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هۆزان محمود

فێمینیست بون وه  یان ته نانه ت باسکردن له  
فێمینیزم هیچ کات کارێکی ئاسان نه بوه . پرسی 
ژن و چه وسانه وه  و په راوێزخستنی پرسێکه  که  
سه رده مانێکه دیبه یتی گه وره یله سه ره . ته نانه ت 
زۆرجار بۆته  جێگای موزایه ده ی سیاسی  پارت 
و الیه نه کان وه  یان ده وڵه ته  نه ته وه ی یه کان. 

موزایه ده به  »ئازادکردن« یان ژێرده سته کردنی ژن 
و به ڕوتکردنه وه  یان داپۆشینی ژن، به وه ی که  

ئه م حیزب ده ڵێ من زۆرترم بۆ پرسی ژن کرد له و 
حیزبی تر.وه  ئه م ده سه اڵت ده ڵێ ژنانی ئێمه  به  
مۆرال تن له  دژی ژنی ئه وانی تر، یان بۆ نمونه  

خۆرئاوایی یه کان ده ڵین ژنانی ئێمه  پێشکه وتوترن 
له وانی تر.. وه  ته نانه ت کاتێک ئه مریکا هێرشی 

جه نگی به ده سته وه  بوو بۆ سه ر ئه فغانستان، 
جۆرج بوشی باوک پرسی ژنی به کار هێنا.  ئه مه ی 
کرده  یه کێک له  بیانوه کان بۆ ڕاکێشانی پشتیوانی 

و   بیانوی ئه وه ی ژنان قوربانی ده ستی تاڵیبانن و 
به س ئه مریکا ده توانێت فریاد ڕه سیان بیت. ئیدی 
له م پرۆسانه دا ئه وه ی خاوه نی ڕاوبۆچۆن و ده نگ 

نی یه  ژن خۆیه تی.
 پرسیاری گه وره ی فێمینیسته کان له سه ر 

پله دوی ژن و ڕۆله  جێنده ری یه  دروستکراواکانه له  
کۆمه ڵگادا. به  بنه مای فیکری جیاواز و به رژه وه ندی 

جیاوازه وه  ئه وان توانیویانه  النی که م کۆمه ڵگای 
سه رمایه داری خۆرئاوا شیبکه نه وه . النی که م 
خاوه نی زیاد له  سه د ساڵ کار و لێکۆڵینه وه  

و خه بات له  دژی نۆرمه  باوه کان و پله دووی و 
ژێرده سته یی ژنان بن.دیبا ته  فیکری و سیاسی و 
زانستی یه کان له  ئاستێکی گلۆبالدا به رده وامن و 

ئێمه  لیی بێ به شین.. به اڵم  ئایا ئێمه  )ژنی کورد( 
بۆ له  په راوێزداین؟ هه وڵ ده ده م وه اڵم به م پرسیاره  

بده مه وه  له  کۆتایی ئه م وتاره مدا.
 سه ره تا پێناسه ی فێمینیزم به  گشتی و شه پۆله  

جیاوازه کان و کورته یه ک له سه ر بنه ما فیکری 
یه کانی فێمینیزم باس ده که  م. وه  لێره وه  هه وڵ 

ده ده م بچمه  ناو باسکردنی گرنگی هۆشیاری 
فێمینیستی بۆ تاکی کورد. به  گرنگی ده زانم ئه وه  

بلێم که  فێمینیزم وه ک بزوتنه وه ، فیکر، تێرم 
و تیۆره  له  غه ربه وه  سه ری هه ڵداوه .ئه وه ی 

که  فێمینیسته کان کاری یان له سه ر تێگه یشتنی 
کردوه  له  ڕوانگه ی جیاوازه وه  جیاکاری جێنده ری 

یه، چه وسانه وه ی ژن به هۆی ژن بونی یه وه  . 
وه  پێ یان وایه  که  ئه مه  مه سه له یه کی تایبه ت 

به  تاک نی یه به  ته نها ، به ڵکو ته نراوه  له گه ڵ 
ستره کتوره  کۆمه اڵیه تی و سیستمی سیاسیه كاندا. 
وه  جیاکاری و نه بونی یه کسانی به دی ده که ن  له  

ڕێکخستنی هاوسه رگیری، خانه واده ، منداڵدارای، 
بازاڕی کار، سیاسه ت ، ئابوری ،دین وه  هونه ر و 
به رهه مه  کولتوری یه کان. وه  باوه ڕیان وه هایه  که  
ته نانه ت زمانی ئاخاوتن، دروستکه ری  جیاکاری 
یه  و به رهه م هێنه ری تێرم و ئاخاوتنی دژه  ژنه . 

هه ر بۆیه ش ڕێگا چاره  بۆ یه کسانی مرۆڤه کان 
به تایبه ت هارمۆنایز کردنی په یوه ندی نیوان ژن و 

فێمینیزمه کان و ئێمه  له  په راوێزدا
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پیاو پێویستی به  گۆڕانکاری بنه ڕه تی و کۆمه اڵیه تی 
و سیاسی هه یه  نه ک وه اڵمی تاک. 

لێره وه  ده توانین بڵێین فێمینیزم پێک هاتوه  
له  بزوتنه وه  و ئایدیۆلۆژی جیاواز که  هه وڵی 

پێناسه  کردن وه  داکۆکی کردن له  مافی ژن ده دات. 
تیۆری فێمینیستی که  ده رئه نجامی ئه م بزوتنه وه  
فێمینیستیانه یه  هه وڵی ئه وه  ده دات که  تێ بگات 

له  سروشتی نایه کسانی جێنده ری و ڕه گ و ڕیشه و 
چاره سه ریشی بۆ ده ستنیشان بکات. ئه ویش له  

ڕێگای پرسیار خستنه  سه ر ڕۆڵه  کۆمه اڵیه تی 
یه کانی ژنان، وه  ئه زمونه  جیاکانی چه سانه وه  ی 

ژنان. وه  له  چه ندین بواردا تیۆری گرنگیان به رهه م 
هێناوه  بۆ ئه وه ی هه وڵ بده ن بۆ وه اڵم دانه وه  
و تێگه ێشتن له  و ڕۆله  جێنده ری یه  داسه پاوو 

دروستکراوانه .
ئه وه ی له  نوسینی فێمینیسته کاندا به دی ده کرێ، 
ئه وه یه  که  تا ئێستاش زۆر له سه ر ئه وه  کۆک نین 
که  مێژوی سه رهه ڵدانی فێمینیزم له  که یه وه  بوه .  

هه ندێکیان ده ی گه ڕێننه وه  بۆ سه ده ی حه ڤده  و 
به اڵم زۆرێکیان ده ڵێن له  کۆتایی سه ده ی نۆزده  
و سه ره تای سه ده ی بیسته وه،  له  کات و شوێنی 
جیاوازدا ژنان کارو چاالکی و به رهه می فیکریی 
خۆیان هه بوه . ئارگیومێنتێکی زۆر هه یه  له سه ر 
ئه وه ی له  که ی و کوێوه  سه ریهه ڵداوه  یان کامه  
بزوتنه وه  و چاالکی ژنان وه کو فێمینیزم پۆلێن 

بکرێ.
ئه م دیبه یته  بۆ زۆربه ی کۆنتێکسته کان ده توانێت 

ڕاست بێت، هه روه ك چۆن له  کوردستان تا 
ئێستاش فێمینیزم وه کوو مه دره سه یه کی فیکری 
یان تیۆری ڕه گ و ڕیشه ی خۆی دانه کوتاوه به  

ته واوی . به هه مان شێوه  به  ئاسانی ناتوانین 
ئه و کۆمه ڵه  چاالکی یه ی ڕێکخراوه کانی ژنانی 

کوردستان وه ک فێمینیزمپۆلێن بکه ین... ئه وه ی 
دیاره  پرسی ژن پرسێکی گلۆباله  و به اڵم 

به تایبه تمه ندی لۆکالی خۆیه وه . فێمینیسته کان 
له  خۆرئاوادا توانیو یانه له  بواری فیکر و تیۆر و 

زانست و ده رکه وتن وه کوو بزوتنه وه یه کی سیاسی 
به  سێ شه پۆلی جیاوازدا تێپه ڕن. وه  ته نانه ت 

هه ڵسه نگاندن و ڕه خنه  و کاری مه یدانی و فیکری 

و تیۆری تازه  به رهه م بێنن.،به اڵم هێشتا ئێمه  له  
کوردستان ئه مه مان بۆ نه کراوه .لێره دا به  باشی 

ده زانم بچمه  سه ر باسکردنی ئه و دیباتانه ی له سه ر 
پێناسه  و سه رهه ڵدانی فێمینیزم له  خۆرئاوادا 

هه یه  و دواتر بێمه وه  سه ر شیکردنه وه ی که موکوڕی 
و په راوێزبونی خۆمان له م ڕه وته  فیکری و 

تیۆریانه دا وه  ئه و دیباتانه ی که  له دونیای ئه مرۆدا 
هه یه  له سه ر فێمینیزم و جێنده ر.

 که سانی شاره زا و مێژونوسان له  خۆرئاوادا 
له سه ر به کارهێنانی وشه ی فێمینیزم بۆ پێناسه  
کردنی بزوتنه وه  و چاالکی ژنان ڕای جیاوازیان 

هه بوه . بۆ نمونه  هه ندێک له  مێژوو نوسه  
فێمینیسته کان بۆچونیان وایه  که  ئه م تێرمه  واته  
فێمینیزم هه موو ئه و بزوتنه وه  و چاالکی یانه  ی 

ژنان بگرێته وه  که  بۆ باشترکردنی پێگه و ڕۆڵی ژن 
له  کۆمه ڵگادا هه بوه ، ئه گه ر چی هه ندێکیشیان 
به  خۆیان نه وتوه  فێمینیست. هه ندێکی تر له  

میژونوسه  فێمینیسته کان پێ یان باشه  به م ڕه وته  
بوترێ) پڕۆتۆ فێمینسیت(- واته  ئه وانه ی که  به ر 

له  فێمینیزمی هاوچه رخ له  مه یداندا بون واته  
مه یله و فێمینیستین. 

دیاره  هه ندێکی تر له  مێژوو نوسه کان تێرمی 
فێمینیزم بۆ بزوتنه وه ی فێمینیزمی هاوچه رخ 

به کار ده هێنن له  خۆرئاوادا. که  ئه مه ش بێ ڕه خنه  
نی یه ، چونکه  ئه وکاته  ئیرۆسێنتریک ده بیت و 

ئه زمونی ژنانی ده ره وه ی خۆرئاوا ناگرێته  خۆ.. 
له  ڕاستیدا تێرمی فێمینیزم هه ر له سه ره تای 
ده رکه وتن و به کارهێنانی یه وه  فۆبیایه کی بێ 

وێنه ی دروست کردوه  ته نانه ت له  نێو ژنان 
خۆیشیاندا. یه که م جار ئه م تێرمه  له  هۆڵه ندا 
و فه ره نسا به کار هێنرا له  ساڵی 1872، دوای 

ئه وه ی ژنانی ئه وێ هاتنه  مه یدان و کارو چاالکی 
یان ئه نجام ده دا له  ژێر ئه م ناوه دا. دواتر له  

به ریتانیاله  ساڵی 1890و ئه مریکا 1910دواتریش له  
واڵتانی ئاسیا و ئه فریقا..

ئه گه ر به  کورتی سه یری مێژوی خۆرئاوا بکه ین 
ده بینین که  به  کۆمه ڵێک گۆڕانکاری سیاسی و 

ئابوری و کۆمه اڵیه تی داتێپه ڕیوه . وه  ئه م پرۆسانه  
گۆڕانکاری زۆری به سه ر په یوه ندیه کانی جێنده ردا 
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هێناوه . هه ر له  کاتی که شفکردنی »دونیای تازه » 
و ، سیستمی کۆیله  داری، کۆلۆنیالیزمی ئه وروپی 

و کۆنسێپتی وه کو »نه ژاد« و دروست کردنی 
»خۆرئاوا« له  ئاست ئه وانی تردا. هه روه ها 

دروستبونی ده وڵه تی نه ته وه  و مۆدێرنیته  و »سپی 
بون« وه ک سه روه ی له  دژی ئه وانی تر و پرۆسه ی 

هۆلۆکاست و ده یان پرۆژه ی تری خۆرئاوایی که  
زۆرێکیان خوێناوی و سه رکوتگه رانه  بون. شایه نی 

باسه  ئه م گۆڕانکاری یانه  بزوتنه وه ی سیاسی و 
کۆمه اڵیه تی و فیکری و تیۆری دژ به  خۆی به رهه م 
هێنا. دیاره   گۆڕانکاری به سه ر په یوه ندی یه کانی 
جێنده ر و ڕۆڵ و پێگه ی ژن له  کۆمه ڵگادا به رهه م 

هێناوه .
سه ره ڕای گه شه ی زانستی و فیکری و فه لسه فی  
له  چاخی عه قاڵنیه تدا که  کۆمه ڵێک موقه ده ساتی 

خسته  ژێر پرسیاره وه  له وانه  سه روه ری دین و 
کلێسا. وه  به  دوای ئه وه شدا کۆمه ڵیک دیبه یت 

له سه ر مافی تاک، ئازدی، وه  عه داله تی کۆمه اڵتی 
و برایه تی و یه کسانی و کۆمه ڵیک کۆنسێپتی 

تر. به اڵم له  ناوه رۆکدا ژنان وه کوو موڵکی پیاو 
مامه ڵه ده کران. بۆ نمونه  فه یله سوفی ئینگلیزی 

جۆن لۆک که  به  باوکی لیبرالیزمی کالسیک 
ناوزه د ده کرێ کۆنسێپتی ئازادی و مافێک که  

ئه و باسی لێوه  ده کرد ژنی نه ده گرته  خۆی. الی 
جۆن لۆک بۆ نمونه  پیاو نوێنه ری خانه واده  
بوو وه  ئه و بۆی هه بوو به  نوێنه رایه تی ژن 

قسه  بکات.  ئه وه شمان بیرنه چێت، کەزۆرێک 
له  پیاوه  ڕۆشنگه ره کانی ئه و سه رده مه  دانیان 

به  ماف وئازادی ژناندا نه ده نا. بۆ نمونه  )جان 
جاک ڕۆسۆ( فه یله سوفی فه ڕه نسی سه ره ڕای 

بانگه شه ی بۆ ئازادی مرۆڤ، به اڵم ئه و ئازادی 
یه ی ئه و بانگه شه ی بۆ ده كرد  ژنی نه ده گرته وه . وه  
له باره ی خوێنده واری ژنه وه   ده ڵێت ) ژن پێویسته  

خوێنده وار/په روه رده  بکرێت ته نها بۆ چێژی 
پیاو(. هەروەها نوسه ر و فه یله سوفی به ریتانی 

خاتوو )ماری ویڵستۆنکرافت( که بانگه شه ی 
خوێندنی بۆ ژنان ده کرد،  ڕه خنه ی توند له م 

بیرکردنه وه یه ی ڕاسۆ ده گرێت. وه  له  به رامبه ردا 
خوازیاری خوێندن و ئازادی و کۆمه ڵێک مافی 

ترده بێت بۆ ژنان. هه ربۆیه ش نوسینه کانی 
ئه م خانمه  وه ک بنه مایه ک بۆ شه پۆلی یه که می 

فێمینیستی داده نرێت له  به ریتانیا... 
گرنگی ڕه خنه گرتنی خانمێکی وه ک ماری 

ولستۆنکرافت له وه دایه  که  چالێنجی فه یله سوفێکی 
گه وره ی واک ڕاسۆ ده کات. وه  تێزه کانی له مه ڕ 

ئازادی مرۆڤه وه  ده هێنێته  ژێر پرسیار. ئه مه  
جۆرێکه  له  هۆشیاربونی ژنان به  ماف و ئازادی 

یه کانی خۆیان و پێگه و قودوسیه تی پیاو له  
خانه واده  وکۆمه ڵگادا دێنێته  ژێر پرسیار ته نانه ت 
له  به رهه م هێنانی فیکر و فه لسه فه  و زانستیشدا.

ئه وه ی بزوتنه وه ی فێمینیستی هێنایه  بوون 
ئه و چه وسانه وه یه  بوو که  له  دژی ژنان ئه نجام 
ده درا. وه  جیاکاری یه کی جێنده ری که  له  نێوان 
 Nature( گوتاری سروشت له  به رامبه ر کولتور
versus cultur(  فۆرموله  کراوبوو. به وه ی که  
ژن له  ڕوانگه ی بایه لۆجی یه وه  الوازه  و منداڵ 
به رهه م دێنی وعاتیفی یه  شوێنی ئه و ناوماڵه . 
وه  پیاو به هێزه  و خاوه ن عه قڵه  و ڕاشیوناڵه  
و دروستکه ری کولتوره . واته  ژن گرێ بدرێت 

به  فه زای تایبه تی و پیاویش بۆ فه زای گشتی. 
گۆڕانکاری یه  یه ک له دوا یه که کان له  خۆرئاواداو، 

بونی بزوتنه وه  کۆمه اڵیه تی و سیاسی و مه ده نی 
یه  جیاکان ئه م ڕۆڵه  ترادیشناڵ و داسه پاوانه یان 
هێنایه  ژێر پرسیار،چیدی ئه م ئارگیومێنته  هێنده  

زاڵ نی یه.
بۆ نمونه  گه شه کردنی پێشه سازی بووه  هۆی 

ڕاکێشانی ژنان به لێشاو بۆ ناو کارگه کان. 
چینێکی ژنانی کرێکاری هه ژاری دروستکرد، 

سه ره ڕای کاری زۆر و هه قده ستی که م. له  
ماڵه وه ش چه وسانه وه و ئەرکی  پیاو ومنداڵ 
به خێوکردن وتوندوتیژی به شیان بووە. دیاره  

ژنانێک که  له  چینی بااڵ بوون، ئه وانیش دیسان 
به  شێوه یه کی تر مافه کانیان لێ زه وتکرابوو، وه  

دانپێدانراو نه بووە، بۆ نمونه  مافی میراتگیری 
وتاپۆی خانووبه ره  ومنداڵ به ناویانه وه  

نه بوو. دیاره  ئاین ڕۆڵێکی به رچاوی هەبوو 
له ملکه چکردنی ژنان به  پله دووی له  کۆمه ڵگەدا و 

ڕێگریان له  زۆربه ی بواره کانی ژیاندا. لەبەرئەوە  
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ژنان له  زۆر شیوازی جیاوازدا که وتنه  ته عبیرکردن  
له ژێرده سته یی و بێ مافی خۆیان.سه ره تایه کی 

گرنگ بۆ خه باتی ژنان له  نیو ژنانی کرێکاره وه  
ده ستی پێ کرد، کاتێک که  ژنانی کرێکار له  

ئه مریکا ده ستیان دایه  مانگرتن له  دژی خراپی 
بارودۆخی کارکردنیان. له  سه ره تای سه ده ی 

بیسته وه  ژنانی سۆسیالیست و چاالک توانیان 
ژنانی ناڕازی کرێکار رێکبخه ن له  ژێر کۆمه ڵێک 
داواکاریدا. ده ستکه وته کانی شۆڕشی ئۆکتۆبه ری 

1917ش وه کوو سه ره تایه کی گرنگ هه ژمار ده کرێ 
که  ژنان تیایدا هه م ڕۆڵی گرنگ و ڕابه ری یان 

هه بوو وه  هه م مافه کانیان به ڕه سمی ناسرا. به اڵم 
هاتنه  سه رکاری ستالین و لیدان له  کۆمه ڵێک ماف 
و جێگیربونی کاپیتالیزمی ده وڵه تی و دیکاتۆریه ت 

پاشه کشه ی به  ڕۆڵی ژنان و مافه کانیان کرد. 
مێژوی فێمینیزمی هاوچه رخ ده کرێ دابه ش بکرێ 

به سه ر سێ شه پۆلدا:
فێمینیزم وه ک بزوتنه وه  و وه ک ڕه وتی فیکیری 
و سیاسی پشت به ستووبوه  به  چه ند قوتابخانه ی 

فیکری و ئایدیۆلۆژی یه وه . ئه وان لیبراڵ 

فێمینیزم، مارکسیست فێمینیزم، سۆسیالیست 
فێمینیزم، وه  ڕادیکاڵ فێمینیزم و دواتریش پۆست 

