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 یژمارهوته

 

دەسەاڵتی سیاسی هەرێم، بەرپرسی سەرەکی کوشتاری ژنان و 
 !ئەم دەسەاڵتە دەبێ وەالبنرێت... خۆ سوتاندن و خۆکوژییانە

دەسەاڵتی سیاسی هەرێم، بەرپرسی سەرەکی 
کوشتاری ژنان و خۆ سوتاندن و 

 !ئەم دەسەاڵتە دەبێ وەالبنرێت... خۆکوژییانە

هەوڵی کوشتنی ژنان، خۆکوژی ژنان، 
خۆسوتاندنی ژنان، باڵوترین و فراوانترین 
هەواڵی ڕۆژانەی میدیاو دەزگا ڕاگەیاندنەکانی 

کەم ڕۆژ هەیە، ...  کۆمەڵگەی کوردستانە
هەواڵی تەکاندەرو دڵهەژێنی مەرگی ژنێک، 
کوشتنی ژنێک، خۆسوتاندنی ژنێک، خۆکوژی 
ژنێک، ڕانەگەیەنرێت، ڕۆژ هەیە چەندین 

 ... رووداوی تراژیدی مەرگی ژنان دەبیستین

ساڵی ڕابردووی ژێر  ٨٢ئەم تراژیدیایە، لە 
دەسەاڵتی بۆرژوازی کوردو حزبەکانیدا، 

تەنانەت یەکەمین دیاری .  وەستانی بۆ نەبووە
ئەو حزبانەو دەستپێکی داسەپاندنی 
دەسەاڵتیان، شەپوڵێکی ژن کوشتن بوو 
بەپاساوی ئەوەی ئەو ژنانە، هاوکاری 

!!  بێرەوشت"دەزگاکانی بەعس و  ... بوون" 
ئەوە لە کاتێکدا بوو پیاوانی جەالدی بەعس و 
هاوکارانی ئاشکرای دەزگاکانی ئەمن و 

و پێش لەشکرو "  جاش"بەعس و سەرۆک
چاوساغانی خاپورکردنی کوردستان و 
سوتماککردنی، چاوساغەکانی کارەساتی 

لەالیەن ئەم دەسەاڵتە ژن کوژ و ...  ئەنفال
ئازادی کوژەوە لێبوردنیان بۆ دەرکراو لە 

 !!سزای یاسایی بەخشران

ساڵە، ژنکوژی، یان ناچارکردنیان بە  ٨٢بەڵێ 
... خۆسوتاندن و خۆکوژی، بەردەوامە

ژمارەی ئەو قوربانیانە هێندە زۆرو فراوانە، 
هێندە جەرگبڕ و دڵهەژێنە، تەنها دەسەاڵتێکی 
دڵ ڕەق و تاسەر مۆخ دژە ژن، دەتوانێت 
بەرگەی بگرێت و باکی بەو ڕوباری خوێنە 
نەبێت، کە ئەگەر ڕوباری لێ هەڵبەسترێت، و 
ئەو بۆکروزەی قرچانی ژنان، کۆبکرێتەوە، 
کۆمەڵگە لە خوێنی ئەو ژنانەدا، بە رەنگی 

بۆکروزی ...  قوربانیانی دادەپۆشرێت...  سوری
 .ژنانی سوتاو کۆمەڵە قانگ دەدات

هەن دەڵێن، کوشتنی ژنان و زوڵمی هەزار 
سەری ناو خێزان و 

 ٢بۆ الپەرە 
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پەیوەندی بە ...  کۆمەڵگەو و شوێنی کار
کەلتورەوە هەیە، دەڵێن هۆکارەکەی ئیسالم و 
دینی ئیسالمە، دەڵێن میراتی بەجێماوی 
فەرهەنگی عەشیرەتییە، دەڵێن نەبوونی یاسا و 

دیارە هەموو ئەمانە ...  لێپێچینەوەی یاساییە
ڕۆڵیان لە بێمافی ستەم و کوشتنی ژنان هەیە، 
بەاڵم هۆکاری سەرەکی و بناغەیی و هێزو 
مۆتۆرو داینەمۆی هەموو ئەمانە دەسەاڵتی 

ئەوە دەسەاڵتی سیاسییە، کە دەستی ...  سیاسییە
بە کەلتوری دواکەوتوانەو پڕتوکاوی 

ئەوە دەسەاڵتی سیاسییە، . ناوکۆمەڵگەوە گرتووە
ئیسالم و کۆنەپەرستی ئیسالمی لە ئامیز 

ئەوە دەسەاڵتی سیاسییە .  گرتووە
عەشیرەتگەری پیرۆز دەکات و نۆژەنی 

ئەوە دەسەاڵتی سیاسییە، سەرچاوەی .  دەکاتەوە
یاساکان بەگشتی یاسای باری کەسێتی 
لەئیسالمەوە دەرکێشاوەو پشتی بە شەرع 

ئەوە دەسەاڵتی سیاسیە، نەک .  بەستووە
لێپرسینەوەی یاسایی و بەڵکو بە یاسای 
سەرچاوەگرتوو لە ئیسالم و کۆنەپەرستی 
ماشێنی سەرکوت و بێمافی و کوشتاری ژنان، 
بەیاسایی کردووەو دەستی پیاوانی شەرەف 
پارێزی، بۆ کوشتار لەژێر ناوی شەرەفدا، ئاوەاڵ 

ئەوە بێدەربەستی دەسەاڵتە ژنان ...  کردووە 
ناچار دەکات، لەبەرامبەری دۆزەخی ناو خێزاندا، 
دەست بەرن بۆ راگەیاندنی جەنگی مردن و 
جەستەی خۆیان ئاگر بدەن یان خۆیان 

وە ئەوە بێدەنگی حزبەکانی بەناو ...  بخنکێنن
ئۆپۆزیسێۆنی بۆرژوازیی و هاوفکری ئەوانە 
لەگەڵ دەسەاڵت، بۆ وەستانەوە بەدژی ژنان و 

ئەوە دەست لەپشتدانی ئۆپۆزیسێۆنی . مافەکانیان
بۆرژوازی بودەڵەیە، لەسەر رێگری کردن لە 
سەرۆکی پەرلەمان و دەرگا داخستنی، لە چەنە 

باسی شەفافیەت و چاکسازی وەکو .  ناکەوێت
کارتی ملمالنێی دەسەاڵت، مێشکی کۆمەڵگەی 
ئاخنیووە، کەچی توندوتیژی دژ بەژنان،  
تاکوشتاری بێ وەستانی ژنان، دەنگیان 

بەڵی بێدەنگی ئەوانیش بە ڕیکەوت ...  دەرناهێنێت
نییە، نەبیستن و نەدیتنی کوشتاری ژنان و 
خۆسوتاندنیان نییە، بەڵکو هاوڕاییانە لەگەڵ 
دەسەاڵتی ژن کوژ و ئینسان کوژ و 

 ...خۆشەویستی کوژدا

میدیا و نووسەرانی بۆرژوازی کورد تا دەگاتە  
شاعیر و گۆرانی بێژو هونەرمەندکانیانیان، 
ڕۆژانە ئاوازی خۆشەویستی بۆ خۆشەویستی 
دەژەنن، بەسەر ژندا هەڵدەدەن، گۆشە 
بەگۆشەی جەستەی ژن، لە لێو و چاو کوڵم و 
گەردنەوە، بۆ برۆ و ئەگریجە وسینەی پڕ هەنار 
و بەهێ و کەمەری باریک و قژی  لول و خاو تا 

پاوانەی پێ ...  دەگاتە پوز و بااڵو تورتی جەستە
و خشڵ و ملوانکەی مل و رۆشتنی بەلەنجەو 
وێناکردنی ناز و بزە و خوێندنەوەی روحی و 
هەستی ژن، سەرچاوەی ئیلهام و مۆسیقاو 

داهێنان و خەون بینن و بەخشینەوەیانە، 
سەرچاوەی ئارایشی دەق و تیکستەکانیانە، 
کەچی توندوتیژی دژ بەژنان، بیمافیان تا هەواڵی 
کوشتنی ژنان، ناچار بە خۆکوژییان، نابیستن و 
الشەی لە خوێن هەڵکێشراوی ژنان، ویژدانی 
مردوویان نالەرزێنێ، هەر ئەوەش پێوانەی 
دەرخستنی ماهیەتی ئەو خێڵە بەرینەیە، کە چ 
خزمەتکارێکی دەسەاڵتی تاسەر مۆخ دژە ژن و 
چەندەش ناڕاستگۆ و ئامرازی کوشتاری 

هەواڵی مەرگی ڕابەری حزبێک، .  خۆشەویستین
نووسەرێکی دەربار و گوێ لەمست، 
هونەرمەندێکی بێبەهرە، و تەنانەت دەستگیر 
کردنی کادرێکی بااڵ و بەرپرسی حزبێک، تا 
مردنی عەشایەرو سەرۆک هۆزیک، دەبێتە 

مانشێت میدیاکان، هەواڵی یەکەمی 
کەچی ...  ڕاگەیاندنەکان، پرسەی سیغناغ لە خەڵک

مەرگی ئەو هەموو ژنە، کوشتاری هەموو 
 ...ڕۆژەی ژن، بە بێدەنگی دەسپێردرێت

گومان هەڵنەگرە، کە سەرچاوەی هەاڵواردن و 
بێمافی ژنان، تا سوکایەتی و توندوتیژی و 
کوشتارییان، میراتی نیزامی زاڵمانەی 
چینایەتییەو نیزامی هەوسار پچڕاوی 
سەرمایەداری ئێستاش، درێژەپێدەو ئارایش 
دەرەوەی ئەو زوڵمەیە، تەنانەت ڕاسیزمی 
دەوڵەتی لە دژی خەڵکی واڵتانی پەنابەر لە 

تاد جیاکارییەکی ...واڵتانی ئەوروپا و ئەمریکا و
لەژیر ناوی بەپیرۆزراگرتنی کەلتوری ئەو .  ڕونە

کەمایەتیانەو قبوڵی جیاوازییەکان و مەڵتی 
کەڵتەچەریزمدا، ئەوانی وابەستەی یاسا و 
ریسای کەلتوری دواکەوتوانەی ئەو واڵتانە 
دەکاتەوە و بێبەشیان دەکات لە یاسا و ریسای 

مافی هاواڵتی بوونیان، .  دەوڵەتی و سەراسەری
لە قاڵبی  ناسنامەی قەوم و دین و مەزهەبدا، 
دەتوێنێتەوە، کە هەر ئەمەش وای کردووە ژنان 
لە واڵتانی ئەوروپا و ئەمریکاشدا، بە پێی یاساو 
ریساو کەلتوری واڵتی خۆیان کوشتار بکرێن، 
بەاڵم لەگەڵ هەموو ئەوانەدا ئەو ستەم و 
چەوساندنەوە بێمافیەی لە ژێر سایەی دەسەاڵتی 
دەوڵەتە ئیسالمیەکان و بزوتنەوەی کوردایەتی و 
حزبەکانیدا بەڕیوەدەچیت، قێزەونترین جۆری 
دەسەاڵتی دیلهێنەری ژن و کوشتاری ئاشکرای 
ژن و خۆشەویستی و تیکشکاندنی ئیرادەی 

لە ژێر سایەی هەمان نیزامی ...  سەربەخۆی ژنە
زاڵمانەی سەرمایەداریی و هەاڵواردن و 
بێمافییدا، تەنانەت راسییزمی دەوڵەتیشدا، 
لەبەشیکی زۆری واڵتانی دنیادا لیپرسینەوە لە 
کوشتاری ژنان، یاسا بەدژی توندوتیژی، 
بەدواداچوون و سزای تۆمەتباران، بۆتە یاساو 
بەشێکی زۆر لە مافە فەردی و مەدەنییەکان و 
کەسایەتی ژنان، بە یاسای مۆدیرن سەپێنراوەو 

ئەوەی لە ژێر سایەی دەسەاڵتە پشت ...  پارێزاوە
بەستوەکان و یاسا سەرچاوەگرتووەکان لە 

 ئیسالم و شەرعدا، و لەوانەش لە ژێر سایەی 

 ئامادەکراوە  پۆستەر لەالیەن هیوا ساڵح   

دەسەاڵتی بۆرژوازی کوردو حزبەکانیدا 
جینۆسایدێکی ئاشکرایە، ...  بەڕێوەدەچێت

 .ئاپارتایدێکی ڕەگەزیی ڕوون و بێ پەردەیە

ساڵ لە کوشتاری ژنان، بچن  ٨٢دوای 
زیندانەکان بەسەر بکەنەوە، دۆسیەی دادگاکان 
بپشکنن، بزانن چەند بکوژی ژن، چەند هاندەری 
و ئاشکرا و هۆکار بۆ خۆسوتاندنی ژنان و یان 
خۆ کوژییان لەزیندان و دادگاکان دۆسیەیان 

ئەو کاتە قەبارەی ئەو کارەساتە ...  هەیە
دەردەکەوێت، کە ئەم هەموو تاوانکارییە، 
لێپرسینەوەی و لێپێچینەوەی لەبەرامبەردا 
نەکراوە، هەر ئەمەشە ژنکوژی کردۆتە کارێکی 
... بێ مەترسی و ئاسایی و بەکردەوەش یاسایی

هەر ئەم دۆسیەیە، دۆسیەی ژن لە کوردستان، 
بەجیا لەهەر زوڵم و بێمافییەکی ئابوری و 
سیاسی و کۆمەاڵیەتی تر، بەجیا لە نابەرابەری 
و سەرکوتی سیاسی، بە جیا لە نۆکەرایەتی و 
موچە دزی، لوشدانی داهاتی هاواڵتیان، نەبوونی 

بەسە بۆئەوەی بڕیاری ...  خزمەتگوزارییەکان
ئەم دەسەاڵتە و ...  توڕدانی ئەم دەسەاڵتە بدرێت

حزبەکانی بەدەست و پێوەندەکانیانەوە، پیویستە 
هەرچی زووە، کۆتایی بە تەمەنی سیاسییان 
بهینرێت، کە ژنان رۆڵی بەرجەستەی تیا بگێرن 
و تۆمەتبارانی دزی و تااڵنی و سەرکوت، لەپاڵ 
بکوژان و تومەتبارانی ژناندا، لە دادگای 
عادالنەی شۆڕشی بێبەشان و لە پێناو ژیانێکی 
خاڵی لە چەوساندنەوە زوڵم و هەاڵواردن و 

کۆمەڵگەیەک ژن تیادا .  بێمافیدا، دادگایی بکرێن
ئەگەر ...  ئازاد نەبێت، کۆمەڵگەیەکی نا ئازادە

ئازادی ژن، پێوەری ئازادی کۆمەڵگە بێت، ئەوە 
کۆمەڵگەی سەرمایەداری بەگشتی و کۆمەڵگەی 
کوردستان زۆر بەتایبەتی، خاڵیترین کۆمەڵگەیە 

دەبێ بۆ ئازادی ...  لە نوتفەکانی ئازادی
کۆمەڵگەیەک تێبکۆشین، کە ژن تیایدا لەهەموو 
زەمینەیەکی ئابوری و سیاسی و کۆمەاڵیەتی و 
فەرهەنگی و یاساییدا، ئازاد بێت، کۆمەڵگەیەکی 

یەکەم ...  ئاوا، کۆمەڵگەی ئازادی کۆمۆنیستییە
هەنگاویش لەو ڕاستایەدا، ڕاماڵینی ئەو دەسەاڵتە 

 .         مافیای و  دژە ژنەیە
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...درێژەیوتهیژمارە  

ئەگەر ئازادی ژن، پێوەری ئازادی کۆمەڵگە بێت، ئەوە 
کۆمەڵگەی سەرمایەداری بەگشتی و کۆمەڵگەی کوردستان 

