ژن لە تێڕوانینی فەلسەفەی سیاسیی رۆژئاوادا
ن: سوزان مولێر ئاكین 

     
و: خەبات رەسووڵی

     

                    
قسەكردنیدا  میتۆدی  ئامانج و  لە  ئەره ستۆ  فەلسەفەی 
ئەفالتووندا  فەلسەفەی  لەگەڵ  بەرچاو  بەشێوەیەكی 
بیرمەندێكی  بۆچوونەو  ئەره ستۆ خاوەن  جیاوازیی هەیە. 
ئەبستراكتەو بەو هۆیەوەش لە جەمسەرێكی تەواو نەیاردا 
بەرانبەر بە ئەفالتوون دەوەستێ. بە وتەیەكی ئەفالتوون 
بەشێوەیەكی  گفتوگۆكان  دیمانەو  پەیڤ و  بەدرێژایی 
دەكات و  رۆژ  دابونه ریتەكانی  بۆنەو  لە  باس  رەخنەئامێز 
خۆ لە باسە تابۆكان هەڵ دەقوتێنێ و نەترسانە بیروڕاكانی 
بەرگری یان  بوێرانە  رادیكااڵنەو  بەشێوەیەكی  دەردەبڕێ و 

لێ دەكا. 
دەكا  قاڵ  سەر  مەعریفانەوە  بەو  خۆی  ئەره ستۆ  بەاڵم 
روونكردنەوەی  بەدوای  ناسراون و  خەڵكەوە  لەالیەن  كە 
ناسینێكی  رێگەی  لە  بوونیان  هۆكاری  دیاردەكانەوه یه و 
ئەزموونی یەوە تاوتوێ دەكا، لەوانەیە هیچ فەیلەسووفێك 
تەنانەت بەهیگڵیشەوە كە بەرهەمەكانی وەكوو باشترین 
بۆ  وەهایان  پیناسەیەكی  ناسراون،  فەلسەفی  باس گەلی 
فەلسەفە نەبێ كە دەڵێ: ”فەلسەفە ئەو بۆچوونانەیە كە 

لە بارودۆخی سەردەمدا دەردەكەون و ده رك دەكرێن“. 
ئەزموونی  ناسینی  مەعریفەو  بە  سەبارەت  ئەره ستۆ 
پاژەكیەوە  بە هەستێكی  دەڵێ: ”مرۆڤ مەعریفەی خۆی 
هەستە  ئەو  بەهۆی  تیگەیشتنی  پێ كردوەو  دەست 
پاژەكی یەوە وردە وردە بە ئەنجام گەیاندوە، بە وتەیەكی 
دەست  هەست ڕا  لە  سەرەتا  مەعریفەیەک  هەر  دیکه ، 
پێ دەكا، هەستێكی پاژەكی و لە شوێن و كاتێكی دیاریكراو 
مەعریفەیە  ئەو  پاشان  هەیەتی،  دیاریكراو  تاكێكی  كە 
هێدی هێدی  خۆیەوەو  گۆڕانكاریی  بواری  دەكەوێتە 
لە  مەعریفە  پلەیەكی  هەر  گۆڕانەدا  بەو  دەكا.  گەشە 
یانی  دەزێ،  بووە  بوونی  لەو  بەر  كە  مەعریفەیەك 
دەست  خۆیەوە  خوارتری  قۆناغی  لە  مەعریفە  سەرتری 
لێكۆڵینەوە  كە  بڕوایەیە  ئەو  لەسەر  ئەره ستۆ  دەكا.  پێ 
دنیایی یەكان  كردە  سەیركردنی  بەسانایی  زانستی یەكان 
نییە، چونكە لێكۆڵینەوەی زانستی ئەو كردەیەیە كە هۆی 
كۆتایی و سەبەبی بوونی كردەیەک، یان شتێك دەردەخەن، 
كردەكان  كۆتایی  هۆی  ئەوەوه   روانگەی  لە  هەروەها 
دەكرێ و  پێناسە  تێدا  بوونیان  كە  رێگایەی  بەو  دەبێ 
هەست پێ دەكرێن، شرۆڤە بكرێن و توێژینەوەیان لەسەر 
سەبارەت  گفتوگۆكانی  دەدا  هەوڵی  ئەفالتوون  بكرێ. 
هزری و  وتەی  بەڵگە  بەشێوەیەكی  جۆراوجۆرو  باسی  بە 
ستاندارد دەربڕێ، بەو هۆیەوە میتۆدگەلێكی دیاریكراو لە 

پەیڤەكانیدا باو بوو. 
دەربڕینی  هەرێمی  لە  ئەره ستۆ  لەبەرانبەردا  بەاڵم 
میتۆدگەلێكی  خۆیدا  فەلسەفی یەكانی  بیروباوەڕە 
شێوازەكانی  لەگەڵ  كە  ئاراوە  دێنێتە  توێژینەوەیی 
(اخالق  لە  ئەو  نموونە  بۆ  هەیە.  جیاوازیی  ئەفالتوون 
دا   (ETAICSNICOMACNEAN نیكوماخوس 
بەمیتۆدی  ئاماژە  ”فضیلت“  شیكردنەوەی  بەشی  لە 
زۆربەی  وەك  ”فضیلت“یش  دەڵێ:  دەكاو  توێژینەوە 

شتەكانی دیكە دەبێ. 
لێكۆڵینەوەی  ده بێ  بینینەوەكانەوە  ڕێگەی  لە  هه روه ها 
بیروڕا  دەبێ  شێوازەدا  لەو  تێی بگەین،  تا  بكرێ  لەسەر 
كۆبكەینەوە،  لەسەر چەمكەكان  كاریگەرەكان  هاوبەش و 
دیارە كۆكردنەوەی هەموو بیروڕا هاوبەشەكان زەحمەتە، 
بۆ  بیروڕاكان  گرینگترین  زۆرترین و  النی كه م  بەاڵم 
بیروڕا  ئەگەر  پێویستە  گریمانەكەمان  چارەسەركردنی 
بۆ  ئەوە  سەلماند،  گریمانەیەكی  راستیی  هاوبەشەكان 

وەرگرتن و قبوڵكردنی ئەو گریمانەیە تەواوە. 
فەیلەسوفێكی  وەكوو  خۆی  بیروباوەڕەكانی  ئەره ستۆ، 
خۆ  دەدا  هەوڵ  پێیە  بەو  دەردەبرێ و  رەوشت خواز 
لەقەرەی ئەو بیروباوەڕانە  نەدا كە لێڵی، یان پارادۆكسیان 
بەریندا،  رەهەندێكی  لە  ئەره ستۆ  رەوشتی  تێدایە. 
رەوشتێكی نەریتی و راستگۆو بە بەڵگەوەیە بەپێچەوانەی 
بۆ رەوشت و هی سەردەمێكی  بڕیارەكانی  كە  ئەفالتوون 
لە  باس  ئەره ستۆ  بوو،  لە سەردەمی خۆی  دیکه و جیاواز 
دۆخی هەنووكەی كۆمەڵگای خۆی دەكاو بیروباوەڕەكانی 
خەڵك لە روانگەیەكی سروشتی و كۆمەاڵیەتی یەوە تاوتوێ 
بۆ  بەستێن  باشترین  بە  بەستێنەش  دوو  ئەو  دەكاو 

دەرخستنی بیروڕاكانی دەزانێ. 
دیارە دەسكەوتە پارێزگارەكانی ئەره ستۆ بە سانایی ناكرێ 
ببرێن،  ناو  دوگماتیك  دەمارگرژانەو  لێكدانەوەیەكی  بە 
چونكە ئەو لە شێوازێكی عەقاڵنیی تایبەت پێرەوی دەكا. 
ئەره ستۆ لەسەر ئەو باوەڕەیە كە چەمكە سروشتی یەكان 
لەسەر  توێژینەوەیان  هەن  چەشنەی  بەو  هەر  دەبێ 

بكرێ. 
ئەگەر ئەو الیەنانە ئەركەكانی خۆیان بەباشی راپەڕێنن، 
ئەره ستۆ  نموونە  بۆ  دەچن،  لەنێو  دەنا  دەمێننەوە، 
لەوە  (POLITICS)باس  سیاسەتدا  كتێبی  لەسەرەتای 
سەر  بۆ  دەگەڕێـتەوە  شتێك  هەر  (چییەتی  كە  دەكا 
روانگەی  لە  شتە  ئەو  ئەركەكانی  راپەڕاندنی  توانایی 
خۆیان  ئەركەكانی  نەیان وانی  كاتێك  هەر  واتە  ئێمەوە، 

راپەڕێنن نابێ ئەو شتە وەك خۆی پێناسە بكەینەوە). 
دەری دەخا  ئەره ستۆ  ئەركخوازیی  گریمانەی  ئاسۆی 
هەرچەندە  داوە  دەروونی  بەالیەنی  گرینگی  ئەو  كە 
لە  تەنیا  كە  تایبەتمەندی یەكە  (PSYCH)دەروون  كە 
ئەره ستۆ  ئەوە  سەرەڕای  بەاڵم  دەبینرێـ،  بوونەوەراندا 
بینایی  تەورو  تیژیی  لە  باس  دەروون و جەستە  باسی  بۆ 

چاو دەكا. 
یان چاو  تیژیی هەناوی تەورەو تەور بۆخۆی جەستەیە، 
وەك جەستەیەو بینایی هەناوی چاوە، بەو لێكدانەوەیەی 
بێ  زیندوو  جەستەیەكی  تەور  ئەگەر  ئەره ستۆ، 

تیژایی یەكەی رۆحی تەورەكەیە. 
بەو  ناكرێ  ئیتر  وەربگرینەوە  تەور  لە  تیژیی  كە  یانی 
تێگەیشتنێكی  تەور  كە  ئەوە  مەگەر  تەور،  بێژین  ئامێرە 
دوو رەهەندیی هەبێ. ئەو، هەروەها دەڵێ: ”ئەگەر چاو 
وەك جەستە سەیر بكەین، بنیای رۆح و هەناوی جەستەكە 
كە  دەردەكەوێ  بۆمان  روونی  بە  لێرەدا  ئەژمار“  دێتە 
بتوانێ  كە  شتەیە  ئەو  رۆح  ئەره ستۆدا،  تێگەیشتنی  لە 
بدا.  ئەنجام  تەواوەوە  توانایەكی  بە  خۆی  ئەركەكانی 
لە  سەربەخۆ  بەشێوەیەكی  ناتوانێ  رۆحە  ئەو  هەروەك 
لە  هەرکام  بكا.  كۆچ  دیكە  جەستەیەكی  بۆ  جەستەیەك 
بوونەوەره كان خاوەن رۆحێكی شیاوی جەستەی خۆیانن و 
بۆ  ئەره ستۆ  بوونیان هەبێ.  ناتوانن  ئەو جەستەیە  به بێ 

ئامێردار وێنا دەكاو دەڵێ:  ئامێرو  لێكدانەوەی ئەو باسە 
هەر  هەیەو  بەخۆی  تایبەت  ئامێری  پیشەیەك  ”هەر 
رۆحێكیش جەسته ی خۆی هەیە“ هەر رۆحێك جەستەی 
خۆی هەیە بەو مانایە نییە، كە ناكرێ رۆحێك لەجەستە 
جیا بێتەوەو بچێتە نێو جەستەیەكی دیكەوە، مەگەر ئەوە 
كە رۆحێك بچێتە نێو جەستەیەكی دیكەوە که  جیاواز بێ 
پیشەكەی  بۆ  دارتاشێك  وایە  ئەوە  وەك  پێشوو.  لەوەی 
ئامێری مۆسیقی  لە  بێ  دارتاشی  ئامێری  لە جیاتی  خۆی 
ناكرێ،  هەڵوەشاوه یەو  كردەیە  ئەو  وەربگرێ،  كەڵك 
هەر  كەوایە  هەیە.  ئامێری خۆی  پیشەیەك  هەر  چونكە 

جەستەیەكیش رۆحی خۆی هەیە. 
لە گریمانەی ئەركخوازیی ئەره ستۆدا بوونەوەرەكان بەپێی 
نموونەی  دەناسرێنەوەو  دەكرێن و  دابەش  ئەركەكانیان 
ئامێری بەشەكانی جەستە، ئەو نموونانەیە كە ئەو لەسەر 

ئەركخوازیی شتەكان دەی هێنێتەوە. 
پێوەرێكی  بەپێی  كە  بەرباس  دێنێتە  تیۆری یەك  ئەره ستۆ 
یەكترو  لەگەڵ  پێوەندی  لە  بوونەوەرەكان  لۆژیكی 
كاتێكدایە  لە  ئەوە  هەڵ دەسه نگێندرێن.  ژینگەیاندا 
سروشتخواز،  فەیلەسووفی  دیموكریتووس  پێشتر  كە 
و  كردبوو  سروشتی یەكان  دیاردە  پێویستی  بە  هەستی 
هۆی  كە  ئەوە  بەهۆی  ئەوی  تیۆری یەكەی  ئەره ستۆ 
ئەره ستۆ  لێ گرتبوو.  رەخنەی  نەگرتبوو  لەبەرچاو  كۆتایی 
كە سروشت  شتێك  راستەو هەموو  ئەوە  (ئەڵبەتە  دەڵێ 
دیاردانە  ئەو  بەاڵم  پێداویستی یە،  بەپێی  دێنێ  بەكاریان 
هاوكات خاوەن هۆی كۆتایین، چونكە لەهەر حاڵەتێكدا 

یەكیان باشتر لەوەی دیكەیانە ). 
واتە  هیڕه می یە  جیهان بینی یەكی  ئەره ستۆ  جیهان بینیی 
لە باوەڕی ئەودا بوونەوەره كان لەنزمترین گیا تا مرۆڤ و 
حاڵەتێكی  بەپێی  خواوەندەكانیش،  مرۆڤ و  سەرەوەی 
لە  هەروەها   ، رێك خراون  سروشتدا  لەجیهانی  هیڕەمی  
مەزنترینەكان  خزمەتی  نزمترینەكان  هونەریشدا  جیهانی 
دەكەن، هەر بەو هۆیەشە كە ئەره ستۆ بەردەوام دووپاتی 
لە خۆڕا شت داناهێنێ. ئەره ستۆ  دەكاتەوە كە سروشت 
لە باسەكانی خۆیدا دەڵێ ”گیا بۆ ئەوە دروست كراوە كە 
خواردنی  خزمەت و  بۆ  ئاژەڵەكانیش  بیخون و  ئاژەڵەكان 
كە  دەردەكەوێ  بەروونی  لێرەدا  كراون.  دروست  مرۆڤ 
دەوەستێ و  بوونەوەرەكانەوە  پلەی  مەزنترین  لە  مرۆڤ 
مرۆڤ  بەر  لە  بوونەوەرەكان  ئاژەڵ و  سروشت و  هەموو 

ئەو  لەسەر  ئەره ستۆ  تێڕوانینەی  ئەو  كراون.  دروست 
بنەمایە كە مرۆڤ (اشرف مخلوقات) و سەنتەری جیهانی 
مرۆڤیش  جیهانی  لەسەر  كە  خاڵێك  بەاڵم  بوونەوەرانە، 
خاوەنی  خۆیشی  مرۆڤ  كە  ئەوەیە  بكەین  باسی  دەبێ 
كۆمەڵگا  كاتێك  ئەره ستۆ  هیرەمی یە.  پۆلین كردنێكی 
دەخاتە ژێر لێكۆڵینەوە، بە بەشێك لە رووداوە نەگۆڕەكان 
دەگا كە بنەمای فەلسەفەی رەوشت و سیاسەتی ئەو پێك 
كە  نەگۆڕەكانە  رووداوە  ئەوە  دیکه   وتەیەكی  بە  دێنن. 
 (POLIS) یۆنانی  شاری  بڵێین  كە  ئەوەی  هۆی  دەبێتە 
شارێكە كە بەپێی سروشت بنیاد نراوه و باشترین فۆرمی 
كۆمەڵگای سیاسی یەو هاوكات بنەماڵەی یۆنانی – ژنان و 

مندااڵن و كۆیلەكانیشیان باشترین فۆرمی ماڵباتن. 
ئەره ستۆ لەسەرەتای كتێبی (اخالق نیكوماخوس)دا دەڵێ 
چاالكیی  بۆ  بێ نیازی یە  كۆتایی  قۆناغی  بەختەوەری 
بەختەوەری  هۆكارەكانی  كە  ئەوەیە  پاش  ئەو  مرۆڤ. 
دەژمێرێ، درێژە بەقسەكانی دەداو دەڵێ: ”ئەگەر بتوانین 
دەتوانین  ئەوكات  بكەین،  دیاری  مرۆڤ  ئەركەكانی 

بەختەوەرییشی پێ بدەین. 
دیکه ،  بوونەوەرەكانی  بەپێچەوانەی  مرۆڤدا،  لەجیهانی 
ئەركی مرۆڤ خزمەت بە سەرتر لەخۆی نییە، چونكە لە 

هیرەمی جیهاندا لە مرۆڤ سەرترمان نییە. 
لە  مرۆڤ  كە  بكەین  بەوە  ئاماژە  دەبێ  هەرچەند 
هەموو  لەگەڵ  بووندا  تایبەتمەندی یەكانی  لە  بەشێك 

بوونەوەرەكانی دیكە هاوبەشە. 
كۆتایی چاالكیی مرۆڤ، گەیشتنە بە بەختەوەریی عەقڵی 
چاالك، كە ئەركی بیركردنەوەیە، كۆتایی بۆ نییە چێژی ئەو 

لە تەك خۆیەتی. 
بە وتەیەكی دیکه  بیركردنەوە بۆخۆی چێژە، چاالكی یەكی 
نییە،  كۆتایی یەكی  خودانیەتی و  مرۆڤ  كە  تایبەتە 
بەاڵم  بەكاردەهێنێ،  بۆ مرۆڤ   (MAN) ئەره ستۆ وشەی
كە  ئەوەیە  لێ ودربوونەوەیە  شایانی  كە  گرینگ  خاڵێكی 
كەس  كۆمەڵێك  بە  مرۆڤ،  كە  دەڵێ  راشكاوانە  ئەره ستۆ 
بەختەوەرین،  مەزنی و  پاكایەتی و  خاوەنی  كە  دەگوترێ 
كۆمەڵێك  دەبێ  بیركردنەوە  توانای  لە  بێجگە  مرۆڤ 
وایە  پێی  ئەره ستۆ  نموونە  بۆ  هەبێ،  ژیاندا  لە  ئاتۆی 
منداڵی  زۆرو  باش و  هاوڕێی  سامان و  بەختەوەری  كە 
خاسن، ئارامی و جوانی و رەگەزی رەسەن بۆ مرۆڤ بوونی 
هەبێ  هەموو  ئەوانەی  كە  مرۆڤە  كەسێك  یانی  نییە، 
هەیانەو  (كەسایەتی یەكان)  تەنیا  ئاتۆیانەش  ئەو  دیارە 
مرۆڤە  ئاتۆیانەش  ئەو  پاراستنی  وەدەست هێنان و  بۆ 
كەڵك  دیكە  خەڵكی  توانایی  وزەو  لە  دەبێ  تایبەتەكان 
ژێرپێ نانی  یەكەم شت  مەبەستەش  ئەو  بۆ  وەربگرن. 

نەتەنیا  كە  بڕوایەیە  ئەو  سەر  لە  ئەره ستۆ  ئەوانە.  مافی 
ئامێرو  وەك  مرۆڤەكانیش  زۆرینەی  بەڵكوو  ئاژەڵەكان، 
كەره ستە وان كە دەبێ پێداویستی یەكانی كەسایەتی یەكان 
ناگەن،  بەختەوەری  بە  ئەوان  چونكە  بكەن،  جێبەجێ 
كۆیلەكان و  ژنان و  كە  ئەوەیە  قسانە  ئەو  كۆی  ئەنجام و 
كرێكارەكان ئامێرە یارمەتی دەرەكانن بۆ بەختەوەركردنی 

بەشێكی كەم لە مرۆڤەكان. 
ئەره ستۆ پێی وایە ئەو دۆخە تەنیا ئەو كەسانە دەگرێتەوە 

كە مەرجەكانی بەختەوەری یان تێدایە. 
راستە  دەڵێ:  كۆیلەدار  كۆیلەو  بە  سەبارەت  ئەره ستۆ 
بۆ  حاڵەتە  ئەو  بەاڵم  دەكرێ،  سەیر  ئامێر  وەك  كۆیلە 
یەكسان  بەشێوەیەكی  چونكە  هەیە،  قازانجی  هەردووال 

ئیستیفادە لەیەكتر دەكەن. 
ئەره ستۆ پاش ئەو باسە دێتە سەر باسی ژن و دەڵێ: ژن و 
یەكتر  یارمەتی  تواناكانیان  وەگەڕخستنی  بەهۆی  مێرد 
دەدەن لە ڕاستیدا ژن یارمەتی دراوەو پیاو یارمەتی دەرە. 
باشترە  دەڵێ  كاتێك  ئەره ستۆدا  بیركردنەوەی  جیهانی  لە 
چاودێری  خۆیدا  سروشتیی  ژینگەی  لە  شتێك  هەموو 
خۆی  سروشتیی  ژینگەی  لە  كە  دۆخەی  لەو  نە  بكرێ، 
ئەوەیە  لەو قسەیە  ئەره ستۆ  هاتووەتە دەرێ، مەبەستی 
كە لە سروشتدا هەر بەشەی ئەركی خۆی رادەپەڕێنێ. بەو 
ئەركەكان مرۆڤەكان  بەپێی  توانیویەتی  ئەره ستۆ  شێوەیە 
بۆ  بەختەوەری یان  ئەركەكانیان  بەدانانی  بكاو  دیاری 

مسۆگەر بكا. 
بنەماڵە دەكا، مەبەستی ئەوەیە كە بەهۆی  باسی  كاتێك 
بەاڵم  بكرێ،  جێبەجێ  پیاو  پێداویستی یەكانی  بنەماڵەوە 
ئەوەیە  مەبەستی  شارەوەیە،  خوار  لە  بنەماڵە  دەڵێ 
سیستمی  لە  شارو  لە  پاژێكە  یان  بەشێك،  بنەماڵە 
لە  لەسەرترە  گشت  هەمووكات  ئەره ستۆدا  بیركردنەوەی 
پاژو بەشێوەیەكی سروشتی شار مەزنایەتیی هەیە بەسەر 

ماڵباتدا. 
بەو  هەر  كۆیلەدارییش  سەر  لە  ئەره ستۆ  بۆچوونەكانی 
بوچوونەكانی  ئاگاداری  كەسێك  ئەگەر  یانی  چەشنەیە، 
نەبێ لەسەر سروشت لە باسی كۆیلەداری ئەو سەری سوڕ 
سروشتی یە،  شتێكی  كۆیلەداری  دەڵێ  ئەره ستۆ  دەمێنێ، 
چونكە كۆیلەكان بەوڕادەیە كە لەش لەرۆح، یان ئاژەڵ لە 

مرۆڤ جیاوازیی هەیە، لە خەڵكی دیكە جیاوازن. 
ئەره ستۆ  هەیە،  بۆچوونێكی  وەها  ژنیش  لەسەر  روونە 
لێك  بەوچەشنە  (سیاسەت)دا  كتێبی  لە  ژن  ئەركی 
لە  حەزێكی  ژنان  ئەره ستۆ  باوەڕی  بە  دەداتەوە. 
بە  هەیە.  پیاوان  لەگەڵ  یه ک بوون  بۆ  رادەبەردەریان 
ئەنجامی  لە  منداڵ  كە  كاتێكدا  لە  ئەره ستۆ  باوەڕی 

جووت بوونی ژن و پیاودا دروست دەبێ پیاو سەرچاوەی 
رۆحیی منداڵەكەیەو ژن سەرچاوەی جەستەی منداڵەكەیە 
بە  مێ.  رەگەزی  لە  باشترە  نێر  رەگەزی  بۆیەشە  هەر 
باوەڕی ئەو الدانی سروشت لە حاڵەتی ئاسایی خۆیەتی 
كە منداڵێك لە جیاتی ئەوەی ببێتە كوڕ، دەبێتە كچ، بەاڵم 
پێی وایە ئەو الدانە پێویستی یەكی ژیانە، ئەو دەڵێ راستە 
یەكجار سروشت لە ڕێرەوی خۆی الی داوەو ژن دروست 
دەبێ، بەاڵم بەشێوەی گشتی ژن بوونەوەرێكی سەقەتە. 
نزم و  بوونەوەرێكی  ئەره ستۆدا  ئەندێشەی  لە  ژن 
سەقەت و بێ توانایە كە دەبێ ئەركی جووت بوون لەگەڵ 
بە  بەرانبەر  بگرێت و هەرژنێك  منداڵ بوون وەستۆ  پیاوو 
پیاوێكی لە پیاوه تی كەوتوویە، كەوایە سەقەتە. پیاو بۆیە 
بە  نییە.  لەژندا  كە  هەیە  توانای  كۆمەڵێك  چونكە  پیاوە 
پیاوان  رابواردنی  بۆ  كە  ئامێرێكە  ژن  ئەره ستۆ  باوەڕی 
دان پێدانانێكی  تەنیا  كردن  بەزەواج  كراوەو  دروست 
كۆمەاڵیەتی و رەسمی دروست دەبێ بۆ ئەو ئەركە. ئەو 
دیاری  19ساڵ  تا   18 لەنێوان  كچ  بۆ  زەماوەند  تەمەنی 
لەو  كەمتر  كچ  دەڵێ  باشە.  پێ  37ساڵی  پیاو  بۆ  دەكاو 
ژن  دەڵێ  بەپیاوان  مەترسی یە.  دووگیان بوونی  تەمەنە 
بكێڵرێ،  نابێ  كە  بەیارە  كێڵگەیەكی  وەك  لەوتەمەنەدا 
باش  دووگیان بوون  كاتی  ژنان  دەبێ  دەڵێ  هەروەها 
شتێك  هیچ  لە  بیر  بكەن و  وەرزش  بخەون و  بخۆن و 
نەكەنەوەو تەنیا هێزیان بۆ پەروەردەكردن و گەورەكردنی 

ئەو منداڵە دابنێن كە لە زگیاندایە.             
نەبوایە،  جووت بوون  ئەركی  ئەگەر  ژن،  دەڵێ  ئەره ستۆ 
بوونی دەكەوتە ژێر پرسیارەوە، بەاڵم سروشت وای داناوە 
رابواردنی  پیاوو  حەسانەوەی  ئەركی  ماڵ و  نێو  كاری  كە 

پیاو لە ئەستۆی ژن بێت. 
بۆیە  كرێكار  ژن و  كۆیلەو  چینەكانی  ئەره ستۆ  بەباوەڕی 
دروست بوون تا خزمەتی زانایان و هەڵكەوتووەكان بكەن 

تا ئەوان بتوانن كۆمەڵگا بەڕێوە بەرن. 
كار  خۆی  سروشتی  یاسای  بەپێی  ئەره ستۆ  شێوەیە  بەو 

لەنێوان ژن و پیاودا دابەش دەكات. 
HTTP://JENS-E-DOVOM.TRIPOD./سەرچاوە
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سه ده ی بیست، سه ده ی رابوونی ژنان

عیسمه ت نستانی     

و  سیاسه ت  به   بوونیان  تێکه ڵ  و  ژنان  مه یدانی  هاتنه  
باندۆر دانان له  سه ر گۆرانکارییه  رۆژهه اڵتی ناوه راست 
نۆزده هه م  سه ده ی  کۆتاییه کانی  بۆ  ئه فریقا  باکووری  و 

وسه ره تاکانی سه ده ی بیسته می میالدی ده گه رێته وه .
و  سه رهه ڵدان  له و  خۆی  ژنان  ده رکه وتنی  یه که م   
نه ته وه ییانه دا  جوواڵنه وه   و  چاالکییه رێکخراوه یی 
یه که ی  خاوه ن  جۆراوجۆر  شێوازی  به   که   ده دیته وه  

تایبه ت به ژنان بوو.
ئینگلستان  دژی  ته حریمیته نباکۆیئێران  ڕووداوی 
یاسای  دامه زراندنی  هه روه ها   ،1892-1891 له ساڵی 
ئه و  مه شروته ی  شۆڕشی  له   ئێران  وپارله مانی  بنه ره تی 
له   میسر  نه ته وه یی  جوواڵنه وه ی  واڵته (1911-1906)، 
له   تورکیه   سه رکه وتوانه ی  وبه ربه ره کانی   1919 ساڵی 
به رامبه ر دابه ش بوونی واڵت له  دوای جه نگی یه که می 
جیهانی به  یه که م جوواڵنه وه  و هاتنه  مه یدانی ژنان بۆ 

مه یدانی سیاسی له و ناوچه یه  داده نرێ.
بۆ  ژنان  گروپگه لی  که   بوو  بیسته م  له سه ره تای سه ده ی 
نا  کۆمه ڵگادا هه ناویان  له   ژن  پێگه ی  بردنی  به ره وپێش 
له سه ر  پێشتریش  هه وڵه کانی  زۆربه ی  ئه وهه واڵنه و  که  
له ش  کۆمه اڵیه تی،  بژێوی  خۆش  ئاموزش،  و  خوێندن 

ساغی و ئاموزشی پیشه یی ژنان پێداگریان ده کرد.
دیاره  له  ڕاستیدا ئه و ئامانجانه  کۆمه اڵیه تی بوون، به اڵم 
ئه ژمار  به   سیاسی  جواڵنه وه یه کی  به   ئه وه شدا  له گه ڵ 
چوونه   مه به ستیان  له ڕاستیدا  ژنان  چونکه   ده هاتن، 
و  ژێرچاودێری  له   ته نیا  پێشتر  که   بوو  بیاڤانه   ئه و  ناو 
کۆنتڕۆڵی رێبه رانی مه زهه بی یان پیاوماقوواڵنی ناوخۆیی 
دا بوون، له به رامبه ردا کۆنه  پارێزان و به شێک له  پیاوانی 
ئاینی، له گه ڵ چاالکی  و بوونی ژنان له  گۆڕه پانی سیاسی 
و خوێنده واریی کچان له  ده ره وه ی ماڵ دژایه تیان ده کرد 
که  له  ئه نجامی ئه و به ربه ره کانیه   هێندێک جار تووشی 

گێره و کێشه ی زۆر گه وره  ده بوون.
ژنان  گروپه کانی  جیهانی  یه که می  شه ڕی  له دوای   
له چه ند  چونه یان  به ره وپێش  گه شه و  ئه و  ده سکه وتی 
و  تورکیه   میسر،  واڵتانی  گرینگترینیان  ناوچه که   و اڵتی 

ئێران بوو به  چاوی خۆیان دیت.
پارته کۆمۆنیست،  له گه ڵ  له وگروپانه   به شێک  دیاره    
له ساڵی  هه بوو،  نه ته وه ییه کان  پارته   و  سۆسیالیست 
وه ک  ناوچه   واڵتانی  سه رانی  له   که س  دوو   ،1930
و  تورکیه   کۆماری  سه رۆک  ئه تاتورک  که مال  مسته فا 
جیاواز  به شێوه ی  ئێران،  له   په هله وی  حه مه ره زاشای 
هێناو  ژنان  رێکخراوه کانی  سه ربه خۆیی  به   کۆتاییان 

هه موویان خستنه  ژێر رکێفی ده وڵه ت.
زاڵ،  ئایدولۆژی  بیسته م  سه ده   سه ره تای  ده یه کانی 
میللی گه رایی بوو و کۆمونیزم و سۆسیالیزمیش گرینگی 
له   تایبه ت  به   دواتر  به اڵم  هه بوو،  خۆیان  وکاریگه ری 

سه رهه ڵدان  به دواوه   بیسته م   سه ده ی  حه فتای  ده یه ی 
و گه شه ی بزاڤه کانی ئیسالم گه رایی که  زۆربه یان له گه ڵ 
به رچاو  هه بوو  دژایه تیان  پیاوان  و  ژنان  به رابه ریی 

ده که وت.
میالدی  بیستی  سه ده ی  سه ره تا کانی  له   دا  ڕاستی  له    
پاش دروست بوونی ئیخوان المسلمین له  میسر بوو که  
گروپه   به   زیاتر سه ر  که   ژنانی مسوڵمانیش  کۆمه ڵه کانی 
ئیسالمیه کانی پیاوانه وه  بوون وبه  جیدی دژایه تیان له گه ڵ 
مه سیحی  و  رۆژئاوایی  شێوازه کانی  له   کردن  پێره وی 
به رامبه ر  له   ڕێک  ڕووداوه   ئه و  بوون.  ده کرد،دروست 
ئه و جوواڵنه وه  سه ره تاییانه  هاته  ئاراوه که  بۆ به ره وپیش 
ئاسیا  رۆژهه اڵتی  له   چ  رۆژئاوا  له   چ  ژنان  مافی  چوونی 
و  نێوهنج  و  خوێنده وار  چینی  زیاتر  و  ببوون  دروست 
سه روی کۆمه ڵگایان  بۆ الی خۆیان راکێشابوو و زۆربه ی 