مۆدێرن فێمینیزم بوون و هه ندێكقوتابخانه ی 
تر. ڕیشه و بنه ما فیکری یه کانیان پشتبه ستوو 
بوو به  فه لسه فه ی سیاسه تی لیبراڵی سه ده ی 
18 و 19 که  بیرۆکه ی مافی تاک سێنته ری ئه م 
قوتابخانه  فیکری یه  بوو. فیکری مارکسیستی 
و ڕه خنه ی مارکس له  کاپیتالیزم و بیرۆکه ی 

هۆشیاری چینایه تی که  له  سه ده ی 19دا هاته  بون. 
هه روه ها سیاسه تی دژه  کۆلۆنیالیزمی سه ده ی 

20 و بیرۆکه ی گه شه کردنی نه ته وه یی بون که  له  
لێکۆڵینه وه  ڕه خنه و چاالکی و شیکاری فێمینیستی 

له م دوو سه ده یه دا به دی ده کرێن.
فێمینیزم به سه ر سێ شه پۆلی جیاوازدا دابه ش 

ده کرێن:
شه پۆلی یه که م: ئه م شه پۆله  له  سه ده ی 

نۆزده  و سه ره تای سه ده ی بیستدا ده رکه وت و 
خواسته کانی کورت کرابوه وه  له  داوکاری له مافی 
ده نگدان وهاواڵتی بوون وکۆمه ڵێک مافی سیاسی 

وئابووریدا خۆی ده بینیه وه .ژنانێک که له م 
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بزوتنه وه یه دا چاالک بون به تایبه ت له  به ریتانیا، 
ده که وتنه  به ر لێدان وزیندانیکردن وتوندوتیژی له  

کاتی خۆپیشاندان له الیه ن پۆلیسه وه. 
شه پۆلی دوهه م: له  سه ره تای سااڵنی 1960-
بۆ 1980 کاندا هاته  بون دوای ئه وه ی شه پۆلی 

یه که م کورتی  هێنا. شه پۆلی دوهه م فه زایه کی تری 
 دروست کرد بۆ شیکاری و دیبه یت کردنی بێ مافی 

و ژیرده سته یی ژنان.
ئه م شه پۆله  فێمینیستی یه  که  له دوای جه نگی 
ڤێتنام وساڵه کانی شه سته کانه وه  سه ریهه ڵدا له  

ئه مریکا. ژنان زۆرتر له  دژی جیاکاری جێنده ری 
و ژێرده سته یی و جیاوازی چینایه تی وپیاوساالری 

وه ستانه وه .. ئه وه ی گرنگ بوو له م شه پۆله دا ، 
پشت به ستن بوو به  کۆمه ڵێک ئایدیۆلۆجی و فیکر 

و تیۆری ، زانستی کۆمه ڵناسی، سایکۆلۆژی ، 
ڕه خنه ی ئه ده بی، فه لسه فه . هه روه ها پرس خستنه  
سه ر سێکسیزم و جیاکاری جێنده ری و نایه کسانی 

و ده ست درێژی جنسی. 
که سایه تی ونوسه ری فێمینیست )کارۆل هانیسچ( 

دروشمی ئه وه ی »شه خسی یه  سیاسی یه » یان 
چاکتر وایە بڵیین )ئەوەی کەسیە سیاسیە( 

فۆرموله  كرد،  که  به شێك له  شه پۆلی دووهه می 
فێمینیزم هاوته ریب بوو له گه ڵ ئه م تیۆره .   لێره وه  

گرنگ بووشیکاری ژێرده سته یی ژنان بكرێت و 
پێیان وەهابوو نایه کسانی کولتوری و سیاسی 

ژنان په یوه ندی ڕاسته وخۆیان پێکه وه  هه یه . ژنان 
هه وڵیانده دا مافی خۆیان له کۆنتێکستێکی سیاسیدا 
سه یر بکه ن،  په یوه ستی بکەن به ستره کتوره کانی 
ده سه اڵت وپیاو ساالری وسێکسیزمه وه .  ده ستیان 
بۆ زۆر پرسی گرنگ برد که  پێشتر شه پۆلی یه که م 
ئه م کاره ی نه کردبوو، وه  تیۆریزه ی ژێرده سته یی 

ژن و مانایاکی تریان به خشی به  فێمینیزم. 
دیاره  ئه م شه پۆله ش له گه ڵ کۆمه ڵێک که م 
وکوڕی به ره و ڕووبوونەوە. بۆ نمونه  که وتنه  
به ر ڕه خنه ی ژنانی ڕه ش پێست له  ئه مریکا و 

به ریتانیا و هه روه ها ژنانی هیندی و ئه وانی تر 
که  گوایه  فێمینیزمی خۆرئاوائه زمونه کانی ئه وانی 
له به ر چاو نه گرتوه  که  ئه وان دوو جار چه وساوه  
بوون وه ک ژن و وه ک ڕه ش پێستیش. وه  خۆیان 

که وتنه  تیۆریزه  کردنی ئه زمونه کانی خۆیان و 
قوتابخانه ی فێمینیزمی ڕه ش یان بنیاد ناو لێره وه  
کۆمه ڵیک شیکاریان له سه ر ئه زمونی خۆیان کرد. 

وه  ژنانی هیندی و به ناوباگرینیتان گایاتری 
سپیڤاک و هاورێکانی مه درسه ی سه ب ئالترن 

سته دی یان دامه زراند و وه کوو ژنانی ژێر ده ستی 
کۆلۆنیالیزمی خۆرئاوا له سه ر ئه زمونی خۆیان 

قسه یان ده کرد. له ده ره وه ی ئه و لێکۆڵینه وانه ی که  
ژنانی سپی خۆرئاوا له سه ر ژنانی ئه م ناوچه یه  
به رهه میان هێنابوو وه  وێنایه کی نادروستی له  

ئه زمون و ژیانی ژنان نیشان به  خوێنه ری خۆرئاوا 
ده دا.

شه پۆلی سێهه م: ئه م شه پۆله  له  سااڵنی 1990 
کان دا سه ری هه ڵدا و ئاماژه  بۆ ترێند و ڕه هه ندی 

جیاواز ده کات له  فێمینیزمدا. ئه مه  وه کو به رده وامی 
وه  هه روه ها وه اڵمێک بۆ فه شه له کانی شه پۆلی 
دوهه م سه یرده کرێ.ئه مان پرسه  گه وره کانیان 
که متر بۆ گرنگ بوو و زۆر گرنگیان پێنەدەدا، 

هەروەها که وتنه  تیۆریزه کردنی کۆمه ڵێک چه مک 
و پرسی تر وه کو )ڕه گه ز، سێکسوالیتی، مافی 
که مینه  ، هۆمۆسێکسوالیتی،..هتد(. دیاره  ئه م 

شه پۆله ش چه ندین ترێندی تری له خۆ گرت. به اڵم 
کار و هزری فێمینیسته کانی شه پۆلی دووهه م 

تا ئه م ساته ش گرنگی خۆی هه یه . هه ندێک له  
فێمینیسته کانی ئێستا تیۆره ی ئینته رسێکشناڵیتی 

یان بنیاد نا بۆ ده رباز بوون له م که لێنه  که  
فێمینیزمی پۆست مۆدێرن دروستی کردوه . بۆ نمونه  

به  پێی ئه م تیۆره  تازه یه  ژنان ده کرێ چه وساوه  
بن به ده ست زۆر کێشه وه  له وانه  مه سه له ی چین، 

جێنده ر، نه ژاد، وه  کۆمه ڵێک هۆکاری تر و ناکرێ 
ته نها یه ک الیه نه  سه یری چه وسانه وه  بکرێ. 
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ژنان و چاالکیی مەدەنی

نووسین:شەونم هەمزەیی
چاالکی مەدەنی یەکێک لە رێگاکانی گەیشتن بە 

ماف و داخوازیە سیاسی و کۆمەالیەتیەکانە بە 
ڕێگەیەکی دوور لە توندوتیژی و خوێن ڕشتن.

واتە ئەو کەس و الیەنە سیاسیانەی کە باس لە 
خەباتی  مەدەنی دەکەن هزری ئەوان بۆ گەیشتن بە 

ئامانجەکانیان گرینگیدان بەم چەشنە لە خەبات 
و بردنە پێشی هاوکات لە گەڵ شێوازەکانی دیکەی 

خەباتە و زۆر کەسیش هەن کە تەنیا پشت بەم 
شێوازە لە خەبات دەبەستن.

ئەگەر بۆ ڕابردوو بگەڕێینەوە دەکرێ ئاماژە بە 
چەندین نموونە لە ئاستی جیهانی دا بکەین کە 

چەندین کەسایەتی و الیەن هەوڵیان داوە لە رێگای 
چاالکی مەدەنی بە ویست و داخوازیەکانیان بگەن 
کە بێگومان لەم پێوەندییەشدا ژنان ڕۆڵ و دەوری 

بەرچاویان هەبووە.
لە رۆژی 8ی مانگی مارسى 1857 ى زائینی ، 
ژنانی نیویورک خۆپیشاندانێکى گەورەیان دژى 

چەوساندنەوەى لە ڕادەبەدەر و کارى تاقەت 
پرۆکێنى 12 کاتژمێرى و هەروەها بۆ وەدەست 
هێنانی مافى دەنگدان بۆ ژنان وه ڕێ خست و 

دەنگی خەباتگێرانە و پڕ خرۆشی خۆیان بە 
گوێی هەموو خەڵکی دونیا گەیاند. ئەگەرچى 

داخوازیەکانى ئەوان لەو قۆناغه دا وەدى نەهات 
، بەاڵم سەرەتایەک بوو کە لە بەردەوام بوونى 

خۆیدا ، ئەم رۆژە مەزنەى کردە خاڵێکی گرێنگ لە 
مێژووى خەباتى ژنان لە جیهاندا . 

یه کێک له و ژنه خه باتکارانه ی که زۆربه ی 
ته مه نی ژیانی بۆ خه بات له دژی چه وساندنه 
وه ی ژنان و ده سته به رکردنی مافی یه کسانی 

ژنان ته رخان کرد "کالرا زێتکین" بوو، کالرا 
زێتکین له یه که مینی ئه و ژنانه بوو که خەباتیان 

بۆ دەستەبەرکردنی مافی یه کسانیی ژنان ده کرد.
هەروەها دەتوانین ئاماژە بکەین بە خاتوو رۆزا 

پارکسی خەڵکی شاری مۆنتگمری والیەتی ئەلبامای 
ئەمریکا کە کاری بەرگدروو بوو، رەش پێست بوو.

خاتوو روزا لە )1955/12/1( کاتێک کە سواری 
پاس دەبێت یەکێک لەو ژنانە بوو ملکەچی 

یاسای دەسەاڵتی ناوندی نەبوو، کەدەبوایە رەش 
پێستەکان ئەو کورسیانەی لەسەری دانیشتوون 

بۆ سپی پێستەکان چۆلی بکەن. کە بووە هۆکاری 
دەستگیر کردنی رۆزا، کە دەرئەنجامی بایکۆتی 

پاسەکانی لێ کەوتەوە و، چەندین چاالکیی 
مەدەنی لە الیەن رەش پێستەکان وەڕێ خرا 

کە یەکێک لەم چاالکیانە بڕیاریاندا کە سواری 
پاسەکان نەبن و بە پێیان هاتووچۆ بکەن. کە 

ئەمەش بووە هۆی ئەوەی بەشێک لە شوفێرەکان 
کارەکانیان لە دەست بدەن و بەم جۆرە ملمالنێکی 

دوور لە توندوتیژی بۆ پیادەکردنی مافی مرۆڤ 
دەستی پێ کردو لە سالی 1956 دادگای بااڵی 

ئەمریکا یاسای جیاکردنەوەی رەش و سپی بە 
پێشێل کردنی دەستوور دانا.

بە ئاوڕدانەویەک لە ئێران، بە هۆی ئەوەی 
کە بە درێژایی مێژوو ئەو دەسەاڵتانەی کە 

هاتوونە سەر کار، کەش و هەوایەکی ئازادانەو 
دیموکراتیکیان نەبووە کە کاروباری خەڵکی 

واڵتەکەیان بەڕێوە ببەن.
دەسەاڵت هەر ناڕەزایەتییەکی ئاشتیخوازانەو 

مەدەنیی خەڵکی، بەتوندترین شێوە وەاڵم 
داوەتەوە، بەاڵم خەڵکی مافخوازی ئێران هەوڵی 
ئەوەیان داوە بە درێژەدان بە چاالکی مەدەنی ، 

ناڕەزایەتی خۆیان بەرامبەر بە دەسەاڵت بنوێنن و 
بتوانن بەشێوەیەکی ئاشتیخوازانە و بە کەمترین 

تێچووی مادی و مەعنەوی، کاریگەری زیاتر بخەنە 
سەر ناوەندی دەسەاڵت.

ئه گه ر ده هه ی 70 ی هه تاوی به قوناغێکی 
ده سپێک بزانین بۆ گه شه ی خه بات وچاالکیی 

مه ده نیانه له رۆژهه اڵتی کوردستان به شێوه ی 
به رباڵو و شوێندانەر، به ئاوڕدانه وه یه کی خێرا 

دێته ده ستمان که له چوارچێوه ی ده سه اڵت و 
سیاسه تی کۆماری ئیسالمی نیشان له به رزبوونه 
وه ی ئاستی وشیاری و ویستی کۆمه اڵنی خه ڵکی 

کورده. 
دوابه داوی  هاتنە سەرکاری رێژیمی کۆماری 

ئیسالمی له ئیران، ڕێگه ی هه رچه شنه جموجۆڵی 
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سیاسی و مه دهنی و فه رهه نگی داخرا. به اڵم له 
سه رده مێکی هاتنە سەرکاری رێفۆرمخوازەکان  

به هاتنه ئارای که شێکی به نیسبه ت سااڵنی 
ngo پێش خۆی کراوه تر، کۆمەڵێک ڕێکخراو و

ناحووکمی ئاتنە ئاراوە . که له زۆر باره وه 
کاریگه ریی وشوێندانەرییان لە سه ر بیرو هزری 

کۆمه ڵگه دانا کە چاالکانی ناوخۆی رۆژهەاڵتی 
کورستان بە باشی لەم دەرفەتە کەڵکیان وەرگرت و 
توانییان ئاڕاسته یه کی نوێ  به خواست و ویستی 
میللی و فه رهه نگی کورد له ڕۆژهه التی کوردستان 

ببه خشن.
لەم پێوەندییەدا ئەنجومەنە ئەدەبی و فەرهەنگی 

و کۆمەاڵیەتی و ژینگە پارێزییەەکان رۆڵیکی 
بەرچاویان لە کاریگەری و شوێن دانان لە بیرو 

هزری تاکەکانی کۆمەلگادا هەبوو.
بێ گومان له م بزاڤه دا هاتنه مه یدانی کچان 
و ژنان له ئه وپه ڕی به ربه ستی کۆمه اڵیه تی 

وسیاسی ناکرێت نادیدە بگیرێت کە دەتوانین بڵێن 
بە بەشداری بەرچاویان پشکی شیریان بەرکەوت. 
لەگەڵ ئەوەی ژنان جگە لە کێشەی سیستماتێکی 

دەوڵەتی لەگەڵ چەندین کێشەی کلتوریی داخراوی 
کۆمەڵگا دەست و پەنجە نەرم دەکەن. بەاڵم توانیان 
ئەوە بسەلمێنن کە گەیشتن بە ئاسۆیەکی روون بە 

بێ بەشداری و هاوبەشیی ژنان بەدی نایەت.
ئەمرۆکە رۆلی بەرچاوی ژنان لە چاالکیە 

جەماوەری و مەدەنیەکانی رۆژهەالت، لە هەموو 
بوارەکانی ئەدەبی و فەرهەنگی و ژینگەپارێزێ و 

هتد، سەلمێنەری ئەو راستیەیە کە ژنانی کورد لە 
ئێراندا چیتر بە نیسبەت چارەنووس و گەیشتن 
بە مافەکانیان کەمتەرخەم نین و بە شێوەیەکی 

ئاکتیڤ لە مەیدان دان.
دەتوانین بڵێین کوردستان پێشەنگی چاالکی 

مەدەنییە کە بێ شک هیچ یەکێک لەم چاالکیانە 
بێ بەشداری و ڕۆڵی بەرچاوی ژنان بەڕێوە 

نەچووە.  وەکو نموونەی هەنووکەیی دەتوانین 
ئاماژەیەک بکەین بە بەرخۆدانی ژنانی کوردستان 

بۆ بەدەستهێنانی مافەکانیان کە دژی یاساکانی 
کۆماری ئیسالمی وەستانەوە. ژنان و کچانی کورد 
لە رۆژهەاڵتی کوردستان لە زۆرێک لە بوارەکانی 

ئەدەبی، فەرهەنگی، ژینگەپارێزی و وەرزشی و 
جموجۆڵی خوێندکاری و بەشدارییان لە خەباتی 
سیاسی نەتەوەیی لە ریزی هێزە سیاسییەکاندا 

دەرکەوتنی بەرچاویان هەیە. 
لەم پێوەندییەدا ئاماژەدان بە هاتنە مەیدانی 

کچان و ژنانی شاری مەریوان لە بوارە 
جۆراوجۆرەکان دا جێی دڵخۆشی و هیوا هومێدە 

کە یەکگرتووانە و بە شێوازێکی مەدەنی و 
جەماوەری هاتوونە مەیدان. بۆ نموونە بەشداری 
بەرچاویان لە هەوڵە ژینگە پارێزییەکان، شانۆی 

سەر شەقام و راوەستان بەرانبەر بە فتوایەکی 
کۆنەپەرەستانی پیشنوێژی ئەم شارە بەرانبەر بە 
دووچەرخەسواریی کچان، نیشانەی چاالکبوون و 

لەمەیداندا بوونی ژنان و کچانی ئەم شارە هەردەم 
پێشەنگەیە.

 کەمپەینی “سێشەممەی بێ ماشێن” لە 
ماوەی چەند ساڵی رابردودا هەوڵێکی چاالکانی 

ژینگەپارێزیی مەریوان بووە بۆ رێزگرتن لە ژینگە 
و هەوای خاوێن. کە بەشداریی بەرینی کچان و 

ناڕەزایەتیی کچانی دوچەرخەسواری ئەم شارە کە 
بۆ دژایەتی بەرانبەر بە قسەکانی ئیمام جومعەی 
شار، دەسەالتدارانی تورە کرد، تا دوا جار هێزە 
ئینتزامیەکان بەرەنگاری ئەو هەنگاوە مەدەنییە 

بوونەوە و پێشیان بە بەشداریی ژنان لەو 
کەمپەینەدا کرد.

 سەبارەت بە گرینگیی چاالکی و به شداری ژنان 
له ڕێکخراوه مه ده نییه کان، ده توانین بڵێین؛ 
هه ستانه وه ی ژنانه له سه ر ئیراده و ویستی 

خۆیان بۆ گه شه ی فه رهه نگ و هونه رو هه روه 
ها هێنانه سه رشه قامی داواکارییه ڕه واکان  به 

شێوه ی مه دهنیانه.
ڕێژی به شدرایی  ژنان و کچانی کورد لە 
شێوازەکانی خەباتی مەدەنی لە ڕۆژهه اڵتی 

کوردستان دڵخۆشەکەر و جێی هیواو هۆمێدە. بەالم 
پێویستە زیاتر لەوە خۆیان دەربخەن و بیسەلمێنن 

کە لە خەبات دژ بە کۆنەپەرەستی و سیاسەتی 
سەرکوت و داپڵۆسین دا شان بەشانی پیاوان 

خۆیان بە خاوەن ئیرادەو باوەڕ بە بەختەوەری 
دەزانن.
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هەرچەندە زاراوەی مرۆڤ, هەر دوو ڕەگەزی 
نێر و مێ دەگرێتەوە، لە سەرەتای مێژووە ئەو 
دووانەیە وەک دوو توخمی جیاواز و دژ بەیەک 

سەیر کراون و باس و لێکۆڵینەوەیان لەسەر 
کراوە، جا گەرچی هێندێک لە مێژووناسان و 

ئەنتروپۆلیژستەکان سەرەتای چاخەکانی مێژوو، 
بەسەردەمی زێڕینی ژن دادەنێن وکۆمەڵگاکان بە 

ناوی کۆمەڵگای دایک ناوزەد دەکەن، بەاڵم دوای 
ماوەیەکی کەم خەنجەر و شمشیرو دارەدەستی 

پیاو، ئەو دەسەاڵتە لە ژن بە زۆری زۆردار 
دەستێنێتەوە وتا ئەو ساتە وەختەش لە زۆر 

کۆمەڵگا و کلتوردا، ئامادە نییە دەست بەرداری 
ئەو پایە و مەقامە نێرساالرییەی خۆی بێت.