 ... زۆر بەتایبەتی، خاڵیترین کۆمەڵگەیە لە نوتفەکانی ئازادی

قوربانیانی 
توندوتیژی و 

نامووس 
 پەرستی

ی مارس کچێکی ١بەرواری * 

لە " ک،ن،م"ساڵ بەناوی ١١تەمەن 
چەمچەمال کۆتایی بە ژیانی 

ئەم کچە لەالیەن براکەیەوە ...هێنرا
تەقەی لێکراوەو ژیانی لێ 

دەوترێت پەڕاو بۆ ... سەندراوەتەوە
 ...دۆسیەکەی کراوەتەوە

مارس، ژنێک  ٨بەرواری *  
ساڵ، لە  ٥٣تەمەن "  م"  بەناوی

شاری بۆکان دوای ئەوەی کە 
رۆژی  پێشوتر لەالیەن 

" م،م"مێردەکەیەوە بەناوی
هەڵدەواسرێت، گیان لەدەست 

جێگای ئاماژە بۆکردنە ...  دەدات
 ٢کەئەو ژنە لەگەڵ خۆیدا کۆرپە 

مانگیەکەی ناو سکیشی گیان 
 . لەدەست دەدات

بە پێی هەواڵی ڕیکخراوی مافی *  
ی ئەم ٥مرۆڤی هەنگاو، بەرواری 

مانگە ژنێک بەناوی لەیال 
ساڵ، خەڵکی  ٨٢تەمەن "  ڕەمەزانی

سەالسی باوەجانی، کە چەند رۆژ 
بەر لە ئێستا گڕی بەردابووە 
جەستەی خۆی، سێی ئەم مانگە 
بەهۆی زۆری سوتاویەکەیەوە 

 .گیانی لەدەستدا
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دۆخی خراپی ئابوری و بی موچەیی چ کاریگەرییەکی لەسەر :  بۆپێشەوە
 ژنان هەیە؟

و قەیران و نەبوونی موچە کاریگەری  باردودخی ئابووری :  شەهال بەکر
نەرێنی لەسەر ژنان دائەنێت بە تایبەتیش لەسەر ئەو کچ و ژنانەی کە لە 
ڕووی ئابووریەوە وابەستەی باوك و برا و مێردەکانیانن و لە کاتێکدا 
ئابووری خێزانەکان خراپ بێت بە دڵنیاییەوە ئابوری ژنەکانیش ڕوو لە 

 .خراپی دەکات 
 

دین و حزب و رێکخراوە ئیسالمیەکان، چ رۆڵێکیان لەسەر :  بۆپێشەوە
 چەوساندنەوەو بێمافی ژنان هەیە؟

ژن لە کۆمەلگەی سەرمایەداریدا پێگەیەکی خوارتری هەیە  :شەهال بەکر
لەچاو پیاواندا بە تایبەتیش لەو کۆمەڵگەیانەدا کە فەرهەنگی دواکەوتوو و 
ئاین بەسەریدا زاڵە، چونکە بنەمای ئاینەکان لەسەر نایەکسانی و بێمافی 
ژنان راگیراوە و لە یاساکانیشدا کە ئاین بە سەرچاوە وەرگیراوە ژن لە 
زۆر ماف بێبەش کراوە، لەوانە بە زەعیف سەیرکردنی ژنان و حساب 
کردنیان وەکو کااڵ و خزمەتکاری پیاوان و یاساکانی فرەژنی و نەدانی مافی 

حیزبەکانیش کەڵکیان لەم سونەتە ...  تەواو لە میرات و شایەتییداندا
 ..وەرگرتووە بۆ هێشتنەوەی ژنان لە پلە دوویدا

هێشتا ژمارەیەک مەالو بانگخواز، بانگەشەی بە شودانی منااڵنی : بۆپێشەوە
دەسەاڵتیش میش میوانی نییە، هۆکاری بێدەنگی .  سااڵن، دەکەن ١کچی 

 دەسەاڵت لەبەرامبەر بەو بانگخواز و مەالیانەدا، چییە؟
لە خاڵی پێشووتردا ئاماژەم بەوەکرد کە دەسەاڵت و حیزبەکان  :شەهال بەکر

کەڵك لە ئایین و ریوایەتە ئاینیەکان و شەرع وەرەگرن بۆ زەوتکردنی 
مافەکانی ژنان، هەربۆیەش بێدەنگیان هەڵبژاردووە لە ئاست ئەم بانگەشەی 
بانگخوازەکان بۆ رەواجدان بە بەشودانی کچانی مناڵ بە پاساوی پیرۆزی 

 .ئاین و رێزگرتن لە عورف و سونەتە دواکەوتووەکان
ڕێگاچارەی کارساز و گونجاو چییە، بۆ بنەبرکردنی توندوتیژی : بۆپێشەوە

 و بێمافیەکانی ژنان؟
 

پێش هەموو شتێك گۆڕین یان هەموارکردنەوەی یاساکانە،  :شەهال بەکر
بەشێوەیەك کە مافەکانی ژنان دەستەبەر بکات کە لەگەڵ پێوەرە نێودەوڵەتی 

 . و مرۆڤایەتیەکاندا یەکبگرێتەوە و ژنان لە کۆت و پێوەندەکان رزگار بکات
ئەو یاسایانەش ئەبێت رزگار بکرێت لە تێروانین و کاریگەری ئاینەکان، 

 .. بەڵکو بنەمایەکی مرۆڤایەتی هەبێت
جگە لەوەش لەبواری پەروەردە و سێکتەرەکانی خوێندندا ئەبێت گۆڕانکاری 
بکرێت و هۆشیاری زیاتری پەروەرەیی و زەینی و زانستی و کۆمەاڵیەتی 

 .. باڵوبکرێتەوە
هەروەها کۆمەڵگەش بەگشتی ئەبێت هۆشیار بکرێتەوە لەسەر مافەکانی 
ژنان، لە هەمووشی گرنگترە هۆشیاربوونەوە و ڕێکخراوبوونی ژنانە بە 

 ...ئاراستەی سەپاندنی خواستەکانیان بەسەر کۆمەڵکە و کایەی دەسەاڵتدا

دیمانە لەگەڵ شەهال بەکر، 
 هەڵسوڕاوی بزوتنەوەی ژنان

...لە بەریتانیا   
پەخشان کاکە وەیس؛ وەک ژنە چاالکوانی بواری ژناان لە 
زۆر بواری بزووتنەوەی ژنان و کۆمەڵاگەی مەدەنای کاارو 

لەسەر بەشداری سیاسای ژن، ) لەوانە.  چاالکی ئەنجامداوە
خەتەنە، بەهێزکردنای تاواناای ئااباووری ژناان، هەروەهاا 
پەروەردە لە شوێنە جێناکۆکەکان و شوێنای جەناو وەکاو 

هەروەهاا لە .  موسڵ و کەرکوک و ئەناااار و ساەالحەدیان
چەند رێکخراوێکای ناێاودەوڵەتای ساەربە ئاوئاێان کااری 
کااردووە، وەک مااناااڵااکااارێاازی، کااۆماایااتەی نااێااونەتەوەیاای 

 هاوپەیمانی داکۆکیکردن لە ئازادی ،  IRCبەهاناوەچوون 
ADF  ،ڕێکخراوی دژ بە هەژاری  Oxfam   و چەنادی

کاریتر، دواترینیان لە ئێساتاادا بەڕێاوەبەری ئایاناتەرناوزی 
 Internews ئەمەریکیە لە عێرائ

لە وەەم بە پرسیارێکی بۆپاێاشاەوە بەم شاێاوەیە وەەمای 
 داینەوە؛

سۆشیاڵ میدیا، گەشەی خێرای تەکنەلۆژیا، : بۆپێشەوە
 چ کاریگەرییەکی لەسەر ژنانی کوردستان داناوە؟

بابەتی گەشەی خێرای تەکنەلۆژیا  :پەخشان کاکە وەیس
و ئینتەرنێتت، بە تتایتبەت ئەگەر بتاس لە بەکتارهتێتنتانتی 
مۆبایل و تۆڕە کتۆمەاڵیەتتیتیەکتان بتکەیتن، بتابەتتێتکە کە 
زۆرترین قسەی لەسەرە نەک تەنها لە کوردستان، بەڵکو 

دەکترێتت لە چەنتد تەوەرێتکەوە .  لە ستەرتتاپتای جتیتهتان
گفتوگۆی لە ستەر بتکترێتت کە لە ختوارەوە لتیتستتتیتانتم 

 : کردووە
ت یاسا و ڕێنماییە ناوخۆییەکتانتی حتکتومەت کە ڕێ و ١

شوێن بۆ بەکارهێنانی مۆبایل و ئتیتنتتەرنتێتت بە گشتتتی 
  .دائەنێت

ت ڕادەی وشیاریی تتاکەکتان و کتاریتگەری دابتونەریتتە ٨
  .کۆمەاڵیەتییەکان

ت ناووشیاری ژنان دەربارەی هەڕەشەکانی ئیتنتتەرنتێتت ٥
بە تایبەت کە ئەستەمە تۆڕە کۆمەاڵیەتیتیەکتان ستانستۆر 

   .بکرێت
لە زۆربەی واڵتتان، یتاستای :  سەبارەت بە خاڵتی یەکەم

تتتایتتبەت بە بەکتتارهتتێتتنتتانتتی ئتتامتتێتترەکتتانتتی پەیتتوەنتتدی و 
ئینتەرنێت هەیە، لە عتێتڕاق لە ستەردەمتی پتۆل بتریتمەر 

ی پەیتوەنتدیتیەکتان  56فەرمتانتی ژمتارە  4002ساڵی 
 5یاسای ژمارە  4002دەرچوو، لە کوردستانیش ساڵی 

ی قەدەغەکتتردنتتی ختتراپ بەکتتارهتتێتتنتتانتتی ئتتامتتێتترەکتتانتتی 
قسەکردن لەسەر یاسا دەبێتت .  پەیوەندی کردن دەرچوو

تەنها لەسەر ناوەڕۆکی یاساکە نەبێت، بەڵکو دەبێت ئەو 
پرسیارە درووست بێت ئاختۆ  بە ووردی چتارەستەری 

چونتکە هەر یتاستایەک .  کێشەکانی ئەم سەردەمە دەکات
کە سەردەمێکی بەسەردا تێپەڕی و پێشکەوتن لەو بوارە 
ختتتێتتترابتتتوو، دەبتتتێتتتت ئەو یتتتاستتتایە هتتتاوشتتتان لەگەڵ 
گۆڕانکارییەکان و بە پێی پێداویستتتیەکتانتی ستەردەمەکە 

الیەنێکی دیکەی بابەتی یتاستا ئەوەیە .  دەستکاری بکرێت
کە خەڵکی ئێمە تەنها لە کاتی ڕووبەڕووبوونەوەی دادگا 
دەزانێتت کە فتاڵنە یتاستا هەیە، وەک دیتکە، وشتیتاریتی 

ختاڵتێتکتی دیتکەی گتریتنتگتی .  یاسایی گرینگی پێ نتادرێتت
تەوەری یاسا، چەستپتانتدنتی یتاستاکەیە لە الیەن دەزگتا 

 .بەرپرسەکانەوە  لەوەشدا کەم و کوڕی زۆرە
خاڵی دووەم کە زۆر گرینگە ڕادەی وشیاری تتاکەکتانە  

لە بەرامبەر تەوژم و ختێترا پتێتشتکەوتتنتی بتوارەکە، کە 
مەرج نییە هەمووکات بە یەک ئاراستە بڕۆن، ئەوەش لە 
کتتۆمەڵتتگەیەکەوە دەگتتۆڕێتتت بتتۆ کتتۆمەڵتتگەیەکتتی دیتتکە، 
هەروەها ڕادەی وشیارییان و جتۆری ئەو دەستەاڵتەی 

بەداخەوە لە کۆمەڵگەی کوردستان خراپتریتن .  حوکمڕانە

نمونەی بەکارهێتنتانتی ئتامتێترەکتانتی پەیتوەنتدی و تتۆڕە 
کۆمەاڵیەتییەکان هەیە بە تایبەت کتاریتگەری ئەو ختراپ 

بە حتوکتمتی .  بەکارهێتنتانە لەستەر ژنتان بەدەرکەوتتووە
!! ئەوەی هەمیشە ژنان وەکو توێتژێتکتی الواز و کتاڵتفتام

دەختتوێتتنتتدرێتتنەوە، هەروەهتتا دەستتەاڵتتتیتتش و دەزگتتا 
بەرپتترستتەکتتان کتتاریتتان بتتۆئەوە نەکتتردووە ئەو جتتۆرە 
وێتتنتتایەی ژن پتتێتتچەوانە بتتکتتاتەوە لە ڕێتتگەی یتتاستتا و 
سەپاندنی سزا بەسەر ئەو کەسانەی سەرپێتچتی دەکەن، 
هەربۆیە ژنان ئاستانتتتر دەبتنە قتوربتانتی هەڕەشتەکتانتی 

 . ئینترنێت و تۆڕە کۆمەاڵیەتییەکان
ئەمە کتێتشتەی هەرە گەورەی ژنتانە بە :  خاڵی ستێتیەم

ئەگەر لتێتکتۆڵتیتنەوەی وورد بتۆ !  تایبەتی کتچتانتی گەنت 
ئەگەر ) بەشتتێتتکتتی زۆری حتتاڵەتەکتتانتتی ختتۆکتتوشتتتتتن، 

، ( ختتۆستتووتتتانتتدن بە ختتۆکتتوشتتتتتن ئەژمتتار بتتکتترێتتت
هۆکارەکانی دەگەڕێتەوە بۆ تۆڕە کۆمەاڵیەتیتیەکتان یتان 

گرفتتەکە تەنتهتا لەوەدا نتیتیە کە کتچتانتی گەنت  .  مۆبایل
شتارەزا نتتیتن لە تەکتنەلتتۆجتیتتا و نتازانتن چتۆن ختۆیتتان 
. بپارێزن، بەڵکو بتابەتەکە چەنتد الیەنتێتکتی دیتکەی هەیە
لەوانە عورفی کۆمەڵگە  تەنها کچان بە تاوانبار دەزانێتت، 
لە کتاتتێتکتدا، تتاوانتبتاری ستەرەکتتی ئەو کەستەیە کە لە 

بە تایبەتی تۆڕە .  ڕێگەی ئینتەرنێتەوە هەراسانی کردووە
. کتتۆمەاڵیەتتتیتتیەکتتان کە کەمتتتتتر ستتانستتۆریتتان لەستتەرە
بەداخەوە کەستتوکتتاری کتتچ کتتوێتترانە متتامەڵە لەگەڵ 
حتتاڵەتەکە ئەکەن و ئەکەونە ژێتتر تەوژمتتی عتتورف و 

بۆیە زۆرجار حتاڵەتەکە بە کتوشتتتنتی . حوکمی کۆمەڵگە
زۆربەی .  کتتچتتان کتتۆتتتایتتی دێتتت، یتتان ختتۆستتووتتتانتتدن

قوربانیان کچانی بە تەمەن متنتاڵتن و نەشتارەزان و بە 
بەڕای متتن ئەوەی .  ئتتاستتانتتتتتر ئەکەونە بەر هتتێتترشتتەکە

 : گرینگە بکرێت لە سێ خاڵی سەرەکی خۆی دەگرێتەوە
  

پتتتێتتتداچتتوونەوەی یتتتاستتتاکتتتان بتتتۆئەوەی لەگەڵ :  یەکەم
گۆڕانکارییە خێراکانی تەکنەلۆجیا و پتێتداویستتتیتیەکتانتی 

 . سەردەم بگونجێت
شان بەشانی دەستتتکتاری یتاستاکتان، پتێتویستتە :  دووەم

تاکەکانی کۆمەڵگە ئاشنا بکرێن بەو یتاستاو ڕێستایتانە و 
 . سزاکانی خراپ بەکارهێنانی ئینترنێت روون بکرێتەوە

پێویستە وشیاری ستەرتتاستەری بتاڵوبتکترێتتەوە :  سێیەم
سەبارەت بە هەڕەشتەکتانتی ئتیتنتتەرنتێتت بە تتایتبەت بتۆ 

 .کچانی مناڵ و دایک و باوکان

... دیمانە لەگەڵ پەخشان کاکە وەیس 

 چاالکوانی بواری ژنان و

 کۆمەڵگەی مەدەنی 
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توندوتیژی دژ بە ژنان، :  بۆپێشەوە
دیاردەیەکی شەرماوەری کۆمەڵگەی ئینسانییە، 
هۆکاری سەرەکی توندوتیژی دژ بەژنان 

 چییە؟
توندوتیژی دیاردەیەکی  :خەندان جەزا

سەرتاسەرییەو لەهەموو کۆمەڵگەکاندا بوونی 
هەبوەو بەردەوامە، بەاڵم جیاوازییەکەی لە 
چۆنێتی وە چەندێتیدایە، بۆنمونە لەکۆمەڵگە 
پێشکەوتوەکاندا دەکرێ بلێێن ڕیژەکە کەمترەو 
سااڵنە بەسەدان دامودەزگای حکومی و 
. ناحکومی کار لەپێناو کەمکردنەوەیدا دەکەن
هۆکاری توندوتیژی بەپلەی 

