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سهروتار ناسر مورادی

ناسیۆنالیسموفێمێنیسمناکۆکییەکانوڕێگاچارەکان گواڵڵە کەمانگەر
ڕامانێکبۆپرسیژنیکوردلەنێوانکۆلۆنیالیزموجنسدا شەهال دەباغی

واکاويوضعيتزنانکورددرايران ثريا فالح
نقشزناندربازتوليدگفتمانمردساالري هيوا ڕۆژهه الت
توندوتیژیلەدژیژنانودیاردەیتۆکێنیزم سۆما دەگاشێخانی
ئێکۆفێمێنیزم مەنسوور سۆهرابی
فێمێنیزموخەباتینەتەوەییهاوشانوهاوتەریب ڕزگار موکری
فێمێنیزمیسروشتبڕواوسروشتیژنانە ڕابوون کوردستانی
کاریگەریینهێنپارەدژبەکۆلۆنیالیزملەسەدەیدیجیتاڵدا هیوا زرێبار
ئاسایشینەتەوەیییکوردومەسەلەیدێموکڕاسیلەئێراندا ئیدریس ئەحمەدی
ئاریشەیهەاڵواردنلەزماندا مەسعوود بابایی
جیاوازییەکانیسیاسەتیدەرەوەیئەمریکا  شاهۆ حوسێنی
پلۆرالیسمیزمانیوئاسایشینەتەوەیی م. هەورامانی
فێمێنیسموسینەما چەکۆ ڕۆژهەاڵت

فێمێنیزم،ژن،نەتەوەخوازی،کۆمەڵگا ڕووناهی ڕۆژهەاڵت
خەسارناسییفێمێنیزمومیکانیزمەکانیچارەسەری سەربەست ڕۆژهەاڵت
بزووتنەوەیژنیکوردوژنیئێرانی ئااڵ کوردستانی
هەڵدانەوەیتواندنەوەیژنلەكۆمەڵگەیكوردەواری ژیوان کوردستانی
شوناسیژنانلەکۆمەڵگاوپێناسەیپیاوهاوواڵتییەکان کازیوە سنە، ئابدانان ڕۆژهەاڵت
ژنانیپەراوێزخراوینێوخەباتینەتەوەیی-دێموکڕاتیک ئاگری ئیسماعیل نژاد
خاتوونیئاسنین کەیهان یووسفی
فێمێنیسمیاندژایەتیکردنیپیاو ئالین ڕۆژهەاڵت
فێمێنیسموناسیۆنالیسم؛لێکتێگەیشتنیدووقۆڵی زانیار سنە
هاوپەیوەندیینێوانبزووتنەوەیکوردستانوبزووتنەوەیژنانیئێران ئەوین مستەفازادە
جیاکارییجێندەریوفێمێنیزملەکۆمەڵگەیکوردیدا خەندە حەمید
بنەماڵە؛یەکەممەتەرێزیفێمێنیسم واڵت زاگرۆس 
ڕزگارییژنلەدەالقەجیاجیاکانەوە ساماڵ ڕۆژهەاڵت 
توندوتیژییڕیشەییوسیستماتیک ڕۆژیندا بەیان، ژیال موستەئجێر
تیۆرییەکانیفێمێنیزم بابان ڕۆژهەاڵت 
گذريبرموانعپيشرويزنان رزگار بهاري
فێمێنیزموواڵتیسوید تاهیر عەلیار
ئاسمانیبێڕەگەز،ئاسمانێکیئازادە شەهرام ڕەسووڵ
فێمێنیسمیاناسیۆنالیزم سندووس ئەفشین، ئاویەر شێخی
محيطزيستکردستانبانگاهيبهمعيارها کەماڵ ڕۆژهەاڵت 
توێژینەوەکلەسەربەرهەمەکشتوکاڵییەکانیپارێزگایکرماشان بەختیار نەزەری

کەلەبەرینێواندوێنێ،ئەمڕۆوسبەی سەالح مەجید پوور

وتووێژلەگەڵفرمێسکمستەفا
وتووێژلەگەڵنیگارحەسیبقەرەداغی

تاقیکردنەوەیناسیۆنالیزمیکوردبەفێمێنیزم
گێڕانەوەکانیتاراوگەنشینانلەمەڕئاسیمیلەکردنوبەرخۆدان
وەدەستهێنانەوەیناسنامەینەتەوایەتیلەکتێبەدەرسیییەکان
مانیفێستیڕێدستۆکینکز
بنیاتنانیڕەگەزیدووەملەکۆمەڵگە
فێمێنیزمیسۆسیالیستی:ستراتێژییەکبۆبزووتنەوەیژنان
بنەماکانیفەلسەفەیفێمێنیزمیڕادیکاڵ
داهاتوویدایکایەتیکردن

»تاهیرحامیدی،خەزێنەیزمانێکیپاراووڕەنجێکیبەلێشاو«
فانۆنومارکس
بۆئەحالممەنسوور؟
باسێکیکورتلەسەرکتێبیمێرگیهەاڵڵەسوورەکان
  Andrée Michelکتێبیبزووتنەوەیژنان
ڕێنووسیکوردی



ســـــه روتار 
ناسرمورادی



تا پێــش شــەپۆلی ئایدیۆلۆژییەکان بۆ 
کوردستان، ژن و پیاو لە دابەشکارییەکی 
کۆمەاڵیەتیــدا دەوری خۆیــان دەگێڕا. 
لــەوەی کە لەو ســەردەمەدا ژن زۆری 
لــێ دەکــرا و دەچەوســایەوە، هیــچ 
گومانێــک نییــە، بــەاڵم ئایدیۆلۆژییە 
جیاواز- تەنانــەت لێکدژ-ەکانیش نەک 
نەکردن،  دەربــازی  چەوســانەوە  لــە 
بەڵکــوو سەریشــی لــێ شــێواندن و 
بەهــۆی نامۆبوونیان بە ڕاســتییەکانی 
کۆمەڵــگاوە، پــرس و مافەکانی ژنانیان 
ئاڵۆزتر و بە هەمان شێوە ئاسۆی خەبات 
ناڕوونتر  مافخوازانەیــان  تێکۆشــانی  و 
کرد. لەژێــر کاریگەریی ئەم ئایدیایانەدا 
هێماگەلــی مرۆڤانــە و نەتەوەیــی لە 
زەینــی ژنــی فێمێنیســتی کــورددا 
گــۆڕدرا و جێگۆڕکێێ پێ کرا. بۆ وێنە، 
دروشمی  بە  ڕادیکاڵەکان  فێمێنیســتە 
دژ بــە دەورگێڕانی نەریتیی ژنان هاتنە 
کایــەوە؛ دایکبــوون و پەروەردەکردنی 
منداڵ بێبایەخ نیشان دەدرا. لێرەوە بوو 
کە هەوڵەکان بۆ دابڕینی ژن و مافەکانی 
لە ژینگەی ڕاستەقینەی خۆی دەستی 

پێ کرد.
نکۆڵی لــەوە ناکرێ کــە ژن وەک 
هەمــوو تاکەکانــی کۆمەڵــگا، مافــی 
دەســەاڵت و بڕیــاری بەســەر ژیان و 
دەورگێڕانی خۆیدا هەیە. بەاڵم کێشــە 
لەوەدایە کە فێمێنیستی کورد )کە دیارە 
وەک ڕەوت تا ئێستا بیچمی نەگرتووە( 
نەیتوانیــوە ناســنامەیەک بــۆ خــۆی 
دابڕێژێت کە هــەم ئەندامێکی چاالکی 
کومەڵگای کوردستان بێت، هەم لەسەر 
مافی ژنان- بە هەڵوێســتی ڕادیکاڵەوە- 
داکۆکی بکات. فێمێنیســتی سۆزداری 
کورد ئەگــەر بنەمای مەعریفییی خۆی 
بەهێز نەکات، ناتوانێت قسە لە فێمێنیزم 
بکات. دیســان دەکەوێتــە داوێنی ئەو 

ڕەوت و ئایدیایانــەوە کــە ژن دەکەنە 
ئامراز و زیاتر لە هەســت و نەســت و 

ژنبوون دایدەماڵن.
خەبــات بۆ ئــازادی، یەکســانی و 
دوورودرێژ  پرۆســەیەکی  دادپەروەری، 
و ماوەبەرە کە پەیوەســتە بە خەباتێکی 
گشتیتر بۆ دەربازبوون لە دۆخی بندەست 
و جۆرەکانی ستەم. ژنی کورد ئەزموونێکی 
نوێــی مافخــوازی و بەرەنگاربوونەوەی 
لەگەڵ چەند جۆر ســتەم تاقی کردەوە؛ 
نەتەوایەتی  ستەمی چینایەتی، ستەمی 
و ســتەمی ڕەگەزایەتــی. ئەگەرچــی 
حزووری شۆڕشگێڕانەی ئافرەتان لە دوو 
باڵی خەباتی شــار و شــاخدا بەرچاو و 
مانــادار بووە، بەاڵم جــۆری پەیوەندیی 
ئەم تێکەڵبوونە لە چوارچێوەی شۆڕشی 
فێمێنیستیدا نەبووە و بنەما تیۆرییەکانی 
ئەم ئایدیۆلۆژییە کۆمەاڵیەتی و سیاسییە 
نەپارێزراوە و شــێوەی گرێدرانەوەی بە 
خەباتی نەتەوایەتیی کوردەوە الواز بووە.
داڕشــتنەوەی ناســنامەی ژن لــە 
کوردستان و هەوڵ بۆ دەستەبەرکردنی 
مافەکانیان یەکــەم هەنگاوە. بیری ئەم 
داڕشــتنەوەیە بــەر لــە هەرالیەنێک، 
بەرپرسیارێتی الی هێزە سیاسییەکانی 
کوردستان گەاڵڵە دەکات کە دروشـمی 
هەڵگرتووە.  کۆمەڵگایــان  بەختەوەریی 
بیرمەندانــی کورد پێویســتە لەســەر 
چەمک و جومگەبەندیکردنی فێمێنیزمی 
کوردســتانی بیر بکەنــەوە. دیارە تەنیا، 
یان سەرەکیترین سنوور بۆ فێمێنیستی 
زەینــی-  ســنووری  کوردســتانی، 
کوردســتانە.  کەلتووریی  کۆمەاڵیەتی- 
لــەم ڕێــڕەوە فکرییــەدا، فێمێنیزم لە 
ئێستا و داهاتووی سیاسیی کوردستاندا 
ڕەهەندێکــی بەرچاوە و و ئاســۆیەکی 
ڕوونتــری بۆ گەشــە و نزیکبوونەوە لە 

ئامانجەکانی بۆ وێنا دەکرێت.
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سهکۆ



ناسیۆنالیسم و فێمێنیسم 
ناکۆکییەکان و ڕێگاچارەکان

گواڵڵەکەمانگەر

سەکۆ لە وتارگەلێک پێک دێ کە پێگەی وتاری سەرنووسەر یاکوو 
دەستەی نووسەرانی هەیە، بەم جیاوازییەوە کە لە هەر ژمارەیەکدا 
کەسانی شارەزا لە دەرەوەی بازنەی بەڕێوەبەرانی گۆڤاری تیشک، 

نووسینەکەی دەگرنە ئەستۆ. ئامانج ئەوەیە کە جۆراوجۆریی 
بیرکردنەوەی ڕەخنەگرانە و بەرپرسانە سەبارەت بە گوتاری نەتەوەیی 

لە سەکۆدا ڕەنگ بداتەوە.
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- گواڵڵــە کەمانگەر لە دایک بوی 1981 لە 
کرماشان.

- بەچلر و ماســتەری زمان و ئەدەبی فارسی 
لــە زانکــۆی عەلالمەی تــاران، بــە تێزی 
نێوان ڕشــتەیی لە بارەی توتمیســم و دینە 

سەرەتاییەکان لە شانامەدا.
- ماســتەری ڕۆژهەاڵتی ناوەراست و باکوری 
ئافریقا لە زانکۆی ئۆسلۆ بە تێزی لێکۆڵینەوە 
لە دۆخی ژنانی ئێزدی پاش داعش لە ئاڵمان 

و کوردستان.
- خاوەنــی پەرتووکێکە بە نــاوی قورئان لە 
نێوان ئوستوورە و جادوو )لێکۆڵینەوە لە بنەما 
ئەساتیرییەکانی چیرۆکەکانی قورئان و سروتە 
ئیسالمیەکان( و هەروەها کۆمەڵێک وتاری لە 

گۆڤارە جیاوازەکاندا باڵو کردووەتەوە.

پەیوەندیی نێوان فێمێنیسم و ناسیۆنالیسم بە 
شێوەی نەریتی لە کوردستاندا پەیوەندییەکی 
پڕ لە ڕق و قینە. فێمێنیستەکان، ناسیۆنالیسم 
بە پیاوساالری، نەریتی بوون و دواکەوتوویی 
ناسیۆنالیســتەکانیش  و  دەکــەن  تاوانبــار 
فێمێنیســم بە دژبەریی مافــی نەتەوەیی و 
ســتوونی پێنجەمی دوژمن بــوون تۆمەتبار 
دەکــەن. ئەم دژبەرییــە لــە واڵتانێکدا کە 
بەرەیەکــی شــەڕیان بــە دژی داگیرکاری 
تێدایە و ناسیۆنالیسم بە ڕوانگەیەکی سیاسی 
قەتیس نەبووە و لــە فۆڕمی بزووتنەوە یەکدا 
بۆ ڕزگاریــی واڵت تێدەکۆشــێ، زیاتر زەق 
و بەرچــاوە. بزووتنەوە ی ناسیۆنالیســتی لەو 
باوەڕەدایە کە یەک بەرەی شــەڕی سەرەکی 
هەیــە و کردنــەوەی بــەرەی هاوتەریب و 
جیــا، لە خۆیــدا الواز کردنــی بزووتنەوە ی 
ناسیۆنالیســتییە. ناسیۆنالیســتەکان یــەک 
دروشــمی ســەرەکییان هەیــە و دەڵێــن 
ئەولەوییەتی یەکەم، ڕزگاریی واڵتە و هەموو 
بزووتنەوە  و چاکســازییەکان دەکەونە دوای 
قۆناغــی ڕزگاری. زۆر جاریــش قەولی ئەوە 
دەدەن کــە دوای ڕزگاری هەمــوو مافێکی 

ژنــان دەدەن و چیتر پێویســت بە خەباتی 
ڕەگەزی نامێنێ. واتە ناسیۆنالیســم زۆربەی 
جار ڕیشەی هەموو کێشە کۆمەاڵیەتییەکانی 
گرووپە جیــاوازەکان و کەمینــەکان و ژنان 
و کرێکاران و هتد بۆ دەســەاڵتی داگیرکەر 
دەگەڕێنێتەوە و بۆ وەدەســتهێنانی زیاترین 
کۆدەنگیی کۆمەاڵیەتی، وێنایەکی ئایدیال لە 
دواڕۆژی واڵتی ڕزگارکراو دەنەخشێنێ. بەاڵم 
ئەزمون دەریخستوە کە زۆر جار ناسیۆنالیسم، 
دوای ســەرکەوتن قەول و قەرارەکانی لەبیر 
دەکات و بە جۆرێک خیانەت بە بزووتنەوە ی 
فێمێنیستی دەکات و وردە وردە یاسا نەریتی 
و ئایینی و موحافزەکارانــەکان دەهێنێتەوە، 
وەک لە شۆرشــی ڕزگاریی ئیرلەند و هیند و 

هێندێ واڵتی دیکەدا بینراوە. 
واتە بەشــێک لــەو نەبوونــی متمانە و 
بۆ هەڵســوکەوتی  دژبەرییــە دەگەڕێتــەوە 
ناتەندروستی ناسیۆنالیسم لەگەڵ فێمێنیسم 
و ڕوانگــەی ئامرازیی ئەوان بــۆ بزووتنەوە ی 
ڕەوتی ســەرەکیی   لــەوالوه  فێمێنیســتی. 
شــەپۆلی یەکەم و دووهەمی فێمێنیسم، بە 
هەمــوو ڕوانگەکانیەوە قائیل بــە خەباتێکی 
هاوبەشی جیهانی بۆ ژنان بوو )کە فێمێنیسمی 
کوردســتانیش خــۆی بە بەشــێک لە وەها 
فێمێنیسمێک پێناســە دەکات( و سوور بوو 
لە سەر ئەوەی کە دۆخێکی گشتگیر و زاتی 
بۆ کێشــەی ژن بوونی هەیە. ئــەم ڕوانگەیە 
لە فێمێنیســمی ڕادیکاڵ و مارکسیســتی و 
سوسیالیستیدا گەیشتبووە لووتکە و بە هۆی 
ئەوەی هەوێنی ســەرەکیی هەمــوو جووڵە 
ڕۆژهەاڵتی  کۆمەاڵیەتییەکانــی  و  سیاســی 
ناوەڕاست لە ســەرەتای سەدەی بیستەوە بە 
جۆرێک بیری چەپ بوو، ڕوانگەی زاڵ بەسەر 
فێمێنیســمی ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاستیش زۆرتر 
ڕوانگەی سوسیالیســتی و کۆمۆنیستییە کە 
دوو دوژمنی ســەرەکی بۆ پرسی ژن قائیلن 
و پێیان وایە ئەو دوو دوژمنە پیاوســاالری و 

سەرمایەدارین. 



