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دامەزرانــی  بەســەر  ٧٥ســاڵ  ئەمســاڵ  ڕێبەندانــی  دووی 
کــە  کۆمارێــک  تێدەپــەرێ،  کوردســتاندا  کۆمــاری  یەکەمیــن 
جیاوازەکانــدا  بــوارە  لــە  کــە  مۆدێــڕن  دەســەاڵتێکی  نمونــەی 
کردبــوو. دەســتەبەر  کــورد  میللەتــی  بــۆ  دەســکەوتی  گەلێــک 
تایبەتــی  بــە  و  کوردســتان  کۆمــاری  کــە  بوارانــەی  لــەو  یەکێــک 
ســەرۆککۆماری کوردســتان گرینگــی پێــدەدا، بارودۆخــی ژنــان بــوو 
کۆمــاری  کارەکانــی  شــوێندانەرترین  و  گەورەتریــن  لــە  یەکێــک  و 
کوردســتان، دامەزرانــی ڕێکخراوەیەکــی تایبــەت بــە ژنــان بــوو کــە  
بــە ڕەســمی ژنانــی تێکــەڵ بــە گەمــە سیاســیی و کۆمەاڵیەتییــەکان 
ئیجبــاری  بــە  بەخشــی.  کــورد  ژنــی  بــە  نوێــی  کــرد و شوناســێکی 
دیــاری  و  یــەک  وەکــوو  کــوڕان  و  کچــان  بــۆ  خوێنــدن  کردنــی 
خوێنــدن،  بــەر  نانێرنــە  منداڵەکانیــان  ئەوانــەی  بــۆ  ســزا  کردنــی 
ــگا. هەنگاوێکــی بــە کــردەوە بــوو بــۆ پــەروەردە و گەشــەکردنی کۆمەڵ
ئێســتاش پــاش ٧٥ســاڵ تێپەربــوون بەســەر دامەزرانــی کۆمــاری 
لــە  و  بەردەوامــن  ڕێچکەیــە  ئــەو  لەســەر  ژنــان  کوردســتان، 
ــە مافــی نەتەوایەتیــی و یەکســانی ڕەگەزیــدا  دووســەنگەری بەرگــری ل
بــۆ  جیــاواز  لــە شــێوەگەلی  و  تێکۆشــاندان  و  مەیدانــی خەبــات  لــە 
گەیشــتن بــەو ئامانجانــە کەڵکیــان وەرگرتــووە. بــە هــۆی زاڵبوونــی 
ــەی یەکەمــدا  ــە پل ــی ل ــی نەتەوەی ــاری نەتەوەیــی هەمــووکات خەبات گوت
بــەو  ئــەوە  بــەاڵم  بــووە  یەکســانیخوازی الوازتــر  بــووە و خەباتــی 
مانایــە نیــە کــە خەبــات بــۆ دەســتەبەرکردنی مافەکانــی ژنــان پشــت 
ــە پێــش. ــەی هاوتەریــب بردۆت ــەم دوو خەبات ــێ، هــاوکات ئ گــوێ خراب
شــوێندانەری گوتــاری نەتەوەیــی کۆمــاری کوردســتان هــەر بۆ نیوەی 
کۆمەل واتە ڕەگەزی پیاو نەبووە، بەڵکوو بۆ هەموو کۆمەڵگە بووە، بۆیە 
ژن لە دەڕبرین و هەستپێکردنی ئەم گوتارە نەتەوەییە بێبەش نەبووە.
ناوەنــدی  لــە  نێوەراســت  ڕۆژهەاڵتــی  لــە  کــە  کوردســتان  ژنانــی 
دەســەاڵتی ئیســامییە توندڕەوەکانــدا دەژیــن و خەبــات دەکــەن لــە 
هەمیشــە کاریــان ســەختتر، دەنگیــان کزتــر و پشــتیوانیان کەمتــرە. 
کاری  بــۆ  نییــە  بــاو  پێشــکەوتنخوازی  تەنیــا  ئەمــرۆ  واتایــەک  بــە 
ــدا  ــە بــوارە جیاوازەکان ــە ڕۆژهــەاڵت ل ــان ل ــە کوردســتاندا و ژن ــان ل ژن
ڕەچەشــکێن بــوون و تێچــووی خەباتــی نەتەوایەتیشــیان زۆر داوە.
کــەم نیــن ئەوژنانــەی کــە چەکــی بەرگــری لــە مانــی و مەوجودییەتــی 

بوونــی  بــەاڵم  پێشــمەرگە،  بوونەتــە  و  کردۆتــە شــان  نەتەوەکەیــان 
ژنانــی پێشــمەرگە و چــەک لــە شــان و ئــازا نەیتوانیــوە بــە تەنیایــی 
ســیمبولی  بووەتــە  ژن  پێشــمەرگەی  بگــۆڕی.  کۆمەڵگــە  بیــری 
مافــی  بــە  بــاوەڕ  ســیمبولی  نەبووەتــە  بــەاڵم  کــورد،  خۆڕاگریــی 
له گــه ڵ  جیــاوازدا  بــواری  لــە  یەکســانی  توانــای  یــان  یەکســانی 
لــه  بواره کانــی دیکــه ی وه ک کاری ئیــداری نوســین  ئه وه یکــه  ژنــان 
کۆمه ڵگــه دا  لــه   ئه وتۆیــان  ڕۆڵیکــی  توانیویانــه  هونــه ری  کاری  و 
ببــێ  بــه اڵم بــاوه ڕ بــه  یه کســانی ژن و پیــاو هێشــتا لــه  په راوێزدایــه .

کوردســتان  لــە  نەتەوەیــی  و خەباتــی  ژنــان  بزوتنــەوەی  خەباتــی 
بــە گشــتی و لــە ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان بــە تایبەتــی دوو خەباتــی 
لێکگرێــدراون، النیکــەم لــەو چەنــد ســااڵنەی دواییــدا ئــەم هەڵســەنگاندنە 
زۆر زەق و ڕوون دەرکەوتــووە. خەباتــی کــوردان بەگشــتی لەســەر 
کۆڵەکــەی ڕزگاریــی نەتەوەیــی دامــەزراوە و هێندێــک ئیســتاش لــەو 
بــاوەڕەدان کــە ئەگــەر ڕزگاریــی نەتەوەیــی بــە دەســت بێنیــن، زۆر بــە 
ئاســانی مافــی یەکســانی و عەداڵەتــی کۆمەاڵیەتــی دەســتەبەر دەکــرێ. 
زۆر لــە ژنانــی نێــو ڕیــزی شۆڕشــیش لــە ســەرەتاکانەوە زیاتــر لــە 
ــەر ڕۆڵ و  ــوون و ئەگ ــی داب ــی نەتەوایەت فیکــری دەســتەبەرکردنی ماف
نەخشــیان هەبووبــێ کــە بەدڵنیایــەوە کاریگەریــی زۆریــان لــە ســەر 
ــی  ــی خەبات ــی ئامانجەکان ــاو وەدیهێنان ــە پین ــر ل ــووە، زیات شــۆڕش هەب
ــدا بــووە. لێــرەدا ئەولەوییەتــی یەکــەم کــە ڕزگاری نەتەوەیــی  نەتەوەیی
بــووە مەجالــی بــە ژنانــی کــورد نــەدەدا کــە باســی مافــی یەکســانیی 
خۆیــان بکــەن، بۆیــە تــەواوی وزەی خۆیــان بــۆ خەباتــی نەتەوەیــی 
تەرخــان دەکــرد و هیندێکیشــیان لــە ڕێــگای ئەندامەتــی لــە ڕێکخــراوی 
یەکیەتیــی ژنــان بــۆ مافی یەکســانیی خۆیان هەوڵیــان داوە. بەاڵم ئەوەی 
ــاوە  ــەی وەدەســتیان هێن ــەو ئەزموون ــە ئەمــڕۆڕا و ب ــان ل کــە دەبــێ ژن
دەبــێ لــەو هاوکێشــەیەدا چ جێگــە و پێگەیەکیــان هەبێــت، ڕاســتی ئــەوە 
دەکەوێتــە ســەر ئــەو جیاوازییــەی کــە لــە ڕووی تاکتیکــی بــۆ گەیشــتن 
بــە ئامانجــە هاوبەشــەکان کــە تاکــی ژنــی چــاالک هەیەتــی. بە بــروای من 
ژنــی کــورد کاتێــک جێگــە و پێگــەی درووســتی لــەم هاوکێشــانەدا دەبــێ 
کــە بااڵنســی نێــوان ئــەم دوو گوتــارە ڕاگــرێ و هاوتەریــب دەگــەل یــەک 
هەوڵیــان بــۆ بــدا کــە لــە درێژخایەنــدا وەک بنەمــا و ژێرخانێکــی پتــەو بــۆ 
نەهادینەکردنــی کۆمەڵگەیەکــی دێموکراتێــک بتوانــێ کەڵکی لێ وەرگرێ.

کۆماری کوردستان شوناسێکی نوێ بۆ ژنان
مژگان عەلیپوور

وتار
سەر
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کــورد  ژنانــی  و  ئێــران  لــە  ژنــان  مافخوازیــی  بزووتنــەوەی 
و  هەیــە  درێــژی  مێژوویەکــی  کوردســتان  ڕۆژهەاڵتــی  لــە 
ســەرباری  بــەاڵم  تێ پەڕیــوە،  وێســتگەدا  و  قۆنــاغ  زۆر  بــە 
زۆر دەســکەوت و هــاوکات نســکۆ، ئێســتاش ژنــان لــە ئێــران 
مرۆڤــن،  مافەکانــی  پێشــێل کرانی  پێشــەوەی  ڕیــزی  قوربانیــی 
سیســتماتیک،  و  حکوومەتــی  چ  توندوتیــژی،  نێــوەدا  لــەو  و 
خێزانــی دا،  کەشــی  و  کۆمەڵگــە  لــە  توندوتیــژی  یــان 
کــردووە. داگیــر  ژنانــی  ژیانــی  لــە  بەرفــراوان  پانتاییەکــی 
ــات و  ــەدا کــە خەب ــەو مانــگ و ڕۆژان ــەوە پێــش و ل ٤٢ ســاڵ ل
خۆپیشــاندانەکان بــەدژی دەســەاڵتی حەمــەڕەزا شــا گوڕوتینێکــی 
ــاوان، بەڵکــوو  ــەک هــەر شان بەشــانی پی ــان ن ــوو، ژن زۆری گرتب
ــەکان دا  ــی پێشــەوەی ناڕەزایەتیی ــە ڕیزەکان ــواردا ل ــە هەندێــک ب ل
بــوون. ژنــان لەپێنــاو بنیاتنانــی حکوومەتێکــی نــوێ دا کــە کــە 
نگریســی  ســێبەری  بناســێ،  بەڕەســمی  مرۆییەکانیــان  مافــە 
هــەاڵواردن و وەالنانیــان لەســەر البــەرێ و لــە کۆمەڵگەیەکــی 
کۆمەاڵیەتییــەکان  و  سیاســی  کایــە  بەشــداری  یەکســان دا 
دوای  بــەاڵم  کــرد.  شــۆڕش دا  لــە  هەراویــان  بەشــداریی  بــن؛ 
ــاری ئیســامی  ــە ســەر کاری کۆم ســەرکەوتنی شــۆڕش و هاتن
بــەر  کەوتنــە  کــە  بــوون  کۆمــەڵ  توێژەکانــی  و  چیــن  یەکــەم 
نــوێ. ڕێژیمــی  هەاڵواردنــی  و  ســەرکوت  سیاســەتی  تیغــی 
ئیســامی  کۆمــاری  قانوونەکانــی  بەپێــی  ئێــران  لــە  ژنــان 
کۆمەاڵیەتییەکانیــان  و  مەدەنــی  سیاســی،  مافــە  سیســتماتیک 
پێشــێل دەکــرێ. پــەروەردەی ئایدۆلۆژیکــی ڕێژیــم بــە مەبەســتی 
هەاڵواردنــی ژنــان و پەســتاوتنیان لــە ســووچی مــاڵ بــۆ ئامانجــی 
ڕێگــری لــە بەشــدارییان لــە کایــە سیاســی و کۆمەاڵیەتییــەکان 
ئەگەرچــی تەنگــی بــە ژنــان هەڵچنیــوە، بــەاڵم کۆڵــی پێ نــەداون و؛ 
دوای چــوار دەیــە هەمدیســان دەبینیــن ژنــان لــە ڕیــزی پێشــەوەی 

ئیســامیین. کۆمــاری  دەســەاڵتی  لــەدژی  ناڕەزایەتییــەکان 
سیســتماتیکی  توندوتیژیــی  و  هــەاڵواردن  لــە  بــەدەر 
بەهــۆی  ئێســتاش  ژنــان  ژنــان،  دژی  لــە  حکوومەتــی 
نەهیشــتنی  دەچێــژن.  ئــازار  نەریتــی  کۆمەڵگــەی  نۆڕمەکانــی 
ئــەم دۆخــەش پــەرورەدە و هەڵمەتێکــی گشــتی و بەردەوامــی 
ئــەو  قورســایی  و،  گەرەکــە  کۆمەڵگــەی  پێکهاتەکانــی  هەمــوو 
ئەرکــەش پتــر دەکەوێتــە ســەر کــۆڕ و کۆمەڵــە سیاســییەکان، 
کۆمەڵگــە. مەدەنییەکانــی  ڕێکخــراوە  و  ڕووناکبیــر  توێــژی 
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتان کــە بــاوەڕی بــە یەکســانیی 
مافــی ژنــان و پیــاوان هەیــە، وەک لــە بەرنامەکــەی دا هاتــووە: 
بــۆ  نێونه ته وه یــی  په یمانــی  به نده کانــی  “بــه  له به ر چاوگرتنــی 
نه هێشــتنی هــه ر جــۆره هه اڵواردنێــک بــه دژی ژنــان، دابین کردنــی 
کۆمــه ڵ دا  لــه  خێــزان  و  له  نێــو  پیــاو  و  ژن   نێــوان  یه کســانیی 
هه مــوو  لــه  به گشــتی  ده ســه اڵت  و  کار  و  مه یدانــی  لــه   و، 
فه رهه نگــی  و  کۆمه اڵیه تــی  و  سیاســی  و  ژیانــی  بواره کانــی 
ــی خــۆی داده نــێ  و به رنامــه ی  ــی گرینگ ئابــووری دا، بــه  ئه رکێک
ده بــا. به ڕێــوه ی  و  داده ڕێــژێ   پێوه ندی یــه دا  لــه و  چڕ وپــڕ 

لــە کۆتایــی دا وێــڕای هان دانــی کچــان و ژنانــی نیشــتمانەکەم 
ــری لەســەر پشــتیوانیی  ــڕای پێداگ ــی مافخــوازی و وێ ــۆ خەبات ب
خەباتــە  لــەو  کوردســتان  دێموکراتــی  حیزبــی  حیزبەکــەم، 
ــی کۆمەڵگەیەکــی  ــۆ چێ کردن ــێ ب ــم: بەڵ ــە؛ دەڵێ بەرحــەق و ڕەوای
توندوتیژییــەک. و  هــەاڵواردن  چەشــنە  هیــچ  بەبــێ  یەکســان 

سکرتێری گشتیی حیزبی دێموکراتی کوردستان
خالید عەزیزی

٢٠٢٠/١١/٢٥

پەیامی سکرتێری گشتیی حیزبی دێموکراتی کوردستان
 بەبۆنەی ٢٥ی نۆڤامبر، ڕۆژی جیهانیی بەرەنگاربوونەوەی توندوتیژی دژی ژنان
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چاونیــوز: لــە بەرەبــەری نزیــک بوونــەوەی لــە ڕۆژی جیهانــی 
مافــی مــرۆڤ، چــوار ڕێکخــراوی مەدەنــی ڕۆژهەاڵتی کوردســتان 
لــە بەیاننامەیــەک دا داوا لــە واڵتانــی بڕیــاردەر و دێموکراتیــک 
هەروەهــا ناوەنــدە جیهانییەکانــی مافــی مرۆڤ دەکــەن، لە هەمبەر 
کوشــتن و برینــدار کردنــی ڕۆژانــە و لەڕادەبــەردەری کۆڵبەرانــی 
کــورد لــە ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان هەڵوێســتی جــدی وەبگــرن 
نیزامیانــەی هەنگــی ســنووری پاریزگاکانــی  ئــەو فەرمانــدە  و 
کوردســتان بخرێنە لیســتی گەمارۆ و ســزایان بەسەردا بسەپێنن.

لەبەشێک لە بەیاننامەکەدا هاتووە:
لــە  بەشــێک  کــە  ناچارەکییــە  و  ســەخت  کارێکــی  کۆڵبــەری 
ژێرخانــی  نەبوونــی  لەبــەر  کوردســتان  ســنووری  کۆمەڵــگای 
هەلــی  نەبــووی  هــەژاری،  بێــکاری،  هــەاڵواردن،  ئابــووری، 
ــی جۆراوجــۆری پیشــەیی  ــی کارخانەگەل ــەری کار، نەبوون بەراب
تاکــی  و چەوســاندنەوەی  زوڵــم  ژیــان،  بــە  نــەدان  گرنگــی  و 
کــورد وەک نەتەوەیەکــی ئازادیخــواز وایکــردووە کــە ســااڵنە 
پڕوکێنــی کۆڵبــەری  تاقــەت  کــەس کاری  هــەزار  بــۆ ١٧٠   ٨٠
ڕۆژانــە  خەڵکــە  لــەم  بەشــێک  و  بکــەن  ســنوورانەدا  لــەم 
کۆمــاری  ڕێژیمــی  ئەمنییەتییەکانــی  و  نیزامــی  هێــزە  لەالیــەن 
دەکوژرێــن  لێدەکــرێ  تەقەیــان  ڕاســتەوخۆ  ئێــران  ئیســامی 
ــەزەی  ــێ ب ــەر فیشــەکی ب ــە ب ــەوان ئەگــە ل ــن. ئ ــدار دەب ــان برین ی
هەڵدێــران،  مەترســی  ئەوجــار  بــێ  نەجاتیــان  نیزامییــەکان 
دەبــڕێ. لــێ  بڕســتیان  میــن و ســەرما و کڕێــوە  تەقینــەوەی 

ــداڵ  ــدی من ــی) ناوەن ــگای مەدەن ــەو چــوار ڕێکخــراوەی کۆمەڵ ئ
دێموکراتــی  ژنانــی  یەکێتــی  کوردســتان،  پاڕێــزی ڕۆژهەاڵتــی 
کوردســتان، یەکێتــی نەتەوەیــی خوێندکارانــی کــورد و ناوەنــدی 

ــی  ــن زمان ــە چەندی ــی کوردســتان( ب ــۆ ڕۆژهەاڵت ــی مــرۆڤ ب ماف
جیهانــی،  مرۆییەکانــی  مافــە  ناوەنــدە  ســەرجەم  جۆراوجــۆر 
و  ئورووپــا  یەکێتــی  واڵتانــی  پیوەندیدارەکانــی  وەزارەتــە 
پەســند  بــۆ  کاریگەرەکانیــان  کەســایەتییە  هەروەهــا  ئەمریــکا 
کردووەتــەوە. ئــاگادار  ئینســانییە  هەوڵــە  ئــەم  کردنــی 

لە بەشێکی ئەم داواکارییە دا دەڵێن:
لــە ١٠ مانگــەی ئەمســاڵ)٢٠٢٠(، ١٨٧ کۆڵبــەر کــوژراو یــان 
برینــدار بوونــە کــە لــەم نێــوەدا، ٥٩ کۆڵبــەر کــوژراون و ١٢٨ 
ــە  ــەو کۆڵبەران ــک ل ــی زۆرێ ــە برین ــە ک ــدار بوون کەسیشــیان برین
بەشــێکیش  و  بوونــە  نەقوســتان  بەشــێکیان  و  ســەختە  زۆر 
ــەوە. ــی جــدی بوونەت ــی و هــەژاری تووشــی گرفت ــەر نەبوون لەب

مەدەنــی  کۆمەڵــگای  ڕێکخراوەکانــی  لــە  کۆمەڵیــک  ئێمـــە 
کوردســتانی ئێــران داوا لــە ئێــوە بەڕێــزان دەکەیــن لەهەمبــەر 
کوشــتن و برینــدار کردنــی گیانــی مرۆڤــی کــورد بــێ دەنــگ 
بەتایبــەت: نیزامــی  بەرپرســانی  کــە  دواکاریــن  و  نەبــن 
ــدە گشــتی  ــودەرزی فەرمان ــی گ ســەرتیپی پاســدار ئەحمەدعەل
ــە  ــەک ل ــم، هەروەهــا هــەر ی ــی( ڕێژی هەنگــی ســنووری )مەرزبان
ورمێ)ســەردار  پارێزگاکانــی  ســنووری  هەنگــی  بەرپرســانی 
مەرزبانــی(،  عەلیــرزا  سنە)ســەردار  خانــی(،  حوســێن  یەحیــا 
ئیام)ســەرهەنگ  و  ئیاهــی(  یەحیــا  کرماشان)ســەرهەنگ 
لەبــەر  و  گەمــارۆکان  لیســتی  ســێپێهری(بخرێنە  کیاســەت 
پێشــێل کردنــی ئاشــکرا و ڕۆژانــەی مافــی مــرۆڤ ســزا بدرێــن.