دەگەرێتەوە بۆ فەرهەنگ و یاساو  یەکەم 
دووهەم .  ریساکانی کۆمەلگە بەگشتی

دەگەریتەوە بۆ ئاستی هوشیاری تاک وە 
 بەرپەرچی یاخود کاردانەوەی بەرخوردی تاک

. 
لەوکۆمەلگەیانەی فەرهەنگی سمێل ساالر تییدا 
بااڵدەستە بێگومان توندوتیژی ریژەکەی 
بەرزترەو بەتەنها تاکێک بەرپرس نییە لەو 
توندوتیژییە، بەڵکو تاک ئەنجامدەریەتی لەروی 

دەنا لەزۆربەی کوشتنەکاندا .  جێبەجێکردنییەوە
 .هتد بەشدارن.....خیل، گەرەک، قوتابخانە،

بەدەیان رێکخراوە و چەندین :  بۆپێشەوە
سەنتەری داڵدەدانی ژنان لە کوردستان هەیە، 
کەچی توندوتیژی دژ بە ژنان، هەر لە 

 زیادبووندایە، هۆکاری ئەمە چییە؟
دەکرێ زۆر سادە بڵێین  :خەندان جەزا

لەوالتیکی وەک ئەڵمان بەنمونە ژمارەی 
ملیۆنە ئایا هێندەی  ١٩دانیشتوانی نزیک 

  کوردستان رێکخراوی ژنانی هەیە؟
واڵێیکی وەک سوید یان نەروی  بەڕێژەی 
کوردستان ریکخراوی ژنانی هەیە یان رۆژانە 
سەرقاڵی کۆنفرانس و کۆڕو گردبوونەوەن؟ 
نەخێر کەچی ریژەی کوشتن یان 
توندوتیژیەکان هێندەی کوردستان نییە، 

 :ئەوەش هۆکاری سەرەکی دەگەڕێتەوە بۆ
تۆکمەی و جێبەجێکردنی یاسا، دوهەم  یەکەم 

سێهەم .  پەروەردە لەسەرئاستی جەندەری
چوارەم بەرەو .  هوشیاری تاک و کۆمەلگە

 .پێشچوونی فەرهەنگی کۆمەڵگە
ئێمەی کورد پێێمان وایە فەرهەنگ بەواتای 
ڕێژەی نەگۆرو موقەدەسییەت الی ئیمە دەبێ 

فەرهەنگ پارێزراوبێ،  چونکە بەشێکە 
لەشووناسی ئیمە کەچی لەکاتیکا زمان 
بەفەرهەنگ نابینیرێ، چوار کەس نابینی 
لەکوردستان بەزمانی تەواوی کوردی بدوێ 
سەدان وشەی فارسی وئنگلیزی و تورکی 

  .تێکەڵە
کەوابێ تاک پارێزگاری لەفەرهەنگیکی خێلەکی 
سمێڵ ساالری دەکات و لەمینبەری 
مزگەوتەکان لە دیوەخانەکان لەشەقامەکان 

 .لەقوتابخانە عەرشی دەسەاڵتی خۆی دەکات
بوونی ڕیکخراوی ژنان تا ئیستا نەیتوانیییوە 
ببێتە فشار، گەرچی زۆریکیان هەوڵی جدیان 
داوەو دڵسۆزانە کاریان کردوە هۆکارەکەشی 

 : دوو جەمسەرە
یەکێکیان رێکخراوی ژنان بەرامبەر 
دەسەاڵتێکی سمێڵ ساالری خێڵەكی دەرەقەت 

نایە، هەمیشە دەسەاڵت هێزو تواناو 
داخوازیییەکانی ژنان دەخاتە نێو یارییەکی 
نمایشکارانەی بەهەدەردانی کات و خواستیان 
ئەویش بەڕێگای کۆنفرانس و رێستۆرانت و 

ساڵە ژنان  ٨٩بەڵگەش بۆئەمە زیاتر لە  ئوتێل،
هاوار دەکەن یان حەساسترین بابەت 
دەوروژێنن، بەاڵم دەسەاڵت ژیرانە خێرا 
کۆنفرانسیکیان بۆ ڕێک دەخات وە باشترین 
ئوتیلیان بۆدەگرێ، وە دوو رۆژ سەرقاڵیان 
دەکات بەباسەکەوە، دەیان بەرپرسی سمێڵ 

ڕۆژی .  ساالر لە مەراسیمەکەدا بەشداردەبن
یەکەم تەنها ئەوان قسەکەرو نوێنەری پاڵپشتی 
ژنان دەبن وخۆیان نمایش دەکەن، ڕۆژی 
دووهەم بەپەلەپروزێ باس لەگرفتەکە دەکرێ 
لیژنەیەکی بۆ دادەنرێ و بڕۆن بۆریستۆرانت 

  .نانێکی باش بخۆن خواتان لەگەڵ
پرسی ژن دەیان ساڵە لەمە تێنەپەریووە، 
بەتەحەداوە دەلێم یەک بست هەنگاوی نەناوە، 
یاسای فرەژنی و جیابونەوەو میرات وشایەتی 

 .و دەیانی تر شایەتحاڵی ئەوەن

جەمسەری دووهەمیان کێن کار بۆپرسی ژن 
ساڵە هەمان دەموچاو، هەمان  ٨٩دەکەن؟ 

ئەزموون، هەمان فکرساالری پیاوانە و 
پاشکۆی حیزب، کۆیلەی دەسەاڵت، کۆیلەی 

  .پارە
 

ڕێژەی بەشودانی کچانی خوار :  بۆپێشەوە
 ١٢و  ١١تەمەنی باڵقبوون، خوار تەمەنی 

ساڵی، لە زیادبووندایە، هۆکاری ئەمە بۆچی 
 دەگێڕنەوە؟

بەشێکی زۆری دەگەرێتەوە بۆ  :خەندان جەزا
باری ئابوری ئەم چەند ساڵەی خەڵکی 

بەشێکی تری دەگەرێتەوە بۆ .  کوردستان
سۆشیال میدیا و جۆری نمایشی پرۆسەی 

زۆرکات پرۆسەکە .  زەواج کە زۆر تەقلیدییە
زۆرکردنی تیدا نییە واتا کچ بەخواستی 

خۆیەتی کە گیرۆدەی سناپچات و ئنستگرام و 
جۆری ئاهەنگی هاوسەرگیری و سەرگەرمی 

  .ئەومۆدیلە لە زەواجە
تاک رۆشنبیر ناکرێ یان پەروەردە ناکرێ، 
لەهیچ جێگەیەک نەخیزان نەقوتابخانە نە 
کۆمەلگە، بەڵکو هەرسێکیان بەرەیەکی 

تاک .  یەککگرتوون لەپێناو گەوجاندنی تاک
لەکوردستان بۆتە قەیاخیکی تێکشکاوی 
سەرشەپۆلە بێ ئامانجەکان و موبایلەکەی 
دەستی رێ نیشاندەریەتی، کام ژیان هەڵبژێ 

  و دەبێ چی بکات؟
سێهەم رەوتی ئیسالم گەرا کە بەرێگای 
جۆراوجۆر کار لەسەر جەهەالتکردنی کۆمەلگە 
دەکات وە ترسێکی زۆر دەخاتە رۆحی دایک و 
باوک کە کچەکان پارچەیەک ئاگرن دەبێ تۆ 
دایمرکێنیتەوە، تۆ بەرپرسی تاحەیا نەبردووی 

  .چەترێکی بۆپەیا بکە
ئەگەر کوشتنی ژنان لە کوردستان، : بۆپێشەوە

دەرئەنجامی نەبوونی لێپرسینەوەی یاسایی، 
یان تیکەڵ بوونی دین بیت لەگەڵ یاساکان، 

ئەی تیرۆری ژنانی کورد لە ئەوروپا، بۆچی 
 دەگەرێتەوە؟

ئەوروپا تەنها جێگەیەکە  :خەندان جەزا
دەگۆریت ماڵێک لەگەرمیانەوە دەچیتە 
کوێستان، بەاڵم هەمان مرۆڤن هەمان 

  .بیرکردنەوەن هەمان ئەقڵ و هەمان تیروانین
کاتێ مرۆڤ بە تونێلێکی پڕ توندوتیژی و 
جەنگ وئاینی و کۆمەڵگەی نێرینەی سمێڵ 
ساالردا تێدەپەرێ، هیچ واڵتیک لەسەر 

تۆ کاتێک .  نەخشەی جیهان ڕۆڵ نابینێ بۆ ئەو
پەروەردە نەکرابی لەسەر رێزگرتن لەمرۆڤ، 
کاتێ پێت نەوترابێ تۆ و خوشکەکەت، تۆ و 
کچی هاوڕێکەت یەک مرۆڤن، هەمان یاساو 
رێساتان هەیە ئیدی قەرەتەپە یان نیۆرک چی 
لەودەگۆرێ؟ بەپێچەوانەوە ئەم مرۆڤانە زیاتر 

زیاتر ترسی  درندە دەبن زیاتر چەواشەدەبن،

لەدەستدانی فەرهەنگ و عورفیان لێدەنیشی، 
زۆریک لەوانەی لەئەوروپا کوژران گەر 
لەکوردستان بوونایە نەدەکوژران، چونکە 
پیاوەکان هێندە ترسی لەدەستدانی شەرەفیان 

 .نەدەبوو
رێگاچارەی کارساز و گونجاو :  بۆپێشەوە 

چییە، بۆ بنەبرکردنی توندوتیژی و بێمافیەکانی 
 ژنان؟

توندوتیژی بنەبڕ ناکرێ، بەاڵم :  خەندان جەزا
یەکەم یاسا  :دەکرێ ڕێژەکەی زۆر کەم بێتەوە

وە جێبەجێکردنی بەفیعلی نەک جێبەجێکردنی 
دووهەم .  بەپێێ خواست و کەسەکان

هوشیاری کۆمەلگە بەنمونە سۆشیال میدیا 
هێندەی کار بۆ بەدوبەی کردن و 
تورکمانکردنی فەرهەنگی کوردی دەکات، نیو 
هێندە کار لەسەر تاک ناکات لەرووی 

 .هوشیاری
سێهەم پەروەردە لە تەواوی سیکتورەکانی 
کۆمەڵگە، خێزان، قوتابخانە، شوێنی کارەوە 

 .کاری جەندەری لەسەر هەردوو ڕەگەز

دیمانە لەگەڵ خەندان جەزا 

هەڵسوڕاوی بزوتنەوەی ژنان و 

 نووسەری کتێبی

 “ئۆقیانووسێک لە تاوان“ 

 دەسەاڵتی سیاسی لە کوردستان، بەرپرسی سەرەکی هەموو توندوتیژییەکە
!لە دژی ژنان   

بە تەحەداوە دەڵێم پرسی ژن دەیان ساڵە یەک بست : خەندان جەزا
هەنگاوی نەناوە، یاسای فرە ژنی و جیابوونەوەو میرات و شایەتی و دەیانی 

 ... تر شایەتحاڵی ئەوەن
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سەرگوڵ ئەحمەد چاالکوانی ژنان و ئەندامی 
وەاڵمی .  ڕێکخراوی ڕزگاری ژن لە عێراق
 .پرسیارەکانی بۆپێشەوە دەداتەوە

سەرباری پێشکەوتنی کۆمەڵگە و :  بۆپێشەوە
چوونەسەری ئاستی چاوەڕوانیەکانی تاک و 
کۆمەڵگە، کەچی توندوتیژی لە دژی ژنان، نەک  
کەم ناکات، بەڵکە دەتوانین بڵێین زیادی 

 کردووە، هۆکاری ئەمە چی یە؟ 
سەرەتا زۆر سوپاستان  :سەرگوڵ ئەحمەد

دەکەم بۆ ئەم فرسەتەی کە پێتان دام، هیوای 
بەردەوامیتان بۆ دەخوازم لەپەیوەند بەم 

ی ٢هاوکات بە بۆنەی هاتنی .  مەسەلەیەوە
مارس ڕۆژی جیهانی ژنان  پیرۆزباییەکی 
گەرم لە ئێوە و  تەواوی ژنان و پیاوانی 
یەکسانیخواز دەکەم لە عێراق و کوردستان و 

 .هەموو جیهان
ئەوە ڕاستە  سەرباری  هەموو ئەو ئاڵوگۆڕ  

و پێشکەوتنانەی لە بواری تەکنەلۆجیا، و 
وەدەستڕاگەیشتن بە دنیای دەرەوە بە ئاسانی، 
لە ڕێگەی  وەسائیلەکانی پەیوەندیکردن 
وڕاگەیاندنەکان وتۆرە کۆمەاڵیەتییەکان و 
سەفەرو کۆچکردن و ئاشنابوون بە جیهانی 

 .دەرەوە و دەستکەوتەکانی
کەچی توندووتیژی لەدژی ژنان ڕۆژ لە دوای  

لەو کۆمەڵگەیەی !  رۆژ روولە زیاد بوونە
کوردستان ئەوەندە لە ڕێگەی کەناڵەکان و 
راگەیاندنەکانی لە هەوڵی درێژەدان بە 
توندوتیژی دژی ژنان، نیو ئەوەندە هۆشیاری 
سەبارەت بە مافەکانی ژنان و منااڵن، باڵو 

یان کارکردن بۆیان لە ئاستی .  ناکرێتەوە
خەڵکیان سەرقاڵی دراما .  پێوستدا نییە

دۆبالجکراوەکانی تورکیا کردوە و کاتیان بۆ 
نەماوەتەوە لەپەیوەند بە بیرکردنەوە لە ماف و 
خواست و داواکارییەکانی خۆیان بەتایبەتی 

زۆرجار ئەمە بۆتە کێشەوگرفت لە نێوان . ژنان
وە .  خێزانەکان و توندوتیژی لێ دەکەوێتەوە

هۆکارێکی تری توندوتیژی  نەبوونی 
لە کاتێکدا .  ئابوورییەکی سەربەخۆیە بۆ ژنان

ژنان خۆیان خاوەنی ئابووری خۆیان نەبن 

ئەوە هەر دەبێ چاوەڕوانی دەستی مێرد و 
وە لە کاتی .  باوك و براو خێزانەکانیان بن

کێشە و مەشاکیلەکاندا، ژنان بە ناچاری و 
زۆرجار ئەو وەزعە قبوڵ دەکەن، لەبەر ئەوەی 

کۆمەڵگە بە .  خاوەنی ئابووری خۆیان نین
گشتی و ژنان بەتایبەتی لەڕووی کەلتوری 
وسیاسیەوە زۆر پاشەکشەیان پێکراوە، ئەمە 
وای کردوە کە ئینسانەکان تەنها لەڕووی 
ڕوکەش و مۆدێالتەوە بگۆردرێت، بەاڵم 
بەداخەوە لە ڕووی هۆشیاری بۆ مافەکانی 
خۆیان وڕوکاس بکرێن، ئەویش بەهۆی ئەو 
بارودۆخە سیاسیانە بووە کە لە دنیادا 

 .ڕوویداوە
بۆرژوازی بۆ هێشتنەوە و درێژەدان بە  

سسستەمەکەی و بەتەمەنی خۆی بەتایبەتی 
دوای روخاندنی بلۆکی سۆڤیەت، لەژێر ناوی 

دا، دەستیان (multiculturalism)فرە کلتوری
بردووە بۆ زیندووکردنەوەی بیروباوەڕە 
کۆنەپەرستە دینی و قەومیەکان لە واڵتانی 
رۆژئاوا و باکوری ئەمریکا، ئەمەش هۆکارێکە 
بۆ هەاڵواردن و جیاکاری لە نێوان 
ئینسانەکاندا، لە الیەکەوە ئینسانەکان بێبەش 
دەکات لە تێکەڵ بوونی کلتوری پێشکەوتووی 
ئەو واڵتە، لە الیەکی ترەوە دەستی 
ئیسالمیەکانیش ئاوەاڵدەکات بۆ کردنەوەی 
سەدان مزگەوت و خوێندنگای دینی، کە 
ڕۆژانە بە بەرچاومانەوە منااڵن پەلکێشی 
مزگەوتەکان دەکرێن و وانەی دینیان پێ 
دەدەن کە دەبێتە هۆی تێکدانی باری دەرونیان 
و فێریان دەکەن کە ئافرەت ناقس ئەقڵە 
ودوانیان بەشاهیدێک قبوڵ دەکرێت، و فێریان 
دەکەن کە دایک وخوشکەکانیان شەرەفی 