داواکاریه کانیان  له  مۆدێلی رۆژئاوا وه رگرتبوو.
سه ره کیترین   ده نگدان  مافی  پێدانی  ده یانه یدواییدا  له م 
رۆژهه اڵتی  ژنانی  جوواڵنه وه کانی  سیاسی  داخوازی 
ئه تاتورک   که مال  مسته فا  تورکیه   له   که   بوو،  ناوه راست 
ئه و مافه ی له  ساڵی 1930 بو هه ڵبژاردنی شاره وانیه کان و 
له  ساڵی 1934 بۆ هه ڵبژاردنی نیشتمانی به  ژنان به  فه رمی 
مافی  که   وسویس  ئیتالیا  فه رانسه و  پێیش  یان  ناسی. 
ده نگدانی گشتی قه بوڵ بکه ن و له  ئێرانیش له  سه رده می 
ره زا شای په هله وی و سه رئه نجام ئه ورۆ له  ژنانی ته واوی 
سعودی  له عه ره بستانی  بێجگه   ناوه ڕاست،  رۆژهه اڵتی 
هه موو  گشتی  شێوه یه کی  به   و  هه یه   ده نگدانیان  مافی 
ژنان   به   پێوه ندیدار  یاساکانی  له   چاکسازیان  واڵتان 

کردووه .
دوای ئه و پێشکه وتنه  به رچاوانه ی له  ناوچه ی رۆژهه اڵتی 

چوارچێوه ی  له   ژنان  بارودۆخی  له مه ڕ  ناوه ڕاست 
به رنامه دانان بۆ بنه ماڵه ، له شساغیی ژنان و مافی خوێندن 
و به شداری  هێزی کاری ژنان هاتنه  گۆڕێ که  بووه  هۆی 
به شداری زیاترو به رباڵوتری ژنان له  ژیانی کۆمه اڵیه تی و 
سیاسی دا. دیاره  هه مووی  ئه و پێشکه وتنانه   له  ئه نجامی 
و  دژواری  به   که   ژنان  رێکخراوه کانی  چاالکی  و  هه وڵ 

مایه دانان بۆ وه ده ستهێنانیان خه باتیان بۆ کراوه .
شاراوه  نییه  که  زۆربوونی حه شیمه ت و چاالکیی ژنان و 
به خۆوه   الیه نی سیاسی  ناوه ڕاست  رۆژهه اڵتی  له   پیاوان 
هۆکارگه لی  مه سه له یه به رهه می  ئه و  دیاره   گرتوه ، 
زۆر  شارنشینی،  خێرای  گه شه ی  وه ک  جۆراوجۆری 
بێ سه ره وبه ره ،  ئابووریی  بارودۆخی  بوونی حه شیمه ت، 
هێزی  به شداری  خوێنده واری،  راده ی  سه ری  چوونه  
له   زۆرێک  وه ک  ژنان)،  کاری  هێزی  تایبه ت  (به   کار 
خۆی  الی  بۆ  به رباڵوی  سه رنجی  نێونه ته وه ییه کان  پرسه  

راکێشاوه .
سیاسیی  به شداریی  دا  دوایی  ده یه یه ی  چه ند  له و 
وه ک  مه راکیش  و اڵتی  له   سێکۆالریزم  و  ئیسالمگه رایی 
و اڵتێکی هه ڵکه وتوو له  رۆژهه اڵتی ناوه ڕاست به  راده یه ک 
گه شه یان کرد که  ئه و پرسه  بابه تی لێکۆڵینه وه یه کی باشی 
بۆ پرسی جێنده ری هێنایه  ئاراوه ، چونکه  ده سکه وته کانی 
له   توانیویه تی  ژنان،  مافی  له گه ڵ  په یوه ندی  له  
سیاسه ته کانی په یوه ندیدار به  ژنان له  سه ر واڵتانی ئێران، 

جه زائیر و باقی واڵتانی ناوچه  کاریگه ری دابنێ.
به  چاوخشاندن به  مێژوو و بارودۆخی ژنانی ئێران، وه ک 
ناوه ڕاست  رۆژهه اڵتی  ناوچه ی  له   هه ڵکه وتوو  واڵتێکی 
مێژه   له   زۆر  واڵته   له و  ژنان  بارودۆخی  که   ده بینین 
و  یاسا  به   واڵت  پابه ندیی  و  کاریگه ری  ژێر  که وتۆته  

رێوشوێنه کانی مه زهه بی شیعه  که  له  ده ورانی ده سه اڵتی 
زاڵ  ئێراندا  سه ر  به   الوه   به و   (1501-1722) سه فه وی 
رێوشوێنی  هه ندێک  ئایینزایانه   ئه و  یاساکانی  بووه . 
فشار.  ژێر  ده خسته   ژنانیان  که   ده گرت  له خۆ  تایبه تیان 
بۆ وێنه  مافی میرات بۆ کچانی بێ برا و له وه ش گرینگتر 
سیغه  (زه ماوه ندی کاتی) که  ره وایه تی ده دا به  زه ماوه ند 

بۆ ماوه یه کی کاتی دیاریکراو و چه ندین یاسای دیکه ش.
یاسای   1906 ساڵی  له   ئێران  مه شرووته ی  شۆڕشی 
پێشکه وتووی بۆ ژنانی ئێران به  دیاری هێنا و بوو به  هۆی 
ئه وه ی ژنانیش له  جوواڵنه وه  چه پگه را و میللی گه راکانی 

سه ده ی بیسته مدا رۆڵی به رچاو بگێڕن.
رێبه ریی  به   نه وت  جوواڵنه وه کانی وه ک خۆماڵی کردنی 
موسه دیق.  محه مه د  دوکتور  ئه وکات  وه زیری  سه رۆک 
مافی  به دیهێنانی  بۆ  دان  هه وڵ  له   ژنان  رێکخراوه کانی 
له شساغی  و  پیشه یی  ئامووزشی  کچان،  خوێندنی 
پێشه نگ بوون، که  به ربه ره کانی به شێک له  رووحانییه ت 
مافی  پێدانی  که   ئه وه ی  هۆی  بووه   کۆنه پارێزان  و 
ده نگدان و چاکسازی یاسایی تا ساڵی 1963 دوا بکه وێ. 
رێکخراوه کانی  زۆربه ی  په هله وی  شای  ڕه زا  محه ممه د 
رێکخراوی  ناوی  به   رێکخراوێک  چه تری  ژێر  له   ژنانی 

ژنانی ئێران(WOL) کۆ کرده وه .
یاسایی  چاکسازی  له   پشتیوانی   (WOL)  1967 ساڵی  له  
پارێزگاری له  بنه ماڵه  (FPL) کرد که  له  ساڵی 1975 ئه و 
هۆی  به   که   کرد  ده ستنیشان  هۆکاری  چه ندین  یاسایه  
بده ن  هه وڵ  ته اڵق  وه رگرتنی  بۆ   بتوانن  ژنان  ئه وه وه  
ببێته وه   به رته سک  فره ژنی  و  الیه نه   یه ک  ته اڵقی  مافی 
بدرێ،  باوک  و  دایک  به   منداڵ  سه رپه رستی  ئیزنی  و 
دادگوسته ری  دادوه رانی  بوونی  هۆی  به   هه موویان  که  

پێشکه وتوو و دادگای سێکۆالر جێبه جێ ده کران، هه ڵبه ته  
هه ڵوه شێنێته وه   کاتی  هاوبه شی  ژیانی  نه یتوانی   (FPL)
به اڵم بۆ الواز کردنی گه اڵڵه  داڕێژرابوو. هه ر چه نده  زۆر 
جار رێکخراوی (FPL) و به رپرسه که ی (مێهناز ئه فخه می) 
له الیه ن  ئۆپۆزیسیۆنی  ناڕه زایه تی  ده که ونه  ژێر ره خنه و 
چه پ و میللی گه رای دژی شا، له  کاتێکدا له  چاو رابردوو، 
کاریگه رییه کانی یاسای پارێزگاری له  بنه ماڵه  (FPL) زۆر 

پۆزه تیڤ بوون.
له گه ڵ  بوو  هاوکات  میالدی  حه فتای  ده یه ی 
سیاسه ته کانی  دژی  سێکۆالری  ژنانی  ناڕه زایه تییه کانی 
ناڕه زایه تی  له گه ڵ  ده دا  هه وڵیئه وه یان  زیاتر  و  شا 
ئه و  نیشاندانی  بۆ  بۆیه   بن، هه ر  مه زهه بی هاوئاهه نگ 
قه بووڵی  و  له  سه ر کردن  ئاماده ی چارشێو  یه کگرتووییه  
دواییدا  له   چه نده   هه ر  بوون.  ره گه زی  هه اڵواردنی 
ده ربڕی،  ناڕه زاییان  زۆره ملێ  حیجابی  به   سه باره ت  ژنان 
حیجابی  مه سه له ی  زۆر،  نشێوی  و  هه وراز  دوای  به اڵم 
له   ئیسالمی.  ره سمی حکوومه تی  سیاسه تی  به   بوو  ژنان 
چاالکی  ژنانی  زۆربه ی  بۆ  حیجاب  مه سه له ی  دا  راستی 
کێشه   که مترین  به   ره گه زی  هه اڵواردنی  له گه ڵ  ناڕازی 
مه سه له ی  بوو  گرینگ  زۆر  ئه وه ی  ده هاتن،  ئه ژمار  به  
و  پیشه   به جێهێشتنی  زۆر  به   ئابووری،  کۆمه اڵیه تی، 
ژنان  دژی  توندوتیژی  و  حوقووقی  گۆڕانکاری  هه روه ها 
حوقووقی  بارودۆخی  شۆڕش  دوای  له   چونکه   بوون. 
ده سبه جێ  بنه ماڵه ش  یاسای  بوو،  ئاڵۆز  ئێران  ژنانی 
هیچ  به اڵم  بوو،  به ره وڕوو  روحانیه ت  دژایه تی  له گه ڵ 
کات به  ره سمی هه ڵنه وه شایه وه  و هیچ یاسایه کی ناته با 
رێنوێنییه کانی  له   هێندێک  ئێستاش  ده رنه چووه   له گه ڵی 

له  دادگاکان له  به ر چاو ده گیرێن.

دادوه ری  ده ستی  له   دادگاکان  سه رۆکایه تیی  ئێستادا  له  
و  سێکۆالره کان  نه ک  دایه   روحانییه کان  و  مه زهه بی 
وێنه   بۆ  ده ده ن.  حوکم  ئایینی  بنه مای  سه ر  له   زیاتر 
شۆڕش  دوای  له   بنه مایئایین  سه ر  له   که   یاسایانه ی  له و 
به اڵم  پیاوانه ،  بۆ  یه کالیه نه   ته اڵقی  مافی  ده کرێ  په یڕه و 
ژێر  له   و  دادره سی  دادگای  ره زامه ندی  به   ته نیا  ژن  بۆ 
هه لومه رجێکی قورسی یاسایی دا جێبه جێ ده کرێ، سزای 

کوشتنی ژن نیوه ی سزای کوشتنی پیاوه و ... هتد.
رووداوه  سیاسییه کانی ئێران له  دوای شۆرشی 57 له  سێ 
کاریگه ریان  ره وتدا  له  هه ر سێ  که   دا ده رکه وتن  ره وت 
ماوه ی  له   هه بوو.  ژنان  سیاسییه کانی  چاالکییه   سه ر  له  
سه ره ڕای  ئیسالمی  کۆماری  ته مه نی  ده یه یه ی  سێ  ئه و 
روحی  رۆڵێکی  ژنان  ناڕه زاییه کان،  جوواڵنه وه   سه رکوتی 
هاتنه   ژنان  بووه .  ئه ستۆدا  له   گرینگیان  سیاسیی  و 
تایبه ت  به   ده وڵه تییه کان  غه یره   پسپۆرییه   زۆربه ی  ناو 
پێشکه وتنخواز  و  عه مه لگه را  سیاسیی  رابه رانی  ژنانی 
و  ژنان  مافی  گه ڕانه وه ی هه ندێک  له   گرینگیان  رۆڵێکی 
که   ژنانه ی  ئه و  نموونه ی  هه بوو.  ئامووزشییه کان  هه له  
له   که   ره هنه وه رده   زه هرا  بکرێ  پێ  ئاماژه یان  ده توانرێ 
ساڵی  له   کۆماری  سه رۆک  نۆیه می  ده وره ی  هه ڵبژاردنی 
ئه عزه م  و  الزهرا)  (زانکۆی  ژنان  زانکۆی  به رپرسی   1384
بناغه دانه رانی ئه نجومه نی هه مبه سته گی ژنانی  تاڵه قانی 
ئێران و نووسه ری باڵوکراوه ی (پیام هاجر)، فائیزه  هاشمی 
که  کۆمیته ی ژنانی وه رزشکاری موسوڵمانی وه ڕێ خست 

و رۆزنامه ی ”ژن“ی باڵو کرده وه  و ...
بۆ   1368 ساڵی  دوای  له   تایبه ت  به   سێکۆالریش  ژنانی 
چاالکییه کانیان رێگای نوێیان هه ڵبژارد ئه ویش له  رێگه ی 
چاپ و باڵوکردنه وه ی وتار و بابه ت. هه ر چه نده  ده بوو 
ئیسالمییه کان  بنچینه   له گه ڵ  باوه ڕیان  بیرو  نووسه ره کان 
زۆر  ژنان  رۆژنامه کانی  و  باڵوکراوه   له   بخه ن،ژنان  رێک 
چاالک بوون بۆ وێنه  له  وه گه ڕخستنی مانگنامه ی ژنان له  
ساڵی 1371 له  الیه ن شه هال شه وکه ت، یان مێهرئه نگیزی 
کار له  پارێزه رانی ناسراوی جوواڵنه وه ی ژنان و یه کێک له  
پێشه نگ  ژنان  بوو.  ژنان  گۆڤاری  به رده وامی  نووسه رانی 
له   نوێ  خوێندنه وه ی  له   وه رگرتن  که ڵک  به   تا  بوون 
ئه وه ی  بۆ  بن  یارمه تیده ر  ئیسالمییه کان،  و  فێقهی  ده قه  
دادوه رانی ژن ورده  ورده  له  پله  و پایه ی خۆیاندا جێگیر 
مه یدانه کان  هه موو  له   ژنان  حوزووری  و  بوون  بن. 
خاوه ن  و  نووسه ران  سیاسیدا  مه یدانی  له   تایبه تی  به  
بۆ  ده توانن  ژنان  که   باوه ڕه ی  ئه و  سه ر  هێنایه   رایانی 
ساڵه کانی  نێوان  له   و  بکه ن  کێبه رکێ  کۆماری  سه رۆک 
سه رۆک  پۆستی  بۆ  خۆیان  ژماره یه کژن   1384 و   1380
الیه ن شووڕای  له   هه موویان  به اڵم  کرد،  کاندید  کۆماری 

نیگه هبانه وه  ره دی سه اڵحیه ت کران.
گرینگی جوواڵنه وه ی ژنانی ئێران گه یشته  ئه و ئاسته ی که  
ئێرانی  وه کیلی  عیبادی  شیرین  به   نۆبێل  ئاشتی  خه اڵتی 
بدرێ که  ژیرانه  له  ئێران بۆ چاکسازیی یاسایی، مافه کانی 
ره سمی  به   ده دا  هه وڵی  ده وڵه ت  ناڕازیانی  و  منداڵ 
که سایه تییه کی  عیبادی  شیرین  ئه وه ی  به ر  له   بناسرێ. 
ناسراو بوو و بووه  هۆی ئه وه ی به شێک له  راگه یاندنه کان 
جۆربه جۆره کانی  چاالکییه   رۆژئاواییه کان  هه واڵده رییه   و 
ژنانی دیکه ش له  ئێران له  بواری مافی مرۆڤ و مافی ژنان 
ئه وه یه   ئه وه ی جێی خۆشحاڵیه   دابنێن.  ئه و  به  حیسابی 
که  ژنانی ئێران له  خه بات و تێکۆشان بۆ وه ده ستهێنانی 
به رامبه ر  له   نه داوه و  کۆڵیان  خۆیان  حوقووقیی  مافی 
پیالنه کانی ده سه اڵتدارانی کۆماری ئیسالمی که  هه ر رۆژ 
هه رچی  ئێران  ژنانی  ده یهه وێ  گه اڵڵه یه ک  داڕشتنی  به  
گه اڵڵه ی  نموونه   بۆ   راوه ستاون،  بکا  سه رکوت  زیاتر 
کچان  ده رهاوشتنی  و  زانۆکان  له   ره گه زی  جیاکردنه وه ی 
له  هێندێک له  رشته کانی زانکۆ که  به  یه کێک له  سیاسه ته  
بێ  به اڵم  دێ،  ئه ژمار  به   ئیسالمی  کۆماری  چه وته کانی 
مافه   وه دیهێنانی  سه ر  له   جاران  له   سوورتر  ژنان  گومان 

یاسایی و ئینسانییه کانی خۆیان پێداگری ده که ن.
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هه وڵه کانی ژنان و ئاسته نگه کانی به رده میان بۆ پێشکه وتن له  کۆمه ڵگای 
ئێراندا

شه ونم هه مزه یی

له گه ڵ  به راوردکردنی  و  ڕابردوو  له   سه رنج دان  به  
له   به رچاو  گۆڕانکاری یه کی  ده بینین  ئێستادا  سه رده می 
خوێندن و  بواره کانی  هه موو  ته کنۆلۆژیاو  پێشکه وتنی 
بواری  زۆر  له   تاکه کان  بووه و  دروست  چاالکیدا 
به   پێشکه وتن  بۆ  هه وڵدان  بینیوه ته وه،  خۆیان  جیادا 
شێوه یه کی به رچاو ده بینرێ و په ره ی سه ندوه ، کۆمه ڵگای 
چه شنه   له م  دیکه   کۆمه ڵگایه کی  هه ر  وه ک  ئێرانیش 
گۆڕانکاری یانه به دور نیه و ژنانیش وه ک هه ر تاکێک له  
خۆیان  مافه کانی  به ده ستهێنانی  بۆ  به رده وام  کۆمه ڵگا 
به رده میان  ئاسته نگه کانی  ڕووبه ڕووی  داوه و  هه وڵیان 
بوونه ته وه و پێشکه وتنی به رچاویان له  بواره  جیاجیاکاندا 

به ده ست هێناوه .
ڕابردوودا  له   ژنان  ئاشکرایه،  هه موومان  بۆ  هه روه ک 
له هه ر  به کارهێنراون و  پیاوان  ده ستی  چه کێکی  وه ک 
چه شنه  پێشکه وتنێک ڕێگری یان لێ کراوه ، کارو پیشه یان 
ڕێک  پیاوو  کردنی  خزمه ت  بۆ  ماڵدا  چوارچێوه ی  له  
تری  کاری  هه ندێ  و  ماڵ  ناو  کاروباری  خستنه وه و 
وه ک کشتوکاڵ و مه ڕومااڵت به خێوکردندا بووه ، ئێستاکه و 
له   یه کێک  که   ئیسالمیدا  کۆماری  ده سه اڵتی  ژێر   له  
بێ  نه خۆش و  کۆمه ڵگایه کی  سازکردنی  ئامانجه کانی 
ئایینی  پێی  به   شتێک  هه موو  هه رله وکاته دا  جووڵه یه  و 

ئیسالم و شیعه ی ویالیه تی فه قیهی  لێک  ده درێته وه ،
به  ده سه اڵت  له  یه که مین رۆژه کانی  له وشتانه ی  یه کێک 
له  سووکایه تی  پڕ  روانینی  دا  پێ  په ره یان  گه یشتنیانه وه  
بۆ ژن و مافه کانی ژنان بوو.  ئه وان که  هیچ باوه ڕێکیان 
به هه موو  ئازادیشن  دوژمنی  به ڵکوو  نیه و  ئازادی  به  
بوونه وه و  ئازادیخوازان  ئازادی و  به ره نگاری  شێوه یه ک 
له و نێوه دا ژنان له  دوو الیه نه وه  ناحه قی یان لێ ده کرێ: 
بنده ستی کۆماری  ئێرانی  له   یه که م وه ک مرۆڤ چونکه  
نه ماوه و دووه م وه ک ژن  ئینسان نرخ و رێزی  ئیسالمیدا 
که  ئیتر ژنیش له و سیسته مه دا به و په ڕی بێ ڕێزی یه وه  
سه یری ده کرێ .بێ نرخکردن و بێ ڕێزی کردن به  ئینسان 
بواره کانی  هه موو  ئیسالمیدا  کۆماری  سیاسه ته کانی  له  
ژیانی  نێو  کێشاوه ته   په لی  گرتۆته وه و  خه ڵکی  ژیانی 

شه خسیی تاکه کانیشه وه.   
ماوه ی  له   ئێران  له   ژنان وکچان  بارودۆخی  لێکدانه وه ی 
چه ند ساڵی رابردوودا له  هێندێک باره وه  دڵخۆش که ره و 
جێی سه رنج و تێرامانه و له  هێندێک بواریشدا دڵته زێنه ، 
به  خۆشی یه وه  ژنان و کچانی ئێران و رۆژهه اڵتی کوردستان 
زانست  چه کی  به   ته نیا  که   گه یشتوون  قه ناعه ته   به و 

رزگار  پیاوساالری  کو لتووری  داوی  له   خۆیان  ده توانن 
به رچاوه   پێشکه وتنه   گۆڕانکاری و  ئه و  هه روه ک  بکه ن، 
له    70 ئێران  زانستگاکانی  له   کچان  قبووڵی  راده ی  که  
سه د زیادی کردوه و به  خۆشی یه وه  ئێستا ده بینین کچان 
چۆنایه تی  باری  له   چه ندایه تی(کمیت)  باری  له   جگه  
(کیفیت)یشه وه  توانیویانه  هه نگاوێکی باش هه ڵبگرن. بۆ 
ئه مساڵ(1391)  تاقیکردنه وه ی  له   که   که س   12 له   وێنه  
پله ی  خاوه ن  بوونه ته   ئامووزشیدا  گرووپی  چوار  له  
یه که م جار  بۆ  کچن و  که سیان   7 سێهه م،  تا  یه که م 
ده بینین کچیکی کورد به  ناوی فه رزانه  ڕه حمانی خه ڵکی 
توانیوێتی   کونکووردا  تاقیکردنه وه کانی  له   سنه   شاری 
به ده ست  ته جروبی  علوومی  گرووپی  یه که می  پله ی 
ئێران   ، یونێسکۆ  رێکخراوه ی  ئاماری  به پێی  بێنێ. 
گه ڵ  له   به راورد  به    خوێندکاری  کچانی  راده ی  نزمترین 
کوڕه کان له  ئاستی جیهاندا هه یه  که  60 له  سه دی کۆی 
ده گرێته وه .  ئێران  زانستگاکانی  ده فرایه تی(ظرفیت)ی 
زانستگاکان  له   کچان  قبوولی  ڕاده ی  به رزبوونه وه ی 
ئیسالمیی  کۆماری  ده سه اڵتدارانی  له الیه ن  داخه وه   به  
هه ر  ده درێ،  قه ڵه م  له   مه ترسی یه ک  وه کوو  ئێرانه وه  
گه اڵڵه ی  هێنانه گۆڕی  به   رابڕدوودا  سالی  چه ند  له   بۆیه   
زانستگاکان و  جنسیتی)  ره گه زی(تفکیکی  جیاکردنه وه ی 
هه وڵ  رشته کان   له   هێندیک  له   کچان  بێ به ش کردنی 
بگرن.  زانستگاکان  بۆ  کچان  چوونی  به   پێش  ده ده ن 
له الیه ن“کامرانی  زانکۆکان  کرانه وه ی  له   پێش  ئه مساڵ 
که   راگه یندرا  ئێران  بااڵی  خوێندنی  وه زیری  دانشجو“ 
36 دانه  له  زانستگاکان 77 رشته ی خۆیندن ته ک ره گه زی 
له   بریتین  که   رشته گه له دا  له م  که   واتایه   به م  ده که ن، 
هۆتێل و  کارگێریی   ئه ندازیاری،  حیسابداری،  :شیمی، 
ئه و  بده ن.  خۆیندن  به   درێژه   ناتوانن   ژنان  هتد، 
توندتر  زۆر  زانکۆکاندا  له   کچان  بۆ  جۆره که ندوکۆسپانه  
به   گه اڵڵه یه ک  سااڵنه دا  له و  که   کاتێکدا  له   بۆته وه و 
به ر  هاتۆته   زانکۆکان  له   ره گه زی  جیاکردنه وه ی  ناوی 
حه راسه تی  به رپرسانی  جێ به جێ کردنه ،  خه ریکی  باس و 
زانکۆکان به  وردی پێوه ندیی نێوان خوێندکارانی کوڕو کچ 
که   حاڵێکدایه   له   ئه وه ش   . چاوه دێری یه وه   ژێر  ده خه نه  
زۆر جار هه واڵ گه لێک له  فه سادی ئه خالقیی به رپرسانی 
حه راسه تی زانکۆکان باڵو بۆته وه  که  به  شێوه کی قیزه ونو 
ناحه ز  کاری  به   ناچار  کچیان  خوێندکارانی  ناشیرین 
کردوه.  ده سه اڵت به  هه موو شێوه یه ک له گه ڵ فه رهه نگه  
ویستوویه تی  کردوه و  به ربه ره کانیی  خه ڵک  باشه کانی 
بێنێ،  خه ڵکدا  بیرکردنه وه ی  فه رهه نگ و  سه ر  به   گۆڕان 
و  ژنان  پێشکه وتنی  له به رده م  ڕێگرن  ئه مانه ش هه مووی 

سه رکه وتنیان له  بواره  جیا جیاکاندا.
روانینی دوواکه وتووانه ی ده سه اڵتدارانی کۆماری ئیسالمی 
بووه ته   زۆره ملی،  حیجابی  قانوونی  ژن و  به   سه باره ت 
زۆربه ی  له   کچان   چاالکی نواندنی  که   ئه وه   هۆی 
به رچاوترینی  ره نگه    ، تێ بکه وێ  ئاسته نگی  بواره کاندا 
ئێران  له   ژنان  کچان و  بێ.  وه رزش  بواری  بوارانه   ئه و  
ناتوانن له  وه رزشگاکان بۆ دیتنی کێبه رکێ  وه رزشی یه کان 
وه کوو پیاوان به شدار بن، له  به شداری له  زۆربه ی رشته  
بێ به شن.  جیهانیدا  نێوخۆو  ئاستی  له   وه رزشی یه کانیش 
سێبه ری  ژێر  له   پولیس  رابردوودا  ساڵی  دوو  ماوه ی  له  
ته رحی ئه منییه تی ئه خالقی له  وه رزی هاویندا پۆل پۆل 
له   زیندان ده که ن.  ره وانه ی  ژنان و کچان ده ست به سه رو 
له  چه ن ساڵی رابردوودا  ئاستی کاری رێکخراوه یی ژنان، 
رێکخراوه کانی  داخستنی  بۆ  کارێک  هیچ  له   ده سه اڵت 
له   ده بینین  ئێستا  به داخه وه   نه پاراستوه ،  خۆی  ژنان 
بواری  له   چاالک  رێکخراوه کانی  راده ی  ئیران  نێوخۆی 
ژناندا له  ژماره ی قامکه کانی ده ست که مترن، گۆڤاره کانی 
تایبه ت به  ژنان که  له الیه ن ئه و رێکخراوانه وه  چاپ و باڵو 
ده کرانه وه  تووشی داخران بوون، گۆڤاری راسان که  ته نیا 
بوو  کوردستان  رۆژهه التی  له   ژنان  به   تایبه ت  گۆڤاری 
چاالک  ژنانی  له   زۆر  به شێکی  ئێستاش  هه ر  داخراوه و 

له  بواری مه ده نی وژناندا له  زیندانن. بارودۆخی ژنان له  
خراپه   زۆر  ئێران  دیکه ی  به شه کانی  هه روه ک  کوردستان 
،کولتووری پیاوساالریی کۆمه ڵگه ی کورده واری گه وره ترین 
به ربه ست له  به رده م کارو چاالکیی ژناندایه ، که  البردنی 
پێویستی به  کاری رێکخراوه یی و کو لتوورسازی له  ئاستی 
له و  میدیایی  کاری  هه روه ها  کۆمه لگه دا یه ،  خواره وه ی 
به شه دا زۆر پێویسته  به اڵم به  داخه وه  میدیاکانی کوردی و 
روژهه اڵت  حیزبه کانی  کوردی یه کانی  تیڤی یه   به تایبه ت 
به رنامه یه کی  ئه گه ر  که م کارن و  زۆر  باره یه وه   له و 
هه واڵ و  به   تایبه ته   ته نیا  ده که نه وه  باڵو  هه فتانه ش 
ڕاپۆرت. به داخه وه  میدیای فارس به باشی ئه م ده رفه ته ی 
باش  نه رم ونیان و  روخسارێکی  نیشاندانی  به   قوزتۆته وه و 
که   کردوه   وای  سریاله کاندا  فیلم و  له   فارس  پیاوی  له  
گه ڵ  له   زه ماوه ندکردن   به   حه زیان  کورد  کچان وژنانی 
ده بێته   هه مووی  ئه مانه   ده رئه نجامی  بێ.  فارس  پیاوانی 
الیه ن و  هیچ  ژیان.  له   نائومێدبوون  کۆمه اڵیه تی و  الدانی 
ڕێکخراوێکش نیه  بۆ پشتیوانی کردنیان، که  زۆربه ی کات 
ڕووکردنه هه نده ران و  واڵت و  جێ هێشتنی  هۆی  ده بێته  
ده رئه نجامی  له   هه روه ها  مێشکه کان،  هه اڵتنی 
ده روونی  باری  تێکچونی  تووشی  نائومێدبوونیشیاندا 
بێ  گه ڵ  له   ئێستاشی  ده به ن،   خۆکوژی  بۆ  په نا  ده بن و 
تایبه ت  ژنان  خۆسووتاندنی  خۆکوژی و  ئاماری  به رزترین 
خه ته نه کردنی  کوردنشینه کانه ،  ناوچه   له   به شێک  به  
نه ریتێکی  کوردنشینه کان  ناوچه   له   به شێک  له   کچان 
له م  به رده وامه .  هه ر  ئێستاش  که   به ژنانه   دژ  ناشایستی 
ئه وه یه   دڵخوشکه ره   تاڕاده یه ک  ئه وه ی  هه لومه رجه دا 
له   باش  هاوپێوه ندی یه کی  رابردوودا  دووساڵی  له   که  
نێوان چاالکانی ژنانی رۆژهه اڵت له  ده ره وه ی کوردستان و 
به تایبه ت له  باشووری کوردستان پێک هاتوه، یه کده نگیی 
له   نه ته وه یی کورد  له  ره وتی کونگره ی  ژنانی رۆژهه اڵت 
له   رۆژهه اڵت  ژنانی  کۆنفرانسی  به ڕێوه چوونی  هه ولێرو 
باشوورو له  واڵتی سوئید تا ڕاده یه ک ده توانێ هیوابه خش 
به رده م  ئاسته نگه کانی  البردنی  بۆ  هه وڵ  ئه وه ی  بۆ  بێ 

ژنان به  گۆڕتر بێ. 