بۆیــە دەتوانیــن بڵێیــن فێمێنیســمی 
ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاســت، بە گشــتی بەدەر لە 
پرســی ژنــان پاڵنەرێکی سیاســیی دیکەی 
بــۆ دژایەتی کردنــی ناسیۆنالیســم هەبووە 
و هەیــە و ئەویش لە وەفــاداری بۆ ڕێبازی 
کۆمۆنیستییەوە دێت. ڕێبازێک کە دژایەتیی 
ناسیۆنالیزم بە مەرجی سەرەکیی ئەوەی پێی 

دەڵێ ڕزگاریی جیهانی دەزانێ. 
ناوەڕاســتدا بەگشــتی و  لە ڕۆژهەاڵتی 
لە کوردســتاندا بەتایبەتی، ناسیۆنالیســمی 
چەقبەســتوی نەریتی و فێمێنیسمی چەپی 
کۆمۆنیســتی، دوو جەمســەری تەواو پێک 
ناکۆکیان پێکهێناوە کە لێک تێگەیشــتنیان 
ئەستەم دیارە و بێگومان بە بەردەوامیی ئەم 
دۆخە زیان هەم بە بزووتنەوە ی ناسیۆنالیستی 

دەگات و هەم بە بزووتنەوە ی فێمێنیستی. 
دژایەتیــی فێمێنیســم یان پشــتگوێ 
خســتنی خەباتی فێمێنیســتی لــە الیەن 
ناسیۆنالیســمەوە دەبێتە هۆی لەدەســتدانی 
بەشێکی گەورە لە ژنانی چاالک کە دەتوانن 
کاریگەریی زۆر و تەنانــەت یەکالکەرەوەیان 
لە پێشخستنی دۆخی نەتەوەییدا هەبێت. لە 
ســۆنگەی شۆڕش و خەباتەوە ژن لە خەباتدا 
تەنیــا نیوەی کۆمەڵگا نییە، واتە زیاتر لەوەی 
بێت،  گرنگ  چەندێتی)کەمییەت(ی حزوری 
چۆنێتی)کەیفییــەت(ی حزووریە کە گرنگە. 
هــەر ژنێکــی کارامە و بە توانا لە شۆڕشــدا 
دەتوانێ بە دەیان پیاوی هاوشانی خۆی بخاتە 
ژێر ســێبەری حزووری سیمبۆلیکی خۆیەوە 
و ئەمــە تایبەتمەندیی حزووری ژنە لە بواری 
سیاســی و نیزامی لە هەمــوو دنیادا. عەقڵی 
گشــتیی دنیا لەو باوەڕەدایە کە نەتەوەیەک 
کە ژنانی ســەرقاڵی سیاســەت و خەبات و 
شــەڕن، نەتەوەیەکی بەهێز و جیددی و لە 
ئاکامدا سەرکەوتووە، بوونی ژن لە خەباتدا لە 
خۆیدا بوونێکی دوژمن شــکێنە، بۆ تاکەکانی 
نەتەوە هیوا و وزەی زیاتر بەرهەم دێنێ  و بۆ 

دوژمنیش ترسی زیاتر. 

لەو الشەوە پشت هەڵکردنی فێمێنیسم لە 
بزووتنەوە ی ناسیۆنالیستی و دژایەتی کردنی 
دەبێتە هۆی دوورکەوتنەوەی فێمێنیستەکان 
لــە دەســەاڵتی داهاتوو و بــێ توانایییان لە 
کاریگەریدانان لە ســەر یاســا. فێمێنیســم 
گەر کۆمەڵە ئامانجێکی ڕوونی بۆ پرســی ژن 
هەبێت و خەباتی خۆی بە خەباتێکی ئەبەدی 
و زاتــی بە دژی ناسیۆنالیســم نەزانێ، دەبێ 
لە بیــری ئەوەدا بێت کە بــە زووترین کات 
بــە ئامانجەکانی بگات و بۆ ئەوەش مەعقوول 
نییــە خــۆی بێبەش بکات لە دەســەاڵت و 
داڕشتنی یاسا و بەڕێوەبەریی واڵت و بڕیاری 
سیاسی و کۆمەاڵیەتی. دژایەتیی فێمێنیسم 
و ناسیۆنالیســم، زیانی پێش سەرکەوتنی، بە 
ناسیۆنالیســم دەگات و دەبێتە هۆی بێبەش 
بوونی بزووتنــەوە ی نەتەوەیی لە هێزی ژن 
و زیانی پاش ســەرکەوتنی، بە فێمێنیســم 

دەگات کە بێبەش بوون لە دەسەاڵتە. 
بەاڵم چۆن دەکرێ ئــەم دوو بزووتنەوە  
دەمارگرژە بە سازانێکی شیاو بگەن و بتوانن 
هەم شۆڕشێکی نەتەوەییی سەرکەوتوو بەڕێوە 
ببەن هەم بە واڵتێکی یەکسان و بە دوور لە 

هیرارشیی پیاوانە بگەن؟
بۆ گەیشتن بە واڵمی ئەم پرسیارە دەبێ 
ســەرەتا لە پێناســە زاتی و قەتیس و تاک 
ڕەهەندییەکانی ناسیۆنالیســم و فێمێنیســم 
دەســت هەڵبگرین و بزانین کە هەرکام لەو 
دوو چەمکە دەتوانن فۆرم و جۆری جیاوازیان 

هەبێت. 

و فێمێنیســم گونجاندنــی پێــک
ناسیۆنالیسم
کامفێمێنیسم

وەک لە ســەرەوە باس کرا نە فێمێنیســم و 
نە ناسیۆنالیســم هیچیان چەمکی تاکڕەهەند 
وخاوەنی یەک پێناسەی نەگۆڕ نین و وەکوو 
هەر بابەتێکی تری زانستی مرۆیی، زۆر فاکتۆر 
بۆ پێناسە کردنیان بوونی هەیە، بەردەوامیش 
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لــە گۆڕاندان و بە مەبەســتی چاکســازی و 
الدانــی کەموکوڕییەکان، تیــوری تازەیان بۆ 

پێشنیار دەکرێ. 
و  فێمێنیســم  نێــوان  پەیوەندیــی 
ناسیۆنالیســم، هــەر ئەوەنــدەی کە لە الی 
فێمێنیســتەکانی چــەپ و لیبراڵی ئوروپایی 
ڕوون بوو و بە نەفیی ناسیۆنالیسم دەگەیشت، 
بە پێچەوانەوە لە الی فێمێنیستەکانی واڵتانی 
کۆلۆنی، هەمیشــە جێگای باس و مشــتومڕ 
بــووە. هەر ئــەوکات کە ڕەوتی ســەرەکیی 
فێمێنیسم، ناسیۆنالیســمی ڕەت دەکردەوە، 
ژنانی واڵتانــی بەکۆلۆنی کراو، دەیانبینی کە 
بزووتنەوە ی ژنان لە ناو خەڵکی خۆیاندا نەک 
بە چاالکی بۆ مافی ژنان کە لەســەر دەستی 
بزووتنەوە  نەتەوەیییەکان دەستی پێ کردوە 
)نمونــەی کێبێک و ئیرلەنــد و مەراکش و 
هیند و کۆریای باشور و هەروەها کوردستان، 
ســەرەتای  ڕاســتییەن(  ئەو  ســەلمێنەری 
حــزووری کۆمەاڵیەتیی ژنان لــەو واڵتانەدا، 

گرێدراوی بزووتنەوە ی ناسیۆنالیستییە. 
هەوڵی تیۆریــزە کردنی دۆخی جیاوازی 
ژنانــی واڵتانی بەکۆلۆنی کــراو یان جیهانی 
ســێهەم لەگەڵ ئیدەکانی سپیڤاک، بیرمەند 
و فەیلەسووفی پۆست کۆلۆنیالیستی هیندی 
دەستی پێ کرد و بە کارەکانی چاندرا مۆهانتی 
و ڕانجو سودوهر، بە شێوەی تۆکمەتر لە سەر 
فێمێنیســم چڕ بووەوە و دەروازەیەکی دیکە 
لە بەرانبەر فێمێنیســمی زاتگەرای ســپی]1[  
)شــەپۆلی دوهەمــی فێمێنیســمی واڵتانی 

پێشکەوتوو( کرایەوە. 
فێمێنیســمی ســپی پێی وایــە هەموو 
ژنانــی جیهان لــە ســتەمێکی هاوبەش کە 
باوکساالریی جیهانییە ئازار دەبینن و خەباتی 
ئەوان خەباتێکی هاوبەشە بە دژی دوژمنێکی 
هاوبەش و لــەو ڕێگایــەوە کۆدەنگییەکیان 
وێنا کــردووە بە نیســبەت ڕەت کردنەوەی 
ناســیۆنالیزم، وەکوو پێکهاتەیەکی بە وتەی 
ئەوان زاتەن باوکســاالر. ژن لەم ڕوانگەیەوە 

ئەویتــری دنیایەکــە کــە پیــاو ئەکتەری 
ســەرەکییەتی و هەمــوو بیاڤەکانــی داگیر 
کردووە. دیــارە ئەم ڕوانگەیە خۆی بەرهەمی 
خوێندنەوەی فێمێنیســم و ئاییــن بوو )لە 
الیەن کەســانی وەک ڕۆزماری ڕادفێرد( کە 
دوو هێڵی سەرەکیی لێ جیا بووەوە. یەکیان 
هەوڵی ســەرلەنوێ پێناسە کردنی ژنی لە ناو 
دەقــی ئایینیدا دا و ئەوی تریان بە گشــتی 
ئاییــن و دەرکەوتەکانــی ڕەت کردەوە و لە 
ڕەتکردنەوەی ئایینیش، بە حاشــا کردن لە 
کۆی کەلتووری ئەمڕۆی مرۆڤ گەیشت کە بە 
کەلتوورێکی باوکساالر پێناسەی دەکرد. لەم 
ڕوانگەیەدا ژن پەڕاوێزخراوێکی هەمیشەیییە 
کــە لە هەرکوێ بێت، یــەک دوژمنی هەیە 
و ئەویــش باوکســاالرییه   )یان بــە قەولی 
فێمێنیستی کورد و فارس پیاوساالری و لەم 
سااڵنەی دواییشدا نێرســاالریە( کە باڵی بە 
سەر هەموو بیاڤەکانی ژیانی مرۆییدا کێشاوە. 
بۆیــە ژنانی جیهان کە خاوەنــی بایۆلۆجیی 
هاوبەشــن، دەبێ بە دژی بیری یونیڤێرساڵی 
باوکســاالرانە یــەک بگرن و هەمیشــە ئەو 
مــەودای نێوان خۆ و ئەویترەیان لە بیر بیت. 
ژنــان بۆ پیکهێنانی خۆشــکایەتیی جیهانی، 
دەبووایە هەر شــتێک کــە ئەوانی لێک جیا 
دەکردەوە وەکوو ڕەنگی پێست، زمان، نەتەوە، 
ئاییــن ،چینی ئابــووری، دۆخی سیاســیی 
سەردەست و ژێردەست و ... هەمووی بخەنە 

پەڕاوێز و تەنیا ژن بوونیان بهێننە ناوەند.
لــە واڵمی ئــەم جــۆرە پۆلێنبەندییەدا، 
مۆهانتی الی وایە کە بانگەشەی فێمێنیسمی 
ســپی و جیهانی بۆ یەکســان زانینی هەموو 
ژنــان و ســڕینەوەی بەکگراونــدی ئەوان و 
ناســاندنی کێشــەکان و داخوازییەکانی ژنی 
ســپیی ئوروپایــی وەکوو نموونــەی هەموو 
ژنانــی دنیا، جۆرێــک لە تەقلیــل گەرایی 
reductionism و خوێندنەوەیەکی سەقەت و 
یەکالیەنە و تەنانەت کلۆنیالیستییە کە بەسەر 
بزووتنەوە ی ژنانی نەتەوە بە کلۆنی کراوەکاندا 



دەسەپێ. ئەو پێی وایە ژنانی جیهانی سێهەم 
دەبێ بتوانن شــوێنی خۆیــان وەکوو ژن و 
چۆنیەتیی بەریەک کەوتنی شوناسی ژنانەیان 
لەگــەڵ دۆخی نەتەوەیی، ئایینی، چینایەتی، 
سیاســی و ئابووریی واڵتی خۆیان بە وردی 
ئانالیــز بکەن و خۆ لە ئەپــاڵی کردنی هەر 
جۆرە نوســخەیەکی لە پێــش ئامادەکراوی 

ژنانی دیکە ببوێرن.
فێمێنیسمی پۆستکلۆنیالیستی یا جیهان 
سێهەمی زۆر جار تاوانبار دەکرێ بەوەی کە 
دەستەبەرکردنی یەکسانیی وەکوو ئەولەویەتی 
خۆی دیاری نەکردووە و هەنگاوی جیددیشی 
بــۆ هەڵناگــرێ. بــۆ نموونە فێمێنیســمی 
ئانگلۆساکســۆن و ئانگلۆکانادایی، هەمیشــە 
فێمێنیســمی ئیرلەنــدی و کێبێکیــان بە 
دواکەوتوو و الواز ناوبردووە و کاتۆلیک بوون 
و ناسیۆنالیســت بوونیان وەکوو دوو مۆرکی 
دژە فێمێنیست لە ناوچاویان داوە. نوێنەرانی 
ئەو ڕەوتەش لە واڵمدا دەڵێن ئەوان هەوڵ بۆ 
بردنەوەی سەرەوەی ستانداردی ژیانی ژنان و 
هەروەها کۆی کۆمەڵگاکەیان دەدەن. هەر بەو 
پێیەش لەگەڵ بزووتنەوە کانی دیکەی ناوچە و 
واڵتی خۆیان وەکوو بزووتنەوە  ناسیۆنالیستی 
یان مافی مرۆڤ و دیموکراســیخوازی و هتد 

لە هاوکاریدان.
بەدەر لە گەنگەشەکانی نێوان فێمێنیسمی 
ســپی )هەمان فێمێنیســمی ســیکۆالر( و 
فێمێنیسمی واڵتانی کۆلۆنی و جیهانی سێهەم 
و ڕادەی ڕاست بوونی ئیدعاکانی هەرکامیان 
ئەو شتەی خوێندنەوەی پۆست کۆلۆنیالیستی 
دەیهێنێتــە ناوەند، خــودی پەیوەندییەکەیە 
کــە تابعێکە لە بەســتێنی باڵوتــری بیری 
کۆلۆنیالیستی و پەیوەندیی نێوان سەردەست 
و ژێردەســت، کە لەودا سەردەست هەمیشە 
بە پێوەر و پێوانە دادەنرێ و ژێردەست دەبێ 

خۆی بە پێوانەی ئەو بپێوێ.
 فێمێنیســمی جیهانی ســێهەم وەکوو 
ڕێچکەیەکــی فکــری گەر بۆ هەمــوو ژنانی 

جیهانی ســێهەم گرنگ بێــت، بۆ ژنی کورد 
گرنگیی چەند قاتی هەیە، چون لە کوردستان 
هــەم بەریەککەوتنــی نێوان فێمێنیســم و 
ناسیۆنالیسم زۆر زەقە و هەمیش زۆر ڕەوتی 
فێمێنیســتی بوونیان هەیه )لە فێمێنیسمی 
ئێرانی و تورکی هەتا ئیســالمی و سیکۆالر(  
کــە پەیوەندییــان لەگــەڵ فێمێنیســمی 
کوردســتان هەمــان پەیوەندیــی کۆلۆنی و 
بــە کۆلۆنیکراوە. بــە پاڵدانەوە بــە ڕوانگەی 
فێمێنیســمی دەرەوەی ڕەوتــی ســەرەکی 
out of main stream بــەو ئاکامــە دەگەین 
کە گرنگترین کار و گەورەترین پێویســتیی 
فێمێنیســمی کوردســتان، ئەمــڕۆ ئانالیزی 
دۆخی تایبەتی ژنی کوردســتانییە واتە ژنی 
کورد لە کۆنتێکســتی سیاســی و ئابووری و 

کەلتووریی کوردستاندا. 