بێگومان کۆمەڵگای کوردەواری خۆشمان لەم 
بۆچوون و دیاردەیە بەدەر نەبووە، بەاڵم بەبێ 
ڕییایی و چاوبەست کردن، لە دێرینەوە ژنانی 

کوردەواری، بەهەوڵ و خەباتی خۆیان توانیویانە 
پێگەیەکی شکۆدار و جوامێرانە بۆخۆیان ساز 
بکەن. ئەمەش مانای ئەوە نیيە، ئەو مەقام و 

پێگەیە بە خۆشی وئاهەنگ گێران وەدەست هاتبێ، 
بەاڵم هەرچۆنێک بێ ئەوان کەسایەتی خۆیان بە 

شێوەیەک لە میژوودا تۆمار کردووە کە تەواو 
جیاوازن لەگەڵ ئەو ماف و ئەرکانەی ژنان لە 

کلتوورەکانی دراوسێدا هەیان بووە.
لە زۆر ناوچە و دەڤەر و هەرێمی کوردستاندا، 

ژن خاوەن دەسەاڵتی سەربازی و فەرمانرەوایی 
دیوەخان ومەقام بووە. ڕۆژهەاڵت ناسەکان 

پیش کوردەکان, شایەتی  بۆ زیرەکی و بوێری 
و ئازایەتی و دەستڕەنگینی ژنی کورد دەدەن. 
تەنانەت ئایینەکانیش سەرەرای ئەو هەموو 
دەسەاڵتە ڕۆحی و ماددیەی کە هەیان بووە، 

نەیان تووانیوە بەگشتی ژنی کورد بەم شێوە ڕا 
بێنن وەك خوازیار بوون، هەر بۆ نموونە لە هێچ 
سەردەمێکدا لە هەموو کوردستاندا ژنی الدێی عەبا 

و چارشێو و چارۆگە بەسەر نەبووە و هەمیشە 

وەک پیاو ڕەفتاری کردووە ومامەڵەی لەگەڵدا 
کراوە.

لە سەدەی بیستەمدا، لەگەڵ گۆڕانکارییە 
مەزنەکانی بوارەکانی ژیان وکۆمەڵگا لە ڕووی 
فیکری و ڕۆشەنبیری و سیاسی و کۆمەاڵیەتی 

ئابوورییەوە، لەگەڵ دەسپێکی سەردەمی شۆڕش 
و ڕاپەرین وخەبات لە پیناو ئازادی وسەربەستی 

مرۆڤ و نیشتمان، ژنانیش بە گوێرەی کات و 
شوێن, ئەندامێکی کارای ئەم گۆڕانکارییانە بوون و 

ڕۆڵیان لە هی هاوڕێ پیاوەکان کەمتر نەبووە.
لە هەموو پارچەکانی کوردستان ئەوان نەک هەر 

وەک پشتیوان و پشت وپەنا، لە تەک پیاوەکان 
کەوتنە کارو کۆمەک کردن، بەڵکو،هەمان ڕۆڵی 

پیاویان وەرگرتوە و ئەو چەکەیان کردؤتە شان کە 
باوک و براو هاوسەرەکانیان لە شانیان كردووە. 

بۆیە ژنی کورد وەک پیاوی کورد لە زیندان و 
بەندیخانەکانی حکومەت و ڕێژیمە داگیرکەرەکانی 

کوردستان، جەسوورانە ڕووبەرووی دوژمن 
دەبوونەوە ولە هەرچوارپارچەی کوردستان، ژنی 

کورد لە تەنیشت باوک و برا و هاوسەرەکەی، 
چۆتە سەر کورسی سێدارە و مێژووی کوردایەتی 

پڕ سەروەریی و سەربڵندی بۆخۆیی و نەتەوەکەی 
تۆمار کردووە و ڕیزبەندی ناوی ژنانی شەهیدی 
کورد، هیچ لە ریزبەندی ناوی پیاوانی شەهیدی 

کورد کەمتر نییە، ئەگەر لە هێندیک شوێندا 
پتریش نەبێ.

ئەوەی لیرەدا دەبێ ڕۆشنایی بخرێتەسەر و 
جوانتر بەدیار بخرێت، نرخاندن و بەرزڕاگرتنی 

پێگەی ژنی کوردە لەم چاخە نوێیەدا کە تەواو 
جیاوازی هەیە لەگەڵ سەرجەم چاخەکانی 

پێشووتر.ئەم سەردەمە بە زانستی تەکنۆلۆژیا و 
هێزی دەسەاڵتی سیاسی و وزەی هزر و مەعریفەی 
هاوچەرخ بەرێوە دەچێ. وەسیلە و ئامراز و چەک 

و تفاقی شۆڕش و خەبات و تێکۆشان گۆڕاون. 
خۆشبەختانە ژنی کورد زۆر بە هۆشیاريی و 

شارەزاییەوە لەگەڵ ئەو گۆڕانکارییە خێرایانەی 
سەردەم هەنگاوی ناوە و پێیان ئاشنا بووە.

ئەوەی دەیخوێنێتەوە مەدح و ستایش 

چاخێکی نوێی ژنایەتی و پێشمەرگایەتی لە کوردستاندا
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وپێداهەڵگوتن نییە، بەڵکو بەراستی, وحەقیقەتی 
هەست پێکراوە. ژنانی کورد لە زۆربەی خوێندنگا 

و پەیمانگا و زانکۆکانی واڵتانی رۆژئاوای 
پێشکەوتوو، پێشەنگ و ڕابەڕن، خاوەنی 

بڕوانامەی بااڵ وشارەزای تەکنەلۆژیا وزمانزانی 
باشن. ئەمانە هەمووی بەخێر و قازانجی 

نەتەوایەتی بۆ کوردستان و کۆمەڵگای کوردەواری 
دەگەرێتەوە. تەنانەت لە هەر چوار پارچەی 

کوردستاندا سەرەرای هەموو کۆت و پێوەند و 
سندم و زنجیرێک، ژنانی کورد زۆر زیرەکانە 

خۆیان بە تەکنۆلۆژیای سەردەم ئاشنا کردووە، 
وەک چۆن لە شاخ و کەژەکاندا چەک بەدەست 

دیفاع لە خاک و نەتەوە دەکەن، ئەوە لە ڕێگەی 
میدیا و ئینتەرنێت و کاری ئەدەبی هەمان شەڕ 
دەکەن و لە زۆربەی بوارەکانی میدیاکاری وەک 

ڕۆژنامە نووسی و بێژەر و هونەرمەند وچاالکوان، 
ڕۆڵی بەرچاویان هەیە. لە تۆڕە کۆمەاڵیەتییەکان 

ونووسین و پەخشکردنی کتێب و گۆڤار و 
ڕۆژنامە، جێ پەنجەیان دیارە.لە کایە ئیداری 
و فەرمانڕەواییەکاندا وەک کارمەند و بەرپرس 

و کارگێرو کاربەدەست سەرکەوتووانە کارو 
بەرپرسایەتیی خۆیان جێبەجێ دەکەن.

ژنانی کورد لە ئیمرۆ، وەک مامۆستا و دکتوور 

و پەرەستار و کارمەند وئیشکەر، هاتوونەتە 
گۆرەپانی خەبات, ئەوە جگە لە ئەرکە کلتووری 

و خێزانی و کۆمەاڵیەتیەکانی سەر شانیان لە 
دایکایەتی و پەروەردە کردن و خزمەتکردنی 

هاوسەرو میوان و ماڵداری کردن و بەڕێوەبردنی 
ئیش و کاری ڕۆژانەی ماڵ.

بەڕاستی ئەم چاخە نوێیەی ئەم هەزارەیە بۆ 
ژنی کورد، وەکو ژن و پێشمەرگە و مرۆڤ زۆر 

قورس و گران و دژوارە، بەاڵم جوانيی و پیرۆزيی 
و شکۆداريی ئەو ژنانە لەوەدایە کە بۆ دۆست 
و دوژمن، بەبەر چاوی میدیاکانی جیهانەوە 

سەلماندیان کە لە نێو هەموو ژنانی دونیادا، 
ئیمڕۆ نووخبەیەک لەوان هەیە پێیان دەلێن ژنانی 

کوردستان کە لە ژنایەتی و پێشمەرگایەتیدا، 
تاجی زێرینیان ناوەتە سەری خۆیان. ئەمەش 

بە ئارەقە و فرمێسک و خوێن و رەنج وخەباتی 
خۆیانە.ئەو خوێن و خەباتەی کە تەنیا وتەنیا 

خۆیان دەتوانن پێشکەشی واڵتەکەیان و مرۆڤایەتی 
بکەن.

لێتان پیرۆز بێ چاخی نوێی ژنایەتی و 
پێشمەرگایەتی... ژنانی ئازاو نازداری کوردستان.



45No Womens january2017 ١١

   

نووسین:شلێرمەحموودی
قسەکردن لەسەر ژن و کێشەی ژن و هەست کردن 

بە ئازارەکانی ژن و باوەڕهێنان بە مافەکانی لە 
الیەن تاکەکانی کۆمەڵگەوە یەکەمین دەروازەیە 

بۆ چارەسەرکردنی مەسەلەیەکی دێرینی مێژووی 
مرۆڤایەتی کە ئەویش مەسەلەی ژن و پێشێلکردنی 

مافەکانییەتی ، دەرک پێکردن و هەستکردن و 
داکۆکیکردنیش لە کێشەی ژن و هەوڵدان بۆ بەدیهێنانی 

مافەکانی تەنها لە ئەستۆی ژن خۆی دا نییە و بە 
تەنها بە هەوڵ و کۆششی ئەویش چارەسەر ناکرێت، 
بەڵکو دەبێت سەرجەم تاکەکانی کۆمەڵگا لەم ئەرک و 
هەوڵەدا بەشداربن، ژن لە دێرینترین سەردەمەکانەوە 
لە کارکردن دا لەگەڵ پیاو بەشداری کردووە، الیەکی 

هەموو ئەو کارانەی هەڵگرتووە کە پەیوەندییەکی 
توند و تۆڵی بە ژیانی خێڵەکی و خێزانییەوە هەبووە 
و لە هەموو ناوچەکانی سەرزەوی دا ژن فاکتەرەکەیە 

و یەکەمینییەکانی باڵوبوونەوەی کۆمه ڵیک مرۆڤ 
بووە، ئەگەر ڕۆلی ژن نەبووایە له  کارکردن و 
رێکخستی کاروبارەکانی خیزان دا پیاو بەتەنها 

نەیدەتوانی ڕێگا وشوێنی خۆی لەسەر زەوی ببرێت 
یان ئاشکرای بکات. بۆ پیاوان ڕابردووترین چەک 

بووەو قەڵغانێک بووە لە بەهێزترین قەڵغانەکان، 
هاندەرێک بووە لە هاندەرە یەکەمیینەکان. یەکەمین 
جوتیاری سەر زەوی بووە، چون ئاشکرای کردووە 

چۆن دانەوێڵە دەڕوێت و بەر دەدات، ئەمە لە جیهانی 
کۆن دا. بناغەی یەکەمینی بووە لە جیهانی نوێ دا، 

جێگای سەرسوڕمانیش نییە لە دۆزینەوەی ئاگر و 
دانانی شێوازەکانی کشتوکاڵ بوونه  هۆی دامەزراندنی 

شارستانییەتی ئێستا، ژن بەدوای هانگاوەکانی 
پێشکەوتن دا ڕۆیشتووە و هاوکاتبووە لەگەڵ هەوڵ 

و کۆششی پیاو بۆ گەیشتن بە مەدەنییەت. ژن بە 
درێژایی چەندەها سەدە ئەوەندە بەدەست توندوتیژی 
پیاوە وه  نااڵندوویەتی کە لە ئەژمار نایەت. بۆیەکم 

جار ژن لە مێژوو دا بۆ داواکردنی مافە ڕەواکانی 
خۆی بەرەنگاربوونەوەیەکی بەرفراوانی ژنانی دژی 
نایەکسانی و دادپەروەری دژی ژنان کە مێژووەکەی 

دەگەڕێتەوە بۆ 8 ی مارسی 1857 هاتنە سەر شەقام. 
ژنانی کرێکار لەکارگەی ڕستن و چنین بەمەبەستی 
زیادکردنی نرخی زەحمەتەکانیان و کەمکردنەوەی 

کاتژمێری کارکردنیان، ڕێزگرتن لە کەرامەتیان لەگەڵ 
بەرەنگاربونەوەی توندی پۆلیس ڕوبەڕوو بوونەوە، 

بەاڵم تێکۆشانی ژنان لەو ڕاستایەدا و هاتنەدەنگی 
ژنانی واڵتانی ئەوروپا لەگەڵ بەفەرمی ناسینی ڕۆژی 

8 مارس لە کۆنفڕانسی دووەمی ئینتەرناسیۆنال 
سوسیالیست دا داخوازییەکانی ژنان دەچێتە قاڵبێکی 

ترەوە و هەم لە ئاستی جیهان دا، لەئاکام دا ئەو 
بەردەوام بوونەی بووە هۆی ئەوەی کە لەساڵی 1975 
دا ڕێکخراوی نەتەوە یەکگرتوەکان 8 ی مارسی وەک 

ڕۆژی جیهابی ژنان دیاری کرد. دیاریکردنی 8 ی مارس 
یەکێکە لە دەسکەوتە مێژووییەکانی تێکۆشانی ژنان. 

سەڕهەڵدانی بزوتنەوەی ژنانی کورد مێژووی دەسەاڵت 
و ڕامان و بیرکردنەوە و زانستخوازی ژنی کورد لە 

ڕووی مێژوییەوە پێش ژنانی عەرەب کەوتووە، بەاڵم 
لەبەر ئەوەی کورد بایەخی بە مێژووی ژن نەداوه  
گرانترین شت لێکۆلینەوەیە له  بارەی ژنی کورد 

چونکە هیچ سەرچاوەیەک دەست ناکەوێت کە پشتی 
پێ ببەسترێت و بمانگەیەنێت بە ڕاستییەکان، بەاڵم 

دەتوانین بڵێین لەگەڵ دروست بوونی بزوتنەوەی 
سیاسی و کۆمەاڵیەتی و زانستی و فێمینیستەکان 

دا بەر لە جەنگی جیهانی یەکەم و دواتریش ئەوەی 
ژنی کورد کردوویەتی جێگای سەرسوڕمانە، لەناو 
نەتەوەیەک دا کە نەخوێندەواری و باری خێڵەکی 

و فیودالیزم باڵی بەسەردا کێشابێت و ژن بتوانێت 
بگات بەو ئاستە بەرزەی فه رمانڕەوایی زانست و 

سیاسەت، ئەو توانایەی ژنی کورد لەوکاتە دا گەڕیدە 
ئەوروپیەکانی ئەوەندە سەرسام کردووە کە چەندین 
لێکۆلینەوە و بەدواداچونیان لەسەر کردووە و بەرز 
نرخاندوویانە. میژووی کورد سەدان ژنە شۆڕشگێرو 
خاوەن هەڵوێست و ڕوشنبیر و دانا و خوێندەواری 
لەخۆ گرتووە،لەوانەش عادیلەخانم، ولیەم خانی 

ئەردەالن، خانزادی میری سۆڕان ، عەپسەخانی نەقیب 
... کە بەشێک لەو ژنانی دوای مردنی مێردەکانیان 
فەرمانڕەوایی میرنشینەکانیان گرتۆتە ئەستۆ. ژنی 

کورد لەگەڵ بزوتنەوەی ژنانی جیهان دا خاوەن 
ڕێکخراوی ژنانە بووە لەدوای شەڕی یەکەمی جیهان 

و لە ساڵی 1919 بۆ یەکەم جار بە پێی زانیارو و 
سەرچاوەکانی مێژوو یەکەمین ڕێکخراوی ژنانی 
کورد لە ئەستەمبوڵ دامەزرێنراوە، کۆمەڵێک لە 

هاوسەرانی پیاوانی ناودار و ڕۆشنبیرو لە به هاری 
1919 کۆمەڵەی پێشخستنی ژنانی کوردیان دامەزراند، 

ئەرک و خەباتی ژن بۆ ڕزگاری نەتەوەیی 
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ڕێکخراوێکی تر لە ڕۆژهەاڵت دامەزرا ئەویش یەکیەتی 
ژنانی دێموکڕاتی کوردستانە و لە 15 ی مارسی ساڵی 
19٤5 لەسەر دەستی دامەزرێنەری کۆماری کوردستان 
وشەخسی پێشەوا قازی محمد دامه زرا. سەرەتا ئەو 

رێکخراوە بەناوی یایان دامەزراوە، یەکەم بەرپرسی 
خاتوو مینا قازی هاوسەری پێشەوا قازی محمد 

بووە. دامەزراندنی یەکیەتی ژنان بەر لە 70 ساڵ 
و لە هەناوی کۆمەڵگایەکی پیاو ساالر ژنان هەم 

ئیزنی خوێندن و چوون بۆ قوتابخانەیان پێدرابوو، 
تەنانەت ڕێگایان پێدرابوو لە ڕێگەی تەشکیالتی 
تایبەت بە خۆیان گۆڕەپانی سیاسی و خەباتیان 

بۆ وااڵ کرا، هەر ئەو ستارتەش بوو کە ئەوکات بۆ 
خەباتی ژنان ڵیدرا و پشتیوانی لێکراو ژنان توانیان 

لە ڕۆژهەاڵتی کوردستان لە شکڵی جۆراوجۆردا لە 
مەیدان دابن. بەشێکی بەرچاو لە نەتەوەی جیهان کە 

ئیستا خاوەن دەوڵەت و سەروەرین لە ئاکامی قوربانی 
و لێبڕاوی ژنان لە پڕۆسەی خەبات و ڕزگاری دا به  
ئامانج گەیشتوون. سووربوونی ژنانی ئەو نەتەوانە 

بریتی بووە لە ڕادانی داگیر کەر و گەڕاندنەوەی 
ئاو و خاکی نەتەوە بۆ خاوەنه  ڕاستەقینەکانی. لە 

مێژوو دا بە هەزاران ژنی قارەمان و شۆڕشگێر هەڵکه  
وتوون کە بەشێکی دیاریان لە نەتەوەی ئێمەن، لەو 

سەردەمەی کە ژنە سەرکردەیەک هەڵکەوتووە هەم 
بزوتنەوەی ڕزگاری خوازی تین و گوڕی بەخۆیەوە 

بینیوە هەم بزاوتەکە زیاتر کەوتووەتەبەر سەرنجی 
گشتی. باشوری کوردستان یەکێکە لەو نموونانەی 

کە دەبێت هەموو ژنە کوردێک لە هەر چوار پاڕچەی 
کوردستان بارودۆخی خراپی ژنان بەر لە ڕزگاری 

باشووری کوردستان و ئالوگۆڕەکانی پاش حکومەتی 
کوردستان لە ژیانی ژن لەو بەشەی واڵتەکامان 

لەبەرچاو بگیردرێت. بە سەرنجدان به  ئاستی 
بەرەوپێشچوونەکانی ژنان لە هەموو بوارە کۆمەاڵیەتی 

و ئاینی و کلتوریەکان ........هتد. ژنان لە خەبات 
و داکۆکی کردن لە پرسە نەتەوەیەکان نکۆڵی و 

درێغیان نەکردووە، ژنانی پێشمەرگە شان بە شانی 
پیاوان لەسەنگەرەکانی پاراستنی کوردستان دا گیان 
دەبەخشن. وەبەردەوام ئامادەی خەباتن .کردنەوەی 

دەیان خولی کادری وسەربازی لەالیەن حکومەت 
والیەنە پەیوەندیدارەکانیش بەلگەی حاشا هەڵنەگرن 
لە بەشداری و بە ئەرکی خۆزانینی ژن لە خەبات بۆ 
ئازادی نەتەوەکەی. ژنان لە رۆژئاوای کوردستان دا 
هێزی تایبەت بەخۆیان هەیەو ئەو خەباتەی ئەوان 