۳۰ ژمارە ٢٩٣٥ ژمارە ٣٥

بۆ ڕێبەرایەتی و ئەندامانی حیزب و ڕێکخراوە سیاسی یه کانی ڕۆژهەاڵتی کوردستان

بەڕێزان!
بەبێ ئەوە خۆمان لە جێگەی دادو قەزاوەت 
دابنێین و تەنیا الیەنێک لە پارچەپارچەبوونی 
ڕۆژهەاڵتی  لە  ڕێکخراوەکان  حیزب و 
بەبێ ئەوەی  بزانین و  خەتابار  به   کوردستان 
بچینە نێو هەڵسانگاندنی سیاسیی باروودۆخی 
ئەو ناوچەیە کە کوردستانی خۆشەویستمانی 
سەدپاتە  دووپاته و  ئەوە  تەنیا  تێدایە، 
لە  نێوەڕاست  ڕۆژهەاڵتی  کە  دەکەینەوە 
هێزو  ئەو  بەپەلەدایەو  ساتەوەرچەرخانێکی 
لە دۆخەکە  باشترین کەڵک  گەالنە دەتوانن 
خۆیان  سیاسیی  پالنی  خاوەنی  کە  وەربگرن 
بن و هێزەکانیان ڕێک خستبێ. بەداخەوە لە 
بە  ئێمە  هێزەکانی  وەهادا  هەلومەرجێکی 
نێوخۆیی یه وه   بەردەوامی  شەڕێکی  دەست 
قەیرانێکن  دوچاری  حێزبەکانمان  دەناڵێنن و 
بۆ  بنەڕه تیی  چارەسەری  ئەگەر  کە 
نەدۆزرێتەوە، کوردی ڕۆژهەاڵت نەک قازانج 

ناکا کە ڕەنگە ڕەنج بە خەساریش بێ. .
سەرشانی  ئەرکی  بە  کورد  تاکی  چەند  ئێمە 
ئەو  بەرامبەر  کە  دەزانین  خۆمانی 
داوا  هەبێ و  هەڵوێستمان  په ڕش وباڵوی یە 
یەکتر بگرن و  لە  بکەین کە هێزەکانمان ڕێز 
لە  دەست  گەلدا  بەرژەوەندیی  ڕاستای  لە 
هێزەکان  سووانی  ناوچەگەری و  شەڕەقسە، 
چەند  دەوری  لە  کۆبوونەوە  بە  هەڵگرن و 
خاڵێکی گرینگ بەرەوهاوکاری هەنگاوبنێن. 
حیزبانە  ڕێکخراوو  ئەو  دڵنیایی یەوە  بە 
قازانجی  بە  کە  زیاترە  ڕێزیان  ئێمە  الی 
کە  پێمان وایە  ئێمە  هەڵێنن.  هەنگاو  گەل 
گەل و  بەرژەوەندیی  ڕێبەری یەی  هێزو  ئەو 

خۆی،  بەرژەوەندیی  پێش  دەخاتە  نیشتمان 
خۆی  جێگای  زیاتر  خەڵکدا  دڵی  لە  ئەوە 
زیاتر  پڕبار  داری  واتایەک،  بە  دەکاتەوە. 
دەچەمێتەوە تا دوای تۆفان قەد بکێشێتەوە.

نێوخۆیی و  دێمۆکراسی  پەرەپێدانی  بەڕێزان! 
دیالۆگ لە گەڵ هەموو الیەنەکان و دۆستان، 
ڕابردوومان و  بە  سادقانە  پێداچوونەوەیەکی 
هاوکاریی هێزەکانمان، ڕێگا خۆش دەکەن بۆ 
کورد  خەڵکی  قازانجی  باشترو  داهاتوویەکی 
بۆیە  هەر  دەستەبەردەبێ.  بەم جۆرە  تەنیا 
لێرەو لەمڕۆوە داوا دەکەین کە هەموو هێزو 
توانای خۆتان، وەگەڕبخەن بۆ هاوکاری. دیارە 
شەرت نییە ئەو هێزانە هەموو یەک بگرنەوە، 
بەڵکوو زۆریشمان پێ باشە کە هێزو گرووپی 
پلوورالیسم  هەبن و  هەمەڕەنگ  جیاوازو 
لە  دێمۆکراسی  گەشەکردنی  بە  پەرە  بتوانێ 
نێو کۆمەڵگادا بدا. بەاڵم ئەو هەمەڕەنگی یە 
تەنیا لە سایەی دیالۆگ و ڕێز دەتوانێ بەروبوو 
بدا.  ئێمە وەک بەشێک لە ژنانی کورد داوا 
سیاسی یه کانی   حیزبە  ڕێکخراوو  کە  دەکەین 
هەیانە  کە  بیروبۆچوونێک  هەر  بە  ئێمە، 
بەرەو  زیاترەوە  بەرپرسایەتیی  هەستی  بە 
لە  ئێمەش  دیارە  بڕۆن.  هاوکاری  دیالۆگ و 
دەرەوەی حیزبەکان، ئەوەندەی لە دەستمان 
دروست کردنی  بۆ  خۆمان  توانای  هێزو  بێ، 
شوێنێک  هەر  لە  دۆستانە  کەش وهەوای 
بۆ  دەدەین  هەوڵ  بەکاردێنین و  بین،  کە 
بە  کە  کارێک  الیەنەکان.  نزیک کردنەوەی 
ڕابردوودا  سااڵنی  ماوەی  لە  شانازی یەوە 

کردوومانە. 
بە  ئاواتمانەو  نیشتمان  گەل و  ئاسودەیی 

دیالۆگ“  ڕێزو  مێتۆدی“  کە  ئەوەین  هیوای 
تەنیا رێگای چارەسەری کێشەکان بێ.

فەریبا محەمەدی
شکۆفە قوبادی

مینا لبادی
مەهین شوکرووڵاڵپور

سەبری بەهمەنی
ئارێز محەمەدی
مەنیژە میرمکری

پەری کەریم نیا
تووبا ئەلیاسی

کوێستان عومەرزادە
نەدا شەهبازی

سوسەن محەمەدخانی غیاسوه ند
نەهیەخۆشکەالم

سەمیراپوراندۆخت
مەرزە جەوانمەرد 

شەهال دەبباغی

نامەی كۆمەڵێك لە ژنانی چاالكی كورد روو بە حیزب و الیەنە 
سیاسی یەكانی رۆژهەاڵتی كوردستان 

منداڵه كه م دره نگ ده خه وێ
ئه وه یه   باوك  دایك و  كێشه كانی   له گه وره ترین  یه كێك 
نووستنی   بۆ  كاتانه ی   به و  نابێت  پابه ند  منداڵه كه یان  كه  
دیاری  ده كه ن، به ڵكوو هه میشه  ده یانه وێ دره نگ بچنه  
دروست  كه سوكاره كه یان  بۆ  سه رئێشه   جێگاكه یان و 

ده كه ن.
ئه وه ی   له گه ڵ  ئه وه یه   مندااڵن  سه ره كیی   كێشه ی  
هه ر  شه وانیش  كه چی   ده بن،  ماندوو  رۆژ  به درێژایی  
تانانه ت  یاریكردنن،  هه ڵبه زینه وه و  راكردن و  خه ریكی  
كاتێك  یان  كراوه ،  دیاری  نوستن  بۆ  كه   كاتانه ش  ئه و 
ده چنه  سه ر جێگاكه یان ده یانه وێ  به چه ندین بیانوو كاتی  
باوكان  دایك و  به ته واوی   ئه مه ش  بخه ن،  دوا  نوستنیان 
بێزار ده كا، به اڵم خۆشبه ختانه  ئه م ڕه وشته   خراپه ی  منداڵ 
قابیلی  گۆڕانه . باشتره  پێش كاتی  نوستنی  منداڵه كه ت ئه م 

رێگایانه  بگریته  به ر:
 _كه شی  نوستن بخوڵقێنه 

كارێكی  زۆر خراپ ده كه ی ئه گه ر بته وێ به زۆر منداڵه که ت 
بخه و ێنی، چونكه  هه رچه نده  زۆری  لێ بكه ی، ئه و زیاتر 
هه ڵبگره  و  رێگایه   له و  ده ست  بۆیه   ده بێ،  كه لله ره ق 
له جیاتی  ئه وه  كه شی  نووستنی  بۆ بخوڵقێنه  ، به وه ی  پێش 
بكه  و  باس  له گه ڵ  مه سه له ی   هه ندێ   به هێمنی   نوستنی  
چه ند یاری یه كی  له گه ڵ بكه  كه  ماندووی  ناكا، ئینجا ورده  
ورده  چیرۆكی  بۆ بگێڕه ره وه و وێنه ی  كارتۆنی  نیشان بده . 
ده نگه   كاته دا  له و  نه هێڵی  ئه وه یه   گرنگتر  له هه مووشی  

ده نگی  زۆرو ژاوه ژاو له ماڵه كه دا هه بێ.
 _له بڕیاره كانت په شیمان مه به ره وه 

زۆرجار منداڵ  پێش نوستنی  و له نێو جێگادا دایكی  بانگ 
یان شتێكی  دیکه ی  لێ ده كا،  ئاو  په رداخێك  ده كا و داوای  
جێبه جێ   داواكانی   كاته دا  له و  بزانێ  منداڵه كه   ئه گه ر 

ده بێ، ئه وا هه ر به رده وام ده بێ بۆ ئه وه ی  كاتی  نوستنی  
دوا بخا، بۆیه  پێش ئه وه ی  بچێته  ژووره كه ی  یان شوێنی  
پێداویستییه كانی   هه موو  له وه ی   دڵنیابه   نوستنه كه ی  
خواردنه وه ی   ئاوو  سه ر  چوونه   وه ك  كراوه   جێبه جێ  
به جێی   دا  بڕیارت  جێگاكه ی  و  سه ر  كه  چووه   دواتر  ئاو، 
بهێڵی، ئه وا له سه ر بڕیاره كه ت  سوور به  و لێی  په شیمان 
كاتانه دا  له و  شێوه یه ك  به هیچ  ئاگاداربه   مه به ره وه ، 
توندوتیژی  به كار نه هێنی تا منداڵه كه ت به ئارامی  بخه وێ، 
بڕیاری   زانی  چه ند جارێك  منداڵه كه ت  كه   بزانه   ئه وه ش 
واقیعه   به و  ئه ویش  ئه وا  ناگه ڕێیته وه ،  داوه و  ڕۆیشتنت 

رازی  ده بێ و وه ك خۆی  وه ری ده گرێ.
 _به خێرایی  جێی بهێڵه 

نوستنی   شوێنی   سه ر  خسته   منداڵه كه ت  ئه وه ی   دوای  
بكوژێنه ره وه ،  لێ  رووناكی   مه دوێ  و  له گه ڵی   زۆر  خۆی ، 
به خێرایی   هه نگاوانه   ئه م  ئه وه یه   گرنگتر  له هه مووی  
واده كا  دواكه وتنێك  هه ر  بهێڵی،  جێی  زوو  بكه ی و 

منداڵه كه  زیاتر حه ز به مانه وه  بكا و نووستنی  دوا بخا .
 _حاڵه ته كان دووباره  بكه وه 

تایبه ت بۆ نووستنی  منداڵه كه ت  گرنگه  چه ند حاڵه تێكی  
له سه ر  رای بهێنه   بكه یه وه ،  دووباره ی   بكه ی و  دیاریی  
چیرۆكی   بشوا،  ددانی   نموونه   بۆ  كراو،  دیاری  رۆتینێكی  
بۆ بخوێندرێته وه ، ئاو بخواته وه ، دایكی  ماچ بكا، رووناكی  
به هیچ  بكه و  جێگیر  حاڵه ته   ئه م  بخه وێ،  بكوژێنێته وه و 
بۆ  مه خه ،  پێشیان  پاش و  ته نانه ت   مه یگۆڕه ،  شێوه یه ك 
بناسێته وه و  نوستن  كاتی   هۆیه وه   به م  منداڵه كه   ئه وه ی  

بێ ئه وه ی  زۆری  لێ بكرێ بۆخۆی  بخه وێ.
سه رچاوه : ئینتێرنێت

زانستی
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ڕاهێنانێکی ده روونی بۆ که مکردنه وه ی فشاری ڕۆژانه ی ژنان

– چۆپی مه جید – ڕاهێنه ری ده روونی – سوید     

لەجیهاندا  وپێشکەوتنانەی  ئەوهەمووگۆڕانکاری  لەگەڵ 
و  بەسەرداهاتوە  گۆڕانکاری  مرۆڤ  ڕۆڵی  داوە  ڕوویان  
گرانتربوون،  گەورەترو  مرۆڤایەتی  لەسەر  داواکاری یەکان 
ئەرکێکی  دا  ئێستا  لەسەردەمی  ژنان کە  بەتایبەتی ڕۆڵی 
هەمیشە  ژن  هەرچەندە  سەرشانیان.  کەوتۆتە  زیاتر 
ئەرکێکی گرنگو ڕۆڵێکی تایبەتیی لەکۆمەڵگاد ابەگشتی و 
بەپەروەرده کردنی  هەیە.  بەتایبەتی  دا  لەنێوخێزانەکەی 
ڕۆڵەکانی لەسەر بناغەیەکی ڕاست و دروست بۆ دروست  
بوونی کۆمەڵگایەکی تەندروست و پێشکەوتوو، هەروەها 
خزمەتکرد ن  و خۆشی خستنە نێو خێزانەکەی بۆ پێکهێنانی 
کە  دروست،  دەروون   بەختەوەرو  و  ئاسودە  خێزانێکی 
لەگەڵ  گرنگە.  و  گەورە  بەرپرسایه تی یەکی  ئەمەش 
ئەوەش دا لەژیانی ئەمڕۆماندا واپێویستدەکا کە ژنانیش 
شان بەشانی هاوسەرەکانیان دەست  بەکاربن. لەدەرەوەی 
ئابووری یان، کە  باری  باشتر کردنی  بۆ  ژیانی خێزانییشدا 
ئەمە دەبێتە هۆی دروست  کردنی فشارێکی زۆر بۆ باری 
دەدا  هەوڵ  هەمیشە  ژن  ئەوەی  لەبەر  ژنان  دەروونیی 
دایکێکی  باش،  (هاوسەرێکی  وەك  خۆی  ڕۆڵی  بتوانێ 
ئەو  زۆربەی  بەتایبەت  ببینێ.  باش)  باش،کارمەندێکی 
شێوازو  جیاوازیی  بەهۆی  دەژین  ئەورووپا  لە  ژنانەی 
لە  ژنانەی  ئەو  زۆربەی  واڵتانەدا.  لەو  کارکردن  ماوەی 
دەکەن.  کار  کاتژمێر   ٨ تا   ٦ ڕۆژانە  کارمەندن  ئەوروپا 
ماڵ  دەرەوەی  لە  کارکردنیان  ماوەی  بوونی  تەواو  دوای 
ڕاستەوخۆ دەست دەکەن بە ئەنجامدانی کاری ماڵ، کە 
بەرنامە ڕێژی  پێویستە  و  ئەمەش وزەیەکی زۆری دەوێ 
هاوسەرەکانیان  بەهاوکاریی  پێویستیان  بۆیە  و  بکرێ  بۆ 
و  لەنێوخێزان  کارەکانیان  ڕاگرتنی  هاوسەنگ  بۆ  هەیە 

لەسەرکار.
جیاوازین  ناچینو  لەیەك  مرۆڤ  ئێمەی  بێگومان 
لەشێوازی بەسەر بردنی ژیان، ئارەزووەکان، بەکارهێنانی 
پێویستی یە  هەروەها  بۆژیان،  بۆچوونمان  تواناکانمان، 
بەدەنی یەکا نوهەریەکەشمان جۆرە ڕۆتینێکی هەیە لەنێو 
ماڵەکەیدا……تاد. هەربۆیە زۆر گرنگە کەخانمان بتوانن 
بکە نو  دەروونیان  و  جەستە  لەگەڵ  مامەڵە  ئاگایانە 
ئارامی یەك بۆ دەروونیان دەستەبەر بکەن، بۆ ئەوەی ئەو 
ڕۆژانە  کە  وزەیە  ئەو  گەڕانەوەی  مایەی  ببێتە  ئارامی یە 
بەکاریدێنن و هۆکارێك بێ بۆ باشتر بە ئەنجام گەیاندنی 

ئەرکەکانی ڕۆژانەیان.
لێرەدا پرسیارێك دێتە پێشەوە کە ئێمەی ژن چۆن بتوانین 
پرسیار  بەڵێ،  دروستبکەین؟  دەروونی یە  ئارامی یە  ئەو 
ئەوەی  لەبەر  وەاڵمیش  وەرگرتنی  بەاڵم  ئاسانە،  کردن 
دەبێ کاری پێ  بکرێ لە الی زۆربەمان تاقەتو کاتی دەوێ. 
گرنگی  بەڕاستی  کە  تێدابوو  ئەوەت  ئامادەیی  هەرکات 
خێزانەکەت  و  لەکۆمەڵگه   ڕۆڵی خۆت  بدەی  و  بەخۆت 
ڕێنمایی یەکان  ئاسانتر  کاتەباشترو  ئەو  بزانی،  دابەگرنگ 
وەردەگری  و خێراتر هەنگاودەنێی کە ڕۆڵی خۆت جوانتر 

و بەرزتر بنرخێنی. ئه تۆ بەم شێوەیه  بکە:
- هەوڵ بدە ڕۆژانە ماوەیەك بەخۆت بدەی کە تەنیابی، 
 ١٠ بە  لەسەرەتاوە  ئەگەر  وخۆت.  خۆت   تەنیا  واتە 
بەشێوەیەکی  دانیشە  باشترە.  پێ بکەی  دەست  خولەك 
نەبێ،  تێدا  چەمانەوەی  و  بێ  ڕاست  پشت  و  ئارام 
مەکە  لەخۆت  زۆر  بکەیەوە  ڕاستی  زۆر  ناتوانی  ئەگەر 
ئەگەر  ئازار.  کردنی  دروست   هۆی  دەبێتە  بۆت  ئه گینا 

بکەوی.  پاڵ  بەپشتا  دەتوانی  نەبوو  ئاسان  بۆ  ئەوەت 
لە  هەناسەکەت  بێ.  هەناسەت  لەسەر  با  تەرکیزت 
خوارەوەی  بەشی  لە  وکەمێك  هەڵمژە  لووتەوە  ڕێگەی 
سییەکان تا بیهێڵەرەوە، واتە هەست بکە کە سکت بەرز 
 ٥ بۆ  هەناسەکەت  شانەکانت،  سنگت  و  نەك  ئەبێتەوە 
دەمتەوە هەناسە  ڕێگەی  لە  پاشان  ڕاگره  و  ١٠ چرکە  تا 
بدەرە دەرەوە. ئەمە زۆر دووبارە بکەرەوە هەتا هەست 
دەکەی وا خەریکە لەشت خاو دەبێتەوە. ئه تۆ بە دووبارە 
کردنەوەی ئەم  جۆره  هەناسەدانە لە دونیای هەراو دەنگە 
بیرکردنەوە  ڕۆژانەتو  کارەکانی  لە  بیرکردنەوە  و  دەنگ 
خۆتەوە.  نێو  دەچیتە  و  دەکەویەوە  دوور  ناخۆشەکانت 
حەسانەوەیەكت  هەناسەدانەتەوە  جۆره   ئەم   ڕێگای  لە 
بۆ دێ کە پێشتر هەستت پێ  نەکردوە، دڵ و کۆئەندامی 
دەمارەکانت لە ژەهراوی بوون پاك دەکەیەوە، سییەکانت 
فێری باشترین شێوەی هەناسەدان دەکەی کە لە دواییدا 
هەر کات بتەوێ بەهۆی کردنی ئەم ڕاهێنانەوە دەتوانی 
مامەڵە  باشتر  کە  دەبی  فێر  بەمە  ڕابگری.  ئارام  خۆت 
زەینوێی  و  هاتنی  سەرچاوەی  بکەی  و  دا  خۆت  لەگەڵ 
یەكجاریان  بۆ  تەنیا  ئەمڕاهێنانە  دەکەی.  ئاشکرا  خۆت 
بروا  ڕابهێنیو  لەسەر  بەڵکوو دەبێ خۆتی  نییە،  دوو جار 
بکەی کە ئەم تەکنیکە هاوکارت دەبێ، بۆیە دەبێ ڕۆژانە 

بیکەی بەڕۆتینێك بۆ دانیشتن لەگەڵ خودی خۆتدا.
ئەو  دەدە یو  بەخۆت  زیاتر  گرنگیی  ئه تۆ  بەم شێوەیە 
لەگەڵدا  کاریان  دەبنەوە  جارت  دوو  ڕۆژانە  فشارانەی 
خراپ  ئاسەوارێکی  هیچ  بهێڵی  ئەوەی  بەبێ  دەکەی 

لەسەر دەروونت و ئەندامەکانی لەشت بەجێبهێڵن.
( ئه و بابه ته  خاتوو ژیان عه بدوڵاڵهی بۆ گۆڤاری ناردوه )

مۆز حه بی خه وه 
لێكۆله رانی  دامه زراوه ی  نیشتمانیی  ته ندروستی له  ئه مریكا لێكۆڵینه وه یه كی تازه یان راگه یاند كه  مۆز ده بێته  هۆی ئه وه ی مرۆڤ خه وێكی خۆش بكا.

به گوێره ی  هه واڵێكی  سایتی  سه المه ت نیوز، لێكۆڵینه وه یه كى دامه زراوه ی  خه و له  ئه مریكا نیشانی دا، زۆربه ی  خه ڵك به ئه ندازه ی پێویست ناخه ون  و به جۆرێك %57ی  
كۆی  26451 پرسیارلێكراوان گوتوویانه ، كێشه ی  خه ویان هه یه  و النی كه م به هۆی  ئه و كێشه یه وه  شه وانه  تاوه كوو سێ جار له خه و راده په ڕن، بۆ ئه و مه به سته ش لێكۆڵه ران 

خواردنی  (مۆز) به شوێنگره وه ی  ده رمانه كان  و حه بی  خه و ده زانن و مرۆڤ به  خواردنی، خه وێكی خۆشی ده بێ. تەندروستی
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تێکچوونی شیرازەی خێزان و هۆکارەکانی!

کوێستان عومه رزاده 
کۆمەاڵیەتی و  بەهێزی  بنەرەتی و  ناوندێکی  خێزان   
بەندە  کۆمەڵگەیەک  هەر  پێشکەوتنی  سیاسی یە. 
بە  بەندە  ئەویش  کۆمەڵگەیەو  ئەو  ئەندامانی  بە 
پەروردەکردنیان لە خێزاندا. بەو مانایه  کە خێزان بڕبڕەی 
کۆمەڵگەیەک  هەر  بێگومان  کۆمەڵگەیەکە.  هەر  پشتی 
بە  قۆناغ  خۆی  کلتووریی  سیاسی و  بارودۆخی  پێی  بە 
شتی  کۆمەڵێ  قۆناغەش  هەر  کردوەو  گەشەی  قۆناغ 
هەر  لە  کێشە  گیروگرفت و  بوونی  هێناوە.  خۆی  لەگەڵ 
دوای  بەاڵم  سروشتی یە،  شتێکی  کۆمەڵگەیەک  خێزان و 
شورشی تێکنۆلۆجیاو زانیاری ئەو کێشانە پەرەیان سەندوه  
کۆمەالیەتی یەکان  کێشە  ڕۆژ  لەگەڵ  رۆژ  کە  ودەبینین 
تاڵترین و  کە  تەاڵق  لەوانە  زیادبوونە،  لە  ڕوویان 
خێزان  بناخەی  کە  کۆمەالیەتی یە  دیاردەی  ترسناکترین 
لێک هەڵ دەوەشێنێ و کۆڵەکەی ژیان لە ژێر ئەو میچەدا 
لەدوای  کاردانەوەی خراپ  ئەوکات  بەرەو رووخان دەبا، 
خۆی به جێ دێڵێ و ڕەنگە هەندێک کەس خودی دیاردەی 
بزانن.  کێشەکان  چارەسەرکردنی  بۆ  ڕێگایه ک  بە  تەاڵق 
بڵێم  دەتوانم  ئەمرۆ  کە  دیاردانە  لەو  یەکێک  من  بەڕای 
وەک کێشەیەکی زەقی کۆمەالیەتی دەبینرێن و بەردەوام و 
ساڵ لەدوای ساڵ ڕێژەکەیان ڕووی لە زیادبوونه ، دیاردەی 

تەاڵق یان جیابونەوەیە.
پێناسەی تەاڵق !

دەتوانین  بکەین  پێناسە  تەاڵق  وشەی  بمانەوێ  ئەگەر 
دەرباز  واتە  وشەوە  مانای  ڕووی  لە  تەاڵق  کە  بڵێین 
ژیانی  بە  كۆتایی هێنان  مانای  بە  زاراوەشدا  لە  بوون و 
واتا  تەاڵق  یاخود  مێردەوە،  ژن و  الیەن  لە  هاوبەشە 
ژن و  لەنێوان  کە  پەیوەندی یە  ئەو  هەڵوەشاندنەوەی 
تا ئەو  نابێ  باتڵ  بەپێی شەرع ئەو تەاڵقە  مێرددا هەیە. 
بەشێوەیەکی  دەکرێ  بەاڵم  هەڵ نەوەشێتەوە.  قەراردادە 
بەو شێوەیە  بکەین،  بۆ  پێناسەی  بکەین و  باسی  دیکه ش 
شیرازەی  یان هەڵوەشانەوەی  جیابونەوە  تەنیا  تەاڵق  کە 
خێزان و  ئەندامانی  پەرتەوازەبوونی  بەڵکو  نییە،  خێزان 
خۆیدا  بەدوای  کۆمەلگایەکیش  کێشەکانی  ئاڵۆزتربوونی 
دەهێنێ، بە هۆی ئەوەی پێکهاتەی هەر کۆمەڵگەیەک لە 
خێزان پێک دێ. هەر دیاردەیەک کە رووبەڕووی کۆمەلگا 
هەیە،  خۆی  بەکگراوندی  هۆکارو  بێگومان  دەبێتەوە 
خۆی  هۆکاری  بەدڵنیایی  کە  تەاڵق  دیاردەی  نێوەدا  لەو 
لەپشتە. ئەگەر سەیری کۆمەڵگای خۆمان واتا کوردستان 
لە  چ  کردوە  زیادی  زۆر  تەالق  ڕێژەی  دەبینین  بکەین 
رۆژهەاڵتی کوردستان و چ لە باشووری کوردستان، ئەگەر 
پێش  واتا  رابردوودا  سااڵنی  لە  تەاڵقدان  رێژەی  سەیری 
له ئێستا  زۆر  تەاڵق  ڕێژه ی  بکەین  ئێران  عیراق  شەری 
گوندەکان  لە  سااڵن  تەاڵقدان  هەروەها  بووە،  کەمتر 
بەشێوەیەکی زۆر  ئێستا  بەاڵم  نەبوو،  بڵێین هەر  ده کرێ 
دەکرێ  تەالقدان  ڕێژەی  بەرزبوونەوەی  سەندوە.  پەرەی 
زۆر هۆکاری لە پشت بێ. لەوانە کەمتەرخەمی و نەبوونی 
پالنی  پڕۆژەو  هەروەها  تاکەکان و  پێویستی  هۆشیاریی 
پێویست لە الیه ن حکومەتەوە بۆ بەرزکردنەوەی ئاستی 
گیروگرفتانە  لەو  یەکێکە  بۆخۆی  ژیان  بژێوی  هۆشیاری و 

تەئسیر  بێ  جیابوونەوەدا  یاخود  تەاڵق  زیادبونی  لە  کە 
نییە. نەبوونی هۆشیاری و زانیاریی دروست بۆ پێکهێنانی 
دەکرێ.  ئەژمار  جیابوونەوە  کێشەی سەرەکیی  بە  خێزان 
ئەگەر سەیری باشووری کوردستان بکەین دەبینین کە ئەو 
بۆئەوەی  بوون  دروست  یان  هەن  رێکخراوانە  ناوەندو 
لەگەڵ  بن کە  ئەو خێزانانە  پیشتیوان وهاوکارو پشتگیری 
بە  دەتوانن  هەروەها  دەبنەوە.  ڕووبەڕوو  کێشانە  ئەو 
بۆ  پێویست  کاری  رێکخراوەکانیان  ئامانجەکانی  پێی 
وەدیهێنانیان بکەن. کارو چااڵکی یەکانی ئەو رێکخراوانە ، 
بەڕای من لە ئاستی پێویستدا نییە، بۆ نموونە ساڵی ٢٠٠٤ 
لێژنەیە کە پێک  لێژنەیەک بە ناوی فەتوا پێک هات ئەو 
ئەو  هاوکاریکردنی  ئەرکیان  کەس.   ١١ تا   ١٠ لە  هاتبوو 
ژن و پیاوانە بوو کە تووشی گیروگرفت و کێشەی خێزانی 
ببوون و پێشگیری یان لەوە دەکردکه  ئه و ناوندە تێک بچێ، 
پیشتیوانی یەکی  هیچ  لیژنەیه   ئەو  بەداخەوە  بەاڵم 
هیچ  لێ ناکرێ و  پەرلەمانەوە  حکوومەت و  الیه ن  لە 
بەرپرس  بە  گرفتانەدا  ئەو  بەرانبەر  لە  خۆی  کەسیش 
زیا  بەرۆژ  ڕۆژ  جیابوونەوه   ڕێژەی  دەبینین  نازانێ. 
کاتێك  دێ.  کێشە  قەیران و  تووشی  کۆمەڵگا  دەبێ و 
دەبێتەوە،  خانەوادەیەک  ڕووبەڕووی  ئاوا  کێشەیەکی 
هەموو  بۆ  ئاڵۆزی  سەرلێشیواوی و  ناخۆشەو  بێگومان 
جیهان  سەیری  ئێمە  ئه گەر  دەکا.  دروست  ئەندامانی 
تا  ئورووپاییدا  واڵتانی  لە  کە  دەبینین  بکەین،  بەگشتی 
کلیساکاندا  لە  تەالق  دیاردەی  نۆزدەیه م  کۆتایی سەدەی 
گەشەسەندنی  پیشەسازی و  شۆڕشی  دوای  بەاڵم  نەبوو، 
کرد،  زیادی  زۆر  دیاردەیه   ئەو  کۆمەاڵیەتی  الیەنی 
بۆ  سەرەکی  فاکتەری  کۆمەڵناسان  بۆچونی  پێی  بە 
تاک و سەربەخۆیی  ئازادیی  تەالق  ڕێژەی  بەرزبوونەوەی 
کەمبوونەوەی  پاشان  بوو،  ئابووریدا  بواری  لە  ژنان 
تەاڵقدراوو  ژنی  لەسەر  کۆمەاڵیەتی  تەقالیدی  عادەت و 
چەمکی  بەتایبەت  کۆمەاڵیەتی یەکان  نۆرمە  وەالنانی 

(بێوەژن) یان (ژنی تەالقدراو) زیاتر پەرەی بەو دیاردەیە 
روانگەیەوە،  لەو  بکەین  کوردستانیش  سەیری  ئەگەر  دا. 
قوژبنێکی  کون و  لە هەموو  تەاڵق  دیاردەی  کە  دەبینین 
بە شێوەیەکی زانستی ئەو کۆمەڵگایەدا هەیەو ڕووی لە 
پێویستی  خوێندنەوەی  کۆمەڵناسان  دەکرێ  زیادبوونەو 
خوێندنەوە   ئەو  بکۆڵنەوە.  هۆکارەکانی  لە  بکەن و  بۆ 
جیابونەوە  تەاڵق و  بۆ  ئێمەدا  کۆمەڵگای  له   کە  هەڵه یە 
لە کەمترین کۆمەڵگاکانی دیکەدا  ژنی تەاڵقدراو دەکرێ 
غەیرەکورددا،  کۆمەلگایەکی  لە  نموونە  بۆ  دەیبینین، 
توندو  بەر  ناکەوێتە  لێ نانیشێ و  تەاڵقی  دوای  ترسی  ژن 
جار  زۆر  یاخۆ  نابوودکردن،  بەکەم سەیرکردن و  تیژی و 
ئالۆزبوونی  فرۆشی و  لەش  سەرشەقام و  دیاردەی  تەاڵق 
الیەنی دەروونیی لێ دەکەوێتەوە. زۆر جار دەپرسم وەاڵم 
ئێمەوە  فەرەهەنگی  کولتورو  بە  پەیوەندیی  کە  ئەوەیە 
هەڵەیە،  من  بەڕای  خوێندنەوەیه   شێوە  ئەو  هەیە. 
بوو،  ئێمەدا  نێوکولتووری  لە  شتیکی  هەر  دەکرێ  ئایا 
سەردەمیشی نەمابێ و بەسەرچووبێ بەردەوام پەیرەویی 
بێ  بگوازرێتەوە،  وه چە  بۆ  وه چە  بدرێ  بکەین وهەوڵ 
گومان نا. بەداخەوە زۆرن ئەوانە کە ناتوانن لەئاست ئەو 
تەنیا  بیربکەنەوەو  پۆزۆتیڤیانە  جوانی و  بە  دیاردەیەدا، 
ژنان  بکەن و  ئالۆزتر  کێشەکە  کە  دەدەن  ئەوە  هەوڵی 

ریسوابکەن و کێشەکان قووڵتر بکەنەوە. 
ئەوباسە  دیکەی  الیەنێکی  دەچمەسه ر  لێرەدا  ئه من 
ئەویش، ئەو جیابوونەوەو تەاڵقانەیە کە لە تاراوگە دا روو 
یەکێک  بیستوە،  ئەوە  لەسەر  زۆرمان  بێگومان  دەدەن. 
کورد  تاکی  تێگەیشتنی  پێم وایە  ئه وه یه کە  کێشانە  لەو 
لەسەر ئەو باسە، ئەو تەالق و جیا بوونەوانەی لە نێو ژن و 
پیاوی کورد لە تاراوگە ڕوو دەده ن، ناته واوه .  دەستبەجێ 
بەالی  زوو  ئەویش  دەکرێکە  لەسەر  خراپی  قەزاوەتی 
ژنەدا دەشکیتەوە، کە دەڵێن ژنەکە تێکەڵ بە فەرهەنگ و 
کولتووریکی جیاوازبووەو ڕووبەڕووی کۆمەڵگایەکی ئازاد 
گرینگ  بۆ  منداڵی  و  ناگرێ  مێرد  لە  رێز  بۆیە  بۆتەوە، 
نیە. هەروەها زۆر جار شتی زۆر ناشیرین وە دوای ئەو 
دەڵێن  کە  بوون  حاڵەتە  ئەو  تووشی  کە  دەخرێ  ژنانە 

لە  زەق  کولتورێکی  دەبێتە  جیابوونەوە  بێگومان  نێوەدا 
کۆمەڵگای ئێمەدا. ئامارەکان کە هەن بەو شێوەیە %٦٠ 

ی ڕێژەی تەاڵق لەکوردستانی عیراق بەدی دەکرێ.
هۆکارەکانی جیابوونەوەو هەڵوەشاندنەوەی خێزان

كۆمەاڵیەتی  جیاوازەكانی  هۆكارە  کارناسان  بیرورای  بە 
تەاڵقدا  ڕێژەی  زیادبوونی  لە  بەرچاویان  كاریگەریی 
ئابووری ئه وه   سەربەخۆیی  ئەوان  بۆچوونی  بە  هەیە. 
دەبن،  سەربەخۆ  ئابووری یەوە  ڕووی  لە  ئافرەتان  كە 
هۆیه که  بۆئه وه ی  ئاماری تەاڵقیش بچێتە سەرێ. چونكە 
نین  ناچار  ئافرەتان  ئیتر  داهات  زیادبوونی  گەڵ  لە 
بارودۆخی نالەبارو دۆزەخ ئاسای ژیانی هاوبەش لە پێناو 
دابین بوونی نیازە سەرەتایی یەكانی ژیاندا قەبووڵ بکەن، 
تێنەگەیشتن،  لێک  لەوانە،  هەن.  دیکه   هۆکاری  پاشان 
دڵ پیسی،  توندوتیژی،  هاوبەش،  ژیانی  بۆ  بڕیاردان  زوو 
زۆرن  جیابوونەوە  بۆ  هۆکار  بێگومان  ئابووری،  الیەکی 
کاتێک  مێرددا  ژن و  لەنێوان  دیالۆگ  نەبوونی  وەک   ،
لەهەر  ڕووبەڕووی کێشە دەبنەوە، هەڵسوکەوتی خراپ 
کچ و  باش یەکترنەناسینی  پاشان   . تەکنەلۆژیا  دووالوە، 
ئەوەیان  دەرفەتی  کۆمەڵگا  فەرهەنگی  بەهۆی  کە  کوڕ 
رۆژانە  ئاسایی  بەشێوەی  بناسن و  یەکتر  باش  پێ نادرێ 
یەکتر ببینن. هەر کام لەوانە کە باسمان کردن گیروگرفتی 
زۆر  ئاراوە،  بێتە  جیابوونەوە  تا  دێنێ  خۆی  لەگەڵ  زۆر 
دەتوانێ  عەالقە  عیشق و  نەبوونی  لێک وەڕەزبوون و  جار 

هۆکار بێ بۆ ئەمە.
زیانەکانی تێک چوونی شیرازەی خێزان!