کامناسیۆنالیسم
ئەگەرچی وەک پێشتر باس کرا ناسیۆنالیسم 
بەســتێن و یارمەتیــدەری لــە دایک بوونی 
بزووتنــەوە ی ژنــان لــە واڵتانــی کۆلۆنی و 
جیهانی ســێهەمدایە، بەاڵم لە هەمان کاتدا، 
بزووتنــەوە ی نەتەوەیی، هەم لە فێمێنیســم 
کەڵکی دڵخوازی وەرگرتووە و هەمیش هەوڵی 
داوە بیخاتە ژێر ڕکێفی خۆیەوە. بۆیە ناتوانین 
بڵێین پێک ناکۆک بوونی نێوان فێمێنیسم و 
ناسیۆنالیسم، تەواو دەگەڕێتەوە بۆ فێمێنیسم؛ 
بەڵکوو کێشــە و مەترســییە زۆرەکانی وەها 
ناسیۆنالیســمێک هەم بەرانبەر بە فێمێنیسم 
و هەم بەرانبەر بە ژیانی کۆی کۆمەڵگا دەبێ 

دیاری بکرێت.
ناسیۆنالیسمیش وەکوو فێمێنیسم خاوەنی 
چەندین جۆر و پێناســەی جیاوازە، دژبەرانی 
ناسیۆنالیســم )لەوانە فێمێنیسم( الیان وایە 
ناسیۆنالیسم هەمیشە سەرەتای شۆڤێنیسمە 
و بە بابەتێکی زاتەن ئەویتر ڕەتێن ودڕندەی 
دەزانن کە باوکســاالری لــە جەوهەریدایە. 
ئەم ڕوانگەیە دەتوانێ لەگەڵ ناسیۆنالیســمی 
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باوکساالرانەدا patriarchal nationalism تەبا 
بێت، لەم شــێوازەدا نەتەوە وەکــوو بنەماڵە 
و هاوچەشــنی بنەماڵەیەکــی بایۆلۆجیکــی 
سروشــتی وێنا دەکرێ. هەمــان ڕۆڵ کە بۆ 
ژن و منــداڵ لە ناو بنەماڵەی نەریتیدا هەیە، 
گەورە دەکرێتەوە بۆ ســەر هەمــوو نەتەوە. 
ئــەم جــۆرە لــە ناسیۆنالیســم، پەیوەندیی 
نزیــک و توندوتۆڵی لەگەڵ ناسیۆنالیســمی 
 ethnocentric nationalism تەوەردا ئیتنیک 
هەیە کە نمونەی لە ناسیۆنالیســمی فارسی/
ئێرانــی و تورکــی و عەرەبیــدا دەبینین و 
دیارە تێگەیشتنی کوردیش لە ناسیۆنالیسم، 
زۆر جار شتێکی هاوشــێوەی ئەوانەیە؛ بۆیە 
زۆرجار سیاســییە کوردەکان خــۆ دەبوێرن 
لەوەی کە پێیان بڵێن ناسیۆنالیســت و زیاتر 
وشەی نەتەوەخواز بەکار دەهێنن و الیان وایە 
ناسیۆنالیســمێک  ئەوان وەها  نەتەوەخوازیی 

نییە یان نایهەوێ وەها بێت.
لە ڕاستیشــدا ئەو بۆچوونە دروســت و 
لە  ناسیۆنالیســمێک  پێویســتە، چون وەها 
بێخەوە لەگەڵ دۆخی فرەڕەنگی کوردستاندا 

نایەتەوە و دەتوانێ کێشەی زۆر بنێتەوە. 
ناســاندنی  دوای  ســمیت،  ئانتۆنــی 
باســی  تــەوەر  ئیتنیــک  ناسیۆنالیســمی 
 polycentric ناوەنــد ناسیۆنالیســمی فــرە 
nationalism دەکات و دەڵــێ بــە پێی ئەم 
پێناسەیە هەر نەتەوەیەک مافی هەیە بەشێک 
بێت لە بنەماڵەی نەتــەوەکان کە پێکەوە بە 
شــێوەی یەکســان کۆمەڵگای ئینترنەشنال 
پێک دێنن و ڕوونیشی دەکاتەوە کە زۆربەی 
نەتــەوە  ناسیۆنالیســتییەکانی  بزووتنــەوە  

بەکلۆنیکراوەکان لە جۆری دوهەمن. 
بۆ فام کردن و دابەزاندنی ناســیۆنالیزمی 
چەنــد ناوەند، پێویســتە وێنــای خۆمان لە 
ناســیۆنالیزمی قەوم تەوەر کە بە شــتێکی 
زاتی و نەگۆڕ ناســراوە بگۆڕیــن. نەتەوە لەم 
پێناســەیەدا بریتییە لە کۆمەڵگایەکی گەورە 
کە ئەندامەکانی بە هۆی کەلتووری گشــتیی 

هاوبــەش، خۆیــان لــە نەتەوەکانــی دیکە 
جیادەکەنەوە، لەم پێناسەیەدا هیچ جێگایەک 
بۆ توخمی نەگۆڕ و زاتی و لە پێش دیاریکراو 
بوونــی نییە، بەڵکوو بەســتراویی کەلتووری 
هاوبەشــە کە بەردەوام لەگەڵ سنوورەکانی 
نەتــەوە لە گۆڕاندایە. وەها ڕوانینێک بەرانبەر 
بە نەتەوە، چاوی لــە داهاتووە نەک ڕابردوو 
و بــەردەوام ئامادەییی ئــەوەی تێدایە خۆی 
لەگەڵ ئایدیا و خەڵکانی تازە بەڕۆژ بکاتەوە و 
هەردەم کەلتووری خۆی کە گۆڕانی بەسەردا 

هاتووە بخولقێنێتەوە. 
ئەو دوو پێرســپێکتیڤە جیاوازە لەســەر 
ڕابــردوو و داهاتــوو گرنگتریــن خاڵی لێک 
مەیلــەو  ناسیۆنالیســمی  جیاکردنــەوەی 
تەندروستە.  ناسیۆنالیســمی  و  شۆڤێنیســم 
ناسیۆنالیسمی ئیتنیک تەوەر کە زۆر مێژووی 
کەونارا هەڵدەداتەوە و لە دووی شــکۆیەکی 
نــاڕوون و وەهمــی لە ڕابــردوودا دەگەڕێ، 
زاتگــەرا و خاوەنی وێنەیەکی چەقبەســتوو 
لە نەتەوەیــە کە زۆربەی جــار لە نەریت و 
دەرکەوتە نەریتییەکاندا خۆی نمایش دەکات 
)لە جلوبەرگ و هەڵســوکەوت و سیستەمی 
بنەماڵەیی و کۆمەاڵیەتی( ئەم ناسیۆنالیسمە 
هاولفە لەگەڵ گەردەلوولی ڕەگەزپەرەســتی، 
ڕەتانــدن، داگیــرکاری، یەکدەســت کردن، 
جینۆساید و کوشتن و دەمارگرژی و ئەگەری 
زۆری هەیە تووشــی ئەو دەرئەنجامانە بێت. 
بــە پێچەوانــەوە ناسیۆنالیســمی فرەناوەند 
کــە ڕوو لە داهاتووە و باوەشــی بۆ جیاوازی 
کراوەیە، کەلتوور بە شتێکی لەحاڵی گۆڕاندا 
دەزانــێ و ئاگایە بە دیالۆگ و بەریەککەوتنی 
بەردەوامی کەلتــوورەکان و ئەو تێکەڵبوونانە 
بە فەوتــان و لە ناوچوون نازانێ، بەڵکوو هەر 
شتێکی تازە بە زووترین کات دەکاتە بەشێک 
لــە کەلتووری خودی و ســنووری خودی و 
ناخودی نەک بە چەقبەســتوویی، بەڵکوو بە 
چــەوازی و تواناییی خۆیی کردن دەپارێزێ، 
ئەم ناسیۆنالیسمە هاولفی بەرامه و نەسیمی 



خۆســەری، کەرامەتی کۆیــی، حاکمییەتی 
خودی و ســەربەخۆییە و خاوەن ناسنامە و 
کەســایەتی بوونه و ئاسۆی واڵتێکی کراوە و 

ئامادەی پێشکەوتن وێنا دەکات . 
ئەگەرچــی ئــەم دوو ڕواڵەتــە زۆر جار 
پتانسییەل و ئیمکانی تێکەاڵو بوونیان هەیە 
بــەاڵم گرنگە کە ســنوورێک لــە نێوانیاندا 
لــە بەرچاو بگرین. ئەو ســنوورە لە پرســی 

نێوخۆییدا زۆر باش دەتوانێ دیاری بکرێ. 
ناســیۆنالیزم دوو ئامانجــی هەیە: یەک 
ئامانجــی دەرەکی کە بریتییە لە پاراســتنی 
ســەربەخۆییی واڵت و هەروەهــا حورمەت 
و حــزوری بەرانبــەر و یەکســانی لە فەزای 
نێونەتەوەییــدا. دووهــەم ئامانجی ناوخۆیییە 
کە پێکهێنانی فەزایەکی یەکســان بۆ هەموو 
تاک و گرووپەکانە کە بتوانن لە ئاسایشدا لە 
مافە یەکسانەکانیان بەهرەمەند بن. واتە لەم 
ڕوانگەیەدا، عەداڵەتــی کۆمەاڵیەتییش وەک 
بەشــێک لە ئەرکی ناسیۆنالیزم دێتە ئەژمار، 
چــون پەیوەندیــی ڕاســتەوخۆی بە دۆخی 
دەرەکیی واڵتەوە هەیە. ئەو ڕەهەندە ناوخۆیییە 
گەر لە بەرچاو نەگیردرێ کێشەی ئاسایشی 
نەتەوەیــی و ناکۆکیی ناوەکــی دەنێتەوە کە 
لەســەر پێگەی جیهانیی واڵتیش کاریگەری 
تەنانــەت  و  دەکات  لەرزۆکــی  و  دادەنــێ 
لەوانەیە تووشی هەڵوەشــانەوەی بکات. لەم 
سۆنگەیەوە ناســیۆنالیزمی فرەناوەند ئیمکانی 
ئەوەی تێدایە کە ئــاوڕ لە جیاوازییەکانی ناو 
پێکهاتــەی نەتەوە بداتــەوە و دەنگی هەموو 
گرووپەکان )لەوانە فێمێنیستەکان( ببیستێت 

و لە دەسەاڵتدا بەشداریان بکات.
لێرەوە پێناسەی  زاتگەرایانە بۆ ناسیۆنالیزم 
کە وەکوو ئایدیایەکی ئیقتدارخواز و تۆتالیتێر 
ناسراوە دەتوانێ ڕەت بکرێتەوە و ناسیۆنالیزم 
و ئەم چەمکە ببێت بە خاوەنی پێناســەیەک 
کە بنبەستە هەنووکەیییەکانی فامی تیوریی 
ناســیۆنالیزم لــە ڕۆژهەاڵتی ناوەراســتدا، تا 
ڕادەیەکــی زۆر بکاتــەوە و ئاســۆی ڕوونتر 

بــۆ ناســیۆنالیزم و نەتەوەکانــی ڕۆژهەاڵتی 
ناوەراست بنەخشێنێ. 

دەبێ بزانیــن چاوەڕوانییەکانی پێشــوو 
لە نەتــەوە وەکوو یەکەیەکی یەکدەســت و 
هەوڵدان بۆ یەکدەســت کردن نە لە ڕاستیدا 
ئیمکانی هەیــە و نە کاریگــەرە، هەر وەک 
هەوڵەکانی سەد ساڵی ڕابردوو لە ڕۆژهەاڵتی 
ناوەڕاستدا نیشــانی داوە هەوڵی زاڵ کردنی 
یەک پێناســەی ڕوون و هاوبەش لە سەرەوە 
و داســەپاندنی بە ســەر تاک و گرووپەکانی 
کۆمەڵــگادا بێ ئاکامــە. نەتــەوە بریتیە لە 
پێکهاتەی جۆراوجۆری گرووپی، عەشیرەیی، 
ناوچەیی، زمانی، ڕەگەزی و چینایەتیی جیاواز 
کــە کۆدەنگی لە ســەر کەلتوورێکی تایبەت 
کۆیــان دەکاتــەوە و تا کاتێک هەســت بە 
ســەپاندن نەکەن هانیان دەدات بۆ پاراستنی 

کیانی نەتەوەییی هاوبەشیان تێبکۆشن.
فێمێنیســم وەکــوو نوێنەری بەشــێکی 
پەڕاوێــز خــراوی کۆمەڵگا لــە واڵتانی ژێر 
دەســت و داگیرکــراودا، دەبــێ بتوانــێ لە 
جیاتــی دژایەتیــی ناســیۆنالیزم، بچێتە ناو 
دیالۆگی هۆشــیارانە لەگەڵی و کاریگەری لە 
ســەر دیسکۆرســی نەتەوەیی دابنێ و بەرەو 
پاراستنی بەرژەوەندیی ژنان پاڵی پێوە بنێت. 
چاالکانــە بەشــداری پاراســتنی کەرامەتی 
نەتەوەیی بێت و لە هەمــان کاتدا ئاگاداری 
و  باوکســاالر  ناســیۆنالیزمی  کۆنترۆڵکردنی 
زاتگــەرا بێت و هەوڵی بنەمایــی بۆ گۆڕانی 
بدات. بەرەاڵ کردنی پرســی داهاتوی نەتەوە 
و گرنگی نەدان پێــی و بە دواکەوتوو ناوزەد 
کردنی ناســیۆنالیزم، نەک تەنیا پرۆســەی 
ڕزگاریــی نەتەوەیی وە دوا دەخات، )بە هۆی 
لەدەستدانی ژنانی چاالک کە بەشێکی گرنگ 
لە هێزی مرۆیی و کارای کۆمەڵگان(، بەڵکوو 
خودی فێمێنیسم و داهاتوی فێمێنیسمیش 
تووشــی قەیــران دەکات و خاوەنداریەتی و 
بەرێوەبەری و دەسەاڵتداریی داهاتوی واڵت، 
بــە تەواوی دەخاتە دەســتی ناسیۆنالیســم 
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چارەســەریی  بــە  یارمەتییــەک  هیــچ  و 
فێمێنیسم  نادات.  فێمێنیســتان  کێشەکانی 
بە دژایەتیکردنی ناسیۆنالیسم، خۆی دەکات 
بــە ئەویتــری پێکهاتەی نەتەوەیــی و وەها 
دژبەرییــەک زیانــی جیددی بە ئاسایشــی 
نەتەوەیــی و بەرژەوەندیــی هەموان و لەوانە 

فێمێنیسم دەگەیێنێ.

لەکۆتاییدا
زانســتی مرۆیی زیاتــر لە نیوســەدەیە کە 
خۆی لە ژێر پێناســە ڕەها و نەگۆڕنوێنەکان 
دەرهێناوە و مەزن گێڕانەوەی مۆدێرنیســتی 
و پۆزیتیڤیســتی، گەر بە چەکوشی ڕەخنە و 
ئانالیزی نوێ ورد و شی نەکرێتەوە قسەیەکی 
ئەوتۆی لە بەرهەمهێنانی زانســتی ئەمڕۆی 
دنیادا نییە. ڕێچکەی نوێی زانستی مرۆیی بە 
تایبەت بۆ ئەو نەتەوە و گرووپانە  کە لە مەزن 
گێڕانەوەی مۆدێرنیستیدا بە پەڕاوێز کەوتوو، 
وردەکەلتوور و تابعی سروشــتی کەلتوورە بە 
ناو مەزنەکان ناودێر کرابوون، دەرفەتێکی باش 
 conceptualization و گرنگە بــۆ چەمکاندن
ی دۆخــی تایبەتی خۆیان و دەرهاتن لە ژێر 
هێژمۆنیی دەســەاڵتی  فکری و فەرهەنگیی 

نەتەوە و گرووپە سەردەستەکان. 
کورد بــە هۆی ئەوەی بەشــی گەورەی 
زانســتی خۆی بە واســتەی زمانــی واڵتە 
داگیرکەرەکانــی وە دەســت هێنــاوە، فامی 
لە چەمکە نوێیەکان هەمان ئەو شــتەیە کە 
داگیرکەران لە ڕەوتی داڕشــتنی ستراتێژیی 
سیاســی و کەلتووریی خۆیاندا پەســەندیان 
کــردووە، واتــە ناسیۆنالیســمێک کە کورد 
بــە شــێوەی نەریتــی دەیناســێ، هەمان 
ناسیۆنالیسم بە پێناسەی سەدەی نۆزدەیە کە 
واڵتانی داگیرکەری کوردســتان بە پێویست 
نازانــن ئاڵتێرناتیڤــی بۆ بخەنە بەردەســت. 
ناسیۆنالیســمێک کــە دەتوانێ ســەرکوتی 
نەتەوە ژێردەستەکان پاساو بداتەوە. هەروەها 
فێمێنیســمێک کە کورد دەیناســێ هەمان 

فێمێنیسمی ســیکۆالر و بەڕواڵەت جیهانییە 
کە لە ڕێگای فێمێنیســمی ئێرانی و تورکی 
و عەرەبییەوە بە کوردستان گەیشتوە و هیچ 
گرنگییەک بە باســە نوێیەکانی فێمێنیسمی 
جیهان سێهەمی و فێمێنیسمی ناسیۆنالیستی 
نادات. ئــەم جۆرە خۆ دیتن لــە چاویلکەی 
ناتوانێ  ئەویتری داگیرکــەرەوە،  دیاریکراوی 
ئاســۆیەکی ڕوون و نوێ بــە ڕووی جیهانی 
فکریی کوردســتاندا بکاتەوە و پێویســتە کە 
توێژی بیرکەرەوەی کورد هەوڵ بۆ داڕشتنی 
تیوریی نوێ بۆ مەفاهیمی ژیانی سیاســی و 
کەلتووریی مرۆڤی کــورد بدات و بە هەمان 
شــێوە پێویســتە کــە چاالکی سیاســی و 
چاالکی فێمێنیستی، بە ڕوانگەیەکی بەرینتر 
و سەرچاوەی ڕەســەنتر و بەڕۆژتر، لە بیاڤی 
چاالکیی خۆیان بڕوانن. بەو شێوەیە دەتوانن 
هەم بە فامێکی دروســتتر لــە خۆیان بگەن 
و هەمیش بتوانن ڕێگاچارەیەک بۆ ناکۆکییە 

بەڕواڵەت بنەمایییەکانیان بدۆزنەوە. 