دەیکەن لە هەموو رووەکانەوە شانی داوە لە خەبات 
و خۆراگری پیاوان لە ناوچەکەدا دژی داگیرکەرو 

بێگانه . پێویستە لەسەر ژنان درێژه  بەو ئەرکە بدەن کە 
لەگەڵ پیاودا پێی هەڵساون و بەردەوامیش نوێیگەری 
و داهێنانی تێدا بکەن. ژنان لەناو ماڵ و فەرمانگەکان 

دا هه مان خەبات و ئەرک جێ بەجێ دەکەن کە 
پیاوان پێێ هەڵدەستن، ئەوەی جیاوازە و دەبینرێت 
تەنها لە ڕێژەی بەشداریکردنیان دایە،لە ناوەند و 

فەرمانگەکان دا. ناتوانین خەباتی ژنان تەنها لەوەدا 
کۆبکەینەوە کە لەبەرەی جەنگ دا شان بە شانی پیاو 
دەجەنگێت، بەڵکو پەروەردەکردنی نەوەیەکی هوشیار 

و تەندروست لەژێر ناوی دایکایەتی دا گەورەترین 
خەباته ، خۆڕاگرییەکانی ژنێک لە غیابی مێردەکەی دا 
پەروەردەکردنی منداڵەکانی بە فرۆشتنی گیای بەهاری 
و کارەکەری لە ماڵ دا بۆ پەیداکردنی بژێوی خۆی و 

منداڵەکانی دەیکات گەورەترین خەباتە، چاوەڕوانی و 
دانبەخۆداگرتنی ژنانی بێ سەرپەرست و پاشماوەکانی 

جەنگ و ئەو نەهامەتیانەی بەسەر کورد دا هاتوون 
ئەگەر زیاتر نەبێت لە خەباتی چەکداری هیچی کەمتر 
نییە. کەوایە ژنانی کورد دەبێت خەبات لە پێناو پرس 

و مافە تایبەتییەکانی خۆیان گڕێبدەن لە پێناو ڕزگاری 
و سەربەخۆیی و بەدەوڵەت بوونی کورد. ئەوڕؤژەی 
کورد واڵتەکەی لە ژێر دەستی رزگاری دەبێت، ئەو 

ڕۆژەی دەوڵەت دەسەاڵتی نەتەوەی دادەمەزرێ و دەبێتە 
خاوەن سەروەری، ڕۆژی سەرەتای هاتنەدی ژنی 

کوردە.
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سروه  فه تاحی
ره نگه  بۆ زۆربه ی ئێمه  مه سه له ی »توندوتیژی 
له  چوارچێوه ی ماڵێدا« جۆرێک له  پێشێلکردنی 

مافی مرۆڤ بێ. به اڵم هه ن که سانێكیش که  تا 
ئێستا ده رکیان به و باسه  نه کردوه  و زۆر به  

ئاسانی به  په نای دا گوزه راون. بنه ماڵه  وه ک 
سه ره کیترین رێکخراوی کۆمه ڵگه یه ک پێناسه  

ده کرێ. له  بنه ماڵه دا هه ر ئه ندامێک رۆڵی تایبه تی 
خۆی هه یه  و وا چاوه ڕوان ده کرێ که  به  باشی 

به ڕێوه ی ببات. به  درێژایی مێژوو ئه و باسه  نه وه  
به  نه وه  هاتوه  که  ئه رکی سه رشانی پیاوه  که  له  

بواری ئابوورییه وه  بنه ماڵه که ی دابین بکات و 
هه روه ها ئه منییه تی ماڵ و بنه ماڵه که ی له  سه ر 
شان بێ و ژنانیش ئه رکیان تێرکردنی پیاو له  

بواری سێکسییه وه  و کاری نێو ماڵ و منداڵداری و 
میوانداری بووه  و منداڵه کانیش ئه رکی کارکردن و 

خوێندنیان له  ئه ستۆیه  و له  هه مانکاتیشدا له  ژێر 
چاوه دێری گه وره کانی ماڵێدا ده بن.

له  کۆمه ڵگه  دواکه وتووه کان به تایبه ت ئه و 
کۆمه ڵگه یانه ی که  ئایینین و ئایین ده سه اڵتداره  

یان له و کۆمه ڵگه یانه ی که  ماره یی و ئه و پووڵه ی 
که   کاتی هاوسه رگیری به  بنه ماڵه ی کچه که  ده ردێ 

زیاتر پیاوساالری به دی ده کرێ و پیاوان وه کوو 
حاکمێکی دیکتاتۆر له گه ڵ ئه ندامانی بنه ماڵه  

هه ڵسووکه وت ده که ن. پیاوان ده سه اڵتی ته واویان 
به  سه ر ژن و منداڵه کانی خۆیان دا هه یه  و هه ر 
بۆیه  کارکردن و چۆنیه تی کارکردنی ئه وان له  

الیه ن باوکیان بۆیان دیاری ده کرێ و به  سه ریان 
دا ده سه پێ. له  الیه کی دیکه وه  توندوتیژییه کی که  
به رده وام له  کۆمه ڵگه  دواکه وتووه کاندا به رامبه ر 

به  ژن ده کرێ و هیچ کاتیش وه ک توندوتیژی 
نێوی نابه ن »ده ستدرێژی سێکسی له  چوارچێوه ی 

ژیانی هاوبه ش دایه »، تا کاتێک که  پیاو له  
بواری ئابووری و ئه منییه تییه وه  ژن دابین ده کا 

ئه و ژنه  مافی »نا« کوتنی له  کاتی سێکس دا نیه  
و »ده ستدرێژی سێکسی له  ژیانی هاوبه ش«دا 
نه ک ته نیا له گه ڵی ئاشنا نین به ڵکوو به  مافی 
خۆشیانی ده زانن که  هه ر کات بیانهه وێ له گه ڵ 

ژنه که یان پێوه ندی سێکسیان هه بێ.
ئه و رۆڵ و ئه رکانه  که  به  مافی بنه ماڵه  داندراوه  

راسته وخۆ بۆته  یاسا و مافی تاکه کان و به شێک 
له  کلتوور. بۆ نموونه  له  هاوسه رگیریدا له  

توندوتیژی له  چوارچێوه ی ماڵێدا
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زۆربه ی کۆمه ڵگه کان مافی ته اڵق به  پیاو دراوه ، 
واته  پیاو هه ر کات که  بیهه وێ له  ژنه که ی جیا 
ده بێته وه  یان ژنێکی دیکه  دێنێته  نێو ژیانییه وه  
و له و حاڵه تانه دا نه  ته نیا هیچ که س ناتوانێ 
به  پێشێلکه ری مافی ژن ناوی ببا به ڵکوو هیچ 

یاسایه کیش نیه  که  به ره نگاری بێته وه . له  
الیه کی دیکه وه  کاتێک که  ژنه که  له  به رانبه ر ئه و 
کرده وه یه ی دا راوه ستا ئه وه  نه  ته نیا پشتیوانی 

لێ ناکرێ له  الیه ن یاسا و ده وروبه رییه وه  به ڵکوو 
به  ژنێکی باش و به ماڵدار ناوی نابه ن و تاوانباره  

به وه یکه  خۆی ئه و به ستێنه ی خولقاندوه  که  له  
الیه ن پیاوه وه  توندوتیژی له گه ڵ بکرێ.

له  سه ره تای ده یه ی 1980ی زایینی، دوای 
لێکۆڵێنه وه  و به دواداچوونێکی زۆر توندوتیژی 
بنه ماڵه یی هاته  ریزی پێشێلکردنی مافی مرۆڤ 
و هه وڵ درا ئه و شێوه  له  توندوتیژییه  بچێته  

چوارچێوه یه کی تایبه ت به  خۆی و یاسای تایبه ت 
به  خۆی بۆ دیاری بکرێ.  له  ئێستادا ئیتر 

توندوتیژی بنه ماڵه یی له  زۆربه ی کۆمه ڵگه کان 
دا ناسراوه  و له گه ڵ شێوه کانی که م و زۆر 

ئاشنایه تییان په یدا کردوه . ناسینی ئه و شێوه  
له  توندوتیژی و له  قاودانی بووه  هۆکارێک 

که  یاساگه لێکی تایبه ت بۆ ژنان و مندااڵن که  
قوربانیانی سه ره کی توندوتیژی بنه ماڵه یین 

داندرێن و پشتیوانیان لێ بکرێ. چاالکانی 
مافه کانی مرۆڤ به تایبه ت له و بواره  هه وڵی 

ئه وه یان ده دا که  یاساکانی تایبه ت له و پێوه ندییه دا 
جێگری یاساکانی حاکم به  سه ر کۆمه ڵگه کاندا 

بکه ن، چوون پێیان وابوو ئه و یاسایانه  وه اڵمده ری 
ئه و توندوتیژیانه  نین که  له  الیه ن پیاوانه وه  

ده کرێ و هه اڵواردنی ره گه زی تێیدا روون و 
ئاشکرایه . چوونکه  له  هه موو بوارێکدا ژنان له  

الیه ن پیاوانه وه  دابین ده کرێن هه ر بۆیه  زۆربه ی 
ژنان بۆ ئه وه یکه  ئه و سه رپه نایه  له  خۆیان تێک 

نه ده ن بێ ده بگی هه ڵده بژێرن و یان ئه گه ر زمانیان 
به  سکااڵ کراوه  ئه وه  له  الیه ن کۆمه ڵگه  و یاساوه  

ته رد ده کرێن. هه ر بۆیه  چاالکان هه وڵی ئه وه یان دا 
که  یاسای تایبه ت دابندرێ که  پشتیوانی له  ژنان 

بکرێ له  هه موو بوارێکه وه ، وه کوو )دابین کردنیان 
له  بواری ئابووری و سه رپه نا و ئه منییه ت و...(.

یه که مین به ڵگه یه ک که  له و پێوه ندییه دا له  الیه ن 
رێکخراوی نه ته وه  یه کگرتووه کانه وه  ئیمزا کرا له  

ژێر ناوی )به یاننامه ی سڕینه وه ی توندوتیژی دژ 
به  ژنان بوو( که  له و به یاننامه یه دا توندوتیژی 

بنه ماڵه یی یه کێک له  جۆره کانی توندوتیژی 
پێناسه  کرا. له و به یاننامه یه دا زۆر به  راشکاوانه  

داوایان له  حکوومه ته کان کرد چه نده  به رپرسن 
له  به رانبه ر پاراستنی ئه منییه تی هاوواڵتیان له  
شوێنه  گشتییه کان تا ئه و راده یه ش به رپرسه  له  
پێکهێنانی ئه منییه ت له  نێو بنه ماڵه دا. هه روه ها 
داوایان له  ده سه اڵتداران کرد که  یاسا ئایینی و 

کلتووری و دواکه وتووه کانی زاڵ به  سه ر کۆمه ڵگه  
نابێ هیچ ته داخولێکیان له و پێوه ندییه دا هه بێ، 

چوون هۆکاری سه ره کی له  پێوه ندی له گه ل 
تونده تیژی دژ به  ژنان له  کلتوور و ئایین 

سه رچاوه  ده گرێ.
توندوتیژی له  چوارچێوه ی ماڵێدا یان 

توندوتیژی بنه ماڵه یی شێوه یه کی تایبه ت له  
توندوتیژی پێناسه  ده کا. بکه رانی ئه و شێوه  له  

توندوتیژی هه لسووکه وتی تایبه ت به  خۆیان 
هه یه  و زیاتر بۆ سه رکۆنه کردن و ئازاردانی 
به رامبه ره که یان که  له  زۆربه ی حاڵه ته کاندا 

پیاوان به رامبه ر به  ژنان ده یکه ن ئه نجام ده درێ. 
تایبه تمه ندییه کانی توندوتیژی بنه ماڵه یی 

جیاوازی له گه ڵ توندوتیژی ره گه زی هه یه  به اڵم 
ئه گه ر له  الیه ن یه کێک له  ئه ندامانی بنه ماڵه وه  
توندوتیژی ره گه زی هاته  ئاراوه  ئه وه  ده ه چێته  

چوارچێوه ی توندوتیژی بنه ماڵه یی، له  هه ر حاڵدا 
تایبه تمه ندییه کانی توندوتیژی ره گه زی زیاتره  و 

ده چێته  چوارچێوه یه کی به رینتره وه .
له  هه ر کۆمه ڵگه یه ک به  شێوه یه ک توندوتیژی 
بنه ماڵه یی پێناسه  ده کرێ و له  کۆمه ڵگه یه ک بۆ 

کۆمه ڵگه یه کی دیکه  جیاوازی هه یه . ئه گه ر له  
هه ندێک له  کۆمه ڵگه کان جیاوازی دانان له  نێوان 
منداڵی کوڕ و کچ هه اڵواردنی ره گه زی به  ئه ژمار 

بێ یان رێگری له  خوێندنی کچ بچێته  خانه ی 
توندوتیژییه وه  له  هه ندێک له  کۆمه ڵگه کان به  

شێوه یه ک له  سوننه ت و کلتووری بنه ماڵه یی به  
ئه ژمار دێ و زۆر به  ئاسایی سه یر ده کرێ.

هه ر شێوه یه ک له  توندوتیژی وه کوو )فیزیکی، 
دیسکۆرسی، دڵپیسی، خستنه  ژێرچاوه دێری و...( 
ده چێته  ریزی توندوتیژی بنه ماڵه یی و ئه و که سه ی 

ئه و توندوتیژییانه ی به رامبه ر کراوه  له  الیه ن 
یاسای مافی مرۆڤه وه  پشتیوانی لێ ده کرێ. به اڵم 
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به داخه وه  له  زۆربه ی واڵتانی رۆژهه اڵتی ناوه ڕاست 
نه  ته نیا هیچ یاسا و رێسایه ک بۆ ئه و شێوازه 
له  توندوتیژی دانه ندراوه  به ڵکوو به شێکیش له  
کلتووری ئه و کۆمه ڵگه یه  پێناسه  ده کرێ. ئه گه ر 

پیاوێک به رده وام له  نێو کۆڕی خزمان و بنه ماڵه دا 
زمانی زبر و گاڵته  نسبه ت به  ژنه که ی به  کار بێنێ 
و بیشکێةێته وه  ئه وه  نه ک ته نیا وه ک توندوتیژی 

سه یر ناکرێ به ڵکوو ئه و پیاوه  به  مافی خۆی 
ده زانێ که  به  هه ر شێوه یه ک پێی خۆش بێ له گه ڵ 
ژنه که ی هه ڵسووکه وت بکا، وه کوو ئه و قسه یه ی 

که  به داخه وه  به  به رده وامی له  کۆمه ڵگه ی ئێمه  گوێ 
بیستی ده بین )ژنی خۆمه  چۆنم پێ خۆش بێ وای 

له گه ڵ هه ڵسووکه وت ده که م، ژنی منی ده بێ وا 
بکه ی، ژنی منی چۆنم ویست تۆش ده بێ ئاوا بی 
و...( ئه وانه  ته نیا نموونه یه کی زۆر بچووکن له  

ئه و توندوتیژییانه ی له  چوارچێوه ی ماڵێدا ده کرێ 
و زۆربه ی هه ره  زۆری به  بێده نگی ده مێةێته وه .

زۆر جار ئه و توندوتیژییانه  ئامانجێکی تایبه تی 
له  پشته  و به  مه به ستی راگرتنی که سی قوربانی 
که  ده یهه وێ کارێک ئه نجام بدا له  رێگای ئازار 
و ئه شکه نجه ی جسمی یان ره وانییه وه  ده کرێ 

ته نیا بۆ ئه وه ی رێگه  له  ئه نجام دان یان ته تبیق 
دانی قوربانی له گه ڵ داخوازییه کانی ئه و که سه ی 
که  توندوتیژی ئه نجام ده دا ده کرێ. بکه رانی ئه و 

توندوتیژییانه  به  هه ر شێوه یه ک بێ ناهێڵن 
که سی قوربانی له  ده ره وه ی ماڵێ داوای یارمه تی 

بکا. ئه ویش له  زۆر رێگا که ڵک وه رده گرێ 
وه ک ترساندی له  ئابرووی، بێ متمانه  کردنی 

به رانبه ره که ی نسبه ت به  خۆی )قوربانی(، 
به ستنه وه ی قوربانی له  بواری ئابووری، کۆنترۆڵ 

کردنی هاوڕێیانی و نه چوونه  ده رێی قوربانی به  
بێ خۆی و... 

به داخه وه  له  واڵتانی ئێمه  که  ژن زۆر له  
ئابرووچوونی ترسێندراوه  به و شێوه یه ی که  

پێویسته  ئه و توندوتیژییانه  له  قاو نادرێن، به 
تایبه ت له  الیه ن دایکانی ئێمه وه  ئه و شێوازه  له  

توندوتیژی ئێستاش به  بێ ده نگی ماوه ته وه .
                     



بەفرانباری٩٥ ١٦ژمارە ٤٥

نووسین:نارین .الف

ئێستا با بزانین باوه ڕه  خۆرافییه کان له  ژیانی 
خه ڵکدا هه میشه  ده وری تێکده رانه یان هه یه  یا 

هێندێک جار ئه نجامی باشیشیان ده بێ؟
هێندێک جار خۆرافات و بۆچوونه  خۆرافییه کان 
ده بن به  هۆی دڵخۆشیی خه لک، به  واتایه کی دیکه  

مرۆڤه  خۆرافاتییه کان پێیان وایه  هێزێکی غه یبی 
هه یه  که  یارمه تیی ئه وان ده دا. ئه وه  مه سه له یه که  
که  تا ئێستاش نه سه لمێندراوه  و که س ئاگای له  
راست بوون یان پێچه وانه ی ئه م ئیدیعایه  نییه ، 
چونکی له  پشت بۆچوونی مرۆڤه کاندا، هێزێکی 

سه یر و سه مه ره  به  شاراوه یی ماوه ته وه .
بۆ نموونه  له  وانه یه  تا ئێستا هه ستتان 

به  وه  کردبێ که  جلو به رگ یان که رسته یه کی 
تایبه ت به ختی باشی بۆ ئێوه  هێنابێ، له م کاته  

دایه  که  ئێوه  به  له  به ر کردنی ئه م جلوبه رگه  
یان هه ڵگرتنی ئه م که رسته  تایبه ته،  بیرۆکه ی 
باش له الی خۆتان دروست ده که ن و خۆتان له  

نیگه رانی و دڵه راوکێ به  دوور ڕاده گرن، به اڵم با 
ئه وه شمان له  یاد نه چی که  هێندێک جار ئه م جۆره  
بۆچوونانه  ده بن به  له مپه رێک له  به رده م هه وڵ و 

هه نگاوی باش و به جێ.
بۆچوونه  خۆرافییه کان ده توانن ده وری 

خراپیشیان له  ژیانی ئێمه دا هه بێ، چونکی ترس 
له  خۆرافات ژیان له  هێندێک که س تاڵ ده کا و 
گرژییه کی زۆر به  دوای خۆیدا دێنێ، بۆ وێنه  

ژماره ی 13 که  به  ڕای هێندێک که س ژماره یه کی 
نه حس و به دشوومه  به  ڕاستی کێشه ی بۆ هێندێک 

که س خوڵقاندووه .
ئه م که سانه ی که  زیاتر هۆگری بۆچوونه  

خۆرافییه کان ده بن، له  بواری که سایه تییه وه  چ 
تایبه تمه ندییه کیان هه یه ؟

هه ر چه ند ئاستی زانیاریی خه ڵک که متر 
بێ و زۆرتر به پێی بیر و باوه ڕه  خۆرافییه کان 

هه ڵسوکه وت بکه ن، به  هه مان ڕادده ش په ره  
سه ندنی خۆرافات زیاتر ده بێ، له  بابه ت 

تاکه کانه وه  متمانه  به خۆ نه بوون و هه ست به  

ته نیایی کردن و له  بواری کۆمه اڵیه تیشه وه  سست 
بوون له  بنه ما ئایینییه کاندا، وه ک هۆکاری 

سه ره کی په ره  سه ندنی خۆرافات ئه ژمار ده کرێن.
به  شێوه یه کی گشتی ئه م که سانه  ی که  زیاتر 

تووشی نیگه رانی و دڵه ڕاوکێ ده بن، زۆر ئاسانتر 
تووشی باوه ڕه  خۆرافییه کان دێن به اڵم ئه م 

که سانه ی که  کۆنتڕۆڵی بۆچوون و هه سته کانی 
خۆیان ده که ن، به  ڕێژه یه کی که متر ڕوو له  

خۆرافات ده که ن و هه ڵسوکه وتی مه نتقیتریان به  
نیسبه ت ڕووداوه کانی ده وروبه ریان ده بێ.