دەبینین  بگێڕین  مەسەلەیه دا  بەو  چاو  وردی  بە  ئەگەر 
پێ دەگا،  زیانی  دەبێ و  زەرەرمەند  لێرەدا  ئەوەی  کە 
کە  ئەوەی  بەتایبەتی  بەاڵم  خێزانن،  ئەندامانی  هەموو 
خەم ونیگەرانی و ئالۆزاوی و سترێس تووشی دەێی منداڵە، 
یان  جیابوونەوه   دیارەدەی  یەکەمی  قوربانیی  کەواتا 
لە  زیانی  زۆرترین  کە  منداڵە  خێزان  شیرازەی  پچرانی 
باری ڕوحی یەوە پێ دەگا، بەتایبەت ئەو مندااڵنە کە فام 
دابران و  لە  بیر  کە  وا  تەمەنێکی  گەیشتوونە  دەکەنەوەو 

ڕاستە،  ئەوە  ئایا  بەندوباری یە.  بێ  بەرەڵاڵیی و  لە  حەزی 
لەو  حەزیان   ، جیادەبنەوە  ئەوانەی  هەموو  بەڕاستی 
ژیانی  لە  خەم  لە  پڕ  تەنیایی و  ژیانی  واتا  ژیانەیە  شێوە 
کەسێك  نەبووە  بەداخەوە   ، نا  بێگومان   ، غوربەتیدا 
بکاتەوەو  مەسەلەیە  لەو  بیر  دروست  بەشێوەیه کی 

چارەسەری گونجاوی بۆ بدۆزێتەوە.
ڕوودەدەن  کە  جیابوونەوانه  ئەو  زۆری  پێم وایە  ئه من 
کێشەکانیان لە تاراوگە دروست نەبوون بەڵکوو کێشەیەکە 
کوردستان  لە  یان  داکوتاوە،  کوردستان  لە  بناغەکەی 
شوێنی  گواستنەوەی  دوای  نەکراوە  چارەسەر  هەبووه و 
کیشەو  هەمان  مێردە  ژن و  ئەو  نیشتەجێ بونی  ژیان و 
گیروگرفت لەگەڵ خۆیان بار دەکەن بۆ هەندەران . لێرە 
لەم واڵتە تازە کە هەموو شتێکی بگرە ئاوو هەواشی تازە 
دەکا،  واڵتانە  لەوجۆره   روو  تازە  کە  کەسەی  ئەو  بۆ  یە 
زیاتر  ئازادیی  ئەوەی  هۆی  بە  دەبنەوە  زەق  کێشەکان 
کە  بڵێین  دەکرێ  واتا  کە  کەسیدا.  تاکە  بواری  لە  هەیە 
هۆکاری زیادبونی جیابونەوە زۆرن هەر وەک لەسەرەوە 
لە  مێرد  ژن و  جیابوونەوه ی  بەاڵم  پێ کردن،  ئیشارەم 
دەرەوەی کوردستان ئاسانتر لە واڵتی خۆمانه . هۆکارەکان 
 ، دەگێرێ  سەرەکی  دەوری  ئابووری  الیەنی  بەاڵم  زۆرن 
ئه گه ر جیاش  لێرە  کە  وا هەست دەکەن  ژنان  بەتایبەت 
ببنەوە نە لە الیەنی مادی و نە لە الیەنی توندوتیژی یه وه   
ڕووبەڕووی گیروگرفت نابنەوە، بۆیە بڕیاری ئەوەدەده ن 
و  بکه نەوە  زەقتر  هه ن  ساڵە  چەند  کێشانەی  ئەو  کە 
کە  بلێین  دەکرێ  کەواتە  بده ن،  جیابوونەوە  بریاری 
جیابوونەوە یان تێکچوونی شیرازەی خێزان شتێک نیە کە 
دەرەوەی  لە  کە  روودەدا  خانەوادانەدا  لەو  تەنیا  بڵێین 
کوردستانن. ئەگەر سەیری ئامارەکانی جیابوونەوە بکەین، 
رێژەی  کوردستان  لە  کە  دەرکەوێ  بۆ  ئەوەمان  لەوانەیە 
ئامارەکان  سەیری  ئەگەر  دیکه .  شوێنی  تا  زیاترە  زۆر 
رووی  ساڵ  دوای  لە  ساڵ  رێژەکە  کە  دەبینین  بکەین 
هەر  خانەوادە  له به ریه ک هەڵوەشانی  زیادبوونەو  لە 
لەو  نەبێ  خەم خۆرێک  ئەگەر  ده بێ.  بەرفره وانتر  دێ و 

ئەوحاڵە  ئه گەر  بۆیە  بکەنەوە،  پەیوەندەی یەکان  ئالۆزی 
خۆیان  باوک  دایک و  ناڵێم  من  گرینگە  زۆر  پیش  هاتە 
دەبێ  بەڵکوو  منداڵەکە،  لەبەر  سووتەمەنی  بە  بکەن 
هەموو  بکەن و  هەڵسوکەوت  دروست  شێوەیەکی  بە 
هەوڵ بۆئەوە بدەن کە روو نەدا، بەاڵم ئه گەر رووشی دا 
حەساسیەت و  تەئسیری  لەژیر  کەنەوەو  بیر  ژیرانە  با 
نەپچڕێنن و  پێوەندی یه که   کۆمەاڵیەتیدا  عادەتی 
منداڵەکە  ئەوەی  لەبەر   ، بکەن  بەیەکەوە  پەیوەندی 

تووشی خەمۆکی نەبێ.
کە  بڵێم  دەزانم  پێویستی  بە  دەتوانم و  کۆتاییدا  لە 
ژنان و  رێکخراوەکانی  مەدەنی و  ڕێكخراوەكانی  دەبێ 
هەیە،  دیاردەیەوە  بەو  پیوەندی یان  رێکخراوانەی  ئەو 
گۆتارێکی  ئەوەی  بۆ  بکەن  ساز  گشتی  کۆنفراسێکی 
رۆشنبیری بەهێزی لێ بکەوێتەوە. داوا دەکەم کە هەموو 
 ... مندااڵن و  ژنان و  مافەکانی  لە  بەرگری  ڕێکخراوەکانی 

فشار بهێنن بۆ سەر الیه نە پەیوەندیدارەکان،
کێشە  لەو  پێشگیری  جیددی  بە  دەبێ،  هەروەها 
خێزان  سەر  لە  کاریگەری  کە  بکرێ  کۆمەاڵیەتی یانە 
کۆمەاڵیەتی  مەرکەزی  هەروەها  دەکه ن،  دروست 
چیتر  ئەوەی  بۆ  هەبێ،  مندااڵن  بە  تایبەت  مۆدێرنی 
نەبنە قوربانی و نەکەونە سەرجاددەکان و لە الیەن باندە 
نەهێنرێن  بەکار  تایبەت  مەبەستی  بۆ  جۆراوجۆرەکانه وه  
یان بە تاوانی گەورەکان مەحکوم بە چوار دیواری زیندان 

نەکرێن.
پێکەوە  دەتوانن  راگه یاندن  دەزگاکانی  رۆشنبیرانو 
چونکە  بکەن،  دیاردەیە  ئەو  کەم کردنەوەی  بۆ  کار 
زۆر  کارتێکەریی  شتە  دوو  ئەو  مودێرندا  دونیای  لە 
نابێ  بۆیە  دادەنێن،  ژیان  بوارەکانی  هەموو  سەر  لە 
پێوەندی یان  کە  دەروون ناسان  کۆمەڵناسان و  رۆشنبیران و 
بەو دیاردەیەوه  هەیە لە ئەرکیاندا کەمته رخەم بن و دەبێ 

هەوڵی تەواو بدەن و رۆڵی خۆیان لە کۆمەگادا بگێڕن.

کۆمەاڵیەتی



٣٦ ژمارە ٣٥٣٥ ژمارە ٣٥

دەستدرێژیی سێکسی تاوانێک دژ بە ژنان
شلێر باپیری                                                                                        

لە  یەکێک  بە  سێکسی  دەستدرێژیی  توندوتیژی و 
بەرچاوترین بنەماکانی پێشێلکردنی مافی مرۆڤ دادەنرێ 
کە لەو سااڵنەی دواییدا رووی لە زیادبوون کردوە. پێش 
لە نیوەرۆکی ئەم دیاردەیە بکەین، پێوسیتە  ئەوەی باس 

ئاماژەیەک بە وشەی ”دەستدرێژیی سێکسی“ بکه ین.
وشەی دەستدرێژی، لە چاوگی التینی“RAPE“ وه رگیراوه ، 
ئەم  سەرەتا  بەزۆری.  شتێک  ستاندنی  یان  گرتن  واتە 
وشەیە هیچ مانایەکی جنسیی نەبوو و ئێستاش لە زمانی 
وەردەگیرێ.  لی  سوودی  گشتی  مانای  بە  ئینگلیسیدا 
مانای وشەکەدا  مێژووی دەستدرێژی گۆرانکاریی بەسەر 

هێناوە. 
گیروگرفتەکانی  پرس و  لە  یەکێک  سێکسی،  دەستدێژیی 
مندااڵنی   ، ژنان  لە  جگە  قوربانی یەکانی  کە  کۆمەڵگەیە 
لە کۆمەڵگەکانی دواکەوتوو و  کچ و کوریش دەگرێتەوە. 
لە حاڵی گەشەسەندندا، بە هۆی ئەو روانینەی بەرانبەر 
زیادی  ژنان  سەر  بۆ  دەستدرێژی  ئاماری  هەیە،  ژنان  بە 

کردوه و ژیانیانی خستووەتە مەترسی یەوە. 
ژن،  جۆری  لە  مرۆڤێک  کوشتنی  واتە  دەستدرێژی، 
کە  ژنێک  ژنە.  ئەو  پێکهاتەکانی  هەموو  کوشتنی 
کەمی و  لە  بیری  لەوەى  بەر  بگاتێ،  پیاوی  دەستدرێژیی 
ناخی  دەکاتەوە  لەوە  بیر  کردبێته وه ،  پیاوەکەى  نزمیی 
بتوانم  ئەستەمە  زۆر  بووە.  بەتاڵ  بەهاکان  هەموو  لە 
بێنمەوە  بەدەست  ژنێک  متمانەی دەروونیی  قەناعەت و 
هەر  ژنە  ئەو  مەگەر  سەر.  کراوەتە  دەستدرێژیی  کە 
پیشەیەکی وەک لەشفرۆشیی هەبێ کە ئەوەیان پرسێکی 

جیاوازە.
کەمتر وا هەیە ڕۆژانە لە ڕۆژنامەکان یان لە ماڵپەڕەکاندا 
ژمارەیەکی  نەبنینرێ.  ژنان  سەر  بۆ  دەستدرێژی  باسی 
کەمی ئەو دەستدرێژی یانە ئاشکرا دەکرێن و هێندێکیشیان 
لە  ژنه که   باس کردنیان،  دوای  لە  یان  ناکرێن  هەرباس 
باشترین دۆخدا دەبێتە قوربانیی کوشتنە نامووسی یەکان. 
کۆمەڵگەیەک کە بناغه کانی لەسەر سوننەت و ده مارگرژی 
خۆیان  دەستدرێژی  وشەی  گوتنی  لە  هەتا  دامه زراوه ، 
کار  بە  بۆ  دیکەی  وشەی  جار  زۆر  دەگرن و  دوور  بە 
دەخەنەوە.  دووری  خۆی  واقیعی یەکەی  مانا  لە  دێنن و 
کۆمەڵگەیەک کە گرفتاری یاسای پیاوساالری و سوننەتی یە، 
پاساوی  دەزانن و  دەستدرێژی یانە  ئه م  هۆکاری  به   ژنان 
نابەجێی وەک شێوەی جل لەبەرکردنی ژنان و ئاڕایش و زۆر 

شتی دیکە دێننەوە. 
بە  ڕەفتارێک  چ  بزانین  دەبێ  ئێمە  شتێک  هەموو  پێش 

دەستدرێژی  بە  ڕەفتارێکیش  چ  ده زانین و  دەستدرێژی 
نازانین؟ 

الیەن  لە  پێشکەوتوودا هەر جۆرە خواستێک  واڵتانی  لە 
بە  نەبێ،  دڵی  به   خۆی  ژنه که   کە  نێرەوە  رەگەزی 
لەسەر  سکاال  دەتوانێ  ژنەکە  دادەنرێ و  دەستدرێژی 
دیکە،  کەسێکی  یان  بێ  هاوسەره کەی  کە  پیاوە  ئەو 
لە  پیاوساالری  کە  واڵتانێک  لە  کاتێکدا  لە  بکا.  تۆمار 
ژیانی  هاوبەشی  سه ر  بۆ  پیاو  دەستدرێژیی  لووتکەدایە، 
بە  پیاو  داواکاری یەکی  هەر  دانانرێ و  دەستدرێژی  بە 
بێ رەزامه ندیی ژنەکەش بە ئەرکی ژنان دادەنرێ کە ده بێ 

جێبەجێ بکرێ. 
لە  بە ژنان  بەرانبەر  پیاوان  لە رەفتارەکانی  ته نانه ت زۆر 
شەقام و شوێنە گشتی یه کان لەوانە التاوو توانج هاویشتن 
چاو  ئاسایی  شتێکی  وه ک  ژنان  له شی  بۆ  دەست بردن  و 
لێ دەکرێ کە ژنانیش دیسان بۆ پاراستنی ئابرووی خۆیان 

وەڕووی خۆیانی ناهێنن و بێدەنگی هەڵ دەبژێرن. 
سێکسی،  هەاڵواردنی  لە  ریشەی  سێکسی  دەستدرێژیی 
هەروەها  هەیە.  رەگەزیكدا  به الوازدانانی  مافی و  بێ 
بۆ  پیاوساالرانەکەیان  روانینە  پیاوان و  دەسەاڵتی  بوونی 
لە  نایەکسانی یەو  یاساکانی  به   ره واییدان  کچان،  ژنان و 
هەر کۆمەلگەیەکیشدا رۆڵی سەرەکی لە الواز نیشاندانی 
دەستدرێژی بۆ سەر مافی بەشێک لە کۆمەلگەدا دەبینێ. 
کاتی  لە  دیاردەیەدا  لەو  ژنان  قوربانی یەکانی  لە  یەکێک 
شەڕەکاندا  لە  سێکسی  دەستدرێژیی  بووە.  شەرەکاندا 
هەر لە سەردەمه  مێژویی یە کۆنەکانەوە تا دەگاتە جەنگی 
جیهانیی دووەم و دواتر شەڕی بۆسنی و شەڕەکانی رواندا، 
زیاتر لە ٨٠ هەزار ژن دەستدرێژی یان کراوه تە سەرو یەک 
لە واڵتانی دنیا وەک کۆنگۆ بە پایتەختی دەستدرێژی بۆ 
زۆر  ئامارەکان  هەیەو  ئێستاش  تا  کە  ناسراوە  ژنان  سەر 

لەوەی باس دەکرێن زیاترن. 

بنبڕ  گۆرانکاری یەکان  گوێرەی  بە  دەستدرێژی  دیاردەی 
نەبووەو جاران لە کاتی شەڕەکاندا بە کۆمەڵ دەستدرێژی 
لە  بیست ویەک و  سەدەی  لە  شێوە  هەمان  بە  دەکراو 

بەهاری عەرەبیدا ئەو دیاردەیە بەرچاو بوو. 
کەیسی  لە  کە  نێودەوڵەتی  دادگای  دادوەرێکی 
کۆنەوە  لە  زۆر  کردوەکه   ئاماژەی  کۆڵیوەتەوە،  رواندای 
دەستکەوتەکانی  لە  یەکێک  بە  سێکسی  دەستدرێژیی 
ده ژمێردرێ و  شەڕ  تاوانی  بە  ئێستا  بەاڵم  دادەنرا،  شەڕ 
دەستکەوتی  دەستدرێژی  کە  بگەیەنین  ئەوە  دەمانەوێ 
شەڕ نییەو بگرە تاوانی مرۆیی یە کە لە شەرەکاندا ئەنجام 

دراوە. 
هۆکارەکانی ئەو قەیرانە لە کۆمەڵگەدا چین؟ 

فیزیۆلۆژیکی و  دەروونی و  هۆکاری  هەم  دیاردەیە،  ئەم 
بەو  هەیە.  کۆمەاڵیەتیی  فەرهەنگی و  زەمینەی  هەم 
مانایە که  هێندێک جار کەسایەتیی دەروونیی ئەو کەسە 
وادەکا ئەو کارە ئەنجام بدا. بۆ هۆکارەکانی دیکەی ئەو 
ئەمەش  کە  بکرێ  بە زۆر شت  ئاماژە  دەتوانرێ  قەیرانە، 
دەگەرێتەوە بۆ سەرەتای منداڵی، زۆر جار جیاکردنەوەی 
منداڵ لە رەگەزی بەرانبەری و دواتر کە گەورە دەبن زۆر 
بەربەست کە ده بنه  هۆکار بۆ دروست بوونی ئەو عۆقدە 
جنسی یە، وا دەکه ن کە تاک لە شوێنێک کە بیهەوێ پێی 
زۆر  به رێ.  ده ست درێژی  بۆ  په نا  بکاتەوە  خاڵیی  بگاو 
دەری دەخا  دیاردەکە  بۆ  دەروونناسانە  روانینی  جاریش 
کە ئەو کەسانە کێشەی دەروونی یان هەیە کە ئەم کارە 

ئەنجام دەدەن. 
دەکرێتە  دەستدرێژی یان  کە  لەوانەی  پشتیوانی  شێوەی 

سەر: 
لەسەرەوە ئاماژەم پێ دا بە تایبەت لە واڵتانی دواکەووتودا 
زۆربەی ئەوانەی رووبەڕووی ئەو کێشەیە دەبنەوە ژن و 
زۆر  کۆمەڵگەکە  داخراویی  هۆی  بە  کاتانەدا،  لەو  کچن. 

پەیرەو  رێگایەک  چەند  دەبێت  بۆیە  ناکرێ.  باس  جار 
بکرێن کە بتوانن بۆ ئەم ژنانە هاوکار بن: 

١. بوونی ناوەندێکی تایبەت بەو پرسە که  پشتیوانی لەو 
ژنانە بکا. ئەو ناوەندەش وەک ناوەندەکانی دیکە، تەنیا 
بە ناو نەبێ. بەداخەوە لە کۆمەلگە دواکەتووه کاندا، زۆر 
ناوەکە،  واقیعی  مانایەکی  لە هەموو  بەتاڵ  جار شتەکان 
تەنیا لە چوارچێوەی ناودا دەمێننەوە. بوونی ناوەندێکی 
لە  دڵنیابوون  دەروون ناس و  پزیشکانی  بوونی  واتە  وا 

ژیان و ئه منیه تی ئەو کەسانە کە لەویدا داڵدە دراون. 
کردوە:  دەستدرێژی یان  کە  کەسانەی  ئەو  هاندانی   .٢
قەیرانە،  ئەو  زیاتربوونی  هۆکارەکانی  لە  دیکه   یەکێکی 
ئەمەش  قوربانی یەکانەوەیە.  الیەن  لە  باس نەکردنی 
هه ره بەرچاوی  هۆکاری  دواکەوتووەکاندا  کۆمەلگە  لە 
مافی  دوو وشەیەوە  ئەو  پشت  لە  ئابڕوویە“کە  ”شەرم و 
رەگەزێک شاردراوتەوە سەر پۆش دەکرێ. دەبێ لە رێگای 
ناوەندی  بوونی  تایبەت و  تەلەفونی  هێلی  دابینکردنی 
بتوانرێ  کە  ژن  پۆلیس  دابین کردنی  تایبەت و  پۆلیسی 
دروست و  ئاماری  ئەوەی  بۆ  بکرێ،  ژنانە  ئەو  هاوکاریی 
شاراوەیی  بە  کۆمەلگە دا  لە  دۆخە  لەو  ئاگاداربوون 

نەمێنیتەوە. 
٣. دامەزراندنی ناوەندی غەیری دەوڵەتی: لەو شوێنانەی 
ئەو  ژنانی سەر شەقام هەن،  مندا اڵنی سەر شەقام و  کە 
ئەو  دامەزراندنی  دەمێننەوەو  پشتیوان  بێ  بە  کەسانە 
ئاگادارکردنەوە  فێربوون و  بەرنامەی  دانانی  رێکخراوانەو 
دوورکەوتنەوەی  بۆ  بێ  باش  هەنگاوێکی  ده توانێ 

منداالن و پشتیوانی کردنیان.
کوشتن  بۆ  پەنا  ئەوەى  بێ  دەتوانین    بەرەنگاری:  بەاڵم 
ببەین، بەرەنگاری ئەو دیاردەیە بینه وه. کاتێک پشتگیری 
ئەگەری  دەکەین،  دیاردیە  ئەو  قوربانیی  ژنێکی  لە 
ژنە  ئەو  راستەوخۆ  داوە،  لەدەست  شتیشی  هەندێک 

لەگەڵی  هەر  خۆی  دەوروبەری  بەوەى  دەبێ  هیوادار 
کە  دەردەکەوێ  بۆی  ژنە  ئەو  نییە.  تەنیا  وەستاون و 
ئەگەر تاوانێکی بەرانبەر کراوە، بۆچی دەبێ هەر خۆشی 
نابێ هەم  تێ دەگا  قوربانی  ژنی  بەکورتی  بدا.  باجەکەی 

قوربانی بێ و هەم تاوانبار. 
مرۆیی و  مافە  بەدوای  کە  دەژیین  دەورانێکدا  لە  ئێمە 
مەدەنی یەکانی تاکەوەین و دەم لە دیموکراسی دەدەین، 
ورد  دەستدرێژی  وه ک  پرسگه لی  لەسەر  زیاتر  دەبێ 
باڵو  ئایدز  وەک  مەترسیداری  نەخۆشیی  زۆر  کە  بینه وه  
دەمێنیتەوە.  شاراوەیی  بە  شتێک  هەموو  دەکاتەوەو 
لە باسکردن و  لە پشت پەردەوە بە دوور  هەموو شتیک 
بە  قوربانی یەکان  ماوەتەوه و  رێگاچارەبۆدیتنەوە 
تەندروستی  ده ست درێژی کردن،  دەناڵێنن.  دەستیەوە 
خراپی گیانی و دەروونی رووخاو له  دوای خۆی جێ دێڵێ. 
لەگەل ئەوەشدا زۆر جار خەاڵتی ئەو کەسانەی کە ئەو 
ژیانی  پێکهێنانی  بە  دەدەن  ئەنجام  نامرۆیی یە  کردەوه  
کراوه ته سه ر  دەستدرێژیی  کەسەی  ئەو  لەگەڵ  هاوبەش 
دەرگە  قوربانی کراو،  تاکی  بۆ  ئەمەش  پێ دێ و  کۆتایی 
لێرەدا  کە  هەتایی یە  هەتا  خستنەزیندانێکی  داخستن و 
کۆمەڵگەی رۆژهەاڵتی دەگرێتەوە کە کچانی کەم تەمەن و 

ژنان تێیدا دەبنە قوربانی.
ئێستا کاتی ئەوە هاتوە که  رووناکی یەک لەو فەرهەنگە 
دواکەتووانەو تاریکەدا دروست بکه ین و بتوانین هەر لە 
گەیاندنی  دەگاتە  تا  زمانی  پێوستی  دەستەواژەی  رێگەی 

تاوانباران بە دادگا دەست پێ بکەین. 
دڵنیام لەوەی ئەو دیارده  بەرباڵوە لەو نوومسینەدا مافی 
باسی  لەوە  زیاتر  زۆر  پێویستە  پێ نادرێ و  خۆی  تەواوی 
كەمكردنەوەی  قوربانی یەكانی و  دەستدرێژی و  پێناسەی 
تا  بكرێ  قوربانی یەكان  پاڵپشپتی  رۆحی یەكان و  خەسارە 
ئامێرێك  تەنیا  ژن  كە  بدەین  پەیامێك  ئەوانە  بەهەموو 

چێژی  ژنان و  ئەوانەی  پیاو.  بە  چێژ  بەخشینی  بۆ  نییە 
رەگەزی دەخەنە پاڵ یەك و بەر لەوەی ژن وەك مرۆڤێك 
بناسن، بیر لە سێكس دەكەنەوە، پێویستە واز لە مرۆڤ و 

بەها ئەخالقی یەكان بێنن. 
سەرچاوەکان:

 سۆهەیال وەحدەتی، دربارە تجاوز.
 ماڵپەری رێکخراوی تەندروستیی نەتەوە یەکگرتووەکان.

 ماڵپەری ویکیپدیا.



٣٨ ژمارە ٣٧٣٥ ژمارە ٣٥

ژن و هەستی بڕوابەخۆبوون

رۆژە عەزیزی

هۆکارانەی  لەو  یەکێکە  ژن  الی  بەخۆبوون  بروا  هەستی 
کراو  ماف زەوت  ژنێکی  ئەوەی  بۆ  هاندەرێک  دەبنە 
کە  رێگەیه وە  لەو  بدا  مافەکەی  بەدەستهێنانی  هەوڵی 
کۆمەڵگەی  لە  ژنان  گشتی  بە  هەیە.  خۆی  بە  بڕوای 
هەر  بەرزەو  بروابەخۆبوونیان  هەستی  کەمتر  ئێمەدا 
ئێستاش  تا  ژنان  لە  زۆر  به شێکی  کە  هۆکارەشە  ئەم 
ئەو  ژیانیان  لە  زۆر  تەمەنێکی  تێپەربوونی  دوای  یان 
یان  بنەماڵەکانیان  الیەن  لە  توندوتیژی یانەی  زوڵم و 
دەکەن.  قبووڵ  دەبێتەوە  بەرەوروویان   کۆمەڵگەکەیان 
هەڵە  بۆچوونێکی  چەند  بوونی  گشتی  بە  بڵێین  دەکرێ 
وەک ئەوە کە ژن لە باری جه سته یی یه وه  بێ هێزەو پیاو 
دەبێ  یان  ماڵەو  گەورەی  پیاو  کە  ئەوە  یان  بەهێزترە، 
بوونی  یان  بن،  پیاودا  دەستی  لە  دەسەاڵتەکان  هەموو 
ئاستی  جیاوازیی  یان  خوێندەواری،  ئاستی  جیاوازیی 
کار  مەیدانی  لە  جیاوازی دانان  یان  کۆمەاڵیەتی،  ژیانی 
نمونەی  چەندین  یان  پیاوداو  ژن و  رەگەزی  نێوان  لە 
ژن  ئەوەی  بۆ  هۆکارێک  دەبێتە  کە  شێوەیە  لەو  دیکەی 
بێ،  بەرز  بروابەخۆبوونی  هەستی  رادەیەک  تا  نەتوانێ 
یان  دواکەوتوو  کۆمەڵگەیەکی  هەر  لە  هەیبێ.  هەر  یان 
لە  ئەوانەی  وەک  نموونەیەکی  چەند  بوونی  پیاوساالردا 
رێگر  کۆمەڵگە  ئەوه ی  ده بێته  هۆی  کردن  باسم  سەرەوە 
بێ لەوەی ژنێک توانایەکانی خۆی تاقی بکاتەوە، هەستی 
بروابەخۆبوون و هەستی ئەوە کە خۆی پاڵپشتی خۆی بێ 
کەم دەکاتەوە. یەکێکی دیکە لە هۆکارەکان کە دەتوانین 
بە  ژنان  متمانەی  نەبوونی  سەر  لە  کاریگەریی  بڵێین 
خۆیان هەیە، ئەوەیه  کە خۆمان ژنان لە کۆمەڵگەدا زۆر 
جار دەبینە هۆی سەرنەکەوتنی ژنێک، بۆ نموونە کاتێک 
قۆنا غێکی  سەرکەوتوە  بوارێکدا  له   کە  دەبینین  ژنێک 
ئێره یی  ژنان  داخەوە  بە  تێ دەپەرێنێ،  ژیانی  لە  گرینگ 
هۆی  دەبنە  ژنانێک  کۆمەڵگەیه دا  لەو  هەر  پێ ده به ن. 
لە رێگەی ئەوەوە بێ کە  ئەوەی ژنێک سەرنەکەوێ. جا 
هەستی  کە  دیکە  رێگەیەکی  هەر  یان  ناکەن  پاڵپشتی 
راستی یەکی  ئەمە  دەشکێنن.  ژنە  ئەو  بروابەخۆبوونی 
نموونەی  کۆمەڵگەکاندا  لە  بەداخەوە  کە  حاشاهەڵنەگرە 
لەو جۆرەمان زۆر هەن. بەاڵم زۆر جاریش بە خۆشی یەوە 
سەرکەوتنی  بۆ  پاڵپشت  دەبنە  ژنانن  هەر  کە  دەبینین 
بۆ  ژن  رەگەزی  پاڵپشتی  کەواتە  بوارێکدا.  لە  ژنێک 

هاورەگەزەکەی خۆی هۆکارێکی گرینگە.
کە  پیاوساالر،  بنەماڵەیەکی  بوونی  دیکەوە  الیەکی  لە 
بەرچاوە،  زۆر  نموونەیە  ئەم  هاوسەریدا  ژیانی  لە  زیاتر 
هەستی  هاوسەرەکانیان  بۆئەوەی  پیاوان  له   هێندێک 
بروابەخۆبوونیان بەرز نەبێ و بۆ ئەوەی نەوەک لەو ژیانە 
بەردەوام  بدەن  دەربازبوون  هەوڵی  هەیانە  دۆزەخەی 

تا  دەدەن،  ژن  زانینی  کەم  بە  بەکەم سەیرکردن و  هەوڵی 
لەم رێگەیه وە ژن بەردەوام خۆی بە کەسێکی کەم بزانێ.