پەراوێز

]1[. ڕه وتی ســه ره كیی فێمێنیســم به  پێی ئه وه ی له  به رانبه ر كام 
جۆری فێمێنیسمدا پێناسه  بكرێ ناوی جیاوازی لێ ده نرێ، گه ر له  
به رانبه ر فێمێنیســمی ئایینیدا بێت، به  ناوی فێمێنیسمی سیكۆالر 
ده ناســرێ، گه ر له  به رانبه ر فێمێنیســمی ژنانی ڕه نگین پێســت و 
غه یری ئوروپاییدا بێت، به  ناوی فێمێنیســمی سپی ده ناسرێ، گه ر 
له  به رانبه ر فێمێنیســمی ناسیونالیستیدا بێت، به  ناوی فێمێنیسمی 
ســه روونه ته وه یی ده ناسرێ؛ به اڵم هه موو ئه م ناوانه  یه ك به رانبه ری 
واقیعییــان هه یه  كه  هه ڵگری هه موو ئــه م تایبه تمه ندییانه یه . بۆیه  
 main stream به كارهێنانــی ناوی جیــاواز بۆ ڕه وتی ســه ره كی
فێمێنیســم له م نووســینه دا هه ڵگری مانای جیاواز نییه  و به  پێی 

جێی به  كار هێنان، یه كێ له و ناوگه له  هه ڵبژێردراوه . 
  له م نوســراوهیە دا پێداگری له  سه ر وشه ی باوكساالرییه  له  
 patriarchism جێی پیاوســاالری، وه رگێڕانی ده قاوده قی وشه ی
باوكساالرییه  و به  دروســتییش ته عبیر له  كۆمه ڵگایه ك ده كات كه  
وه كوو بنه ماڵه  پێناســه  ده كرێ و هێــزی باوكانه  و كۆی به هاكانی 
بنه ماڵه یه كــی باوك تــه وه ر له  لووتكه ی هیرارشــیی كۆمه ڵگادایه ، 
پیاوســاالری به  ڕای نووســه ر وه رگێڕانێكی هه ڵه یــه  كه  پێكهاته ی 
كۆمه اڵیه تــی تێیــدا الدراوه  و ته نیــا جیاوازیــی ڕه گــه زی تێیدا 

به رجسته یه.  



ڕامانێک بۆ پرسی ژنی کورد 
لە نێوان کۆلۆنیالیزم و جنسدا   

شەهالدەباغی

شەهال دەباغی )1964( توێژەری بواری ئەدەبی و پرسەکانی جێندێری و ژنان، 
دانیشتووی ستۆکهۆڵمە. بواری سەرەکیی لێکۆڵینەوەکانی، شیعر و ڕۆمان بە 

ڕوانگەی جێندێرییە. تا ئێستا چەندین وتار و سێ کتێبی چاپ کراون.
ڕوانگە و بیرمەندانێک کە زیاترین کاریگەرییان لەسەر دنیای فکری و نووسینی 
شەهال دەباغی هەبووە بریتین لە: ڕوانگەی ڕەخنەگرانەی جێندێری، تێۆرییەکانی 
دژە کۆلۆنیالیستی، بیرمەندانی مەکتەبی فرانکفۆرت و بیرمەندانێکی وەک نیچە، 

ئادۆرنۆ، فۆکۆ، ئارێنت، کریستێڤا.
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بەڵێ پشکووتن ژانی هەیە
ژانی هەیە ئەوەی گەشە دەکا!

 Karin Boye 1900-1941
 بیرمەندی سویدی

بــە ڕای فیلســووف، یاســاناس و چاالکــی 
مافەکانی شارۆمەندی و ژنانی ئەفرۆئەمێریکەن 
)Afro-Americans(]1[ کیمبێرلــێ ویلیامــز 
 Kimberlé Williams Crenshaw( گرێنشــاو
ژنێکــی  دۆخــی  لەدایکبــووی1959(، 
ئەفرۆئەمێریکــەن وەک ئەوەیــە کە لەســەر 
چوارڕێیانێک ڕاوەســتابی و ماشــینەکان لە 
چەند الوە لێت دەن. بە ژنی ئەفرۆئەمێریکەن 
دەگوترێ ئەگەر کێشــەت هەیە کێشەکەت 
یا نژادییە یا جنســی. بەاڵم ئەمە ڕاست نییە 
چونکە ژنی ئەفرۆئەمێریکەن هاوکات لە هەموو 
الیەکڕا خەسارەت دەبینێ، کەچی هەرکام لە 
پێکهاتەکانی کۆمەڵگا بەرپرسایەتیی لە ژێرپێ 
نانی مافەکانی ژنی ئەفرۆئەمێریکەن لەخۆیان 
دادەڕنــن. حەقیقــەت ئەوەیە کــە پێکهاتە 
نابەرابــەری، هەموو وێکڕا  جۆراوجۆرەکانــی 
ژنــی ئەفرۆئەمێریکەن نەک هــەر لە پەڕاوێز 
دەخــەن، بەڵکوو هەاڵواردەی دەکەن و دەبنە 
هۆی ژێردەســت مانەوەی. لەو چوارڕێیانەدا 

پێت دەگوتــرێ ئەگەر تــۆ ئەفرۆئەمێریکەن 
بی و بەهــۆی ژن بوونەوە زوڵمت لێ کرابێ، 
ئەوە وەک جنــس زۆڵمت لێ کراوە و ئەگەر 
بە هۆی ڕەنگی پێســتەوە زوڵمت لێ کرابێ، 
ســتەمەکە ســتەمی نژادییە. بــەاڵم بە ڕای 
کرێنشاو، هەمووی ئەم پێکهاتانە تێکدەهاڵێن 
بەریەککەوتنــی ژێردەســتییەکان، ژنــی  و 
ئەفرۆئەمێریکــەن لە پۆزیشــوون/پێگەیەکدا 
دادەنێن کــە لە چەندین الوە ژێردەســتەیە 
و دەکەوێتــە بەر ئازار و هــەاڵواردن؛ بەهۆی 
جیاوازیــی فیزیکیــی/ جنســی ژن بــوون، 
ڕەنگــی پێســت، چینایەتــی، ئایدێنتیتــی 
جیاوازیی سێکســوالیتی، کەمئەندامی و هتد. 
کرێنشــاو باســێکی بێ وێنە دەکا و نموونە 
دەهێنێتــەوە و دەڵی ئێمــە هەموو ناوی ئەو 
پیاوە ئەفرۆئەمێریکەنانەمان وەبیرە کە پۆلیس 
کوشــتوونی و ماســمێدیا باســی کردوون، 
بەاڵم ئەو ژنە ئەفرۆئەمێریکەنانە ناناســین کە 
ئەوانیش لە هەمــان دەورەدا، بە زەبروزەنگی 
پۆلیس کوژراون. کرێنشاو، ئەم بەریەککەوتن 
و وێککەوتنــی ژێردەســتی و پێکهاتانــە ناو 
دەنێ: تێک تەنراویی ڕووبەرکانی ژێردەســتی 

 ]2[.Intersectionality
ئینتێرسێکشــنالیتی  کرێنشــاو  بــۆ 



ڕوانگەیەیکــی ڕەخنەگرانەیە. ئــەم ڕوانگەیە 
تیۆرییەکانــی  و  بۆچــوون  لــە  ڕیشــەی 
پۆستکۆلۆنیالی، تیۆریی ڕەخنەیی و ئەزموونی 
خودی  ئەفرۆئەمێریکەنەکاندایــە.  ڕۆژانــەی 
ڕوانگــەی ڕەخنەیی بە تیۆریــی چینایەتیی 
مارکس و قوتابخانەی فرانکفۆرت و کەســانی 
وەک ئادۆرنــۆ و مارکــۆزە و دواتر کەســانی 
چەمکــی  دەناســرێتەوە.  هابێرمــاس  وەک 
ئینتێرسێکشــنالیتی )بــە فارســی »درهــم 
تنیدگی«یان بۆ داناوە( نایەکســانیی نژادی]3[ 
و نایەکسانیی جنســییەتی دێنێتە بەر باس و 
پێی وایە بۆ وێنە ژنانی ئەفرۆئەمێریکەن تەنیا 
بــە هۆی جنس و فیزیکــی ژن بوونەوە نییە 

کە ژێردەســتەن، بەڵکوو هۆکار و پێکهاتەی 
دیکەش بۆ ژێردەستەبوون کاریگەرییان هەیە. 
ئەگــەر ژنێکی ســپی بە هــۆی ژن بوونەوە 
ژێردەســتە بێ ئەوە ژنێکی ئەفرۆئەمێریکەن 
چەندین جــار ژێردەســتەیە. واتــە جیا لە 
ژن بوونــی، فاکتگەلی وەک ڕەنگی پێســت، 
شــوێن و ناوچەی ژیان، ئابیلیتی/ناتوانایی و 
کەمئەندامــی، چین و تەمــەن، کاریگەرییان 
لەســەر هەاڵواردەیی و ژێردەســتەییی ئەودا 

هەیە. 
 Black /جوواڵنــەوەی »فێمینیزمی ڕەش
Feminism«]4[ لە سەر بناخەی ئەزموونەکانی 
ژنانــی ئەفرۆئەمێریکــەن دروســت بــوو و 
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ئێتنیســیتە، ڕەنگی پێســت، جنس، چین، 
دین، کەمئەندامیی )دواتر تەمەن، ســتایلی 
جلوبــەرگ، هتد هاتوونەتە ناو باســەکان( بۆ 
ژێردەستەییی ژنانی ئەفرۆئەمێریکەن لەبەرچاو 
گــرت. فێمینیزمی ڕەش پێی وایە کە ناکرێ 
ئەزموونەکانی ژنێکی ئەفرۆئەمێریکەن تەنیا بە 
ڕەشــیی پێست )سپی  نەبوون( شی کرێنەوە، 
بەڵکــوو دۆخی ژنی ئەفرۆئەمێریکەن دەبێ بە 
ڕوانگەی تێکهااڵن و یەکبڕی و بەریەککەوتنی 
 Intersektionellt( پێکهاتــە و ڕووبــەرەکان
perspektiv( تاووتــوێ بکــرێ. ئەمــە بــوو 
بــە بیــر و هــزر و میتۆدۆلۆگییەکی نوێ و 
هاوچەرخ بۆ نیشاندانی دەسەاڵت و هێژموونی 
پێکهاتــە و هیرارکییــەکان و باس لەســەر 
کێشەکانی ڕاسیستی و تێگەیشتن لە دۆخی 
ژنانــی ئەفرۆئەمێریکــەن. ئــەم جوواڵنەوەیە 
بەتایبەت لە ئەمریکا لــە دوای 1960-ەکان 
واڵمێک بــوو بە پەڕاوێزی و ژێردەســتەییی 
ژنانــی ئەفرۆئەمێریکــەن و هــەوڵ بۆ مافە 

شارمەندییەکانیان. 
هەر لێرەدا دەبــێ ئاماژە بە جیاوازییەکی 
فێمینیســمی ئەورووپایی و ئەمریکایی بکرێ. 
الی فێمینیســتە ئەمریکایییەکان، بنەماکانی 
ژێردەستەیی و هەاڵواردەیی]5[ زیاتر بریتین لە 
ئێتنیسیتە، ڕەنگ، چین، ئابیلیتی لە کاتێکدا 
لە واڵتێکی وەک ســوید فێمینیستەکان زۆر 
باســی هەاڵواردنی چینایەتی ناکەن؛ گەرچی 
خــودی پەیوەنــدی و بنەمــای چینایەتی، 
پێکهاتەیەک دروســت دەکا کە مۆری خۆی 
لەســەر ژیان و گەشە یا گەشەنەکردنی تاک 

دەدا. 
فێمینیزمی ڕەش پێی وایە ژێردەستەییی 
ژنانی ئەفرۆئەمێریکەن و ژنانی سپی، لە بنەڕەتڕا 
لێک جیاوازە و ڕەخنە لە فێمینیزمی ســپی 
دەگرێ کە بەرییــە لە ڕوانگەیەکی بەرفراوان 
و ئینتێرسێکشــنال. لەناو بیرمەندەکانی ئەم 
جوواڵنەوەیەدا دەکرێ ئاماژە بە زۆر ناو بکرێن 

کە گرینگترینیان ئانجێال دێیویسە. 

ئانجێــال دێیویس،  زیاتر بــە ڕوانگەیەکی 
چــەپ دەڕوانێتە پرس و کێشــەکانی ژنانی 
ئەفرۆئەمێریکــەن. دێیویــس پێــی وایە کە 
ئەو، بەو مانایەی کە فێمینیســتە بوڕژواکان 
هــەن، فێمینیســت نییە. ئەو خــۆی وەک 
ڕەشێکی شۆڕشگێر دەناسێنێ؛ »من ڕەشێکی 
شۆڕشــگێرم«. دێیویس ڕەخنە لە ڕەوتی زاڵی 
بزوتنەوەی فێمینیستیی سپی دەگرێ. یەک 
لە ڕەخنەکان ئەوەیە کە ڕەوتی زاڵ و ســپی 
دەیهەوێ وەک کاتێگۆری  باس لە ژن بکا کە 
لەســەر بنەمای خواستی ژنانی سپی پێکدێ. 
ئــەوان بەهۆی ســپی بوونیــان پێگەیەکی 
باشــتریان لەناو کۆمەڵگادا هەیە و کێشــەی 
نژادیان نییە و تا ڕادەیەک دەســتیان بە پلە 
بــەرزەکان دەگا و بە کەمێک خۆماندووکردن 
دەتوانن بگەنە دەســەاڵتە جیاوازەکان. بەاڵم 
ئــەو ڕەوتە زاڵەی فێمینیزم کە ژنانی ســپی 
نوێنەرایەتیی دەکەن، دەیهەوێ ستانداردەکانی 
بزوتنەوەکــەش دیاری بکا. بــە ڕای ئانجێال، 
لە  ناتوانێ  بــوڕژوا فێمینیســت،  بزوتنەوەی 
دەرد و کێشــەی ژنانی خــوارەوەی کۆمەڵگا، 
ژنانی ئەفرۆئەمێریکەن و هەژار کە کۆمەڵێک 
کێشەی سیاســی، نژادی و ئابوورییان هەیە 
بگا، هــەر بۆیــە ژن وەک کاتێگۆری  باس و 
پێناسە دەکا. دێیویس بە ڕوانگەیەکی جیاواز 
لە ڕەوتی زاڵ، باس لە هیوای شۆڕشــگێرانە 
دەکا. هیوای شۆڕشــگێرانە ئەو هیوایەیە کە 
پێی وایە لەخۆگرتــن]6[ و فرەکولتووری]7[ بۆ 
چارەســەرکردنی پرســەکانی ژنان و پرسی 
نژادی کافی نین و تەنانــەت لەبەرامبەریاندا 
ڕادەوەستێ و دەڵێ ئێمە وەک ژنانی شۆڕشگێر 
نامانهەوێ ئینکلووژنی کۆمەڵگایەکی ڕاسیستی 
بین و خودی ڕاسیزم و هەاڵواردنی نژادی ڕەد 
دەکەینەوە. لەخۆگرتن و فرەکولتووری خۆیان 