ئەڵبەت .  تاد...ئەوانن وئەوان لێیان بەرپرسیارن
بۆ ناسیۆنالیستەکانیش بەهەمان شێوەیە و 
کۆمۆنیتی تایبەت بەخۆیان پێکدەهێنن و 
شانازی بەکەلتوری دواکەوتوانەی خۆیانەوە 
دەکەن، و ئەوانیش هەم لە ڕووی ئاینی وهەم 
لە ڕووی نەتەوەییەوە ژنان الیان پلەدووە، 
وەک ئینسانێکی کامڵ وخاوەن ماف و ئازادی 
یەکسان سەیر ناکرێت، وەک شەرەفی خێزان 
وخێڵ سەیر دەکرێت و ئەبێت هەم پەیڕەوی لە 
. کەلتور و هەم ئاینی باب و باپیرانیان بکەن

هەموو ئەمانە لەکاتێدایە کە هەموو ئەوشتانەی 
فێریان دەکەن ناکۆکە لەگەڵ ئەوشتانەی کە 
ئەمانە لە ژیانی ئاسایی خۆیاندا ئەیبینن لە 

هەر .  قوتابخانە و بازاڕو شوێنە گشتیەکاندا

بۆیە ئێمە شاهیدی ئەوەین کە لەچەند ساڵی 
ڕابردوودا چەندین ژن و کچ بونەتە قوربانی 
لە واڵتانی ئەوروپا و باکوری ئەمەریکا کە 

جا کوردی کوردستانی .  زۆرینەیان کوردن
عێراق وتورکیا و ئیران وسوریاشی تێدایە،  
لەناو ئەوانیشدا کوردستانی عیراق زۆرتر 

 .بوون
بەاڵم بزوتنەوەی چەپ وکۆمۆنیستی، بەتایبەت 
کۆمۆنیزمی کرێکاری لەچەند ساڵی ڕابردوودا 
زۆر بەجدی لەبەرامبەر سیاسەتی دژی 
ئینسانی مەڵتی کاڵچەریزمدا وەستاوەتەوە، 
هەروەک ئاگادارن ڕەوتە ئیسالمیەکان 
بەردەوام لە هەوڵی ئەوەدان کە یاساکانی 
شەریعەتی ئیسالمی لەم واڵتانەدا بسەپینن، 
بەاڵم خۆشبەختانە بەهۆی وەستانەوەی 
کۆمۆنیستەکان و بزوتنەوەی یەکسانیخوازی 
وخەڵکانی سکۆالرو مەدەنی ئەم واڵتانە و 
فشاریان بۆسەر دەسەاڵت وپەڕلەمانەکان، 
ڕیگربوون لەبەرامبەر قبوڵ نەکردنی ئەو 

 .داوایەی ئیسالمیەکان
بەاڵم بەداخەوە ئەمرۆ توندووتیژی لەدژی  

ژنان لەو پەری زیادبووندایە و بۆتە 
دیاردەیەکی جیهانی، ئەمەش دەگەرێتەوە 
بۆئەوەی کە نیزامی سەرمایەداری خوڵقێنەری 
هەموو ئەو هەاڵواردن ونایەکسانیی و زوڵم و 
زۆر و چەوساندنەوەن کە بەرامبەر ژنان 
دەکرێت، وە ژنان لەسەرتاسەری جیهان 
بەگشتی و لە ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاست بە تایبەتی 
وەك کااڵو کەنیزەک و کۆیلە سەیر دەکرێن 
لەالیەن گروپە ئیسالمیەکانەوە دەست درێژیان 
دەکرێتە سەر و کڕین وفرۆشتنیان پێ 

بەپێی ئامارەکانی ڕێکخراوە .  دەکرێت
نیودەوڵەتییەکان، و بەپێی نەخشەیەك کە 
ڕێکخراوی یونسکۆ باڵویکردۆتەوە  دیاردەی 
کوشتنی ژنان و توندتیژی بەرامبەر بە ژنان لە 
واڵتەکانی ڕۆژهەاڵت و  ژێردەسەاڵتی 
ئیساڵمی ڕوو لە هەڵکشانە، و وە بە خراپترین 
. واڵت دادەنرێن بەرامبەر بەمافەکانی ژنان
عێراق وکوردستانیش ناوبانگیان بە ژنکوژی 
دەکردوە و توندوتیژی  لە دژی ژنان زۆر لە 

لە گشتیدا هۆکارەکانی .  ئاستێکی ترسنکدایە
توندوتیژی بەرامبەر ژنان هۆکاری کلتوری 

 .وسیاسی و ئابووری یە
تا ئێستا یاساو ڕێساکانی باری :  بۆپێشەوە 

کەسێتی و تایبەت بە ژنان سەرچاوە گرتوو لە 
شە ریعە ت و قورئان و حەدیس لەالیەن 

دەسەاڵتی حزبەکانی بزوتنەوەی 
کوردایەتییەوە بەرگری لێ دەکرێت، بۆچی ئەم 
حیزبانە دەست بەرداری ئەو یاسا و ڕێسا 

 ڕزیو و دژە ژنانە نابن؟ 
ناسیۆنالیزم خۆی  :سەرگوڵ ئەحمەد 

بزووتنەوەیکی دواکەوتوو کۆنەپەرستانە و 
خێلەکییە، و لەپێناو مانەوەی خۆیاندا دەستی 
گرتووە بە ئاینەوە، و ئەو یاساو رێسایانەی 
کە لە کوردستان و عێراقدا کاری پێ دەکرێت 
سەرچاوە گرتووە لە شەریعەتی ئیسالمی، و 
کلتوری دواکەوتووی خێڵەکی ناسیۆنالیزم 

لەهەر .  لەگەڵ ئایندا وەك دوو دیوی دراوێکن
دووکیاندا ژن وەک ئینسانێکی کامڵ وخاوەن 

بەڵکو وەک کۆیلە و !  ماف هەژمار ناکرێت
ڕەعیەت و لە جوملەی مڵک و ماڵ 

هەر لەو یاسا .  ومەڕومااڵتدا هەژماردەکرێن
ئاینیانەدا ژنان وەك پلە دوو حیساب دەکرێن، 
دوانیان بە شایەتێك و لە دابەشکردنی میراتدا 
دوو خوشک بە بەشێک لەبەرامبەر برایەکدا 
وچوار یان زیاتریان بۆ پیاوێک شەرعیەت 

 .پێدەدات
" ئاین تلیاکی گەالنە"هەروەك مارکس دەڵێ 

دەسەاڵت و حیزبەکانی بزووتنەوەی 
کوردایەتی زۆر پێوستیان بەم تلیاکە هەیە 
بۆئەوەی خەڵک ئەوەندەی تر بەالرێدا بەرن و 

لە پێناسی ئینسانی دایان ماڵن، .  بیان گەوجێنن
لەنێو .  و پێناسی قەومی وئاینیان لەبەر بکەن

ئەم گێژاوەدا درێژە بە مانەوە و بااڵدەستی 
 . خۆیان بدەن

  
ئەگەر کوشتنی ژنان لە کوردستان، : بۆپێشەوە

دەرئەنجامی نەبوونی لێپرسینەوەی یاسایی، 
. یان تێکەڵ بوونی دین بێت لەگەڵ یاساکان

ئەی تیرۆری ژنانی کورد لە ئەوروپا ، بۆچی 
 دەگەرێتەوە؟ 

ریگاچارەی کارسازو گونجاو چی یە، بۆ 
 بنەبڕکردنی توندوتیژی وبێ مافیەکانی  ژنان؟ 

 
بەڕای من هۆکارە  :سەرگوڵ ئەحمەد

سەرەکیەکەی لە کوردستان و لەدەرەوەی 
کوردستان هەریەک شتە، ئەویش  ئەوەیە هەم 
لە ئاین وهەم لە لەکەلتوری خێڵدا کە 

. ناسیۆنالیزمی کورد شانازی پێوە دەکات
کردنی ژنان بەموڵک و ناموسی پیاوان 

لەخێڵدا، وەک ناموسی خێڵ وخێزان 
... وباوک و برا

دیمانەی بۆپێشەوە لەگەڵ سەرگوڵ ئەحمەد چاالکوانی  
 ژنان و ئەندامی ڕێکخراوی ڕزگاری ژن لە عێراق

ناسیۆنالیزم خۆی بزووتنەوەیەکی دواکەوتوو کۆنەپەرستانە و خێلەکییە، و 

لەپێناو مانەوەی خۆیاندا دەستیگرتووە بە ئاینەوە، و ئەو یاساو رێسایانەی کە لە 

کوردستان و عێراقدا کاری پێ دەکرێت سەرچاوە گرتووە لە شەریعەتی 

کەلتوری دواکەوتووی خێڵەکی ناسیۆنالیزم لەگەڵ ئایندا وەك دوو . ئیسالمی

 ...دیوی دراوێکن
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سۆشیاڵ میدیا گەشەی خێرای :  بۆپێشەوە
تەکنەلۆژیا، چ کاریگەرییەکی لەسەر ژنانی 

  کوردستان داناوە؟ 
بێگومان پرسیارەکە دەکرێت لە  :سوهام حسین

دووالیەنەوە وەاڵم بدرێتەوە لە رووی 
کاریگەریەکانی گەشەیەک کە تەکنەلۆژیا 

 .بەخۆیەوە بینیویەتی
 سەرەتا ئەمەوێت ئەوە بڵێم کە هەموو

پێشکەوتنێک یان بڵێین داهێنانێکی تەکنەلۆژیاو 
هەموو بوارەکانی پێشکەوتن موڵکی 
مرۆڤایەتیەو بۆ خزمەتی ئینسانە، ئیتر لەهەر 
شوێنێکی ئەم دنیایەدا بەرهەم بێت و هەر 

 .کەسێک بەرهەمی بهێنێت
 ئەگەر تیشک بخەمە سەر ئەوەی کە سۆشیال

میدیاو گەشەی خێرای تەکنەلۆژیا چی 
کاریگەرییەکی لەسەر ژنانی کوردستان داناوە، 
ئەوە بەدڵنیاییەوە وەک هەموو ژنانی دنیاو 
بەتایبەت ژنانی واڵتانی ئاسیاو رۆژهەاڵتی 
ناوەڕاست کاریگەری گەورەی هەیە بۆئەوەی 
لە چوارچێوەی داخراوی ماڵ بێنە دەرەوەو 
لەوەش واوەتر لەچوارچێوەی کوردستانێکی 
ژێر سایەو دەسەاڵتی حکومەتی کوردی 
وئیسالمی دواکەوتوو کۆنەپەرست زیاتر بڕۆن 
و دنیایەکی گەورەو فراوانی مەدەنی و 
مرۆڤایەتی ببینن، کەچی پێشکەوتنێکی 
 .بەخۆیەوە بینیوەو ژنان چەند بەهرەمەندن لێی

 بەاڵم بەداخەوە ئەو رێگریانەی لەبەردەم ژناندا
دانراون کە ژنان چەندە مەحرومن لەو بەرهەم 
و ژیانە مەدەنی مرۆڤایەتیەی کە لەئەنجامی 
پێشکەوتنی کۆمەڵگەو مرۆڤایەتی بەخۆیەوە 

 .بینیویە لە بوارە جیاوازەکاندا
 بەجیا لەمەیش خاڵیکی گرنگ کە

پێبکەم ئەوەیە کە بەداخەوە بەشێک  ئاماژەی 
لەو تەکنەلۆژیایانە بوونەتە کێشە بۆ ژنان کە 
لە ڕابردوو ئێستایشی لەگەڵ بێت، لە هەندێک 
حاڵەتدا بووە هۆی لێسەندنەوەی هەقی ژیان لە 

 .ژنان
  
دین و حزب و ڕێکخراوە :  بۆپێشەوە

ئیسالمیەکان، چ رۆڵێکیان لەسەر 
 چەوساندنەوەو بێمافی ژنان هەیە؟

لە کوردستانێکدا کە لێ  :سوهام حسین
سەندنەوەی هەقی ژیان لە ژنان 
لەئاوخواردنەوە ئاسانتر بێت، ئیتر چۆن ئەم 
دەسەاڵتەو حیزبە پێكهێنەرەکانی ڕۆڵیان نییە لە 

  !چەوساندنەوەو بێمافکرنی ژناندا؟
 ڕاستە لە دنیادا نیزامێک حوکم دەکات کە

لەسەر بنچینەی نایەکسانی کۆمەڵگەو بەتایبەت 
ژنان خۆی بنیات ناوە، بەاڵم لە دنیاشدا 

دەگمەنە شوێنێک بدۆزیتەوە وەک کوردستان 
 .قڕی بکرێن ژنان قات و 

 لەبەرئەوەی سیستەم و یاسایەک کاری پێ
ئەکرێت لە کوردستان کە ژنان، نەک هەر هیچ 
هەق و مافێکیان نییە، بەڵکو حورمەتی 
مرۆڤایەتیان پارێزراو نییە، بەپێێ قانوون هەتا 
ئێستا ژن وەکو کااڵ مامەڵەی پێوە ئەکرێت و 
لە هەقی ژیانکردن لەگەڵ کوڕێکدا دەبێت کوڕە 
هەقی پێشەکی بە بڕیک ئاڵتوون و هەر لە 
دەستپێکیشدا هەقی کۆن بوونەکەی مارەیی، 

ئەم پێشەکی و .  دوای لێکترازان دیاری دەکرێت
پاشەکیە هیچ تەعریفێک بۆ ژن ناهێڵیتەوە لە 
زواجدا بە غەیری کااڵ، ئەمە جگە لەوەی کە 
چۆن پیاوانی کردۆتە کڕیارو خاوەن کااڵ، ئەمە 

 .لەباری کۆمەاڵیەتیەوە
 لە باری ئابووریشەوە ئەگەر ژن ئابووری

سەربەخۆ و بیمەیەک یان هەقی کاری 
کۆمەاڵیەتی و دایکایەتی نەبێت لە کاتێکدا کە 

ئەمە لە مافە "  خزمەتکاری کۆمەڵگەیە"
سەرەتاییەکانە، ئیتر چی مانایەک بۆ ماف 

 !ماوەتەوە لە کوردستان؟
 ساڵ لە  ٨٢ئەم قانوونانەی کە تا ئێستاو پاش

نەمانی حیزبی بەعس کاری پێ ئەکرێت لە 
خۆڕایی نییە، بەڵکو ئەم حیزبە کوردیانە قازان  
و مانەوەی دەسەاڵتەکەی خۆیان لە گرەوەی 
هێشتنەوەی کۆمەڵگە لەدواکەوتووی و 
بەتایبەت مەسەلەی پلەدووی ژناندایەو 
ئیسالمیەکانیشیان بە بەرنامەو تاکتیکیانەوە 
کردووەتە کۆڵەکەیەکی بەهێز بۆ ڕاگرتنی 
زیاتری خۆیان و هێشتنەوەی کۆمەڵگە لە 

 .دواکەوتووی
 ئا لێرەوەیە کە حیزبەکانی کوردایەتی بە

پاڵپشتی قانونێکی تێهەڵکێش لە ئیسالمی 

ڕۆڵیان هەیە لە چەوساندنەوەو بێمایەکانی 
ژناندا، ڕاستە لە دنیادا نیزامی سەرمایەداری 
حوکم ئەکات کە نەک هەر ژنان مافیان نییە، 
بەڵکو پیاوانی کردۆتە کرێکارو کۆیلەی کاری 
کرێگرتەن، بەاڵم لە دنیادا وینەی نییە وەک 
کوردستان لە بیقیمەت سەیرکرنی ژناندا، دیارە 

لە ژێر .  لەڕووی مرۆڤایەتیەوە مەبەستمە
سایەو دەسەاڵتی ئەم حیزبە کوردی 
ئسالمیانەدا ڕۆژ نییە ژن نەکوژرێت و ناچار 
بە خۆکوشتن وخۆسوتاندن نەکرێت، ئەم 
حیزبانە مێژوویەکی ڕەشیان بۆخۆیان تۆمار 