  چوار ڕێکخراوی مەدەنیی کوردستان لەسەر 
کوشتاری کۆڵبەران بەیاننامەیەکیی هاوبەشیان باڵو کردەوە



 Womens, September 2020
5No: 50

هــەر حیزبێکــی سیاســی هەڵقوواڵوی نێو 
هەنــاوی کۆمەاڵنــی خەڵکــی کوردســتان، 
ڕزگاری  بــۆ  دێموکــرات  حیزبــی  وەک 
هەمــوو  دەبــێ  وزۆردا  زۆلـــم  لەژێــر 
شــیوەکانی خەبــات و هێنانــی خەڵــک لــە 
ــە دریغــی  ــەو مەیدان ــو ئ ــۆ نێ ــاو ب ژن و پی
نــەکا و هــەر لــەو کاتــە دا بــۆ پاراســتنی 
بــە  پێویســتی  ودەســکەوتەکانی  خــۆی 
بــۆ درێژەدانــی  پیوەندیــدار  زۆر الیەنــی 
ــە.  ــی هەی ــات و بەربەرەکان شــۆڕش وخەب
ئــەو شــێوە خەباتــەی کــە ڕێژیــم بەســەری 

تەنیــا  نــەک  دا ســەپاندوە  دێموکراتــی  و حیزبــی  خەڵکــی کوردســتان 
حــازر نەبــووە داخــوازە بنەرەتییەکانــی گەلەکەمــان دابیــن بــکا بەڵکــوو 
لەســەرەتای هاتنــە ســەرکارییەوە ڕێــگای زەبــر و کوشــتن و ســەرکوتی 
ــۆ  ــەو باســە ب ــش. ئامانجــی ســەرەکی ل ــە پێ ــەوی کــوردی گرتۆت جوواڵن
بەرەنــگاری لــە هەلومەرجــی ئەمــڕۆ دا لەگــەڵ کۆماری ئیســامی، ئاموزش 
ــەو هەلومەرجــەدا  ــان پەروەردەیەکــی درووســت بەپێــی ئوســولی کــە ل ی
تەشــکیات دایدەمەزرێنــی لەبــەر چــاوی بگریــن. ئێمــە دەبێ ئــەو واقعییەتە 
قەبــوول بکەیــن وەک پێویســت گرینگی مــان بــە پــەروردەی شۆڕشــگێڕانە 
و هەمەالیەنــە  لــە نێــو شــۆڕش و رێکخراوەکانــی خۆمــان دا نــەداوە.

ــی  ــان وەک ڕوکنێکــی بنەڕەت ــی سیاســی دا پــەروەردە و بارهێن لەحیزب
لەبــەر چــاو نەگێــراوە و ئەهمێیــەت دان بــەو بەشــە، ئامــووزش و بارهێنان 
واتــاو نێوەڕۆکــی هەمەالیەنــە و گشــتی هەیــە، بۆیــە لەهــەر بازنەیــەک دا 
بــەڕادەی پێویســتی گرینگــی مەبەســت، نێوەڕۆکــی جیــاواز بەخۆیــەوە 
پــەروەردە  دەگــرێ. تەنانــەت بەشــیوەیەکی ســادەش دەتوانیــن بڵێیــن 
وبارهێنان بۆ ئینســانەکان کەرەســەیەکی پێویســتە بۆ گەیشــتن بەئامانجی 
ــە  ــی ل ــات و بەربەرەکان ــاری کــراو. ئێســتا کــە قۆناغێکــی دیکــە لەخەب دی
ئارادایە پێویســتمان بە پەروەردەی شۆڕشــگێڕانە هەیە، مەبەســت لەچیە.
مەبەســتی ئــەو نووســراوەیە پــەروەردەی شۆڕشــگێڕانە لەنــاو حیزبێکی 
خــاوەن میــژوو و شۆڕشــگێڕی وەک دێموکــرات دایــە، بەواتایەکــی دیکــە 
بارهێنــان وئامــوزش هەســتی فیــداکاری و لەخۆبوردوویــی بــۆ خزمــەت 
بــە حیــزب و نەتەوەکــە، لــە هەمــان کات دا بۆ پاراســتنی بەرژەوەندییەکانی 
نیشــتمان، چونکــی پــەروەردە ئەزموونــی بەکــردەوەی ئینســانەکان لــە 
کۆمــەڵ دا وجــوودی هەیــە فێرکــردن وپــەروەردە بــۆ مەبەســتی دیاریکــراو 
لەســەر بناخــەی ئەزموونــی ڕابــردوو بــۆ دابیــن کردنــی ئامانجەکانــە، 
لەســەریەک هەمــوو ئەزموونێــک، چ بــراوە یــا دۆڕاو بۆ ئێمەی شۆڕشــگێڕ 
ئامــوزش و پەروەردەیــە. لــە ڕەوتــی خەبــات دا، لــە حیزبــی سیاســی هــەر 
ــە ســەرکەوتن و ســەرنەکەوتنییەوە، ئەزمــوون  ــک ب کار و هەڵس وکەوتێ
ــێ پێداگــری  ــە دەب ــە. بۆی و ئاموزشــێکی بەکەڵکــی سیاســی وکۆمەاڵیەتیی
ئەزمــوون  هەمــوو  لەبەرچاوگرتنــی  و  وەرگرتــن  کەڵــک  لــە  بکەیــن 
وپەروەردەیــەک پێوەنــدی بــە هەل ومــەرج و بــارودۆخ کات و جیــگای 
بــەکار هێنانییــەوە هەیــە. هــەر بۆیــە دەبــێ کاتــی دیاریکــراوی بــەردەوام 
ڕێــک  خەبــات  قۆناغــی  هەلومەرجــی  لەگــەڵ  گشــتی  یاســایەکی  وەک 
بخــرێ ویارمەتــی بــە گەشــەدانی بیــری ئینســانەکانی نێــو خەبــات دەکا.

ــان  ــە دەورەی ســەرەتایی ژن ــە کــە ماوەیــەک ل ــەوە نی ئامــوزش هــەر ئ
شۆڕشــگێرانە  گشــت  لــە  ڕوو  ڕاســت  بەڵکــوو  دەبــن  فێــر  پیــاوان  و 
دڕەنــدەی  ڕێژیمێکــی  لەبەرامبــەر  درووســت  پــەروەردەی  بــۆ 
سیاســی  ئاموزشــی  چونکــی  ئیســامی.  کۆمــاری  وەک  ئــەوڕۆی 
بارهێنــان  بــۆ  بنەرەتییــە  ئەســلێکی  وایــە  کانــی  ســەرچاوەی  وەک 
سیاســی دا. حیزبــی  لــە  ســازماندەهی  و  سیاســی  پــەروەردەی  و 
لــە  شۆڕشــگێڕی  و  سیاســی  وتوانــای  هێــز  سیاســی دا  لەحیزبــی 
تێگەیشــتنی  ڕادەی  لــە  دیســپلینی دا،  نــەزم  بەکــردەوەو  حەرەکەتــی 
سیاســی وکۆمەاڵیەتیــی ئــەو حیزبــە ســەرچاوە دەگــرێ. ئەگــەر ورتــر لــە 
ئامــوزش بڕوانیــن پلــەی پرنســیپی حیزبــی و تەشــکیاتییە. چونکــە ڕادەی 
چونەســەری شــارەزای هەرکەســێک لــە شــەریش دا بەپێــی شــارەزای 
پلــەی  ســەری  بردنــە  بۆیــە  و  دەپێــوێ  ســعودی  ســەیلی  ئەزموونــی 
شــارەزایی سیاســی هەمــوو ژنــان و پیاوانــی پیشــمەرگە بــۆ بەڕیوەبردنــی 
ئەرکەکانیــان کارئاســانی بــۆ حیزبەکەیــان دەکا و لــە ئامانجیــان نزیــک 
دەخاتــەوە، لەخــۆڕا نیــە کــە دەڵێــن لــە مەیدانــی خەبــات دا شــۆڕش وەک 
ــە. ــە ئامــوزش هەی ــە بەردەوامــی پێویســتی ب ــی ب دیاردەیەکــی کۆمەاڵیەت
شــێوەیەکی  بــە  خــۆی  وجیگــەی  کات  لــە  وەرگرتــن  کەڵــك 
ئــەو  بــۆ  قامــک  دەتوانیــن  کاتەیــە  ئــەو  ئامــوزش،  بــۆ  درووســت 
و  وپێگەیشــتووین  تیگەیشــتوو  بڵێیــن  کــە  بکەیــن  درێــژ  ڕاســتییە 
پــەروەدە و فێرکردنمــان لــە مەیدانــی خەبــات کاری درووســت بــووە. 
ئەســلە  ئــەو  لەگــەڵ  خۆمــان  کــە  بێنیــن  بــەوە  بــاوەڕ  دەبــێ 
ڕادەیــەک  چ  تــا  کــە  دەردەکــەوێ  بۆمــان  و  هەڵســەنگێنین 
بــووە. پــەروەردە  ئەفرادمــان  و  خۆمــان  داوە  بــۆ  هەولمــان 
بــۆ  بەتایبەتــی  پێویســتە  کات  هەمــوو  بــۆ  ئامــوزش  پــەروەدەو 
دەپێــوێ  تکنۆلــۆژی  ســەردەمێکی  جیهــان  کــە  حیزبەکەمــان  ئەمــڕۆی 
مەبەســتم  لێــردا  بووینــەوە.  ڕێژیمــە  ئــەو  ڕووبــەڕووی  ئێمــەش  و 
بکەیــن  بەهێــز  گشــتی  ئامــوزش  و  پــەروەدە  ئێمــە  ئەوەنــدی  ئەوەیــە 
ئەنواعــی  بــە  ئــەو  ئەگەرچــی  هێزتریــن.  بــە  دوژمــن  لەبەرامبــەر 
لەگەڵمــان دەکا  بــە چنــگ و ددان  پیشــکەوتوو  چــەک وچــۆڵ وشــتی 
کەوابــوو ئــەوەش ڕێــگای ئێمەیــە. کاری پــەروەردە و ئامــوزش دەبــێ 
پــەروەردەی  بــە  کــە  بەومانایــە  ئێمــە،  ببێتــە خوراکــی شــەو ورۆژی 
درووســت دەتوانیــن بــۆ هــەر پێشــهاتێک بەرەنــگاری باشــیش بکەیــن.

پەروەردەی درووست
 بۆچی پێویستە؟

برایم چووکەڵی
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سروە فەتاحی

ژنێــک  کووشــتنی  یــان  خۆکــووژی  هەواڵــی  ماوەیــەک  ئەگــەر 
نەبیســتین ڕەنگــە زۆر بەالمانــەوە ســەیر بــێ و تووشــی بیرکردنــەوە 
بیــن کــە ئایــا کۆمەڵگــەی ئێمــەش بــەرەو پێشــکەوتن هەنــگاو دەنــێ و 
کاتــی ئــەوە هاتــووە کــە ژنیــش وەک پیاو بە مافی یەکســانەوە بژین؟
لــەو ماوەیــەی  ئاشــکرایە  بــۆ خوێنــەران ڕوون و  هــەر وەک  
لــە  ژنــان  کووشــتنی  و  خۆکــووژی  هەواڵــی  ڕابــردوودا 
بــە گوێمــان دەگەیشــت. هــەر ڕۆژە  بــە بەردەوامــی  کوردســتان 
ــا. ــی خــۆی دێن ــە ژیان ــی ب ــان کۆتای ــێ دەســتێندرا ی ــی ل ــک گیان ژنێ
کۆمەڵگــە  لــە  ژنــان  کووشــتنی  و  خۆکــووژی  هەواڵــی 
نیســبەت واڵتانــی  بــە  یەکجــار زۆر  بەڕادەیەکــی  دواکەوتــووکان 
پێشــکەوتوو بــە گوێمــان دەگا. ئــەوە ڕاســتی کۆمەڵگــەی ئێمەیــە 
تــا ڕادەیەکــی یەکجــار زۆر ســووننەتە  لێناکــرێ کــە  و حاشــای 
کۆنــەکان بــە ســەرماندا زاڵــە و پەروەردەیــی فکــری زۆر الوازە، 
بیرکردنــەوەی خەڵــک ریشــەی  ژیــان و  لــە  ئایینییــەکان  بــاوەڕە 
لــە هەزار  داکووتــاوە و ژیانیــان بــە پێــی شــەرع و ئایینــی پتــر 
ســاڵ لەوەپێــش دەرواتــە پێشــێ. لــە الیەکــی دیکەشــەوە دەســەاڵتی 
حاکــم دەســەاڵتێکی تــەواو ئایینییــەوە و یاســاکان بــە پێــی شــەرعی 
نامووسپەرەســتی  دیــاردەی  هەروەهــا  دەچــێ.  بەڕێــوە  ئیســام 
ــرێ،  ــان دادەگێ ــی ژن ــە ژیان ــی یەکجــار زۆر ل ــەدا رۆلێک ــو ئێم ــە نێ ل
زۆر ژن بــە هــۆی پاراســتنی نامــووس لــە الیــەن بنەماڵەکانیــان 
کــووژراون، یــان لــە الیــەن یاســاوە ســزای قــورس دراون. لــە وەها 
کۆمەڵگەیەکــدا ژنــان لــە هەمــوو بەشــەکانی کۆمەڵگــە و تەنانــەت 
بنەماڵــە لــە پەراوێــز خــراون و بــە هەمــوو شــێوازێک بــەرەورووی 
تووندوتیــژی چ لــە نێــو بنەماڵــە و چ لــە نێــو کۆمەڵگــە دەبنــەوە.

بــە ئــاوڕ دانەوەیــەک لــەو دوایانەی واڵت ئەوەمــان بۆ دەردەکەوێ 
لــە  کاریگەریــی زۆری  ژیانــی خەڵــک  ئێســتای  باروودۆخــی  کــە 
ســەر شــیوەی بیرکردنــەوە و هەڵســووکەوتیان دانــاوە. گەمــارۆ 
ئابوورییەکانــی کــە لــە الیــەن واڵتانــی ئامریکایــی و ئۆرووپایــی  
ئاراســتەی ئێــران کــراوە کاریگــەری راســتەوخۆی لــە ســەر ژیانــی 
خەڵــک دانــاوە. داهاتــی کــەم و گرانیــی پێداویســتییەکانی رۆژانــە، 
ژیانــی خەڵکــی ئاســایی تووشــی مەترســی کــردووە. رێــژەی هەژاری 
ــە هەڵکشــان کــردووە، خەڵکێکــی  ــەری پێشــوو رووی ل ــد بەراب چەن
زۆر بێــکارن و بــێ هیــچ داهاتێــک لــەو پــەڕی هەژاریــدا ژیــان دەبەنــە 
ــان  ــە و ژن ــووری دای ــر گەمــارۆی ئاب ــە ژێ ــە واڵتێکــدا کــە ل ســەر. ل
هیــچ دەرەتانێکــی ئابوورییــان نیــە و کارکردنــی ژنــان زۆر ئەســتەمە، 
ــە شــوێنی کارەکانیــان  تەنانــەت ئــەو ژنانــەی کــە کاریــش دەکــەن ل
بــەردەوام تووشــی تووندوتیــژی و ســووکایەتیی دەبنــەوە ناچــار 
لــە کارەکانیــان بکێشــن و دووبــارە گوزەرانــی  دەکرێــن دەســت 
ــە  ــەر ل ــان ئەگ ــێ. ژن ــەدا ب ــی بنەماڵ ــر دەســتی پیاوان ــە ژێ ــان ل ژیانی
بــاری ئابوورییــەوە تــا رادەیــەک ســەربەخۆ بــن ئیتــر بــە پیــاوان 
ئــەو ئیجازەیــە نــادەن کــە لــە هەمــوو بوارێــدا بڕیاریــان بــۆ بــدەن و 
ژیانیــان بــە دڵــی ئــەوان بچێتــە پێشــێ. بــەاڵم رێژەیەکــی یەکجار زۆر 
لــە ژنانــی کۆمەڵگــەی ئێمــە بــە تایبــەت کۆمەڵگــەی کــوردی بــە هــۆی 
ــر  ــە ژێ ــێ ل ــان دەب ــی ژیانی ــا کۆتای ــووری ســەربەخۆ ت ــی ئاب نەبوون
ســێبەری بنەماڵەکانیــان دابــن. ژنانــی ئێمــە بــۆ ئــەوەی بتوانــن بژیــن 
و لــە تانــە و تەشــەری کۆمەڵگــە بــە دوور بــن بــە هەمــوو شــێوەیەک 
ــن. ــاوان و یاســاکانی کۆمەڵگــە دەب ــی پی ملکەچــی ویســت و داواکان
پرۆســەی  بەڕێوەبردنــی  لــە  ژن  توانــای  و  رۆڵ  کات  هەمــوو 
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زۆر  تووشــی  سیاســی  بەتایبەتیــی  و  ئابــووری  و  کۆمەاڵیەتــی 
گیــر و گرفــت دەبێتــەوە، ئــەو گیــر و گرفتانــە لــە قۆناغــی یەکــەم 
ژنــان  رووبــەرووی  کۆمەڵگــە  پاشــان  و  بنەماڵــەوە  الیــەن  لــە 
و  واڵتــدا  بەســەر  زاڵ  یاســای  ســەرەکی  هــۆکاری  دەبێتــەوە. 
لــە  کــە  یاســایەک  ئیســامییە،  کۆمــاری  دەســەاڵتداری  شــێوەی 
چوارچێــوەی شــەرع و رادیکاڵێزمــی کۆنەپەرەســتانەی ئیســامی 
ــووری، سیاســی،  ــی ئاب ــە بوارەکان ــە ل ــەی ک ــەو واڵتان ــەزراوە. ئ دام
ــەڕی پێشــکەوتن دان، سیســتمێکی  ــی لەوپ ــی و کۆمەاڵیەتی فەرهەنگ
تــەواو دێموکــرات و دادپــەروەر بــۆ پێگەیاندنــی ژنــان و پیــاوان 
ــە  ــەت دا ب ــەڕی ئەمنیی ــان لەوپ ــە و ژن ــدا حاکم ــوو بوارەکان ــە هەم ل
لــە  بەداخــەوە  بــەاڵم  دەکــەون.  ئامانجەکانیــان  شــوێن ویســت و 
کۆمەڵگــەی ئێمــە لــە ژێــر حاکمییەتــی کۆنەپەرســتانە و دژە ژنــی 
ــە  کۆمــاری ئیســامی و هەروەهــا مانــەوەی کلتــووری پیاوســاالر ل
نێــو ژیانــی خەڵــک دا دەرفەتــی گەشــەکردن لــە زۆر بــواری گرینــگ 
لــە ژنــان ئەســتێندراوەتەوە و ژنــان ئــەو جــوورەی کــە دەیانهــەوێ 
نەیانتوانیــوە کاریگــەری ئەوتۆیــان تەنانــەت لــە بەڕێوەبردنــی ژیانــی 
دەگەیــن  ئەنجامــە  بــەو  کەوایــە  هەبــێ.  دا  خۆشــیان  بنەماڵەیــی 
راســتەوخۆی  کاریگەریــی  ژنــان  ئابــووری  ســەربەخۆیی  کــە 
هەیــە. ژنــان  خۆکــووژی  رێــژەی  کەمکردنــەوەی  ســەر  لــە 
هــەر چەنــد لــەو ســااڵنەی رابــردوودا رێکخراوەکانــی ژنــان و 
چاالکانــی مەدەنــی زۆر هەوڵیــان داوە کــە ژنــان هــان بــدەن بــۆ 
ــە دەرەوەی مــاڵ و هۆشــیارکردنەوەی کۆمەڵگــە بــەاڵم  کارکــردن ل

بەداخــەوە نــە لــە کۆمەڵگــە و نــە لــە نێــو یاســای زاڵ بــە ســەر واڵتــدا 
ئــەو بەســتێنە بــۆ ژنــان نەرەخســاوە کــە بــێ هیــچ گیروگرفتێــک 
ــی  ــە هەوڵ ــا ب ــە راســتیدا تەنی ــەوە. ل ــازاری کاردا ببینن ــە ب ــان ل خۆی
چاالکانــی مەدەنــی کۆمەڵگــە بــەرەو هۆشــیاری نــاروا لــە کاتێــک 
دا کــە لــە نێــو دامودەزگاکانــی رێژیــم دا هیــچ هەوڵێــک بــۆ ئــەو 
مەبەســتە نــادرێ و بگــرە بــە هەمــوو شــێوازێکیش کۆســپ دەخەنــە 
ســەر رێــگای کەســانی ســەرپێچیکەری یاســای دواکەوتــوو. ژنانــی 
چــاالک و کەســانی مافخــواز دوای ماوەیــەک کار و تێکۆشــان لــە 
الیــەن بەشــە ئەمنییەکانــی رێژیــم دەسبەســەر دەکرێــن وزیندانــی 
دەزگا  گوشــاری  ژێــر  لــە  یــان  دەســەپێ  بەســەردا  قورســیان 
لــە چاالکییەکانیــان بکێشــن.  ئەمنییــەکان ناچــار دەکرێــن دەســت 
ــن کــە ئەرکــی ســەرەکی هۆشــیارکردنەوەی  ــەو راســتییە بزانی ــا ئ ب
هــەر کۆمەڵگەیــەک لــە ســەر شــانی دەســەاڵتی حاکــم و بەشــی 
پەروەردەیــی ئــەو واڵتەیــە بــەاڵم بەداخــەوە یاســاکانی کۆمــاری 
الیەکــی  لــە  دەکا.  پێشــکەوتنێک  جــۆرە  هــەر  دژایەتــی  ئیســامی 
دیکــەوە کۆمــاری ئیســامی بــۆ مانــەوەی زیاتــری خــۆی هــەوڵ 
و  بێڵێتــەوە  دا  کۆنــەکان  کلتــوورە  بەنــدی  لــە  کۆمەڵگــە  دەدا 
نــەدا، چــوون  بــە ژنانــی واڵت  بەتایبەتیــی  ئیجــازەی پێشــکەوتن 
پــەروەردە دەکا. پێشــکەوتوو  پێشــکەوتوو منداڵــی  دەزانــێ ژنــی 

شیکاریی دەروونناسی وێنەی مندااڵن
وەنەوشە کەریمزادە

پيش ووتار....
,لەگــەڵ  لــە ناخــی مرۆڤــدا هەيــە و دەتوانيــن بلێیــن  بــە وينەكيشــان هەرلــە ســاتەكانی منداليــەوە  هەســت 
لەدايكبوونــی منــداڵ هەســتی وينەكيشــانيش لــە ناخيــدا دروســت دەبێــت، هەموویــان پێــش لــە ڕويشــتن بــۆ باخچــەی 
ــان  ــان ي ــی خۆت ــەر ســەيری مندااڵن ــتاش ئەگ ــردووە ئيس ــل ك ــل هێ ــدان هێ ــە پان ــان ب ــوارە كانی ــار دي ــاوايان زۆر ج س
ــن  ــە دەيبيني ــە ك ــەو مندااڵن ــوو ئ ــی هەم ــە ناخ ــان ل ــی خۆت ــاتەكانی منداڵ ــتی س ــان هەس ــن هەم ــەن دەبين ــێ بك دراوس
هەيــە لەوانەيــە بــە هــۆی جيــاوازی كەلتــوری يــان كاريگــەری كۆمەڵــگا هەنــدی جيــاوازی ببيندرێــت بــەاڵم دەتوانیــن 
ــە دايــک  ــەو هەســتە هونەريشــە ل ــوون ئ ــە دايكب ــی ل ــە كات ــان ل ــی جيه ــەی مندااڵن ــە زۆرين ــاوازی ل ــی جي ــە ب ــن ب بڵێی
ــت  ــپی دە تواني ــەرەی س ــەک الپ ــدان و ي ــەک پەن ــا ي ــە وتەنه ــی منداڵ ــان زمان ــە و وينەكيش ــتيدا وين ــە ڕاس ــت ل دەبێ
چەنــد كاتژمێــر منــدااڵن بــە خــۆی ســەرقاڵ بــكات و هيــزی بيركردنــەوە و خەیاڵــی منــداڵ بەرفــراوان بكاتــەوە

منــدااڵن بــە پیچەوانــەی مرۆڤــە بــە تەمەنــەكان لەجیاتــی ئــەوەی كــە 
تەنهــا بــە قســەكردن هەســتو و بۆچۆنــی خۆيــان دەرببــرن, هــەوڵ ئــەدەن 
لــە رێــگای وينــە كيشــانەوە ناخــی خويــان دەرببرن.لــە بــەر ئــەوەش 
زوربــەی پســپۆڕانی بــواری ســايكۆلۆجيای منــدااڵن لــەو بــاوڕە دان كــە 
دكتــۆری ليهاتوويــی دەروون ناســی دەتوانێــت چــە لــە رێــگای وينــەی 
ئازارەكانــی  تەنانــەت  و  خولياكان,هيواكان,ئاواتــەكان  لــە  منداڵــەكان 
منــدااڵن تێبــگات و هــەوڵ بــدات بــۆ چارەســەر كردنــی كيشــەكانيان.