نەبوونی هەستی بروابەخۆبوون زۆر جار دەبێتە هۆکارێک 
بۆ ئەوەی ژنێک کە لە ژیانێکی ناخۆش و نایەکساندا دەژی 
نموونە  بۆ  نه دا.  کەندوکۆسپانە  لەو  بوون  ئازاد  هەوڵی 
بوونی  له بەر  بەردەوام  کە  هەن  کۆمەڵگەدا  لە  ژنانێک 
هەستی  نەبوونی  هۆی  بە  بەاڵم  دەناڵێنن.  تاڵ  ژیانێکی 
بەردەم  بچنە  کە  نیە  توانایەیان  ئەو  بروابەخۆبوون 
چونکە  بکەن،  خۆیان  مافەکانی  داوای  دادگاو  ده رگای 
ترس لە ژیانی داهاتوویان بە بێ پیاوو گەورەی ماڵ، یان 
بدا،  ژنە  ئەو  ژیانی  دەرامەتەکانی  کە  کەسێک  نەبوونی 
بروابەخۆبوون.  هەستی  بەدەستهێنانی  بۆ  رێگر  دەبێتە 
بەاڵم ئەگەر هەستی  بروابەخۆبوونی بەرز بێ بێ گوێدان 
بەو گریمانانە خۆی سەربەستانە داوای مافەکانی دەکاو 
تا  دەدا  سەربەخۆ  دەرامەتێکی  بەدەستهێنانی  هەوڵی 
خۆی و  یارمەتیدەری  هاوسەری  ژیانی  هەڵوەشانی  دوای 

منداڵەکانی بێ.
بۆ  هۆکار  وەک  خاڵێک  چەند  دەتوانم  گشتی  بە 
کە  بکەم  ئەژمار  بروابەخۆبوون  هەستی  بەهێزبوونی 

بریتین لەمانەی خوارەوە:
بارەی  لە  باش  شێوەیەکی  بە  بیرکردنەوە  بەردەوام   _1
خۆتەوە. هیچ هۆکارێک نیە کە بە ئەندازەی بیرکردنەوەی 
سەر  لە  کاریگەریی  خۆتەوە،  بارەی  لە  موسبەت  باش و 

بەهێزبوونی هەستی بروابەخۆبوون هه بێ.
2_ گرنگیدان بە بواری تەندروستی. زۆر بە باشی ئاگاداری 
ئەو هۆکارانەی  لە هەموو  بەو  تەندروستی خۆت  بواری 

کە بواری تەندروستیت تێک دەدەن دوور بکەوه وە.
دەرەوەو  شێوەی  بەرگ و  جل و  بواری  بە  گرنگیدان   _٣

رێک وپێکی.

چونکە  وەرزش کردنە.  هۆکارەکان،  لە  دیکە  یەکێکی   _٤
بێ،  زۆر  وزەی  مرۆڤ  ئەوەی  هۆی  دەبێتە  وەرزش 
هەستی  ئەوەی  بۆ  هۆکارێک  ده بێته   زۆر  وزەی  کەواتە 

بروابەخۆبوونی بەرز بێ.
٥_ بەردەوام کە کارێکی باشت ئەنجام دا یان سەرکەوتنت 
لە بوارێکدا بەدەست هێنا، هەوڵ بدە لە وجودی خۆتدا 
زیاتر  خۆت  هاندانی  بە  چونکە  بکەی.  خۆت  تەشویقی 

هەستی بروابەخۆبوونت بەرز دەبێته وه .
٦_ بەردەوام ئەو بۆچوونانەی دەبنە هۆی ئەوەی تۆمەت 
لە خۆتان یان لە شخسیەتتان بدا لە بیر بکەن و گرینگی 
نزم بوونی  هۆکاری  دەبنە  کە  مەدەن  بۆچوونانە  بەو 

هەستی بروابەخۆبوونتان.
خۆش  خۆتانە  هی  تایبەت  کە  مافێک  لە  کات  هیچ   _٧
خۆتان  مافەکەی  خۆتان  جارێک  ئەگەر  چونکە  مه بن. 
الیەن  لە  دیکە  جارێکی  بۆ  ئەوە  خست  گوێ  پشت 
کۆتاییدا  لە  دەکرێ.  زەوت  مافەکەتان  دیکەوە  کەسانی 
ژنان  بن و  یەکتر  پاڵپشتی  دەبێ  ژنان  کە  بڵێم  دەمەوێ 
خۆیان هاندەر بن بۆ ژنە هاورێکەیان، چونکە بە دڵنیایی 
شکاندنی شەخسیەت و کەرامەتی ژنێک لە الیەن ژنێکی 
ئەو  ژنانی  گشت  سەرنەکەوتنی  هۆی  دەبێتە  دیکەوە 

کۆمەڵگەیه .

له نێوان ناپاکیی هاوسه ری  و له ش فرۆشیدا

سامان سیوه یلی

ئه گه ر وه ک زاراوه  سه رنجێک له هه ردوو زاراوه ی (ناپاکیی 
هاوسه ری)و (له ش فرۆشی) بده ین، یه که میان ناپاکی یه  له  
هاوسه ره که دا  دوو  له نێوان  گرێبه ستانه ی  ئه و  هاوسه رو 
بازرگانی  مۆرکی  که   پرۆسه یه که   دووه میان  به اڵم  هه یه ، 
جه سته یه   کاتیی  فرۆشتنی  واته   زاڵه ،  تێدا  به جه سته وه ی  
هاوسه ری  ناپاکیی  ئه گه رچی  پاره ،  بڕێک  به رامبه ر 
به ته نیا ناکرێت و کرده ی نێوان دوو که سه ، یان که سێک و 
نێوان  کرده ی  حاڵه ته کاندا  له زۆرترین  که   که سێک،  چه ند 
یه کێکیان  ده بێ  النی که م  که   جیاوازه   ڕه گه زی  دوو 
په یوه ندی یه کی  فۆرمی  هه ندێ جار  بێ،  هاوسه ردار 
هه ردووکیان  یان  سێکسی  یان  سۆزداری  درێژخایه نی 
گرێبه ستێکی  بوونی  وه ک  واته   وه رده گرێ،  پێکه وه  
ده چێ.  به ڕێوه   که سه که   دوو  نێوان  نهێنیی  نه نووسراوی 
کڕیاری  فرۆشیارو  نییه   مه رج  له ش فرۆشیدا  له   به اڵم 
گرێبه ستی  ته نها  هه روه ها  هاوسه رداربن،  جه سته که  
که   ده کرێ  جه سته دا  کڕیاری  فرۆشیارو  له نێوان  زاره کی 
ڕێکده که ون،  له سه ری  پاره یه ی  ئه و  بڕی  له   بریتی یه  

نابێته   به ته نها  ده کرێ  پێوه   بازرگانیی  جه سته یه ی  ئه و 
سێسکسی یه کانی  ئاره زووه   خاڵی بوونه وه ی  فاکته ری 
جه سته ی  حاڵه ته کاندا  له زۆرترین  به ڵکوو  که سێک،  تاکه  
فرۆشیار ده خرێته  به رده ستی هه ر که سێک که  خۆی وه ک 
بدا.  پاره   بڕێک  له به رامبه ردا  بێ  ئاماده   بناسێنێ و  کڕیار 
خۆشه ویستی  سۆزو  له ش فرۆشیدا  پرۆسه ی  له   هه روه ها 
کورت خایه نی  په یوه ندی یه کی  ته نیا  نابێته وه و  جێگه ی 
ته نیا  حاڵه ته کاندا  زۆرینه ی  له   که   جه سته یه   دوو  نێوان 
کڕیار چێژێکی کاتی و کورت خایه ن وه رده گرێ، هه روه ها 
دیکه ش  بازرگانیی  شێوازی  له ش فرۆشیدا  پرۆسه ی  له  
کڕیارو  له نێوان  سێکسی یانه ی  کرده   له و  جگه   هه یه،  
فرۆشیاردا ده کرێ، به جۆرێک له ش فرۆشانڕه گه زی مێ بن 
سێکسی یه وه   بازرگانیی  ڕیکالمی  کاری  نێرله ڕێگه ی  یان 
ئه م  بواره.   ئه م  کۆمپانیاکانی  به   ده فرۆشن  جه سته یان 
جۆره  بازرگانی یه  له  ئه وروپاو ئه مه ریکادا باوه، ته نانه ت 
له   بازرگانی کردنی زۆر  بۆته  هۆکاری  له و واڵتانه  جه سته  
کااڵو  بۆ  ڕیکالم  به مه به ستی  که   جۆراوجۆره کان  کۆمپانیا 
به رهه مه کانیان به کاریدێنن، به مه به ستی سه رنجڕاکێشانی 
ناپاکیی  له   له مانه ،  به ده ر  به رهه مه کان.  کااڵو  کڕیارانی 
که سه که دا  دوو  له نێوان  متمانه   له   جۆرێک  هاوسه ریدا 
له  هاوچاره نووسی دوو  بوونی ده بێ، هه روه ها جۆرێک 
به رامبه ر  هاوچاره نووسی  به تایبه تی  کۆده کاته   که سه که  
ناپاکی یه که دا  ئاشکرابوونی  (له کاتی  مه ترسی یه کان 
هه ندێجار دوو الیه نی ناپاکی یه که  ڕووبه ڕووی توندوتیژی 
هه ستێک  ئه مه ش  ده بنه وه )،  کۆمه اڵیه تی  کێشه ی  یان 
ده به خشێ به  دوو الیه نه که ی ناپاکی که  نزیکن به یه ک، 
له  کۆمه ڵگه  داخراوه کاندا له کاتی ئاشکرابوونی ئه م جۆره  
هاوسه ردار  ژنێکی  ئه گه ر  به تایبه تی  له په یوه ندی 
هه ردوو  حاڵه تاندا  زۆر  له   ئه وا  بکا  هاوسه ری  ناپاکیی 
ده ده ن،  په یوه ندی یه که یان  باجی  ناپاکی یه که   الیه نی 
زۆرجار  نابێ و  له گۆڕێدا  متمانه   له ش فرۆشیدا  له   به اڵم 
کڕیاره که   پاره ی  پێشه کی  له ش فرۆشیدا  خانه کانی  له  

له شفرۆش  ئه وه ی  به هۆی  هه روه ها  وه رده گیرێ، 
به ته نیا  نا بێ  حاڵه ته کاندا)تایبه ت  زۆرینه ی  (له  
بۆیه   کورت خایه نه ،  کاتیی  په یوه ندی یه کی  کڕیارێک و 
دوو  له نێوان  نزیکی  به   هه ستکردن  هاوچاره نووسی و 
پیاوساالره کاندا  کۆمه ڵگه   له   نابێ و  دروست  که سه که دا 
ڕه گه زی  ئه وا  له ش فرۆشیدا  کرده ی  ئاشکرابوونی  له کاتی 
وه ک  له ش کڕه کانیش  قوربانی و  ده بێته   تێیدا  مێیینه  

به رزه کی بانان بۆی ده رده چن.
ناپاکیی هاوسه ری و  نێوان  خاڵه  هاوبه شه کانی  گرنگترین 

له ش فرۆشی بریتین له مانه :
هاوسه ری  ناپاکیی  که   هاوبه شانه ی  خاڵه   له و  1_یه کێک 
به  له ش فرۆشی یه وه  ده به ستێته وه  بریتی یه  له و حاڵه تانه ی 
که  تێیاندا که سێکی هاوسه ردار (که  له زۆرینه ی ئه مجۆره  
حاڵه تانه دا ژنانی هاوسه ردارن) جه سته ی به رامبه ر بڕێک 
ئه گه رچی   ، بفرۆشێ  کااڵیه ک  جۆره   هه ر  یان  پاره  
ده که نه   هه ژاری  نه داری و  هاوسه ردار  ژنانی  له   به شێک 
ناپاکی و  له هه مان کاتدا  که   کرده وانه یان،  ئه م  بۆ  پاساو 
پاڵنه ری  ته نیا  هه ندێکیان  الی  به اڵم  له ش فرۆشی یه ، 
له گه ڵ  کێبه رکێ کردن  که مسه ری و  گرێی  ده روونی و 
ڕه فتارانه یانه وه یه ،  ئه م  له پشت  خۆی  هاوڕه گه زه کانی 
خۆیان  الوازن و  ده روونی یه وه   له ڕووی  که سانه   ئه مجۆره  
مۆدێالتی  پۆشاک و  ئاڵتون و  کااڵو  نه بوونی  له به رده می 
ده ستی  به ر  بخه نه   جه سته یان  ئاماده ن  ناگرن و  نوێدا 
هه ندێ جاریش  حه زه کانیان.  وه دی هێنانی  بۆ  بازرگانان 
ئه و په یوه ندی یه  ناپاکی یه ی که  تێیدا جه سته  ده فرۆشرێ 
په یوه ندی یه کی  وه ک  ئه نجامده درێت و  که سێکدا  له گه ڵ 
ئه وه یشی  ئه گه ری  ته نانه ت  به رده وام ده بێ.  درێژخایه ن 

لێ ده کرێکه  الیه نی سۆزدارییشی تێدا هه بێ.. 
وه ک  هه ردووکیان  له ش فرۆشی  هاوسه ری و  2_ناپاکیی 
کۆمه اڵیه تی و  ژیانی  به   زیان  قێزه ونن و  کرده ی  دوو 
خراپیش  کاریگه رییزۆر  ده گه یه نن و  خێزان  ده روونیی 
خێزان ،هه ڕه شه یه کی  ئه ندامانی  منداڵ و  سه ر  ده که نه  

ڕاسته قینه شن له سه ر یه کگرتوویی خێزان.
3_باڵوبوونه وه ی هه ردووکیان له  کۆمه ڵگه دا ده بێته  هۆی 
کۆمه ڵگه   تاکه کانی  له نێوان  بێ متمانه یی  باڵوبوونه وه ی 
نه چوونه ته   ئه وانه ی  گه نجان و  توێژی  له نێو  به گشتی و 
له سه ر  خواست  هه روه ها  هاوسه رگیری یه وه ،  ژیانی 

پێکهێنانی خێزان که مده کاته وه .
نه خۆشی یه   زیادبوونی  هۆی  ده بنه   4_هه ردووکیان 
ناپاکیی  کۆمه ڵگه دا،  له   جه سته یی یه کان  ده روونی و 
له ش فرۆشی  ده کا،  زیاد  ده روونیی  نه خۆشیی  هاوسه ری 
کۆمه ڵگه دا  له   جه سته یی یه کان  ده روونی و  نه خۆشی یه  

زیاد ده کا.
یان  پیاوساالری  که لتووری  که   کۆمه ڵگایانه دا  5_له و 
به هۆی  ئه وا  بێ  بااڵده ست  ئایینی  ده سه اڵتی 
له ش فرۆشی یه وه ،  هاوسه ری و  ناپاکیی  باڵوبوونه وه ی 
ده کا،  زیاد  سزا)  (وه ک  توندوتیژی  به کارهێنانی  ڕێژه ی 
بۆ  په نای  دیاردانه دا  ئه م  له ڕووبه ڕووبوونه وه ی  کاتێک 

ده برێ.

ئاماژه  بۆکردنه  که  ئه و په یوه ندی یه  سێکسی یه ی  شایانی 
له  چوارچێوه ی ناپاکیی هاوسه ریدا ئه نجام ده درێ ئه گه ر 
ته نیا وه ک تێرکردنی پاڵنه ری سێکسی بێ یان له به رامبه ر 
له به رامبه ریدا  پاره و کااڵیه ک  وه رگرتنی سۆزدا بێ و هیچ 
به ڵکوو  له ش فرۆشی یه وه   ناچێته  خانه ی  ئه وا  وه رنه گیرێ 

ته نیا به  ناپاکیی هاوسه ری هه ژمار ده کرێ.



٤٠ ژمارە ٣٩٣٥ ژمارە ٣٥

دایکی ڕه نج به خه سارم

نه سرین یووسفی
زۆر جار ژیانی مرۆڤه کان پڕ ده بێ له  به سه رهاته  خۆش و 
ئه وه ی  ده گێڕدرێته وه .  به جۆرێک  هه رکام  ناخۆشه کان و 
ده مه وێ بیگێڕمه وه  به سه رهاتی ژیانی دایکی هاوڕێیه کی 
خۆشه ویستمه و  ئه و هاوڕێیه م به م جۆره  بۆی گێڕاومه وه : 
دنیا  هاتوومه ته   فه قیردا  ده ست ته نگ و  بنه ماڵه یه کی  له  
کاتێک شانازیم  نه بووه و هه موو  گله ییم  به اڵم هیچ کات 

به  بنه ماڵه که مه وه  کردوه .
دایکم خوشکێکی هه بوو که له  خۆی چکۆله تر بوو به اڵم 
کوره خانه کان  له   قورس  کاری  زۆرو  منداڵبوونی  به هۆی 
نه خۆش  الوازو  زۆر  ده سکه نه   بژارو  که ژو  کێوو  له   یان 
ببێ  دیکه ی  منداڵی  کردبوو  مه نعیان  دکتۆره کان  ببوو، 
جارو  شه شه م  بۆ  بیهه وێ  خۆی  بۆ  بێ ئه وه ی  ئه و  به اڵم 
منداڵ بوون  کاتی  به داخه وه   و  بوو  پڕ  زگی  جار  دوایین 
له سه ر منداڵه که  چوو و ئه و دنیایه ی به  هه موو خۆشی و 
منداڵه   شه ش  ئێمه و  به جێ هێشت و  ناخۆشی یه کانیه وه  
ده سووتاین و  له ده ست دانیه وه   به خه می  چاوگه شه که ی 
له  ناخه وه  فرمێسکی خه ممان هه ڵده وه راند، به اڵم دایکم 
ده سووتاو  جوانه مه رگی  خوشکی  بۆ  که   ئه وه دا  له گه ڵ 
ئه و  به سه ر  توانیبووی  که   بوو  که سێک  ته نیا  ده گریا 

خه مه دا زاڵ بێ. 
باوه شی  له   جوانه مه رگه که ی  خوشکه   کۆرپه ی  دایکم 
به گزاده ی  ده یگوت  گریانه وه   به ده م   ده گرت و 
دنیایه ی  ئه م  زوو  زۆر  خوشکم  بێچاره ی  جوانه مه رگ و 
له   جوانه ی  شیرین و  کۆرپه   ئه م  به اڵم  به جێ هێشت، 
به   سوکنایی  تا  به جێهێشتووین  بۆ  یادگار  به   خۆی  دوای 
به شه ی که  خودا بۆی  به و  ئه من  پڕله خه مماندا بێ،  دڵی 
کۆرپه که ی  دایکم  ناکا.  ساردتری  ئیشه ڵاڵ  قایلم،  داناوین 
ئه وینی  خۆشه ویستی و  هه موو  و  یادگار  نا  ناو  پوورمی 

دایکانه ی که  بۆ ئێمه ی بوو له گه ڵ یادگاردا به ش کرد. 
هه روه ک له سه ره تاوه  گێڕامه وه  ئه وکات ئێمه  بنه ماڵه یه کی 
بۆ  بووین  مه جبوور  که   بووین  فه قیر  ده ست ته نگ و 
بژارو  یان کرێکاری و  بۆ کوره خانه کانه   ژیان بچین  بژێوی 
به ده ست  بۆخۆمان  که   ئه وه دا  له گه ڵ  بکه ین.  ده سکه نه  
له   ده بوو  ده مان نااڵندو  هه ژاری یه وه   و  ده ست ته نگی 
له وانه   یه کێک  که   بکه ین  ئاواته کانمان چاوپۆشی  له   زۆر 
خوێندنی من و زۆر شتی که  بوو که  له وانه یه  بۆ زۆر که س 
خه ونێک  وه ک  ئێمه   بۆ  به اڵم  بێن،  به ده ست  سانایی  به  
برا  به وحاڵه ش  نه ده گه یشتین.  پێی  هه رگیز  که   وابوون 
دێموکڕاتی  حیزبی  پێشمه رگه ی  ئه وکات  که   گه وره که م 
له گه ڵ  نیزامی  گه ڕانێکی  به مه به ستی  بوو  کوردستان 
چه ند  هاوڕێی دیکه ی هاتبوونه وه  بۆ نێوخۆو به  داخه وه  
نه ناسی  خودا  هێزه کانی  ده ستڕێژی  به ر  که وتبوونه   
رێژیم و چه ند که سێکیان ده ستگیر کرابوون که  به داخه وه  
ڕه شه کانی  چاڵه   له   گه وره که م  برا  بوو.  له گه ڵ  ئه ویشیان 
ڕێژیمدا بوو، ئێمه  ده بوو هه موو مانگێک پاره یه کی زۆر 
گرتبوو  براکه مانی  بۆ  ڕێژیم  که   پارێزه رێک  به   بده ین 
سه ربازیی  کاتی  که   چکۆله که شم  برا  که وه   الیه کی  له  
کێشه یه کی  ئه وه ش  سه ربازی و  بۆ  بچێ  ده بوو  هاتبوو 
دیکه ی بنه ماڵه ی ئێمه  بوو که  له وانه  بوو ته حه ممولی بۆ 
که  وه ک  بوو  دایکم  ئه وه   به اڵم  نه بایه،   ئاسان  زۆر که س 

کێوێک له  به رامبه ر ته واوی موشکیل و نه هامه تی یه کاندا 
خۆڕاگری و  هۆی  ده بووه   که   شتێک  ته نیا  و  ڕاوه ستابوو 
خوشکه   یادگاری  ته نیا  له باوه ش گرتنی  ئه و،  به رده وامیی 

جوانه  مه رگه که ی بوو. 
ئه و سه ره ڕای ئه وه  که  له ژێر باری نه هامه تی یه کی زۆردا 
ته نیا  ئه وه ی  بێ  زۆره وه و  خۆشه ویستی یه کی  به   بوو 
بێ،  په شیمان  خۆی  کاری  له   ژیانیدا  له   چرکه یه ک  له  
ده می  له   پارووی  ئه گه ر  ده کردو  گه وره   خوشکه زاکه ی 
یه ک  له سه ر  ساڵ  چه ند  ئه گه ر  یان   گرتبایه وه   خۆی 
کراسێکی له به ر کردبایه  نه ی ده هێشت یادگار که موکوڕی 

هه ست پێ بکا. 
جوانه مه رگه که ی  خوشکه   یادگاری  زۆر  سااڵنێکی  دایکم 
به هۆی  بوو  ئه وین  خۆشه ویستی و  کردو  گه وره  
یه ک  له سه ر  ساڵ  پێنج  دایکم و  مه مکه کانی  بووژانه وه ی 
شیری دا به  خۆشکه زاکه ی و زۆرتر له  ئێمه ش بۆ ئه و بوو 

به  دایک. 
یادگار ورده ورده  گه وره  بوو،یادگار بوو به  خۆشه ویستترین 
مه خابن  به اڵم  دایکم،  بۆ  تایبه ت  به   بنه ماڵه مان  که سی 
ژیانی یادگاره که مان زۆر کورت بوو یادگاری خه م ڕه وێنمان 
له   دڵته زێن  ڕووداوێکی  به هۆی  ژیان  ساڵ   19 دوای 
سه ربازی گیانی له  ده ست داو دایکمی به  کۆڵێک غه م و 

په ژاره وه  بۆ هه تا هه تایه  به جێهێشت.

ژنێک لەوێیە،
شەرەف ئەیکوژێ!

”ئەم هەناسە غەمگینەم بۆ ئازاری ئەو ژنانەیە کە لە سەحراکانی شەرەفدا ئەکوژرێن“

جەمال غەمبار
’شەرەف‘ لە کوێ بێ،
ئێوە لەوێ ئەکوژرێن!

ئێوە ئەکوژرێن و
ئێمە گوڵبارانی بکوژانتان ئەکەین.

ئێوە هەڵئەواسرێن و
ئێمە چەپڵە بۆ جەلالدەکانتان لێ ئەدەین!

ئێوە بە جەستەی شەاڵڵی خوێنەوە
گوند بە گوند و شار بە شار ئەگەڕێن

حیکایەتی تفەنگ و چەقۆ و
شەوانی کوشتن ئەگێڕنەوە.
لە دەرگای ’حەق‘ ئەدەن.

لە پەنجەرەی شکاوی نیشتمانەوە
تەماشای مەرگی خۆتان ئەکەن.

کەسێ، نە دەرگا، نە پەنجەرە، ناکاتەوە!
ئێوە ئەکوژرێن و

ئێمە لە پێشوازی شمشێرە ڕووتەکانی شەرەفدا
عیشق ئەکەین بە قوربانیی.

دڕندەیەکی چەند سەیرین ئێمە!
باوک و

برا و
مێردێکی چەندە دڵڕەشین ئێمە!

********
_ ئەو کانیاوانەی،

مێژووی ئاو ئەنووسنەوە
_ ئەو خۆڵەمێشانەی،

بێدەنگیی ئاگر لە خۆیان بەر ئەدەن
_ ئەو نەورەسانەی،

گۆرانیی بۆ دەریا ئەڵێن
-_ ئەو شەهیدانەی،

نیشتمان سوێند بە گۆڕەکانیان ئەخوات
_ ئەو غەریبانەی،

نەک هەر ڕەنگ، دەنگیشیان زەرد بووە!
هەموویان دێن و

ساڵو لە تەرمێک ئەکەن.
تەرمێک لەوێ؛

هەموو ڕۆژێک شەرەف ئەیکوژێ.
تەرمێک هەمیشە ئەترسێ لەوەی

چۆن لە سەحراکانی خێڵدا فڕێ ئەدرێ
چۆن بە داری خورافاتدا هەڵئەواسرێ!

تەرمێک لەوێیە
هەموو ڕۆژێک شەرەف ئەیکوژێ.

تەرمێک
بەسەر شانی هەموومانەوەیە و

هەمیشە خوێنی غەدری لێ ئەتکێ!
تەرمێک

لەوێیە .. تەرمێک!

ئەدەبی هەڵدانەوەی الپەڕەی ژیانی ژنێک



٤٢ ژمارە ٤١٣٥ ژمارە ٣٥

سه لماندنی خۆشه ویستی

نیعمه ت مه ال

له گه ڵ  توانیم  بوو  که  هه م  گرفتانه ی  ئه و هه موو  دوایی 
پێک  هاوسه ری  ژیانی  ده ویست  که  خۆشم  کوڕه یی  ئه و 
به   دا  ژیانمان  یه که می  ساڵه ی  چه ند  ئه و  له   به اڵم  بێنم. 

ئاشکرا هه ستمان به  نه بوونی منداڵ ده کرد.
خه تاکه   نه مانده زانی   به اڵم  نابێ  منداڵمان  که   ده مانزانی 
له   خه تاکه   بزانین  نه مانده ویست    پێشێ  مانه .  کامه   له  
کام مانه . به  یه کترمان ده وت که  بۆ ژیانێکی خۆش ته نیا 

خۆشه ویستی به سه . منداڵمان بۆ چیه ؟
وا  هه ردووکمان  ده دا.  فریو  خۆمان  ڕاستییدا  له   به اڵم 
بووین، من و ئه ویش منداڵمان خۆش ده ویست و عاشقی 

منداڵ بووین.
عه لی  که   ڕۆژه ی  ئه و  تاکوو  بوو  ئاوا  ئێمه   ژیانه ی  ئه م 

به ره و ڕوو پێی وتم: 
ئه گه ر گرفته که  له  من بێ ئه تۆ چ ده که ی؟

بیرم نه کرده وه  که  گومان له  خۆشه ویستیه که م بکات بۆیه  
هه ر خێرا وتم:

ئه من به خاتری تۆ ئاماده م هه موو شتێک وه الوه  بنێم.
هه ناسه یه کی  بوو  دڵنیا  ته واو  قسه که م  له   که   عه لی 

هه ڵکێشاو هه ستا و وه ڕێ که وت.
منیش وتم:
ئه ی ئه تۆ؟

ئه ویش وتی:
من؟

وتم: ئا..... هاتوو گرفته که  له  من بوو...... ئه تۆ چ ده که یی؟
گه ڕایه وه و چاوی له  چاوم بڕی و وتی:

گومانت له  خۆشه ویستی من هه یه ؟
ویستم واڵمی ده مه وه  به اڵم خێرا وتی:

تۆ له گه ڵ هیچ شتێک له م دنیایه دا ناگۆڕمه وه .
بۆی  که   کرد  پێ  بزه یه ش هه ستم  به م  هاتێیه و،  بزه یه کم 

ده رکه وتووه   چه نده م ئه و خۆش ده وێ.
وتم:

باشه  به یانی ده چین بۆ ئازمایش.
ئه ویش خێرا وتی:

باشه  ده چین.
ده ترسام.  بوو  سه یر  زۆر  به اڵم  نازانم  رۆیشتین....  به ڵێ 

ئه گه ر هاتباوو کێشه که   له  من بایه  چی ڕویی ده دا؟
خۆم به  شتێکه وه  خافاڵند تاکوو بیر له م شتانه  نه که مه وه . 
بۆ  چووین  به یانی  هه رتووکمان  قه وله که مان  پێی  به  
پێیان  دا،  ئازمایشته که مان  هه ردووکمان  دان.  ئازمایش 

وتین حه وتوویه کی تر وه رنه وه  بۆ واڵمه که ی.
ئه و یه ک حه وتووه  به قه را یه ک ساڵ بوو بۆ ئێمه ..... ئه و 

دڵه ڕاوکه یه ی که  هه مان بوو به  ئاشکرا دیار بوو.
واڵمی  که   ده وت  به یه کترمان  دلنیاییه وه   به   به اڵم 
دا  کۆتایی  له   نیه .  گرینگ  کامان  بۆ هیچ  تاقیکردنه وه که   

رۆژه کانی  وه کوو  کارێ  له به ر  عه لی  گه یشت.  ڕۆژه   ئه و 
چوم  خۆم  ناچاری  به   بۆیه   ده رێ  چوه   مالێ  له   زوو  تر 
بۆ ئازمایشگاکه  تاکوو واڵمی ئازمایشته که  وه رگرمه وه . که  

چومه  ناو ژوری تاقیگاکه  ده ستم ده له رزین.
لێی  خێرا  به اڵم  بوو،  ماندوو  زۆر  هاته وه   کاتێک  عه لی 
پرسیم داخوا واڵمی ئازمایشته که م وه رگرتۆته وه ؟ منیش که  
ئه مه ی وت ده ستم کرد به  گریان. خێرا زانی که  کێشه که   
له  منه ، نازانم ڕوخساری له به ر ئه وه  که  ناڕاحه ت بوو گۆڕا 

یان له به ر ئه وه  بوو که  پێی خۆش بوو.
ڕۆژه کان ده هاتن و تێپه ڕ ده بوون، هه ستم پێ ده کرد که  
ئه مه ش  ده بێت،  ساردتر  له گه ڵم  عه لی  رۆژ  له گه ڵ  ڕۆژ 
هه ر به رده وام بوو تاکوو ڕۆژێکیان خۆم بۆ ڕانه گیراو وتم:

عه لی چیه ، بۆ وا ده که یی، چیته ؟
دابوو  دڵی  له   ئه وه ی  خۆیی  ڕانه گیراو  بۆ  خۆی  ئه ویش 

وتی:
ناتوانم  من  چیه ؟  تاوانم  ده وێ،  خۆش  منداڵم  ئه من 

عومرێک به  بێ منداڵ له  نێو ماڵێک دا بژیم.
زارم ویشک بوو، چاوم پڕ ببوو له  فرمێسک، وتم:

وتت  ده وێت.  خۆش  ئاوا  هه ر  منت  که   وتت  بۆخۆت   
به خاتری من منداڵیش وه الوه  دنێیت. ئه ی چ بووه ؟

وتی: به ڵێ، وام وت. به اڵم له  هه ڵه  دابووم، ئێستا ده بینم 
که  چیتر ناتوانم.

پێم خۆش نه بوو درێژه  به م قسانه  بده م...... بۆیه  به دوای 
شوێنێک دا گه ڕام که  بچم و له وێ پڕ به  دڵ بگریم، هه ر 

بۆیه ش چوومه  ژووره که ی تر.