 .کردووە
  
میدیای کوردی کەمترین گرنگی بە : بۆپێشەوە

پرسی ژن و ئازادی و مافەکانی ژن دەدات، 
ریشەی ئەو مامەڵەیەی میدیا لەگەڵ پرسی 

 ژنان چییە؟
دەسەاڵت پەل و پۆی زۆرە،  :سوهام حسین

میدیاش یەکێكە لە پەلەکانی دەسەاڵت، هیچ 
میدیایەک نییە بتوانێت بدات لە خەتی سورو 
بۆی بچیتە سەر، خەتی سور مەبەستم لەوەیە 
بە قازانجی خەڵک و ئاڵوگۆڕی ڕیشەیی 
کۆمەڵگەو بەتایبەت ژنان و مەسەلەکانی قسە 

 .بکات
 بە پێچەوانەوە میدیای کوردی خەریکی

گێژکردنی خەڵک و کۆمەڵگەیە، مەبەستم تەنها 
هەواڵ و ڕاگەیاندنی هەیە، ئیتر سەرچاوەو 
ڕێگەچارە چییە بڤەیەو خۆی لێ نادات بە 
درێژکردنەوەی هەواڵ و ڕاگەیانەکانی ناو 

 .کۆمەڵگە خەڵکیان چاوبەست کردووە
 بۆیە میدیای کوردی یەکێکە لەمیدیا

دواکەوتوەکان لە دنیادا، کە لەئاستی میدیای 
سۆماڵ و ئەفغانستان و واڵتە دواکەوتوەکانە 

کە میدیا بەکار دەهێنن بۆ گێژکردنی کۆمەڵگەو 
داسەپاندنی کۆنەپەرستی و هێشتنەوەی ژنان 

 .لە ئاستی خوارەوەدا
  
رێگاچارەی کارساز و گونجاو :  بۆپێشەوە

چییە، بۆ بنەبرکردنی توندوتیژی و بێمافیەکانی 
 ژنان؟

 

ئەگەر لە کوردستان و لە :  سوهام حسین
دنیایشدا قسە لە رێگاچارەی گونجاو بکەین بۆ 
بنەبڕکردنی توندوتیژی و بێ مافیەکانی ژنان، 
ئەوە کۆتاییهێنانە بە دەسەاڵتی سەرمایەداری، 
واتە ڕوخانی نیزامی سەرمایەداری و 

سۆسیالسیتیەو  دامەزراندنی سیستەمێک کە 
توندوتیژی و بیمافیەکانی ژنان لەناو دەبات و 
یەکسانی هەمەالیەنەی ژنان و پیاوان 

 .بەرجەستە دەکات
 بەاڵم تا ئەو کاتەی کە سیستەمێکی وا

لەبەرژەوەندی ژنان دادەمەزرێت، بەتایبەت 
لەواڵتانی رۆژهەاڵتی ناوەڕاستدا، دامەزراندنی 
دەسەاڵتێکی مەدەنی و سێکوالرو ئینسانی کە 
تێدا دین لەدەوڵەت و لە پەروەردەو فێرکردن 
جیابکرێتەوە، وە گۆڕانی یاساکانی کۆمەڵگە کە 
یاساکانی جیاکاری نێوان ژنان و پیاوانە لە 
بوارە جیاوازەکان و هەڵوەشانەوەی یاسای 

و ژن بەژن و باقی یاساکانیتر کە  فرە ژنی 
ژن بەکەمتر سەیر دەکات، کارێکە 

 .کۆمەڵگەدایەلەبەرژەوەندی ژنان و 
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 .هاوسەرەکانیان دادەنرێن
ئاینیش لەالیەک شەرعیەتی  

بەم بیرکردنەوەیە داوە لەالیەکی تریش بە 
هەروەک دەزانن .  کەم عەقڵ پێناسەیان دەکات

حیزبە ناسییۆنالیستەکان لەسەرەتای 
هاتنەوەیان بۆ ناو شارەکانی کوردستان، 
لەکاتێکدا  لێبوردنیان بۆ پیاوانی بەعس و 

و مستەشارەکان دەرئەکرد، هەر لەو !!  جاش
کاتەدا چەندین دەستە و تاقمیان پێکهێنابوو بۆ 
کوشتنی ژنان لە ژیر ناوی بەعسی بوون 

لەالیەکی تریشەوە لە یاسای .  ولەشفرۆشی
باری کەسێتی عێراقیدا کە سەرچاوەی لەئاینی 
ئیسالم وکەلتوری دواکەوتوانەی باوی ناو 

کۆمەڵگەوە وەرگرتووە کە کەلتوری خێڵ 
وعەشیرەت بووە کە یەکێک لە بڕگەکانی 
ڕەوایدان بوو بە کوشتنی ژنان لەژێر ناوی 
پاکردنەوەی شەرفدا، جا ئەم بیرکردنەوە ئاینی 
و خێڵەکی ویاساییە کە ڕەوایەتی بە 
لێسەندنەوەی مافی ژیان لە ژنان ئەدات لە 
کوردستاندا وەک کەلتوری زاڵی کومەڵگەیان 

 .لێکردبوو
بەاڵم لە ژیر فشاری بزوتنەوەی کۆمۆنیستی  

ویەکسانیخوازیدا لە ساڵی نەوەدەکاندا کە 
سەرەتا لە شوراکان  ودواتر لە ڕیکخراوی 
سەربەخۆی ئافرەتاندا خۆی بینیەوە و ئەم 
تاوانە بەلیشاوەی ژنانیان لە ئاستی ناوەوەو 

دەرەوەی واڵتدا کە ناسیۆنالیست و ڕەوتە 
دینیەکان وەک شانازی سەیریان دەکرد کردە 

 .شەرمەزاری و نەفرەت لێکردن
بۆ کۆتاییهینان بەم کوشتن وتوندوتیژیانە، 
یەکەمجار زۆر گرنگە یاساکانی باری کەسێتی 
بگۆڕین بەیاسایەک کە تێیدا ژنان وپیاوان 

هەموو ئەو یاسایانە فڕێ بدەین .  یەکسان بن
کە بوونەتە هۆکاری توندوتیژی و کوشتن 
. وسوکایەتی و بەکەم سەیرکردنی ژنان
الیەنیکی تریشی وشیارکردنەوەی کۆمەڵگەیە  
لەڕێگەی وەزارەتی پەروەردە و سیستەمی 
خوێندن و دامودەزگاکانی ڕاگەیاندنەکان 
وکۆڕو سیمینارو کردنەوەی دامودەزگا و 

شیڵتەری تایبەت بە پاریزگاری لە ژنان 
بەشێوەیەکی فراوان لەهەموو شارو 
شارۆچکەکاندا، بەشێوەیەک کە تاکەکانی 
کۆمەڵگە هەم خۆیان ناتوندوتیژبن، و هەم 
بەرپرسیارێتی پیشان بدەن لەبەرامبەر 

 .دیاردەی توندوتیژیدا
مەبەستم ئەوەیە، هەرکاتێک کە لەماڵ وکۆاڵن  

وقوتابخانە و شوێنی کاردا کە ژنێک یان 
کچێک دەبینێت کە توندووتیژی بەرامبەر 
ئەنجامدراوە وە یان ئەدرێت وە یان هەڕەشەی 
لەسەرە دەستبەجێ الیەنە پەیوەندیدار و 

 .بەرپرسەکانی لێ ئاگادار بکەیتەوە

 دیمانە لەگەڵ

... سوهام حسین 

هەڵسوڕاوی بزوتنەوەی 

یەکسانیخوازی ژنان و 

 ڕاگەیاندن کار
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هەشتی مارس ڕۆژی شۆڕشی ژنان 
سەرتاسەری جیهان دژ بە کۆیلەیی و  لە

هەشتی مارسی ئەمساڵ .  هەاڵواردنی رەگەزییە
بۆ ژنانی ئێران گرینگیەکی تایبەتی بوو، چونکە 
هاوکات بوو لەگەڵ خەباتی ئەم رەگەزەی 
کۆمەڵگە دژ بە ڕژیمی ئایینی و سەرمایەداری 
ئێران کە حکومەتێکی دیکتاتۆر و تۆتالێتێر و 
. تەیار بە ئیدۆلۆژی ئایینی دژە ژنی ئیسالمە
چل ساڵە ژنانی ئێران لە ژێر دەسەاڵتی رەشی 
تاریکبیرانی ئیسالمی لە سەرەتاییترین مافی 

لە سەرەتای هاتنە .  ئینسانی بێ بەشن
سەرکاری کۆماری سێدارە یاسای دژە ژن 
پەسند کراو دەزگای سەرکوتی حکومەتیی 
ئەرکدار کرا، تا حوکم و شەرعی ئایینی 

یاساگەلێکی .  دواکەوتووی ئیسالم بەرێوەبەرن
کۆیلەدارانە کە ژێر دەستەیی ژنانی لەگەڵ 

توندوتیژی رێکخراو هەر لە .  خۆی هێنا
سەرەتاکانی هاتنە سەرکاری کۆماری ئیسالمی 
بە دژی ژنان بەرێوەبردرا و پڕوپاگەندەی بۆ 
کرا بۆ ئەم مەبەستەش رۆکنی چوارەمی 
دەسەاڵت واتە راگەیاندن بە کار بردرا بۆ 
ئەوەی پاشەکشێ بە ژنان لە پرۆسەی 

بکات و  و ئابوری  سیاسی، کۆمەاڵیەتی 
ژنانی .  بیانخزێنێتە ناو کونجی ماڵەوە

خەباتگێری ئێران زۆر زوو ڕواڵەتی دزێوی 
توندوتیژی، .  کۆماری دژە ژنیان بۆ دەرکەوت

سێکس فرۆشی، هەژاری، مادەی سڕکەر، 
خۆکوژی و کوشتنی ژنان لە ژێر ناوی 
شەرەف و ناموس هەمووی ئاکامی 

هەروەها  هەاڵواردنی سیستماتیک دژ بە ژنان، 
هەژاری دەوڵەتی و کەلتوری دژە ژنی و 

حاکمیەتی .  هەاڵواردن ئامێز لەناو کۆمەڵگەیە
کۆماری ئیسالمی هۆکاری سەرەکی پێکهاتنی 
دیاردە و قەیرانە کۆمەاڵیەتیەکانی هەناوی 
کۆمەڵگەی ئێران بووە و هەوڵی پەرەسەندنیان 

بە میلیۆن ژن لە ئێران کە زیاتر لە نیوەی . دەدا
بەهۆی ژن بوونیان  حەشیمەتی ئێران پێکدێنن

گیرۆدەی هەموو جۆرەکانی توندوتیژین و 

هەاڵواردنی رەگەزی بۆتە گەورەترین کۆسپی 
توندوتیژی بە دژی ژنان لە .  سەر رێگایان

ئێران لەگەل هەاڵواردنی ڕەگەزی، ئەتنیکی، 
ئایینی، پێناسەی جنسیەتی، بارودۆخی 
کۆمەاڵیەتی، چین، توێژ، بارودۆخی ئابوری 

لە .  تێکەڵ بووە و وەک بازنەیەک تێکەوە لکاوە
هەشتی مارسی ئەمساڵ کە هاوکات بوو لەگەڵ 
یەکەم خەبات و دژکردەوەی ژنان بە حکومەتی 

ی هەتاوی کارزاری ١٥٣١ئیسالمی لە ساڵی 
خەبات دژ بە توندوتیژی دەوڵەتی، کۆمەاڵیەتی 
و بنەماڵەیی کە لە ژنانی چاالک و چەپ و 
کۆمۆنیست و چاالکانی یەکسانی ژنان پێکهات 

بوو ئەم رۆژەیان جێژن گرت و جارێکی تر 
ژنانی کارزار پرسی .  شەقامەکانیان داگیرکرد

حیجابی زۆرەملێی و کۆیلەیی ژنانیان لە 
شەقامەکانی ئێران گواستەوە بۆ شەقامی 
والتانی رۆژئاوایی و یەکدەنگی و هاوتەریبی 
. خۆیان لەگەڵ ژنانی ناو خۆی ئێران راگەیاند
ئامانجی ژنانی شۆڕشگێری کارزاری 

ئەوەیە دەنگی بە میلیۆن ژنی ئێران بن  ژنان 
کە بە شێوەی جۆراوجۆر لەهەر بیانویەک 
بۆیان لوابێ، دژ بە کۆیلەیی بە تایبەتی 
پۆششی زۆرەملێ و یاسا هەاڵواردن ئامێز و 

کارزاری .  ئیسالمیەکانی رژیم خەبات دەکەن
ژنان دژ بە توندوتیژی دەولەتی کۆمەالیەتی و 

بنەماڵەیی هاواری خنکاوی ئەو ژنانەیە کە 
چیتر بۆ جۆری پۆشین و البردنی کۆیلەیی 
داخوازیان لە دەسەالت نییە، بەڵکو و ئەوە بە 

لەناو  ئەرکی سەرشانی خۆیان دەزانن، ئەوان 
کۆمەڵگە نا بە حیجابیان کردە پرسی تاک بە 
تاکی خەڵکی ئێران و خۆیان ئااڵ هەڵگری ئەو 

کارزاری ژنان دەنگ و هاواری .  خەباتەن
کپکراوی ژنانی ئێرانە کە چیتر نایانەوێ 

پاساوی ئایین و خورافە توندوتیژیان  بە 
کارزاری ژنان بە هیوان .  بەرامبەر بکرێ

جارێکی تر بۆ نا وتن بە کۆیلەیی پارامێترەکان 
زیندووکەنەوە و مێژوو دوبارە کەنەوە، ئەوان 

دیسان شەقامیان داگیرکرد و رایانگەیاند هیچ 
دەسەاڵتێک توانایی سەرکوتی ئەوانی نییە و 
ژنانی ئێران بە زەبروزەنگ و کوشتن و بڕین 

بۆ .  لە خەبات بە دژی دیکتاتۆری سڵ ناکەنەوە
ئەم مەبەستە چاالکانی بواری یەکسانی ژن و 
پیاو ڕۆژانی شەش و حەوت و هەشتی مارس 
لە سێ واڵتی ئاڵمان، هۆلەند و بلژیک 
رێپێوانیان کرد و لە بەرامبەر باڵوێزخانە و 
ماڵی سیخوڕی کۆماری ئیسالمی دروشمی نا 
بە حکومەت و نا بە حیجابی زۆرەملێ و 

ژنان بەو  کارزاری .  کۆیلەییان بەرز کردەوە
جووڵە سەمبولیک و بوێرانەیە کە لەژێر 
چەترێکی گشتگیر رێکیان خستبوو هەوڵیان دا 

ببنە پارامێتری ژنانی ئێران کە ساڵەهایە 
کۆیلەی دین و پیاو مەزنین بۆ ئەوەی ئەو 
پەیامە بگەیەنن کە هاوتەریب و یەکگرتوو لە 
گەڵیانن و داخوازیەکانیان بە دنیای دەرەوە 

هەشتی مارسی ئەمسال چل ساڵ .  دەگەیەنن
بەسەر بڕیاری خومەینی خوێنرێژ و دەسەاڵتە 
دیکتاتۆرەکەی دوای بە الرێدابردنی شۆڕشی 
گەالنی ئێران لەمەڕ حیجابی زۆرەملێ کە مافی 
شارۆمەندی و سەرەتایی لە ژنان زەوتکرد 
تێدەپەڕێ، لە زەمەنەوە لە مێژوو ژنانی 
خوێندکار، مامۆستا، ژنانی ناوماڵ ڕژانە سەر 
شەقامەکان دژ بەو شەرە دواکەوتووانە کە 
ئامانجی سجنکردنی جەستەی ژنان و 
. پاشەکشێ پێکردنیان بوو خەباتیان کرد
هەشتی مارسی ئەمساڵ چلەمین جێژنی ئەو 
. خەباتە مەزنە دژ بە رژیمی ئیسالمی ئێرانە
دوای هاتنە سەر کاری کۆماری ئیسالمی ژنان 

بوون بەردی بناغەی خەبات و  یەکەمین توێژ 
. بەربەرەکانێ دژ بە دەسەاڵتی ئێرانیان دانا
رێپێوانێکی پێن  رۆژە دژ بە حیجابی زۆرە ملێ 
کە ئەوەندە بە هێز بوو پاشەکشێی بە 
خومەینی کرد و ناوبراو ناچار بوو فتواکەی 