بەرهەمهێنەری کۆمەڵگای ڕاسیستین.]8[
ڕەخنە لــە چەندفەرهەنگــی کە هەموو 
»ئەوانیتر« لەناو خۆیدا قووت دەدا تا هێژمۆنی 
و نفــووزی خۆی بەردەوام پــەرە پێ بدا، لە 



الی بیرمەنــدی دیکــەش دەبیندرێ. هومی 
هیندی-ئەمریکی  پۆست کۆلۆنیالیستی  بابا،]9[ 
و پرۆفێسۆری ئەدەبیات لە هاروارد و سەر بە 
مەکتەبی تیۆریــی ڕەخنەیی باس لەوە دەکا 
چۆن کۆلۆنیالیســت لە ڕێــگای کولتوورەوە 
دەچێتــە بن و بناوانی نەتــەوەی داگیرکراو. 
بابا پێی وایە کە »ژێردەست« دەبێتە جۆرێک 
لــە mimicry/ الســاکەرەوەی بااڵدەســت، 
جۆرێک لە سۆسیال ئایدێنتیتی.]10[ ئەندامانی 
کۆمەڵگای داگیرکراو بۆ ئەوە بتوانن هێندێک 
بجوڵێنــەوە دەمامــک لــێ دەدن و ئەدای 
داگیرکــەر دەردێنن و کولتــووری داگیرکەر 
لەخۆیان هەڵدەســوون و لەبەری دەکەن بە 
بێ ئەوە ببنە هاوتا و هاوشانی داگیرکەر. ئەم 
ئەدادەرهێنانە زیاتر لە پەڵەیەکی پیس دەچێ 
تا ڕەســەن بوون. میمیکــی ئێمکانی جۆرە 
بوون و فەزایەک دەداتە داگیرکراو کە خودی 
داگیرکەر پێویســتی پێیە. »تۆ دەبیتە ســپی 
بەاڵم نەک بە تەواوی.« هومی بابا ئەمە دێنێتە 
بەر باس کە داگیرکــەران، چەند فەرهەنگی 
لەبەرانبــەر  کولتــوورەکان  تێکەاڵویــی  و 
»جیاوازیــی فەرهەنگــی«دا دادەنێن. بە ڕای 
بابا لە ڕاســتیدا داگیرکراو بــە جێی ئەوەی 
جیاوازییەکانی فەرهەنگی خۆی بەرجەســتە 
کاتــەوە و ئایدێنتیتیــی خۆی لــە بەرامبەر 
ئەویتردا دروست بکا، دەبێتە ئۆبژە. داگیرکراو 
بە جێی ئەوە کە کۆلۆنیالیزم وەک شــتێکی 
دوور چــاو لێ بکا بەناوی چەندفەرهەنگییەوە 
داگیرکــەر  داگیرکــەر.  داوی  دەکەوێتــە 
بــەردەوام خۆی لە هەمــوو کەلێن و قوژبنی 
کولتــووری داگیرکراودا مــەاڵس دەدا. بەاڵم 
بابا دەڵێ »جیــاوازی فەرهەنگی«، لە بەرانبەر 
»چەندفەرهەنگــی«دا ڕادەوەســتێ و هەردوو 
الیەن هاوتەراز دەبــن. جیاوازیی فەرهەنگی 
بەشــێکە لە دروســتکردنی هۆوییەتی خود، 
بــەاڵم چەند فەرهەنگــی دەتکاتە کاتێگۆری 
و وەک ئۆبــژە هەڵتدەســەنگێنێ. هــاوکات 
هۆی  دەبێتە   ]11[Ambivalence/بێتەفاوەتــی

ئەوە کە کۆلۆنیالکراو وەک سکەیەکی دووڕوو 
هەڵگــری ناتەبایی بــێ و بێتەفاوەتی دەبێتە 
هۆی دابەشبوون و پڕشوباڵویی ئایدێنتیتی. 

 
جەوهەرگەرایییستراتێژیکی

Spivak Gavatri Chiakravorty بیرمەنــدی 
هیندی-ئەمریکایی لــە کتێبە بەناوبانگەکەی 
خۆیــدا ئایا ژێردەســت دەتوانێ بــدوێ؟]12[ 
باس لە ژنانی کاســتەکانی خوارەوە دەکا کە 
چۆن قوربانی هاوکاتی چەندین سیســتەم و 
پێکهاتەن؛ کۆلۆنیالیزم، پیاوســاالی و داب و 
ئایینی کاستی خۆیان. سپیڤاک باس لە ژنانی 
بێوە دەکا کە دەبێ دوای مەرگی مێردەکانیان 
خۆیان بســووتین و نەریتی »ســاتی« دێنێتە 
ژێر ڕەخنــە،]13[ و ئاماژە بــەوە دەکا کە ئەم 
خۆســوتاندنە، زۆرجــار بــە شــێوەیەک لە 
الیەن خزم و کەســی پیاوەکانەوە بۆ دەست 
بەسەرداگرتنی ماڵ و مڵکی پیاوی کۆچکردوو 
بــووە کە بــە میرات بە ژن نــەگا و هاوکات 
باس لە یاســاکانی بریتانیایی بۆ لەناو بردنی 
ساتی دەکا کە لەڕاستای بەرژوەندیی ئابووریی 
داگیرکەرا دابووە. ســپیڤاک لــە کتێبەکەیدا 
ڕەخنە لە دێلووز و فۆکۆ دەگری و دەڵێ فۆکۆ 
پێی وایە ڕووناکبیر نابێ لە جیاتی بندەســت 
قسە بکا. ئەو هاوکات لەگەڵ ڕەخنە، باسێکی 
گرینگ لەژێر تیشــکی هــەژدەی برومیری 
مارکس لەمەڕ نوێنەرایەتی و نیشــاندانەوەی 
 )represent, re-present( پرســی چینــەکان
دەورووژێنێ.]14[ ســپیڤاک پێی وایە بندەست 
خۆی ناتوانێ قســە بــکا، هەربۆیــە ئەرکی 
ئەخالقیــی ڕووناکبیرانە کە باســی پرســی 
Subaltern/ بندەستانی بێ دەنگ]15[ بکەن و 

داکۆکیکەری مافی ئەوان بن.]16[ 
 Strategic جەوهەرگەرایی/  ســتراتێژیی 
Essintialism  چەمکێکی تری ســپیڤاکە.]17[ 
ســپیڤاک دەڵی گرووپە ژێردەستەکان، ژنان، 
گرووپــە ئێتنیکییــەکان و کۆلۆنیالکراوەکان 
دەتوانن بۆ ماوەیەکی ســنووردار، ســەرەڕای 
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جیاوازییەکانیان لــە دەوری خاڵ و ئامانجی 
هاوبەشــدا کۆ ببنــەوە و بــۆ ئامانجەکەیان 
هەوڵ بدەن. سپیڤاک لە ڕووی فەلسەفییەوە 
دژبــە جەوهــەر و زاتە بەاڵم پێــی وایە کە 
کورتخایەنەی جوواڵنەوەی  ئەم ســتراتێژییە 
پێناســە  پابەندی،  دەتوانێ  ژێردەســتەکان، 
و هاوهەســتی پێک بێنێ.]18[ ســااڵنی دواتر 
ســپیڤاک لەوە ناڕەحەت دەبێ کە چەمکەکە 
بە هەڵە بۆ وێنە لە الیەن ناسیۆنالیستەکانەوە 
کەڵکــی خراپی لێ وەرگیراوە و ناڕازی بوونی 
خۆی دەردەبڕێ گەرچــی خودی چەمکەکە 

هەر بەکەڵک دەزانێ.]19[

ئێپیستێمۆلۆگییکوردایەتی
 Epistemology of the Kurdism

وشــەی »کوردایەتی« زیاتر لە ڕێگای شــیعر 
و ئەدەبیاتــەوە وەبــەر گوێ کەوتــووە بەاڵم 
وەک چەمکێک لە چوارچێوەی فەلســەفەی 
سیاســیی مۆدێڕنــی کوردیدا تازەیــە و بە 
هەوڵ و نووســینی هێندێک  ئاکادێمیست و 
نووسەر، خەریکە تیۆریزە دەکرێ و تا ڕاەیەک 
بۆتە لقێکی ســەربەخۆ. زانستێک کە لەسەر 
ئەزموونی سەدان ساڵە بنیات نراوە. زانستێک 
کــە پێمان دەڵــێ هیچ ڕێگایــەک جگە لە 
دەوڵەتێکی کوردی ناتوانێ مافە سروشــتی و 
یاســایییەکانی تاک و کۆی کورد دەستەبەر 

بکا.  
یەکێــک لە بیرمەندانی کــورد، ئەییووب 
کەریمــی مامۆســتای زانکۆی ســۆران، لە 
 )Kurdism( وتارێکــدا چەمکی کوردایەتــی
دێنێتە ئاراوە. مەبەستی کەریمی لە کوردیسم 
ئیدیۆلۆژییەکی تایبەتە. بە ڕای ئەو بیرمەندە، 
کوردایەتی هەتا ســەدەی بیستەم ساکار و لە 
جۆری ناسیۆنالیسمێک بووە کە زیاتر بەرگریی 
کردووە تا هێرش. دوای شۆڕشــی ئۆکتۆبری 
ڕووســیە، بە تایبەت دوای شــەڕی دووهەم، 
کوردیسم تێکەاڵوی ئیدەی سۆسیالیزم دەبێ 
کە خۆی لە بەرنامەی حیزبەکانی کوردستاندا 

نیشــان دەدا. بە ڕای کەریمــی کاریگەریی 
ئەرێنــی یــا نەرینیی ئــەم ڕەوتە لەســەر 
جوواڵنــەوەی کوردی زۆر جار دێتە بەر باس، 
بەاڵم بە دڵنیایییەوە دەتوانین باس لەوە بکەین 
کە ئەگــەر بیری سۆسیالیســتی کاریگەریی 
لە ســەر جوواڵنەوەی کوردی دانەنابا، ڕەنگە 
کوردەکانیــش وەک فارس و تورک و عەڕەب 
کەوتبانە ژیر کاریگەریی ئیســالمی سیاسی و 

جوواڵنەوەی کوردی، سێکۆالر نەبا.]20[
بە ڕای کەریمی دوای تێکچوونی یەکێتیی 
ســۆڤیەت و دەوڵەتانی ڕۆژهەاڵتی ئەورووپا، 
هێندێک ئیدیۆلۆژیی دیکە لەسەر جوواڵنەوی 
کورد کاریگەرییان بووە لەوانەش فێمینیسم و 
ژینگەپارێزی. گەرچی پێشــتر مافەکانی ژنان 
لە سۆسیالیزمدا باسی کرابوو بەاڵم بە ڕای ئەو 
»فێمینیسم جگه له بەشداریی ژنان داوایەکی 
زۆر رادیکاڵتــری هەبوو، ئەویــش ڕوانینێکی 
تەواو ژنانــه بۆ هەموو بابەتــەکان بەتایبەتی 
بوو. کۆمەڵگەی کوردستان  ناسیۆنالیســم  بۆ 
وەک کۆمەڵگەیەکی ڕۆژهەاڵتی نێوەڕاست به 
دەست هەموو ئەو نەهامەتییانەوه دەناڵێنێ که 
کۆمەڵگەکانی دیکەی ئەو ناوچەیه گیرۆدەیانن 
بەاڵم لە کوردســتان کێشــەیەکی دیکەش 
هەیە ئەویش کێشــەی نەتەوایەتییه کە باڵی 
کشاندووه به سەر هەموو کێشەکانی دیکەدا. 
هەر بۆیه فێمینیســم له کوردستان ناچار بوو 
خەباتی خۆی لــه خەباتی نەتەوایەتی و هەتا 

ڕادەیەک له خەباتی چینایەتی گرێ بدا.«]21[
لە پێشەکیی وتارەکەی خۆیدا، پێکهاتەی 
ئیدیۆلۆژیــی کوردایەتــی، کەریمی دەچێتە 
ســەر باســێکی گرینگی تیۆریک لە ســەر 
»پەیوەندیی دال و مەدلوولەکان«، و ڕای الکان 
دێنێتــە بەر باس. الکان پێی وایە: 1. دال لە 
مەدلــوول گرینگترە، 2. دال و مەدلوول تەنیا 
لە »پــوان دۆ کاپیتــۆ«]22[ دا یەک دەگرنەوە 
ئەویــش بە شــێوەی کاتی. بــە ڕای الکان 
ئەو شــتەی دەبێتە هۆی ســەقامگیر بوونی 
 / Master- signifier :واتــا، دالێکی دیکەیــە



دالی گــەورە. دالی گــەورە دالێکە کە خۆی 
بــێ مەدلوولە و دەبێتە هــۆی یەکگرتنەوەی 
 دالەکانی دیکەی نێو سیستەمی واتایی لەگەڵ 

مەدلوولەکانیان.]23[
کەریمی لــە بەردەوامیی وتارەکەیدا باس 
لەوە دەکا کە ئێستا ئێمە ئیدیۆلۆژییەکمان بە 
ناوی کوردیســم هەیە کە لە چەندین تۆێژی 
ناســیۆنالیزم، سۆسیالیزم،  جیاواز پێکهاتووە؛ 
فێمینیــزم و ژینگەپارێــزی. هــەر کام لەم 
داالنــە لە دەوری دالی مەزن کۆبوونەتەوە کە 
»نەتەوەی کورد«ە. ئەو داالنە لەژێر کاریگەریی 
دالی گەورەدا، لەگــەڵ مەدلوولەکانیان یەک 

دەگرنەوە و مانای خۆیان وەدەست دێنن.]24[
بە ڕای کەریمــی بەپێچەوانەی ئەو وێنە 
سادەیەی کە لە ناسیۆنالیزمی کوردی نیشان 
دەدرێ، کوردیســم ئیدیۆلۆژییەکــی ئاڵۆز و 
پێچەڵپێچە کە لە چەندین ئیدیۆلۆژیی دیکە 
پێکهاتووە. لە کوردســتان هەموو حیزبەکان 
ســەرەڕای تایبەتمەندیــی خۆیــان، دەبــێ 
هەڵوێستی خۆیان ســەبارەت بەو جوواڵنەوە 

نەتەوەیییە ڕوون کەنەوە.]25[
بیرمەندێکی تری کورد کەماڵ سولەیمانی، 
مامۆســتای زانکــۆی Clomex، ســەبارەت 
بە مەعریفــەی کوردایەتی لەســەر الپەڕەی 
فەیسبووکی خۆی دەنووسێ »]...[ کوردایەتی 
بووە بە ڕاســتیی مێژوویــی کە نە کورد و نە 
ئەوانی تر ناتوانن حاشای لێ بکەن. کوردایەتی 
وەکو هەموو ناسیۆنالیزمە بێ سەروەرییەکان، 
دەبێ چــارەی بۆ بینرێتــەوە. کوردایەتی بە 
پێچەوانەی باوەڕی زاڵی بەشێک لە پارتەکانی 
باکوور، تەنیا مەسەلەیەکی سیاسی کە دەکرێ 
بۆ دانیشــتن لەگەڵ دەوڵەتی مەرکەزی و بۆ 
وەدەســت هێنانی هێندێــک ئیمتیاز کەڵکی 
لێ وەربگیرێ، نییە. کوردایەتی مەسەلەیەکی 
مەعریفی، وجودی و بنەماییی پێناسە کردنی 
کۆمەڵــە مافێکــی یەکجار زۆری سیاســی، 
ئابــوری و مەســەلەی کەرامەتی  کولتوری، 
بەکۆمەلی کــوردە. بۆیە، نە ڕێژیمەکان بۆیان 

لــە ناو دەچێ و نــە هێندێــک  تاقمی بەناو 
چەپ یان ئیســالمی بە باشــی لێی حاڵین. 
هیچ کوردێــک که  بزانێ کوردایەتییەکەی بۆ 
مەبەســتی تر )و جگە لــە کوردایەتی( بەکار 
دەهێنرێ، ئامادە نابێ لە ســنەڕا هەســتێ و 
بچێ لە عەفرین خۆی بەکوشت بدا. کوردێک 
ئەو کارە دەکا، کە پێی وایە عەفرین بەشێکە 