وينەكان چی بو دكتۆری دەروون ناس روون دەكاتەوە؟
١: ئايا مندااڵن لەگەڵ باوک يان دايک كيشەی هەيە؟

٢: ئايا دايک و باوک خۆیان لەگەڵ خودی خوياندا كيشە يان 

هەیە؟
3: منداڵ لە گەشەكردنی منداڵيدایە، يان تووشی هەندێ حالەتی 

سەركوت كردن بووە؟
4: منداڵ هەست بە ئازادی ئەكات يان هەست بە بستنەوە؟

٥: منداڵ هەست بە تەنهايی دە كات يان ئەوەی كە خۆی لە نيو 
هاوريانی خۆی ئەدوزيتەوە؟

6: منداڵ كەسايەتی داهيێنەری هەيە يان تەنها السايی 
هاوپۆلەكانی ئەكاتەوە؟

ــە كێشــانەوە  ــگای وێن ــە رێ ــت ل ــە خــۆی بزانێ ــەوەی ك ــێ ئ ــە ب ــداڵ ب من
هەمــوو راســتيەكانی خــۆی دەر ئەبرێــت و وەكــوو شــاعيرێكی مــەزن 
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كــە چــۆن بــە ووشــەكانی رووناكــی دەبەخشــێت منداليــش بــە هەمــان 
ــی  ــاكان و ئاواتەكان ــا خوولي ــەدات ت ــی هــەوڵ ئ ــەی خەياڵ ــە وين شــێواز ب
ڕوو. بخاتــە  شــيوازە  بــەم  داهاتــوودا  لــە  خــۆی  درێــژی  و  دوور 
لەبــەر ئــەوەش هەندێــک ميــژوو نووســەكان باســی ئەويــان كــرددوە 
لــە  كــە  كەســانەی  ئــەو  يــان  جيهــان  ســەرۆكەكانی  زۆربــەی  كــە 
تەمەنــی ٤٠ يــان ٥٠ ســاليدا كاريگەريــان بــووە لــە ئاســتی جيهاندا,لــە

ســاتەكانی منداليــەوە وينــەی داهاتــووی ,خويــان لــە ســەر الپــەڕە ئامــادە 
كــردووە و قونــاغ بــە قونــاغ هەوليــان داوە تــا خولياكانــی منداليــان بێتــە 
ئامانجێكــی راســتەقينە. منــداڵ هەميشــە هــەوڵ ئــەدات كــە جيهــان نەبــەو 
شــيوازە كــە ئيمــە دەيبينيــن , بەڵكــو بــەو شــيوازە كــە خــۆی هەســتی پــی 
ــە  ــكات. ب ــەی ب ــەڕەی ســپی وين ــە ســەر الپ ــت ل ــەكات و خــۆی , ديبيني ئ
داخــەوە دايــک و بــاوک , خزمــوو كەســوكار زۆر جــار لەجیاتــی ئــەوەی 
كــە هــەوڵ بــدەن منداڵــەكان بــە شــيوازێک پــەروەردە بكــەن كــە ئازادانــە 
و بــە ئــارەزووی خــۆی وينەبــكات, هەنــدێ جــار گاڵتــە بــە هيــڵ كێشــانی 
منــدااڵن ئەكــەن و هەســت بــەوە ناكــەن كــە منــداڵ لــەو رێگايــەوە, تواناكان 
و داهاتوویــی خــۆی دەســەلمێنێت ودەری ئەخــات بازنــەكان و هێلــەكان لە 
روانگــەی مندااڵنــەوە زۆر زۆر مەســەلەێكی گرنگە,بــەاڵم ئێمــە لــە زمانــی 
ئەوان تێناگەين, هەندێ جار دكتۆری دەروون ناس لە رێگای بازنەكانو, 
ــەوە. ــداڵ ئەدوزێت ــی من ــازارە كان ــەرزی ئ ــان ب ــی ي ــەكان ئاســتی ترم هێل
يەكێک لە گرنگترين تايبەتمەندی وينە بو مندااڵن و پسپۆڕانی بواری 

دەروون ناسی ئەويەكە::
مامۆســتای  و  ودايــک  بــاوک  يــان  منــدااڵن  پســپۆڕانی  دكتــۆری   :١
لــە  ببێــت  كاريگەريــان  ڕاســتەوخۆ  كــە  نــاكات  پيويســت  قوتابخانــە 
ســەر منــداڵ, وێنــە ئامريكــی يەكجــار يارمەتيــدەرە بــو ئــەوەی كــە بــە 
شــيوازێكی كاريگــەر و ناراســتەوخۆ لەگــەڵ جيهانــی منــداڵ و كيشــەكانی 
منــداڵ. بــە  يارمەتيــدان  مەبەســتی  بــە  بكەيــت,  درووســت  پەيوەنــدی 
دەرەخســيت  منداڵەکــە  بنەماڵــەی  و  دكتــۆر  بــۆ  ئــەوەش  هەلــی   :٢
خويندكارەكــە  وينــەی  چەنديــن  كانــدا  جيــاوازە  ســەتە  لــە  كــە 
دەرئەكەوێــت  بۆيــان  جاروبــار  هەلســانگاندنی  بــە  و  هەلســەنگێنن 
كــراوە. چارەســەر  منــداڵ  دەروونــی  كێشــەی  رادەێیــک  چ  تــا  كــە 
گرینگــی  جــار  زۆر  داخــەوە  بــە  كــە  هەيــە  گرینــگ  زۆر  خالێكــی 
وايــە,  هونەرمەنــد  وەكــوو  منــداڵ  كــە  ئەوەيــە  ئەويــش  و  پێنادرێــت 
ــر  ــە مانايێكــی ت ــت, ب ــە لەگــەڵ راســتيەكانيدا نابينێ ــە هەي ــەو شــيوازە ك ب

بــە جيهــان و كومەڵــگا دە كات و  يــە و شــيوازەكەی خــۆی هەســت 
وێنــەكان دەكێشــێت. كــە واتــە لــە پولێكــدا كــە ٢٠ منداڵــی تێــدا هەيــە ٢٠ 
وێنــەی جيــاواز دەبينــن كــە خــۆی دەســەلمێنێت كــە هيــچ دو مندالێــک 
وە كــوو يــەک بيرناكەنــەوە, تەنانــەت هەستيشــيان زۆر جيــاوازە. لــە 
ــاگاداری  ــداڵ ئ ــە من ــش ل ــە و كەســايەتی تري ــەر بنەماڵ ــەوەش ئەگ ــەر ئ ب
نەبــە  بــەاڵم  دەرئەكەوێــت  بــۆ  نهێنيــان  زور  ببــن,  مەســەلەيە  ئــەو 
دەروون  دكتۆرێكــی  كــوو  وە  بەڵكــوو  گشــتی,  زانياریێكــی  مەبەســتی 
نــاس كــە بــە بچووكتريــن پەڕاويــز گرنگتريــن كێشــەكان ئەدوزيتــەوە.
هەســت بــە تەنهايــی, هياكــی و ئــازار لەوێنەكانــدا ئەوكاتــەی كــە منــداڵ 
ــە اليــەن  بــە هــۆی توندووتيــژی جەســتەيی يــان بــە هــۆی قســەی تــاڵ ل
دايــک و باوكــی نەخوينــدەوارەوە هەســت بــە ئــازار دەكات و ئەوســاتەی 
ســووكايەتی بەرامبــەری ئەكرێــت, لــە دواييــدا كــە لــە نێــو, وێنەكانيــدا, 
ــەو  ــوو ئ ــەی ڕەش و هەم ــڕاو ناراســتەوخۆ بازن ــی ب ــت, هێل دەری ئەبڕێ
شــتانە كــە لــە نێــو و وێنەكانيــدا دەری ئەبڕێــت دەســەلمێنێت كەلــە بنەماڵــە 
يێكــدا ئــەژی كــە بەبــەر دەوامــی لــە ملمانــی بــە ســەردەبات. هەنــدی 
جــار خانویێــك وێنــە دەكات كــە هيــچ پەنجەرەيێكــی نيــە وئاســويێكی 
دەكەيت,ئــەم  وێنەكــە  مردوويەتــی  بــە  هەســت  و  نابيندرێــت  روون 
جــورە وێنــە كێشــانە دەری ئەخــات كــە لــە ناخــی منداڵــدا هيــوا و ئومێــد 
مــردووە و هيــچ ئاســويێكی روون لــە بــەر دە مــی منــداڵ نابيندرێــت.

پەيامێك بو دايك و باوك:
هەســتی منداڵــی لــە ناخــی هەموومانــدا هەيــە و ئێمــە بــە چاوەكانــی ئــەو 
مندالەيــە كــە روژێــك ســەيری جيهانمــان كــردووە , بــەاڵم بــە داخــەوە تــا 
ــی منــداڵ دوور كەوتووينەتــەوە كــە بــۆ تيگەييشــتن  ــە جيهان ــك ل رادەیێ
لــە وێنەكانــی منــدااڵن, تەنهــا ســەير كــردن بــۆ ئێمــە ناتوانيــت كاريگــەری 
ببێــت بەڵكــو پیويســتە كــە ئێمــە بــە شــێوازێكی ئاكادميــك ليكولينــەوەی بــۆ 
ئەنجــام بدەيــن, بــەو مانايــە ئەونــدە گرینگــی بدرێــت بــە منــداڵ و وێنەكانــی 
ــی بكرێــت كــە بۆچوونــی  ــەكان دەكێشــێت داوايــی ل كــە هــاوكات كــە وێن
خــۆی دەرببڕيــت ســەبارەت بــە هەمــوو ئەوشــتانە كــە وێنــەی كــردووە و 
هەلــی بــو برەخســێت كــە بــە ئاســايی و بەبــێ تــرس لــە بــارەی ئــازارە كان 
و كەمووکوڕیيەکانــی ناخــی كــە لــە نێــو وێنەکانيــدا دەبيندرێــت قســە بــكات
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نا بۆ به ئاسایی وه رگرتنی توندوتیژی دژ به  ژنان

ســاڵوەگەڕی  ٨٠یەمیــن  زایینــی  ٢٠٢٠ی  نۆڤامبــری  ٢٥ی 
دژایەتیکردنــی  تاوانــی  بــە  مێرابــڵ  خوشــکانی  کوژرانــی 
ڕافائێــل  دۆمێنیکــەن،  کاتــی  ئــەو  دیکتاتــۆڕی  دەســەاڵتی 
ــان  ــی گیانی ــە بەختکردن ــەو ســێ خۆشــکەی ب ــە. ئ ــۆ ی تورجیل
ــی و فێمینیســتی. ســاڵی  ــی خەڵک ــای بەرخۆدان ــە هێم ــوون ب ب
١٩٩٩ لــە کۆبوونــەوەی گشــتیی واڵتــە یەکگرتــووەکان ئــەو 
ڕۆژە بــۆ ڕێەزلێنــان و پیرۆزکردنــی یــادی خوشــکانی مێرابــڵ 
وەک ڕۆژی جیهانیــی بەرنگاربوونــەوەی توندووتیــژی دژی 
ژنــان دیــاری کــرا. ئامانــج لەو کارە وشــیارکردنەوەی ویژدانی 
مرۆڤایەتــی و ناســاندنی شــێوازەکانی توندوتیــژی دژی ژنانــە 
و  ڕێگری کــردن لــە تەشــەنەکردنی ئــەو دیــاردە ڕووخێنەرەیە.
ــی  ــژی فیزیک ــا توندوتی ــان تەنی ــژی دژی ژن ــارە توندووتی دی
نییــە. شــێوازەکانی  ئــازاری جســمی  و  لێــدان  بــە شــێوەی 
دیکــەی توندوتیــژی وەک توندووتیژیــی ڕووحــی، کــە بــۆ وێنــە 
دەتوانــێ بــە ســووکایەتیکردن، هەڕەشــەلێکردن و شــکاندنەوە 
و بێحورمەتــی خــۆی دەرخــا، هەروەهــا توندووتیــژی جنســی، 
واتــە بــەزۆر تێکەڵبــوون لەگــەڵ ژنــان تەنانــەت ئەگــەر لەالیــەن 
مێردیشــیەوە بێ و تەشــقەڵەی جنســی و هەوڵدان بۆ پێوەندی 
توندووتیــژی  هەروەهــا  ژن،  ڕەزامەنــدی  بــێ  بــە  جنســی 

کۆمەاڵیەتی بۆ نموونە پەراوێزخســتن و بێبەش کردن لە ئیمکاناتی پێگەیشــتن، جیاوازیدانان و ســەرکوت کردن کاتێک بە مەیلی پیاوان 
هەڵسووکەوت نەکەن، و بەرتەسک کردنی چاالکییە سیاسی و کۆمەاڵیەتییەکانی ژنان، هەمووی دەکەونە بازنەی توندووتیژی دژی ژنانەوە.
بــە داخــەوە کۆمەڵــگای کوردســتانیش یــەک لــەو کۆمەڵگایانەیــە کــە ســەرەڕای پێشــکەوتنی بەرچــاو لــە بــاری خوێنــدەواری و کراوەیــی 
بەرەو دنیای دەرەوە  لەو ســااڵنەی دواییدا،  ئێســتاش مەودایەکی زۆری بۆ گەیشــتن بە کۆمەڵگایەکی یەکســان ماوە بیبڕێ. شــێوازە 
ئاماژەپێکراوەکانی توندووتیژی دژی ژنان، بە تایبەت کوشتن بە بیانووی نامووسەوە، لێدان و ئازاری جسمی و سووکایەتی پێکردن 
و بەکەم زانینی ژن و پێشــێل کردنی ئازادییە تاکەکەســییەکانی ژن زۆر باوە. یاســای پێویســت بۆ به رنگاربوونه وه ی دیارده ی قێزه ونی 
توندووتیــژی دژی ژنــان  نییــه  و ڕێگــه  ئاوه ڵه یــه  بــۆ تاوانــكاری دڵــڕه ق تــا بــه  دڵــی خــۆی كه لــكاوه ژۆ لــه و هه مــوو مه رجــه  وه رده گــرێ.
جێــی خۆیه تــی وه ك نموونه یه كــی نــوێ له نۆرمــاڵ بــوون و ئاســایی بوونــی توندوتیــژی دژی ژنــان لــە كۆمه ڵگــەی كورده واریــدا  
ئامــاژه  بــه  كه یســی گێچه ڵیــی سێكســی بــه  ›ســۆلین‹ لــە باشــوری کوردســتان بكه یــن كــه  ئــه م ڕۆژانــه  مێدیــای كــوردی بــه  خۆوه  ســه رقاڵ 
ــه   ــی ســۆلینی زۆر هاســان و ڕه وان و به په ل ــاری كــردووه  و مه حكووم كردن ــۆ دژكــرده وه ی ســۆلین  ســزای دی كــردووه. یاســادانه ر ب
په ســند كــردووه ، بــه اڵم ئــه و هه ڵســووكه وته  نامرۆڤانه یــه ی ســۆلینی مه جبــوور بــه  دژكــرده وه   كــردووه  وه ك نۆڕمێكــی ســه قه تی 
كۆمه ڵگــە ڕێگه پێــدراوه  و ته نانــه ت بــە تاوانیــش نەناســراوە به ڵكــوو وه ك هه ڵســووكه وتێكی ئاســاییش هاتۆتــه   به رچــاو.  ئــه وه  نۆرمــه  
غه ڵه تــه  لــه  الیــه ن ئێمــه   وه ، وه ك "یه كیه تیــی ژنانــی دێموكراتــی كوردســتان" بــه  تونــدی مه حكوومــه  و ڕه د ده كرێتــه وه .  داواكاریــن 
ده ســتدرێژی بــۆ ئازادیه تاكه كه ســێكان و گێچه ڵــی سێكســی وه ک كه یســی ســۆڵین به ئاســایی وه رنه گیــرێ وه ک تــاوان پێناســه بكردرێ!
ئێمە وەک "یەکیەتیی ژنانی دێمۆکراتی كوردستان" وێڕای بە گرینگ زانین و پیرۆزکردنی ڕۆژی جیهانیی بەرنگاربوونەوەی توندوتیژی 
دژی ژنان، پێمانوایە کە ناسين و ناساندنی شێوازەکانی توندووتیژی دژی ژنان زەروورەتێکی گرینگی کۆمەاڵیەتییە و پێویستە هەوڵی 
زیاتری بۆ بدرێ و ئیمکاناتی زیاتری بۆ تەرخان بکرێ. ئەو کارە پێویستی بە بەڕێوەبردنی  چاالکیی فێرکاری و کۆمەاڵیەتیی بەرباڵوە. 
ئەو فێرکاریانە دەبێتە هۆی بەرزبوونەوەی ئاستی وشیاری کۆمەڵگه و یاریدەده ر دەبێ بۆ هەنگاونانی کارامەتر بەرەو کۆمەڵگەیەکی 
یەکســان و تەندرووســت کــە هــەم ژن بــۆ خــۆی و هــەم پیــاوان لــە مافــە یەکســانەکانی تاکەکانــی مــرۆڤ ئــاگادار بــن و ڕێزیــان لــێ بگرن.

 ڕاگه یه ندراوی "یه كیه تیی ژنانی دێموكراتی كوردستان

٢4-٢٠٢٠-١١     
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ــەکان زەواجــی »صیغــه«  ــی یاســا ئایینی ــە پێ ــران ب ــی ئێ ــە واڵت ل
حــەالل و شــەرعی و قانونــی پێناســە کــراوە! »صیغــه« یەعنــی 
هــەر پیاوێــک چ ژنــی هەبێــت و چ ژنــی نەبێــت دەتوانێــت هــەر چەنــد 
ــد  ــە چەن ــوی »ازدواج حــال« ل ــە نێ ــێ ب ــی خــۆش ب ــە پێ ــک ک ژنێ
ســاعەت را تا چەند ڕۆژ یا زیاتر بەخزمەت و دە ئیختیاری خۆی 
دەربێنێــت. و قانونــی ئێرانیــش دەلــێ هــەر ژنێــک کــە باکــرە نەبێــت 
و مێــردی نەبێــت و باکرەکانیــش اگــە ئیــزن و ئیجــازەی بابیــان 
ــاو کــە بتوانــن و پێیــان خــۆش بــێ  ــد پی لەســەر بــێ بــۆ هــەڕ چەن
دەتوانــن »صیغــه« ببــن و هــەر چــی زیاتــر بــێ سەوابیشــی زیاترە.