هەشتی مارسی ئەمساڵ کارزاری .  وەرگرێتەوە
ژنان لە ڕێپێوانی سێ رۆژەی خۆی لە سێ 
واڵتی ئاڵمان و هۆلەند و بلژیک لە هەوڵی 
ئەوەدا بوو بە خەلک و هێزە بە ناو 
پێشکەوتنخوازەکان رابگەیەنێ نارەزایەتی ژنان 
دژ بە حکومەتی ئیسالمی کە لە خەباتی ژنان 

دەستی پێ کردووە هەنوکە  ١٥٣١لە ساڵی 
ئەمرۆکە ژنان ئێران .  گەیشتۆتە لوتکەی خۆی

کە جەستە و پێگەی ئابووری و بارودۆخی 
کۆمەالیەتیان هەردەم سەرکوت کراوە بەو 
تابۆیانە شەر لەگەل دژبەرانیان دەکەن، ئەوان 
نە تەنیا بێدەنگ نابن بەڵکو رۆژ بە رۆژ هاوار 

ئەوان بە .  و نا وتنیان بەرزتر دەبێتەوە
بوێریەوە بە شێوەیەک تابۆشکێنانە بە البردنی 

دژ بە یەکێک لە  حیجاب 
بایخەکانی ئیدئۆلۆژیکی نیزامی  بنەماییترین 

ئیسالمی لەسەر پێ راوەستاون، خەباتێک کە 
هەموو سیستمی کۆماری ئیسالمی خستە ژێر 

کارزاری ژنان کە هەشتی مارسی .  پرسیار
ئەمساڵ بە ئامانجی رێکخستنی ریزێکی 
یەکگرتووی بەرباڵو و ئینترناسیۆنالیستی 

خەباتی گەورە رێبەرانی  جارێکی تر 
یەکسانی لەوانە رۆزا لۆگزامبورگیان  بواری 

و شەقامەکانیان  کردە ئەزمونی بەرخودانیان 
لە کۆتاییدا وێرای دەستخۆشی .  داگیر کردەوە

لەو ژنە بوێرانە و هەموو خەباتگێرانی بەرەی 
ئازادیخوازی رایدەگەیەنین یەکگرتوویی و 
یەکریزی بزوتنەوەی ژنان و هاوتەریب 
بوونیان لەگەڵ بزوتنەوەی کرێکاری لە راستای 
روخانی حکومەتی ئیسالمی ئێران و بنیاتنانی 

 ...سیستمێکی سۆسیالیستیە
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جارێکی تر شەقامەکان 
 داگیر دەکەینەوە

 
  هەتاو عەبدوالهی: نوسینی

 !ئازادی ژن، پێوەری ئازادی کۆمەڵگەیە



 

                                                                                                                                                        www.bopehsawa.net کیسیاسیسۆشیالیستییهیهباڵوکراوه 

 

 9202/3/8 ( 74)ساڵی دووەم ژمارە

 

 

ئەم مانیڤێستە هاوکات بە پێن  زمان 
جۆراوجۆر و لە یازدە واڵت کە ژنانی کرێکار، 
خوێندکار وهەروەها ژنانی ناوماڵ لە گروپی 
نان و گوڵە سورەکان چاالکی دەنوێنن 

ی ٨٩١١لە هەشتی مارسی ساڵی . باڵودەبێتەوە
زایینی ڕۆژی جیهانی خەباتی ژنان، 
لەسەرتاسەری جیهان ڕژاینە سەر شەقامەکان، 
مانگرتنمان وەرێخست و لە ئاکسیۆن و 
. میتینگە جۆراوجۆرەکاندا بەشداریمان کرد
دروشمی هاوبەشمان ئەوە بوو مانگرتنی 

 .جیهانی ژنان

دروشمی مانگرتنی ژنان شتیکی نامۆ نییە و لە 
ئاسمانەوە بۆ سەر زەوی نەهاتووە، بنەماکەی  
بۆ خەبات و بەرخودانی بە شکۆی ژنان دژ بە 
توندوتیژی جنسی و هەاڵواردنی ڕەگەزی و 
کوشتنی ژنان لەژێر هەر ناوێک لە واڵتانێکی 
وەکو و ئارژەنتین، شیلی، مکزیک و ئیتالیا و 

دەگەرێتەوە بۆ خەبات بۆ وەدیهاتنی .....  هتد
مافی ژنان و هەروەها مافی منداڵ بوون و 
زاوزێ و لەباربردنی منداڵ لە واڵت گەلێکی 
وەکو و هێندستان، ئیرلەندا و کۆریەی باکور 

و بۆ خەبات بە دژی نابەرابەری ...و هتد
حەقدەست و موچەی نێوان ژن و پیاو لە 

 .یە... واڵتانی فەرانسە و ئیسلەند و هتد 

بنەمای دروشمەکان بۆ یەکگرتنی ژنان دژی 
ڕوانگەی دژە ژنی دۆنالد ترامپ دەگەرێتەوە 
کە وەک سەرکۆماری ویالیەتە یەکگرتووەکانی 

نە تەنیا لە شارە .  ئامریکا پاڵێوڕا بوو
جۆراوجۆرەکانی ئەمریکا بەڵکو و لەشارەکانی 
یەکیتی ئەوروپاش لەوانە لەندەن، بارسێلۆن، 
بێرلین،  ئامستیردام، بودابیست و فلۆرانسیش 
جەماوەرێکی زۆر دژی دۆناڵد تراپ ڕژانە 

خەباتی ژنان هەروەها دەرخەری .  سەر شەقام
خەبات دژی قەیرانەکانی ئەمڕۆی جیهانی 
سەرمایەیە کە چینی دەسەاڵتدار و حاکمانی 
سەرمایە لە هەوڵی قەرەبووی قەیرانەکاندان لە 
رێگای دەستدرێژی بە بارودۆخی ژیانی چینی 
کرێکار و بندەست بوون کە زۆربەی ئەو هێزە 

 .لە ژنانی کرێکار پێک دێ

ی مارس هاوکات بوو لەگەڵ ٢هەروەها 

ئەم .  سەدەمین ساڵرۆژی شۆڕشی روسیە
شۆڕشە لە رۆژی جیهانی خەباتی ژنان لە 

ی زایینی بە مانگرتنی کرێکارانی ١١١١ساڵی 
ژنی ڕستن و چنین لە سن پترزبورگ دەستی 
پێکرد و بە خێرایی هەموو چین و توێژە 
جەماوەریەکانی لەگەڵ خۆی هاوتەریب کرد، تا 
ئەو جێگایەی شۆڕشی مەزنی ئۆکتۆبەر بە 
دەست بە سەر دەسەاڵت داگرتنی ژنان و 
پیاوانی چینی کرێکار گەیشتە لوتکەی ئامانجی 

شۆڕشێک کە تەنیا دوای تێپەڕبوونی .  خۆی
چەند مانگ ئازادی گەلێکی مسۆگەر کرد کە 
ئێمە هەنووکەش دوای سەد ساڵ تێپەڕبوون 
لەو شۆڕشە لە زۆربەی واڵتانی جیهان بۆ 

 . بەدیهاتنیان لە خەبات بەردەوامین

ئێمە چاالکانی مافی ژن بە واژۆکردنی ئەو 
ڕاگەیاندنە پشتگیری خۆمان لەو هەڵوێستە 
دەربڕی، چونکە گرینگیەکی تایبەتی بۆمان 

هەروەها لەسەر ئەو بڕوایەین کاتێک .  هەیە
دەتوانین بە ماف و ئازادیی رەها بگەین، کە 
هەموو بنەما  و شیرازە  کۆمەاڵیەتیەکان کە 
لەسەر سەرکوت و لێ ئەستاندنەوەی 
شوناسی تاک بە تایبەت توێژی ژنان بنیات 
ناوە، بروخێنین و لەسەر وێرانەکانی، 
کۆمەڵگەیەکی نوێی و سۆسیالیستی بنیات 

 .بنێینەوە

 ٨٩١١نان و گوڵەسوورەکان ، مارسی 

ئارژانتین، بولیوی، شیلی، ئاڵمان، فەرەنسە، 
مەکسیک، ئێسپانیا، ئێرۆگۆای، ئامریکا، 

 ڤێنێزۆێال

مێژووی خەباتی چینایەتی،  هاوکات مێژووی 
 خەباتی ژنانە

یەکگرتوویی و هاوئاهەنگی ئەمرۆژەی ژنان 
لەسەرتاسەری جیهان پرسێکی تازە نییە، 
سەدان ساڵە ئێمەی ژنان لە بەرامبەر 
هەاڵواردن و، ملکەچ بوون و نابەرابەریی کە 
دەسەاڵتی پیاو مەزنی بە سەر ئێمەدا 
سەپاندویەتیی و هەروەها بە دژی هەموو 
جۆرەکانی ستەم و چەوسانەوەی 
. دەسەاڵتداران بەرگریمان لەخۆمان کردووە
ژنانی وەرزێڕی رۆژئاوایی ساڵەهای ساڵ بە 
بەردەوامی بە دژی پێداوێستی و تێچووی 
ژیان و نرخی زۆری نان و ئارد، کە 
بنەماڵەکانی ناچار بە قبوڵی برسێتی دەکرد 
خەبات و شۆڕشیان کردووە کە لەو بوارەدا 

لە مێژووی .  خاوەن مێژوویەکی پڕشەنگدارن

ئامریکای التین نمونەی زۆر لە ژنانی 
سوورپێستی دلێرو نەترس بوونیان هەیە کە 
بە دژی ژێر دەستەیی دەسەاڵتداران بەرگریان 

لە کاتی شۆڕشی مەزنی فەرانسە لە .  کردووە
ی زایینی، هاوواڵتیانی ژن ١١٢١ساڵی 

بەیاننامەی مافی مرۆڤ و هاوواڵتی بوونیا ، 
کە لەودا مافی ئەو توێژەی کۆمەڵگە بە فەرمی 

لەو نێوەدا .  نەناسرا بوو مەحکوم کرد
ژمارەیەکی زۆری جەماوەر بە رێبەری یەکێک 
لە ژنانی ناوچە بێبەشەکانی پاریس، بەرەو 
کۆشکی ڤێرسای رێپێوانیان وەرێخست، تا 
ناڕەزایەتی خۆیان دژ بە شای ئەوکات لەمەڕ 

دوای کەمتر .  بارودۆخی خراپیان دەرببڕن
ژنانی هەژاری  ١٢١١لەسەد ساڵ لە ساڵی 

پاریس قارەمانانە لە سەنگەرەکانی کۆمۆن 
ژنان لەوێ لە .  خەبات و بەرگریان کرد

یەکەمین دەوڵەتی کرێکاریی مێژوو  دەوڵەتێک 
کە تیایدا ژنان بۆ یەکەمین جار مافی 

هەر بەو .  بەرامبەریان هەبوو بەرگریان کرد
هۆکارە بوو کە تا سەرکوتی خوێناوی لەالیەن 
. بورژوای فەرانسە خەباتی چەکداریان کرد
بورژوازی بە دورخستنەوە و لە سێدارەدان 

پێش لە شەری یەکەمی .  تۆڵەی لێ سەندنەۆە
ی زایینی هەزاران ژن لە ١١١٢جیهانی ساڵی 

بەریتانیا و فەرەنسە و زۆربەی واڵتانی تر بۆ 
مافی دەنگدان و خۆ پااڵوتن هاوئاهەنگ و 

هاوکات لە  ئەمریکا زۆربەی .  یەکگرتوو بوون
ژنان بۆ مافی دەنگدان و هەڵوەشاندنەوەی 

لە واڵتانی .  کۆیلەداری بەرخۆدانیان کرد
ئامریکای التین و کارائیب ژنان بۆ دەست 
ڕاگەیشتن بە پەروەردەی تایبەت و هەموو 
مافی شارۆمەندی کە لێیان زەوت کرابوو 

زۆربەی .  خەبات و بەرخۆدانیان کرد
داخوازیەکانیان لەالیەن ئەحزابی سۆسیالیستی 

لە واڵتانی .  و کرێکاری ئەوکات قەبوڵ کرابوو
رۆژئاوایی ژنانی کریکار بوون کە لە مێژووی 
شەڕی ئەو واڵتانە بۆ پێشگیری لە هەناردنی 
هێز بۆ بەرەکانی شەڕ هەوڵی زۆریان 

ژنان بۆ گەیشتن بە مەبەستی .  خستبووە گەڕ
خۆیان بە شۆڕش وخەبات پێشیان بە 
هاتووچووی قەتارەکان گرت و هەروەها 
زەرەریان بە بەرهەمهێنانی چەک و چۆڵ 

هەروەها لەڕیزی یەکەمی .  دەگەیاند
نارەزایەتیەکان دژی کەمبوونی کەرەستە 
وپێداویستی ژیان کە ئاکامی بەرهەمی 

ژنانی .  داسەپاو بۆ شەڕ بوو ڕاوەستان
کرێکاری ڕستن و چنین لە سەنپترزبورگی 
روسیەش لە رۆژی جیهانی ژنان لە ساڵی 

داخوازیی .  زایینی دەستیان دایە مانگرتن ١١١١
وتن بە چەوسانەوە "  نا"ئەوان نان، ئاشتی و 

بوو بێئەوەی کە پالنێکیان بۆ ئەو کردەوەیان 
 .داڕشتبێ

لە گەورەترین پرۆسەی شۆڕشی مێژووی 
بزووتنەوە کرێکارییەکان، واتا شۆڕشی ڕوسیا 
رێگایان بۆ چەوساوەترین بەشی ژنان و 

ئەم .  ژێردەستەترین بەشی کرێکاران کردەوە
شۆڕشە دەبوایە بە رێبەری لێنین و ترۆتێسکی 
لە حیزبی بلشویک، ڕژێمی تزار بڕوخێنن و 
دوای چەند مانگیک دەسەاڵتێکی کرێکاری بە 
پشتبەستن بە شۆڕشە کرێکارییەکان مسۆگەر 

سەد ساڵ لەمەوبەر ژنانی ڕوس لە .  بکەن
دەرئەنجامی شۆڕشی کرێکاری دەست 
ڕاگەیشتیان بە ماف گەلێک بوو کە ئێمە 
هەنووکەش لە زۆربەی واڵتانی سەرمایەداری 
و بە ناو دیموکراتیک بۆ بە دەست هێنانیان 
خەریکی بەرخۆدانین، بۆ نمونە مافی لە 

 .باربردنی مناڵ

مێژوو پڕاوپڕە لە قارمانیەتی، گیانفیدایی و 
نەترسی بە میلیۆنان ژنی بێ ناو نیشان کە 
. تەنیا ژمارەیەکی کەمیان ناویان تۆمارکراوە

" بارتۆلینا سیسا"بۆیە یادێک دەکەینەوە لە 
یەکێک لە ژنانی خۆڕاگر و خەباتگێڕی ئایمار 

لە کرێکارانی "  ترزا فلورس"سەر بە بولیوی، 
سوسیالیستی خەڵکی شیلی وهەروەها 

خەڵکی ئارژانتین، لە ژنراڵ "کارولیان موتسلی"
مادر "لە شۆڕشی مەکسیک "  ئاملیا روبلس"

رێکخەری کریکاری خەڵکی ئامریکا، "  جونز
فێمینیست سوسیالیستی "  فلورا رتیستان"

پرۆیی، لە کۆمۆناردەکان _  فرانسەوی و
کالرا "،"لوئیز میشل"و "  ئلیزابت دمیتریوف"

شۆڕشگێڕی  "  نادژدا کروپسکایا"یان "  زتکین
ناتاشا "ئینترناسیونالیستی ئەوروپایی، لە 

مارول "روسیی دژبەری ئیستالینیسم،"  ژوزف
پاتریشیا "خەڵکی ئامریکا، " کالرا دونە"و " شول
پن پی "خەڵکی بەرازیل و هەروەها "  گالفائو

ئەو ژنانەی ناویان لێوە برا .  خەڵکی چین"الن
وەک فێمێنیستی ئەمرۆژی پێناسە نەدەکران، 
بەاڵم هەموویان لەژێر چەترێکی گشتگیر 
هاوتەریب لەگەڵ چینی چەوساوە و 
بەشمەینەت بۆ گەیشتن بە مافیان بەرخۆدانیان 

ئەوە لە کاتێکدایە ئەوان   خاوەنی .  کرد
ئاسۆیکی شۆرشگێری سۆسیالیستی، بەو 
شێوەیەی کە ئێمە نوێنەرایەتی دەکەین 