یان شارێکە لە شارەکانی واڵتەکەی. 
]...[ کوردایەتی پــڕۆژە نییە، بەاڵم بەکار 
هێنانی کوردایەتی، پڕۆژەی جۆراوجۆری پارتە 
کوردییەکانــە. بۆیە رۆژێــک دەتوانن داوای 
سەربەخۆیی بکەن و رۆژێکیش لە قازانجیاندا 
نەبوو باســی تورکیەلەشــمە )یان بە تورکیە 
کردن بکەن(، رۆژێکیش کە بە قازانجیان بوو، 
ناسنامەی نەتەوەییی کورد وەک ناسیونالیزمی 
دواکەوتوو ناوزەد بکەن.]...[  راستیەکی حاشا 
هەڵنەگر ئەوەیە که:    کورد ناتوانی هەم داوای 
مــاف بکا وەکو کــورد، هەمیشــە بڵی کورد 
بوون شکەســتی هێناوە و بەاڵم دیســانیش 
ئێمە بــا بێین ئــەو هەســتە نەتەوەیییە بۆ 
شتێکی نانەتەوەیی بەکار بێنین. ئێمە ئەگەر 
کوردایەتــی بــۆ کوردایەتی بــەکار نەهێنن، 
دەبێ بۆ فارسایەتی، عەرەبایەتی و تورکایەتی 
بەکاری بێنین. چۆنکە لە بەستێنێکی سیاسیدا 
کە کورد تێی کەوتوە، یان دەبێ پێ لە ســەر 
مافی کورد بوون دابگرێ یا ئەو مافانە ئینکار 
بکا. هــەر کەس مافی کوردان و کوردبوونیان 
ئینکار بکات، دەچێتە خانەی ناســیۆنالیزمی 

ئەویترەوە. ]...[«]26[ 

پرسیژنیکورد
هــاوکات لەگــەڵ پێکهاتەی پیاوســاالری، 
پارامێتــری وەک داگیرکراویی کوردســتان، 
ئێتنیکەکانــی دیکــە، دۆخی  بااڵدەســتیی 
ناوەڕاســت و هەژاریــی ژنانی  ڕۆژهەاڵتــی 
چینەکانــی خــوارەوەی کۆمەڵــگا بۆ دۆخی 
نالەباری هەنووکەییی ژنانی کورد و بەتایبەت 
ژنانــی زەحمەتکێش، گەلێــک گرینگن. بە 
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قەبووڵ کردنی ئەم ئالۆزییە، ئەم پرسیارە دێتە 
ئاراوە کە بە کام تیۆری)کان( دەتوانین پرسی 

ژنی کورد شی بکەینەوە؟ 
کاتێک پرسی ژنی کورد، هەروەک پرسی 
نەتەوەیــی، دەکەوێتە بەر لێکۆڵینەوە، لە هەر 
یەکە/ unit یەکڕا، )بنەماڵە، حیزب، سیاسەت، 
کۆمەڵگا( بێینە ناو باسەکان، دەبینن ژنی کورد 
لە تەواوی حەوزە گشتی و تاکەکەسییەکاندا، 
لەســەر چوارڕێیانێکــە کــە لە هەمــوو الڕا 
کێشە  پیاوساالری،  کولتووری  ماشــێنەکانی 
ئابووریـ  سیاســیـ  بنەماڵەیییەکان وەبەری 
دەدەن. ئەگــەر بگەڕێینەوە ســەر ڕوانگەی 
کرێنشــاو کــە پێداگریی لەســەر ئەوەیە کە 
پێکهاتەکانی ژێردەســتی تێکدەهاڵین و تێک 
هەڵدەنگوێن، دەگەینە پرسیارێک؛ لە واڵتێک 
کە لە بنەڕەتڕا دیکتاتۆرییە و هێژمۆنی ئێتنیک 
و مەزهەبێکی تایبەتی بەسەرەوەیە و دیکتاتۆر 
مافی تەنانەت شــارۆمەندیی هاوزمانی خۆی 
لەژێر پێ دەنێ و لەوێندەرێ مافە بنچینەیییە 
ئینســانییەکان قەبووڵ نەکراون، ئایا باس لە 
چەمکی ئینتێرسێکشنالیتی لە جێی خۆیدایە؟ 
ئایا ژنانی کورد )بۆ وێنە لە ئێراندا( تەنیا وەک 
جنس ژێردەســتەی پیاوان و داگیرکەرانن یا 
بــە هۆی ئێتنیک و ئایینــی جیاواز و ئەکتی 
سیاســی و چەکداریــی دژە داگیرکەریــش 
دەکەونــە بــەر زەبروزەنگ؟ لێــرەدا بە ڕای 
من لە باســێکی تیۆریک لەســەر هۆیەکانی 
هەاڵواردنــی ژنی کورد، )وەک بەشــێک لە 
نەتەوەی بێ دەوڵــەت( پارامێترێکی  تر زیاد 
بکەین؛ »خەبــات دژی داگیرکەر، بە تایبەت 
خەباتی چەکداری«، کە خۆی لە خۆیدا کورد 
و ژنــی کورد دەکاتە ئۆبــژەی زەبروزەنگ بۆ 
سەپاندنی دەســەاڵتی سیاسیی]27[ داگیرکەر. 
لە بەستێنێکی وەها پڕ لە زەبروزەنگدا پرسی 

ژنی کورد چیی بەسەر دێ؟ 
کاتێک لە ئەزموونی ژنانەی نەسڵی خۆمڕا 
چاو لە چل ســاڵی ڕابردوو دەکــەم دەبینم 
هیچ کام لە ڕووبەر و پێکهاتەکان بارســتای 

»خەبات کــردن دژی داگیرکەران بە هەموو 
فۆرمەکانی« لەســەر کارەکتەر و ئایدێنتیتی 
ژنــی کورد کاردانەوەیان نەبووە. ژنی کورد بە 
ئەرێنی و نەرێنی کەوتۆتە ناو بەســتێنێک و 
خۆی لەگەڵ خەبات و بەرخۆدان زیاتر لە هەر 
شــتێکی  تر پێناسە دەکا. کاتێک کارەساتێک 
)بەردەوام لە کارەســات داین( ڕوودەدا، ژنی 
کورد بیر لەوە ناکاتەوە »چونکە ژنم« یا »چونکە 
کوردم« بەڵکوو بیر لەوە دەکاتەوە کە »چونکە 
کوردیــن و دەبێ بــەردەوام خەبات بکەین و 
نەتەوەیەکی ژێردەستین« دەجوڵێتەوە. کاتێک 
هــەزاران ژنی کورد ناچار بوون بەردەوام و لە 
هەر قوژبنێکی ئەم خاکە لەتێک لە جەســتە 
و ڕۆحــی خۆیان پێشکەشــی خەبات بکەن، 
منــداڵ بە بــێ باوک گەورە کــەن، لە ژیان 
و بەرخۆدانــی خۆیان بــەردەوام بن، دەرس 
بخوێنن، کار بکەن و هتد، هەموو ئایدێنتیتیی 
ژن لــە ژێــر کاریگەریی ئەم ڕەوتەدا شــکڵ 
دەگرێ و هاوبەشی و هاوسۆزییەک لە نێوان 
ژنــان دروســت دەبێ کە کــۆی ژن بوون و 
جیاوازییەکانیان دەخاتە ژێر ســێبەری خۆی. 
هیچــکام لە هــۆکار و ڕووبەرەکانی دیکە بە 
قەد »خەبات دژی داگیرکەران« ســیمای ژنی 

کوردی فۆڕم نەداوە. 
هــاوکات بەرئەنجامی ئەم فۆڕمگرتنە زۆر 
شــێواو و تا ڕادەیەک بێ ئاکام ماوەتەوە. ژنی 
کورد هەتا ئیستا هەر ئۆبژەیەکی جنسیی بێ 
دەســەاڵتە. نادیارە. لە بازنە و کایەی پیاوانەدا 
تەنانەت ژنانی چاالکی بەشدار لە خەباتی شار 
و شاخ نەیانتوانیوە ببنە represent/ نوێنەری 
 re-present ژنان و پرس و کێشــەکانی ژنان
نیشــان بدەنەوە و بنوێنن. بەرخۆدانی پێ بە 
پێی ژنان لەگەڵ پیاوان تا ئێســتا بێ بەروبۆ 
بووە و ڕەنگدانەوەیەکی وەهای بۆ کردنی ژن 
بە بکەر]28[ لە پراکتیکی سیاســیی کۆمەڵگا و 
حیزبەکاندا نەبــووە. خۆ ئەگەریش ژماریەکی 
کــەم لەناو دامۆدەزگاکاندا هــەن، ئەوە زیاتر 
پەیــڕەوی بڕیارەکانــی حیــزب و بازنــەی 



دەســەاڵتی پیاوانەن، و بە پێی یاسا و نۆڕمی 
پیاوەکان کایە دەکەن. 

ناسیۆنالیســمی بێ دەوڵەتــی کوردی، تا 
ئێستا نەیتوانیوە پرسی نیوەی کۆمەڵی خۆی، 
جێندێر و ناسیۆنالیزم و چۆنێتیی پەیوەندیی 
نێوانیان پێناسە و تیۆریزە بکا و لێکیان گرێ 
بــدا. ناسیۆنالیســمی کــوردی وەک هەموو 
ناسیۆنالیسمەکانی دنیا، ڕوخسارێکی پیاوانەی 
بە نۆڕمی پیاوانە و Masculinity هەیە، ژن بە 
دایک و شــەڕەفی خۆی پێناسە دەکا، و باس 
لە جەستەی ژن تابۆ]29[ و بڤەیە. بەاڵم ژنانی 
واڵتانی دیکە لەژێر ســایەی سەروەری]30[ و 
حاکمییەتی دەوڵــەت ـ نەتەوەییدا توانیویانە 
گەلێک گۆڕانکاری لەنــاو کۆمەڵگای خۆیاندا 
بە ئــاکام بگەیێنن. لە کاتێکــدا ژنانی کورد 
بە کــردەوە چوونەتە بەرەی ناســیۆنالیزمی 
کوردی، واتە جۆرێک لــە »جەوهەرگەراییی 
ستراتێژیکی خۆڕســکی کوردی«، بەاڵم لەم 
خەباتە هاوبەشــەدا تا ئێستا نەزم و کۆنتڕۆڵی 
پیاوانــە ئیزنــی بە ژنــان نەداوە ژنــان ببنە 
»بکەری هزرمەنــدی چاالک«. هەڵبەت ڕۆڵی 
خــودی ژنان بۆ مانەوە لەم دۆخەدا گرینگ و 
سەرەکییە. کەس ماف نادا بە کەس. ژێردەست 
و نوێنەرەکانی دەبێ هەوڵ بدەن دۆخ بگۆڕن. 
کەچی ژنانی کورد ســەرەڕای هاوبەشییان لە 
خەباتدا چاویان لەوە داپۆشــیوە کە بێ مەرج 
و بــێ پێگەن، و بەردەوام مافەکانیان بۆ کات 
و شــوێنێکی دیکە تووڕ دراوە و ئێمە ژنان لە 

ئۆبژەیەک زیاتر نەبووین. 
ئەگەر بخوازین باســێک لە تیۆرییەکەی 
ســپیڤاک بکەین، لۆژیکەن ئەم پرسیارە دێتە 
پێش کە کاتێک ســپیڤاک )1980( باســی 
لــە جەوهەرگەراییی ســتراتێژیک دەکرد و 
پێی وابــوو کە گــرووپ و ئێتنیکە کۆلۆنیال 
و مارگینــال کراوەکان دەتوانن تا گەیشــتن 
بــە ڕزگاری لەدەوری چەنــد خاڵی هاوبەش 
کــۆ ببنەوە و جیاوازییەکان بەشــێوەی کاتی 
وەال بنێــن، ئاخــۆ چەندە بایەخــی دەدا بە 

ئەزموونەکانــی مێژووییــی ژنان؟ بــۆ وێنە 
لە شۆڕشــی مەزنی فەرانســەدا ژنان وێڕای 
پیــاوان خەباتیــان کرد بەاڵم لــە کردەوەدا 
تا ســاڵی 1944 مافی دەنگدانیــان نەبوو. یا 
دوای خەباتــی هینــد دژی بریتانیا، چەندە 
لــە مافەکانی ژنان و بــە تایبەت مافی ژنانی 
کاستەکانی خوارەوە دابین کرا و پیاوساالری 
چەنــد لە دەســەاڵت کەوت؟ بــا هیچ دوور 
نەڕۆین هەر ئێســتا  شاری بەمبایی لە هیند، 
یەک لە گەورەترین شارەکانی بەرهەمهێنەری 
زەبروزەنــگ و  پۆرنۆگرافییــە. ڕەنگە هەربۆیە 
دواتر ســپیڤاک لەم چەمکە دووریی کردبێ 
و دەڵێ کە پیاوان و ناسیۆنالیستەکان بەناڕەوا 
چەمکەکەیان بــەکار هێنــاوە، گەرچی ئەم 
چەمکــە بــۆ گرووپەکانی مارگینــاڵ کراو و 
هــەاڵواردەی دەرەوەی دەســەاڵت گرینگیی 

تایبەتی هەیە.
ژنــی کــورد کە بەشــێک لە خــۆی لە 
خەباتی دژە داگیرکەران لەدەســت داوە و لە 
باری ئابووری و کۆمەاڵیەتییەوە گوشــارێکی 
بێســنووری لەسەر شــان بووە، لە کردەوەدا 
پەڕاوێزخراوی پیاو، هەاڵواردە، بێ دەسەاڵت، 
بــێ بیرمەند و بێ هــزر، بــەدەوری خۆیدا 
دەســووڕێتەوە. جەوهەرگەراییی ستراتێژیک، 
گەرچــی بە شــێوەی کاتــی بــۆ ڕزگاریی 
نەتەوەیی بۆ وێنە بۆ هاوکاری لە نێوان حیزب 
و گرووپەکانی ناو نەتەوەدا شــەرتە، بەاڵم بۆ 
ژنــان بە مانای دابینکردنــی مافەکانیان نایە. 
خاڵی هاوبەشــی نێــوان ژنان و پیــاوان لە 
خەبــات دژی داگیرکاریــدا زۆرن، بــەاڵم تا 
ئێســتا »دالی گەورە«ی ئەم کوردایەتییە واتە 
»نەتەوە« هەر پیــاو و نۆڕمەکانی ئەو بووە، و 
ئەم دالە هەمیشــە بۆتە شــەرعییەتدانێک بۆ 
ئەکتی پیاوانی بڕیاردەر. »نەتەوە« کە دەبووایە 
کۆی ژنان و پیاوان و ســامانەکانی مێشک و 
فکــری هەر دوو جنس بووبا، تەنیا پیاو لەخۆ 
دەگرێ و ژنی کورد هەرگیز وەک سامانێکی 
هــزری نەتەوەیی کە دەتوانێ بڕیار لەســەر 
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چارەنووسی نەتەوە بدا، نەدیتراوە و پشتگوێ 
خراوە. لە کاتێکدا بە الی نووسەری ئەم وتارە، 
کوردایەتی و دالــە گەورەکەی، دەبێ هزری 
هەر دوو جنس لەخــۆ بگرێ، داوای ژنان بۆ 
گــۆڕان بە جیددی بێنێتــە ئەژمار و هێزیان 
وەگەڕ خــا. جەوهەرگەراییــی ســتراتێژیکی 
کــوردان تا ڕزگاری لە الیــەن ژنانەوە دەبێ 
مەرجــدار کرێ. ژن و پیاوی کورد لە خەبات 
بۆ ڕزگارکردنی نیشــتماندا هــاوکارن، بەاڵم 
تا ئێســتاش پیاو بڕیاری لەســەر داڕشــتنی 
سیاســەت، تاکتیک و دانوســتانەکان لەسەر 
مان و نەمانــی نەتەوە داوە. ئەوەی لەســەر 
کاغەزەکان و بەرنامەی حیزبەکان نووسراون، 
یەک لە ســەدی بەکردەوە جێبەجێ نەبووە. 
کەوایە هەنووکە دەبێ لە هەموو بڕیار و یاســا 
و ڕێسا و ئەساســنامە و دامودەزگاکاندا ڕۆڵ 
و بەشــی ژنان کۆنکرێت دیار بــێ و ژن لە 
دیســکۆرس و کرداری کۆی کۆمەڵگادا ببێتە 