به  گشتی زۆربه ی ئه م که سانه ی که  پێبه ندی 
باوه ڕه  خۆرافییه کان ده بن، که سانێکن که  له  بواری 

که سایه تییه وه  زۆر الوازن، به  شێوه ی پێویست 
متمانه یان به  خۆیان نییه ، به  به رده وامی له گه ڵ 

دڵه ڕاوکێ و نیگه رانی ده سته و یه خه ن، ئه م که سانه  
که سانێکن که  پشت به خۆیان نابه ستن و وێنایه کی 

باشیان له  خۆیان نییه. 
ژنان زیاتر ڕوو له  خۆرافات ده که ن یان پیاوان؟

به  شێوه یه کی گشتی ژنان زیاتر له  پیاوان 
هۆگری بۆچوونه  خۆرافییه کان ده بن، ژنه کان 

زیاتر تووشی دڵه راوکێ ده بن یان النی که م 
ده توانین بڵێین هه ر ژنانن که  زیاتر به  هۆی ئه م 

نیگه رانییانه ی که  هه یانه  په نا بۆ راوێژکار و 
پسپۆڕی ده روونی ده به ن.

هه رچه ند ئاڵوگۆڕی  که سایه تیی مرۆڤه کان 
ده ورێکی گرینگیان له  پێک هاتنی خۆرافاتدا نییه ، 
به اڵم به ڵگه گه لێک هه یه  که  ده یسه لمێنن ئه گه ر به  
نیسبه ت که سانی ئاسایی زیاتر دڵه ڕاوکێتان هه بێ 

ئه گه ری ئه وه  یه کجار زۆرتره  که  زیاتر ڕوو له  
خۆرافات بکه ن.

سه رچاوه ی کۆنتڕۆڵی ده روونی ده توانێ 
هۆکارێکی گرینگ بێ بۆ خۆرافاتی بوونی 

مرۆڤه کان، ئه گه ر له  ده روونی خۆتاندا 
سه رچاوه یه کی باشتان بۆ کۆنتڕۆڵ کردنی 

خۆتان هه بێ، ئه و کات باوه ڕ ده که ن که  ئێوه  
بۆخۆتان به رپرسی هه موو ڕووداوێکی ژیانتانن، 

به م قه ناعه ته  ده گه ن که  ئه وه  بۆخۆتانن که  
چاره نووسی خۆتان دیاری ده که ن و ده توانن ببن 

به  هۆکاری سه رهه ڵدانی ڕووداوگه لێک که  به  

باوەرە خورافییەکان
بەشی2
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باشترین شێوه  ڕێگه ی ژیانتان بگۆڕێ، به اڵم 
ئه گه ر سه رچاوه ی کۆنتڕۆڵ کردن له  ده روه ی 
هزری خۆتاندا بێ وا بیر ده که نه وه  که  ئه وه  

ڕه وتی ژیانه  که  ڕووداوه کانتان بۆ هه ڵده بژێرێ 
و بۆخۆتان هیچ ده سهه اڵتێکتان به  سه ر ژیانی 

خۆتاندا نییه  که  ئه وه ش بۆچوونێکی ته واو 
هه ڵه یه .

به م پێیه  ڕوون و ئاشکرایه  ئه م که سانه ی که  
سه رچاوه ی کۆنتڕؤل کردنیان له  ده ره وه ی هزری 
خۆیان دایه ، زۆرتر له  که سانی دیکه  خۆرافاتی 

ده بن، هۆکاره که شی ئه وه یه  که  ئه م که سانه  
ده یانهه وێ زیاتر به سه ر ژیانیاندا زاڵ بن.

باوه ڕه  خۆرافییه کان چ کاریگه رییک له  سه ر 
ژیانی که سانی خۆرافاتی داده نێن؟

هه ست به  ئه منیه ت و متمانه  کردن گرینگترین 
سووده  که  له  ڕێگه ی خۆرافاته وه  به  نسیب 

که سانی خۆرافاتی به دی ده کرێ، به اڵم خاڵی 
جێی سه رنج ئه وه یه  که  ئه م هه ستانه  هه موویان 

درۆن و هیچ بنه مایه کیان نییه ، چونکی گرینگترین 
ده ره نجامی هۆگر بوون به  بۆچوونه  خۆرافییه کان 

ده بێته  هۆی دوور بوونه وه ی که سانی خۆرافاتی 
له  راستییه کانی ژیان. 

ئه م که سانه ی که  ڕوو له  خۆرافات ده که ن، 
چونکی له  ئاکامدا به  هیچ نه تیجه یه ک ناگه ن 

تووشی ناهومێدی ده بن، به اڵم کێشه که  کاتێک 
قووڵتر ده بێته وه  که  به  هه ڵکه وت یان به  هۆکاری 

جۆراوجۆر گرفتی ئه م که سانه  چاره سه ر بکرێ، 
هه ر ئه م بارودۆخه ش ده بێته  هۆی ئه وه ی که   ئه م 

که سانه  له سه ر بۆچوونه  خۆرافییه کانی خۆیان 
سوورتر بن و زیاتر پێداگرییان له سه ر بکه ن.

که سانی خۆرافاتی له  ژیانی هاوبه شی خۆیاندا 
تووشی کێشه ی چۆن ده بن؟

خۆرافاتی بوونی تاکه کان له  ژیانی هاوبه شدا 
ده ره نجامی خراپ و قه ره بوونه کراوی لێ 

ده که وێته وه ، زۆر جار ده بینرێ یه کێک له  
هاوسه ره کان که  ده زانێ شه ریکی ژیانی باوه ڕی 

به  خۆرافات هه یه ، دژایه تی له گه ڵ بۆچوونه کانی 
ده کا، ئه م دژایه تییانه  به ره به ره  ده بن به  شه ڕ 

و نێوان ناخۆشی و له  ئه نجامدا کاریگه ری 
ده خاته  سه ر ژیانی هاوبه شی ژن و مێرده کان به  

شیوه یه ک که  شیرازه ی ژیانیان هه ڵده ته کێنێ.
بۆ نموونه  بیروڕا جیاوازه کان له  نێو بنه ماڵه  
و به  تایبه ت له  نێو هاوسه ره کاندا شتێکی حاشا 
هه ڵنه گره ، به اڵم که سێک که  بڕوای به  خۆرافات 
هه بێ ده سبه جێ پاش ده مه قاڵه یه کی بنه ماڵه یی 

په نا بۆ نووشته  و جادوو ده با و هه وڵ ده دا 
له م ڕێگه وه  کێشه ی خۆی چاره سه ر بکا، له  

حاڵیکدا که  ڕێگه چاره ی باش و گونجاو ئه وه یه  
که  کاتێک له  هۆکاری مه سه له یه ک تێ ناگا په نا 

بۆ راوێژکارانی خێزان ببا و داوای یارمه تی له  
پسپۆڕانی ده روونناسی یان ده روون پزیشکه کان 
بکا تا به  شیوه یه کی مه نتقی ڕێگه  چاره یه ک بۆ 
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گرفتی خۆی بدۆزیته وه .
له  نێو ئه م که سانه دا که  بۆ چاره ی گرفته کانیان 
ڕوو له  راوێژکارانی خێزانی ده که ن، تا چ ئاستێک  

شوێن پێی خۆرافات ده بیندرێ؟ 
زۆربه ی ئه م ژن و پیاوانه ی که  بۆ چاره سه ری 
کێشه کانی خۆیان ڕوو له م ناوه ندگه له  ده که ن، 

که متر شوێن پێی خۆرافات له  ژیانیاندا ده بیندرێ، 
به م حاڵه ش که سانێکی وا هه یه  که  سه ره رای 

خۆرافاتی بوون، به اڵم داوای یارمه تی له  
پسپۆڕانی ده روونناسی و شاره زایانی ئه م بواره  

ده که ن.
له  زۆر حاڵه تدا ئه م ژن و مێردانه ی که  ڕوویان 

له و ناوه ندانه  کردووه ، هۆکاری کێشه کانی خۆیان 
بۆ  وه به رچاو نه گرتنی بیرۆکه کانی کۆمه ڵگا 

گه راندۆته وه ، بۆ نموونه  ڕه خنه ی ئه وه یان له  
یه کتر گرتووه  که  گوێیان به  کات و ڕۆژی ماره  
بڕین و زه ماوه ند کردن نه داوه  و کات و ڕۆژێکی 

خراپ و به دشوومیان بۆ ئه م مه به سته  دیاری 
کردووه ، یان به  هۆی چاوپیس بوونی یه کێک 
له  خزمه کانی بووک یان زاوا، چاوه زار کاری 

لێ کردوون و کاریگه ریی خراپی له  سه ر ژیانی 

هاوبه شیان داناوه .
هیچ هیوایه ک به م مه سه له  هه یه  که  که سانی 
خۆرافاتی بتوانن ده ست له م بیرۆکانه  هه ڵبگرن؟
یه کێک له  تایبه تمه ندییه کانی خۆرافاتییه کان 

ئه وه یه  که  ئه وان به  به رده وامی پێیان وایه  
ڕووداوگه لێک له  ده ره وه ی ڕه وتی سرووشتیی 
ژیاندا دێته  پێش که  مرۆڤ به  هیچ شێوه یه ک 

ناتوانێ به  سه ریاندا زاڵ بێ. له  وه ها بارودۆخێکدا 
که سانی خۆرافاتی هه وڵ ده ده ن ته سلیمی ئه م 

ڕووداوانه  بن و ئه م بارودۆخه ش وایان لێ ده کا 
زیاتر په نا بۆ بۆچوونه  خۆرافییه کان ببه ن.

یه کێکی دیکه  له م هۆکارانه ی که  په ره  به  باوه ڕه  
خۆرافییه کان ده دا که  وه ک »ده روووونناسی 

به هێزکراو« باسی ده که ن، به  واتایه کی دیکه  ئه م 
که سانه  له  هه ڵسوکه وته کانی خۆیاندا به هێزتر 

ده بن، یانی ئه گه ر بیرۆکه یه کی خۆرافی له  هزری 
که سێکدا پێک هاتبێ و له  الیه کی دیکه شه وه  
به  هۆی وه به ر چاو نه گرتنی هێندێک بابه ت 

ڕووداوگه لێکیش هاتبێته  پێشێ، هه ر ئه وه نده  
به سه  تا مرۆڤی خۆرافاتی سه رهه ڵدانی ئه م 

ڕووداوه ش به  بڕوا خۆرافییه کانییه وه  ببه ستێته وه، 
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ئه م بارودۆخه ش ده بنه  هۆی پێک هاتن و به هێز 
بوونی بۆچوونه  خۆرافییه کان. 

چونکی ئه م شێوه   هه ڵسوکه وته  به  جۆرێک له  
تێکچوونی ده روونی و دڵه ڕاوکێ داده نرێ و بیر و 

هزری ئه م که سه  سه رقاڵی ئه م دیارده یه  ده بێ، 
به  به رده وامی له  زه ینی خۆیدا ده یهێنێ و ده یبا. 
له  ڕه فتارده رمانییه کاندا هه وڵ ده درێ له  ڕێگه ی 

بنبڕ کردنی هه ستیارییه کانه وه  به  شێوه یه کی ڕێک 
وپێک هه ڵسوکه وتی نه شیاوی ئه م که سانه  له  

سه رهه ڵدانی خۆرافاتدا کۆنتڕۆڵ بکرێ و به ره به ره  
ئاستی هه ستیار بوونی ئه م که سه  به  نیسبه ت 

خۆرافات که م ده بێته وه . 
شێوازی نۆژه ن کردنه وه ی بیرۆکه کانیش 

میکانیزمێکی دیکه یه  که  هه وڵ ده دا تاکی تووشبوو 
له م مه سه له  ئاگادار بکاته وه  که  هیچ پێوه ندییه ک 

له  نێوان دیارده کانی ده ره وه ی هزری خۆی و 
باوه ڕه  خۆرافییه کاندا نییه  تا چی دیکه  ئه م که سه  

سوتفه ی ڕوودانی کارێک به  بوونی خۆرافات 
نه به ستێته وه  و تووشی دڵه ڕاوکێ و شڵه ژان نه بێ. 

چۆن ده توانن ڕێگری له  په ره  سه ندنی باوه ڕه  
خۆرافییه کان له  نێو خه ڵکدا بکه ن؟

په ره  سه ندنی باوه ڕه  خۆرافییه کان له  
کۆمه ڵگادا به  دوو جۆر دێته  ئاراوه ، سه ره تا به  
هۆی هۆگرییه  ده روونییه کان که  به  سه رنجدان 

به  بوونی کۆمه ڵێک تایبه تمه ندیی ڕووحی و 
ده روونیی هه ر کام له  تاکه کانی کۆمه ڵگا، ئه وان 
ئاماده ی قبووڵ کردنی خۆرافات ده بن. له  وه ها 

بارودۆخێکدا سه ردانی ڕاوێژکاری ده روونی و 
تێپه ڕ کردنی خوله کانی ده رمان کاریگه ریی 

باشیان ده بێ.
جۆری دووهه م به  هۆی که مته رخه م بوونی 

ناوه نده  فه رهه نگییه کان له  کۆمه ڵگادا دێته  ئاراوه  
و له  ئه نجامدا ده بێته  هۆی ئه وه ی که  نه  ته نیا 
ئه م دیارده یه  بنبڕ نه کرێ، به ڵکوو به  تێپه ڕینی 
کات به  شێوه یه کی زۆر به هێز له الیه ن خه ڵکه وه  

به های بۆ داده نرێ.
له م کاتانه دا ڕاگه یه نه  گشتییه کان ده توان 

وه ک کلیلێکی ئاڵتوونی له  هه وڵی کردنه وه ی  
ئه م ده رگا داخراو ه دا دابن و ئاستی زانست و 

فه رهه نگی تاکه کانی کۆمه ڵگا له م باره وه  به رز 
بکه نه وه  و ده ورێکی گرینگ له م مه سه له دا بگێڕن.

له  به شی فێرکاری و فه رهه نگسازیدا، هه رچه ند 

ئه م فێرکارییانه  له  ئاستی خوارتر دابن کاریگه ری 
باشتریان ده بێ، به اڵم ده بێ به  زمانێکی تایبه ت 
به  خۆیان و زۆر سادده  و ساکار باسیان بکرێ 

به  مه رجێک که  ئامانجی ئه م هه واڵنه  له الی 
خه ڵک ڕوون و ئاشکرا بێ، بۆ نموونه  ده بێ 

په روه رده  و بارهێنان له  ته مه نی جۆراوجۆر و له  
ئاستی خوێندنی جیاواز و له  چوارچێوه ی کتێبه  

ده رسییه کاندا هه وڵی ئاگادار کردنه وه ی قوتابییان 
به  نیسبه ت خۆرافات و ده ره نجامه  خراپه کانی ئه م 

بیرۆکه  چه وتانه  بدا.
له  نێو زانکۆکانیشدا به م پێیه  که  ئاستی بیر 

کردنه وه ی خوێندکاران به رزتره ، له  ڕێگه ی 
به ڕێوه بردنی کۆڕ و کۆبوونه وه کان الیه نه  

خراپه کانی خۆرافات شی بکرێته وه و  باس له  
کاریگه ریی خراپی ئه م بیرۆکانه  له  ژیانی خه ڵکی 

کۆمه ڵگادا بکرێ و توێژی الوی لێ ئاگادار 
بکرێته وه .

له  کۆتاییشدا به م پێیه  که  دایکان و کچانی 
الو زۆرتر  تووشی ئه م حاڵه تانه  ده بنه وه ، 

کاربه ده ستانی پێوه ندیدار له  ناوه نده  
فه رهه نگییه کان ده توانن به  به ڕێوه بردنی 

کۆبوونه وه  و بانگهێشت کردنی پسپۆڕانی 
ده روونناسی یان ڕاوێژکارانی بنه ماڵه  باس له  

مه سه له ی خۆرافات و ده ره نجامه  خراپه کانی ئه م 
دیارده یه  له  ژیانی خه ڵکدا بکه ن و له م بواره دا 

زانیاریی پێویست به  بنه ماڵه کان به  تایبه ت ژنان 
بده ن که  زیاتر ده بن به  قوربانیی ئه م بۆچوونه  

اڕاستانه  و پێویسته له م بواره دا  فه رهه نگسازیان 
بۆ بکرێ، تا به ڵکوو ره گ و ڕیشه ی خۆافات 

و خۆرافیگه ری له نێو کۆمه ڵگادا وشک بکه ن و 
له  جێگای ئه وه  ئاستی زانست و تێ گه یشتنی 

کۆمه ڵگا به رز بکه نه وه .
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عەلی / لەیالخ

تامی هەناریشتان تاڵ..کرد

ئێوە سەر بە تەریقەتی تەقینەوەن !

لێتان ناوەشێتەوە رێز لە خه رامانی پەپوولەو، خۆرپەی دڵی چۆلەکە بگرن
.

هەتا دێ، لە ناختان دا گەنیوی زاوزێ دەکا و، چنار ، چنار سێبەری فێنکاییتان دادەڕزێ !

هێند سەرقاڵن بە سانسۆر وساتۆر....

ساتێک نەبوو ڕاماوی ماچی دوو قومری بن !

هێندە تاریکایی سواری دڵتان بووە، 

جارێک، 

سەرنجتان نەداوە، لە جه ستەی ژنانەی نوور و، بزەی کەنیشکانەی رەنگی سێوێکی سوور..
...........

گڕتان لە ناخی گۆرانی بەردا و،

لە سێ ڕییانی سنەوبەر و، سوێس

نە و سمۆرە

تەفەنگ و داس و داوتان ، نووسی !
فامی ئەوەتان نەکرد،

بۆ جارێکیش بۆ تێپەرب

وونی ڕەوە ئاسکەکانی پێدەشتی ژیان ببن بە "پرد"

بەبۆنەی کردەوە تیرۆریستییەکەی شەوی یەڵدا
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سوبحان اللە!!

لە سەبووری ئێمەمانان و، سەرەرۆیی 
سەردەمی سەرەتان و سەرەگێژە

.........
ئێمە بە مێهرەبانی هەناسەکانی مەولەوی و، 

بەسۆزی غەزەڵی نالی،،،

چەند نەرمی وجوانیمان بۆ ژیان و ئینسان 
نواند !!

ئێوە خەنجەرتان بە کۆبوونەوەی کۆترانەی 
ئێمە پێشکەش کرد و،

قەپپ و قیژەتان لە سەر شان وملی داڕماوی 
دەروونی ئێمە به جێهێشت!

.........

لە یەکەم دووگیانبوونی کانیاوەکان، 
بە شاهیدی دایە پیرەی سیروان و، شکۆی 

بەسااڵچووی شاهۆ !!

فوو لە چرای شەونم
ی ماڵی گیاخاوەکان و،

هەڵتیقانی مراوی و سۆنەی سوکنایی 
ئێمەتان خنکاند.

دڵخۆشییەک هەبوو بە درێژایی شەوی چلە
بۆ چرێنی گۆرانی ئەفسووس و خواردنی 

دەنکە هەناری حەسرەت !

کاول بێ ماڵی بە قورگیراوی چارەنووس
تامی هەناریشتان تاڵ کرد

چیتان بە خێڵی خەرامان کوژراوەکان 
نەکرد... ؟!