بەاڵم ئەمرۆکە پارامێتر و ئۆلگوی .  نەبوون
ژنانی گروپی نان و گوڵە سوورەکانن و ئێمە 
لە ئەزموونەکانیان کەڵک وەردەگرین و بۆمان 

ئێمە خۆمان بە میراتگرانی .  رێنیشاندەرن
سونەتی ژنانێکی وەک رۆزا لۆگزامبورگ 
دەزانین، ناوبراو لەبەرامبەر کەندوکۆسپی 
گەورە راوەستاو خەباتی رۆزا نیشاندەری ئەو 
راستیەیە چەوساوەبوون وەک ژن و پەنابەر 
نابێ ببێتە کۆسپی سەر رێی خەباتمان، بەڵکو 
بە پێچەوانەوە لۆزالۆکسمبورگ بە 
بیروباوەڕی پتەوی، بە ئامادەیی بۆ گیان 
فیدایی و نەترسی بوو بە یەکێک لە رێبەرانی 
مەزنی شۆڕشی کرێکاری جیهانی و هەنووکە 
وەک رێبەرێکی مەزنی شۆڕشی کرێکاری 

 ...پێناسە دەکرێ

 درێژەی هەیە 

مانیفیستی نان و گوڵە 
 سوورەکان

 بەشی یەکەم

 

 هەتاو عەبدوالهی و ڕامیار رەزایی: وەرگێڕان

ئەم بابەتەی دەیخوێننەوە، : تێبینی
بەشی یەکەمی ئەو نتامتیتلەکەیەیە 
کە بەزمانی ئەڵتمتانتی و لە ژێتر 

متانتفتێتستتتی نتان و گتوڵە "  ناوی
نتتتووستتتراوەو لە "  ستتتوورەکتتتان
" چتتتیتتتن بەچتتتیتتتن"  ستتتەرچتتتاوەی
ئەم بتتابەتە لەالیەن .  وەرگتتیتتراوە

ڕامتتتیتتتاری ڕەزایتتتی و هەتتتتاو 
عەبدواڵهی، یەوە وەرگێتڕدراوەتە 

بۆپێشەوە لە ... سەر زمانی کوردی
هەر ژمتتارەیەکتتیتتدا بەشتتێتتک لەو 
نامیلکەیە، باڵودەکاتەوە و یەکەم 
بەشیشی لەم ژمارە تتایتبەتتیتیەی 
بۆپێشەوە باڵودەبێتەوە، کە تایبەتە 

 ...مارس ٢بە 
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زۆر ئەو پرسیارە ڕۆژانە لێرەو لەوێ دەکرێ 
بەگشتی لە واڵتە  باشە هۆکار چییە ژنان

ئیسالمیەکانەوە ڕوو لە ئەوروپا ورۆژئاوا 
دەکەن؟ بۆچی ڕوو لەو واڵتانە ناکەن کە 

شەریعە بنەمای  جیهانی سێیەمن و یان کە 
دەسەاڵتەکانیانە؟ ئەمە نەک بۆ کەسانێکی 

ساڵە کە لە  ١١رهفة محمد ی )وەک 
وازی لە ئایینی  و (  هەڵهات سعودیەوە 

گەیشتە کەنەدا ومافی  ئیسالم هێناو 
پەنابەرێتی وەرگرت لەم واڵتە، بەڵکو 

هێشتا پەیڕەوی لە ئیسالم  بۆژنانێکێش کە 
دەکەن ئەم واڵتانە جێدەهێڵن ڕوو لە واڵتانی 

دیارە .  واقعیە و ڕاستیە ڕۆژئاوا دەکەن 
هۆکاری کۆچ کردن لە جیهاندا زۆرن، جەنگ، 
الفاو، بومەلەرزە، کارەساتە سروشتیەکانی 

و، خراپی باری ئابوری، زەبروزەنگ  تر
سەرکوتی  سەربازی و  وپەالماری 

ئەم هۆکارانە زۆر باس کراون،  سیاسی 
بەاڵم لێرەدا باس لە زەبروزەنگی کۆمەاڵیەتی 

 . دەکەین
ئەگەر بە سەرنجەوە بڕوانیین لەو واڵتانەی  

لە  مرۆڤ  هەیە  هەژموونی  ئایینی ئیسالم 
قاڵب دەدەرێت، مرۆڤ وبە تایبەت 

ناتوانێت لەچواچێوەی ئەوکولتورو  ژن 
. یاسایە بچێتە دەرەوە کە لەو واڵتەدا زاڵە
ئەو کۆلتورو یاسایەش نابێت دەستکاری 
بکرێن و هاوتەرییب بکرین لەگەڵ ڕەوتی 

بە  بەرەوپێش چوونی کۆمەڵگە، چونکە 
و  پیرۆز دادەنرێن، پیرۆزیەکانیش ڕەهان 

لەو  کەوایە .  دەستکاری کردنیان بڤەیە
کۆمەڵگەیە دەبێت هۆش وبیری مرۆڤەکان 

نابێت ڕەوتی مێژووی  فریز بکرێت
ئەم کارەش  شارستانیەت ببینێ، بەاڵم 

زەحمەتە چونکە ئەمڕۆ تەکنەلۆجیا 

وئەنتەرنێت رێگا نادا بیرو زەینی مرۆڤەکان 
فریز بکرێ، بۆیە لە ئەنجامی بەریەککەوتنی 
ئەم دووانە واتە پیرۆزیەکان و زانست یاخی 

مرۆڤ لە  بوونی مرۆڤەکان دروست ئەبێت، 
هەلێک دەگەڕێ ئەو دەرگاو پەنجەرانە 
بکاتەوە کە لێی داخراوە، تا هێزی بێت 
ڕابکات وخۆی بگەیەنێتە جێگایەک کە 

ڕێگر نەبن لە بەردەم ژیانی  پیرۆزییەکان 
 ..مرۆڤایەتی ئەودا

لە ڕاستیدا پێداویستیەکانی کۆمەڵگەی 
وا دەخوازێت  چینایەتی سەرمایەداری 

کۆمەڵگەی مرۆڤایەتی بەم جۆرە دابەش 
بکرێ، لە هەندێ واڵت بڕێک ئازادی و 
مافەکانی مرۆڤ زیاتر بێت لە هەندێ واڵتیش 
کەمتر و تا ئاستی نەبوون بن، کاریگەری 
رێنیسانس لەسەر واڵتانی ڕۆژائاوا و 

لە واڵتانی بە  ڕوونەدانی ڕێنیسانس 
ئەم  ئیسالمی وجیهانی سیەمی ناو 

خاڵی  .  دابەشکردنەی دروست کردووە
دەسەاڵتدا  هاوبەش لە هەردوو شێوەکەی

بوونی کۆمەڵگەیەکی چینایەتی پڕ لەزوڵم 
وستەم وچەوساندنەوە وبێ مافییە، چونکە 
یەک سیستەمی ئابوری سەرمایەداری 

بۆیە تا ستەمی .  بەرێوەدەبرێت
مافەکانیشی  لەسەر مرۆڤ هەبێت  ئابوری 

 .زەوت دەکرێ وەک مرۆڤ
هەندی ئازادی ومافی مرۆڤ لە کۆمەڵگە 
پێشکەوتوەکاندا بەرهەمی خەبات تێکۆشانی 
خەڵکی ئەو واڵتانەیە کە لەماوەی سێ سەد 
ساڵی رابردودا کاریان بۆ کردوە، هەندێکی 
تریش بەرهەمی شۆڕشی ئۆکتۆبەری 

، یەکێ لەوانە مافەکانی ژنانە، وە بە .روسیایە
دیارکراویش مافە کۆمەاڵیەتیەکانی ژنانە، 
نەمانی دەستی بااڵی پیاوە بەسەر ژناندا 
ونەمانی دەستی ئایین بەسەر ژیانی 
. کۆمەاڵیەتی ژناندا لە دەسکەوتە گرنگەکانن
لەم کۆمەڵگەیانەدا خۆشەویستی ئازادە، نە 
دین ئەتوانێ کاریگەری هەبێت لەسەری 
نەپیاوان، ئەوە نەماوە باوک ڕازی نەبێت 

خۆشی بوێ،  کچەکەی نەدات بە کەسێک 
دەبێ کورەکە خزمی  مەرجی ئەوە نەماوە

خۆی  خۆی بێت یا هاو دین وهاو نەتەوەی 
بێت یا ڕەش وسپی بێت یا خاوەن پارەو 
دەوڵەمەند بێت خۆشەویستی داتەکاوە لەم 

 . پیسیانە 
زۆر لە ژنان واڵتانی خۆیان بە جێدێڵن ڕوو 
لە واڵتانی ڕۆژئاوا دەکەن لەبەر ئەو 
هۆکارانەیە باسم کردن، دەبینین بە هۆی 

نەبووونی ئەو مافانە والتانی خۆیان لە 
جیهانی سێیەم و والتانی ناوزەد بە ئیسالمی 
جێ دەهێڵن و روو لە واڵتانی ڕۆژئاوا 
دەکەن، چونکە واڵتانی خۆیان زیندانێکە 
بۆیان یا دۆزەخێکە بۆیان چیتر ناتوانن ژیانی 

بوونی  زۆرێک لەو ژنانە بەهۆی .  تێدا بکەن
مەترسی لەسەر ژیانیان هەڵهاتوون ئەگەر 

 .ئێستا لە ژیاندا نەمابوون لەوێ بوونایە 
کە  بێمافییە قەبوڵ بکەن ژنان ناتوانن ئەو  

داناون، ناتوانن ئەوە قەبوڵ  دینەکان بۆیان 
بکەن بە منداڵی بدرێن بەشوو یا باوک 
ودایکیان بیانفرۆشن بە پارە، یا بیاندەن 
بەخزمی خۆیان، ژنان ناتوانن 

مێردەکانیان قەبوڵ بکەن کە  زوڵمی 
بۆی داناون لە قسەی مێردەکانیان  ئایین 

ئەوە قەبوڵ بکەن  دەرنەچن، ژنان ناتوانن 
مێردەکانیان ژنی تریان هەبێت، دیارە من 
مەبەستم هەموو ژنەکان نییە، ژن هەیە 
هەموو ئەمانەی قەبوڵە، چونکە دین پێی 
وتووە ئەمە ئەمری خوایە ئەگەر قبوڵی ناکەی 
خوا لێت ڕازی نابێت و بەهەشت نابینین وبە 
ئاگری جەهەنەم دەتسوتێنن، ژنیش هەیە 
قەبوڵی ناکا لەبەر بێئاگایی توشی بارێکی 
دەرونی وا خراپ دەبێت خۆی دەکوژێ یا 
خۆی دەسووتینێت، ژنیش هەیە هۆشیارانە لە 
بەرانبەریدا رادەوەستێ ومافەکانی خۆی بە 

ژنیش هەیە لێی یاخی دەبێ  .  دەست دینێ
کە کەمیكیش  خۆی دەگەیەنیتە جێگایەک  و

بێت مافی کەرامەتی وئینسانی پارێزراو بێت، 
دیارە جێگایەکیش بۆ ئەوان کۆمەڵگەکانی 

ئەو واڵتەنەی حوکم  ڕۆژئاوایە، نەک
وکەلتوری ئایینی تێدا زالە وەک واڵتانی 
 .ناسراو بە جیهانی سێیەم و واڵتانی ئیسالمی

دوا وتەم ئەوەیە با هەموومان ڕوو لە 
یاسا وحوکمە دینیەکان  گوڕینی هەژموونی 

بکەین و داواکار بین دین لە حوکم و یاسا 
وەک  .  و پەروەردە جیا بکرێتەوە ودەوڵەت

کاری تاکە کەسی چاوی لێ بکرێ و ئازاد 
تا  بکرێ بۆ هەر کەسێک پەیڕەوی لێ دەکات 

و چیتر ئاوارە  زوڵم لەسەر ژنانیش نەمێنێ 
هەر ژنێک یا هەر ڕێکخراوەیەکی ژنان .  نەبن

کە بۆ ئازادی یەکسانی خەبات دەکات، دەبێ 
ی مارسەوە  ٢بەدوای ئەمەوە بێ و لەم 

 . دەست بەکاربێ بۆی
 
 ٨٩١١ی مارس  ٣
 

توانیان ئەو بیرکردنەوانە .  باشدان
بڕەوێننەوە، کە پێیان وایە ژن ناتوانێت 
بەشداری شۆرش بکات، یان با بڵێین لە 

ژنان لە تونس، .  سیاسەت دەوری هەبێت
میسر، هەروەها یەمەن بە هاوشانی لەگەڵ 

خەاڵتی نۆبڵە .  پیاوان بەشداریان کرد
ئاشتیەکەی درا بە ژنە چاالکوانی عەرەبی 

نموونەنەیەکی (  تەوەکول کارمان)پێشڕەو 
ڕادیۆی ...  لەم ڕۆژانە لە.  بەرچاوە بۆ ئەمە

سی بی سی کەنەدا ڕاپۆرتێک باڵوکرایەوە 
دەڵێ لە تۆڕە کۆمەاڵیەتیەکان گرووپێکی 

دروست بووە هەتا ئێستا توانیویانە  ...  ژنان
ژن بدەن بۆ هەڵهاتن لە واڵتی ئیمارات  ١٨یارمەتی 

و سعودیە بۆ واڵتە  ڕۆژئاواییەکانی وەک کەنەدا و 
نموونەی ئەمە کچە تەمەن .  ئوستورالیا و ئەوروپا

رەهاف )ساڵیەکەی سعودیە بوو بە ناوی  ٨٩
. توانیان لە سعودیەوە بیگەیەننە کەنەدا(  محەمەد

لە ژنانی  ( (Defectorsئەو گروپە  کە بەناوی
 ٨٢.  سعودیە و ئیمارات و واڵتی دیکە پێکهاتوون

سەعات لە هێڵن بۆ یارمەتیدانی ئەو کچانەی کە 
ترسی کوشتن و ئەشکەنجەدانیان لەسەرە، و 

ئەو گروپە زۆر . هەنگاو بەهەنگاو ڕێنێوێنیان دەکەن
ژنانی یەکگرتوو و ڕێکخراو لە . نهێنیە تاوەکو ئێستا

ئێرانی ژێر دەسەاڵتی ڕژێمی ئیسالمی پار ساڵ 
یەکی گەورە بە ڕووی دەسەاڵتدا بدەن (  نا)توانیان 

لە .  بۆ البردنی حیجابی زۆرە ملێی ئیسالمی
کوردستانی عێراقیش ژنان ڕۆڵێکی بەرچاویان 
هەبوو لە خۆپیشاندانەکانی دژی بێ مووچەیی 

ژنان بەردەوام .  وخزمەت گوزارییە سەرەتاییەکان
توانیان لە پەیوەندی بن لەگەڵ یەکتربۆ پرس و ڕا 

٪ ی خۆپیشاندەران ٥٩لە واڵتی یەمەن .  گۆڕینەوە
پێکهاتبوون لە ژنان، ئەمەش بە خاڵێکی زۆر دیار 

ژنان لە کاتی .  ژمێردراوە لە ڕاپەڕینی ئەم واڵتە
بەشداریان لە خۆپیشاندانەکان  زیاترلە پیاوان 
بەرەنگاری زەحمەتی دەبنەوە لەو کاتانەدا  لە الیەن 

ژنان .  پۆلیسی واڵتەکەیان و لە الیەن کۆمەڵگەوە
لەم ڕاپەڕینانە داوای بەشداربوونیان دەکرد لە 
کابینەی حکومەتی واڵتەکانیان  بۆ نموونە لە تونس 
بەشداری ڕاستەقینەی ژنانیان داواکرد، و توانیان 
یاسای باری کەسێتی پێشکەوتنخواز فەرزبکەن 

هەوڵدانی خۆیان دەست پێکرد بۆ .  بەسەر حکومەت
دیاریکردنی پاشەڕۆژێکی ڕوونی ژیانی ژنان لە 

ئەمەش بە یەکەم بەشداریکردنی ژنان .  ناوچەکە
دیاری دەکرێ لە مێژووی ڕاپەڕینەکانی ڕۆژهەاڵتی 

بێگومان بەشی زۆری ئەمانە .  ناوەڕاست
دەگەڕێتەوە بۆ فاکتۆری بوونی تۆڕە 
. کۆمەاڵیاتیەکان هەروەک لە پێشەوە باسم کرد
چونکە ڕۆڵی تۆڕە کۆمەاڵیەتیەکان و 
کۆمیونیکەیشن بەگشتی ڕۆڵی بەرچاویان بووە لەو 