نیوەی ڕاستەقینەی نەتەوە/ دالی گەورە.
بەاڵم ئایا ڕزگاریی نەتەوە بەمانای ئازادیی 
ژنــە؟ هــەر وەک فۆکۆ کە باس لــەوە دەکا 
دەسەاڵتە،]31[  ســەپاندنی  سەنتەری  جەستە 
ئازاد حاجی ئاقایی، لە لێکۆڵینەوەیەکی قووڵ 
و بەپێزدا جەســتە لە دنیای ئایینی و دنیای 
ســیکۆالردا دێنێتە بەر بــاس و ئەوە دەخاتە 
ڕوو کە ســێکۆالریزم نەبۆتە هــۆی ڕزگاریی 
جەستەی ژن. دیارە کە سێکۆالریزم توانیوێتی 
جیاییی ئایین لە دەوڵەت و هەل بۆ هاوشانیی 
ژن و پیاو بڕەخسێنی بەاڵم وەک دیسکۆرس 
هێشــتا نەیتوانیــوە مەودای پــان و بەرینی 
نایەکسانی پڕکاتەوە. بە ڕای حاجی ئاقایی لە 
جیهانی سێکۆالریشدا زۆر جار پیاوان هەر بە 
مەبەســتی هێز و بااڵدەستیی خۆیان کاریان 
کردووە، و ئەوە ئەرکی ژن و نووسینی ژنانەیە 

کە کێشەی ژنان چارەسەر بکا.]32[ 
بە ڕای من کاتێک باس لە ئازادیی جەستە 
دەکەیــن دەبێ دوو خاڵ لەبــەر چاو بگرین؛ 
ئازادیــی ژن و ڕزگار بوون لــە مێتافیزیکی 

سێکســوالیتە، پەیوەندیی نەپچڕاویان هەیە و 
ڕزگار کردنی ژن لە زیندانی جەســتە ئەرکی 
هەر دوو جنسی پیاو و ژنە. تا ژن ئۆبژەیەکی 
جنسیی پیاو بێ ناتوانێ ببێتە بیر و سوبژە. ژن 
دەبێ لە جەغز و بازنەی نۆڕمەکانی پیاوانەی 
جنس ڕزگاری بێ تا ببێتە تاکی ئازاد/سوبژەی 
ئاگا. ســوبژەیەک کە زانستی لە سەر خۆی و 
دنیای دەوروبەری هەیە و خاوەنی مەعریفەیە 

و بڕیار لەسەر جەستەی خۆی دەدا. 
لە پرســی ژنی کورددا هەمیشە هەر دوو 
پارامێتری کۆلۆنی بوونی کوردستان و جنس/
ئۆبژە بوونی ژن، دەســت لەناو دەســت ڕۆڵی 
سەرەکییان بۆ ژێردەست مانەوەی ژنان گێڕاوە. 
منی ژن بــۆ داگیرکەر »ئۆبژەیەکی ئێتنیکیی 
جنسی«م، و بۆ کۆمەڵگای پیاوساالری کوردی 
ئۆبژەیەکی سێکسی. دروست لێرەدایە کە هەر 
تاکێکی پیاو بۆ چارەسەری پرس و کێشەکان 
هاوڕێ لەگەل ژنان بەرپرســایەتییان لەسەر 

شانە. 
ســەرەڕای حاکمییەتی ســێکۆالریزم لە 
زۆر واڵتی دنیادا، خەبــات بۆ مافەکانی ژنان 
بەردەوامە. دوای کاپیتالیسم و ئێستا لە بازاڕی 
نیۆلیبێڕاڵی دنیادا جەســتەی ژن باشــترین 
کااڵیە بــۆ بازاڕ. لــە دوای چــەک و ماددە 
ســڕکەرەکان بازاری ترافیکینک]33[ بازاڕێکی 
پڕداهاتە. هەر ئێستا بە سەدان نەشتەرگەری 
و بەرهەمــی جوانــکاری و بازاری ســێکس، 
دۆخێکی وەهایان دروست کردووە کە زۆر ژن 
لــە دنیادا بێگانە لە خۆ بە دەوری ویســت و 
نۆڕمەکانی پیاوانەدا دەســووڕێنەوە. ئەمە ژنی 
کوردیشی گرتووەتەوە. هەزاران نەشتەرگەریی 
جوانکاری تام و بۆنی ڕوخسارێکی کوردانەی 
ژنانی فەوتاندووە و ئێســتا زۆربەی ژنان لێک 
دەچــن تا لە خۆیان، و ئایدێنتیتیی تاکی ژن 
بۆتە گرێیەکی گرژ. ژن لە نێوان ســوننەت و 
مۆدێڕنیتەدا هەم خودای دەوێ و هەم خورما 
و سەری لێ شــێواوە. ئایدێنتیتییەک کە لە 
ژێر مومارەسەی داگیرکاری و بازاردا دا ڕۆژ بە 



رۆژ ئاڵۆزتر دەبێ. سەد هەڵبەتە نۆرمی پیاوانە 
و داواکانیان مۆری خۆی لەســەر ئەم ئاڵۆزییە 
داوە، بە چەشــنێک کە بە قەولی هومی بابا، 
دەکرێ بڵێین نەک هەر کۆی کۆمەڵگا لە ژێر 
داگیرکاریدا بووەتە الســاکەرەوەی داگیرکەر، 
بەڵکــوو ئــەم الســایی کردنەوەیە بە ســەر 
جەســتەی ژن، لوت و ڕوخســاری نەخشی 
بەستووە. ئەوەش لە ژێر کاریگەریی هەر دوو 

مەیلی جنسی و کەمایەسیدا. 
بە ڕای الکان فیلســووفی فەرانســەوی 
مەیل/ desire لە »کەمایەسی/ خواست«ێکەوە 
دێ.]34[ ڕەنگــە بکرێ ئەم کەمایەســییە بە 
یارمەتیی چەمکی »لەخــۆ بێگانەبوون« زیاتر 
شی کەینەوە. )به فەرانسەوی Aliénation، لە 
خۆدوور بوون، پەیوەندی لەگەڵ خۆ لەدەست 
دان( ئــەم چەمکە هــەوەڵ جار لــە الیەن 
فیلســووفی ئاڵمانی، هێگێل، بۆ »کەمایەسیی 
ئاگایی« بەکارهات و مەبەســتی ئەوە بوو کە 
هیچ شــتێک لــە دەرەوەی بیــر و هزرێکی 
مێژوویــی بوونی نییــە و لەخۆبێگانە بوون و 
ئاگایی، پەیوەندیی نەپچڕاویان پێکەوە هەیە. 
دواتر کارڵ مارکس تایبەتمەندیی چینایەتیی 
کرێکارانــی پــێ وەســف کرد کــە چۆن لە 
پڕۆسەی بەرهەمهێناندا لەخۆیان بێگانە دەبن 
و دەبنە کەرەســەی بەرهەم هێنــان. بەاڵم 
چەمکی لەخۆ بێگانە بوون الی فرانز فانۆن]35[ 
گرینگییەکی تایبەتــی پێ دراوە. فانۆن باس 
لەوە دەکا چۆن کۆلۆنیالیســتەکان ژێردست 
و کۆلۆنی لە خــودی خۆیان دوور دەکەنەوە، 
وەها کە »ڕەشــێک خۆی لە ســپییەک پێ 
سپیتر بێ«. واتە وەها لەناو نۆڕم و کولتووری 
بااڵدەستدا قاڵ دەبێ کە هەست ناکا کە نۆڕم 
و نەریتی داگیرکەر بە بەشێک لە خۆی دەزانێ 
و یا بووەتە کۆپیی داگیرکەر. کۆلۆنیالیســت 
بەردەوام زەبر و زەنــگ بەکار دێنێ بەاڵم بۆ 
شــەرعییەت دانی زەبروزەنگــی خۆی دەبێ 
بچێتە ناو توێژەکانی نەرمی کۆمەڵگا و لەگەڵ 

خۆی بێگانەی بکا.]36[

لێرەدایە کە بۆ ڕزگاری لە جەســتەیەکی 
کۆلۆنیالکــراو، ئەشــێ هــەوەڵ بگەڕێینەوە 
ســەر چەمکی »ئاگاییی مێژوویی«ی هێگێل 
واتە گەیشــتن بــە ئاگایی دەربــارەی خۆت 
و خۆڕزگارکــردن لــە هێژمۆنــی ئەویتــری 
داگیرکەر. ئەزموونی ژیانی کورد پێمان دەڵێ 
ســاڵیانی ساڵ هەموو هێز و توانا و زەحمەتی 
کورد بە تاڕاج چوون و هەموو ئەو ڕێگایانەی 
پێشــتر تاقی کراونەتەوە کوردیان تا ئێســتا 
بەهیچ مەقسەدێک نەگەیاندوە، چونکە بەتاڵ 
بوون لە ئیدیۆلۆژییەکــی تۆکمەی دیاریکراو 
بۆ خودی کورد، واتــە کوردایەتی، بەو مانایە 
کە  کەریمــی لە وتاری ئیدیۆلۆژیی ناتەواو و 
ستراتێژیی نەگونجاودا دەیهێنێتە بەر باس. بە 
ڕای کەریمی بە هۆی نەبوونی ستراتێژییەکی 
کوردانە، شکســت و ڕووداوەکان بەردەوام بۆ 

کورد دووپات دەبنەوە.]37[ 
ئەزموونی کــورد لە هــەر چوارپارچەی 
کوردستان پێمان دەڵێ داگیرکەران هەمیشە 
وەک بێگانــە و »ئەویتر« چاویان لێ کردووین 
و لە باشــترین حاڵەتــدا داگیرکەر دەمانکاتە 
میمیکریــی خۆی و وەک کەواســووری بەر 
لەشــکرێ وەپێش خوێمان دەدا بۆ کوشــتن 
و تەحقیرمــان و دووبــارە بەرهەمهێنانەوەی 
هێژمۆنــی خۆی. ئێمە بــەردەوام دەبینە ئەو 
ژێردەستەیە کە خۆی پێ ئیرانی، تورکیەیی و 
عێراقییە؛ کەمایەسییەک لە بەرانبەر »ئەویتری 

گەورە«دا، کە بۆتە مۆدێل و ئۆلگوومان. 
 ئێســتا ئێمــەی کــورد لە ئاســتانەی 
بڕیارێکــی مێژووییــدا وەســتاوین و چرکە 
چرکەی ژیانی تاکــی کورد دەکرێ ئەکتێک 
بێ دژی داگیرکەران بۆ ڕزگاری و گەیشــتن 
بــە ڕوحێکی ئازاد لەناخی هەر تاکێکدا. بەاڵم 
پرســیارێکی گرینگ ئەوەیە؛ چ ئێســتا و چ 
دوای ڕزگاری،  چی بکرێ نیوەی کۆمەڵ/ ژنی 
کورد مۆری خۆی لەســەر دالــی گەورە بدا؟ 
لێرەدا دروشمەکەی ئانجێال دێیویس دێتەوە 
یادم؛ »من ژنێکی ڕەشــی شۆڕشگێرم« کە بە 
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خوێندنەوەیەکی ژنانە و کوردانە دەبێتە »من 
ژنێکی کوردی شۆڕشــگێرم.« واتە شۆڕشێکی 
هــزری بــۆ یەکســان دیتنی دوو جنســی 
دروستکەری دالی گەورە بە پێویست دەزانم. 
مەیل بە ئەویتری گەورە کە ژێردەســتەیی و 
نەبوونی دامۆدەزگای فکری و سیاســی بۆمان 
بەدیاریــی هێناوە، بۆتە هۆی ئەوە کە ئێلیتی 
کورد )لێــرەدا پیــاوان وەک بەرهەمهێنەری 
هــزر( زیاتر لە ژێــر کاریگەریــی مۆدێل و 
نۆڕمەکانــی دەرەکی و بێگانــان بن و هەموو 
ڕەفتار و نۆڕمەکانیــان Internalization / بە 
دەروونی کرێن،]38[ واتە ببنە بەشــێک لە هزر 
و ڕەفتارەکانــی ڕووناکبیرانی ئێمە. بە قەولی 
هومی بابا ژێردەست لە هەموو بارێکەوە ببێتە 

میمیکری. 
بیرمەندانــی دنیــا، )کەســانی وەک ژان 
پۆل ســارتێر، کە لە ژێر تیشــکی داکۆمێنت 
و نووســراوەکاندا ئێســتا دەزانین پەیوەندیی 
ســارتێر و دێ بــوار پەیوەندییەکی یەکجار 
ئاڵــۆز و جیی باس بووە( بــازاری جیهانی و 
ئێلیتی داگیرکەران، )کەسانی وەک ئیببراهیم 
گولســتان، شــاملوو، نیما، دەوڵــەت  ئابادی، 
ئــال  ئەحمەد، شــەریعەتی و تــاد( زیاترین 
کاریگەرییان لەسەر بیر و هزری پیاوی کورد 
بە ئەرێنی و نەرێنی بووە. بۆ ڕوون کردنەوەی 
زیاتر با دوو نموونە بهێنمەوە. لە الی ئێلیتی 
فــارس ژنانــی وەک ســیمین بێهبەهانی و 
ســیمین دانشــوەر کە دەســتی بااڵیان لە 
دروستکردنی هەستی ناســیۆنالیزمی فارسی 
دا بووە، ســەرەڕای خۆشەویســتی و ڕێزیان 
لەناو کۆمەڵــگای خۆیاندا، هێشــتاش وەک 
شــاعیر و چیرۆکنووس دەناســرێن نە وەک 
بیرمەندی هاوســانی پیاوان. براهەنی یەکێک 
لە ناسراوترین کەســایەتی و ئێلیتی ئەدەبی 
فارسی دەڵی »دانشــور داستان نویس بود نە 
روشــنفکر.« یا شاعیرێکی گەورەی وەک نیما 
یوشیج، هیچ ڕێزێکی بۆ هاوسەرەکەی نەبووە 
ئەگەرچی هاوســەرەکەی بە هەموو جۆرێک 

نیمای وەژێــر باڵی خۆیدا بــوو. ئەوانە تەنیا 
نموونەی مشــتێ لە خــەروارن لە کولتووری 
نابەرابــەی ژنان و پیاوان لە دنیادا کە بوونەتە 
مۆدێــل و ئۆلگــووی پیاوانــی ڕووناکبیری 
ئێمــەش.]39[ هەر ئەم مۆدێــل و ئۆلگوویانە، 
شــۆڕ بوونەتەوە ناو نەتەوەکانی ژێردەست و 
یەک لەوان کورد. مۆدێلی ئەویتری داگیرکەر 
)هەم داگیرکەرانی نزیک و هەم داگیرکەرانی 
دوور( لە هەموو بوارێکدا، بە تایبەت لە بواری 
کولتــووری و فکریدا، کارێکی وەهای کردووە 
کە هــەم فەزا و هــەم هۆوییەتــی کوردانە 
بە گشــتی لەدەســت چووە، و نیگای پیاوی 
ڕووناکبیری کورد بە ژن، هەمان نیگای پیاوی 

داگیرکەرە. 
هاوکات دیــن وەک دەزگایەکی بەرینی 
بەرهــەم  لــە  دەســەاڵتدار  و  هیژمۆنیــک 
سێکســی  ئۆبــژەی  وەک  ژن  هێنانــەوەی 
ڕۆڵــی ســەرەکی دەبینــێ. کۆلۆنیالیزمــی 
ئێرانــی، تورکــی و عەرەبی بە شــێوەیەکی 
سیســتەماتیک نەتەوەی ژێردەستی کوردیان 
لە ڕێگای دینەوە کردووەتــە ئامانج. لەوەش 
گرینگتر جەســتەی ژنانی کــورد بۆ پیاوانی 
ئیسالمیی دەســەاڵتداری ناوچەکە )تەنانەت 
نادەســەاڵتدار( تەنیــا کەنیز و کەرەســەی 
ســێکس و »جاریە و سەبایە«ن. ئێمەی کورد 
هەرگیز نابێ ڕوانگەی دەســەاڵتی سیاســیی 
کۆمــاری ئیســالمی، داعــش، ئەردووغان، و 
دەیان جۆری تاڵبان و ئیخوانەکانمان لەســەر 
پرســی ژنان لەبیــر بچێ. هەر چەند ســاڵ 
پێش ئێســتا، شــەش هەزار ژنی کورد وەک 
بەردەی سێکســی ڕفێندران، چل ساڵە ژنان 
ئەســیری کۆماری ئیسالمین و تورکیەش بە 
هەمان ڕێگادا دەڕوا. بۆیە پێموایە بەشــێکی 
گرینگ لە پڕۆســەی ڕزگاریــی نەتەوەیی و 
ژنان، ڕزگاربوونی پیاوانی دەسەاڵتدار و ئێلیتی 

کوردە لە ئۆتۆریتەی دینی.
پرســی ژنان و پرسی نەتەوەیی سەرەڕای 
جیاوازییەکانیان لێکچوونێکی سەیریان هەیە. 