ئه وه  هاتوو له  تاریکایی ، کازیوه تان 
ته قانده وه ،

گڕتان له  باخی هه ستی ئێمه  به ردا
خۆ ده ستان به  زریوه ی ئه ستێره ی هیوامان 

ڕاناگا،،،،نااا،،ناا
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نووسین:رەحیم ئەحمەدی        

وه رزشی ژنان له  هه موو بواره  وه رزشییه کاندا، 
تێکڕای کێبڕکێ پیشه یی و ئاماتۆڕه کان له  خۆ 

ده گرێت. به شداریی ژنان له  وه رزشدا ورده  ورده  له  
سه ده ی بیسته می زایینییه وه ، به تایبه ت له  کۆتای 

ئه و سه ده یه دا ده ستی پێکرد. ئه م په ره ئه ستاندنه  له  
ژێر کاریگه ریی ئاڵوگۆڕه  کۆمه اڵیه تییه کاندا به دی 
هات که  پێداگریی له سه ر یه کسانیی ڕه گه زایه تی 
ده کرد. هه ڵبه ت ڕاده ی ئه و به شدارییه  وه رزشییه  

له  هه ر بوارێکی وه رزشی و له  هه ر واڵتێکدا 
جواداوازه : وه رزشی ژنان له  هێندێک له  بواره کاندا 
له  به شیێک واڵتاندا سنوورداره  و هێندێک له  بواره  
وه رزشییه کانی وه کو تێنیس و باله  به الی ئه وانه وه  

له  پیاوان  زیاتر الیه نگری هه یه . 
دیاره  که  سه رنجی زانست له سه ر وه رزش، 

یه کێکه  له  بنه ما سه ره کییه کانی گه شه ی وه رزش. 
ئێستاد، گه شه ی وه رزش، بنه ماییترین بابه تی 

به رباسی دیارده ی وه رزشه . هه ر له سه ر ئه و 
بنه مایه ، ده توانین بۆ گه شه  و په ره پێدانی 

وه رزشی خانمان، وێڕای ڕه خساندنی ته ندروستی 
و جووڵه ی به ستێنه  وه رزشییه کان، که لکه  

زانستییه کانی وه رزشیش له  بواره  جیاجیاکانی 
په روه رده ی وه رزشیدا له به رچاو بگرین. ده بێ 

که شی پێویست بۆ سه رهه ڵدان و گه شه ی 
که لتووریی زانستی وه رزشی له  چوارچێوه ی ژیانی 
ژناندا پێک بێنین، به  شێوه یه ک که  وه رزش ببێته  
به شێکی دانه بڕاوی ژیانیان و ورده  ورده  خووی پێ 

بگرن.
ژنان له  حاڵه تێکدا هان ده درێن به ره و که لتووری 

زانستیی وه رزش که  ژیانیان به  شێوه یه کی 
بناغه یی له وه رزشدا پێ بگات.

په ره گرتنی لێکۆڵێنه وه  زانستییه کانی وه رزش 
و چاالکییه  وه رزشییه کانی پێوه ندیدار به  

ژنانه وه ، ڕۆژ له گه ڵ رۆژ پێویستیی زیاتری به  
تێکه ڵکردنی زانیارییه  زانستی و وه رزشییه کان 

هه یه . کونفڕانسی ›‹ژن و زانسته  وه رزشییه کان‹‹ 
که  ساڵی 1985ی زایینی له  کولێرادۆ به ڕێوه  چوو، 

هه ر به  مه به ستی دابینکردنی ئه م پێداویستییه  
گه اڵڵه  کرابوو. له و کۆنفڕانسه دا، زانسته  

وه رزشییه کانی وه کو، بیۆمیکانیک، فیزیۆلۆژی 
و ده روونناسی و بواره  پێوه ندیداره کانی دیکه ی، 
وه کو خواردن، خه ساره کان، کاردانه وه ی عاده ی 

مانگانه  و به ساڵداچوون که وا کاریگه رییه کی 
زۆریان له سه ر چاالکییه کانی ژن هه یه  به  

سه رنجێکی تایبه ته وه  لێک درانه وه . بابه ته  
ورووژێنراوه کانی نێو ئه و کۆنفڕانسه ، له  

چوارچێوه یه کی هونه رمه ندانه دا، زانیارییه  زانستی 
و وه رزشییه کانیان خسته  به رده ستی پسپۆڕانی 

ته ندروستی و پزیشکی، ڕاهێنه ران، وه رزشکاران، 
یاریده ده ری  ڕاهێنه ره کان و سه رله به ری هۆگرانی 

ساڵمه تی و ته ندروستیی ژنان که  له  چاالکییه  
جه سته یی و وه رزشییه کاندا به شدارییان ده کرد.  
ئاگادارین له  ماوه ی بیست ساڵی ڕابردوودا، 

ئاڵوگۆڕێکی ڕاسته قینه  له  وه رزشی    ژناندا 
پێک هاتووه . سه رنجدان به  وه رزش بووه ته  

به شێکی دانه بڕاوی بزووتنه وه ی ژنان و، ئه مه ش 
دووره ده راوێکی نوێی له  بواری تێکۆشانی 

مرۆڤدا ڕه خساندووه . ده توانین پێگه ی ئێستا و، 
ئه گه ری گرفتی وه رزشی ژنان، ڕێک وه کو هه موو 
دیارده یه کی بیۆلۆژیکیی دیکه  بێنینه  به رچاومان. 
پێشکه وتنی وه رزشی ژنان به خێرایی به دی دێ و، 

ئێستا له  سه راوژووریی ڕه وته که ی خۆیدایه . که چی 
وه رزشی پیاوان له سه ر لووتکه ی هه ڵه مووته که یه  

و، پێشکه وتنیان به  ئارامی ده سته به ر ده بێ.  
هاندانه  کۆمه اڵیه تییه کان و به رنامه  

پشتیوانیکه ره شیاوه کان، جۆراوجۆریی خه اڵته  
ڕۆحی ــ ده روونی و ماددییه کان، چۆنایه  تی 
و چه ندایه تیی به شداری ژنان و، به  گشتی 

چۆنایه  تیی وه رزشی ژنانی به ره وپێشه وه  بردووه . 
له وانه یه  له  ڕوانگه ی ڕاهێنه رێکی وه رزشییه وه  

پاڵنه ر، سه رنجڕاکێشترین و ئامۆژگارترین بابه ت 
بێت له  ده روونناسیی وه رزشیی ئێستادا. ئێمه  
زۆرمان زانیاریی زانستی له به رده ستدا نییه  بۆ 

ئه وه ی بیسه لمێنین که وا له نێوان دوو ڕه گه زه که دا 

چۆنیەتی سەرهەڵدانی وەرزش لە ئاستی جیهاندا
وەرزشی
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جوداوازییه  ده روونناسانه کان زۆرن. به شێک له  
جوداوازییه  کۆمه اڵیه تییه کان به  ڕوونی دیارن و 

له  ئاکامدا له  شێواز و ئاکاری ده روونناسانه دا به  
دیار ده که ون. بۆ نموونه ، هوورووژان و سۆز له  
ژناندا ئاشکراتره ، فرمێسکڕشتن به الی ژنانه وه  

ئاکارێکی په سنده ، به اڵم به الی پیاوانه وه  وا 
نییه . جوداوازییه کی دیکه ، ڕه نگه  له وه ڕا بێت که  

پیاوان چه ندین ساڵه  له گه ڵ وه رزشدا سه روکاریان 
هه بووه ، ڕۆڵیان به الی ڕوانگه ی کۆمه اڵیه تییه وه  
په سندکراو و ناسراوه ، له  کاتێکدا که  ڕۆڵی ژنان 

هێشتا له  قۆناغی گواستنه وه دایه . به شێک له  
تۆژه ران پێیان وایه ، که  پێداویستییه کانی ژنان و 

پیاوان له  ڕوانگه ی ئاکاری سه رکه وتووانه شه وه  
هه ر جودایه . به ڵگه ی له سه ر هێنراوه ته وه  که  

ژنان، زیاتر بۆ ئه وه  کار ده که ن تا بکه ونه  به رچاو 
و په سند بکرێن و، که متر بایه خ به  لێهاتوویی 
ده ده ن وه کو سه رێتیی کارکردن؛ که واته  ڕاهێنه ر 
پێویسته  که شێکی دۆستانه ، گه رموگوڕ، ئه رێن 

و کۆمه اڵیه تی بۆ ژنان و تیپی ژنان دابین بکات. 
هه ربۆیه  ئه رکی ڕاهێنه ر به دیهێنانی به رزترین 

پاڵنه ره  بۆ باشترین شێوه ی به ڕیوه بردنی کاری 
وه رزشی. ڕاهێنه ران پێویسته  پتر پێوه ندییه  

مرۆڤییه کان به کار بێنن، به تایبه ت له مه ڕ 
وه رزشکارانی ژنه وه . له م مۆدێله دا، ڕاهێنه ر وه کو 
باغه وانێک کار ده کات. ئه و یارمه تیی وه رزشکاران 

ده دات تاکو  له و وه رزشه دا سه رکه وتوو بن که  

هۆگرن پێیه وه . 
 بۆ به دیهێنانی پاڵنه ر له  ناخی وه رزشکاراندا 

پێویسته  وه رزشکاران بناسرێن، ده بێ ڕووبه ر 
و چێوه ی وه رزش کۆنترۆل بکرێت، ده بێ 

وه رزشکاران هان بدرێن که  به  شیوه یه کی ئه رێنی 
دان به  خۆیاندا بگرن، ده بێ وه رزشکاران له  

بڕیاره کاندا به شدار بن، ده بێ ڕابهێنرێن له سه ر 
 ئه وه ی که ئامانجه کانی خۆیان ئاشکرا بکه ن و 

پێوسته  مۆدێلی ئیلهامده ر بخرێته  به رده ستی 
وه رزشکارانه وه .  به  کورتی، سه ره ڕای ئه و 
پێشنیارانه ی که وا له سه ره وه  باس کران، 
سه رکه وتنی ڕاهێنه ری وه رزشکارانی ژن، 

پێوه ندییه کی زۆری به  شاره زایی و لێهاتوویی 
ڕاهێنه ره که وه  هه یه  له  دروستکردنی هاوسه نگی 
له  نێوان پاڵنه ری وه رزشکاره کاندا و، پێویسته  

تۆژینه وه ی زیاتر بکرێت له  بواری چۆنییه تی 
به کارهێنانی ده ستکه وته  لێکۆڵینه وه یییه کان و 

توانایییه  داهێنه رانه کانی ڕاهێنه ران له  به دیهێنانی 
پاڵنه ر له  وه رزشکاراند. له  سه رده می پاش شۆڕشی 
پیشه سازیدا که  له  سۆنگه ی ڕۆنسانس و ئاڵوگۆڕه  

زانستی و که لتوورییه کانه وه ، ڕێچکه یه کی نوێ 
له  بارودۆخی سیاسی و زانستیی دنیادا به دیار 

که وت، ناکرێ باس له  ڕێکه وتێکی دروست له مه ڕ 
به شداریی ژنان له  کۆمه ڵگه ی وه رزشیدا بکه ین؛ 

به اڵم ئه وه ی که  دیاره ، ئه و مافانه یه  که وا 
کۆمه ڵگه کان بۆ ژنانیان له به رچاو گرتووه  و، 
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ئه و پاڵنه رانه ی که وا له سه ر بنجی ئه و چه شنه  
ڕوانگه یه ، بۆ ژنانیان داناوه ، ئه مانه  خۆیان 

دره نگ و زوویی به شداربوونی ژنان له  کۆمه ڵگه ی 
وه رزشیدا دیاری ده که ن؛ له به ر ئه وه ی به شداریی 

ژنان، خۆی پێویستی به  به شداریی ئه وان هه بووه  
له  کاروباری ئابووری و سیاسیدا. به شداریی ژنان 
له  وه رزشدا، هاوکۆک له گه ڵ شه ڕی گه شه سه ندن 

و، وه ک ده ڵێن، ئه و سه ربه خۆیییه ی که وا له  پاش 
شه ڕی جه هانی که وته وه ، به رفره وانتر بووه ؛ له  
تاوتوێی مێژووی ئۆله مپیاده کاندا، له  سه ده ی 

19ــه وه  بۆمان ده رده که وێت که  هه ر ڕاست له  ساڵی 
1900ــدا، له  ئۆله مپیادی پاریسدا، هه ژماری ژنانی 

به شداربوو 6 که س بوو، له  ئۆله مپیادی ساڵی 
191٤ــدا، هیچ ژنێک به شدار نه بوو، دواتریش 

له ساڵی 192٤ــدا، له  پاریس، به شداربووانی ژن 
136 که س بوون، ئه م ژمارانه  نیشانه ی به ره و 
زێده چوونی به شداریی ژنانه  و ئه وه ی که  ژنان 

خۆیان بۆ به شداری له  ئۆله مپیاده کاندا خه باتی 
شێلگیریان کردووه ، ساڵی 1900 ئیزن به  ژنان درا 
که وا له  دوو ڕشته ی گۆڵف و تێنیس‹دا به شداری 
بکه ن و دوو پله ی سه رکه وتنیشیان مسۆگه ر کرد. 

ژنان نیوه ی کۆمه ڵگه ی مرۆڤیان پێک هێناوه  و له  
زۆر الیه نه وه  گرینگایه تیی خۆیان هه یه  و پێویسته  

له  به رنامه  و پالنه  جۆراوجۆره کانی کۆمه ڵگه دا 
له به رچاو بگیرێن. یه کێک له و بابه تانه ی که وا 

بۆ ژنان  له  ئارادایه ، وه رزشه . ئێستا، له  ئاستی 
دنیا ژنانێکی زۆر سه رقاڵی وه رزشن. ده سته یه کیان 

وه رزشکاری پیشه یین و ده سته یه کیشیان 
وه رزشکاری ئاماتۆرن؛ ده سته یه کیان وه رزشی 
سووک ده که ن و هێندێکیشیان وه رزشه  قورس 

و توندوتیژه کانیش ده که ن؛ ده سته یه کیان هه وڵ 
ده ده ن بۆ به  ده ستهێنانی پله  و پاڵه وانه تیی 

وه رزشی و به شێکیشیان هه ر بۆ پاراستنی ساغی 
و ڕێکوپێکیی له ش و الریان وه رزش ده که ن. به شی 

هه ره  زۆری ژنانیش له گه ڵ وه رزش و دنیای 
وه رزشکاران نامۆ و ته نانه ت لێشی بێزارن. 

ئێستا پێویسته  بزانین کاری کامیان دروستتره  و 
له  به رژه وه ندیی خۆیان نێزیکتره . له  کۆمه ڵگه  

که ون و که وناراکاندا، به  توندی ژنان له  وه رزش 
و ته نانه ت دیتنی ڕێوڕه سمه  وه رزشییه کانیش 

دوور ده خرانه وه ، به اڵم سه ره نجام رێگه یان بۆ 
کرایه وه  و توانیان بێنه  نێو وه رزش و کێبڕکێ 

وه رزشییه کانه وه . له  کتێبی ژن و وه رزش‹دا )لل 18 
و 19( هاتووه  که : ›‹ته نانه ت له  ڕێوڕه سم و داب 
و نه ریته  تایبه ته  ئاینی و کۆمه اڵیه تییه کانیشدا، 
که  تاکو پێش وه ڕێکه وتنی ئۆله مپیاد له  یۆنانی 

که ونارا به ڕێوه  ده چوون و، دواتر له  ئۆله مپیادی 
که ونارادا به  مه به ستی ڕاهێنانی جه سته  و ڕۆحی 

مێرمندااڵن ڕێک خرابوون و هه ر چوار ساڵ جارێک 
به ڕێوه  ده چوون، ژنان مافی به شداری و دیتنی 

ئه و ڕێوڕه سمانه یان نه بوو. ئه و قه ده غه کارییه ، 
هێنده  توند بوو، ئه گه ر ژنێک ڕێسا و 

قانوونه که ی وه ژێرپێ بخستایه  و بچووبایه ته  
سه یری کێبڕکێکان، حوکمی له سێداره درانی بۆ 
ده بڕایه وه : یه که م ژن که  نه ریتی پیاوساالریی 
له  به ستێنی وه رزش و کێبڕکێ مه یدانییه کاندا 
شکاند، ژنێک بوو به  ناوی ›‹هیپووهریا‹‹، 
که  به  هه وڵ و ماندووبونێکی تایبه ت، توانی 

سه ره نجام رێگه  بۆ به شداریی ژنان له  به ستێن و 
مه یدانه  وه رزشییه کانی یۆناندا بکاته وه . زۆری پێ 
نه چوو که  ژنان توانیان له ژێر ناوی ›‹هریا‹‹دا، 

بۆ یه که م جار، کێبڕکێی وه رزشی له به رچاوی 
پیاوان به ڕیوه به رن و ببنه  پاڵه وانی ملمالنێ 

وه رزشییه کان.‹‹
وه رزشی ژنان تێکڕای ڕکه به رییه  پیشه یی و 

ئاماتۆڕه کان له  سه رله به ری ڕشته  وه رزشییه کاندا 
ده گرێته وه . به شداری ژنان له  وه رزشدا، به ره  

به ره  له  سه ده ی بیسته می زاینییه وه ، به تایبه ت 
له  کۆتایی سه ده که دا ڕووی له  زیادبوون کرد. ئه و 

په ره سه ندنه  له  سۆنه گه ی کارتێکه ریی ئاڵوگۆڕه  
کۆمه اڵیه تییه کانه وه  بوو، که وا پێداگریی له سه ر 

یه کسانیی ڕه گه زایه تی ده کرد. هه ڵبه ت ڕاده ی 
ئه و به شدارییه  به پێی هه ر ڕشته یه کی وه رزشی و 
بارودۆخی هه ر واڵتێک جودایه : وه رزشی ژنان له  

هێندێک ڕشته دا، له  به شێک له  واڵتاندا سنووداره ، 
یان ئه وه ی که  هێندێک له  ڕشته کانی وه کو تێنیس 
و باله ، به الی ئه وانه وه  له  پیاوان  زیاتر الیه نگری 

هه یه .
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خاتوو هەوار پێمان خۆشە لە زمان خۆتانەوە 
بناسرێن، تکایە کورتەیەک لە ژیان و 

بەرهەمەکانی خۆتان بۆ خوێنەرانی گۆڤارەکەمان 
باس بکەن

 
من هەواری خزرزادە، لە دایکبووی 136٤ی 
هەتاویم و لە شاری مەهاباد لە دایک بووم.