 .بزووتنەوانەی ئەم دەیەی دواییدا

بە گشتی تۆڕە کۆمەاڵیەتیەکان دەتوانن ببنە 
فاکتەرێکی بەهێز بۆ بزووتنەوی ژنان و خەباتیان 

بەتایبەت لەو .  بۆ بە دەستهێنانی مافەکانیان
واڵتانەی وەک سعودیە و ئیمارات کە چوونە 
دەرەوە و تێکەڵبوونی کچان و ژنان تێیدا زۆر 

 .سنووردار و تاڕادەیەک نەکردەیە

 

رۆڵی تۆڕە ... درێژەی

کۆمەاڵیەتییەکان، لەبەهاری 

 عەرەبی ژنان

ۆچی ژنان ئاوارەی واڵتانی بەناو جیهانی سێیەم ب
 ئیسالمی نابن؟
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 دوا الپەڕە 

 

  متافته رتی ژنان و پیاوان له  یدوشه واو و بێ قه کسانیی ته یاندنی یه ڕاگه -١
و قتانتوون و  متوو ئته ی هته وه شتانتدنته ڵتوه کتانتداو هته ردیتیته نتی و فته ده مته

  .دا نتتتاکتتتۆکتتتن ئتتته بتتتده م متتته ڵ ئتتته گتتته لتتته  ی کتتته یتتتاستتتاوڕێستتتایتتتانتتته
شتداریتکتردن  به واوی ژن و پیاو له  کسانیی ته جێی یه سبه دابینکردنی ده -٨
رتی ژنتان  یدوشه مافی بێقه.  جیاجیاکاندا  ئاسته  ڵگا له ژیانی سیاسی کۆمه  له
ستتتهتێتنتان و  ده کتانتداو بته موو ئتاستتته هه  ڵبژاردن له هه  شداریکردن له به له 

. تتاد... زایتی ک، سیاسی بێت یان ئیتداری، قته یه وپایه ر پۆست و پله گرتنی هه
متافتی ژنتان لته   ک کته ر قتانتوون و یتاستاوڕێستایته ی هته وه شاندنته ڵوه هه
ستک  رتته ڵتگتادا بته ژیانی سیاسی و ئیداری کۆمه کسان له  شداریکردنی یه به 

 . وه کتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتته ده
. ختێتزانتدا  واوی ماف و جێوشوێنی قانوونیی ژن و پیاو له کسانیی ته یه -٥
و "  رشتیاری ختێتزان رپه سه" ی  وێنه کانی پیاو به ی ئیمتیازاته وه شاندنه ڵوه هه
  نتد بته یتوه پته کستان بتۆ ژن و پتیتاو لته  رکی یته رارکردنی ماف و ئه رقه به
بردنی ماڵ و  ڕیوه کردنی مناڵ، کۆنترۆڵکردن و به رده روه رشتی و په رپه سه

ڵتبتژاردنتی شتوێتنتی ژیتان و  موڵک و کاروباری دارایی خێزان، میرات، هته
اڵق،  یتی، تته رکتاری پتیتشته سته جێ بتوون، کتاری نتاومتاڵ و چتوونته نیشته
شتکتردن و  داو بته وه تی جیابوونته حاڵه رشتی کردنی منااڵنی ساوا له رپه سه

. ژنتی کتردنتی فتره غته ده قته.  ندارێتتتی کتردنتی متاڵ و متوڵتکتی ختێتزان خاوه
رع  شته  لته ی که  رکانه و ئه موو ئه ی هه وه شاندنه ڵوه هه.   کردنی سیغه غه ده قه

ی  متایته  بنته و ده پیاو دیاریکراوه  ر به رامبه کاندا بۆ ژن به کۆنه  رێته و دابونه
یتدا  که ڵ ژنه گه ندیی جنسیی مێرد له یوه کردنی په غه ده و، قه خسیربوونی ئه یه
  تتانته م حتاڵته ئته.  بێ تتونتدوتتیتژیتش بتێتت ر به گه ت ئه نانه و، ته یلی ئه بێ مه به
ن  الیه ستدرێژیی جنسیی له کو ده بێ وه ر بکات ده سه شکاتی له  که ر ژنه گه ئه

پتانتدنتی  کردنی سته غه ده قه.  ر بکرێت سه یگیری و دادگایی له په  وه یه که مێرده
. ختێتزانتدا ر ژنتان لته سته تیی متاڵتداریتی بته رکی تایبه یان ئه کاری ناوماڵ وه

وتکتردن،  ئازاردان، ترساندن، ئازادی زه  ر جۆره دانانی سزای قورس بۆ هه
 . .ختێتزانتدا  دژی ژنتان و کتچتان لته  ک لته تتی و تتونتدوتتیتژیتیته سووکایه

. یتیتدا یدانی ئابووری و کاری پتیتشته مه  واوی ژن و پیاو له کسانیی ته یه -٢
ر ژنتان  سته کان بته تییه اڵیه کۆمه  کانی کارو بیمه کسانی قانوونه باڵکێشانی یه
کسان بۆ ژن و پتیتاو  کرێی یه.  ک جوداسازی یه  بێ هیچ جۆره و پیاواندا، به

ک بۆ  رییه به نگه ته  ر جۆره ی هه وه شاندنه ڵوه هه.  کساندا ر کاری یه رامبه به له 
واوی ژنتان و  کسانتیتی تته یه.  جیاجیاکان  ر کارو پیشه چوونی ژنان بۆ سه

کتتان،  کتترێ، بتتیتتمتته  ستتت بتته یتتوه کتتانتتی پتته متتوو کتتاروبتتاره هتته پتتیتتاوان لتته 
شتکتردن و پتۆڵتێتنتکتردنتی  عات و شیفتی کار، کاردابه کان، سه سییه خه ره مه

  ئتاستتته تتی کتردنتی کترێتکتاران لته  رایته کاردا، نتوێتنته پێدان له کان، پله  کاره
بتردنتی ڕێتوشتوێتن و یتاستاوڕێستای  ڕێتوه ندکردن و بته سه په.  جیاجیاکاندا

ر  سته وامتبتوونتی ژنتان لته رده کاندا بۆ زامنتکتردنتی بته زراوه دامه  تی له تایبه
رکتردنتی ژنتانتی دووگتیتتان،  کتردنتی ده غته ده کتو قته کتانتیتان، وه کتاروپتیتشته

ژنانتی دووگتیتان و دابتیتنتکتردنتی   کردنی سپاردنی کاری قورس به غه ده قه
سی بتۆ  خه ره مه  فته هه ١١.  شوێنی کاردا کانی ژنان له  تییه تایبه  پێداویستییه

سی بۆ چاودێری کردنتی  خه ره ک ساڵ مه کاتی دووگیانیی و مناڵبوون و یه
ڵتکتی  که  وه ن ژن و مێرده الیه ردووال له وتنی هه پێی ڕێککه بێ به ده ، که کۆرپه
و کتۆنتتترۆلتکتردن، کته  وه کانی لتێتپترستیتنته ته یئه پێکهێنانی هه.  ربگیرێ لێ وه

ن  الیتته یتتان لتته رکتتانتته م ئتته بتتردنتتی ئتته رێتتوه رکتتیتتان چتتاودێتتریتتکتتردنتتی بتته ئتته 
 . وه کانه زراوه دامه

ر  سته ستتتنتیتشتانتکتردن و بتڕیتاردان لته ت بۆ ده زراوی تایبه پێکهێنانی دامه
کتان و  یتیته پتیتشته  کتاره کتانتی ژن و پتیتاو لته کسانیی مافه جێکردنی یه جێبه

تگوزاری بێت یتان  تی، خزمه وڵه ده  یره تی یان غه وڵه کانی کاردا، چ ده شوێنه
زراوو  و دامته ی ئته وره تاقیبکردنتی یتاستایتی و ستزادانتی گته. ر قازاج هێنه

چتاالکتی   هتای ژن و پتیتاو لته کستانتیتی ڕه ئی یته بده مه  ی که رانه به رێوه به
  .ن چاو ناکه ییدا ڕه پیشه

 
ک  سهیالتتی وه مکردنی خۆڕایی ته راهه زگاو فه زراوو داموده پێکهێنانی دامه

کتردنتی  رده روه کتانتی یتاری و پته نتده ڵتبته ی ساوایان و مته و باخچه نگه دایه
ی کتاری  نه کالیه رچاوگرتنی گوشاری یه به له  به  کاندا که که ڕه گه  ساوایان له

رجتی ئتێتستتتادا،  لتومته هته ر ژنان له  سه ناوماڵ و چاودێری کردنی منااڵن له
  لتتتووری لته نگاونانی ژنان بۆ ناو چاالکی ئتابتووری و ستیتاستی و کته هه

 .ن کتتتتتتتتتتتتته ی ختتتتتتتتتتتتێتتتتتتتتتتتتزان ئتتتتتتتتتتتتاستتتتتتتتتتتتان ده وه ره ده
ستتتوپتێ گتیترو  یتاستاڕێستا ده  و قانوون و موو ئه ی هه وه شاندنه ڵوه هه -٣

خۆیی و  ربه ڵ سه گه له ی که  لتووری و ناموسییانه خالقی، که ئه  وتووه دواکه
کتی  کتو هتاوواڵتتیتیته وان وه تتی ئته خسیتیته خۆی ژنان و شه ربه ی سه ئیراده
  رجتۆره ی هته وه شتانتدنته ڵوه هه.   وه نه ڵگادا نایه کۆمه  کسان له ن مافی یه خاوه

رکردن و جێگۆڕکێتی ژنتانتدا، شتووی  فه کۆسپ دانانێک له ڕێگای مافی سه
زووی  زو ئتاره حته ی واڵت، بته وه ره ناوخۆ یان ده کردبێ، له کردبێت یان نه

ئتازادی   ی که و قانوون و یاساوڕێسایانه موو ئه ی هه وه شاندنه ڵوه هه.  خۆی
اڵنیاندا،  ڵبژاردنی کارو هاوه رگ و پۆشاکیاندا، هه ڵبژاردنی جلوبه هه  ژنان له

کتی ژنتان و  یته وه جتیتاکتردنته  رجۆره کردنی هه غه ده قه.   وه نه که سک ده رته به
ی  وه کانتی گتواستتتنته و گوزارو هۆیه وه زراوو کۆڕو کۆبوونه دامه  پیاوان له
. کتانتتدا متتوو ئتتاستتتته هته  اڵو لته فتێتترکتردن و بتتارهتێتتنتانتتی تتتێتکته.  گشتتتی دا

ر  و هته و خوشتکته( االنسه)،( السیده)ک کارهێنانی نازناوی وه کردنی به غه ده قه
و  نامه  کات، له ده  ئاست پیاودا پێناسه  پێی جێوشوێنی له ژن به  نازناوێک که

زگتاو  ستان و دامتوده ده ن کاربه الیه کاندا له سمییه ڕه  وباسه نووسراو و قسه
تێک  خاڵه ده  ر جۆره کردنی هه غه ده قه.   وه کانه تییه تی و تایبه وڵه ده  زراوه دامه
  نتده زگتاو نتاوه سوکار بێت یان دامتوده بێت، چ که  وه ندێکه ر ناوه ن هه الیه له
خستی و عتاتتفتی و  شته  نتدیتیته یتوه تتی و پته ژیتانتی تتایتبته کان له  سمییه ڕه

تی ئامێز،  کی سوکایه یه ڵه مامه  ر جۆره کردنی هه غه ده قه.  کانی ژناندا جنسییه
  زراوه زگتتاو دامتته دامتتوده  ڵ ژنتتانتتدا لتته گتته کستتان لتته و نتتایتته پتتیتتاوستتاالرانتته

  کتان لته کتردنتی نتاوبتردنتی جتنتستی ئتیتنتستانته غته ده قته.  کتانتدا تییته اڵیه کۆمه
کتان و  جتوداستازیتی ئتامتێتزه  موو ئامتاژه البردنی هه.  کانی کاردا ئاگادارییه
کتانتی  رچتاوه کتتتێتب و سته  ژنتان لته  ر بته رامتبته کتان بته تی ئامێتزه سوکایه

وادی خوێندنی پێویستت بتۆ نتیتشتانتدانتی  دانانی مه  مه بری ئه خوێندنداو له 
متکتێتشتی ژن  جیاجیاکانی سته  شێوه  گرتن له خنه کسانیی ژن و پیاو و ڕه یه
ر تتاوان و  سه  ستخستنه زگای پشکنین و ده پێکهێنانی داموده.  ڵگادا کۆمه له 
کانی ئتازاردان و  ته ڵ حاڵه گه کردن له ڵه مامه  ت به کانی تایبه دیسپلینییه  که یه

.ژنتتتتتتتتتان  ر بتتتتتتتتته رامتتتتتتتتتبتتتتتتتتته جتتتتتتتتتوداستتتتتتتتتازیتتتتتتتتتی بتتتتتتتتته   .  
کان بتۆ  تییه وڵه ده  ندیداره یوه زگا په وخۆی داموده وڵی چڕوپڕو ڕاسته هه -١
هتانتدان و .  ڵگادا کۆمه  و دژی ژن له لتووری پیاوساالرانه دژی که بات له  خه
دیتهتێتنتان و  بتۆ بته  ی کته تتیتیتانته وڵته ده  یره زگا غه و داموده هێزکردنی ئه به

  .کتتتۆشتتتن کستتتانتتتیتتتی ژن و پتتتیتتتاو تتتتێتتتده قتتتامتتتگتتتیتتترکتتتردنتتتی یتتته ستتته
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ڕۆڵی تۆڕە کۆمەاڵیەتیەکان لە 
 بەهاری عەرەبی ژنان

 مریەم عادالرحمن 

لەکۆمەڵگە 
دواکەوتووەکان 

بۆ چەند سەدە 
دەبێ ژنان لەبەر 
هۆکارە دینی و 

کەلتوورە 
کۆمەاڵیەتییە 

دواکەوتووەکان 
ڕێگەیان پێنەدراوە 
لە ماڵەوە بڕۆنە 

دەرەوە، وەکو پیاوان و چانسی دۆزینەوەی 
هەر لەبەر ئەو .  ژنانی هاوبیری خۆیان نەبووە

هۆکارە نەیانتوانیوە خۆیان لە شێوەی گروپدا 
لەم سەردەمەی ئێستا دوای .  ڕێکبخەن

هێنانی وەک    فەراهەمبوونی ئەنتەرنێت و بەکار
تۆری کۆمەاڵیەتی لە هەمووشوێنێک و ماڵێک 
و بە بەردەوامی، ژنان توانیویانە تا ڕادەیەکی 
. باش سوود لە تۆڕە کۆمەاڵیەتیەکان وەربگرن
. پەرە بە بیرکردنەوەکانیان بدەن
بەشداریکردنی ژنان لە بەهاری عەرەبی 
خاڵێکی وەرچەرخان بوو بۆ ژنان لەم 

هەروەها .  ناوچانەی ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاست
وەک پالتفۆرمێک هەژمار دەکرێت بۆ بیستنی 

ژنان هەرئەوە نییە باسیان لێوە .  دەنگی ژنان
بکرێ، بەڵکو خۆیان هاتوونەتە مەیدانەکە و 

 . قسە دەکەن، ڕۆڵ دەبینن بۆ گۆڕینی ژیانیان

وەک چۆن لە ئامارەکان دەرکەوتووە 
فەیسبووک و توویتەر لە سەرەتای سێ مانگی 

، ساڵی شۆڕشی بەهاری ٨٩١١یەکەمی ساڵی 
عەرەبی ڕێژەی بەکارهێنەرانی زۆر بەرز 

ژنان توانیان بیرو بۆچوونی نوێ .  بۆتەوە
دواتر ژنانی گەیاندە ئەوەی بتوانن .  هەڵێنجن

بەشداری بەرچاویان هەبێت لە شۆڕشی 
بەهاری عەرەبی و یەکسانی تواناکانی ژنان و 

لەبەر ئەوە دەتوانم بڵێم ژنان .  پیاوان بسەلمێنن
پێناسەیەکی باشی خۆیان کرد لە ڕاپەڕینی 
شۆڕشی بەهاری عەرەبی، بەتایبەتی ئەو 

ژنانەی لە ئاستی خوێندەواری 
٩بۆ الپەڕە   

 ...بەدەست و پەنجەی ڕەنگینی بێریڤان محەمەد نەخشێنراوە