یه کتر  له گه ڵ  قسه مان  عه لی  و  من  ڕۆژه وه   له و  ئیتر 
هێنام  بۆ  دادگای  به ڵگه ی  عه لی  ڕۆژێکیان  تاکوو  نه کرد، 
وتی  بێنێت،  تر  ژنێکی  و  بدات  ته اڵق  من  ده یهه وێ  که  
هه ر  ڕا  له سبه ی  و  بکێشم  که سان  دوو  خه رجی  ناتوانم 
که سه و بۆ خۆی، من بۆخۆم ده ژیم و تۆش بۆ خۆت. دڵم 
شکا. باوه ڕم نه ده کرد که سێک که  عومرێک منی به  قسه  
هه موو  له   پشتی  ئێستاکه   ده کرد  خۆش  دڵ  جوانه کانی 

شتێک و خۆشه ویستیه که مان کردوه .
مانتۆکه م  کرده وه و  خر  خۆم  نه گیراو  بۆ  خۆم  ئیتر 
له به ر کرد، ئیستاش کاغه زی ئازمایشگاکه م له ناو گیرفانی 
گوڵدانه که م  په نا  له   نامه یه ک  له گه ڵ  مابوو،  دا  مانتۆکه  
وه ده ر  ماڵه ێ  له   هه ڵگرتو  دادگاکه شم  ئێحزاریه ی  دانا، 

که وتم.
له ناو نامه که دا نووسی بووم:

” عه لی گیان، ساڵو
هیوادارم که  له سه ر قسه که ی خۆت سور بی و من ته اڵق 
بده یت. ئه گه ر هاتوو ئه تۆش ئه و کاره  نه که ی، ئه وه  من 

له تۆ جیا ده بمه وه . 
که   ده دات  پی  حه قه م  ئه م  دادگا  ده توانم.  که   ده زانم 
واڵمی  کاتێک   ببمه وه .  جیا  نابێت  منداڵی  که   له که سێک 
تۆیه   له   خه تاکه   که   زانیم  وه رگرته وه و  تاقیکاریه که م 
ئه وه نده  به المه وه  گرینگ نه بوو، بۆیه  ویستم هه ر له وێ 
بی دڕێنم، به اڵم نازانم بۆ چی ویستم خۆشه ویستی تۆم 

پێ بسه لمێندرێت.
له  دادگا چاوه ڕێتم.“



٤٤ ژمارە ٤٣٣٥ ژمارە ٣٥

میرزا قاسمی
باینجانی(ڕه ش): 2 دانه ی گه وره

سیر:دوو دانه ی مامناوه ندی
ته ماته:دوو دانه ی مامناوه ندی

ڕۆن،خوێ،زه رده چێوه به دڵخواز
باینجانه  کان به تۆکڵه وه له سه ر ئاور جوان ده پیشێنی،ده بێ 
جوان نه رم بن،سیره که ورد ده  نجنی،ته ماته کان ده کوڵێنی 
که مێک نه رم بن، دواتر باینجانه کان پاک ده که ی و له گه ڵ 
پانیان  کوتکێک  به  زه رده چێوه  خوێ و  ته ماته کان و  سیرو 

ده که یه وهو تێکه ڵیان ده که ی.
شته کانی  ده قرچێنی و  گه وره دا  تاوه یه کی  له  ڕۆن  دواتر 

تێ ده که ی.لێی ده گه ڕێی جوان سوور بنه وه.
تێبینی: 

_ میرزاقاسمی چێشتێکی تایبه ت به باکووری ئێرانه

ساالدی ئۆلۆڤیه 
په تاته:4 دانه ی ناوه ند

هێلکه:دوو دانه
سینگی مریشک:1 دانه ی گه وره-ده توانی به جێی سینگی مریشک تۆنی ماسی یان کالباسی مریشک به کار بێنێ-

خه یار شۆر،سۆسی مایۆنێز و ئاوی لیمۆ به پێی پێویست.
هێلکه و په تاتهو سینگی مریشکه که ده کولێنی. دواتر هێلکهو په تاته کان پاک ده که ی و به کوتکێک ده یانکوتی،سینگی مریشکه که ڕه نده ده که ی و له گه ڵ شته کانی دیکه  تێکه ڵیان ده که ی.

ئێستا خه یار شوره که یان له ڕه نده ده ده ی یان ورد ده نجنی و له گه ڵ سۆسی مایۆنێزو چه ند که وچکێک ئاوی لیمۆ تێکه ڵی مریشک و په تاته و هێلکه وردکراوه کانی ده که ی و جوان لێکیان 
ده ده ی.
تێبینی: 

_ هه تا خه یارشۆره کهو سۆسه که زۆرتر بێ خۆشتره
_ ده بێ له کۆتاییدا شتێکی یه کده ست ده ربێ

_ بۆ رازاندنه وه ده توانی له ده نکی زه یتوون که ڵک وه رگری
_ ساالد ئولویه خواردنێکی به تامه  که  ده توانێ ژه مه  خواردنێکی ته واو بێ. 

  ( سه رچاوه : وێبالگی کابان)

کەیبانو



٤٦ ژمارە ٤٥٣٥ ژمارە ٣٥

په یامی بونیادی ڕێکخراوه  سینفی یه کانی حیزبی 
دێموکڕاتی کوردستان

به بۆنه ی بیسته مین ساڵوه گه ڕی شه هیدبوونی د.شه ڕه فکه ندی و هاوڕییانی
میوانه  به ڕێزه کان!

ئه ندامان، الیه نگران و دۆستانی حیزبی دێموکڕات!
خه ڵکی نیشتیمان په روه ری کوردستان!

خه رماناندا،  26ی  ڕۆژی  له  له مه وبه ر  ساڵ  بیست 
سکرتێری  ئێران  ئیسالمیی  کۆماری  ده وڵه تی  تیرۆریزمی 
سادقی  دوکتور  دێموکڕات،  حیزبی  ئه وکاتی  گشتیی 
ئه ڵمان  واڵتی  بێرلینی  له   هاوڕێکانی  شه ڕه فکه ندی و 
وردو  لێکۆڵینه وه یه کی  پاش  ئه گه رچی  کرد.  شه هید 
ئاڵمان و  سه ربه خۆی  دادگای  شێلگیرانه ی  به دواداچوونی 
مافی  ڕاسته قینه ی  الیه نگرانی  دێموکڕات و  حیزبی 
به  سزای  ئینسانی یه   دژه   کرده وه   ئه م  بکه ره  کانی  مرۆڤ، 
په رده ی  پشتی  چه په ڵه کانی  ده سته   گه یشتن و  خۆیان 
ئاشکرابوون،  هه مووان  بۆ  ئیسالمی  کۆماری  ده سه اڵتی 
به اڵم له  ڕاستیدا شه هیدبوونی دکتور سه عیدو هاوڕێیانی 
حیزبی  په یکه ره ی  به   حاشاهه ڵنه گری  خه سارێکی 
له   کورد  دێموکڕاتیکی  میللی-  بزووتنه وه ی  دێموکڕات و 
له کاتێکدا  ئه مڕۆ  ئێمه   گه یاند.  کوردستان  ڕۆژهه اڵتی 
ده که ینه وه   میکۆنوس  قاره مانه کانی  شه هیدبوونی  یادی 
نه سره وتووه که مان  بزووتنه وه   ڕه وای  کاروانی خه باتی  که  
پڕ  ڕێگای  درێژه ده ری  جیدییه ته وه   به   تواناو  به وپه ڕی 
له هه مان  هاوڕێکانیه تی و  سه عیدو  دکتور  له شانازیی 
زیاتر  ئیسالمی  کۆماری  کۆنه په رستی  ڕێژیمی  کاتیشدا 
کێشه   له گه ڵ  ڕووبه ڕوبوونه وه   ته نگژه و  له   هه میشه   له  
ڕێژیمی  واڵتدایه .  ده ره وه ی  نێوخۆو  له   جۆراوجۆره کان 
له گه ڵ گوشارێکی یه کجار زۆر له الیه ن  کۆماری ئیسالمی 
نێوخۆی  جیاوازه کانی  نه ته وه   خه ڵک و  کۆمه اڵنی 
ڕووبه ڕوو  نێونه ته وه یی  کۆمه ڵگه ی  ئیراده ی  واڵت و 
که مه رشکێنی  قه یرانی  له   هه میشه   له   زیاتر  بۆته وه و 
کێشه گه لێکی  ده با.  به سه ر  مه شرووعییه تدا  نه بوونی 

نێوخۆیی  کێشه ی  ئابووری،  کێشه ی  وه ک  جۆراوجۆر 
کێشه ی  ده سه اڵت،  شه ڕی  ڕیزبه ندی یه کانی  نیزام و 
ڕیسوایی یه   گه نده ڵی و  کێشه ی  مرۆڤ،  مافی  ئازادی و 
کێشه ی  ئه تۆمی،  کێشه ی  یه که کان،  دوای  له   یه ک 
سه ره ڕۆکان و  هێزه   یارمه تیدانی  ده وڵه تی و  تێرۆریزمی 
ڕێژیم  به   ته نگیان  دیکه   گیروگرفتی  کێشه و  به ده یان 
نێونه ته وه ییدا  نێوخۆیی و  ئاسته کانی  له   هه ڵ چنیوه و 
ڕۆژ  به   ڕۆژ  ده به ن و  زیاتری  ته ریک بوونه وه ی  به ره و 
که متر  که م و  نه گریسه که ی  ده سه اڵتداری یه   ته مه نی  له  
ده که نه وه . ئێستا ڕۆڵه کانی کورد له  سه رتاسه ری جیهان و 
ئازایانه   کوردستاندا  ڕۆژهه اڵتی  نێوخۆی  له   به تایبه ت 
به رز  نه ته وه یی یان  ڕزگاریی  ئازادی و  پیرۆزی  ئااڵی 
شه هیده   به ڕیزی  یادی  له گه ڵ  هه مدیسان  کردۆته وه و 
قازی و  هه مووانه وه   له سه ره وه ی  خه اڵته کانمان  سوور 
له   ده که نه وه و  تازه   په یمان  شه ڕه فکه ندی  و  قاسملوو 
هه میشه یی  به ڵێنی  میکۆنوسدا  جینایه تی  ساڵه ی  بیست 
هاوڕییانی  شه هیدو  سه عیدی  دکتور  ڕێبازی  درێژه دانی 
ده ده ن. به رزو پیرۆز بێ یادی شه هیدی سه رکرده ، دکتور 

سادقی شه ره فکه ندی و هاوڕێ شه هیده کانی. 
تیرۆریست و  کۆنه په رستی  ڕێژیمی  بۆ  نه مان  ڕیسوایی و 

تیرۆریست په روه ری کۆماری ئیسالمیی ئێران. 
بژی کوردو کوردستان 

بنیاتی پشتیوانی له ڕێکخراوه  سینفی یه کانکه  بریتین له :
یه کیه تیی ژنانی دیموکڕاتی کوردستان 

یه کیه تیی الوانی دێموکڕاتی ڕۆژهه اڵتی کوردستان 
ئه نجومه نی زیندانی یه  سیاسی  یه کان 

کومیته ی خوێندکاریی حیزبی دێموکڕاتی کوردستان
26ی خه رمانانی 1391

به رامبه ر به  16 سپتامبری 2012

په یامی هاوبه شی بنیاتی پشتیوانی له  رێکخراوه  سینفی  و 
دێمۆکڕاتیکه کان به  بۆنه ی 25ی گه الوێژ67ه مین ساڵوه گه ڕی 

به ڕێز کاک خالیدی عه زیزی سکرتێریگشتییحیزبیدێموکڕات
ئه ندامانی به ڕێزی ده فته ری سیاسی وکۆمیته ی ناوه ندی!

له   حیزب  الیه نگرانی  ئه ندامان و  تێکۆشه ران! 
نێوخۆوده ره وه ی واڵت!

شه ست و  جێژنی  به شدارانی  خۆشه ویسته کان و  میوانه  
دێمۆکڕاتی  حیزبی  دامه زرانی  ساڵڕۆژی  حه وته مین 

کوردستان!
رێکخراوه   گشتیی  به ڕێوه به ریی  کۆمیته ی  ناوی  به  
هه موو  الیه ن  له   نوێنه رایه تی  به   سینفی یه کان و 
پیرۆزبایی  پڕبه دڵ  الیه نگرانیشیانه وه ،  ئه ندامان و 
حیزبی  دامه زرانی  ساڵه ی  حه وته مین  شه ست و  جێژنی 
دێمۆکڕاتی کوردستانتان لێ ده که ین. پیرۆزبایی له  خۆمان، 
خه باتگێڕی  شۆڕشگێڕو  خه ڵکی  هه موو  له   ئێوه و  له  
له   مێژوویی یه دا،  بیره وه ری یه   له و  ده که ین و  کوردستان 
به رامبه ر گیانی پاکی دامه زرێنه رانی حیزب و له  سه رووی 
هه روه ها  محه ممه د،  قازی  نه مر  پێشه وای  هه مووانه وه  
به رامبه ر کاروانی دوورو درێژی شه هیدانی شه ست و  له  
حه وت ساڵ خه بات و تێکۆشانی حیزبه که مان، سه ری رێزو 

وه فاداری داده نوێنین.
به ڕێزان! 

بێ پایانی  رێزی  ساڵوو  پیرۆزه دا  بۆنه   له م  بده ن  ئیزنمان 
شێره ژنانه ی  الوو  کیژو  ئه و  پێشکه شی  خۆشمان 
که   خۆڕاگرانه ی  زیندانی یه   ئه و  هه روه ها  کوردستان  و، 
بکه ین  ئاخوندیدان   رێژیمی  چاڵه ڕه شه کانی  له   هه نووکه  
به   گه له که مان و،  مێژووی  قۆناغه کانی  هه موو  له   که  
سه ره کیی  هێزی  که   دواییدا  ده یه ی  سێ  له و  تایبه تی 
خه باتگێڕانی مه یدانی به ره نگاریی شۆڕشگێڕانه ی حیزب و 
توێژێکی  هه ر  له   زیاتر  هێناوه و  پێک  گه له که مانیان 
بۆ  خه بات  ئااڵی  به رزراگرتنی  له   کۆمه ڵه که مان  دیکه ی 
وه دی هێنانی ئاوات و ئامانجی گه له که ماندا رۆڵیان  بووه .

پڕ  مێژووی  بێ وچان و  خه باتی  ساڵ  حه وت  شه ست و 
مێژووی  دێمۆکڕات،  حیزبی  سه روه ریی  ده سکه وت و  له  
خه بات  کۆنه په ر ستی و  دیکتاتۆڕی و  ده گه ڵ  به ربه ره کانی 

دێمۆکڕاسیدا  ئازادی و  ئاشتی و  وه دی هێنانی  پێناوی  له  
شانازی یه کی گه لێک مه زنه  بۆ ئه و حیزبه . ئه و شانازی یه  
رێبه رانی  سه ربه رزانه ی  چوونی  به   بێ وێنه یه ،  گه وره و 
سه ر  به   قوربانگه کانیان ،  سێداره و  په تی  بن  بۆ  حیزب 
به ندیخانه و  له   رۆڵه کانی  دانه نواندنی  سه ر  نه ک  دانان 
ئه شکه نجه گاکانی هه ر دوو رێژیمی پاشایه تی و ئاخوندیدا ، 
به  گیان به خشینی هه زاران تێکۆشه رو ئه ندام و الیه نگری 
ده ردی  ته حه ممول کردنی  به   به رخۆداندا ،  سه نگه ری  له  
به   وه فاداره کانی  و  رۆڵه   دووره واڵتیی  تاراوگه نشینی و 
ره نج و ماندوویی نه ناسی له  گوتن نه هاتووی هه زاران که س 
خۆشه ویسته کانی  دۆست و  دێمۆکڕات  دێمۆکڕات و  له  

کوردو کوردستان، وه ده ست هاتوه . 
به شداربووانی ئازیز! 

یه کیه تیی الوان به رهه م و ده سکه وتی حیزبی دێمۆکڕاته  که  
به  هه وڵ و هیممه تی رێبه رانی و، له  سه رووی هه مووانه وه  
پێشه وا قازی، وێڕای یه کیه تیی ژنانی دێمۆکڕاتی کوردستان 
دامه زرا. دامه زرانی ئه م دوو یه کیه تی یه  له و سه رده مه دا 
کورددا  مێژووی  له   سینفی  رێکخراوی  ئه زموونی  یه که م 
بیری  سیاسی و  تێگه یشتوویی  نیشانه ی  الیه ک  له  
پێشکه وتن خوازانه ی رێبه ریی حیزب و کۆماری کوردستان  و 
له  الیه کی دیکه شه وه  ده رخه ری ئاستی دێمۆکڕات بوونی 
ئێمه ش  خۆیه تی  جێی  هه ربۆیه   رێبه رانیه تی،  حیزب و 
شه ست و  مێژووی  به   شانازی  که   رابگه یه نین  لێره وه  
حه وته مین ساڵی دامه زرانمانه وه  ده که ین. یه کێکی دی له و 
ده سکه وت و شانازی یانه ی حیزبی دێمۆکڕات گرینگی دان 
نه خوێنده وارو  کۆمه ڵگای  خوێنده وارکردنی  خوێندن و  به  
خوێندن  درێژه دانی  بۆ  خوێندکاران  ناردنی  هه روه ها 
که   بکه ین  یاد  له   ئه وه ش  نا بێ  بوو.  واڵت   ده ره وه ی  له  
بێ حورمه تی نه کردن  نه گیران و  ده ربڕین و  بیروڕا  ئازادیی 
له   دیکه   یه کێکی  بیروڕا  ده ربڕینی  له سه ر  که س  به  

شانازی یه کانی حیزبی دێمۆکڕاته .
مه ده نی،  رێکخراوێکی  سه ره کیی  ئه رکی  هه رچه ند 
کۆمه اڵیه تی یه کانه ،  سینفی و  کێشه   به   گرینگی دان  
له   ئاماده بوون   پێویستیی  کوردستان و  بارودۆخی  به اڵم 

ئه و  نه ته وه که ماندا،  رزگاری خوازانه ی  خه باتی  جه رگه ی 
هاوشانی  که   باوه ڕه   ئه و  سه ر  هێناوه ته   یه کیه تی یانه ی 
سیاسی و  خه باتی  مه یدانی  بێنه   دێمۆکڕات  حیزبی 
کیژو  سه دان  به   پێناوه ش دا  له م  نه ته وایه تی یه وه و 
به رزه کانی  ئامانجه   قوربانیی  بوونه ته   شۆڕشگێڕ  الوی 

بزووتنه وه ی رزگاری خوازانه ی کورد.
هاوڕێ یانی هێژا!

رۆژهه اڵتی  دێمۆکڕاتی  الوانی  یه کیه تیی  وه ک  ئێمه  
کوردستان و  دێمۆکڕاتی  ژنانی  یه کیه تیی  کوردستان، 
کوردستان  رۆژهه اڵتی  سیاسیی  زیندانی یانی  ئه نجومه نی 
له   نه ته وه یی دێمۆکڕاتیک  له  خه باتی  پشتیوانیی خۆمان 
رۆژهه اڵتی کوردستان ده رده بڕین و لێره وه  په یمان ده گه ڵ 
حیزبی دێمۆکڕاتی کوردستان نوێ ده که ینه وه و پێمان وایه  
درێژه ده رو  داوه  نیشانی  کرده وه   به   ئێستا  تا  هه روه ک 
ئازادی خوازانی  شه هیدان و  هه موو  رێبازی  وه فاداری 
رێبازی  به   له مه و دواش هه روا وه فادار  بووه ،  گه لی کورد 
له   خۆی  نه ته وایه تیی  خه باتی  به   درێژه   شه هیدان 

رۆژهه اڵتی کوردستان ده دا. .
ساڵو له  هه موو ئازادی خوازان و کیژو الوانی ژیرو وریای 

نه ته وه که مان!
ساڵو له  خۆڕاگریی زیندانی یانی سیاسیی نه ته وه که مان که  

له به رده م هه ر چه شنه  مه ترسی یه ک دان!
ساڵو له  گیانی پاکی هه موو شه هیدانی رێگای ئازادی!

دامه زرانی  ساڵڕۆژی  گه الوێژ،  25ی  بێ  پیرۆز  به رزو 
حیزبی دێمۆکڕاتی کوردستان!

یه کیه تیی الوانی دێمۆکڕاتی رۆژهه اڵتی کوردستان
یه کیه تیی ژنانی دێمۆکڕاتی کوردستان 

ئه نجومه نی زیندانی یانی سیاسیی رۆژهه اڵتی کوردستان
25ی گه الوێژی 1391ی هه تاوی
15ی ئاگۆستی 2012ی زایینی

پەیامەکان
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ئاماده بووانی به ڕێز!
الوانی خۆڕاگرو واڵتپارێز

یه کیه تیی  کۆنگره ی  شه شه مین  به شداری  خۆشه ویستانی 
الوانی دێموکڕاتی ڕۆژهه اڵتی کوردستان!

به ڕێوه به ریی   هه یئه تی  له الیه ن   ، گه رم   ساڵوێکی  به  
به بۆنه ی   ، کوردستانه وه   دێموکڕاتی  ژنانی  یه کیه تیی 
پیرۆزبایی و  کۆنگره که تانه وه   شه شه مین  پێکهێنانی 

ده سخۆشی یه کی گه رمتان پێشکه ش ده که ین.
له    ، کوردستان  رۆژهه اڵتی  دیموکڕاتی  الوانی  یه کیه تی 
دێموکراتی  حیزبی  ڕێزه کانی  له   ئه مڕۆ  تا  دامه زرانیه وه  
ڕزگاریخوازانه ی  خه باتی  له   دیاری  ده ورێکی  کوردستاندا 
ئه م  تێکۆشه ری  ڕۆڵه ی  ده یان  به   هه بووه و  گه له که یدا 
به   بوون  چه کداریدا  خه باتی  گۆڕه پانی  له   ڕێکخراوه یه  
فیدای ئامانجه کانی گه له که یان، که  هه موو ئه مانه    شیاوی 
ڕێزو به رزنرخاندنه  . هیوادارین که  کۆنگره که تان  بتوانێ 
هه نگاوێکی مه زن بێ بۆ زیاترچاالک بوونی ڕێکخراوه که تان 
کاری  پالنی  به رنامهو  داڕشتنی  به   بتوانن  داهاتووداو  له  
تۆکمه و سه رده میانه  کاریگه ریی زیاترتان له  سه ر ئالوگۆڕه  
کوردهه بێ.  گه لی  ڕزگاری خوازی  ڕه وتی  خێراکانی 
لێبوورده یی  گیانێکی  به   ئاوه اڵوهو  بیری  به   هیوادارین 
به ره و  بنێن  هانگاو  هه ڵ بسه نگێنن و  خۆتان  ڕابردووی 
بیر  لێوه شاوه یی یه وه   تواناو  وزه و  به   بتوانن  پێشه وه و 
الوانی  خه باتی  بزووتنه وهو  به هێزکردنی  چۆنیه تیی  له  
ساڵیانێکی  داخه وه   به   بکه نه وه .  کوردستاندا  له   کورد 
کوردستان  رۆژهه اڵتی  له   کورد  الوانی  ژنان و  که   زۆره  
ئاخوندی یه وه   سه ره ڕۆی  دیکتاتۆرو  ده سه اڵتی  هۆی  به  
تووش بوون  هاتوون و  به ش مه ینه تی  هه اڵواردن و  تووشی 
به  ماده سڕکه ره کان ، بێکاری ، هه ژاری ، خه مۆکی ، هه وڵ 
بۆ خۆله نێوبردن و به  ده یان خه ساری دیکه ی کۆمه اڵیه تی 
، هه ر بۆیه  ئه رکی ئێمه ی ژن و  ده ست و داوێنی گرتوون 
به   گه یشتن  بۆ  شۆڕشگێر  ناسیونالیست و  الوانی  ئێوه ی 
چاره نووسی  کردنی  دیاری  به رحه قه کانمان و  ڕه واو  مافه  
، ئه رکێکی قورسه و وشیاری و  به  ده ستی  خۆمان   خۆمان 

له  خۆبووردوویی ده خوازێ.
ماوه ی  له   پێ دا،    ئاماژه مان  وه ک  هه ر  به ڕێزان   
هه زاران  به   ئیسالمیدا  کۆماری  رێژیمی  ده سه اڵتداریی 
الوی ئازادیخوازی گه له که مان له  چاڵه  ڕه شه کانی ڕێژیمداو 
له  ژێر ئه شکه نجه و زه بروزه نگ و سێداره دا شه هید بوون 
، به اڵم به و حاڵه ش ئه وه ی   جێگای سه ربه رزی یه  ئه وه یه  
الوانی  نه ی توانیوه   ڕژێم  ئه مانه   ته واوی  سه ره ڕای  که  
بکا،  ده سته وه ستانیان  بێنێ و  به چۆکدا  نیشتمانه که مان 
به  پێچه وانه  کچان و کوڕانی الوی کوردستان رۆژ  به ڵکوو 
له  دوای رۆژ زیاتر له  به رامبه ر ئه و ڕێژیمه دا ڕاده وه ستن و 

له  سه ر داوا ڕه واکانی خۆیان پێ داگر ن .
شه شه مین  گرتنی  پیرۆزبایی  دیکه   جارێکی  کۆتاییدا  له  
کۆنگره یه کی  ئاواته خوازین   لێ ده که ین و  کۆنگره که تان 

پڕده ستکه وت و سه رکه وتوو بێ . 
سه رکه وێ خه باتی ڕزگاری خوازانه ی گه له که مان                                  
الوانی  یه کیه تیی  کۆنگره ی  شه شه مین  بێ  سه رکه وتوو 

ڕۆژهه اڵتی کوردستان
دێموکڕاتی  ژنانی  یه کیه تیی  به ڕێوه به ریی  ده سته ی 

کوردستان 
17ی گه الوێژی 1391ی هه تاوی

 7ی ئاگوستی 2012ی زایینی

پێکهێنانی کۆبوونه وه یه ک بۆ خاتوو زڵێخا جه شنی
ڕێکه وتی 18ی خه رمانانی 1391ی هه تاوی، له  الیه ن به شی ته شکیالتی یه کیه تیی ژنانی دێموکڕاتی کوردستانه وه ، کۆبوونه وه یه ک بۆ به ڕێز خاتوو زڵێخا جه شنی، ئه ندامی به ڕێوه به ریی 

پیشووی یه کیه تیی ژنان پێک هات.
ئه م کۆبوونه وه یه  له  ژێر ناوی ”باری ده روونی و ڕه وشتی کۆمه اڵیه تیی ژن“ به ڕێوه چوو، که  خاتوو زڵێخا له  چه ند الیه نه وه  باسی له  توێکاریی باری ده روونیی ژن کردو له  به شێک له  
قسه کانیدا گوتی: ”هه ر مرۆڤیک باری ده روونی و خۆشه ویستی چه نده  له  یه ک نزیک بێت، به و مه رجه ی ئه گه ر باری ده روونیی باش بی، ئه وه  باری له ش ساغییشی باش ده بێ“. خاتوو 
جه شنی سه باره ت به  چۆنیه تیی ئاماده یی بۆ به ربه ره کانی له گه ڵ ڕووداوه  چاوه ڕوان نه کراوو ناخۆشه کان گوتی: ”نابێ هه موو کات به  ته مای هه واڵی دڵخۆشکه ر بین، هه ر سات و کاتێک 

ده بێ چاوه ڕوانی ڕووداوو هه واڵی ناخۆشی بین و ده بێ به  وره به رزی و نه به زی یه وه  شان وه به ر ئه وجۆره  بابه تانه  بده ین و به رامبه ریان بوه ستینه وه ”.
له  کوتایی کۆبوونه وه که دا چه ندین به شداربوو به  پیشنیارو تێبینی یه کانیان، کۆبوونه وه که یان ده وڵه مه ند تر کرد.

هەواڵ

په یامی یه کیه تی ژنان به  بۆنه ی گیرانی شه شه مین کۆنگره ی یه کیه تی 
الوان
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پێکهێنانی کۆڕێکی شیعر بۆ خاتوو کوێستان عومه رزاده 
مافی مرۆڤی کوردستان،  باوکی  که بوودوه ند  به ڕێز محه ممه د سه دیق  گیراوی سیاسی  له   پشتیوانی کردن  ڕێزلێنان و  به  مه به ستی  ژنانی دێموکراتی کوردستان  یه کیه تیی 
سه ر له به یانیی ڕۆژی سێ شه ممه  ڕێکه وتی 26ی پووشپه ڕی 1391ی هه تاوی له  یه کێک له  ساڵۆنه کانی ده فته ری سیاسیی حیزبی دێموکراتی کوردستان کۆڕێکیخنجیالنه ی 
کوردستان و  دێموکراتی  ژنانی  یه کیه تی  ڕێكخراوی  ئه ندامانی  له   کۆمه ڵێک  که   ئاماژه یه   شیاوی  هێنا.  پێک  عومه رزاده   کوێستان  هه ست ناسک  خاتوونی  بۆ  شێعریی  
که سایه تی و میوانانی بانگهێشت کراو، به شداری کۆڕه که  بوون. خاتوو کوێستان به  خوێندنه وه ی کۆمه ڵێک شێعری هه ست بالوێن ئارامی و هێمنیی به سه ر به شداربوون له  

کۆڕه که دا زاڵ کردبوو. ئه م کۆڕه  شێعره  پاش تێپه ڕکردنی کاتژمێرێک کۆتایی پێ هات .

سه ردانی به ڕێوه به ریی یه کیه تیی ژنان له  بنکه ی 
یه کیه تیی الوان

شه هێن  په یڕه وان و  گه الوێژ  حه داد  ،  به ڕێزاننه سرین  له   پێکهاتوو  کوردستان  دێمۆکڕاتی  ژنانی  یه کیه تیی  هه یئه تێکی  هه تاوی   8/6/1391 ڕێکه وتی  چوارشه ممه   رۆژی 
سه رکه وتنی  پیرۆزبایی  مه به ستی  به ڕێوه به ری،به   جێگری  ئه ندامانی  به هاری   فریشته   عیسانیژاده و  ئایشه   حه بیب زاده ،  مه ندانه   به ڕێوه به ری و  ئه ندامانی  مورته زازاده  
شه شه مین کۆنگره ی یه کیه تیی الوانی دێموکراتی کوردستان سه ردانی بنکه ی یه کیه تیی الوانیان کردو له الیه ن به ڕێزان مه نسوور سه ممار سکرتێری پێشووی الوان، سامان 
فه قێنه بی سکرتێرو سه ید جه الل ساڵحی جێگری سکرتێر، سمکۆ عوسمانی و هه اڵڵه  عه بدوڵاڵهی و ئاره ش لۆڕستانی و حاته م ره سووڵ پوور ئه ندامانی به ڕێوه به ری، ئازاد 
وێرای  دیداره دا  کرا.له م  پێشوازیی   یه کیه تیی الوان،  کادری  به ڕێوبه ری و سیامه ند شێخه پوور  ئه ندامانی جێگری  ئاره زوو عه زیزی  محه ممه دزاده و سروشت مووساپوورو 

هێنانه ئارای چه ند باس و  ئاڵوگۆڕی بیروڕاو، هه روه ها باس له  هاوکاریی زیاتری نێوان هه ردوو رێکخراوی یه کیه تیی ژنان و یه کیه تیی الوان کرایه وه .
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کارو چاالکیاکانی ئه ندامانی یه کیه تی ژنانی دێموکڕاتی 
کوردستان له  ده ڤه ری سۆران

ڕێکه وتی 16/5/1391ی هه تاوی ئه ندامانی یه کیه تیی ژنانی دێموکڕاتی کوردستان به شداریی له  کۆبوونه وه ی رێکخراوه  سنفی و مه ده نی یه کانی ده ڤه ری سۆران به بۆنه ی 
تایبه تی له  سووریه  خه ریکه  ڕو ده ده ن و هه روه ها بۆ پشتیوانی له  بزاڤی ڕزگاری خوازی له  ڕۆژئاوای کوردستان و هاوده نگی له گه ڵ  ئاڵوگۆڕانه ی له  ناوچه که و به   ئه و 
گه لی کوردو داواکردنی یه کڕه نگی و یه کڕیزیی هێزه  سیاسی یه کان به  تایبه ت و گه لی کورد له  هه ر چوار پارچه ی کوردستان به گشتی و هه روه ها داواکردن له  سه رۆکایه تیی 
نێو کاروباری  (ئێران_ تورکیا) بۆ ئه وه ی ده ست نه خه نه   به تایبه تی  له  واڵتانی ده وروبه ر  له  ڕۆژئاواو داوا کردن  له  جوواڵنه وه ی کورد  هه رێمی کوردستان بۆ پشتیوانی 

ناوخۆی سووریه  گردبوونه وه یه کی گرینگیان پێک هێنا.
ئه و ڕێکخراوانه ی له م گردبوونه وه یه دا به شداربوون بریتیبوون له : 

یه کیه تیی ژنانی دێموکڕاتی کوردستان  .1
یه کیه تیی الوانی دێموکڕاتی ڕۆژهه اڵتی کوردستان  .2

یه کیه تیی الوانی دێموکڕاتی کوردستانی ئێراق  .3
رێکخراوی ئازادیی الوان  .4

ڕێکخراوی ڕابوون  .5
کۆمیته ی مه حللیی حیزبی شیوعی له  سۆران  .6

سه نته ری مه ستووره خان  .7

کۆبوونەوەی یەکیه تیی ژنانی دێموکراتی کوردستان له 
سویس

کوردستان  دێموکراتی  ژنانی  یەکیه تیی  کۆمیتەی   ٢٠١٢  /٨  /٢٦ شەممه  یەک  رۆژی 
له شاری بازل کۆبوونەوه.ئامانجی ئەو کۆبوونەوەیه چاالکترکردنی یەکیه تیی ژنان له 
سویس و به شداریی زیاتری ژنان له کۆرو کۆبوونەوهو یاده نەته وەیی و حیزبی یەکاندا، 
گێڕانی دەوری زۆرتر له بەرێوه بردنی مەراسیمەکان و هەوڵی ڕازی کردنی والتی سویس 

بۆ کردنەوەی قوتابخانەیەکی زمانی کوردی له شاری بازل بۆ منداالنی کورد .
شایانی باسه ئەم کۆبوونەوەیه نیزیک به 2 کاتژمێری خایاند.