لە ساڵی 2005 دەستم بە خوێندنەوەی ئەدەبی 
کوردیی و نووسینی شێعر کردووە و یەکەم 

هەنگاوەکانم لەو بوارەدا لە ئەنجوومەنی ئەدەبیی 
شاری مەهاباد کە دیارە مەکۆی گرد و کۆبوونەوەی 

هەموو ئەو هەست و بۆن و بەرامانەیە کە بە 
جۆرێک لە جۆرەکان رەنگی کوردبوونیان پێیەوە 
دیارە و لە هەموویان گرینگتر ئەدەبی کوردییە، 
دەست پێکردووە . لە 2010 یەکەم کتێبی شێعرم 

لە ژێر ناو ونیشانی » غەمە چەتراوییەکانی 
باغچەیەک هەنار و کچێنی« دوای ساڵێک 

چاوەڕوانی و سڕینەوە زیاتر لە هەشت پەڕی 
بە هۆی سانسۆر لە دەزگای چاپی »همایش 

دانش« لە شاری تاران چاپ و باڵو بووە. لە 
بەهاری 2012 لەشاری سنەی خۆشەویست » غەمە 

چەتراوییەکانی باغچەیەک هەنار و کچێنی« 
بڕاوەی یەکەمین خەاڵتی ئەدەبی مەولەوی کورد 

بوو وێڕای سێ کتێبی چاپکراوی تر لە شاعیرانی 
ڕۆژهەاڵتی کوردستان. کتێبە شێعری » غەمە 

چەتراوییەکانی باغچەیەک هەنار و کچێنی« لە 
الیەن مامۆستا »موحتەرەم محەممەد« وەگێڕی بە 

توانا لە ژێر ناو و نیشانی » الهموم المخیمە« بۆ 
سەر زمانی عەرەبی وەرگێڕدراوەتەوەو لە ژێر چاپ 
دایە. هاوکات لەگەل خوێندنەوە و نووسینی شێعر 
سەرقاڵی الیەنی پشتگوێ خراوەی ئەدەبی کوردی 

واتا ئەدەبی زارەکی و بەتایبەت بەیت و باوی 
ناوچە بووم هەر ئەوە بوو بە هۆکار کە دەرگارەی 

هەمیشە کراوەی ئەدەبی فۆلکلۆر، ئەو هەنبانە 
پڕ لە جوانیی و هێما و بوونایەتی نەتەوەی 

کورد بدۆزمەوە و پێنج ساڵ لە ژیانی خۆم تەنیا 

لەگەڵ ئەو ئەدەبە پڕ لە هەستە، پێبکەنم و 
بگرێم و شاد بم و تێڕابمێنم و بەرهەمی ئەو پێنج 

ساڵەش کتێبی » بەیت و باوی ناوچەی موکریان« 
بوو کە ساڵی 201٤ لە الیەن » ئنستیتیوی 

کەلەپووری کورد« لە شاری سلێمانی چاپ و باڵو 
کراوە و دەتوانێ جگە لە وەی خزمەتێک بێت بە 

کتێبخانەی ئەدەبی فۆلکلۆر لە هەمانکاتدا بە هۆی 
ڕێکخستنی موسیقایی و نووسینەوەی نۆتەکان 
خزمەتێکیش بێت بە مۆسیقای کوردی. ماوەی 
سێ سااڵن بەڕێوبەرایەتی ئەنجوومەن ئەدەبی 
مهابادم هاویار لەگەل دوو هاوڕێی تر لە سەر 
شان بووە و دیارە لەم ناوەندەدا کۆمەڵێک کار 
و چاالکی بەرچاو کراوە وەک دانانی پێشانگای 

کلتووری و کۆڕ و کۆبوونەوی ئەدەبی و فستیواڵ 
و سیمینار و گۆڤار کە هەر کام لەمانە ئەرک 

و بەرپرسیارەتییەک بوون کە بە شانازی و بە 
خۆشحاڵییەوە تێمپەراندووە. ئەوە بەشێکی 

کورت بوو لەو کارو چاالکییانەی لە رۆژهەالت 
ئەنجامم داوە ودیارە ماوەی سێ ساڵێش لە 

باشووری کوردستان هەڵگری کۆمەڵێک ئەزموون و 
تاقیکردنەوەی ئەدەبی و نووسین و هاوکاری لەگەڵ 
گۆڤار ورۆژنامە و ڕێکخراوە و ڕادیۆ و کانالگەلێک 

بوون کە بێگومان بۆ من رەوتێکی پڕ لە ئەزموون 

دیمانە
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بوون. کۆمەڵێك بەرهەمی تریشە کە بە هۆی چاپ 
نەبوونیان باشتر وایە لێرەدا باسیان لێنەکرێت.

2.وەک یەکەم پرسیار ئایا ژنان لە رۆژهەاڵتی 
کوردستان تا چەندە خاوەندارێتی لە شێعر و 

ئەدەب دەکەن بە هەردووک زمانەوە؟
ئەدەب، ژانرێکە سەر بە کۆمەڵگایە؛ ئەدەب، 

ژانێکە سەر بە نەتەوەی خۆیەتی و  هێمایەکە لە 
بوون و مانەوەی ئەو نەتەوەیە. ئەوەیکە ئێمە 
بەین و باس لەوە بکەین کە ئایا خاوەندارێتی 
ئەدەبی کورد لە الیەن ژنان یان پیاوانەوە تا 

چ ئاستێکە بەالی منەوە بەستنەوەی ئەو پانتا 
بەرفراوانەی ئەدەب و وێژەیە بە الیەنێکی 

دیاریکراو و غەدرێکە لە خۆی ئەدەبیات دەکرێت. 
ئەدەب خاوەنەکەی هەر هەموو کۆمەڵگایە تەنانەت 

ئەوەی ناشیخوێنێتەوە. کاتێک کە شاعیرێک 
یان نووسەرێک بەرهەمێک دادەهێنێ و ئاراستەی 

کۆمەڵگای دەکات چیتر مافی بەسەر داهێنراو و 
بەرهەمەکەی خۆیەوە نییە و ئەوە لە ڕاستیدا 

کۆمەڵگایە کە دەبێتە خاوەنی ئەو بەرهەمە، بە 
ژن و بە پیاوەوە. بەاڵم ئەگەر بێتوو لە ڕوانینێکی 

ترەوە لەم پرسیارە بروانیین واتا لە بواری 
داهێنانەوە بەداخەوە کۆمەڵگای ئێمە و بە تایبەتی 

ئەدەبی ئێمە ئەدەبێکە تا سەر ئێسقان لەالیەن 
پیاوەوە داهێنراوە بە دەگمەن ژنان لە مێژووی 

ئەدەبی کوردی دەبینرێن کە خاوەنی بەرهەم 
بووبن ئەوەش هۆکارەکەی تەنیا کەمتەرخەمی 

ژنان نەبووە بەڵکوو دەسەاڵتەکانی زاڵ بە سەر 
نەتەوەی کورد و جۆگرافیای هەڵکەوتەی کورد و 

پەروەردە پاوانخواز و سەقەتی دەسەاڵتە زاڵەکان 
و داب و نەریت و کلتوور و بەتایبەت ئایین 

کە ژنی بە هەموو حاڵەتەکانی لە بوونایەتی 
بوونی خۆی ئەستاندووە و ژن لە کۆمەڵگای 

ئێمەدا کەسێکی نوێیە کە تازە بە تازە خەریکە 
هەست دەکات ،دەبێت بیر بکاتەوە، بجوولێت 
و بدوێت و چاو لێبکات و تێبفکرێت و خاونی 

هۆشیاری و قەناعەتی خۆی بێت ئێمە تازە بە 
تازە خەریکە دەگەینە بە سەرەتای کارەساتێک 
لە کۆمەڵگایەک دەقات کارەساتتر لە خۆمان، 

گەمارۆدراو بە ئایینی پیاو، بە کلتووری پیاو و 
چوارچێوە و سنوورێک کە هەموو ژیان و بیر و 
ئەندێشە وهەڵسووکەوتی داگیر کردووە تا ئەو 
ئاستەی کە تەنانەت خۆیشی هەستی پێناکات؛ 

تا ئەو ئاستەی کە خۆیشی بووتە بەشێک لەو 
دەمارگرژی و چەقبەستوویەی لە ناو کلتووری ئێمە 

دا ڕەگی داکوتاوە. دابڕان لەم قۆناغە پێویستی 
بە درووستبوونی پرسیاری گەورەیە کە پەیوەستە 

بە هەل، بە مەعریفە و ناسین و هۆشیاری و 
زۆر شتی تر و لە هەمانکاتدا بەشداری ژنان و 
خاوەندارێتی کردنی ئەدەب لە الیەن ژنانەوە 

ئەو رەوتە درێژخایەنە دەخوازێ و بنەماڵەش 
بەشێکی تری باسەکەیە کە دیارە ئێرە جێگای 

نییە. پێشتر هەبوون ژنانێک کە بە زمانی پیاوانە 
دەستیان بۆ قەلەم بردووە و بە هەست و نەستێکی 

پیاوانە بگرە شێعری دڵداریشیان نووسیوە و 
رەوتی الساییکردنەوەیان پێوە دیار بووە و 

پیاوانە بیریان کردۆتە؛دیارە لێرەدا مەبەست لە 
پیاوانە ئەو هاوتا نێرینەیەی واتا »ئەنیموس« 
نییە بەڵکوو ئەو نەستی گشتییە کە هێندە زاڵە 

بە سەر زمان و کرداردا کە پیاوانە دێتە دواندن، 
ئەوە شتێک نییە کە رەفز بکرێتەوە بەڵکوو بە 

پێچەوانە بە خۆشحاڵییەوە ڕەوتێکە کە ئیتر تێپەر 
بووە و دەبوایە تێپەڕبووبا. بۆیە ئێستا دەبێندرێ 

کۆمەڵێک ژنی چاالک لەم بوارەدا خەریکی 
ئەزموون و جڕباندنی ڕەوتی نوێی نووسینن؛ هەر 

هەموویان هەول دەدەن لە ڕێگای خوێندنەوەو 
خوێندنەوە و نووسین، خاوەنی فۆرم و زمان و 
ناوەڕۆکی نووسینی تایبەت بە خۆیان بن تاکوو 

لەم ڕێگایەوە خۆیان پێبگەیێنن و لەهەمانکاتیشدا 
خزمەت بە زمان و ئەدەبی کوردی و کتێبخانەی 
کوردی بکەن و بە خۆشحاڵییەوە ئەو حاڵەتی 

السایی و پەیرەوکردنی نووسینی پیاوان لە ناو 
ژنان دا، بە تەواوی خەریکە دەبڕێتەوە و بەرەو 
کۆتا دەچێت. بە دڵنیاییەوە ژنان گەیشتوونەتە 

ئەو ئاستەی کە ئینکاری ئازادی نووسینی خۆیان 
نەکەن لە سەر ئەو قەناعەتەی بگەن بە ئاستی 
ئەدەبێک کە بە ئەدەبی پیاوانە پێناس دەکرێ 
و ئیرادەی گشتی کۆمەڵگا ڕای بەڵێی پێداوە و 
وەک ڕۆسۆ دەڵێت ئازادی جەوهەری مرۆڤە و 
ئازادی وەک فاکتەری سەرەکی مرۆڤبوون، لە 

نووسینی ژناندا وەک ژنێکی مرۆڤ ئاسا، ئێستا 
خاوەن کاراکتەری سەرەکی خۆیەتی، تەنانەت 
ئەگەر ئەکاراکترە لە ناو کۆمەڵگادا بە سانایی 

وەرنەگیرێت .
3_ئایا لە ئەنجومەنە ئەدەبییەکان ژنان تا 
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چەندە خاوەنی دەنگن؟ ئایا لەالیەن پیاوانەوە 
پشتیوانییان لێ دەکرێ یان دەبنە بەربەستیان؟ 

ئێستا لە ڕۆژهەالتی کوردستان چەندین 
خاتوونی قەلەم ڕەنگین و خاوەن بەرهەم 

دەبیندرێ کە کە ئەوە ژنانە بۆ گەیشتن بەو 
قۆناغە تێچوونی زۆریان داوە دەکرێ زۆربەیان 

لە الیەن کۆمەڵگا یان بنەماڵەوە ڕێگریان بووبن 
و تەنانەت سەرەڕای وەی بە هێند وەرنەگیرابێن 

بەڵکو سنووریشان بۆ دیاری کرابێت و ئیزنی 
دەربڕینی زۆر واتا و مەفهوم و دەستەواژەیان 

پێنەدرابێت و بە ناچارییەوە بە خۆسانسۆڕییەوە 
بێنە نووسین؛ لە هەمووان گرینگتر لە ئێران 

بە هۆی دەسەالتی زاڵ زۆر ناوەرۆکی نووسین 
وەک دەربڕینی هەستی نەتەوەایەتی بەرەوڕووی 

بەربەست دەبێتەوە ناتوانرێت ڕاشکاوانە ئەو 
هەستە بڕازێنرێتەوە و بتوانێ خزمەت بە ئەدەبی 
بەرگری بکات کاتێک ژنێک پێنووس بە دەستەوە 
دەگرێ بۆ نووسینەوەی خۆی، بەرەوڕووی هەر 

هەموو بەربەستانە دەبێتەوە سەرەرای ئەوە  کەم 
کەس لە ژنان هەبوون کە بەرهەمە چاپکراوەکانیان  

بە هۆی وشە و ناوەڕۆک و... سانسۆر نەکرابن 
بۆ وێنە کاتێک کتێبێک بۆ چاپ دادەنێی جگە 
لەوەیکە ساڵ یان بگرە دووساڵ دەخایێنێ تا 

ئیزنی وەشانی پێبدرێ لە هەمانکاتدا ئەو ئیزنە 
وێڕای مەرجە و بەناچارییەوە ئەبێ یان پەژیوان 

ببیەوە لە باڵوبوونەوەی بەرهەمەکە یان ئەبێ 
مل بدەی بەو مەرجەی ئەوان دایانناوە یان 

دەست هەڵبگرە لەو بەشەی بەرەوڕووی مەرجەکە 
بۆتەوە. هەر چەن بە ڕاستی پێم خۆش نییە 

حاڵەتەکە وا هەست پێ بکرێت کە هێرش دەکرێتە 
سەر پیاو بەاڵم بەداخەوە الیەنێکی تری باسەکە 

ئەوەیە کە کاتێک پیاوانی ڕۆشنبیری ئێمە النیکەم 
ئەو پیاوانەی وەک نووسەر یان شاعیر یان 

ڕەخنەگر لە ئەنجوومەنەکان بەشدار دەبێت زۆر 
بە دەگمەن هەیە کە یارمەتیدەر بن بۆ چاکسازی 
ئەو بارودۆخە. بێگومان ئەو حالەتانە بۆ ژنێک 
بگرە بۆ پیاوێکیش کە بە موتالعەی بەرفراوان و 
پێویستی ئەدەب بەگشتی، هەنگاو دەنێتەوە بۆ 
نووسین نابنە بەربەست و بگرە زیاتر هاندەرن 

بۆ دۆزینەوەی ڕێگای باشتر بەاڵم نابێ ئەوەشمان 
لە بیر بچێت کە ئەنجوومەنە ئەدەبییەکان لە 

ڕۆژهەاڵتی کوردستان تەنیا مەکۆی باسکردن لە 
ئەدەب بە گشتی و ئەدەبی کوردیی بەتایبەتییە و 
زۆربەی نووسەرانی ئێمە لەو شوێنەوە سەریان 
هەڵداوە و ئێستا خوێندنەوە بۆ بەرهەمەکانیان 

دەکرێت و دەتوانم بڵێم بەرهەمەکانیان ئەگەر 
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شان لە شانی ئەدیبە گەورەکانی جیهان نەدات 
کەمتر نییە لە ئەوانیش. بۆیە ئەبێت هەوڵ بدرێت 
ئەو دەرەتانە تەنیا نەبێتە شوێنێک بۆ دەربڕینی 
ئەدەب بە قەڵەمی پیاوان. جوانی ئەو مەکۆیە بە 

هاویاری و هاوکاری دووبەشی تەواوکەری کۆمەڵگا 
واتا ژن و پیاوە و بە خۆشحاڵییەوە ئێستا تا 

ڕادەیەک هەست دەکرێت ئەو حاڵەتە کەمتر بۆتەوە 
و ژنانیش لە بواری نووسین دا خاوەنی دەنگی 

تایبەت بە خۆیانن، هەر چەن کاتێکی زۆر بخایێنێ 
کە ئەو دەنگە لە الیەن بگرە ڕۆشنبیرانی پیاوی 

ئێمەشەوە وەربگیرێت. وسەرەرای ئەوە ژنان هەوڵ 
دەدەن چاالکانە لە بەرێوەبردنی فستیواڵ و سمینار 

و کۆڕە شێعرییەکان  بەشدار بن و لە هەمانکاتدا 
وەک بەرپرسی ئەنجوومەنەکان خاوەن ڕان و 

بەرپرسیارەتییان لە ئەستۆیە.
٤. هەروەک باستان لەو بەرهەمەی خۆتان کرد 
کە چەند ساڵ لە هەوڵی نووسینەوەی »بەیت و 

حەیران« دابوون و کتێبێکیشتان لێ چاپ کردوە، 
ئایا ئەوە لەالیەن کۆمەڵگەوە پێشوازی لێکرا 

کە خاتوونێکی الو لە هەوڵی زیندوو کردنەوەی 
فلکلۆری کۆنی کوردی دایە؟

دیارە پێشتر ئاماژەم بەوەی دا کە ماوەی 
چوار ساڵێ بەردەوام زۆربەی چاالکی و کاتم چر 

کردبووە بۆ گەڕان و هەڵبژاردن و گوێگرتن و 
نووسینەوەی بەیتە فۆلکلۆرییەکان و ئەوە لەگەڵ 

وەیکە بۆ من لە سەرەتادا دا زۆر ئەستەم بوو و 
لە زۆربەی وشەو دەستەواژەکان تێنەدەگەیشتم 
بەاڵم بابی خۆشەویستم  بە دڵێكی ئاوەدانەوە 
زۆربەی کاتەکان هاوڕێم بوو و جێی خۆیەتی 

لێرەوە سپاسی سەبر و ئارامی بابم بکەم و ئەو 
رووحە گەورەی ماچ بکەم، ئەو کاتانە بۆ من 

بێنەهایەت چێژبەخش بوون و هاوڕێ بوون لەگەڵ 
کۆمەڵێک بەسەرهاتی زۆر شیرین و بێنەهایەت 

ئەزموونی هەستەکی و زمانی کە بێئەوەی من 
هەست بکەم هێدی هێدی خۆی خستە ناوە زمانی 
نووسینی شێعرییمەوە جهیانی فۆلکلۆر پڕییەتی 

لە جوانکاری خورسک و نوێ. فۆلکلۆر ئەو بوونە 
ئیستاتیکاییەیە کە نموود و هێمای بۆنزایی هەر 
واڵت و نەتەوەییەک دەردەخات. دنیای فۆلکلۆر 
بە جۆرێک پەیوەستی نەستی کۆیی کۆمەڵگایە 
لە ڕەوتی مێژوودا، کە دابڕان لێی، قڕتاندنی 

سەردەمێکی مێژووییە لە ڕێکەوتی شارستانییەتی 

و بەرەو شارستانییەت چوون و بەهەند زانینی، 
خوێندنەوەی ڕەوتی ئەو بەشارستانییەت بوونە و 

نووسینەوەی سەرلەنوێی مێژوویە. 
زۆر بەداخەوە فۆلکلۆر ئەو شتەی کە لە الیەن 
سەدا هەفتای خەڵکی ئێمە نەک هیچ گرینگی نییە 

بەڵکوو فەرامۆش کراوە نابێ ئەوەشمان لە بیر 
بچێ کە بەڵکوو زۆرتر لەو رێژەیە بە هۆی زمانی 

زاڵ کە زمانی فارسییە و خوێندن بەو زمانە و 
بە ڕۆژانە هەڵسوکەوت کردن بەو زمانە، زمانی 

کوردیان تەواو وەپەراوێز خستبێ و لە چەن 
وشەیەکی ڕۆژانە بە ڕاوێژێکی تەواو فارسیانە 
زمانی کوردی بەکار ناهێنن ئەوە کارەساتێکە 

لە ڕۆژهەاڵت بەرەوڕووی زمانی کوردی بۆتەوە 
ئەوە شەڕێکی نەرمە کە لە الیەن دەسەاڵتی 

داسەپاوی ئێرانەوە بە مەبەستی سڕینەوە زمان 
و ئەدەب و کلتووری کورد، سااڵنێکە دەستی 

پێکردووە و هەموو ڕێگایەک تاقی دەکاتەوە و 
لە هەموو کەرەسەیەک کەلک وەردەگرێت بۆ 
گەیشتن بەم مەبەستە. کە بەداخەوە بەشێکی 

بەرچاو لە کۆمەڵگای ئێمە بە هۆی سەرقاڵی بە 
ژیان کەوتوونەتە بەر ئەو تەوژمە و بە جۆرێک 

لە جۆرەکان خەریکە ئاسمیلە دەبن  ئەوە شتێکی 
تازە نییە و لە هەر چوار پارچە کوردستان هەموو 

کاتێک و ئێستاشی لەگەڵدابێ ئەو هەڕەشەیە 
بەرەوڕووی زمانی کوردی دەبێتەوە. بەاڵم بە 

بەراوەرد لەگەڵ هەموو تەقەالکانی کۆماری 
داسەپاوی ئیران، ئەو پاڵنە سەرکەوتوو نەبووە 
و هاوکات بە ڕۆژانە کتێبی کوردی چاپ دەبێ و 
کتێبخانەی کوردی دەوڵەمەند دەکرێت. هەر لەم 
دواییانەشدا یەکێ لە ڕۆمانە سەرکەوتووەکانی 

ئەدەبی جیهان لە نووسەری بەناوبانگی ئامریکایی 
»ویلیام فاکنێر« لە ژێر ناوی » هەراو تووڕەیی« 

لە الیەن وەرگێڕی بە توانا« محەممەد ڕەمەزانی 
» کراوەتە سەر زمانی کوردی بوونی ئەو کتێبەو 

دەیان کتێبی تری لەم چەشنە، لە کتێبخانەی 
کوردی سەلمێنەری ئەوەیە کە ئەو زمانە خاوەنی 

کۆمەڵێک پرەنسیپ و توانایە کە هیچ چەشنە 
هەڕەشەیەک ناتوانرێ بەر بە پێشکەوتنی بگیرێت. 