 
 ئەو ژنانەی کە بۆ الی »صیغه« دەچن چەند دەستەن:

هێندێکیــان ژنــی لــەش فڕۆشــن و فڕۆشــتن و کرینــی لەشــیان بــە 
حەقــی خۆیــان دەزانــن و لــە هەمــو واڵتێکیــش هــەن و بــۆ وەی کــە 
ــن  ــت دەلێ ــا و سەنگســار خاڵســیان بێ ــدان و زین ــە شــاق و زین ل
»صیغه« مان کردوە و بەو نێوە شــەرعی و قانونیە وە کە واڵتی 
ئێــران و لــە یاســاکەی دا رێــزی لێگیــراوە خۆیــان دەڕبــاز دەکــەن.
تەبلیغاتــی  بــە  کــە  نائاگاهــن  مەزهەبــی  ژنانێکــی  هێندێکیــان 
بــون  »صیغــه«  کــە  شــتوون  مێشــک  وایــان  حکومەتــی 
شــەرعی  لزەتێکــی  هــەم  کــە  دەزانــن  ســەواب  و  خێــر  بــە 
تێدایــە. وان  بــۆ  مادیشــی  نەفعــی  هــەم  و  قانونیــە  و 
ــە قوڕبانــی، ئــەو  ــە هەمــوان بون ــە کــە زیاتــر ل ــەو ژنان هێندێــک ل
ونەیانتوانیــوە  منداڵیانــن   و  مــاڵ  سەرپەرەســتی  کــە  ژنانــەن 
و  ســالم  ئابــوری  دەرئامــەدی  مەنبعــی  و  ئیــش  و  کار 
ژیانیــان  بڕدنــی  بەرێــوە  بــۆ  و  بدوزنــەوە  شــەرافەتمندانە 
هێنــاوە. »صیغــه«  فڕۆشــی  لــەش  لــە  ڕویــان  ناچــار  بــە 
لەونێــو دا پیاوانێکــی هــەرزە کــە ژنیــان هەیــە و بــەاڵم پێیــان 
خۆشــە لەگــەڵ ژنــی دیکــەش بنــون و ئــەو پیاوانــەی کــە ژن و 
دۆســت و پارتنێــری جنســیان نیــە و بــە »صیغــه« کــردن بــە 
بۆخۆیــان  قانونــی  سێکســی  خۆشەویســتی،  و  ئیشــق  جێــی 
ــە  ــن و قەبوڵیان ــردن دێ ــه« ک ــۆ الی »صیغ ــر ب ــەن زیات جــور دەک
لێدەکــەن. حمایەتــی  و  بەجێیــە  و  بــاش  شــتێکی  پێیــان  و 
لــە مــاوەی چەنــد ســالی ڕابــردو ڕا واڵت و حکومەتــی ئێــران 
بەجوڕێکــی دیکــە کەڵــک لــەو ژن فرۆشــی و ڵــەش فرۆشــی و 
لــە  کــە  مەشــهد  شــاری  لــە  وەڕدەگــرێ.  ژن  بــە  رێزیــە  بــێ 
بــاری مەزهەبــی و ئایینــی جێگایێکــی موقەدەســی زیارەتــی بــۆ 
ــە وەبەرچــاوە.  ــەو بــێ رێزیان ــران ئ ــە هەمــو ئێ ــر ل شــیعەکانە زیات
هــەم لــە ناوخــۆی ئێــران و هــەم لــە واڵتانــی دەوروبــەر بەتایبــەت 
شــیعەکانی ئێــراق، ســااڵنە هــەزاران کــەس بــە بۆنــەی زیــاڕەت 
ــاو مەشــهەد.  ــە ن ــان شــەرعی دێن ــی خۆی ــە قەول ــۆ سێکســی ب و ب
هــەزاران خانــو و شــوێن لــەو شــارە بــۆ ئــەو کارە تەعییــن کــراوە 
کــە لەوێــدا بــە ئاشــکرایی کریــن و فرۆشــتنی ســاعەتی و ڕۆژانــەی 
ــەوەی  ــاوەی ســالیێک ل ــە م ــرێ. ل ــه« دەک ــوی »صیغ ــە نێ ــان ب ژن
پێــش ڕا کــە پولــی ئێــران زۆر دابــەزی و کێشــەی ئابــوری زۆر 
زیاتــر روی لــە ئێــران کــرد حکومەتــی ئێــران لــەو شــوێنە و لــە 

نێــوی »صیغــه« ی ژنــان بــۆ جەزبــی توریســت کەڵکــی وەرگــرت 
ڕابــردو را چونــە  یــەک ســالی  لــە  ئــەو کەســانەی  و ژمــارەی 
مەشــهەد بــۆ ســێکس و »صیغــه« ی شــەرعی چەندیــن بەرابــر 
بــوە و قازانجێکــی ئابــوری یــەک جــار زۆری بــۆ حکومــەت و 
»آســتان قــدس رضــوی  » هەبــوە. ئــەو خانــو و شــوێنانە کــە بــە 
» خانــە هــای عفــاف« نێــو نــڕاون و دەناســرێن بونــە جەهنەمێــک 
بــۆ ژنانێــک کــە لــە ناچــاری و هەندێــک جــار نەزانــی و نائاگاهــی دا 
توشــی بــوون. زۆر بــەی ئــەو کچانــە و ژنانــەش کــە لــە کۆمەڵــگا و 
لــە نــاو خێزانــەکان دا بــه هــۆی پیاوســاالری و کێشــەکانی خێزانــی 
توشــی هەاڵتــن لــە مــاڵ دەبــن و ســەر لــە کەالنتەریــەکان دەردێنــن 
بــەو شــوێنانە معرفــی دەکرێــن و تەشــویق دەکرێــن بــە فڕۆشــتنی 
لەشــیان بــە »صیغــه« بــون، کــە ئــاوا هــەم توشــی بــێ شــەرعی و 
بــێ قانونــی کــردن نابــن و هــەم خێــر و سەوابیشــیان پــێ دەگات.
دژ  حکومەتــە  کــە  ژنانــە  ئاشــکرای  فڕۆشــتنێکی  ئــەوە 
کەڵکــی  بتوانــێ  کــە  جوڕێــک  هــەڕ  بــە  ئێــران  ژنانەکــەی  بــە 
کــچ  و  ژن  هــەزاران  ســااڵنە  بەداخــەوە  و  وەردەگــرێ  لــێ 
بکــەن. دەربــاز  لــێ  خۆیانــی  ناتوانــن  تــازە  و  دەبــن  توشــی 
ئــەوە هــەر یەکێــک لــەو بــێ رێزیــە گەوڕانەیــە کــە حکومەتــی 
ئێــران بــە ژنانــی دەکات. ئــەوەی کــە ژنــان وەکــو کاال و »ابــژەی » 
جنســی دەبینــێ کــە هــەر زەمــان پیــاوەکان ئیــرادە بکــەن دەتوانــن 
دەســت درێــژی بــۆ جەســتە و ڕەوانــی ژنــان بــە حوکمــی دیــن و 
یاســا بکــەن. ئــەوەی کــە ژنــان هــەر بــە کاالیێــک دەبینــن کــە دەبــێ 
دە خزمــەت پیــاوان دابــن و هەمیشــە ڕێگایێــک بــە نێــوی دیــن 
بــۆ شــاردنەوەی بــێ رێزیەکانیــان دەبیننــەوە. بەداخــەوە خەڵکێــک 
کــە ئــاوا دە دیــن و ئاییــن و مەزهــەب دا قــم بــوون کــە هــەر چــی 
مەالیــەکان و کاڕبەدەســتە دینیــەکان بــە نێــو خــوا و پێغەمبــەر 
دەکــەن. قەبولــی  دەســەپێنن  دا  بەســەریان  قانــون  و  شــەرع  و 
ــە نێــوی  ــران ب ــە ئێ ــەش فرۆشــیانەی کــە ل ــەو ژن فرۆشــی و ل ئ
شــەرعی و قانونــی »صیغــه« بــه ژنــان دەکــڕێ و بەهرەکێشــی 
لــە ژنانــە، نــە هــەر بــێ رێــزی بــە ژنــان بەڵکــو بــە پیاوانیشــە 
مروڤایەتیــە.  و  مــروڤ  بــە  توهیــن  و  ئیهانــەت  جورێــک  و 
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بــۆ ســاڵی ١٩٦٠کــە   هۆیەکــەی روون و ئاشــکرایە، دەگەرێتــەوە 
دومینیکــۆ  واڵتــی  لــە  خوشــک  ســێ  دانــی  ســێدارە  لــە  دوای 
وەک  رۆژە  ،ئــەم  ئــەوکات  دیکتاتــۆری  حکومەتــی  الیــان  لــە 
کــرا. دیــاری  ژنــان  بــە  دژ  تیــژی  تونــدو  بەرانگابونــەوەی  رۆژی 
دیاردەیەکــی  و  نیــە  مەکانــی  جێــگاو  توندوتیــژی  داخــەوە  بــە 
شــاراوەش نیــە، بەڵکــو لــە سەرتاســەری جیهــان توندوتیــژی هەیــە 
بــەاڵم بەشــێوەی جــۆراو جــۆر. شــێوازەکانی توندوتیــژی لــە جیهانــدا بــە 
بــێ جیــاوازی ئاییــن، رەنگــی پێســت، رەگــەز  یــان پێگــەی کۆمەاڵیەتــی 
ــە خۆگرتــوە.  بەرانبــەر بــە ژنــان دەکــرێ، و شــێوەی جــۆراو جــۆری ل
بۆنموونــە جەســتەیی، ئــازاری روحــی، هەرەشــەکردن، لێــدان، گاڵتــە 
سێکســی. دەســتدرێژی  و  بریــاردان  مافــی  زەوتکردنــی  پێکــردن، 
تونــدو تیــژی ئابــوری، سیاســی. ئــەوەی لــە ســەرەوە باســم ڵیــوە 
کــردن هەموویــان بەشــێکن لــە توندوتیــژی دژ بــە ژنــان. هەروەهــا 
ــدی  ــەت پەیوەن ــە و تەنان ــاری کــراوی نی ــچ مەرزێکــی دی ــژی هی توندوتی
چۆنکــە  نیــە،  کۆمەڵگاشــەوە  تێگەیشــتنی  خوێنــدەواری و  بــەرادەی 
و  رەگ  جۆرەکانــدا  جــۆراو  کۆمەڵــگا  نێــو  لــە  مێــژە  لــە  ئەوەنــد 
ناکــرێ. بنبــڕ  ئاســانیش  بۆتــە کولتورێــک وابــە  ریشــەی داکوتــاوە، 
نەتــەوە  رێکخــراوەی  مرۆڤــی  مافــی  بووکــە  هۆیــەوە  بــەو  هــەر 
رۆژی  وەک  نوامبــری   ٢٥ کــە   ١٩٩٩ ســاڵی  لــە  یەکگرتــوەکان 
کــرد.  دیــاری  ژنــان  بــە  دژ  توندوتیــژی  بەرەنگاربوونــەوەی 
جۆرەکانــی توندوتیــژی ڕۆژبــەڕۆژ ڕووی لــە زیادبوونــە و هەندێــک 
دەگــرن. خــۆ  لــە  قێــزەون  و  نامرۆڤانــە  زۆر  شــێوازی  جاریــش  
کۆمەڵــگای کــوردەواری و ڕۆژهەاڵتــی ناوەراســتیش، یەکێــک لــەو 
چەوســێندراوەتەوە.  بێ بەزەیانــە  بــە  زۆر  تێیــدا  ژن  کــە  ناوچانەیــە 
بەتایبــەت کۆمەڵــگای ئێــران کــە یەکێــک لــەو کۆمەڵــگا دواکەوتووانەیــە 
کــە توندوتیــژی بەرانبــەر هــەر تاکێکــی کۆمەڵــگا دەکــرێ نــەک هــەر دژ 
ــەکان  ــە بەشــی هــەرە زۆری تاک ــە ک ــەم رێگایەوەی ــەر ل ــان، و ه ــە ژن ب
لــە ژێــر ســتەمی رەگــەزی و جیــاوازی نەتەوەیــەوە ســەرکوت دەکرێــن.
بەپێــی ئامــارە باڵوکــراوەکان لــە ماڵپەڕەکانــی تایبــەت بــە هەواڵەکانــی 
مافــی مــرۆڤ، ئامــاری ژنانی قوربانی لە ئاکامی توندوتیژدا گەیەشــتۆتە 
ــەوەی جێــی ســەر ســورمان و داخــە  ــە. ئ ــە ئەژمــار نای ڕادەیــەک کــە ل

کــە تــا ئێســتاش مافــی مرۆڤــی رێکخــراوەی نەتــەوە یەکگرتــوەکان 
نەیانتوانیــوە کارێــک بکــەن کــە النــی کــەم ئــەو دیــاردە قێزونــە کــەم 
رەنــگ کەنــەوە، یــان بتوانــن تەئســیریان لــە ســەر ئــەو دیاردەیــە هەبــێ.
بــە داخــەوە تائێستاشــی لــە گــەڵ بــێ بــە دەیــان واڵت هــەن کــە 
توندوتیــژی بەگشــتی و بــە تایبەتــی دژی ژنــان زۆر ئاســای دەبینــدرێ. 
بەتایبــەت ئــەو واڵتانــەی کــە موســوڵمانی توونــدرەوی تــێ دایــە، رۆژانــە 
بــە دەیــان ژن بــە شــێوەی جــۆراو جــۆر دەبنــە قوربانــی دەســتی پێــاوان.
لە ئێران و کوردستانیش ژنان بە شێوەی جۆر بە جۆر ە و بە بیانوی 
سیاســی و نەتەوەیــەوە دەخرێنــە بەندیخانــە و لــە الیــەن داگیرکەرانــەوە 
ــە ئەفغانســتان ئێســتاش  ــەر دەکرێ.ل ــان بەرانب ــە توندوتیژی زۆر درندان
ژنــان بــە تۆمەتــی بێناموســی بــەرد بــاران یــان زینــدە بەچــاڵ دەکرێــن. 
ئــەوەش دەگرێتــەوە بــۆ ئــەوەی کــە ژنــان لەپێــک هێنانــی کۆمەڵــگادا 
نەخــش و رۆڵیــان نیــە و هەتــا تەنانەت ئــازادی بەیانیان لێ زەوت کراوە.

بەاڵم پێویســتە چاکانی ماڤی ژنان و رێکخراوەکان هەوڵ بۆ وشــیار 
کردنــەوە و پێداگریــی لــە ســەر مافەکانــی ژنــان بــدەن. زۆر گرینگــە بــە 
پێــک هێنانــی کــۆرو کۆبونــەوەو بەرنامــەی تایبــەت لــە ســەر جــۆرەکان  و 
هۆیەکانــی وهەروەهــا بن بڕکردنــی دیــاردەی توندوتیــژی دژ بــە ژنــان 
زانیــاری بگەیەنــن. چــون بەداخــە ئــەو دیاردەیــە یەکێکە لە ســەرەکیترین 
کێشــەکانە، کــە کۆمەڵــگا بــەرەو وێرانــی دەبا و پێشــلکردنی ماڤی مرۆڤە.
بــەاڵم  ئــەوەی کــە جێــگای ســرنج و خۆشــحاڵیە ئەوەیــە کــە لــە 
پێشــکەوتنێکی  توانیویانــە  کــورد  ژنانــی  ڕابــردوودا  دەیــەی  چەنــد 
بــۆ  پێشــەنگایەتی  ئاســتی  تــا  تەنانــەت  و  بکــەن  تۆمــار  مێژوویــی 
ئــەو  بــۆ ســەلماندی  بەڵگــە  باشــترین  بــڕۆن.  هەمــوو ژنانــی دونیــا 
شۆرشــی  لــە  کــوردە  ژنانــی  بەشــداربوونی  ئاســتی  بانگەشــەیە 
پیــاو  کۆمەڵــگای  کــە  وادەکات  ئەمــەش  کوردیــدا.  ئازادیخــوازی 
بەرانبــەر  لــە  دەتوانــن  ژنــان  کــە  بگەیەنــێ  قەناعەتــە  بــەو  ســاالری 
ئــەو توندوتیژیانــەی کــە رووبەڕوویــان دەبنــەوە هەڵوێســت بگــرن.  
هــەروەک دەبینیــن کــە ژنــان چــۆن بەشــداری لــە شــۆڕش دا دەکــەن و 
ئەوەش دیاردەیەکی نوێیە کە لە مێژووی مرۆڤایەتیدا  ڕێژه ی به شداری 
ژنان مه ده نییه کانی   زۆر له  ڕێژه ی پیاوان زیاتره .  ئەوڕۆکە ژنی کورد 
بــەو ئاســتە گەیشــتووە، کــە خاوەنــی نــەزەر وبیروبــاوەری خــۆی بێــت.

بۆچی ٢٥ی نوامبر وەک ڕۆژی بەرەنگاربوونەوەی
 توندوتیژی دژ بە ژنان ناودێرکراوە؟

مەحبووبە ڕەحیمی 
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شــاری  لــە  و  کوردســتان  باشــووری  لــە  محەممــەد  تامــان 
هونەرمەندانــی  مەڵبەنــدی  و   هونــەر  و  شــەهیدپەروەر 
دنیــاوە. هاتــە  دڵــدار  و  قــادر  حاجــی  کۆیــەی  کوردســتان 
چکۆلەکەیــم  خوشــکە  بناســم  خــۆی  ئــەوەی  پێــش  مــن 
تانیــا خاتوونێکــی ڕووخــۆش و ڕوحســووک،  دەناســی خاتــوو 
خۆشەویســت. حیــزب  و  بەئەخــاق  پێشــمەرگەیەکی 
ئــەوان هــەر دووکیــان کچــە کۆیــی بــوون و بووکــی دێموکــرات، 
ژیانــی ئــەوان لەگــەڵ زۆر لــە ئیمــە کــە هەرکاممــان لــە ڕۆژهەاڵتــی 
کوردســتانەوە بــە بیــر و بڕوایەکــی خەباتگێڕانــە و مافویســتانە بــە 
دژی دەوڵەتــی داگیرکــەری کۆمــاری ســێدارە وێســتابووین جیــاواز 
بوو.هەڵبــەت ئەوانیــش خۆیــان ژێرچەپۆکــەی دەوڵەتــی دیکتاتــۆڕ و 
دژەکــوردی ســەددام بــوون و باوکــی کــە لــە شــەڕی نێــوان ئێران و 
عێراقــدا لــە الیــەن ئێرانــەوە بەدیــل گیــراوە هەرگیــز نەگەڕاوەتــەوە.
ئەفســانە،  نیــوەی  و  بــێ   ڕاســت  نیــوەی  ژیــان  لەوانەیــە 
ئەفســانەیەک  بــەرە  ژیانێکــەوە  لــە  تامــان  خاتــوو  و 
هاتبــێ. ژیانێــک  بــەرە  ئەفســانەیەکەوە  لــە  یــان  و 
دایکبــووی  لــە  کــە  خاتوونانــەی  ئــەو  نیــن  کــەم  هەڵبــەت 
بــەاڵم  دێموکراتــن  حیزبــی  بووکــی  و  کوردســتانن  باشــووری 
کــە  خاتوونانــەی  ئــەو  کەمــن  زۆر  دەڵێــم  بوێریــەوە  بــە  مــن 
دڵیــان  و  گرتبــێ  کوردســتان  بەشــەی  لــەم  ژیانیــان  فرچکــی 
ناســیومن  مــن  ئــەو دوو خوشــکەی  تانیــا  تامــان و  دڵــی  وەک 
لێبــدا. کوردســتان  لــە  دیکــە  بەشــێکی  و  ڕۆژهــەاڵت  بــۆ 
ــدا لەوانەیــە هەزاران ژنــی وەک تامــان  ــە کۆشــکەکەی خەیاڵمان ل
محەممــەد بژیــن بــەاڵم ئــەو ژنانــە تــا چەنــدە دەتوانــن زامــی ژیــان 
وەک تامــان هەڵگــرن؟ وەک خــۆی بــاس دەکا باوکــی خــۆی لەیــاد 
نەمــاوە و تەنیــا ناوێکــە کــە لە باوکی بــۆی ماوەتەوە. یەک حەوتوو 
ــەڕێ کــە ئەجــەل دایکــی لێدەســتێنێ  ــە هاوســەرگیرییەکەی تێدەپ ل
و دەیــکا بــە تازەبووکــی ڕشــپۆش و دڵ پــڕ لەغــەم و پــەژارە.
ئەو هەر لە یەکەم ساڵەکانی ژیانی لە نێو حیزبدا هاتە نێو کاری 
حیزبــی و بــۆ چەندیــن ســاڵ وەک سەرشــانەی ژنــان و حیــزب کار 
و تێکۆشــانی کــرد هەتــا لــە ســاڵی ١٣٩٥لــە کۆنفڕاســێکی نائاســاییدا 
و بــە دەنگــی زۆرینــەی ئەندامانــی یەکیەتیــی ژنــان بــوو بــە ئەندامــی 
ڕێبــەری یەکیەتیــی ژنانــی دێموکراتــی کوردســتان و لــەو کاتەشــدا 
هــاوکات لــە خولێکــی کامێراوانــی کوردکاناڵــدا بەشــدار بــوو و 
بــوو بــە یەکێــک لــە کامێراوانــە ســەرکەوتووەکانی کوردکانــاڵ.
تامــان ئەوەنــدە بــە دڵــەوە کاری حیزبــی و ڕێکخراوەیــی کــردووە 
کــە تــا ئێســتا تەنانــەت بــۆ ســاتێکیش هیــچ کام لــە هاوســێ و 
هاوســەنگەرانی خــۆی و هاوســەرەکەی بــە بیریانــدا نەهاتــووە کــە 
ــە دایکبــووی بەشــی باشــووری کوردســتانە و مــن پێموایــە  ئــەو ل
ئــەو هەســتەی تامــان لــەو کاتــەوە کە فامی کردووەتــەوە بۆ خەڵکی 
کــورد و کوردســتان هەبــووە و نەهامەتــی و ئــازاری تەنیــا بەشــێک 
لــە کوردســتان بــە دەســتی داگیرکــەر ئــازاری نــەداوە بەڵکــوو ئــەو 
دڵــی ئەوەنــدە گەورەیــە کــە بــۆ چوارپارچــەی کوردســتان لێــدەدا 
ــە  ــەو ل ــی و شــەنگاڵ ئ ــە کۆبان ــرش دەکات ــک داعــش هێ ــە کاتێ بۆی
یەکــەم ژنەکانــی دێموکــرات بــوو کــە لــە هەڵمەتــی یارمەتــی کــردن 
ــرد.  ــەو شــوێنانە بەشــداری ک ــاوی ئ ــاوارە و لێقەوم ــی ئ ــۆ خەڵک ب