کۆمیتەی یەکیه تیی ژنانی دێموکراتی کوردستان له سویس

بۆ ساڵی دووه م (مێركڵ) به هێزترین و كاریگه رترین 
خانمی جیهانه 

”فۆربیس“ی  گۆڤاری  ڕاپرسیی سااڵنه ی  ڕاپۆرت و  كرا.به گوێره ی  دیاری  له  جیهاندا  ئافره ت  كاریگه رترین  به هێزترین و  به   ئه ڵمانیا  ڕاوێژكاری  له سه ریه ك  دووه م  بۆ ساڵی 
ئه مریكایی ئه مساڵیش ڕاوێژكاری ئه ڵمانیا (ئه نجێال مێركڵ) به  به هێزترین و كاریگه رترین ئافره ت له  جیهاندا دیاری كراوه .له پاش ئه ویش وه زیری ده ره وه ی ئه مه ریكا خاتوو 

(هیالری كلینتۆن) هاتوه و له  پله ی سێیه میشدا سه رۆكی به رازیل (دیلما ڕۆسیڤ) دیاری كراوه .
ئه مه یش ساڵی دووه مینه  له سه ریه ك كه  (مێركل) ده بێته  پێشه نگی خانمه  به هێزه كانی جیهان.

به گوێره ی پێوه ره كانی ”فۆربیس“ كاریگه ریی گه وره ی له  چاره كردنی قه یرانه كانی ئورووپاو ڕاگرتنی هاوسه نگی له  یه كییه تیی ئه وروپادا،هه روه ك ڕۆڵی كاریگه رو گه وره ی 
ڕۆڵی  2012ـدا  یۆرۆی  له   هه ڵبژارده ی واڵته كه ی  بۆ  (مێركڵ)  گه وره كانی  هاندانه   هه روه ها  ئیتالیاداو  ئیسپانیاو  یۆنان و  له   دارایی  قه یرانی  قه باره ی  بچووك ردنه وه ی  له  

گه وره یان له  دووباره  هه ڵبژاردنه وه ی وه ك كاریگه رترین خانمی جیهاندا بینیوه .
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چاالكێكی بواری ژنان ڕه وانه ی زیندان كرا
تێپه ڕكردنی  بۆ  ژنان،  بواری  چاالكی  ڕۆژنامه نووس و  به نی یه عقووب،  ژیال 
حوكمه كه ی ڕه وانه ی زیندانی ئێڤین كرا.ئه م ڕۆژنامه نووسه ، له  مانگی جۆزه ردانی 
هه ڵبژاردنی  به   ناڕه زایه تی یه كان  سه ركوت كردنی  ڕووداوی  دوای  88ه وه   ساڵی 
ده ستگیرو  ئه موویی  ئه حمه دی  به همه ن  هاوسه ره كه ی،  له گه ڵ  سه رۆك كۆماری 
نه ته وه یی و  ئه منییه تی  دژی  به   تۆمه تیهه وڵدان  به   دا   89 ساڵی  له   دواتر 
نیزام به  ساڵێك زیندان و 30 ساڵ بێ به ش بوون له  كاری  چالكیی ته بلیغی دژی 
رۆژنامه نووسی مه حكووم كرا.ژیال له  حاڵێكدا بۆ تێپه ڕكردنی حوكمه كه ی ڕاپێچی 
ئه مساڵ  جۆزه ردانی  مانگی  ئه موویی،  ئه حمه دی  ها وسه ره كه ی  كه   كرا  زیندان 
ئه موویی،  ئه حمه دی  كه ره جگواسترابۆوه .به همه ن  ڕه جایی شاری  زیندانی  بۆ 
مه حكووم  زیندان  ساڵ   5 به   تارانه وه   شۆڕشی  دادگای  الیه ن  له   رۆژنامه نووس، 
ئێستادا ژماره یه كی زۆر ڕۆژنامه نووس و وێبالگ نووس به  هۆی تۆمه تی  كراوه .له  

ساخته كاری له  زیندان ده ستبه سه رن.

خۆسووتاندنی ژنێك له  سه رده شت
ژنێكی خه ڵكی شاری سه رده شت ئاگری له  جه سته ی خۆی به رداو كۆتایی به  ژیانی 
خۆی هێنا. به  پێی هه واڵه کان،  ڕۆژی شه ممه  ڕێكه وتی 11ی خه رمانان ژنێكی ته مه ن 
35 سااڵن به  ناوی جه واهێر ئاگری له  جه سته ی خۆی به رداو كۆتایی به  ژیانی خۆی 

هێنا.
كێشه و  هۆی  به   كه   بوو  سه رده شت  سووری  گرده   گه ڕه كی  خه ڵكی  جه واهێر 
بۆ  ڕووداوه كه   دوای  به رده داو  خۆیی  جه سته ی  له   ئاگر  بنه ماڵه یی  گیروگرفتی 
ڕێژه ی  زۆر بوونی  هۆی  به   به اڵم  ده گوازرێته وه   سه رده شت  شاری  نه خۆشخانه ی 

سووتانه كه ی گیانی له  ده ست ده دا.

دۆخی ناله باری به ندی ژنانی زیندانی مه راغه 
بەندی ژنانی زیندانی شاری مەراغە تەنیا یەك ژوورو دااڵنێكی بچووكی هەیەو زیاتر 
كوردپا،  هه واڵده ریی  ئاژانسی  ڕاپۆرتی  ڕاگیراوە.به پێی  تێدا  ژنیشی  زیندانیی   30 لە 
زۆر  زیندانه ی  ئه و  ژنانی  به ندی  دۆخی  مه راغه ،  زیندانی  له   ئاگادار  سه رچاوه یه كی 
نابه جێ  وه سف كردوه . زێنه ب بایزیدی یه كێك له  چاالكانی مافه كانی ژنانیش له  حاڵی 
حازردا له و به نده  ڕاگیراوه و ماوه ی حوكمه كه ی به سه ر ده با. ژماره ی زیندانی یانی ژنی 
ئه و به نده  15 هه تا 30 كه سه ، به اڵم تاقه  ژووری ئه و به نده  ته نیا جێگای 7 هه تا 8 
بۆته   ژنان،  به ندی  به رته سكی  ته نگه به رو  شوێنی  که   گوتنه   شیاوی  ده بێته وه .  كه س 

هۆی دروست بوونی كه ش و دۆخێكی ڕه وانیی نابه جێ  بۆ به ندی یه كان.
نه بوونی پێداویستیی سه ره تایی وه كوو، سرویسی پاك وخاوێنیی شیاو، شوێنی شیاو بۆ 
زیندانی یانی  ژیانی  زیندانی مه راغه ،  زیندانی یانی  پشوودان، خراپیی غه زاو خۆراكی 

ژنی ئه و زیندانه ی زۆر دژوارو ئاسته م كردوه .

خۆکوژیی کچێک له  ناوچه ی ورمێ
كچێكی تەمەن 18 ساڵ بەناوی ”فاتمە گوڵ محەممەدی“ خەڵكی گوندێکی سەر بە ناوچەی ”دۆڵ“ی ورمێ  بەهۆی کێشەی بنەماڵەیی یەوە په نای بۆ خۆکوژی بردوه و له  

ئه نجامدا گیانی لەدەست داوە.
ڕۆژی چوارشەممە ڕێكەوتی 8ی خەرمانانی 1391ی هەتاوی كچێكی تەمەن 18 ساڵ بەناوی ”فاتمە گوڵمحەممەدی“ كچی ئیدریس و خەڵكی گوندی ”ژاراوا“ی سەر بە 
ناوچەی ”دۆڵ“ی ورمێ  دەستی داوەتە خۆكوژی و گیانی لەدەست داوە. شیاوی گوتنه  که  له  سه ره تای ساڵی 1391ی هه تاوی یه وه  هه تا ئێستا،  له  ناوچه  جیاکانی ڕۆژهه اڵتی 

کوردستان 13 ژن په نایان بردۆته  به ر خۆکوژی.

سیغه  له  ئێرانه وه  بۆ باشووری عێڕاق
كە  بەشێوەیەك  پێ دەكرێ،  كاری  ئێران  وەك  لەواڵتێكی  ”سیغە“  دیاردەی  سااڵنێكە 
نوسینگەی تایبەتیی خۆی هەیە بۆ ڕیكخستنی كارەكانی و تۆماركردنی ناوی هاوسه ران و 
دەدرێ،  ئەنجام  خێزانیش  بەئاگاداریی  حاڵەتە  ئەم  جار  زۆر  هاوسەرێتیەكە،  مێژوی 
لەپاش ساڵی 2003وە ئەم دیاردەیە لەئێرانەوە پەڕیوەتەوە بۆ شارە شیعەنشینەكانی 
تائێستا  تەندروستی یەكانیش  سەرچاوە  ئاماری  بەپێی  كەربەالو  نەجەف و  وەك 
هەشتا كەس بەهۆی ئەم جۆرە هاوسەرگیری یەوە تووشی ئایدز بوون.ئەو ئامارانەی 
زیاتر  لەئێراندا  ئێستا  دەری دەخه ن  که   دەست كەوتوون  فەرمی یەكانەوە  لەسەرچاوە 
لە 250 هەزار مناڵ بوونەتە قوربانیی سیغەو لەعێراقیشدا هەرچەندە ئەم دیاردەیە 
ئه م  لەپەرەسەندندایە.  بەاڵم  رەتدەكرێتەوە،  تەماشا دەكرێ و  بێ  ڕێز  بە  لەكۆمەڵگادا 
نه  خۆشی  تووشی  سیغه وه   به  هۆی  زۆر  که سانێکی  ئه وه که   هۆی  ده بێته   دیارده یه  

ئایدز بن .

کچه  کوردێک پله ی یه که می له  کۆنکووری سه رانسه ریی 
ئێراندا وه ده ست هێنا

کچه  کوردێکی خه ڵکی شاری سنه  له  نێو یه ک ملیۆن و شه ست وپێنج هه زار به شداربووی تاقیکاری یه کانی کونکووری سه رانسه ریی ئێراندا پله ی یه که می وه ده ست هێنا. 
ڕێکخراوی ”سنجش آموزش کشور“ له  نوێترین ڕاگه یاندنی خۆیدا ناوی سه رکه وتووانی تاقیکاری یه کانی کونکووری سه رانسه ریی ئێرانی له  ڕشته کانی زانستی ئه زموونی، 

ئه ده بی، زانستی، بیرکاری و فه ننی، هونه رو زمان ڕاگه یاند.
یه ک ملیۆن و شه ست وپێنج هه زار به شداربووی تاقیکاری یه کانیکونکووری سه رانسه ریی ئێراندا، فه رزانه  ڕه حمانی خه ڵکی شاری سنه   به  پێی ئه م ڕاگه یه ندراوه ، له  نێو 
پله ی یه که می له  گرووپی زانستیدا وه ده ست هێنا. به  بۆنه ی وه ده ست هێنانی سه رکه وتووانه ی پله ی یه که م له  تاقیکاری یه کانی کونکووری سه رانسه ری له  الیه ن خاتوو 

فه رزانه  ڕه حمانی یه وه ، یه کیه تیی ژنانی دێموکراتی کوردستان پیرۆزبایی له  خاتوو فه رزانه و بنه ماڵه و که س وکارو هاوپۆله کانی ده کا.
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مجهز شدن به سالح «آگاهی» برای مقابله با خشونت 
علیه زنان

با خشونت  برای مقابله خردمندانه و مسالمت   آمیز 
لوازم و  زنان،  علیه  سیستماتیک  گسترش   یابنده و 
نخست،  گام  در  که  شود  تدارک  باید  مقدماتی 
تاریخی،  منحوس  پدیده  این  از  شناخت  و  آگاهی 
هر  از  پیش  است.  آن  نفوذ  عمل و  شیوه   های  و 
چیز، ضروری ست که ما مدافعان صلح و مسالمت 
متوجه باشیم که اعمال خشونت علیه زنان در واقع 
مادر  زمانکه  آن  از  می   شود،  آغاز  جنینی  دوران  از 
یا  نباشد.»  یا پدر آرزو می  کند «کاش بچه   ام دختر 
تولد  از  پس  می   شود.  سقط  بودن  دختر  دلیل  به 
نیز به دلیل دختربودن مورد تحقیر قرار می   گیرد و 
کلیشه   های  به   واسطه   ی  زندگی   اش  سالیان  طول  در 
متحمل  را  محدودیت   هایی  جنسیتی،  مرسوم 
زن  یا  و  دختر  عنوان  به  موارد  اغلب  در  می   شود. 
مورد خشونت جنسی و مزاحمت   های خیابانی قرار 
فقط  و  می   شود،  اجباری  ازدواج  به  وادار  می   گیرد. 
از طریق قوانین تبعیض   آمیز،  به خاطر زن بودنش 
از طریق سنت   های پدرساالر و باورهای مردمحور، 
مورد تحقیر و خشونت قرار می   گیرد. پس از ازدواج 
از  نیز در بسیاری موارد و گاه به بهانه   های واهی 
حقوق جنسی و حتی باروری، محروم می   شود. در 
و  رنگارنگ  تبعیض   های  شاهد  هم  جامعه  پهنه   ی 
خشونت اعمال شده بر زنان (در محیط   های شغلی 

و فضاهای تحصیلی، و ...) هستیم.
تعریف خشونت

چه  و  چیست  خشونت  که  ببینیم  ابتدا  در  اما 
می   توان  موجز  و  خالصه  طور  به  دارد.  تعریفی 
هدف  با  که  است  رفتاری  خشونت  که:  گفت 
جسمی،  به   گونه   های  دیگری،  به  رساندن  آسیب 
از  ممانعت  مالی،  محدودیت   های  تحمیل  روانی، 
فردی،  توانایی   های  ارتقای  و  شغلی  پیشرفت   های 
او  می   دانیم  درصورتی  که  ـ  دیگری  به  بی   اعتنایی 
گفته   ... و  ـ  است  نیازمند  ما  حمایت  و  توجه  به 
می   شود. عامل اصلی خشونت عليه زنان را می   توان 
مرد  با  زن  برابری  از  مانع  که  يافت  تبعيضی  در 

در  هم  خشونت  می   شود.  زندگی  سطوح  همه  در 
تبعيض ريشه دارد و هم به آن دامن می   زند. حوزه ی 
محیط   های  در  مخرّب،  پدیدهی  این  عملکرد  دیگر 
خانوادگی و خصوصی است یعنی در محیط   هایی که 
هنوز و در بسیاری از جوامع اساساَ یک قلمرو مردانه 
بی   شماری  ناهنجاری   های  و  فجایع  مسبب  و  است 
بنابراین  می   آید.  حساب  به  زنان  روزمره  زندگی  در 
را  متعددی  حوزه   های  و  ابعاد  زنان  علیه  خشونت 
شامل می  شود اما اگر بخواهیم برای سهولت شناخت 
این پدیده، آن را دسته   بندی کنیم می   توان گفت  از 
اصلی  گستره   ی  سه  در  کلی  طور  به  پدیده  این  که 
پهنه   ی  زندگی زنان، فعال است: عرصه   ی خانوادگی، 
جامعه (در محیط کار و اماکن عمومی)، و باالخره 
از سوی دولت   ها و نهادهای قدرت رسمی. در حوزه 
اجرای  و  از طریق وضع  دولت   ها خشونت  عملکرد 
سهمیه   بندی   های  و  زنان  علیه  تبعیض   آمیز  قوانین 
محدودیت   ها  و  موانع  ایجاد  طریق  از  یا  جنسیتی، 
عرصه   های  در  زنان  مشارکت  و  حضور  راه  سر  بر 
تصمیم   گیری   های  و  تصمیم   سازی  قانون   گذاری، 
یا  فرهنگی،  و  اقتصادی  اجتماعی،  سیاسی،  کالن 
نکته  می   شود.  اعمال  زندان   ها     و  بازداشتگاه   ها  در 
غم   انگیز این   جاست که در بازداشتگاه   ها و زندان   ها، 
زنان عالوه بر آن که همچون مردان مورد شکنجه و 
سرکوب قرار می  گیرند متاسفانه به دلیل جنسیت   شان 
نیز مورد آزارهای جنسی مضاعف واقع می  شوند. به 
مستقیم  به طور  دختران  و  زنان  مواردی،  در  عالوه 
مورد  نیز  قانون  مجری  نهادهای  مسوالن  سوی  از 

خشونت قرار می   گیرند.
یاد  مورد  در هر سه  اعمال خشونت  از دالیل  یکی 
قدرت  ابزارهای  داشتن  اختیار  در  می   توان  را  شده 
دانست  مردان  توسط  فرهنگی  و  سیاسی  اقتصادی، 
. به عالوه رابطه   ای مستقیم بین خشونت خانگی و 
ایران  مدنی  قوانین  دارد.  وجود  تبعیض   آمیز  قوانین 
ایجاد  اجتماع  در  نه  و  خانواده  در  نه  زنان  برای 
باید  قانون، زن  مثال طبق  به طور  نمی   کند.  امنیت 
به  حاضر  زن  اگر  که  این  یعنی  کند  تمکین  مرد  از 
به تمکین  را ”وادار“  او  نباشد مرد می   تواند  تمکین 

کند. این  جاست که اعمال خشونت قانونی می   شود.
زنان  جنسي  حقوق  و  باروري  حقوق  قوانین،  در 
به   كلي ناديده گرفته شده است. زنان از تبعیض های 
حق  طالق،  حق  نداشتن  مثل  جنسیت،  بر  مبتنی 
قضاوت  ، شهادت  ،حق انتخاب شغل و خروج ازکشور 
(بدون اجازه   ی همسر)، نابرابری در ارث و یا نابرابری 
در قانون مجازات به شدت رنج می   برند. شاید ذکر 
آنها  این نکته ضروری باشد که قوانینی که براساس 
یا  و  مستقیم  است  شده  سلب  زنان  از  حقوق  این 
قانون  مثال  به طور  دارند.  غیرمستقیم منشاء دینی 
دولتی  واقع خشونتی  در  اجباری،  و حجاب  پوشش 
از خشونت  های خانگی و خشونت  برخی  است که 
از  ناشی  وارد می   شود  زنان  به  اجتماع  در     هایی که 
مجازات  قانون   638 ماده  تبصره  بر طبق  است.  آن 
معابر  در  بدون حجاب شرعی  که  زنانی   » اسالمی: 
روز  ده  از  حبس  به  شوند  ظاهر  عمومی  انظار  و 
ریال جزای  پانصد هزار  تا  از 50 هزار  یا  ماه  دو  تا 
نقدی محکوم خواهند شد.»(1) به دلیل ماده قانونی 
حجاب تاکنون هزاران زن مورد خشونت قرار گرفته ، 
دستگیر، زندانی و یا جریمه نقدی شده   اند و یا حتی 

مجبور به ترک وطن شده   اند.
قتل   های ناموسی هم پدیده   ی ویرانگری است که به 
پشتیبانی قوانین و مقرراتی که این قتل   ها را توجیه و 

یا حتی حمایت می   کند رخ می   دهد. در قانون 

کوردێك لە نۆڕوێژ ژنەکەی کوشت و منداڵەکەی 
بەسەختی بریندارکرد

پیاوێكی كوردی دانیشتووی ئۆسلۆی پایتەختی نۆڕوێژ هاوسەری پێشووی و كوڕێكی (7) سااڵنەی دەداتە بەرچەقۆو ژنەكە به  هۆی سه ختیی برینه کانی ژیان لەدەست 
دەداو منداڵەكەشی به سه ختی بریندار دەبێ.

ئۆسلۆیەو  دانیشتووی شاری  باشووری کوردستان و  به  ڕه چه له ک خه لکی  که   پیاوێکی کورد  زایینی  - 2012ی    8   28- پێی سه رچاوه کانی هه واڵ، رۆژی سێشەممە  به  
ڕەگەزنامەی نۆڕوێژیی هەیە، هاوسەری پێشووی و كوڕێكی (7) سااڵنەی خۆی دەداتە بەرچەقۆ، ژنەكە لەبەر سەختیی برینەكانی لە نەخۆشخانە گیانی لەدەست ده داو 

كوڕەكەش به  سه ختی بریندار ده بێ.
پۆلیسی نۆڕوێژ ڕایگەیاند كە لەدوای (7) خولەك گەیشتوونەتە شوێنی ڕووداوەكەو دواتر بكوژەكەیان دەستگیرکردوه ، بەاڵم هۆكاری كوشتنەكەیان بۆ دەزگاكانی ڕاگەیاندن 

باس نه کردوه .

فارسی
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شخص  كه  است  شده  پيش   بيني  اسالمي  مجازات 
بدون  قتل شود  ويژه، مرتكب  در شرايطي  مي   تواند 
مجازات  قانون   61 ماده  طبق  شود.  مجازات  آن   كه 
عرض،  نفس،  از  دفاع  مقام  در  كس  «هر  اسالمي: 
تن  آزادي  يا  و  ديگري  يا  و  خود  مال  يا  و  ناموس 
يا  و  فعلي  تجاوز  هرگونه  برابر  در  ديگري  يا  خود 
خطر قريب   الوقوع عملي انجام دهد كه جرم باشد، 
در صورتي كه دفاع با تجاوز و خطر متناسب باشد 
به  نباشد و توسل  از حد الزم  ارتكابي بيش  و عمل 
قوای دولتي بدون فوت وقت در عمل ممكن نباشد 
و يا مداخله قوای مذكور در رفع تجاوز و خطر مؤثر 
 (2) نيست.»  مجازات  و  تعقيب  قابل  نشود،  واقع 
 »  : مي   گويد  نیز  اسالمي  مجازات  قانون   630 ماده 
هرگاه مرد همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبي 
 ، باشد  داشته  زن  تمكين  به  علم  و  كند  مشاهده 
مي  تواند در همان حال آنان را به قتل برساند و در 
صورتي  كه زن مكره باشد، فـقـط مـرد را مي تـوانـد 
مورد  اين  در  جرح  و  ضرب  حكم  برساند.“  قتل  به 
قضائیه  قوه  متاسفانه عملکرد  است.  قتل  مانند  نيز 
در اغلب موارد و حوادثی که به فاجعه   ی قتل   های 
ناموسی ختم می  شود دوگانه است. برای نمونه مرد 
حق دارد تحت عنوان دفاع از ناموس زنی را که مورد 
تجاوز، تعرض. و یا حتی مورد سوءظن قرار گرفته به 

قتل برساند. (ماده 630 و 61)
نیست  به  گونه دیگری است. کم  زنان  اما در مورد 
اخبار و آمار زنانی که چون در برابر تجاوز مقاومت 
ولی  رسانده   اند  قتل  به  را  متجاوز  شخص  و  کرده 
است.  کرده  صادر  اعدام  حکم  آن    ها  برای  دادگاه 
ریحانه  محاکمه   ی  به  می   توان  نمونه  برای  هم  باز 
جباری اشاره کرد یعنی دختری که به خواسته یکی 
از ماموران پیشین مبنی بر برقراری ارتباط جنسی تن 
نداد، و با یک ضربه چاقو وی را به قتل  رساند. سپس 
تردست  قاضی  ریاست  به  استان  کیفری   ۷۴ شعبه 

نمونه   ای   (3) کرد.  را صادر  ریحانه  به قصاص  حکم 
حقیقت   پژوه  فاطمه  اعدام  دوگانگی  این  از  دیگر 
دخترش  صدای  و  سر  با  شب  نيمه  در  وی   . است 
با صحنه تجاوز همسر  بیدار می   شود. که  از خواب 
و همسر  می   شود.  روبرو  دخترش  به  خود  صیغه   ای 
صیغه   ای خود را به قتل می   رساند. و با این که دوبار 
در سال  های 81 و 85 اجرای حکم اعدام وی متوقف 

می   شود. سرانجام در 6 آذر 87 اعدام شد. (4)
از  می   دهد  نشان  که  است  نمونه   هایی  فوق  موارد 
نظر قانون   گذار و مجری قانون، ناموس و دفاع از آن 
و  احکام  چنین  بر  تکیه  با  است.  مردان  به  منحصر 
قوانینی است که در موارد بسیاری به   اصطالح غيرت 
ناموس  را  زن  که  نادرست  باورهای  و  مردانگی  و 
خود می   دانند سبب مي�شود مردان خانواده انواع 
خانواده  درون  در  زنان  عليه  را  خشونت  مختلف 
اعمال نمايند. هرگاه زني مورد تجاوز قرار مي�گيرد 
دانسته  ننگ  را  مساله  اين  متاسفانه  او  خانواده� 
مجازات  پيگيری  و  قضايی  مراکز  به  رجوع  به   جای 
متهم از مجاری قانونی، دست به خشونت با قرباني 
به عالوه ساالنه هزاران  قتل وی مي�زنند.  و حتی 
آنها  از  بسیاری  که  می   گیرند  قرار  تجاوز  مورد  زن 
توسط نزدیکان از جمله برادر، پدر، عمو، دایی مورد 
تجاوز قرار می  گیرند. و به دلیل ترس ممکن است که 
هرگز در طول زندگی خود با کسی در میان نگذارند .
آمار و مستندات بسیار در رابطه با قتل   های ناموسی 
وجود دارد. از جمله بر اساس آمار در سال ۲۰۰۱ در 
ناموسی  قتل   های  در  را  زن جان خود  مجموع ۵۶۵ 
از دست داده   اند، و ۳۷۵ زن نیز اقدام به خودسوزی 
ایران تنها در  نموده   اند.(5) ”بر اساس گزارش پلیس 
سال ۱۳۸۸ در شهر اهواز ۱۵زن قربانی قتل ناموسی 
 ۸۸ سال  قتل های  کل  از   ۲۴٫۵٪ معادل  که  شدند 
سال  به  نسبت  آمار  این  البته  می شود،  اهواز  شهر 
۳۵درصد  اهواز  در  ناموسی  قتل های  میزان  که   ۸۴

بوده، کاهش یافته است. به گفته بازپرس شعبه ویژه 
قتل اهواز برخی آداب و رسوم «مانند لزوم ازدواج 
دخترعمو با پسرعمو یکی از دالیل این قتل ها است 
بیافتد منجر  اتفاق  این  از  اگر غیر  که برخی مواقع 
هم  ناموسی  قتل های  برخی  و  می شود».  قتل  به 
فقط بر مبنای سوء ظن صورت می پذیرد“.(6) مورد 
زیر نمونه ای از قتل   هایی است که براساس سوءظن 
انجام گرفته است. ”در اهواز مردی 60 ساله دختر 
مطلقه   اش را که گمان می  برد روابط تلفنی مشکوکی 
حین  در  جوان  دختر  این  کرد.  گور  به  زنده  دارد، 
زنده به گور شدن، بدون کمترین اعتراضی فقط به 
چهره پدرش که با بیل روی او خاک می  ریخت، نگاه 
می  کرد.“(7) ” نیمی از مقتوالن قتل  های خانوادگی را 
در ایران، زنان تشکیل می  دهند که توسط افراد درجه 

یک خانواده خود به قتل می  رسند“.(8)
که  است  حدی  به  ناموسی  قتل   های  گستردگی 
از  است.  کرده  عکس   العمل  به  وادار  را  مسئولین 
میرمحمدصادقی سخنگوی سابق  آقای  این   که  جمله 
قوه   ی قضائیه، از افزایش قتل و آزارهای جسمی زنان 
جوان خبر داد و اعالم کرد که ” در ۳ سال اخیر شمار 
تحویل  قانونی  پزشکی  به  دخترانی  اجساد  زیادی 
به  خود  مرد  دوستان  یا  بستگان  توسط  که  شده اند 
قرار  جسمی  شدید  آزارهای  مورد  یا  رسیده   اند  قتل 
گرفته اند“. (9) با اتکا به چنین قوانینی است که در 
و  کرمان  تهران،  مشهد،  شهرهای  در  اخیر  سال   های 
کرج زنان بسیاری طی قتل  های زنجیره   ای جان خود 
اعالم  خود  از  دفاع  در  قاتلین  داده   اند.  دست  از  را 
می   کردند که مقتولین اعمال منافی عفت انجام داده 

و مهدورالدم بوده   اند .
مجازات  قانون   ۲۲۰ ماده  اساس  کُشی:بر  فرزند 
اسالمی، پدر و جد پدری که فرزند خود را بکشند، 

قصاص نمی   شوند.
براساس پژوهشی که توسط سمیرا کلهر انجام شد. و 

نتایج آن را در انجمن جامعه   شناسی دانشگاه تهران 
ارائه کرد نشان داد که : «قتل   های خانوادگی در سال 
به 7/51 درصد رسیده  در سال  از 5/41 درصد   ،86
فرزندکُشی  به  خانوادگی  قتل   های  درصد   15 است. 
خانوادگی  قتل  های  این  درصد   80 و  دارد  اختصاص 
درون خانه رخ داده است. در مجموع مطالعه اخبار 
462 قتل که بین سال  های 85 و 86 در یک روزنامه 
رسیده   اند  قتل  به  کودک   38 است،  شده  منتشر 
قتل  به  پدر  توسط  آنها  از  درصد   70 از  بیش  که 

رسیده   اند.“ (10)
مجازات سنگسار: مواد قانونی دیگری که خشونت را 
ترویج می کند. ماده 83و 102 قانون مجازات اسالمی 
هستند. در ماده 83 حکم سنگسار برای زنای محصنه 
تعیین شده است. و ماده 102 قانون مجازات اسالمی 
آمده  ماده  این  در  پردازد.  می  مجازات  نحوه   ی  به 
كمر  نزديكي  تا  سنگسار  هنگام  را  مرد   “– است 
مي   كنند  دفن  گودال  در  سينه  نزديكي  تا  را  زن  و 
را  قربانی  ماده  این  اساس  مي   نمايند“بر  رجم  آنگاه 
درگودالی قرارداده و مردم را در وحشیانه   ترین نوع 
شکنجه و مجازات منجر به مرگ با پرتاب سنگ به 
این  به  .و  می   دهند  مشارکت  قربانی  صورت  و  سر 
وسیله انسان   های عادی جامعه را ترغیب می   کنند که 

درقتلی دسته   جمعی شرکت کنند .
”براساس   : تبعیض   آمیز  قوانین  معلول  همسرکُشی 
 66 کشور،  استان   15 در  همسرکشي  بررسي  نتايج 
اند و  درصد زناني که مرتکب قتل همسرشان شده 
اعتراف  اند  داشته  يا معاونت  امر مشارکت  اين  در 
مشاجره،  بارها  مشترک  زندگي  دوران  در  اند  کرده 
وجود  با  زنان  درصد   58 و  اند  داشته  آشتي  و  قهر 
جمله  از  داليلي  به  اند  داشته  طالق  قصد  اينکه 
مخالفت شوهر، والدين، وجود فرزندان و نياز مالي، 
زندگي را تحمل کرده و در نهايت صبر و تحمل شان 
بردن  بين  از  و  کشتن  جز  يي  چاره  و  آمده  سر  به 

همسر خود پيدا نکرده اند.“(11)
برای  تحقیقی  نیز  افشاری  علی  و  جعفرسخاوت 
اوین  زندان  در  زنان  اصلی همسرکشی  دلیل  کشف 
انجام دادند. نتایج این تحقیق نشان می   دهد. که،“ 
نداشتن حامی در زندگی و وجود محرک   های منفی 
فشارهای  همچنین  است.  قاتل  زنان  ویژگی  های  از 
ارتباط  و  زنان  در  منفی  احساسات  وجود  و  روحی 
با بزهکاران از عوامل اصلی در وقوع پدیده همسر 
کشی است. به عالوه عوامل فردی و مشکالت ناشی 
اجتماعی و خانوادگی و عوامل ساختاری  از شرایط 
جامعه در بروز این مساله نقش داشته است“. (12) 
اجباری  ازدواج  و  مردان  به  طالق  جانبه  یک  حق 

مهم   ترین عامل شوهرکشی در ایران است .
خشونت خانگی

زندگي  طول  در  را  خشونت  گوناگون  انواع  زنان 
اعالمیه  یک  ماده  در  مي کنند.  تجربه  خود  روزمره 
 : که  است  آمده  زنان»  علیه  «منع خشونت  جهانی 
خشونت علیه زنان به معنی هر عمل خشونت   آمیز 
یا  رساندن  آسیب  به  که  است  جنس  اساس  بر 
رنجاندن جسمی، جنسی یا روانی زنان منجر بشود، 
یا احتمال می رود که منجر شود، از جمله تهدیدات 
یا اعمال مشابه، اجبار یا محروم کردن مستبدانه زنان 
زندگی  خلوت  در  یا  عموم  منظر  در  که  آزادی،  از 
خصوصی انجام شود. در جوامع مردساالر زنان انواع 
گوناگون خشونت را در سرتاسر چرخه    ی زندگي خود 

تجربه می کنند.
خانه که باید امن   ترین مکان باشد گاه به خطرناک  ترین 
می   شود.  تبدیل  خشونت  اعمال  برای  ممکن  مکان 
خشونت  اعمال  که  می  دهند  نشان  شواهد  و  آمار 
هدف  با  فیزیکی  یا  و  روانی  خشونت   های  از  اعم 
اعمال قدرت و کنترل انجام می   شود. بر اساس  گزارش 
سازمان بهزيستی ايران در سال ۱۳۸۴، طی شش ماه، 

هشت هزار مورد خشونت خانگی عليه زنان گزارش 
 ۴۴ حدود  روزانه  متوسط  به   طور  يعنی   ، بود  شده 
این  است،  مسئوالن  رسیده  به  اطالع  خشونت  مورد 
اعمال خشونت  موارد  از  بسياری  که  است  درحالی 
.(13) یک آمار  نهادهای رسمی گزارش نمی   شود  به 
نیمه رسمی نشان می  دهد که “دو  جامعه شناختی 
یک  و  خانگی  خشونت  دچار  ایرانی  زنان  از  سوم 
ناراضی هستند.” (14)  از جنسیت خود  آنها  چهارم 
در بررسی های انجام شده در مورد خودسوزی زنان 
،عامل اصلي خودسوزی زنان، اعمال خشونت بر آنان 

عنوان شده است.
خشونت  از  ناشی  خسارات  و  پیامدها  از  برخی 
خانواده  اعضای  میان  در  خشن  خانگی:رفتارهای 
خانواده  نهاد  بر  خشونت  معیوب  سیکل  تسلط  و 
اغلب  ـ و در  نتایج گوناگون و بسیار دردناک  طبعا 
اگر  می  گذارد.  جا  به  خود  از  ـ  جبران   ناپذیر  موارد، 
بخواهیم به طور خیلی خالصه، رئوس کلی پیامدهای 

خشونت   های خانگی را برشماریم می  توان به : 
پدیده   ي  بروز  و  دیگرکُشی  خودسوزی،خودکُشی،    

”شوهر کُشی“. 
  پایین آمدن بهداشت جسمی و روانی، طالق. 