بە ئاوڕدانەوە لە فۆلکلۆر جگە لەوەی الیەنێکی 
بەهێزی ئەدەبی کوردی پەرەی پێدەدرێ بگرە 
دەتوانرێت هەلێکی بەرچاو و بەوزە بێت بۆ 

دۆزینەوەی ئەو چەمەوازییەی زمان کە پێویستە 
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بۆ نووسینەوەی زانستەکانی سەردەمیش. ئەو  
کتێبە لەگەڵوەیکە دەالقەیەکە لە ئەدەبی فۆلکلۆری 

کوردی بەهەمان چەشنیش دنیایەک لە موسیقای 
فۆلکلۆری کوردی دەدات بە دەست خوێنەر و بە 

داخەوە زۆربەی هەرە زۆری گۆرانیبێژانی سەردەم 
و ژەنیاریان لێی بێبەشن بۆیە وەک خۆم پێشنیار 

دەکەم بە هەر کەسێک کە مەبەستی هاتنە ناو 
دنیای نووسین و گۆرانی و موسیقایە بەشێک 

لە کاتی خۆی تەرخان بکات بۆ خوێندنەوە 
و گوێگرتن لە فۆلکلۆر ، چون بە ڕاستی ئەو 

هونەرەی بە بەکگراوندی فۆلکلۆرەوە دێتە داهێنان 
پڕە لە وزەی شاراو، کە جیهانی جوانی ناسانە 

لە بەرهەمی بەدیهاتوو و داهێنراو زۆر بەرفراوانتر 
دەکات.

 
5 وەک دوایین پرسیار، چ هەستێک دەبێتە 
هۆی ئەوە تۆ بتوانی شێعر بڵێی؟ حەز دەکەم 
لەو بارەیەوە  هەستی خۆتان بۆ خوێنەرانی 

گۆڤارەکەمان باس بکەن.
بەڕای من شێعر، قەڵبەزەی پڕ لە خووڕەی 

چاوە فێرە ڕامانەکانە. شێعر، مەنزڵگەیەکە بۆ 
جیهانی واتاکان. شێعر، تەفسیری ڕووحێکی 

سەرکێش و یاغییە لە قاڵبی جەستەیەکی سڕک 
و بێتوانا. شێعر تژییە لە جیهانی ئەو وشانەی 

دووگیانن بە سەرهەڵدان و سەربەستی و ئازادی. 
شێعر بەالی منەوە بیرکێشەکیی ئەوپەڕێ ژیانە 
لە نێوانیی وشەکان و ڕستەکان و دێڕەکاندا جێ 
خۆش دەکات و ئازادانە دەخزێنە ناو وێنەکان . 

شێعر بۆ من ژیانێکە پڕ لە رووداوی شیرین و غەم 
هێنەر کە بە وشە دەبزوێندرێت.

خاتوو هەوار گەلێک سپاس بۆ واڵمدانەوەتان
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شێرپه نجه  به  گه شه کردنی نایاسایی 
خانه کانی له ش ده گوترێ.شێرپه نجه  زیاتر 

له  سه د جۆری جیاوازی هه یه  که  هه موو 
به شه کانی له ش ئه گه ری توشبوونیان هه یه .
هه موو جۆره کانی شێرپه نجه  یه ک سیفه تی 

وه ک یه کیان هه یه  ئه ویش بریتیه  له و خانانه ی 
که  تووشی شێرپه نجه  ده بێت،کۆنترۆڵیان 

له  ده ست ده ده ن.کاتێک خانەی شێرپەنجەیی 
دابەش دەبن، تۆپەڵە دروست دەکه ن پێیان 

دەوترێت ئاوسان یاخود گرێ. ئەم ئاوسانانە 
کاریگەریان هەیە لەسەر کارەگرنگەکانی لەش. 

بۆ نموونە شێرپەنجەی سیەکان کاردەکەنە 
سەر هەناسەدان، یاخود شێرپەنجەی گەدە 

کاردەکاتە سەر هەرسکردنی خۆراک.
جگە لەمەش خانەی شێرپەنجەیی دەتوانن 
باڵ ببنەوە لە جێگایەکی لەش بۆ یەکەی تر، 
ئا بەم شێوەیە ئاوسانی تر دروست دەبێت. 

بەاڵم هەموو جۆرێکی شێرپەنجە بەرباڵو نین، 
ئەوانەی توانای باڵو بوونەوەیان هەیە زۆر 

مەترسیدارن.
باشترین چەک دژی شێرپەنجە بریتیە لە 

دەستنیشان کردنی شێرپەنجە لە قۆناغی 
زوویی پێش ئەوەی زۆر گەشە بکات. پشکنینی 

پێشینەی ناو بەناوە لە الیەن پزیشکەوە 
یارمەتی زوو دەستینشان کردنی شێرپەنجەی 
دەدات. ئەوانەی زوو دەستنیشان دەکرێن ئەوا 

دەتوانن بژین.
ڕێگایەکەی دڵنیا نیە بۆ خۆپاراستن، بەاڵم 
هەندێک شت هەن ئەگەر ئەنجام بدرێت ئەوا 
مەترسی ڕوودانی شێرپەنجە کەم دەکەنەوە؛ 

پسپۆران له سه ر ئه م باوه رن که  ده رسه دێکی زۆر 
له  شێر په نجه کان به  هۆی هۆکارگه لێکی زۆر 
ساده  پێک دێت که  هه مووی ئێمه  رۆژانه  زۆر 

ئاسایی ب بێ هیچ سرنجێک لێیان ره ت ده بین.
هه اڵمه ت،خواردن وخه وی بێ به رنامه ،خواردنی 

چه وری،که ڵک وه رگرتن له  موادی شیمیایی 

وه ک ره نگ له  پرچ دان، ئەو کەسانەی جگەرە 
دەکێشن مەترسی تووشبوونیان بە شێرپەنجەی 

سییەکان 20 جار زیاترە وەک لەو کەسەی کە 
جگەرە ناکێشێت. دانیشتنی به رده وام،ئه مانه  

هه مووی ئه و هۆکارانه ن که  رێگه  خۆش 
که رن، بۆ توشبوون به  شێرپه نجه  .؛ خۆراکی 

دەوڵەمەند لە چەوری تێر و گۆشتی سوور کەم 
بکرێتەوە، مەترسی ڕوودانی شێرپەنجە کەم 

دەکاتەوە.
زۆربەی شێرپەنجەکانی پێست بە هۆی زۆر 

بەرکەوتن بە تیشکی خۆرەوە دروست دەبن. 
بۆیە خۆپاراستن لە بەرکەوتن لە تیشکی خۆر 
کە دەبێتەهۆی سووتانی خۆری، ئەوا مەترسی 

ڕوودانی شێرپەنجەی پێست کەم دەکاتەوە. 
باوترین شێرپه نجه  له  ژنان دا شێرپه نجه ی 

مه مکه .ئه م شێرپه نجه یه  سه ره کیترین هۆی له  
ده ست دانی ژیانه  له  ژنانی ته مه ن 20 تا 50 

ساڵ ئه م نه خۆشیه  ئه گه ر زوو پێ بزاندرێ ،به  
ئاسانی چاره سه ر ده کرێت،به الم زۆرجار به  

هۆی که مته رخه می له  بیر ده چێت و کاتێک پێ 
ده زاندرێ که  زۆر دره نگه .

ئەگەری توشبوون بە شێرپەنجە لە ژنانی 
قەڵەودا زیاترە.

پسپۆڕانی بواری تەندروستی بەردەوام 
هۆشداری لەسەر مەترسییەکانی قەڵەوی 

و کێشی زیادە باڵودەکەنەوە, لەو 
چوارچێوەیەشدا هۆشدارییان داوە لەوەی 
کە ژنانی قەڵەو زیاتر دووچاری نەخۆشی 

شێرپەنجە دەبنەوە.
دیاری کردن و دەست نیشانکردنی 

شێرپەنجەی مەمک کاری یەک پسپۆڕ نییە 
بەڵکو کاری کۆمەڵێک پسپۆڕە وەک)پسپۆڕی 

تیشک و سۆنۆگرافی مەمک, پسپۆڕی 
نەشتەرگەری مەمک ,پسپۆری نەخۆشیزانی , 

پسپۆڕی جوانکاری , پسپۆڕی دەروونی (
- ئەو ژنانه ی کەلەتەمەنێکی پیرتردا یەکەم 

منداڵیان دەبێت ئەگەری تووشبوونیان بە 

شێرپەنجە
زانستی
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شێرپەنجەی مەمک زیاترە.هەروەها ئەوژنانه ی 
کە منداڵیان نابێت ئەگەری تووشبوونیان بە 

شێرپەنجەی مەمک زیاترە
ئەوکچانەی یەکەم سوڕی مانگانەیان پێش 

تەمەنی 12 ساڵ دەست پێدەکات ئەگەری 
تووشبوونیان بە شێرپەنجەی مەمک زیاترە

ئەو ژنانه ی کە وەرزش ناکەن ئەگەری 
تووشبوونیان بە شێرپەنجەی مەمک زیاترە 

بە بەراورد بەو ژنانه ی کە وەرزش دەکەن.
بوونی ئەم هۆکارانە مانای ئەوەنییە کە ئەو 
ژنه  بە مسۆگەری تووشی شێرپەنجەی مەمک 

دەبن, بەاڵم ئەگەری تووشبوونیان لە ژنانی تر 
زیاترە کە ئەم هۆکارانەیان نییە . لەوانەیە 
ژن هەبێت ئەم هۆکارانەشی تیایە و هەرگیز 

تووشی شێرپەنجەی مەمک نابێت .
هەموو ژنێک لەدوای تەمەنی ٤0 ساڵی 

پێویستە هەموو ساڵێک جارێک مەمۆگرام بکات 
بۆ دڵنیایی.هەروەها ئەو ژنانه ی تەمەنیان 
لە ٤0 ساڵ کەمترە بەاڵم هۆکارێک یا زیاتر 

لە هۆکارەکانی توووشببونیان هەیە ئەوا 
پێویستە مەمۆگرامیان بۆ بکرێت.چارەسەری 

شێرپەنجەی مەمک بەگوێرەی قۆناغی 
شێرپەنجەکەو جۆرەکەی دەگۆڕێت . هەندێک 

جۆری شێرپەنجە دەتواندرێت بە نەشتەرگەری 
الببردرێت. هەندێکی تریان پێویستیان بە 
چارەسەری کیمیایی و تیشکی هەیە، زۆر 
بەداخەوە ئەم چارەسەریانە دەبنە هۆی 

تێکشکاندنی خانەی تەندروستیش نەک تەنها 
خانەی شێرپەنجەیی.

مەرج نییە کە جۆرێک چارەسەر بۆ کەسێک 
باشبێت ئیتر بۆ کەسێکی تریش باش بێت , 
واتە جۆری چارەسەرەکە بەگوێرەی جۆری 

شێرپەنجەکە دەگۆڕێت.هه ندێک جار به  
نه شته رگه ری و هه ندێک جاریش به  ده رمان و 

چاره سه ری کیمیایی و تیشکی هۆرمۆنی،هه وڵی 
چاره سه ری نه  خۆشیه که  ده درێت.لەوانەیە 

کەسی تووش بوو یەکێک یان زیاتر لەو 
چارەسەرانەی بۆ بکرێت. 
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پەیامی یەکیەتی ژنانی دێموکراتی 
کوردستان بەبۆنەی 25 نوامبر رۆژی جیهانی 

بەرەنگاربوونەوەی تووندوتیژی دژی ژنان"
تووندوتیژی دژ بەژنان دیاریدەیەکی جیهانییەو 

تایبەت نیە بە واڵت و کلتوورو ئایینێک بەلکو 
هەموو جیهان دەگرێتەوە ،بۆیە بنبرکردنی 
پێویستی بەخەباتێکی جیهانییە، خەبات و 

هەوڵدان بۆ نەهێشتنی هەاڵواردن و ئەوەی کە 
مرۆڤەکان بە پێی رەگەز دەستەبەندی نەکرێن و 

هەر بەو بیانوویە نەکەونە بەر ئازار و هەرەشە و 
توندووتیژی،  بۆ ئەو مەبەستەش پێویستمان بە 

نەزم و دیسپلینێکی تازە و خستنەگەری تواناکانی 
خۆمانە. رێکخراوی نەتەوە یەکگرتوەکان لە 17 

ئۆکتۆبری سالی 1999 رۆژی 25 ی نوامبری هەموو 
سالێکی وەک رۆژی جیهانی بەرەنگاربوونەوەی 

تووندوتیژی دژی ژنان دیاری کرد، بەهۆی 
کوژرانی خوشکانی میراباڵ کە خوازیاری یەکسانی 

رەگەزی لە کۆمەڵگادا بوون.ئەوەش سەلمێنەری 
ئەوەیە کە تووندووتیژی تایبەت بە واڵتێک یا 

ناوچەیەک نیە، بەگشتی لە ئاستی جیهاندا 
تووندووتیژی زۆرە بەتایبەت بەرامبەر بە ژنان 

،لە کۆمەڵگا رۆژهەاڵتیەکان و بەتایبەت ئەو 
کۆمەڵگایانەی کە تا ئێستاش ئایین و کلتوور 

دەوری سەرەکی دەگێرن لە هەموو پەیوەندیەکانی 
مرۆڤ دا تووندووتیژی بەشێوەیەکی بەرچاو 

هەیە ئەمەش بەشێکی دەگەرێتەوە بۆ ئەوەی کە 
بەدرێژایی هەزاران ساڵ ژن وەک بوونەوەرێکی 

الواز و بێ دەسەاڵت ژیاوەو هەر ئەوەش وای 
کردووە کە لەمەترسی توندووتیژی دابێت. 

پیاوانیش بەهۆی ئەوەی کە هەمیشە خاوەن 
دەسەاڵت و هێز بوون چ لەنێو ماڵ و چ لەدەرەوە 

هەموو هێزو دەسەاڵتێکیان هەبووە، هەروەها 
ئاینیش ئەو هێز ودەسەاڵتەی بۆ پتەو کردوون 
، بەو هۆیەوە جۆرێک کلتوور دروست بووە کە 

بە ئاسانی ناتوانرێ لەکۆمەڵگا الببرێت ئەویش 
کلتوورو فەرهەنگی پیاوساالرییە کە ژن بە الواز 

و کەم هێز چاو لێ دەکات.  لە سەرتاسەری 
جیهان و لە رادەی جۆراوجۆردا ئەم دیاریدە 

دژە ئینسانییە چ بەشێوەی لێدان و سوکایەتی 
پێکردن ودەست درێژی جنسی و باقی جۆرەکانی 

تووندوتیژی جەستەیی خۆی دەردەخات وئاسەوارە 
نێگەتیڤەکانی لەسەر رۆح و رەوانی ژنان خۆی 

دەنوێنێ. سیمای دزێوی تووندووتیژی لە ئازارو 
ئەشکەنجەی ژنان هەر لەمنداڵیەوە دەست پێدەکات 

لەهەر زەمەنێکدا بەسەرنجدان بە پێکهاتەو 
بارودۆخی ژنان لە نێو کۆمەلگادا دەگۆردرێ 

وپێناسەی فرە چەشن لەخۆ دەگرێ.  تووندووتیژی 
لە ئێرانی بندەستی کۆماری ئیسالمی تایبەتمەندی 
خۆی هەیە ،ئەگەر لە کۆمەڵگاکانی دیکە کلتوورو 
هێندێک داب ونەریتی تووندووتیژی بەدژی ژنان 
پەرەیان پێدەدرێ ،لە کۆمەڵگای ئێران دا ئەوە 
سیستمی دەسەاڵتدارێتی زۆرترین تووندووتیژی 

دژی هەمووتاکەکان و بەتایبەت ژنان بەکاردەهێنێ 
، بەئاشکرا لەیاساکانی کۆماری ئیسالمیدا مافی 

ژن پێشێل کراوەو وەک کەسێکی پلە دوو چاو 
لێدەکرێت. سەنگسار کردنی ژن و حیجابی زۆرەملێ 

نەبوونی مافی جیابوونەوە و زۆر شتی دیکە 
لە پێناسە سەرەکیەکانی دژە ژنبوونی کۆماری 

ئیسالمییە ، هەربۆیە دەوڵەت و یاسا رۆلی 
سەرەکی دەگێرن لە پەرەپێدانی تووندووتیژی 
چونکە بەرەسمی و بە یاسا تووندووتیژی لە 

کۆمەڵگادا نەهادینە کراوە ، ئەمەش بۆتە رێگرێکی 
گەورە لەبەردەم خەبات دژی توندووتیژی .بۆیە 
سیستمی دەسەاڵتدارێتی و یاسا دەوری گرنگیان 

هەیە لە هەر کۆمەڵگایەک بۆ بەجێ هێشتنی 
فەرهەنگ و کلتووری نوێ . بەداخەوە لە ئێران نە 

سیستمی دەسەاڵتدارێتی و نە یاسا هیچ کامیان 
لەخزمەت بردنەسەرەوەی ئاستی رۆشنبیری 

کۆمەڵگادا نین، بەڵکو یاساکانی کۆماری ئیسالمی 
پر لە هەاڵواردنن دژی ژنان و بە ئاشکرا مافەکانی 
تاک بەگشتی و ژنان بەتایبەتی تێیدا پێشێل کراوە 

. رۆژانە لە ئێران بەبەرچاوی خەڵکەوە الوان 
ئێعدام دەکرێن  ،سووکایەتی بەژنانی بێ حیجاب 

دەکرێت ،هەموو ئازادیە تاکەکەسیەکان زەوت 
کراون ، میدیاو راگەیەنراوەکانیش لەخزمەت 
بەرژەوەندیەکانی دەسەاڵتداران دان ،ئەمەش 

وادەکات چ سیستمی پەروەردە چ میدیا چ یاساو 

پەیامی یەکیەتی ژنانی دێموکراتی کوردستان بەبۆنەی ٢٥ نوامبر
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کلتوور هەموو بەرهەمهێنەری تووندوتیژی بن و 
بەردەوام دووبارە بکرێنەوە.

بۆ بەدەست هێنانی مافەکانی تاک بەگشتی 
و مافەکانی ژنان بەتایبەتی ئەرکی هەموو 

ڕێکخراو و NCO کانە کە لەو راستایەدا کار 
بکەن بۆ نەمانی هەر جۆرە هەاڵواردنێکی رەگەزی 
وهێنانەدی یەکسانی لە کۆمەڵگای مرۆڤایەتیی دا.

یەکیەتی ژنانی دێموکراتی کوردستانیش 
لە مێژ ساڵە  خەبات دەکات دژی هەرجۆرە 

توندوتیژیەک دژ بەژنان، لەم پێوەندییەدا هەر 
لەسەرەتای دامەزراندنییەوە هەوڵی دۆزینەوەی 

چارەسەری ئەو دیاریدەیەی داوەو لە هەمانکاتدا 
هەمیشە لەپێناو وشیار کردنەوەی ژنان سەبارەت 

بە مافەکانی خۆیان لە چاالکی جۆراوجۆردا 
خزمەتی کردووە . بەاڵم ئەوە بەس نیە کە  هەر 

رێکخراوەکانی سینفی ژنان هەوڵ بدەن بۆ 
نەهێشتنی جیاوازیی رەگەزیی لە کۆمەڵگادا، 
بەڵکوو ئەرکی هەموو تاکەکانی کۆمەڵگایە بە 

ژن و پیاوی  یەکسانیخوازەوە کە بۆ نەهێشتنی 
هەر جۆرە جیاوازیەک هەوڵ بدەن و بە خەباتی 

بەردەوام کۆمەڵگایەکی یەکسان و دادپەروەر پێک 
بێنن .

لە کۆتاییدا ساڵو دەنێرین بۆ گیانی پاکی ئەو 
ژن و پیاوانەی کە لە پێناو دەستەبەر کردنی  
کۆمەڵگایەکی  یەکساندا گیانیان بەخت کردوە.

هیوای سەرکەوتن و بەردەوامی دەخوازین  بۆ 
خەباتی بەردەوامی ژنان بۆ دەستەبەر کردنی 

هەموو ماف و ئازدیەکاندا. 
یەکیەتی ژنانی دێموکراتی کوردستان

22 نوامبری 2016 زایینی