لــە  بینیــوە  پــەژارە  و  ناخۆشــی  جــاری  چەندیــن  بــە  تامــان 
هەموویــان ناخۆشــتر لەدەســدانی ڕۆڵەکــەی بــووە کــە گۆیــا لــە 
بەداخــەوە  و  دەدا  لەدەســت  گیانــی  نەخــوازراودا  ڕووداوێکــی 
ئامیــزی دایکــی لــە بوونــی ڕۆڵەکــەی بێبــەش دەبــێ. دیــارە غەمــی 
لەدەســتدانی منــداڵ بــۆ دایــک غەمێــک نییــە کــە بــە وشــە وەســف 
ئــەو  بــەاڵم  لێبکــەم  باســی  بابەتــەدا  لــەم  بتوانــم  مــن  بکــرێ و 
ــەی کــە  ــەوە فیداکاریی ــۆ کــوڕە چکۆلەکــەی و ئ هەســتەی تامــان ب
لــە ڕۆژی ١٧ی خەرمانانــی ١٣٩٧ی هەتــاوی لــە بنکــەی یەکییەتــی 
ژنــان کــردی دەڵــێ کــە تامــان چــۆن ژنێکــی دڵســۆز بــۆ خــاک 
و نیشــتمانەکەیەتی ئــاوا دایکێکــی فیداکاریــش بــۆ ڕۆڵەکەیەتــی.
ڕۆژی ١٧ی خەرمانانــی ١٣٩٧ کاتیــک کــە کۆمــاری ئیســامی 
)چونکــە  دێموکــرات،  قــەاڵی  کــردە ســەر  هێرشــی  بــە ســارۆخ 
نەیدەیزانــی ئەوانــەی کــە لــە قــەاڵن لــە قــەاڵ بــە هێزتــرن و ئەوانــن 
کــە خۆیــان قــەاڵن دەنــا قــەاڵ بۆخــۆی تەنیــا دار و بــەرد و ئاســنە 
و قەاڵنشــینانن کــە هێزیــان داوە بــە قــەاڵ(. یەکــەم ســارۆخ کــە 
لێــدرا ڕێــک لــە بنکــەی یەکیەتیــی ژنــان کــە ئــەو کات لــە نەهۆمــی 
ســەرووی ســکرتاریا شــوێنی ئامانجــە دزێوەکــەی تاریکپەرســتانی 
کۆمــاری تیــرۆر و کوشــتن و ســێدارە بــووی دا. ئــەو کات تامــان 
یەکێــک لــە ئەندامنــی ڕێبــەری ئــەو ڕێکخراوەیــە بــوو )هەڵبــەت 
ئێســتاش هــەر لــەو پۆســتەدا کار دەکا( ئــەو ڕۆژە تامــان کــوڕە 
چکۆلەکــەی لەگــەڵ خــۆی دەبــا بــۆ ســەر کار و کاتێــک کــە لــە 
ــا کارێــک کــە دەیــکا  نــەکاو دەنگــی زرمــە و لیــدان دێ تامــان تەنی
ئــەوە دەبــێ کــە خــۆی بەســەر کوڕەکــەی بکێشــێ تــا پێــش لــەوە 
بگــرێ کــە شــتێکی وی بکــەوێ دیــارە ئــەو توانــی بــە هەمــوو 
ســێ  نیزیــک  دوای  بــەاڵم  بــکا  ڕزگار  کوڕەکــەی  شــێوەیەک 
ــەی کــە وەجەســتەی خــۆی  ــەو برینان ســاڵ ئێســاش ئاســەواری ئ
ــە   ــر، دڵســۆز و میهرەبان ــەو ژنێکــی بوێ ــوون ئ ــن ســاڕێژ نەب کەوت
وەدیبێنــێ. کوردســتان  ئــازادی  خەیاڵــی  دەیوێــت  هەمیشــە  و 

محەممــەدی  تامــان  ئاواتەکــەی  کــە  ڕۆژەی  ئــەو  ئاواتــی  بــە 
وەک  ئەوانــەی  هەمــوو  و  خۆشەوویســت  و  دڵســۆز 
وەدیبــێ. دەوێ  خــۆش  کوردســتان  محەممەدیــان  تامــان 

ژنێک لە نەتەوەی گەرمێن
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لــە دوای بــاڵو بوونــەوەی پەتــای کۆرۆنــا لــە جیهــان و بەپێــی 
ڕێنمــا تەندروســتییەکان دەبــوا زۆربــەی کاروبــار و چاالکیــەکان 
شــێوەکاری خۆیــان بگــۆڕن و ئەرکەکانیــان لــە دونیــای مەجــازی 
ــەم نێوانەشــدا پرســی  و تــۆڕە کۆمەاڵیەتیــەکان بەڕێــوە بــەرن. ل
لــە  نــوێ  دیوێکــی  و  نەبــوو  جیــاواز  فێــرکاری  و  پــەروەردە 
پرســی خوێنــدن خــۆی نوانــد کــە هەمــان دونیــای مەجــازی بــوو.
واڵتــە  لــە  ئاناڵیــن  بەشــێوازی  خوێنــدن  ئەگەرچــی 
پێشــکەوتووەکان شــتێکی زۆر نــوێ نەبــوو بــەاڵم لــە واڵتێــک 
ــکات  ــاوەاڵ ب ــۆ خــۆی ئ ــە ب ــوو جێگ ــران هێشــتا نەیتوانیب وەک ئێ
بــە  بــوو  لــە ســێبەری ڕەشــی کۆرۆنــا  دواییــە  لــەم  تەنیــا  و 
لــێ بایــە  شــتێکی گشــتگیر، بەشــێوازێک هــەر ماڵێــک منداڵــی 
لــە  ئــەم پرســە  ئــەم بابەتــە ئاشــنایی پەیــدا کردبــوو.  لەگــەڵ 
واڵتێکــی وەک ئێــران نەتەنیــا نەیتوانــی لــە پرۆســەی خوێنــدن 
بەکەڵــک بــێ بەڵکــوو بــوو بەهــۆی گوشــاری زۆری ئابــووری 
خوێندکارانیــش. و  مامۆســتا  بــۆ  دەروونــی  تەنانــەت  و 
پرۆســەی خوێنــدی ئاناڵیــن لــە زۆربــەی واڵتــەکان هــاوکات بوو 
لەگــەڵ دابیــن کردنــی هەمــوو جــۆرە ئاســانکاریێک بــۆ مامۆســتا 
و خوێنــدکاران، بــەاڵم لــە ئێرانــی ژێــر ســێبەری ڕەشــی کۆمــاری 
ئیســامیدا نــەک تەنیــا هیــچ هاوکاریێکــی مامۆســتا و خوێنــدەوار 
هەمــوو  و  خــران  پشــتگوێ  تەواوەتــی  بــە  بەڵکــوو  نەکــرا 
ــران. ــە ئێ ــاو ل ــی دام ــە ئەســتۆی خەڵک ــە کەوت قورســایی ئەرکەک
ــل  ــی مۆبای ــدا کڕین ــە ئێران ــووری ل ــەم دۆخــە ناهەمــوارەی ئاب ل

و کەرەســتەی پێویســت بــو خوێنــدن گوشــارێکی زۆری بۆســەر 
لــەم نێوانەشــدا  بنەماڵــە کــەم داهاتــەکان درووســت کردبــوو. 
نرخــی زۆری ئێنتێرنێــت بــوو بەهــۆی نیگەرانــی مامۆســتایان و 
گوشــاری هەرچــی زۆرتــر بــۆ ســەر خەڵــک. ئــەم بابەتانــە هێندەی 
ئیســامی  کۆمــاری  حکومەتــی  کــە  دەرخســت  ئــەوەی  دیکــە 
بچووکتریــن گرنگــی بــە خەڵکەکــەی نــادا و لــەم ســااڵنەی دوایــی 
بــووە. لــە دەســەاڵت  بــۆ مانــەوەی خــۆی  هەمــوو کارەکانــی 
ســەر  لــە  منــدااڵن  و  مامۆســتایان  وێنــەی  دواییــە  لــەم 
مامۆســتایەک  کــە چــۆن  کرایــەوە  بــاڵو  کێــوەکان  تەپۆڵکــە و 
ماڵــی  کاتژمێــر  چەندیــن  دەبــێ  ناچــار  بەفــر  و  ســەرما  لــە 
خــۆی بەجــێ بهێڵــێ تــا لــە شــوێنێک کــە ئانتێــن و ئینترنێتــی 
بــکات. جێبەجــێ  خــۆی  مامۆســتایانەی  ئەرکــی  لێبــێ 
ــە کاربەدەســتان و واڵمــدەر  دەیــان نامــە و داخــوازی خەڵــک ل
نەبوونــی ئــەوان تەنیــا بــێ دەســەاڵتی وەزارەتــی پــەروەردە و 
لــە بەرامبــەر وەزارەت و نەهــادە نیزامــی و  فێــرکاری ئێــران 
ئێتاعاتیەکان دەگەینێ کە دەسەاڵتی زاڵ لە ئێران هیچ گرنگیەکی 
ئەوتــۆ بــە پرســی منــدااڵن و الوان لــە بــواری پــەروەردە نــادات.
بــە  دەســەاڵت  نەدانــی  گرنگــی  و  قەیرانانــە  ئــەم  هەمــوو 
یەکــی  و  بیســت  ســەدەی  لەگــەڵ  هاوکاتــە  خوێنــدن  پرســی 
زایینــی کــە هەمــوو واڵتــە پێشــکەوتووەکان پرســی پــەروەردە 
و فێرکاریــان نیاوەتــە ســەرەوی هەمــوو ئەرکەکانیــان چونکــه 
دەکا. تەربیــەت  داهاتــوو  نەســلی  درووســت  پــەروەردەی 
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ســاڵی  یەکگرتــوەکان  نەتــەوە  ڕێکخــراوی  گشــتی  کــۆڕی 
نەهێشــتنی  نوامبــری وەک ڕۆژی  جیهانــی  ١٩٩٩ ڕۆژی ٢٥ی 
لــە دەوڵەتــان  تووندووتیــژی بــە دژی ژنــان ڕاگەیانــد و داوای 
و ناوەنــد و ڕێکخــراوە ناحکوومیــەکان کــرد هەتــا لــەم ڕۆژەدا 
بــەوەڕێ خســتنی بەرنامــە گەلێــک یارمەتــی بــە وشــیار کردنــەوەی 
. بــدەن  تووندووتیــژی  دژی  بــە  خەبــات  بــواری  لــە  ژنــان 
نەهێشــتنی  جاڕنامــەی  ئەگەرچــی  ئێــران  ئیســامی  کۆمــاری 
بــەاڵم  کردوتــەوە  واژوو  ژنــان  دژی  بــە  تووندووتیــژی  
ئــەو  بەرامبــەر  لــە  هەڵوێســتی  تازەتریــن  لــە  و  دوایانــەدا  لــەو 
بڕیارنامــەدا، ســەبارەت بــە بەشــوودانی کچانــی کــەم تەمــەن و 
ــدااڵن، دژکــردەوەی  ــە شــوودانی من ــە زوو ب ــا پێشــگیری ل هەروه
لــە خــۆی نیشــانداوە و جاڕنامەکــەی بــە کــردەوە قبــووڵ نەکــردوە. 
ــاوەی ٤١ ســاڵ دەســەاڵتیی  ــە م ــان ل ــە دژی ژن ــژی ب تووندووتی
تەنانــەت  کــە  خــراوە  گــوێ  پشــت  هێنــدە  ئیســامیدا  کۆمــاری 
نییــە. دا  ئــارا  لــە  بــارەدا  لــەم  ڕاســتەقینە  و  ورد  ئامارێکــی 
ڕەوتــی شــاردنەوەی تووندووتیــژی لــە دژی ژنــان لــە الیێــک 
دژی  بــە  ئیســامی  کۆمــاری  هەاڵواردنەكــەی  لــە  پــڕ  ویاســا 
ژنــان لــە الیێکــی دیکــەوە لــە کۆمەڵــگای ئێرانــدا بوونەتــە هــۆی 
بــە  ژنــان،  دژی  بــە  زیاتــر  تووندووتیــژی  ســەرهەڵدانەوەی 
بنەماڵــەدا ڕەگ و  پێکهاتــە و سیســتەمی  نــاو  لــە  کــە  جۆرێــک 
ڕیشــەی داکوتــاوە و بــەردەوام تووندووتیــژی بەرهــەم دێنێتــەوە.
بوارەکانــی  هەمــوو  لــە  ژنــان  دژی  تووندووتیــژی  بەگشــتی 
کۆمەاڵیەتــی و ئابــووری، نــەژادی، تەمەنــی و جوغرافیایــی دژی 
ژنــان لــە کۆمەڵــگادا، پەیوەنــدی هەیــە دەپێشــدا بــە دواکەوتوویــی 
کۆمەڵــگا لــه ڕووی ئابــووری و کۆمەاڵیەتــی و هەروەهــا نەبوونــی 
و  دێموکراتیکــەکان  ئازادیــە  نەبووژانــەوەی  و  دێموکراســی 
لــەوەش گرینگــر جێگیــر نەبوونــی جاڕنامــەی مافــی مــرۆڤ و 
هەروەهــا جاڕنامەکانــی پێوەندیــدار بــە مافەکانــی ژنــان. بێجگــە لــەو 
هۆکارانــەی باســکران، دەوری مەزهــەب و ئاییــن بــۆ هەاڵواردنــی 
جنســیەتیی لــە کۆمەڵــگا وەدواكەوتوەكانــدا، دەکــرێ بڵێــن هەوێــن 
و ســەرچاوەی هەمــوو تووندوتیژیەكانــە  بەرامبــەر بــە  ژنــان.
بەگشــتی ســێ فاکتــەری ســەرەکی لــە کۆمەڵــگادا دەبنــە هــۆی 
بەرامبــەر  تووندووتیــژی  ســەرئەنجام  و  )تبعیــض(  هــەاڵواردن 
ــن،  ــە مەزهــەب و ئایی ــن ل ــەرەش بریتی ــەو ســێ فاکت ــان و ئ ــە ژن ب
نەبوونــی دێموکراســی و حکوومەتــی یاســا و جێگیــر نەبوونــی 
ــدا. ــی خەڵک ــەت وکۆمەاڵن ــو حاکمی ــە نێ ــی مــرۆڤ ل جاڕنامــەی ماف
و  کۆمەاڵیەتــی  و  ئابــووری  پاشــکەوتوویی  دەرئەنجامــی 
زاڵبوونــی مەزهــەب و ئاییــن بەســەر ژیانــی کۆمەڵــگادا، سیســتەمی 
پیــاو ســاالرییە کــە ئــەوەش وادەکا کــە پیــاو بکــەری  ســەرەکی 
تووندووتیــژی بــێ لــە دژی ژنــان. لــە هێندێــک شــوێندا ژنــان  جگــە 
ــی  ــەت کوڕەکان ــرا و تەنان ــاوک و ب ــەن ب ــە الی ــە هاوســەرانیان، ل ل
خوشــیانەوە بــەرەو ڕووی تووندووتیــژی دەبنــەوە. ژنــان لــە ژیانی 
خۆیانــدا بــەرەوڕوووی چــوار جــۆرە تووندووتیــژی دەبنــەوە کــە 

بریتیــن لــە جەســتەیی، دەروونــی، ئابووریــی و جنســی، کــە لــە 
ئاکامــی هەمــوو ئەوانــەدا نەخۆشــی تایبــەت بــۆ ژن درووســت 
ڕەوانیــە. و  ڕووحــی  نەخۆشــی  ئەوانــە  ئاشــکراترینی  و  دەبــێ 
نەخۆشــیانەی  ئــەو  لەگــەڵ  بوونــەوە  بەرنــگار  بــۆ   
بــە  پێویســت  دێنــن  پێــک  تووندووتیژیــەوە  هــۆی  بــە 
ڕەهەنــدی  چەنــد  و  خــۆ  لەســەر  چارەســەری  و  دەرمــان 
دەکــەم. دانەیێكیــان  چەنــد  بــە  ئامــاژە  لێــرەدا  کــە  هەیــە 
کــە  ئەوانــەی  بــۆ  تایبــەت  شــوێنێکی  کردنــی  درووســت 
تووندووتیژیــان بەرانبــەر کــراوە و پشــتیوانی یاســایی لــەو ژنانــە، 
بەشــداری لــە کۆڕەکانــی پــەروەدە و ڕاهێنانی پێش هاوســەرگیری، 
ڕاوێــژ و ڕێنوێنــی پێویســت بــۆ هاوســەرگیری، بردنــە ســەری 
زانیاری ژنان و پیاوان لە ڕێگای پەروەردە و بە تایبەتی پێداگری 
لەســەر مێتــۆدی زانســتی دەتوانــن لــە كــەم كردنەوە و پێشــگرتن لە 
تووندووتیــژی دژی ژنــان بــە شــێوەیێکی بەرچــاو کاریگــەر بێــت.
دەگــەڵ ئــەوەی دەرمانــی ئەو نەخۆشــیانە کە لەســەرەوە باســمان 
کــرد لــە کۆمەڵــگادا گرینگــە، بــەاڵم گرینگتــر لــەوە پێشــگیری لــە 
ڕوودانــی دیــاردە کۆمەاڵیەتیــە  قێزەونەکانــە. ئێمــە لــە کۆمەڵگایێــک 
دا دەژیــن کــە هــەردەم تاکەکانــی هــەوڵ دەدەن بەرەوپێــش بچــن 
و ئاســتی ڕۆشــنبیری و زانســتی و کەلتووریــان بەرنــە ســەرێ.
بچووکــەوە  و  گــەورە  و  ژن  و  پیــاو  بــە  هەموومــان  ئەگــەر 
پێکــەوە، چــی دیکــە گــوێ نەدینــە دەمارگــرژی کۆمەڵــگا و بیــرو 
پێخووســتی  بکەنــە  ژنــان  دەدەن  هــەوڵ  کــە  کۆنــەکان  مێشــکە 
پێــڕەوی  کەچیدیکــە  کۆمەڵگایــەک  خاوەنــی  دەبینــە  پیــاوان، 
بــەو جــۆرە خۆمــان و منداڵەکانمــان و  نــاکا و  هــەاڵواردن  لــە 
دەکینــەوە. پــاک  نابەرابــەری  و  تووندووتیــژی  لــە  کۆمەڵگامــان 
 بە هیوای ئەو ڕۆژەی کە هیچ ڕۆژێک لە ساڵدا بۆ ئەم بابەتانە 

تەرخان نەکرێ جگە لە ڕۆژی خۆشی و شادی میلەتان و 
بەرابەری مرۆڤەکان.

بە بۆنەی ٢٥ـی نوامبر ڕۆژی جیهانیی 
بەرەنگاربوونەوەی توندوتیژی دژی ژنان

سومەیە خزری
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کاتێــک گــەورە تــر بــووم باوکــم بــە هــۆی ئــەوەی کچــم و 
براکانــم پێیــان دەگــوت نابــێ زیاتــر پێــی بخوێنــی لەگــەڵ ئــەوەی 
کــە قوتابیەکــی زیــرەک بــووم دەســتی پــێ لــە خوێنــدن هەڵگرتــم.
لــە مالــەوە مامــەوە، باوکــم کەســێکی دیکتاتــور بــوو هەمــوو 
بــواری مــال دەبــو لەژێــر دەســتی خــۆی دابــێ و کــەس بــوێ 
نەبــو قســەی لــە قســەدا بــکا، بــە تایبــەت ژنــان جــا چ دایکــم 
و چ هــەر ژنێکــی دیکــە وەک بــووک و کــچ لــە ماڵــەوە بایــەن، 
زۆر زوو ژنــی بــۆ براکانــم هێنــا، و زۆر زوو هۆشــداری پێــدان 
کــووڕ نابــێ لــە ماڵــی بــاوان جيــا ببێتــەوە و لــەو ماڵــە بچنــەدەر 
و دەبــێ پێکــەوە بیــن، بنەمەلەمــان زۆر بــوو، بــە هــۆکاری ژن 
بــوو  لــە ڕوشــتن  بــراژن حەزیــان  هێنــان و مندالــی براکانــم، 
بــۆ ماڵــی جیایــی و هیــچ کارێکیــان نەدەکــرد، تــەواوی کار و 
ــدە ســەختی  جەختــی و ســەختی لەســەر شــانی مــن بــوو، ئەوەن
و گوشــارم لەســەر بــوو کــە تــەواوی کێشــی لەشــم ٤۵ کیلــۆ 
بــوو، کاتێــک خوازبێنیــم بــۆ هــات بــە لەگــەڵ ئــەوەی کــە هیــچ بــە 
دڵــم نەبــو، بــە هــەزار خــەم و پــەژارە قەبولــم کــرد و زەماوەنــدم 
کــرد، ســێ مانــگ نامــزد بــووم، کــە یەکێــک لــە ســەخت تریــن 
ســاتەکانی ژیانــم بــوو، زەماوەنــدم کــرد و هێــزم دایــە خــۆم کــە 
دەبــێ هاوســەرەکەم خــۆش بــوێ چونناچــارم لەگەڵــی بژیــم. 
توانیــم تــا ڕادەیــەک لــە دلــی خۆمــدا جێگای بکەمەوە چوارســاڵی 
ــووم و  ــی خــەزوورم ب ــی هاوبەشــم لەســەر ماڵ ســەرەتایی ژیان
لەوێش زەختێکی زۆرم لەســەر بوو، خەســوم نەبوو، دوو برا و 
باوکــی ســەڵت کــە ئەرکیــان لەســەر شــانی مــن بوو خــەزورم مرد 
دوای چــوار ســاڵ لــە کاتێکــدا ســێ ســال لــە جێــگادا بــوو، بــراش 
ژنیــان خواســت و ڕویشــتن وامزانــی زەخــت و ناخۆشــیەکانی 
ــان  ــە خۆشــی ژی ــژ ل ــۆزێ ویســتم چێ ــووە، ت ــی هات ــم کۆتای ژیان

وەرگــرم کــە بینیــم، مێــردم چــاوی بــە دوایــی ژنێکــی عەجەمەویــە 
و خەریکــە خیانەتــم لــێ دەکا، ویســتم گــوێ لــێ بخەوێنــم چــون 
نەتاقەتــی ماڵــی باوکمــم بــوو بچــم بــۆ الی بــراژن، نــە باوکــم 
ئێزنــی ئــەدا بــە تەنیــا بژیــم، ناچــار ددانــم بــە جەرگــی خۆمــدا 
ــوو. ــر ب ــەاڵم ڕۆژ لەدوایــی ڕۆژ خرابت گــرت و هیچــم نەگــوت، ب
ئــەوەی پەیــدای دەکــرد بــۆ ئــەو بــوو، و هــەر کات نــا تاوێــک ون 
دەبــوو تــا دەمزانــی ئــەوە چــووە بــۆ الی ژنــە عەجەمــە، کاتێــک 
زانیــم هیچــم لــە مالــدا نییــە بــۆ بژیــوی ژیــان، ویســتم دەنــگ بکــەم 
کــە ئێتــر بەســە بــۆ مــن و ئەو منداڵە گونــاح نین، دەری کردم وتی 
بــڕۆ بــۆ کــوێ دەچــی بچــۆ، مــن تــۆم نــاوی، ڕۆیشــتم و هاتمــەوە، 
هیچــم نــەوت، زۆرم دوعــا لێکــرد، چــوم دەســتم کــرد بــە کار 
کــردن، رۆژ تــا ئێــوارە کارم دەکــرد و ئێــوارەش ئەوەنــدە مانــدو 
ــد، مــاوەی یــەک ســاڵی پێچــوو. ــو، خۆمــم دەژیان بــوم هێــزم نەب
ڕۆژێــک چــاوم کــردەوە، مێــردم توشــی نەخۆشــی بــوو کاتێــک 
ــدی  ــان ســەرەتانی پروســتات، و کب ــۆ نەخۆشــخانە گوتی ــردم ب ب
هەیە، دنیا جارێکی دیکە وێران بوو بەسەرم دا،  بردم بۆ ورمێ 
و چــوار ســال شــیمی دەرمانــی و خــەرج و فشــار و بەدبەختــی، 
لــە دو جێــگا کارم دەکــرد، هێــز و توانــا لــە وجــودم بڕابــوو، نــە 
خۆشــیەک لــە دڵمــدا نــە هێزێــک لــە گیانمــدا مابــوو، منداڵــم بەجــێ 
دەهێشت بەیانی زوو تا شەو درەنگ  کارم دەکرد، دوایی چوار 
ســاڵ زەخــت و فشــار و بەدبەختــی، مێردکــەم توانــی ســاڵمەت و 
توانــا و لەشســاخی بەدەســت بێنێتــەوە، بــەاڵم کارێــک کــە کــردی، 
برینێــک کــە خســتیە دڵــم بــە خیانــەت هیــچ کات ســاڕێژ نەبــووە.