  گرایش کودکان به بزهکاری مانند گرایش به اعتیاد، 
فرار از منزل و ارتباط با باندهای قاچاق مواد مخدر 

و یا دزدی. 
  فرار از مدرسه و اُفت تحصیلی. 

  ترویج و بازتولید فرهنگ خشونت   گرایی.
کانون  در  خشونت     بروز  عوامل  از  پاره   ای 
خانواده:وجود تبعیض و فرهنگ اقتدار و برتری   طلبی 
خشونت  بسترساز  و  سرمنشاء  خانواده  کانون  در 
است. در میان بسياری از خانواده � ها تبعيض ميان 
پذيرفته شده  و  عادی  امر  پسر، يک  و  فرزند دختر 
برتری  و  اقتدار  بر  مبنی  نادرستی  باورهای  و  است، 
مرد نسبت به زن وجود دارد .حتی زنان بسیاری هم 
اجتناب   ناپذیر  را  مرد  و  زن  بین  تبعيض  که  هستند 
تبعیض   آمیز  قوانین  وجود  می  دانند.  ضروری  یا  و 
مستقیم  غیر  یا  و  مستقیم  طور  به  که  قوانینی  و 
ترویج  حتی  یا  پشتیبانی  را  زنان  علیه  خشونت 
می  کند. این در حالی است که تبعیض علیه زنان به 
معنی نقض آشکار اصول برابری حقوق، و بی   حرمتی 
به شخصیت و کرامت انسان است. با توجه به این 
عامل  اصلی    ترین  که  گرفت  نتیجه  می   توان  موارد 
حال،  این  با  است.  «تبعیض»  خشونت،  سرآغاز  و 
پاره   ای از موارد وجود دارد که خشونت  های خانگی 

را تشدید و استمرار می   بخشند از جمله:
ــ عدم ”خودآگاهي“ زنان نسبت به حقوق فردی و 

اجتماعی   شان.
شایع  ترین  از  یکی  خشونت  نگه   داشتن  ”پنهان“  ــ 

علل خشونت خانگی است .
کنترل  و  قدرت  اعمال  برتری  طلبی،  اقتدارگرایی،  ــ 

دیگری.
و  قومی   ، مذهبی   ، سنتی  نادرست  باورهای  ــ 

قبیله   ای.
ــ فقر مالی، بحران   های خانوادگی، فقر فرهنگی.

ــ نگرش حذفی، عدم رواداری، و کم   تحملی به هنگام 
مواجهه با دیدگاه   های مخالف.

ــ وجود اختالالت روانی ـ شخصیتی در میان اعضای 
خانواده و بی   توجهی نسبت به مداوای آن.

خشونت  فرهنگ  ترویج  و  بخشیدن  مشروعیت  ــ 
از طریق رسانه   ها به ویژه برنامه   های تلویزیونی که 
آغشته به گفتارها یا صحنه   های خشونت   بار هستند، 
و نیز نمایش فیلم   هایی که تبعیض را ترویج و دامن 
هیچ   گونه  اعالم  بدون  برنامه   ها  این  پخش  می   زند. 

محدودیت سنی در ساعات پُربیننده شب.
پدیده   ی  عادی   سازی  و  دادن  جلوه  معمولی  ــ 

خشونت در زندگی روزمره .

راه   های برون   رفت از چرخه   ی خشونت
راه   های  که  آن  برای  و  کوتاه  نوشتار  این  پایان  در 
ـ حداقل  را  ویرانگر خشونت  از چرخه   ی  برون   رفت 
ادامه به رئوس کلی  ـ بشناسیم، در  تیتروار  به طور 
شماری از مهم   ترین راهکارهای موجود و تحقق   پذیر، 

اشاره می  کنم:
زنان  علیه  به خشونت  که  را  قوانینی  باید  دولت   ها 
دامن می   زند لغو کرده و قوانین غیر تبعیض   آمیز و 

مبتنی بر اعالمیه جهانی حقوق بشر وضع کنند .
به  رسیدن  برای  زنان  به  الزم  آموزش   های  ارائه 
خودآگاهی در مورد حقوق خود و شناخت مصادیق 

خشونت، و آموزش راه   های مقابله با خشونت.
تبعیض  به کنوانسیون رفع هر گونه اشکال  پیوستن 
را مغایر  این کنوانسیون  علیه زنان،( شورای نگهبان 
با اصولی از قانون اساسی و ضروریات دین اسالم در 
مواردی چون ارث، طالق، شهادت، سن بلوغ، حجاب 

و تعدد زوجات دانسته و آن را رد کرد ه است).
ادبیات  و  جنیستی  کلیشه   های  کامل  حذف 

خشونت   آمیز از کتاب   های درسی .
و  پیشگیرانه  راهکارهای  موظفند  دولت   ها 
و  اداری  سیاسی،  حقوقی،  جامع  دستورالعمل   های 
هرگونه  مقابل  در  را  زنان  از  حمایت  که  فرهنگی 
بنابراین  کنند.  تدوین  می   کند،  ترویج  خشونت 
اجرا  به  و  کنند  وضع  قوانینی  موطفند  دولت   ها 
لحاظ  به  هم  ـ  را  زنان  علیه  خشونت  تا  گذارند 
حقوقی و هم در عرصه   های مختلف زندگی ـ عمال 

مهار کنند .
اصالح دیدگاه جنسیتی و مشارکت کامل زن و مرد 
در همه عرصه   های زیست اجتماعی و یا خصوصی،

خشونت  به  راجع  جنسيتي  حساسيت  آموزش   هاي 
خانگي براي  خانواده   ها، خبرسازي و اجتماعي کردن 

اين مسئله.
انجام  و  مقاالت  انتشار  و  سمینارها  برگزاری  امکان 
توسط  روان   شناختی  و  علمی  و  اجتماعی  تحقیقات 
مرتبط  مسائل  زمینه  در  و حقوقی  اشخاص حقیقی 

با انواع خشونت .
اجرای مفاد و دستورالعمل   های اعالمیه جهانی «منع 

خشونت علیه زنان».
منبع : مدرسه  فمینیستی



٦٠ ژمارە ٥٩٣٥ ژمارە ٣٥

ڕێکه وتی 25 ی سێپتامربی 2012 زایینی کۆمه ڵێک له  ژنانی چاالکی رۆژهه اڵتی کوردستان نامه یه کی سه ر ئاوااڵیان 
له   که   ژنانی رۆژهه اڵت  داهاتووی  کۆنفڕانسی  بۆ  ئاماده کار  له  شێوازی هه ڵبژاردنی هه یئه تی  ڕه خنه   به  سه باره ت 
ده ره وه ی واڵت به ڕێوه  چووه باڵو کرده وه ، که  له  ڕێکه وتی 2012-10-6دا له  الیه ن ژنانی هه ڵبژێردراوبۆ کومیته ی 
ئاماده کاری کۆنفڕانسی سێهه می ژنانی رۆژهه اڵتی کوردستان  له  ده ره وه ی واڵت  وه اڵمی نامه ی ژنانی رۆژهه اڵتی 
کوردستان نیشته جێ له  باشوری کوردستان درایه وه  که  ئه مه ی خواره وه  ده قی نامه  کانه   . جێگای باسه  که  کۆنفڕانسی 
ژنانی رۆژهه اڵتی کوردستان ساڵێ جارێک له  له  الیه ن ژنانی چاالکی رۆژهه اڵتی کوردستان بۆ باس له  سه ر کێشه و 

گرفته کانی هه نووکه یی ژنانی رۆژهه اڵتی کوردستان و دۆزینه وه ی ڕێگا چاره کان به ڕێوه  ده چێ .

نامه یەیەکی سه رئاوه اڵ

ئاماده کاری  یئه تی  هه  و  به ڕێوه به ران  به ڕێزان، 
”کۆنفڕانسی سێهه می ژنانی  ڕۆژهه اڵتی کوردستان“! 

رۆژهه اڵتی  چاالکی  ژنانی  له   کۆمه ڵێک  ئێمه  
نیشته جێین،  کوردستان  باشووری  له   که   کوردستان 
 ئاگاداربووین به شێک له  ژنانی ڕۆژهه اڵتی کوردستان 
سێپتامبری   2012  16ی  رۆژی  واڵت،  ده ره وه ی  له  
به ڕێوه به ری  هه یئه تی  هه ڵبژاردنی  به مه به ستی 
رۆژهه اڵتی  کوردستان،  ژنانی  کۆنفڕانسی  سێهه مین 
پێک  کاتێکدا  له   کۆبوونه وه یه   ئه م  کۆبوونه ته وه.  
چاالک  له   ژنانی  که م  جه معێکی  له   جگه   هاتووه   
کوردستان  له   ژنان  (ئورووپا)،  واڵت  ده ره وه ی  له  

ئاگاداری ئه م کۆبوونه وه یه   نه کراون .  

کوردستان،  رۆژهه اڵتی  ژنانی  کۆنفڕانسی  به ڕێزان! 
هه  ر وه ک له  ناوه که ی ڕا دیار،  به بێ  جیاوازی تایبه ته  
به هۆی  ئه گه ر  کوردستان“.  رۆژهه اڵتی  به ”ژنانی 
رۆژهه اڵتی  و  ئه منییه تیی  سیاسی  هه لومه رجی 
ڕاسته وخۆ  ناتوانن  واڵت  ناوخۆی  ژنانی  کوردستان، 
 ، بکه ن  کۆنفڕانسانه   و  ئه م  کۆبوونه وه   به شداریی 
رۆژهه اڵتی  ژنانی  ئه وه ی  بۆ  پاساو  ببێته   ناتوانێ 
کوردستانیش  باشووری  له   کوردستان  نیشته جێ 
بخرێنه  په راوێز و له  کۆنفڕانسێکدا که  تایبه ت بێ بۆ 
باس  له ”پرسی ژنان له  رۆژهه اڵتی کوردستان“ نه بن. 
که   ناتوانن  ناکرێ  قه بووڵ  پاساوه ش  ئه و  هه روه ها 
هه موو ژنان بۆ ئه و مه به سته  ئاگادار بکه نه وه . راسته  
ده کرا  النیکه م  ناکرێن،  به اڵم  ئاگادار  ژنان  هه موو 
له  سایت و راگه یه نه کانی  ئاگادار کردنه وه که  زووتر 
سه ر  کوردییه کانی  به تایبه تی  تلویزیۆنه   کوردستاندا 
کۆمه ڵێک  بۆئه وه ی  بکرابا یه وه   باڵو  حیزبه کاندا  به  
له  چاالکانی  ژنی رۆژهه اڵتی کوردستان له  باشووری 
کوردستان که  ئێستا له  رێکخراوه کانی ژناندا خه ریکی 
ئاگاداری  رێگایانه وه   له و  تێکۆشانن،  و   چاالکی 
کۆبوونه وه که  بوایه ن و نوێنه ریان له   کۆبوونه وه که دا 

به شدار بوایه .  
   

ده رفه تی  ئێستا  ئه گه ر  ناکرێ  لێ  حاشای  ئه وه  
سیمیناره کاندا  و  کۆڕ  له   راسته وخۆ  به شداریی 
کردن  به شداریی  بۆ  جۆراوجۆر  رێگای   نه بیت،    
کاره   ئه م  ئه گه ر  ره نگه   هه یه.  کۆبوونه وه کاندا  له م  
ئێستاوه ک هه یئه تی  به ڕێزانه ی که   ئه و   بکرایه  هه ر 
داهاتوو  دیاریکراون،  کۆنفرانسی  به ڕیوه به ریی 
هه مووالیه ک  نوێنه ری  وه ک  و  هه ڵبژێردرابایه ن 
به   هه یئه ته .  ده بوایە  ئه و  ئه ندامی  به    بووبان 
ئه مجاره   پێشوو،  کۆنفرانسه که ی  دوو  له   ئه زموون 

زۆر زیاتر گرنگی به  کوردستان  بدرایه.  

کوردستان  باشوووری  ئێستا  ئاگادارن  الیه ک  هه موو 
لێیه    رۆژهه التی  کوردستانی  چاالکی  ژنی  کۆمه ڵێک 
خه ریکی  رێکخراوه ییه وه   و  سیاسی  بواری  له   و 
هه یئه تی  له   ئێمه   نه بوونیان  بڕوای  به   و  تێکۆشانن 

ئاماده کاردا، یه کێک  که  خاڵه  الوازه کانه .  
   

ئه مه  له  حاڵێکدایه  ده بێ هه وڵ بدرێ ئه م کۆنفرانسه  
و کۆنفرانسه کانی داهاتوو جار له گه ڵ  جار کاره کانیان 
به  شێوه یه کی باشتر به ڕێوه  بچێت. به  داخه وه  ئێوه  
ئه م  که   ئه وه   سه ر  گومانتان  خسته   کاره تان  به م 
ژنانی رۆژهه اڵتی کوردستان  کۆنفرانسه،  کۆنفرانسی 
دێموکراتیکه ؟  هه ڵبژاردنه   ئه م  شێوه   ئایا  ده بێت ؟ 
شێوه یه   به م  به ڕێوه به ری  هه یئه تی  دیاریکردنی  ئایا 
ده توانی  هاوکاریی ژنانی چاالکی رۆژهه الت بۆ الی 

ئه م کۆنفرانسه  رابکێشێت؟

له  کۆتاییدا، وێڕای دووپاتکردنه وه ی ڕه خنه ی خۆمان 
هه یئه تی  به ڕێوه بردنی  دیاریکردنی  شێوازی  له  
کۆنفرانسی داهاتوو، داوا ده که ین چاو به  بڕیاره که تان 
به   ئه وه ی  بۆ  هاوکاری  بکه ن  و  بخشێننه وه   دا 
به ڕێوه به ریی  هه یئه تی  دیموکراتیتر  میکانیزمێکی 

ئه و کۆنفرانسه،  هه ڵببژێردرێ.  

  سه رکه وێ خه باتی یه کسانیخوازی ژنان له  کوردستان  

کۆمه ڵێک له  ژنانی چاالکی رۆژهه اڵتی کوردستان
نیشته جێ له  باشووری کوردستان

 3/7/1391 
 23ی سێپتامبری 2012 

-1  فه ریبا محه ممه دی
 -2  کوێستان فتووحی
 -3  حه لیمه  ره سووڵی
 -4  ئارێز محه ممه دی
 -5  سه بری به همه نی

 -6  شلێر باپیری
 -7  نه سرین حه داد
 -8  سوهه یال قادری

 -9  ژیال که ریمی
 -10  فه رزانه  حه یده ری

 -11 هێرۆ مەولودی

ژنانی  له   کۆمه ڵێک  ئاوااڵی  سەر  بەنامەی  واڵمێک 
چاالکی رۆژهه اڵتی کوردستان نیشته جێ له باشووری 

کوردستان

هاوڕێيانی بەرێز وتێکۆشەرانی یەکسانیخوازی جنسیەتی لە 
ناوەوەی واڵت

وهەستی  دڵسوزی  بۆ  سوپاس  شت  هەموو  لە  بەر 
دەرەوی  ژنانی  ئێمەی  کاری  به  بەرانبەر  بەرپرسایەتیتان 
واڵت لەمەڕ پرسی یەکسانی جنسیەتی. بە بڕوای ئێمە ئەم 
وباشتر  گەشەپێدان  هۆی  دەبنە  تەنیا  رەخنانە  و  تێبینی 

بەرێوەچوونی کارەکانمان و نزیکبوونەوەی ئیمە لە یەکتر.
مەبەستی  ئاگادارن  خۆشتان  هەروەک  خۆشەویستان، 
ستۆکهۆلم  شاری  لە  سێپتەمبر  ١٥ی  رۆژی  کۆبوونەوەی 
وبەرێوەبردن  رێکخستن  بۆ  بوو  ناوەنديک  هەڵبژاردنی 
وهەروەها پێکهێنانی ئیمکاناتی پێویست بۆ بەردەوامبوونی 
کۆنفرانسەکانی داهاتووی ژنانی رۆژهەاڵت. بە پێی بڕیاری 
کەس  پێنج  لە  کاتی  کۆميتەيەکی  دووەم،  کۆنفرانسی 
پێکهات بۆ سازدانی کۆبوونەوەیەک بەمەبەستی هەڵبژاردنی 
چاالکی  ژنانی  لە  یەکێک  خۆشییەوە  بە  باسکراو.  ناوەندی 
شێوەی  بوو.  کۆمیتەیە  ئەم  ئەندامی  واڵتیش  ناوەوەی 
بۆ  ئیمەیل  ناردنی  بە  بەشداربووان  ئاگادارکردنی  سەرەکی 
نیزیکەی زیاتر لە پێنج سەد کەس بوو. ئێمە پێمان وابووکە 
ژنانی چاالک  دەتوانین سەرنجی  کاریگەرانەتر  شێوەیە  بەم 

بۆ ئەم کۆبوونەوەیە رابکێشین.
ئێمە  ئیمەیلەی  و  ئاگاداری  ئەم  کە  وابوو  پێمان  هەروەها 
دیکەش  ناسیارانی  و  ئاشنا  بۆ  چاالکەوە  ژنانی  الیەن  لە 
دەچێت. ئێوە بە هەق ڕەخنە لەم شێوە ئاگادارکردنە دەگرن 
بە  ئێمە  دادەنێین.  چاومان  لەسەر  ڕەخنانە  ئەم  ئێمەش  و 
بە  ئێمە  ئاگادارییەی  و  نامە  ئەم  کە  بەداخین  زۆر  راستی 
دەستی ئێوە نەگەیشتووە و دڵنیا بن کە ئێمە لەم ئاستەدا 
کەموکوڕییەک  ئەمە  نەبووە.  تایبەتیمان  مەبەستێکی  هیچ 
بووە کە نەدەبوایە هاتبا پێش. دیارە هەر وەک دەزانن ئێمە 
پەیوەندیمان لە گەڵ یەکێ لە ئێوەی خۆشەویست هەبووە 
و تەنانەت پرسیاریشمان لەم کەسە کردووە کە ئایا دەخوازێ 
هیچ  بەداخەوە  بەاڵم  بپاڵێوێ،  هەڵبژاردنەدا  ئەم  بۆ  خۆی 

وەاڵمێکان وەرنەگرتەوە.
ئازیزان!

رۆژهەاڵت،  ژنانی  بزووتنەوەی  ئێستای  بارودۆخی  لە  ئێمە 
پێویستیمان بە هاودەنگی و یەکگرتوویی هەموو الیەنەکانی 
چاالکی ئەم بزووتنەوە هەیە. ئێمە پێویستە هێزەکانمان بۆ 
بۆ  و  بکەین  تەرخان  یەکسانی  پرسی  گرینگەکانی  خاڵە 
سیاسی،  زانیاری  بواری  بەرفرەوانترکردنی  و  بەرەوپێشبردن 
بین.  یەکتر  هاورێی  و  هاوپشت  کولتوری،  و  کۆمەاڵیەتی 
کورد  ژنانی  بزووتنەوەی  خاوەنی  کەس  وایە  پێمان  ئێمە 
نوێنەرایەتی  ناتوانێ  تەنیا  بە  وگروپێکیش  تاقم  هیچ  نییەو 
گشت ژنانی کورد بکات و بۆیەش هیچ کاتێک خۆمان وەک 
وەک  خۆمان  بەڵکو  نەبینوە،  رۆژهەاڵت  ژنانی  نوێنەری 

بەشێک لەم جوواڵنەوەیە بینیوە.
لە  گرفتانە  چەشنە  ئەم  چارەسەرکردنی  وایە  پێمان  ئێمە 
و  مەیسەرە  دێمۆکراتیک  و  دۆستانە  دیالۆگێکی  رێگەی 
ئێستا  تا  ناوەندە  ئەم  پێدا،  ئاماژەمان  پێشتر  هەروەک 
ئەم  ئەرکی  دەزانن  وەک  هەر  نەکردووە.  بەکار  دەستی 
کۆنفرانسی  سازدانی  و  رێکخستن  بەرێوەبردن،  ناوەندە 
گەورەیە  بەرپرسایەتییەکی  ئەمە  بەاڵم  داهاتوویە.  سااڵنی 
بەجێگەیاندنی  بۆ  و  ناچێت  بەڕیوە  ئێمە  بە  بەتەنیایی  کە 
ئێوەی  هاوپشتی  و  یارمەتی  بە  پێویستیمان  ئەرکە  ئەم 
بەگەرمی  ئێمە  بۆیەش  هەیە.هەر  واڵت  ناو  خۆشەویستی 
دەستی هاوکاریتان دەگوشین و خۆشکانە داوای یارمەتیتان 
ناوەوەی  لە  ئێوە  کە  دەکەین  پێشنیار  ئێمە  دەکەین.  لێ 
بە  و  پێکبێنن  مەبەستە  ئەم  بۆ  کۆمیتەیەک  خۆتان  واڵت 

چەشنە گشتی ئێوە ببنە بە ئەندامی ناوەند، یان ئەگەر 
وەک  کەسێک  چەند  دەتوانن  باشترە  پێتان  خۆتان 
دڵئاوەاڵییەوە  بە  ئێمە  بناسێنن.  ناوەندە  بەم  نۆێنەر 

گوێ لە پێشنیارەکانتان دەگرین.
خۆشەویستان!

پالتفۆرمێک  ببێتە  کۆنفرانسانە  ئەم  کە  هیوایە  بەم 
یەکسانیخوازی  چاالکانی  هەموو  کۆکردنەوەی  بۆ 
سەکۆیەک  و  واڵت  دەرەوەی  و  ناوەوە  جنسییەتی 
بۆ  سەرشارێک  و  هاوبەش  ئەجێندایەکی  بۆ  بێت 
هەنگاونانەوەی پتەوتر و هاوبەشی هەموو بەشەکانی 

جوواڵنەوەی ژنان.
وێڕای سوپاسێکی فراوان،

بەرێوەبەری  ناوەندی  پێکهێنانی  بۆ  کاتی  کۆميتەی 
کۆنفرانسی ژنانی رۆژهەالت

٦-١٠-٢٠١٢
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A VIEW TO THE PAST, A HOPE FOR FUTURE (67 
YEARS OF WOMEN’S ATTEMPT IN KURDISTAN 
DEMOCRATIC PARTY(KDP.IRAN)

Begerd Alipuor

UNDOUBTEDLY FOR THE DEVEL-
OPMENT OF A POLITICAL PRO-
CESS, THE PARTICIPATION OF 
ALL CLASSES IN THE SOCIETY 
IS NEEDED,THE POLITICAL CUL-
TURE OF EVERY SOCIETY IS 
SOURCED FROM ITS PAST AND 
ITS HISTORY. THE PARTICIPATION 
OF WOMEN IN THE POLITICAL 
PROCESS DURING THE KURDISH 
MOVEMENT IS A WAY TO A PEACE-
FUL AND EQUAL LIFE IN THE 
FUTURE AND THEIR PARTICIPA-
TION IN STRUGGLES STILL HAS 
ITS IMPORTANCE,THE WOMEN OF 
IRANIAN KURDISTAN ARE ACTIVE 
WOMEN AND THEY HAVE A GLO-
RIOUS HISTORY. THEIR STRUG-
GLE, ATTEMPT AND CHALLENGE 
HAVE ITS SIGNIFICANCE IN OUR 
SOCIETY. IF WE GO BACK TO THE 
PAST IN 16THSEPTEMBEROF 1945 
WHEN KURDISTAN DEMOCRATIC 
PARTY ESTABLISHED, ITS ESTAB-
LISHMENT WAS A HUGE CHANGE 
FOR KURDISH SOCIETY, IT CRE-
ATED GOOD OPPORTUNITIES 
FOR WOMEN TO PARTICIPATE IN 
DIFFERENT ASPECTS OF LIFE, BY 
ESTABLISHING A WOMEN ORGA-
NIZATION IT KEPT ON ITS ACTIV-
ITIES.
EVEN DURING HOLDING 
KURDISTAN’S INDEPENDENCE 
CELEBRATION,MANY PERSON-
ALITIES PRESENTED THEIR 
SPEECH,THERE WERE TWO 
WOMEN AMONG THEM WHOM 
THEY WERE TEACHERS IN 
SCHOOL OF GIRLS,DURING THEIR 

SPEECH THEY APPRECIATED THE 
KURDISTAN’S INDEPENDENCY 
AND EMPHASIZED ON THE NECES-
SITY OF WOMEN’S PARTICIPA-
TION IN STRUGGLE, THEY ESTAB-
LISHED AN ORGANIZATION WITH 
SUPPORT OF THE KDP PRESIDENT 
(LEADER GHAZI MOHAMMAD) 
AND HIS WIFE (MINA KHANM), 
HOWEVER OUR SOCIETY WAS 
A PATRIARCHAL, FEUDAL AND 
TRADITIONAL SOCIETY AT THAT 
TIME.BUT IN 1946 WOMEN 
RELEASED FROM THIS TRADI-
TIONAL THOUGHTS AND CUS-
TOMS.FROM THEN ON WOMEN’S 
FREEDOM BECAME AN IDEOLOGY 
IN EASTERN KURDISTAN. IT HAS 
BEEN MANY YEARS THAT WOMEN 
OF IRANIAN KURDISTAN UNDER 
THE NAME OF (DEMOCRATIC 
WOMEN UNION OF KURDISTAN) 
WHICH ITS ALMOST IN THE SAME 
AGE WITH KURDISTAN REPUBLIC 
IN MAHABAD, HAVE BEEN STRUG-
GLING AGAINST THE AUTHORI-
TARIAN REGIME OF IRAN. 
PARTICULARLY DURING THE LAST 
THREE DECADES WOMEN HAVE 
TRIED TO ADAPT THEMSELVES 
WITH THE POLITICAL CIRCUM-
STANCES AROUND THEM, AFTER 
THE REVOLUTION OF IRAN’S 
NATIONS DESPITE OF ALL ADVER-
SITY AND TROUBLES THEY HAVE 
BEEN STRUGGLING UNTIL NOW.
FORTUNATELY THE KURDISTAN 
DEMOCRATIC PARTY (KDP .IRAN) 
HAS ALWAYS TRIED TO BE A GREAT 
SUPPORTER FOR WOMEN, AND 
TRIED TO MAKE THEM TO HAVE 
A CLOSE CONNECTION AND AN 
ATTITUDE TRANSITION AMONG 
EACH OTHER.
IT HAS BEEN CRITICIZED THAT 
WOMEN HAVE A WEAK POSITION 
IN KURDISH PARTIES, BUT NOW IT 
HAS BEEN CHANGED, THEY TRY 
TO HAVE A GREAT ROLE IN THE 
PARTIES AND TO BE ACTIVE IN 
ALL AREAS.
AT THE PRESENT TIME WOMEN OF 
(KDP .IRAN) PLACED THEMSELVES 
IN SOCIALISTINTERNATIONAL 
ORGANIZATION WHICH IS A BIG 
ACHIEVEMENT FOR THEM.
THE KURDISTAN DEMOCRATIC 

PARTY IS NOW TRYING TO PLACE 
WOMEN IN A HIGH POSITIONS 
OF AUTHORITY BY USAGE OF 
THE POSITIVE DISCRIMINATION 
MECHANISM, BUT THERE ARE 
MANY DIFFERENT ATTITUDES 
ABOUT THIS DECISION, MANY 
PEOPLE BELIEVE THAT IT’S NOT 
A GOOD IDEA AND THEY BELIEVE 
THAT THE NUMBER OF HAVING 
WOMEN IN HIGH POSITIONS 
IS NOT IMPORTANT, BUT HOW 
CLEVER AND TALENTED ARE THEY 
IS IMPORTANT.
BUT DESPITE ALL THIS THE 
KURDISH PARTIES ESPECIALLY 
KURDISTAN DEMOCRATIC PARTY 
SHOULD CARE MORE ABOUT 
WOMEN’S ISSUES, BELIEVE WOM-
EN’S POWER IN POLITICS, TRY 
TO RELEASE THEM FROM ALL 
PATRIARCHAL NORMS THAT ARE 
EXIST IN OUR SOCIETY,IT SHOULD 
STRUGGLE MORE THAN PAST FOR 
EQUALITY BETWEEN MEN AND 
WOMEN, AND THEY MUST BE A 
VOICE TO AWARE SOCIETY OF 
WOMEN’S RIGHTS AND THEIR 
PROBLEMS AND TRY TO FIND A 
SOLUTION FOR THEIR TROUBLES, 
AND TRY TO EDUCATE WOMEN AS 
WELL.FORTUNATELY KURDISTAN 
DEMOCRATIC PARTY  HAS AN 
SIGNIFICANCE POSITION IN THE 
INTERNATIONAL COMMUNITIES 
AT THE PRESENT TIME IN THIS 
WAY IT SHOULD TRY MORE THAN 
PAST TO INSTATE EQUALITY IN 
THE SOCIETY.
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