:لە ڕۆژهەاڵتەوە

هاوڕێیانــی گوڤــاری "ژنــان" کومەڵگــەی ئێمــەی 
کــورد پــڕە لــەو ژنانــەی کــە بەدەیــان شــێوە 
نەهامەتی و چەرمەســەریان بینیوە و دەیان کەند 
و کۆســپی جۆراوجۆریــان هاتووەتــە ســەر ڕێــگا، 
بــەاڵم بــە هیمــەت و ئیــرادەی خۆیــان و هیــوا بــە 
ــەدا  ــوو ئەوان ــەر هەم ــەش بەس ــی گ داهاتوویەک
زاڵ بــوون و شــەوەزەنگی بێهیواییــان بەزانــدووە 
و گەیشــتوون بــە ڕۆژگاری ڕووناکــی و هیــوا.
دیکــە  کەســانی  کــە  ئــەوەی  بــۆ  ئێمــە 
لــەو  یــەک  هــەر  ژیانــی  ئەزموونــی  لــە 
خاتوونانــە وانەیــەک وەرگــرن هــەر جاریــک 
و  بەســەرهاتیان  و  ژیــان  لــە  باســێک  و 
کۆســپەکانی  و  کەنــد  بەســەر  ســەرکەوتنیان 
ژیانیــان لــە زمانــی خۆیــان بــاس دەکەیــن.
ــەو  ــەکییەوە داوا ل ــەو پێش ــگای ئ ــە ڕێ ــەر ل ه
و  کەنــد  پێیانوایــە  کــە  دەکەیــن  خاتوونانــە 
و  بەزانــدووە  ژیانیــان  ســەرڕیگای  کۆســپی 
بەســەیاندا زاڵ بــوون کــە بــە نامــەی نووســراو 
لــە  خوالســەیەک  دەنگــی  نامــەی  بــە  یــان 
بــاس  بــۆ  ســەرکەوتنەکانیانمان  وە  ژیــان 
تەشــکیالتی  بەشــی  بــۆ  ونامەکانیــان  بکــەن. 
یەکیەتــی ژنانــی دێموکراتــی کوردســتان بنێــرن.

هەنگاوێک بەرەو  داهاتوو
هەنگاوێکە بۆ ژیان
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لــە کۆمــاری  زایینــی،  نوامبــری ســاڵی ١٩٦٠ی  ڕۆژی ٢٥ی 
پێنــاو  لــە  میرابێــل  شۆرشــگێری  خوشــکانی  دۆمینکێــن، 
الیــەن  لــە  شــێوە  دڕەندەتریــن  بــە  ئــازادی،  بەدەســتهێنانی 
دیکتاتۆڕانــی دەســەاڵتدار ئەشــکەنجە کــران و پاشــان گیانیــان لــێ 
ستاندن. پاش خەبات و ماندوو بوونێکی زۆری ژنانی ئازادیخواز 
لــە ١٧ی دیســامبری ١٩٩٩ی زایینــی، نەتــەوە یەکگرتــووەکان بــە 
بەرەنــگار  ڕۆژی  وەک  نوامبــری  ٢٥ی  ڕۆژی  بڕیارنامەیــەک 
بوونــەوە و نەهێشــتنی توندوتیــژی بەرابــەر بــە ژنــان دیاری کرد. 
پرســی خەبــات لــە دژی توندوتیــژی دژ بــە ژنــان، پرســێکی زۆر 
گرینگــە و لــە زۆربــەی واڵتانــی جیهان کاری بۆ دەکرێ و ســااڵنە 
بــە چاالکــی جۆراجــۆر هەوڵــی کــەم کردنــەوە و نەمانــی دەدرێ. 
بــە خۆشــییەوە ڕاگەیانــدن ڕۆڵــی ســەرەکی لــە گەیاندنــی هــەواڵ 
ــی  ــەوەی ئاســتی هۆشــیاری کۆمەاڵن ــەرز کردن ــۆ ب ــاری ب و زانی
ــە واڵتێکــی  خەڵــک بــە تایبەتــی ژنانــدا هەبــووە. بــەاڵم مەخابــن ل
دواکەوتــوو و دیکتاتــۆر و پیاوســاالرانەی وەک ئێــران کــە ژنــان 
لــە ســەرەکیترین مافەکانیــان بێبەشــن، توندوتیــژی خێزانــی و 
ــی کۆنەپەرەســتی  ــە و ڕێژیم ــەڕی خــۆی دای ــەو پ ــی ل کۆمەاڵیەت
کۆمــاری ئیســامی ئێــران نــەک پشــتیوانی بــە جــۆری پێویســت لــە 
ژنان ناکات تەنانەت یاسای دژ بە مافی ژنانیش پەسەند دەکات!
 پێویســتە هــەر تاکێکــی ئــەو کۆمەڵگەیــە بــە تایبەتــی ئێمــە ژنــان 
خۆمــان بــە بەرپــرس بزانیــن لــە بردنــە ســەری ئاســتی هۆشــیاری 
و گەیاندنــی زانیــاری ڕاســت لــە الیــەن شــارەزایان و پســپۆران 
لــەم بــوارەدا، تــا بــە پــەروەردەی گونجــاو و پێوســیت بگەینــە 
ئــەو جێگایــەی هــەوڵ بــۆ نەمــان و کــە م کردنــەوەی ئامــاری 
قوربانیــان، چ ئەوانــەی فەرمیــن و چ ئەوانــەی لــە پشــت دەرگا 
قایــم کــراوەکان ڕوو دەدەن بــە نزمتریــن ئاســتی خــۆی بگەیەنین!
ــە دەریایــی شــێوەی ئــازارەکان دەکــەم: لیــرە باســی دڵۆپێــک ل

تووندوتیژی بنەماڵەیی بۆ نمونە:
لێــدان و ئەشــکەنجە و... کــە  تووندوتیــژی جەســتەیی وەک: 
ئاشــکارترین شــێوەی تووندوتیژییــە کــە جاری وایــە دەبێتە هۆیی 
کێشــەی تەندرووســتی جیــدی لەســەر لــەش و جەســتەی ژنــان.  
بێڕێــزی  و  ســوکایەتی  وەک:  ڕەوانــی  تووندوتیــژی  ٢ـ  
کــردن بــە هەســت و غــرووری ژن، جنێــودان و شــکاندنەوە و 
ــە ژنەکــەی  ــەر ب ــاو بەرامب ــە خــاوەن زانینــی پی دڵپیســی و خــۆ ب
برینــدار  هــۆی  دەبنــە  تووندوتیژییانــە  شــێوە  ئــەو  کــە  و... 
کردنــی ڕووح و ڕەوانــی ژنــان کــە زۆربەیــان دەبنــە دایکانــی 
و  نەخــۆش  پەروەردەیەکــی  ناراســتەخۆ،  و  واڵت  داهاتــووی 
ــۆ کۆمەڵگــە زۆر مەترســی دارە! ــە ب ــت ک ناتەندرووســتمان دەبێ
٣. تووندوتیــژی جنســی: ئــەو شــێوە تووندوتیژییــە لــە واڵتانــی 
ــەوە  ــە جــۆری پێوســت شــی نەکراوەت ــی ب پیاوســااڵر و مەزهەب
و بەداخــەوە زانیارییــەکان زۆر بەربــاڵون! بــۆ نموونــە دەتوانیــن 
ئاماژە بە خەتەنەکردنی کچان بکەین کە وەک نەریتەکی سەقەت  
ئێســتاش قوربانــی دەدات! یــا مەســەلەی دەســتدرێژ و ئــازاری 

ــدی  ــی پەیوەن ــەن هاوســەرەکانیان و مەیل ــە الی ــان ل سێکســی ژن
هاورەگەزبــازان و... زۆر جاریــش ژنــان لــە الیــەن بنەماڵەکانیــان 
دەبنــە قوربانــی و هیــچ پشــت و پەنایەکــی ئەمــن بــۆ خۆیــان شــک 
نابــەن و دواتریــش بــە داخــەوە پەنــا بــۆ خــۆ کوشــن دەبــەن.
ئەگــەر  واتــە  هەیــە،  کۆمەڵگەمــان  توندوتیــژی  دوواتــر   
دیســان  نەبێــت  کێشــەیەکییان  هیــچ  ماڵــەوەش  لــە  ژنــان 
هــەر ئاســوودە نیــن لێــرە ئامــاژە بــە چەنــد نموونــە دەکــەم:
ـ نەدانی هەڵی کار و نەبوونی ئەمنییەتی کاری وگێچەڵی سێکسی
پێگەیاندنــی  خــۆ  بــۆ  دانــان  کۆســپ  ٢ـ   
بەشــداری ڕێــژەی  کردنــی  دیــاری  وەک  ژنــان 
 ٣ـ بۆ بیزنێس، بە کااڵیی کردنی جەســتەی ژنان ٤ـ؟لە دونیای 
واقعــی کــە بینــە دەرێ، توندوتیــژی تــۆرە کۆمەاڵیەتییەکانیــش 
تازەیە و دەتوانیین بلێین زۆر جار بە هەڕەشە کردن و کۆمێنت 
و نامــەی نەگونجــاو و نەشــیاو ڕووبــەڕووی ژنــان دەبێتــەوە.
لــە کــۆی قســەکانمدا دەتوانــم بڵێــم سیســتم و بەرێوبەرانــی 
واڵت لــە هەمــوو کــەس خەتابارتــرن لــە بوونــی تووندوتیــژی 
بەرامبــەر بــە ژنــان، ئەگــەر پۆســتە گرینگــەکان بــۆ ژنانیش هەبێت 
وەک ســەرۆکاییەتی واڵت و کابینــەی دەوڵــەت و بەڕێوبــەری 
ــن و  ــە ناب ــەکان پیاوان ــر و ئایدوولۆژیی شــوێنە حەساســەکان، بی
ــی یاســای  ــۆ دانان ــەوڵ ب ــر ه ــەوە و دوات ــدا دەبینێت ژن خــۆی تێ
بەرابــەری و یەکســانی دەدات و ســەزای قــورس بــۆ ئــەو کەســانە 
دیــاری دەکــرێ کــە توندوتیــژی بەرامبــەر بــە ژنــان دەکات و بــە 
ئامــووزش و پــەروەردە ئامــاری قوربانیانــی ئــەو پرســە دەباتــە 
نزمتریــن ئاســتی خــۆی و ئۆرگانــی پشــتیوانی مــادی و دەروونــی 
بــە جــۆری پێویســت دابیــن دەکات و دەبــێ هەڵــی کار بــۆ ژنانیــش 
وەک پیــاوان بڕەخســێ بــۆ ئــەوەی لــە بــواری ئابووریــش بــە 
وەرن  یکســانیخواز،  و  ئازادیخــواز  شۆرشــگێرانی  بــن.  هێــز 
ــری ٢٠٢٠  ــە ٢٥ی نوامب ــەک ل ــە دەســتی ی ــان دەســت ب هەمووم
زایینیــدا کــە جیهــان لــە بــەر پەتــای کرۆنــا بــە دۆخەکــی نالەبــاردا 
ســەر  لــە  گــەورە  زۆر  گۆڕانــکاری  تەنانــەت  و  تێدەپــەرێ 
چۆنیەتــی ژیــان و خەبــات و سیســتمی دیپلۆماســی هەمــوو دونیــا 
دانــاوە، بــا بەڵێــن بدەیــن تێبکۆشــین بــۆ نەمانــی توندوتیــژی 
ــە شۆرشــگێرانی ئازادیخــواز و یکســانیخواز. ــا ل ــان، ب ــە ژن دژ ب
وەرن هەموومــان دەســت بــە دەســتی یــەک لــە ٢٥ی نوامبــری 
٢٠٢٠ زایینیــدا کــە جیهــان لــە بــەر پەتــای کۆرۆنــا بــە دۆخەکــی 
نالەبــاردا تێدەپــەرێ و تەنانــەت گۆڕانــکاری زۆر گــەورە لــە ســەر 
چۆنیەتــی ژیــان و خەبــات و سیســتمی دیپڵۆماســی هەمــوو دونیــا 
دانــاوە، بــا بەڵێــن بدەیــن تێبکۆشــین بــۆ نەمانــی توندوتیــژی دژ بە 
ژنــان، بــا لــە بیرمــان نەچێــت هەموومــان لــە داوێنــی ژن لــە دایــک 
بووین کەواتە ژن دایکە، ژن خووشــکە، ژن کچە، ژن هاوســەرە، 
ژن نیــوەی کۆمەڵگەیــە، ژن ژیانــە بــا توندوتیــژی بوەســتێنین 
دەکەیــن. پــێ  دەســت  خۆمانــڕا  بنەماڵــەی  لــە  و  خۆمــان  لــە 
بە سپاسەوە

پەیامی خاتوو پەروین شکوری 
بەبۆنەی ٢٥ی نوامبر
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فارسی

موضوع مقاله :
بررسی تطبیقی خشونت و تجاوزهای جنسی در ازدواجهای مشروع از لحاظ حقوقی و پیامدهای روان شناسی 

در رابطه به موضوع مورد بررسی :
چکیده :

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

تجاوز در بستر زناشوویی

بــرای زنــان بســیاری کــه تنهــا منابــع مالــی زندگــی ایشــان نفقــه 
پرداختــی از طــرف شــوهر اســت هــم خوابگــی در هــر شــرایطی 
ــل  ــزوم تکمی ــس ل ــی باشــد . پ ــه زندگ ــا راه ادام ــه او شــاید تنه ب
زن از شــوهر و عوامــل حقوقــی و معشــیتی کــه در صــورت 
ســر بــازدن آن بــر زن تحمیــل مــی شــود در واقــع بــه رســمیت 
شــناختن تجــاوز جنســی شــوهر بــه زناســت . در دهــه ی ١٩٢٠ 
برتراندراســل هشــدار داد کــه وارد شــدن انگیــزه اقصــادی در 
روابــط جنســی ، همیشــه فاجعــه انگیــز اســت .روابــط جنســی 
ــل خــود هــوش  ــا می ــا ب ــه صرف ــه باشــد ک ــی دوجانب ــا لذت ــد ب بای
ــورد  ــن موضــوع در م ــر دو طــرف حاصــل شــده باشــد .ای از ه
زنــان متاهــل هــم صــرف مــی کنــد کــه در برابــر خواســته هــای  
اقتصــادی در برابــر خواســته هــای جنســی همســران خــود تســلیم 
مــی شــوند) مــورگان مــی گویــد ( اگــر تختخــواب هــای رضایــت 
بخــش زناشــویی در امریــکا محــل تجاوزهــای شــبانه اســت .
بــا گســترش مفهــوم هــای حقــوق بشــری و برابــری ، حــق دفــاع 
ــوان ناهنجــاری  ــه عن ــا مصونیــت از تجــاوز زناشــوی بیشــتر ب ی
دیــده شــده ، معشــیت هــا از دهــه ١٩٦٠ بــرای برانــدازی قانــون 
مصونیــت تجــاوز زناشــویی و اعــام آن بــه عنــوان جــرم کیفــری 
بــه طــور سیســتماتیک تــاش کردنــد )١١( . غیــر قانونــی شــدن رو 
به افزایش تجاوز زناشــویی بخشــی از  جلســه       بندی مجدد 
جرائم جنســی در جهان اســت ) در از زیر پا گذاشــتن اخاقیات، 
خانــواده بــه عادتهــا و ســنت هــای خــوب، اعترام یــا عفت و نجابت 
گرفته تا تعرض به آزادی، تعیین  سرنوشــت خود، یا دســتکاری 
فیزیکــی یــا اخاقــی ( )١٢( در دســامبر ١٩٩٣، کمســیاریای عالــی 
حقــوق بشــر ســازمان ملــل متحــد اعامیــه ی پایــان  خشــونت 

علیــه زنــان را منتشــر کــرد. ایــن اعامیــه تجــاوز زناشــویی را بــه 
عنــوان یــک نــوع تجــاوز بــه حقــوق بشــر عنــوان کــرد. در ســال 
٢٠٠٦ نیــز گــزارش دیگــری از ســوی دبیــر کل ســازمان ملــل 
ــان منتشــر کــرد  )١٣( ــه زن ــان خشــونت علی ــوان پای ــا عن متحــد ب

در  جنســی  تجاوزهــای  و  خشــونت  تطبیقــی  بررســی 
پیامدهــای  و  حقوقــی  لحــاظ  از  مشــروع  ازدواجهــای 
: بررســی  مــورد  موضــوع  بــه  رابطــه  در  شناســی  روان 
برخــاف ایــن رونــه هــا و جریانــات بیــن المللــی – غیــر قانونــی 
شــدن تجــاوز زناشــویی در تمــام کشــورهای عضــو ســازمان ملــل 
متحــد رخ نــداده اســت. تعییــن وضعیــت کیفــری تجــاوز زناشــویی 
ممکــن اســت چالــش برانگیــز باشــد زیــرا در حالــی کــه برخــی 
کشــورها ایــن عمــل را بــه وضــوح جــرم معرفــی مــی کننــد و در 
قوانیــن تجــاوز تصریــح مــی کننــد کــه ازدواج یــک عامــل تدافعــی 
بــرای تجــاوز نیســت یــا قانونــی جدیــد بــرای )تجــاوز زناشــویی( 
تصویــب مــی کننــد یــا بــه شــکلی دیگــر شــرایط و مقرراتــی تعییــن 
مــی کننــد.  در ســال ٢٠٠٦ گــزارش بررســی کامــل دبیــر کل 
ســازمان ملــل متحــد دربــاره ی خشــونت علیــه زنــان اینگونــه 
اعــام شــد)١٣(. تجــاوز زناشــویی حداقــل در ١٠٤ کشــور امــکان 
پیگــرد قانونــی دارد. از ایــن بیــن ٣٢ کشــور تجــاوز زناشــویی را 
بــه عنــوان یــک جــرم کیفــری ویــژه تنظیــم کــرده انــد، در حالــی کــه 
٧٤ کشــور دیگــر تجــاوز زناشــویی را از دیگــر مقــررات تجــاوز 
ــد. تجــاوز جنســی زناشــویی  ــرده ان ــی مســتثنی ک جنســی عموم
حداقــل در ٥٣ کشــور جــرم قابــل پیگــرد کیفری توســط دادســتانی 
نیســت. چهــار کشــور تنهــا وقتــی تجــاوز جنســی زناشــویی را 
ــی  ــد کــه همســران بصــورت قانون ــری منظــور مــی کنن جــرم کیف

قسمت دومشهاب کاکەخزری
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ــون  ــه قان ــار کشــور در حــال رســیدگی ب جــدا شــده باشــند. چه
گذاری اجازه ی پیگرد دادســتانی برای تجاوز زناشــویی هســتند
نمیســتها: واکنــش  و  جنســی  تجــاوز  بــه  جامعــه  نــگاه 
تجــاوز  کــردن  متمایــز  و  تشــخصی  اصلــی  معیــار 
)افرنــس( اســت  رضایــت  عــدم  جنســی  آمیــزش  از  جنســی 
ــه طــور  ــون و جامعــه ب ــی تجــاوز زناشــویی از طــرف قان زمان
ــا خطــاکاری شــناخته نمــی شــد امــا  ــوان جــرم ی ــه عن گســترده ب
امــروزه ایــن موضــوع در بســیاری از جوامــع در سراســر جهــان 
و در کنوانســیونهای بیــن المللــی محکــوم اســت و بــه طــور روز 
افــزون بــه عنــوان جــرم کیفــری غیــر قانونــی شــناخته مــی شــود. 
از نیمــه ی دوم قــرن بیســتم مشــکات خشــونت خانگــی و جنســی 
مــدرن ازدواج و درون خانــواده بــه طــور کلــی تــر معظل خشــونت 
علیــه زنــان توجــه بــه جوامــع بیــن المللــی را بــه خــود جلــب کــرده 
ــه بســیاری در آن  ــه ی کشــورهایی ک ــه گفت ــور زاده ب اســت غف
تجــاوز زناشــویی، جرائــم کیفــری محکــوم نیســت و ادامــه دارد یــا 
اینکــه غیــر قانونــی اســت امــا بــه طــور گســترده انجــام مــی شــود 
ــن موضــوع  ــدرت اجــرا مــی شــود و ای ــه ن ــون آن را ب چــون قان
ــون پیگــرد جــرم  ــه اعمــال قان ــی دارد از اکــراه و ب ــل متفاوت دالی
گرفتــه تــا ضعــف معلومــات عمومــی دربــاره ی غیــر قانونــی 
بــودن آمیــزش جنســی تحمیــل شــده در ازدواج )گیزنــز١٩٩٦(
بررســی تطبیقــی خشــونت و تجاوزهــای جنســی در ازدواجهــای مــروع از 

لحــاظ حقوقــی و پیامدهــای روان شناســی در رابطه به موضوع مورد بررســی :

اکــراه از غیــر قانونــی شــدن و پیگــرد دادســتانی تجــاوز زناشــویی بــا 

دیدگاههــای ســنتی بــه ازدواج، تفاســیر تعالیــم مذهبــی و دینــی، طــرز فکرهــا 

درباره ی جســیت مردانه ی انســان و جنســیت زنانه ی انســان و دیدگاه ســنتی 

بــه توقعــات فرهنگــی فرمانــرداری یــک زن از شــوهرش مرتبــط اســت. ایــن 

دیــدگاه دربــاره ی ازدواج و جنســیت در اکــر کشــورهای غربــی 1960 تا 1970 

بــه طــور ویــژه بــا واســطه ی مــوج دوم فمســیتم کــه بــه موجــب بــه رســمیت 

شــناخته شــدن حقــوق زنــان بــرای تعییــن رسنوشــت بــه متامــی موضوعاتــی 

ــا  ــت ی ــه لغوشــدن حــق مصونی ــط اســت شــده و ب ــان مرتب ــدن آن ــه ب ــه ب ک

مدافعــه تجــاوز زناشــویی بــرای متجــاوزان ختــم شــد. از اویــل قــرن نوزدهــم 

فعــاالن جنبــش آزادی زنــان حقــوق منظــور شــده بــرای مــردان بــرای تحمیــل 

ــش کشــیدند.  ــه چال ــا همرسانشــان را ب ــردن رابطــه ی جنســی زناشــویی ب ک

ــان )Suferjists( » حــق  ــی  جوامــع طرفــدار حــق رای  زن اعضــای  اتحــاد مل

زنــان  بــرای کنــرل آمیــزش جنســی زناشــویی را بــه عنــوان جــزء اصلــی نابرابری 

ــد اســتوارت  ــرال مانن ــن فمســیت هــای لی ــد« همچنی ــوان کردن اجتامعــی عن

میــل و تیلــور بــه تجــاوز زناشــویی بــه عنــوان یــک تبعیــض شــدید فاحــش در 

حقــوق مدنــی و بــه عنــوان مرکــز و پاشــنه اصلــی حکمرانــی بــر زنــان  تاختند.

در ادامــه ی بحــث کــه بــه ســال 2011 در خصــوص پیگیــری ســازمان ملــل 

ــل  متحــد جهــت بررســی جــرم کیفــری تجــاوز زناشــویی مــی رســیم در آوری

2011 گــزارش نهــاد زنــان ســازمان ملــل متحــد دربــاره ی پیرفــت زنــان جهــان 

ــور  ــل 52 کش ــل 2011 حداق ــا آوری ــرد )15( ت ــوان ک ــت عن ــب عدال در تعقی

بطــور واضــح تجــاوز زناشــویی را در مقــررات جرائــم کیفــری خودشــان غیــر 

قانونــی اعــام کــرده انــد. کشــورهایی کــه کنوانســیون اتحادیــه ی اروپــا بــرای 

ــن دســتور العمــل  ــان و خشــونت خانگــی، اولی ــه زن ــارزه علی پیشــگیری و مب

ــد  ــد کردن ــا را تأیی ــان در اروپ ــه زن ــه ی خشــونت علی ــون در زمین ــی قان اجرای

)30( و بــه واســطه ی مقــررات  آن موظــف شــده انــد تــا اطمینــان حاصل کنند 

کــه روابــط جنســی بــدون رضایــت بــر علیــه یــک همــرس یــا رشیــک زندگــی 

غیــر قانونــی میباشــند. کنواســیون در اوت 2014 بــه اجــرا گذاشــته شــده در 

پاراگــراف 219 تریحــی آن، ســنت بلنــد مــدت مــدارا بــا تجــاوز زناشــویی و 

ــل( رشح داد. ــو )در عم ــه دفاکت ــی( چ ــه دوژور )قانون ــی چ ــونت خانگ خش

ادامەی مقالە در شمارەهای دیگر
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لەگــەڵ   « بایــدن؛  جەیــل 
بــە  درێــژە  سیاســی  کاری 
دەدەم« مامۆســتایەتییم  کاری 

دەڵــێ: ئێــس  بــی  ســی  لەگــەڵ  لێدوانێکــدا  لــە  ئــەو 
ــەوە  ــە وتن ــە وان ــژە ب ــە کۆشــکی ســپی، درێ ــە بچین ــەر ئێم )ئەگ
دەدەم. ئــەوە بــۆ مــن گرینگــە و دەمهــەوی خەڵــک جێگەوپێگــەی 
ماموەســتا و هــەوڵ و تێکۆشــانیان لــە کۆمەڵــگا بــە باشــی بزانــن؛(
جەیــل بایــدن، هاوســەری ســەرۆککۆماری ئەمریــکا، لــە دوانــدن 
لــە گــەڵ هەواڵنێریــەکان وتویەتــی، دوایــی هاتــن بــە کۆشــکی 
ســپی درێــژە بــە پیشــە و ئەرکــی خــۆی وەک ماموەســتا دەدەم.
چــل  وەکــو  بڕیــارە  بایــدن،  جــۆ  وەکــو  ئــەو  هاوســەری 
بەرینــە،  و  پــان  واڵتــە  ئــەو  ســەرۆککۆماری  شەشــەمین  و 
ئەرکــی ســەر پەرســتی وەئەســتۆ بگــرێ، لــە کاتێکــدا خاتــوو 
ــە ئەرکــی  ــکا دەبــێ کــە بێجگــە ل ــی ئەمری ــدن یەکەمیــن خاتون بای
ئــەدا. درێــژە  پیشــەی ســەرەکی خــۆی  بــە  یەکــەم  خاتوونــی 
بــە  ئینگلیســی  زمانــی  ماموەســتای  بایــدن  جەیــل 
باکــورە. ویرجینیــای  لــە  زانکــۆ  لــە  بــەردەوام  شــێوەی 

سەرچاوە :دویچەولە فارسی

بەرێوەچوونی خولێکی
 پەروەدەیی مندااڵن

ژنانــی  یەکیەتیــی  بەهــاوکاری   WRO ڕێکخــراوەی   
منداڵــی  پــەروەردەی  خولێکــی  کوردســتان  دێموکراتــی 
هێنــا. پێــک  ژنــان  یەکیەتیــی  ئەندامانــی  لــە  بەشــێک  بــۆ 
ئــەو خولــە پەروەردەییــە کــە بــۆ مــاوەی مانگێک بــەردەوام بوو، 
تێیدا باس لە الیەنە جیاوازەکان بۆ ر پەروەردە کردنی مندااڵن کرا.
دێموکراتــی  ژنانــی  یەکیەتیــی  کــە  ئاماژەیــە  جێــی 
پــەروەردەی  چۆنیەتــی  بــە  تایبــەت  گرینگــی  کوردســتان 
داهاتــووی  پێشــکەوتنی  بــۆ  کــە  وایــە  پێــی  و  دەدات  منــدااڵن 
لــەو  و  بــدرێ  منــدااڵن  بــە  زیاتــر  گرینگــی  دەبــێ  نیشــتمان 
دەبــات. بەڕێــوە  جۆراوجــۆر  چاالکــی  ســااڵنە  پێناوەشــدا 

ئاخرین وێنەی 

بەکۆمەڵی کچیانی 

شیناوێ لەساڵڕۆژی 

ئاورتێبەربوونیان لە 

مەدرسەی شیناوێ
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فریشتە دیدەنی  ئازاد کرا

فریشتە دیدەنی یەکێک لە بەند کراوانی ناڕازی دژ بە 
حیجابی زورەملێ کە ماوەی شەش مانگەی  مەحکوومیەتی 

لە زیندانی قەرچەکی وەرامین تێ دەپەڕاند ، ڕوژی پێنج 
شەممە ١٥ ی خەزەڵووەر لە دوای ٤٠ ڕوژ دەستبەسەری 
و لێدانەوەی ڕوژەکانی دەستبەسەر بونی لە پێشوتردا لە 

زیندان ئازاد کرا.

ئێلهام خەمسە لە بەندیخانەی ئێڤین 
ناردرایە مەرەخەسی 

ئێلهــام خەمســە زیندانــی سیاســی کــە لــە مانگــی گەالوێــژی 
ئەمســاڵەوە مــاوەی ٢ ســاڵەی زیندانــی خــۆی لــە بەنــدی 
ژنانــی زیندانــی ئێڤیــن بەســەر دەبــات، ڕوژی چوارشــەممە 
کــورت. مەرەخەســیەکی  ناردرایــە  خەزەڵــوەر   ١٤
لــە  یەکێــک  لــە  درۆشــم  نۆســینی  کاتــی  لــە  ئێلهــام 
شــەقامەکانی تارانــدا دەسبەســەر کــرا و لــە الیــەن دادگای 
تۆمەتــی  بــە  زیندانــی  ســاڵ  دوو  بــە  تــاران  ئێنقابــی 
مەحکــۆم  ئیســامی  کۆمــاری  ڕێبــەری  بــە  بێڕێــزی 
تارانــە. شــاری  دانیشــتوی  و  ســاڵە   ٤٠ ناوبــراو  بــوو. 

»نا بۆ توندوتیژی بەرامبەر ژنان«

،بەبۆنــەی  کوردســتان  دێموکڕاتــی  ژنانــی  یەکیەتیــی 
ــە  ــژی دژ ب ــەوەی تووندوتی ــر ،ڕۆژی بەرەنگاربوون ٢٥نوامب
ژنــان، وێبیناریــک لەســەر مایکرۆســافت تیمــس پێــک دەهێنێ.

 بۆ بەڕێزان: تارا عەزیزی
مافنــاس و شــارەزای بــواری مافــی مــرۆڤ وسیاســەت 
لــە  یاســادانان  بــواری  لــە  یەکســانی  :ئاســۆی  بابــەت 
ســۆئیدی( نەتەوەیی)زمانــی  نێــو  و  نەتەوەیــی  ئاســتی 

کەژاڵ ئەحمەدی : کۆمەڵزان،تێراپیست
بابەت :دڵەڕاوکێ و ڕەفتاری زیان لەخۆدەر)بەزمانی 

کوردی(

کات و ڕێکەوت ٢٠٢٠-١١-٢١
کاتژێر ١٤:٠٠

بۆ بەشداری تکایە ئادرەس ئیمەیلی خۆتان بۆ ئەم ژمارە 
تەلەفوونە بنێرن.

هەواڵەکان
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سێ خەاڵتی جیهانی بۆ سێ ژنی 
کورد لە ماوەی یەک حەوتوودا

»زارا دۆغان«کە بەندکراوی سیاسی بوو لە تورکیە 
و بە هۆی شاکارە هونەریەکانیەوە براوەی خەاڵتی 

)Artissima( لە ئیتالیایە.

»رێز گەردی« بە هۆی چاالکییەکانی لە بواری 
 Global Impact( مافی مرۆڤ، بوو بە براوەی

Award( لە نیوزلەند.

»سارا عومەر« نووسەرە و خەاڵتی لۆریاڵی 
زێڕینی واڵتی دانمارکی وەرگرتووە.

هەواڵەکان

ناوەندی ژنانی کوردستانی 
رۆژهەاڵت، بە بۆنەی رۆژی جیهانی 
بەرەنگاربوونەوەی توندوتیژی دژی 
ژنان  وێبینارێک پێشکەش دەکات

کاتی باڵوبوونەوە؛
_ رۆژی چوارشەممە

_ رێکەوتی ٢٥ی نوامبری ٢٠٢٠
_ کاتژمێر ٨:3٠ی شەو بە کاتی هەولێر

بە بەشداری؛ 
_ شنە درودگەر، ئەندامی ناوەندی ژنانی 

کوردستانی رۆژهەاڵت
_ کەوسەر فەتاحی، ئەندامی ناوەندی ژنانی 

کوردستانی رۆژهەاڵت
_ سنوور حەنیفیپور؛ ئەندامی ناوەندی ژنانی 

کوردستانی رۆژهەاڵت
_شیالن محەممەدی؛ ئەندامی ناوەندی ژنانی 

کوردستانی رۆژهەاڵت
_ تریفە فاتیحی؛ ئەندامی ناوەندی ژنانی 

کوردستانی رۆژهەاڵت
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سمیناری هاوبەشی ڕێکخراوە 
دێموکراتیکەکانی کۆیە بە 

بۆنەی ٢٥ی نوامبر

٥ی  چوارشــەممە  ڕۆژی  نیــوەرۆی  دوای 
»٢٥ی  بۆنــەی  بــە  ســمینارێک  ســەرماوەز 
بەرەنگاربوونــەوەی  جیهانــی  ڕۆژی  نوامبــر« 
الیــەن  لــە  ژنــان،  دژی  توندووتیــژی 
بەڕێوەچــوو. کۆیــە  لــە  ژنــان  ڕێکخراەکانــی 

هەواڵەکان

 کۆبوونەوەی ژنانی ژیڤانۆ، 
لەسەر گڵکۆی قوربانیانی توندوتیژی 

دژ بە ژنان

قوربانیانــی  گڵکــۆی  لەســەر  ژیڤانــۆ  ژنانــی 
توندوتیژیــی دژبەژنــان لــە شــاری ســنە کۆبوونــەوە
چەنــد ڕۆژ لەمەوپێــش چاالکانــی ڕێکخــراوی ژنانــی 
ژیڤانــۆ لــە گۆڕســتانی “محەممــەدی”ی شــاری ســنە 
گرووپــی  ژنانــی  کۆبوونەوەیــەدا  لــەو  و  کۆبوونــەوە 
ژیڤانــۆ توندوتیــژی دژ بــە ژنــان لــە ژێــر نــاوی نامــووس 
یاســایی،  جیاوازەکانــی  بــوارە  لــە  توندوتیــژی  و 
و  کــرد  مەحکــووم  سیاســی  و  کلتــووری  ئابــووری، 
بــە دانانــی گــوڵ لــە ســەر گڵکــۆی ئــازادە مرەوەتــی 
و ســەرگوڵ حەبیبــی کــە لــەم کۆتاییانــەدا بــوون بــە 
گــرت. قوربانییانــە  لــەو  ڕێزیــان  نامــووس،  قوربانــی 

توندوتیــژی  دژی  کــە  ســنە  شــاری  لــە  ژنانــە  بــواری  چاالکــی  ڕێکخراوەیەکــی  ژیڤانــۆ،  ژنانــی 
پیاوســاالر  کۆمەڵگــەی  بەرهەمــی  بــە  توندوتیژییــەش  ئــەم  و  دەکــەن  کار  ژنــان  بــە  بەرامبــەر 
کۆمەڵگــەدا. جیاوازەکانــی  چینــە  لــە  نابەرامبەریــی  دابەشــکردنی  هــۆی  بووەتــە  کــە  دەزانــن 
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   مانگرتنی سەکینە [پەروانە بەندیی سیاسیی کورد
یــان  ســینفی،  چاالکــی  له ســه ر  خوێنــدکاره کان  لــه   به شــێک  ئیســتاش  کــه   کاتێکدایــه   لــه   ســه رماوه ز  ١٦ی 
بوونه تــه وه . ناعاداڵنــه   حوکمێکــی  ڕوبــه رووی  یــان  ده بــه ن  به ســه ر  زیندانــدا  لــه   باوه ڕیــان  و  بیــر  ده ربڕینــی 
ــاران  ــدکاری و ده بیــری پێشــووی ســینفی زانکــۆی ت لێــره دا ده کــرێ ئامــاژه  بــۆ حوکمــی ســه ها مورتره زایــی، چاالکــی خوێن
بــه  مه به ســتی ته مبــێ کــردن، مه حکوومیه تــی به هــاره  هیدایــه ت، چاالکــی خوێنــدکاری و زیندانــی  بــه  ٦ ســاڵ به ندکــردن 
سیاســی پێشــوو بــه  ٤ســاڵ و ٨مانــگ بــه  مه به ســتی ته مبــێ کــردن. نوێکردنــه وه ی پروه نــده  بــه  دژی په ریســا ڕه فیعــی، 
ــا  ــه ی پێشــویه تی. و هه روه ه ــاوه ی حوکه ک ــی م ــی تێپه ڕکردن ــه  حاڵ ــدا ل ــی ئێوین ــه  زیندان ــه  ل ــاران ک ــۆی ت ــی ســینفی زانک چاالک
ئامــاژه  بــه  ئــازادی محه ممــه د خانــی خوێنــدکاری به شــی پیزیشــکی زانکــۆی »عه لامــه  ته باته بایــی« بــه  دانــی باره متــه  لــه  
خه زه ڵــوه ری ئه مســاڵ کــرا. عه لــی یونســی، خوێنــدکاری به شــی ئه ندازیــاری کامپیۆتێــر و ئه میرحســێن مــورادی، خوێنــدکاری 
کــراون. ده ستبه ســه ر  ئێویــن  زیندانــی  لــه   ئه مســاڵ  خاکه لێــوه ی  لــه   شــه ریف«یش  »ســه نعه تی  زانکــۆی  فیزیکــی  به شــی 

لێدان و ڕەچاونەکردنی دووهێندەی 
پێشێلکردنی تاوانەکانی مریەم 

ئیبراهیم وەدند لە قەرچەک 

و  درهێنــەر  نووســەر،  ئیبراهیم وەنــد،  مریــەم 
بــە  بەفرانبــار    ۶ شــەممە  ڕۆژی  ســینەما  ئامــادکاری 
وەرامینــەوە  قەرچەکــی  زیندانــی  ٨ی  بەنــدی  لــە  لێــدان 
کــرا. بــەڕێ  زیندانــە  ئــەو  دایکانــی  بەنــدی  بــۆ 
ڕەچاوکردنــی  بەبــێ  ئێســتا  زیندانییــە  ئــەو 
کــە  کەســانەی  ئــەو  لــەالی  تاوانــەکان  جیــاکاری 
دەبــا.  بەســەر  زیندانــن  لــە  زەبــر  تاوانــی  بــه 
ئــەو لــە ڕێکەوتــی ٢3 ســەرماوەزی ئەمســاڵدا لەگــەڵ 
چەنــد ژنــی دیکــە لــە زیندانــی سیاســی بەدەســتی مەئمورانــی 
گاردی زینــدان لێیــدراوە و ئــازاری جەســتەیی پێگەیشــتووە.

هەواڵەکان
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دوای ئەوەی کە زانیان پەریسا ڕەفیعی 
بێتاوانە  دادستان دۆسییە نوێیەکەی تەحویلی 

دادگای پێداچوونەوە داوە

ــە  ــاران ل ــۆی ت ــێنفی زانک ــی س ــی چاالک ــا ڕەفیع پەریس
بێتاوانــە  ســەلمێندرا  ئــەوەی  دوای  ئێوینــی  زیندانــی 
ــرا. ــتی دادگا ک ــیەکەی ڕادەس ــەدا دۆس ــی دیک ــە قۆناغێک ل
پێشــتر لــە بــڕواری ٢٠ی ڕەزبــەر لــە بەشــی٢6ی دادگای 
هــۆکاری  چــوو.  بەڕێــوە  دادگایکــەی  تــاران  ئینقالبــی 
بەڕێوەچوونــی ئــەو دادگایــە نووســینی نامــەی پەریســا لە 
بانەمەڕی ٩٨دا لە مەڕ بارودۆخی گرتنگە تاکەکەســییەکان 
و زەختــی زۆر و بــۆ چاالکانــی مەدەنــی ژن بــە نێڵــەی 
وەک تێســتی باکــرە بــوون نووســیبوو بەڕێــوە چــوو.
لــە  نووســراوەیەکدا  لــە  ڕەفیعــی   پەریســا  باوکــی 
ــی  ــی مەحام ــە موســتەفا نیل ــد ک ــەڕەی خــۆی ڕایگەیان الپ
پەریســا ئــەم بەیانییــە دوای  ئامــادە بــوون لە بەشــی ٩۶ی 
دادگای ئینقالبــی تــاران لــە بێتاونــی و درکردنــی حوکمــی 
بێتوانــی ئــەو و ناڕەزایەتــی دادســتان ئــاگادار کراوەتــەوە.

بەپێی ئەو هەواڵە دۆسییەی پەریسا بۆ دادگای 
پێداچوونەوە دەنێردرێ

کچی نازەنین زاغەری لە بریتانیایه و دایکی 
ئێستاش لە زیندانە.

ئەو دەڵێ زیاترین کات که هەست دەکەم 
بیری دایکم دەکەم شەوانەیه. چون شەوانە 

دڵم دەیهەوێ لە ئامێزی بگرم و بگریم.

  درێژەی دەستبەسەر بوون و ناڕوونی 
بارودۆخی بەهارە سولێمانی

لەگــەڵ  تــاران  نیشــتەجێ  شــارومەند  ســولێمانی،  بەهــارە 
تــا  کــەم  دەستبەســەربونی  کاتــی  لــە  رۆژ   ٧١ بونــی  تێپــەڕ 
وەزارەت  گرتوخانــەی  لــە  نــارون  شــێوەیەکی   بــە  کــوڕت 
هێشــتویانەتەوە. ٢٠٩ئێویــن  بەنــدی  بەنــاوی  ئیتاعــات، 

بەهــارە ســولێمانی نەخۆشــی ڕیخۆڵــەی هەیــە پێویســتی زۆری 
بــە دەوا و دەرمــان هەیــە، بنەماڵــەی بەهــارە ســولەیمانی لــە کاتــی 
دەستبەســەر بونیــەوە تەنیــا یــەک جــار بینیــن لە نێــو کابیندا بووە.
گیانــی  داوە  نیشــانی  بەڕاشــکاوی  ئێســامی  کۆمــاری 
ســەر  لــە  گوشــار  و  نیــە  گیرنــگ  بــۆ  هیــچ  مرۆڤەکانــی 
نــارون  هەروەهــا  و  کانیــان  بنەماڵــە  و  سیاســی  زیندانیانــی 
زیندانیــان  بارودۆخــی  لــە  بــوون  هــەواڵ  بــێ  و  نەبــوون 
لــە  و  کرۆنایــی،  ئێســتای  باردوخــی  لــەو  ئەویــش  سیاســی 
ئاشــکرا. و  ڕون  شــێوەی  بــە  ئەشــکەنجە  خانــەکان  بەنــدی 
ئێنقاب ژنانە و بەگژداچونەوە و سەرکوتی کۆماری ئێسامی  
بــە نیســبەت چاالکانــی بــە گشــتی ئێدانــە ئەکەیــن و خوازیاریــن بــە 
زووتریــن کات بــە بارودۆخــی لــەش ســاخی بەهــارە ســولێمانی 
ــە دایــن. ــە بەنــدی خان و هەمــوو بەندییــە سیاســی و چاالکانــی ل
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بەشداریی هەیئەتی یەکیەتیی ژنانی دێموکراتی کوردستان 
لە سەکۆی بەشداری گشتیی کۆیە

ــە  ــداری ل ــتان بەش ــی کوردس ــی دێموکرات ــی ژنان ــی یەکیەتی ــەرماوەز هەیئەتێک ــەممە 3٠ی س ــوەرۆی ڕۆژی یەکش دوای نی
ســەکۆی بەشــداری گشــتی کۆیــە  بــە ناونیشــانی "کۆیــە شــاری پێکــەوە ژیــان "کــرد کــە بــە هــاوکاری ئینســتتیوتی ڕێفــۆرم 

بــۆ گەشــەپێدان پێــک هاتبــوو.
لەو دانیشتنەدا گفتوگۆیەکی گەرم و کراوە لە نێوان پێکهاتەکان و ڕۆشنبیرانی شاری کۆیە کرا.

خاتوونێکی بۆکانی لە پارێزگاکەیدا
 بوو بە باشترین توێژەر

خوێنــدکاری  کچێکــی  موجــاور  پەریســا 
ئەندازیــاری  پســپۆڕی،  پزیشــکی،  بەشــی 
باشــترین  وەک  ورمــێ  زانکــۆی  میکانیکــی 
ســاڵی  لــە  ورمــێ  پارێــزگای  پســپۆڕی 
هەڵبژێــردرا. بــۆکان  خەڵکــی   ١٣٩٩

ئــەو  پســپۆڕی  و  زانســتی  پێشــینەی  لــە 
دەکــرێ بــاس لــە بەشــداری کــردن لــە خەاڵتــی 
شــارەزایان)نخبگان(  بونیــادی  خوێندنــی 
خەاڵتــی  لــە  ١٣٩٨بەشــداری  ســاڵی  لــە 
ئێــران  بەهرەمەنــدی  خوێندکارانــی  زانســتی 
 ،١٣٩٩ ســاڵی  لــە  پســپۆڕان  میللــی  بونیــادی 
و   "s" بابــەت  دەیــان  بــە  ئامــاژه  و  چــاپ 
زانســتی ـ پســپۆڕی و هــاوکاری لــە تەرحــی 
دەکا. ورمــێ  زانکــۆی  بــه  تایبــەت  پســپۆڕی 
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پەیامی نەسرین ستوودە بۆ پێشکەشکارانی خەاڵتی بەرباڵوی جیهانیی مافی مرۆڤ 
"النور رولت" ٢0٢0

نەســرین ســتوودە ئــەو دەســتپێکەریەی 
دادی  خانــەی  لــە  دادوەر  کانونــی 
یەکگرتویــی  هێمــای  بــە  ئەمریــکای 
و  زانــی  ئێرانــی  دادوەرانــی  لەگــەڵ 
ــی  ــە کەلێنێک ــەو یەکگرتوویی ــە ئ ــی ک وت
ــای  ــی و وات ــگای مەدەن ــۆ کۆمەڵ ڕوون ب
ئــاراوە  دێنێتــە  مافخــوازی  و  مــاف 
ئــەو دوای ئــەوە بــە رێزلێنــان لــە 
بوونــی ئێلنــا روزولــت لــە جێبەجــێ 
مافــی  جیهانــی  جاڕنامــەی  کردنــی 
ئــەو  کــە  کوتــی  و  زانــی  مرۆڤــی 
هەمــوو  بــۆ  پەیامێکــی  جاڕنامەیــە 
بــۆ  کــە  نــاردووە،  دەســەاڵتەکان 

بــن بەرپــرس  خۆیــان  کۆمەلــگای  تاکــی  لەئاســت  مــرۆڤ  ســەرەکی  مافــی  لــە  دەبــێ  خۆیــان  مانــەوەی 
 بــە وتــەی خاتــوو ســتوودە، مافێــک کــە لــە جاڕنامــەی جیهانــی مافــی مــرۆڤ ناودێــر کــراوە، بەشــێک لــە پێشــگیریی 
جیــاوازی، پێشــگیری لــە ئەشــکەنجە، مافــی ژیــان و ئەمنیەتــی تاکــی، پێشــگیری لــە دەستبەســەر بوونــی بێتــاوان، 
ســەربەخۆیی دەســتگای داد و دادپــەروەری، یەکســان خــوازی ئــەو هیــوا بــە هەڵســوڕاوانی مەدەنی دەدات، کە بــە وەدوا کەوتنی 
بــەردەوام لــە ڕێــکاری نێوخۆیــی و نێونەتەوەیــی بتوانیــن دەســتمان بــە دەســکەوتەکانی  هەمەالیەنــەی مرۆڤایەتــی ڕابــگا.

ســەربە  بابخــااڵوێ  ئاوایــی  ژنــی  ماموســتایەکی 
شــاری شــنۆ، لەبــەر نەبوونــی شــەبەکەی ئینتێرنێــت لــە 
قوتابخانەکەیــان و لــە ماڵــەوەی، بــۆ کەڵــک وەرگرتــن 
قوتابییــان  بــۆ  بەرنامــەی »شــاد«  لــە وانەوتنــەوە و 
ئــەو ناوچــە  وێــڕای ســەرما و بەســتەڵەکی زســتانی 
مەڵبەنــدە. ئــەو  بەرزاییەکانــی  دەچێتــە  ســنوورییە 
و  بەبــاوەڕ  ژنــی  ماموســتایەکی  نموونــەی  ئەمــە 
فیــداکارە کــە لــە ناهەمــوار و دژوارتریــن ڕەوشــەکان 
کــورد. مندااڵنــی  بــە  زانســتە  فێرکردنــی  ئامــادەی 
لەپەنــا  حکومەتیــش  بەرپرســانی  بــا 
کارێــک  هیــچ  بەبــێ  و  دانیشــن  گازی  ســۆپای 
وەرگــرن!! خۆڕایــی  ئینتەرنێتــی  لــە  کەڵــک 

نەبوونی ئینتێرنیت و خوێندنی ئانالین 
و مامۆستایەکی دڵسۆزی کورد
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خاتوونێكی  كورد لە تیمەكەی جۆ 
بایدن دایە بۆ گواستنەوەی دەسەاڵت و 

پێكهێنانی كابینەی نوێ  لە ئەمریكا

مێهرســا بــەرادەران خاتونێكــی رۆژهەالتــی خەڵكــی قەســری 
جــۆ  وەفــدی  لــە  بەشــدار  ئەمریــكا   نیشــتەجێی  و   شــیرین 
ئەمریــكادا  لــە  نــوێ   كابینــەی  پێكهێنانــی  بــۆ  دایــە   بایــدن 
لــە زانكــۆی  مێهرســا بــەرادەران مامۆســتای زانكــۆی مــاف 
یوســی ئارواینــی ئەمریــكا و  چــاالك لــە وەزارتــی خەزانــە داری 
ئەمریــكاو   كچــی پرۆفیســۆر ئەســەدۆڵاڵ بــەرادەران پزیشــك  
بــەرادەرن   ئەســەدۆڵاڵ  پرۆفیســۆر  كــە  قەســری شــیرینە   لــە 
تــا ئێســتا خۆبەخشــانە  چەندیــن قوتابخانــەی دروســتكردووە
مێهرســا  هەڵبژاردنــی  گــەل  لــە  هــەر  زانــراوە   
كابینــەی  پێكهینانــی  لــە  بەشــداریكردنی  بــۆ  بــەرادەران 
ئــەو  دانیشــتووی  دیكــەی  ئێرانــی  چــوار  ئەمریــكا،   نوێــی 
لــە  بەشــداریكردنیان  بــۆ  كــراون  دەستنیشــان  واڵتــەش 
ئەمریــكا لــە  دەســەالت  گواســتنەوەی  بــۆ  بایــدن  تیمەكــەی 

لە ڕۆژهەاڵتی کوردستان ڕۆمانێک بە 
ناونیشانی "المپیاد نجوم" چاپ کرا 

یەکــەم  مەریــوان  خەڵکــی  ســاڵ،   ١٥ تەمــەن  کچێکــی 
دەکاتــەوە. بــاڵو  فارســی  زمانــی  بــە  خــۆی  ڕۆمانــی 
"ئــااڵ بەســامی" نووســەری ئــەم ڕۆمانەیــە و خــاوەن کۆمەڵێــک 
مەریــوان  شــاری  لــە  ناوبــراو  چیرۆکــە،  کورتــە  و  چیــرۆک 
ڕۆمانــە  ئــەم  دا  ســاڵی   ١٥ تەمەنــی  لــە  توانیویەتــی  و  دەژی 
بــە زمانــی فارســی بنووســێ کــە پێکهاتــووە لــە ٤٠٨ الپــەڕە 
و لــە چاپەمەنیــی "زانکــۆ" لــە شــاری بــۆکان لــە چــاپ دراوە. 
کارەکتەری ســەرەکی لە ڕۆمانی "المپیاد نجوم"دا کوڕێکی الوی 
خوێنــەوارە کــە بــە پێچەوانــەی هاوڕێیەکانیــەوە بــەدوای خوێنــدن 
لــە ئۆلمپیــادی هەسارەناســی  و زانیارییەوەیــە و هــەوڵ دەدا 
لــە واڵتــی کانــادا بەشــداری بــکات و لــە ئاکامــدا پلــەی یەکــەم 
بەدەســت ئەهێنــێ. ڕووبەرگــی ئــەم ڕۆمانــە خاتــوو "شایســتە 
فەتحــی" گرافیســتی لێهاتــووی مەریوانــی دیزاینــی بــۆ کــردووە.
و  نووســەر  کچــی  بەســامی  ئــااڵ  باســە  شــایەتی 
)خاڵــۆ  بــە  ناســراو  بەســامی  عەبدولرەحمــان  دەرهێنــەر 
کوردســتانە نووســەرانی  کانوونــی  ئەندامــی  کوردیــن( 
لــە  پیرۆزبایــی  کوردســتان  نووســەرانی  کانوونــی 
دەکا،  الوەکان  نووســەرە  لــە  پاڵپشــتی  و  بەســامی  ئــااڵ 
گەلەکەمانــن. داهاتــووی  گەنجینــەی  ئــەوان  چوونکــە 
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بۆکانبەخشینی بڕوانامەی زمانی کوردی لە ڕۆژی ٢ی ڕێبەندان لە 
فێرگــەی  فەرهەنگیــی  و  فێــرکاری  کــۆڕی  بانگێشــتی  لەســەر 
بــە  ڕێوڕەســمێک  بــۆکان،  شــاری  لــە  ئــەدەب  کوردیــی  زمانــی 
ڕێبەندانــی  ٢ی  پێنجشــەممە،  ڕۆژی  لــە  ڕێبەنــدان  ٢ی  بۆنــەی 
ســاڵی ١٣٩٩ لــە شــوێنی ئــەو ناوەنــدە لــە پاســاژی شــارەداری 
بەڕێــوە چــوو. لــەو ڕێوڕەســمەدا دوکتــور مســتەفا ئیلخانیــزادە 
و  ڕێبەنــدان  ٢ی  بــە  ســەبارەت  تێروتەســەلی  وتارێکــی 
و  کــرد  پێشــکەش  کوردســتان  کۆمــاری  یــادی  بــە  گرینگیــدان 
ــزگای  ــی پارێ ــداو و چۆمەکان ــاوی بەن ــی ئ ــە تااڵنبردن ــەی لەب ڕەخن
و  ورمــێ  گۆلــی  بــۆ  ســێڵوێ  بەنــداوی  ئــاوی  وەک  ورمــێ، 
ناوچــەی  گونــدی  چەندیــن  کەوتنــی  ئــاو  وەبــن  و  تەورێــز 

کانزاکانــی  بردنــی  و  تەورێــز  و  مەلــەکان  و  بنــاو  شــارەکانی  بــۆ  بــۆکان  بەنــداوی  ئــاوی  هەروەهــا  و  پیرانشــار 
گــرت. دیکــە  شــارەکانی  بــۆ  تیــکاب  زەڕەشــۆرانی  زێــڕی  و  بــۆکان  ئالۆمینیۆمــی  و  ئاســن  و  مەڕمــەڕ  بــەردی 
کــرد. کــوردی  جلوبەرگــی  بــە  ئیســامی  کۆمــاری  دەنگوڕەنگــی  پێشکەشــکارێکی  بێ ڕێزیــی  ئیدانــەی  هەروەهــا  ناوبــراو 
بــۆ  کــرد  بانگهێشــت  خەڵکــی  و  دوا  فێــرکاری  بــۆ  »ئــەدەب«  ناوەنــدی  چاالکییەکانــی  بــە  ســەبارەت  دیکــەدا  بەشــێکی  لــە 
کاک  عەســکەری،  خالیــد  کاک  شــێربەگی،  حوســێن  مامۆســتا  پاشــان  ناوەنــدە.  ئــەو  فێرکاریــی  خولەکانــی  لــە  بەشــداری کردن 
ئەیــووب ئەحمــەدی، ســەیزادە قاقــان قــادری و خاتــوو ئامینــە چــاک و خاتــوو نوســرەت ســەوارە شــیعر و وتاریــان پێشــکەش کــرد.
هــات. کۆتایــی  کــوردی  زمانــی  فێرکاریــی  خولەکانــی  فێرخوازانــی  بــە  بڕوانامــە  بەخشــینی  بــە  ڕێوڕەســمەکە 

بــە جلوبەرگــی  بــە دژی بێڕێزیکــردن  خەڵکــی شــاری ســنە 
نوانــد. هەڵویســتیان  کوردانــە  هەمیشــە  وەک  کــوردی 
ــە پێشکەشــکارەکانی ســەر  ــک ل ــەن یەکێ ــە الی ــە ل ــاش ئەوەیک پ
بــە ڕێژیمــی داگیرکــەری ئێــران، لــە کاناڵــی ٢ی ئــەو ڕێژیمــە 
کــوردی  کــرا و جلوبەرگــی  کــوردی  بــە جلوبەرگــی  بێڕیــزی 
هەڵویســتێکی  و  دەنگدانــەوە  ناوهێنــا،  شــوانی  جلوبەرگــی  بــە 
لێکەوتــەوە. کۆمەاڵیەتییەکانــی  تــۆڕە  لــە  جیــددی  و  بەرچــاو 
دوا بە دوای ئەم بێڕێزییە کە یەکەمجار نییە لە الیەن مۆرەکانی 
کوردانــەی  ئــەو  زۆرینــەی  دەبینرێــت،  داگیرکــەرەوە  ڕێژیمــی 

کــە خــاوەن ئەکاونتــی جیــا جیــای تــۆڕە کۆمەاڵیەتییەکانــن بــە 
نیشــانەی ناڕەزایەتــی الپەڕەکانیــان بــە جلــی کــوردی ڕازانــدەوە.
کۆمەاڵیەتییەکانــدا  تــۆڕە  لــە  ناڕەزایەتییــە  شــەپۆلە  ئــەم 
ــووە  ــا و شــاری ســنە وەک هەمیشــە ئەمجــارەش ب ــس نەم قەتی
پێشــەنگ و پێشــڕەوی ئــەم خەباتــە جەماوەرییــە و دانیشــتووانی 
بەکۆمــەڵ  و  کــوردی  جلوبەرگــی  پۆشــینی  بــە  شــارە  ئــەم 
لەســەر شــەقامەکانی ســنە ڕێپێوانێکــی ئارامیــان بەڕێــوە بــرد.
ســەربەرز  ســنەی  شــاری  پێشــەنگی  ژنانــی  باســە  شــایانی 
ڕۆژی چوارشــەممە ١ی بەفرانبــاری ٩٩ی هەتــاوی بــە پۆشــینی 
جلوبەرگــی ڕازاوەی کــوردی و بــە کاردانــەوە بــە بێڕێزییەکانــی 
بــە  ئێــران،  ئیســامیی  کۆمــاری  ٢ی  کاناڵــی  پێشکەشــکاری 
توندیــان  واڵمێکــی  ئەوشــارە  فیردۆســی  شــەقامی  هاتنەســەر 
کــردەوە  دووپاتیــان  و  داوە  کوردســتان  داگیرکەرانــی  بــە 
و  فەرهەنــگ  بــە  بێڕێــزی  نادەیــن  کــەس  هیــچ  بــە  ئیــزن  کــە 
بــکا. نەتەوەییمــان  جلوبەرگــی  و  کــوردان  نەریتیــی  و  داب 
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ئەم پەڕتووکە  بەرهەمی  خاتوونی الوی شاری 
پیرانشار، "سومییە شەریفی"یە.

دەڵــێ :  بابەتــەوە  لــەم  شــەریفی  ســومەییە  خاتــوو 
ســەد ســاڵ لەمەوبــەر جلوبەرگــی کــوردی جیــاواز تــر 
لــە ئیســتا بــووە و ڕەنگــە کــەم کــەس لــە ڕەوتــی ئــەم 
ئــەو  باســی  کتێبــە  ئــەم  بێــت.  ئــاگادار  گۆڕانکارییــە 
بەســەر  کــە  گۆڕانکاریەکانــی  و  دەکات  جیاوازیانــە 
دەناســێنێ. پــێ  داهاتووەمــان  کــوردی  لیباســی 
ئیســتاش زۆربــەی بەشــەکان و ئاڵوگۆرەکانــی مــاون کــە 
کاریــان لەســەر بکرێــت و بنووســرێن و بــاس بکرێــن.
هــەن  کەســانێک  ئێســتا  بەخۆشــحاڵیەوە  بــەاڵم 
چاالکــن. بــوارەدا  لــەم  ئاکادێمیــک  بەشــێوەی  کــە 
دەوڵەمەنــدی  ناســاندنی  و  ڕانــان  لــە  مەبەســت 
زمــان،  فــارس  خڵکــی  بــە  کــوردی  جلوبەرگــی 
نوســراوە. فارســی  زمانــی  بــە  کتێبــە  ئــەم 

 گوشاری هێزەکانی رێژیم بۆ سەر گرووپی مۆسیقای ژنانی گالریسی کرماشان
لــە ڕۆژانــی ڕابــردوودا گوشــاری هێزەکانــی ڕێژیــم بــۆ ســەر 
گرووپــی مۆســیقای ژنانــی “گاریــس” لە کرماشــان زیــادی کردووە 
و جیــا لــە دەسبەســەرکرانی دوو ئەندامــی ئــەم گرووپــە ســەرجەم 
ئەندامانی گرووپەکە بانگ کراون و بەڵێننامەیان پێ واژۆ کردوون.
دوو  هەتــاوی.  ٩٩ی  بەفرانبــاری  ٢٧ی  شــەممە  ڕۆژی 
“گاریــس”  ژنانــی  مۆســیقای  گرووپــی  ئەندامانــی  لــە  کــەس 
“نەســرین  و  ئەتابەکــی”  “نازەنیــن  ناوەکانــی  بــە  کرماشــان،  لــە 
گرووپەکــەن،  گۆرانیبێــژی  و  دەنگبێــژ  کــە  یەزدانیپــوور” 
لێپێچینــەوە  ئیتاعاتــەوە دەسبەســەر و دوای  ئیــدارەی  لەالیــەن 
کــران. ئــازاد  کاتــی  شــێوەی  بــە  و  بارمتــە  دانانــی  بــە 
کــە  گرووپەکــە  ئەندامانــی  ڕابــردوودا  ڕۆژانــی  لــە 
یەزدانیپــوور وەک  ئیلهــام  یەزدانیپــوور و  مــورادی، نەســرین  ئەتابەکــی، ســەمیرا فەرەحناکــی، مەلیحــە  نازەنیــن  لــە  پێکهاتــوون 
سەرپەرشــتیاری گرووپەکــە، چەندیــن جــار لەالیــەن ناوەندەکانــی ســەر بــە ڕێژیــم بانــگ کــراون و کەوتوونــە ژێــر گوشــارەوە.
شــایانی باســە کــە گرووپــی ژنانــی گاریــس، لــە ســاڵی ٩٧ی هەتــاوی، لــە کرماشــان دامــەزراوە و لــە بــواری مۆســیقای فۆلکلــۆر و 
ڕەســەنی کوردیــدا چاالکیــی دەکا و تــا ئێســتا چەندیــن کۆنســێرتی لــە شــارە جیاوازەکانــی ئێــران و هەرێمی کوردســتان بەڕێــوە بردووە.
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