هەردوو ڕاســتەوخۆ کێشە و پرسی سیاسین، 
گەرچی هێندێک بەهۆی نەناسینی مەعریفیی 
پرســەکە پرســی ژنــان، تەنیا بە کێشــەی 
دەیبەســتنەوە.  کولتوورییەوە  و  کۆمەاڵیەتی 
پرســی ژنان و پرســی نەتەوەیــی لە ڕێگای 
پەیوەندییان بە چەمکگەلێکی وەک هێژمۆنی، 
ناوەند، پەڕاوێز، هەاڵواردەیی، ژێردەســتەیی، 
دەسەاڵت و ... هەڵدەسەنگێندرێن. هەر دوو، 
دەسەاڵتی سەرتر دەیانچەوسێنێتەوە. هەردوو، 
لە پەراوێــزدان. هــەردوو، بۆ گەیشــتن بە 
مافەکانیان دەبێ ببنە خاوەن هزری ڕزگاریکەر. 
ئەگەر چاوێک لە دنیا بکەین، لەو واڵتانەی کە 
ژنــان ڕێبەری واڵتن و یا نیوەی کابینەکەیان 
ژنانن، بەتایبەت لە دۆخی کۆرۆنایی ئێستای 
دنیادا، زۆر ســەرکەوتووتر بوون. بۆ ڕزگاریی 
نەتــەوەی کورد دەبــێ ژن و پیاو ببنە تاکی 
ئازاد و هێزی »بالقوە« و پۆتانسییەلی ژنان لە 
پەڕاوێــزەوە بچێت بۆ ناوەند. هەر ئەو جۆرەی 
دوکتــور کەریمی پێی وایە کــە ئیدیۆلۆژیی 
کوردایەتی هەڵگری ناسیۆنالیزم، سۆسیالیزم، 
فێمینیزم، ژینگەپارێژییە و هەموویان بە هۆی 
دالی گــەورە لێک دەدروویــن. هەڵبەت من 
لەسەر ئەو باوەڕەم بە مەرجێک ئەو لێکدروون 
و ســەقامگیرییەمان دەبێ کــە دالی گەورە/ 
نەتەوە بە هزر و بە پڕاکتیک هەر دوو جنس 
لەخــۆ بگرێ و ژن لە پەڕاوێــزدا نەمێنێتەوە. 
هەر بۆیە بــۆ ســەرکەوتنی کوردایەتییەکی 
پێشــکەوتوو، ڕۆڵی ئێلیتی ئۆرگانیک کە ببنە 
دەنگی ژێردەســتان و پەڕاوێزخــراون]40[ بە 
گرینگ دەبینم. ئێلیتێک کە لەسەر ڕێچکەی 
گرامشــی]41[ بە شێوەیەکی تۆکمە کار لەسەر 
هێژمۆنی پیاوســاالرانە لە کۆمەڵــگادا بکا و 
قەواعیــدی کایــە بگــۆڕی و وەک نوێنەری 
نیشــاندانی  بــۆ   represent  / ژێردەســتان 
پرســەکان/ re-present هەوڵ بدا،]42[ و ژن و 
پیاو بە شێوەیەکی کارا دوور لە سێکسیزم]43[ 
ببنە تەواوکەری یەکتر بۆ ڕزگاری و بۆ ئازادی.  
پڕدیــارە کــە دوای ڕزگاری، هەمیســان 

ڕێگایەکــی دوور و درێژمــان بــۆ ئــازادی، 
یەکســانیی جنســییەتی و جێندێری، دادی 
کۆمەاڵیەتی و ڕێگا کردنەوە بۆ گەشــەکردنی 
ژنانــی چینەکانی خوارەوە لەبەرە. لە دەوڵەتی 
نەتەوەییدا دەکرێ یاسا، بنچینە، دامودەزگای 
پارێزگاری لە مافەکانی ئینسانی و یەکسانیی 
جنسییەتی بنیات بنرێن، بەاڵم دەبێ ئێستاش 
و دوای ڕزگارییش بەردەوام کار بۆ یەکسانیی 
جنســییەتی و دادی کۆمەاڵیەتــی بکەیــن، 
بەتایبەت  کار بۆ گەشــەی ژنان لە مەیدانی 
هــزری و فکریدا. نیــگا و ڕوانگــەی ژنانە و 
ئینتێرسێکشنال، دروشمی »من ژنێکی کوردی 
شۆڕشــگێرم« بۆ گەیشتن بە داد، یەکسانی و 
نەمانی هەاڵواردن گرینگە )شــۆڕش بەمانای 
کار و هەوڵدان بۆ گەشــە و گۆڕانکاری(، بەاڵم 
هــاوکات ڕۆڵ و ئەرکی پیاوان نابێ لەبیرکرێ 
کە ئامادەی ئــەوە بن ئەم هەاڵواردنانە ببینن 
و ئامــادە بــن کە نیــوەی دەســەاڵت بدەنە 
بەرامبەریــان و ژن وەک خۆیان خاوەن هزر 
چاو لێ بکەن. ئێستا پیاوان دەسەاڵتیان بەسەر 
نۆڕمەکان، کۆمەڵگا و سیاســەتدا دەشــکێ و 
دەبێ بتوانن لە چوارچێوە و جەغزی نۆڕمەکانی 
خۆیان بێنــە دەر. هەر پیاوێکــی بیرمەندی 
کورد دەبــێ ئامادەییی ئەوەی تێدابێ کە بڵی 
»من پیاوێکی یەکسانیخوازی کوردم و کار بۆ 
گۆڕانی نۆرمەکان بە قازانجی نیوەکەی ترم بە 
ئەرکی خۆم دەزانم.« ئەمە ئەو کوردایەتییەیە 
کە دالە گەورەکەی، دوور لە دیتنی ژن وەک 
ئۆبژەی جنسی، هەر دوو جنس لەخۆ دەگرێ 
و دەبێتــە ناوەنــدی فکر بۆ بەرەو یەکســانی 
و دادی کۆمەاڵیەتــی. منــی ژن و تۆی پیاو 
پێکەوە نەتەوەیەکی ڕزگاریخواز، یەکسانیخواز 

و دادپەروەرین. 
بەڵی لەدایک بوون ژانی هەیە!

ژێدەروپەڕاوێزەکان
1. لە ئامریکا  وشــەی »ڕەشپێست« لە خۆیدا وێژەیەکی ڕاسیستییە 
بۆیــە دەگوتــری ئافرۆئەمێرکەن. یا بــۆ وێنە لە ســوید دەگوترێ 
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12. Spivak Gavatri Chiakravorty, Can the subaltern 
speak? 1980.
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14. Karl Marx, The Eighteenth Brumaire of Louis 
Napoleon (Der 18te Brumaire des Louis Napo-
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لە هەژدەی برومیــر دا هەوڵی مارکس ئەوەیە کە باس لە کودەتای 
لووئیــز بۆناپارت بکا و ڕووداوەکە لە دەورەیەکی دوور و درێژتردا، لە 
شۆڕشــی مەزنی فەرانســەوە 1799 هەتا 1851 بخاتە بەر تیشک. 
بەڕای مارکس هۆیەکی ســەرکەوتنی کودەتــا و ڕووخانی کۆماری 
دووهەم نەبوونی قورســاییی چینێک بــوو، واتە هەموو چینەکان لە 
جۆرێک هاوســەنگیدا بوون، و دەســەاڵتی بۆناپارت لەسەر بناخەی 
زەبروزەنــگ بوو. بەاڵم بــە ڕای مارکس لە کۆتاییــدا ئەمەش هەر 
جۆرێک لە دەســەاڵتی چینایەتی بــوو. هاوکات مارکس هەوڵ دەدا 
باس لە کێشــەی پێچەڵپێچ و ئاڵۆزی چینایەتــی و نوێنەرایەتی لە 

کۆمەڵگادا بکا. )پ. د. ئێف بە فارسی(
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واکاوی وضعیت زنان کورد در ایران 
بررسیچالشهاومبارزاتآنان
درزمانتعارضوپساتعارض1

ثریافالح

ـ دکترای مطالعات رهبری و سیاستگذاری آموزشی
ـ کارشناس ارشد روابط و حقوق بین الملل

ـ دانشگاه ایالتی کالیفرنیا، نورتریج. ایاالت متحده آمریکا
ـ این کارتحقیقی همتاخوانــی شده است 

ـ ترجمه با تغییرات از نسخه انگلیسی. این تحقیق در فصل سوم کتاب زنان در 
موقعیت تعارض و پساتعارض  

ـ ارجاع و رفرنس دهی به روش شیکاگو



چکیده
تالیـف ایـن مقاله پژوهشـی هدفـی دوگانه در 
پـی دارد، هـدف اول بررسـی وضعیـت زنـان 
کـورد ، شناسـایی برخـی چالـش هـا، حضـور 
و عـدم حضـور زنـان کـورد در جنبـش ملـی 
کوردسـتان ایـران، با تأکیـد بر مشـارکت آنها 
در جنبشـهای مدنی و سیاسـی پس از انقالب 
اسـالمی١٣٥٧ه.ش/ ١٩٧٩م. ایـران و هـدف 
دوم پرکـردن برخـی از شـکافهای تحقیقی در 
ادبیـات زنـان و مطالعـات جنسـیت و زنان در 

مـورد زنـان کـورد در ایـران می باشـد. 
وضعیـت زنـان کـورد در ایـران به شـکلی 
ویـژه ناعادالنـه اسـت. ایـن زنـان نـه تنهـا به 
خاطـر جنسیتشـان رنـج مـی برنـد، بلکـه از 
فقـر منطقه، سیاسـتهای سیسـتم حاکم علیه 
اقلیتهـای قومـی، نظامـی سـازی و بـی ثباتی 
مناطـق کوردنشـین تحت سـتم هسـتند. یک 
زن کـورد نـه تنهـا بایـد بـا قانـون تبعیـض 
جنسـیتی مقابلـه کنـد بلکـه بایـد بـا تبعیض 
علیـه اقلیـت قومـی و مذهبـی برخـورد کنـد. 
زنـان کـورد در ایران هرگز تصمیـم گیرندگان 
در سیاسـت، قوانیـن ملی و دیگـر موقعیتهای 
وجـود  ایـن  بـا  نبوده  انـد.  دولتـی  کلیـدی 
زندگـی  بـر  همـواره  آمیـز  تبعیـض  قوانیـن 
نگارنـده  اسـت.  گذاشـته  تاثیرمسـتقیم  آنهـا 
در ایـن تحقیـق سـعی در بسـط و گسـترش 
ایـن گفتمـان دارد و بـه منظـور دسـتیابی به 
هـدف اولیـه تحقیق، تـالش دارد از متدولوژی 
وروش شناسـایی تحلیلی اکتشـافی– توصیفی 
اسـتفاده کنـد. بـراون، روا ٥ اشـاره می کند که 
محقـق  اکتشـافی،  روشـهای  از  اسـتفاده  بـا 
»تمایـل دارد به چالش نطـرات و دیدگاههایی 
اسـت  شـده  انجـام  قبلـی  درتحقیقـات  کـه 
بپـردازد و بـا اسـتفاده از متد توصیفـی، اقدام 
بـه ارائـه بینش و طرح و درک مشـکل تحقیق 
کنـد«. ایـن پژوهش به خواننـدگان کمک می 
کنـد تـا درک بهتـری از وضعیـت زنـان کورد 
در ایـران ومشـکالت آنهـا بـه دسـت آوردنـد. 

اهمیـت ایـن مطالعـه در این اسـت کـه نیازبه 
جلـب توجـه بـه وضعیـت منحصربـه فردزنان 
مطالعـه  ایـن  دارد.  وجـود  درایـران  کـورد 
توصیفـی نـه تنهـا توجـه بـه ایـن وضعیـت 
مطالعـه نشـده راجلـب میکنـد، بلکـه زیربنـا 
وزمینـه رابرای پژوهشـهای عالقمندان محقق 
درآینـده فراهـم میکنـد تـا اطالعـات مربـوط 
بـه آنچـه درحـال حاضردرایران درمـورد زنان 
کـورد رخ میدهـد، آنگونه که آنهـا فکرمیکنند 
و تجربـه آنان را از زبـان خود زنان جمع آوری 
کننـد. داشـتن ایـن اطالعـات، پژوهشـگران و 
فعـاالن را قـادر خواهـد سـاخت تـا در نهایت 
پشـتیبانی  منظـور  بـه  آموزشـی  برنامه  هـای 
بهتـر از زنـان کورد که از سـتم دوگانه و حتی 

سـه  گانه رنـج مـی برنـد را طراحـی کننـد. 
مباحـث  پیگیـری  در  سـهولت  بـرای 
مطروحـه ، ایـن مقالـه بـه پنـج فصل تقسـیم 
مـی شـود. فصـل اول مقدمـه تحقیـق اسـت، 
فصـل دوم روش شناسـی و متـد تحقیـق را 
مـرور مـی کنـد، راههایـی کـه منابـع داده  هـا 
و  مطالعـه  مـورد  جمعیـت  کشـف  بـرای 
قـرار مـی  اسـتفاده  مـورد  نظـری  چارچـوب 
گیـرد، سـپس در بخـش بعدی/سـوم ادبیـات 
و پیشـینه موجـود درباره وضعیـت زنان کورد 
در ایـران را بـه تفسـیرارائه میکنـد، یافته های 
تحقیق به شـکل تحلیل توصیفی واسـتنباطی 
در بخـش چهارم مشـروح می شـود در نهایت 
مقالـه، بـا یـک بحـث و نتیجـه گیـری که در 
فصـل پنجـم ارائـه شـده بـه پایـان می رسـد. 
سـؤاالت اصلـی مطـرح شـده در ایـن مقالـه 
بـر نقـش زنـان کـورد در جامعـه، عوامـل و 
مشـخصه اصلـی آنهـا، جنبـش آنهـا دربسـتر 
مسئله کوردسـتان و ارزش ارزیابی روند تغییر 
آنهـا تأکیـد مـی کنـد و در پـی یافتـن حضور 
و عـدم حضور زنـان در هرعرصه مشـارکت در 
جنبش کوردسـتان اسـت. محقق بـا رویکردی 
تئـوری  دیسـکورس  و  چارچـوب  در  جامـع6 
اینترسکشـنالیتی به بررسـی موضوع و زوایای 
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کانسـتراکتهای تحقیـق میپـردازد و بدینگونه 
مطالعـه ای بنیـادی /پایـه ای بـرای مطالعات 

کمـی و کیفـی آینـده ارائـه مـی دهد. 

کلیدواژگان
اینترسکشـنالیتی/  روژهـه  الت،  کـورد،  زنـان 
»میـان برشـی«، »تقاطع باوری«، کنشـگری، 
اتنوسـاید، مشارکت سیاسـی، احزاب سیاسی، 

جامع رویکـرد 

پیشگفتار
یـک  پژوهـش  ایـن  رویکـرد  کـه  آنجایـی  از 
رویکرد جامع٧ اسـت به منظـور درک وضعیت 
زنـان کـورد در ایـران و به منظوردسـتیابی به 
در  اطالعـات  برخـی  پژوهـش،  ایـن  اهـداف 
بـه طـور  ایـران  در  مـورد وضعیـت کوردهـا 
خالصـه ارائه شـده انـد، از ایـن روی مقیاس و 
بزرگـی مسـائل مربوط بـه کوردسـتان به بوته 

فراموشـی سـپرده نمیشـود. 
بـه دلیل توزیع جمعیت شـناختی کوردها 
در اسـتانهای مختلف، اسـتاندارد رسـمی برای 
تعریـف دقیـق جمعیت کوردهـای ایران وجود 
نـدارد. بـا این حـال، برای اهداف ایـن مطالعه، 
چند برآورد توسـط سـه سـازمان اقتباس شده 
اسـت. موسسـه صلـح ایـاالت متحـده نشـان 
ایـران  کوردهـای  »جمعیـت  کـه  دهـد  مـی 
درحـدود ٨ میلیـون نفراسـت که حـدود١٠٪ 
جمعیـت ایـران راتشـکیل میدهنـد. ٨ بعضـی 
منابـع دیگـر ماننـد کوردیش هرالـد، جمعیت 
مـردم کـورد را درحدودکمتـر از١٥٪جمعیت 
ایـران نشـان مـی دهـد٩ و در برخـی منابـع 
دیگـر١٠ تعـداد کوردها را حـدود ١٢ میلیون و 
حـدود ١٥٪اعالم کرده اسـت١١ . بـا این وصف 
بـه گفته سـازمان ملـل متحـد١٢، آنهـا قربانی 
اصلـی دسـتگاه اعـدام ایـران هسـتند و گفته 
مـی شـود کـه زندانیان سیاسـی کـورد تقریبا 
نیمی از کل زندانیان سیاسـی ایران را تشکیل 
مـی دهند١٣. گرچـه کوردها زبـان متمایزتری 

دارنـد، دارای آداب و رسـوم فرهنگـی منحصر 
بـه فـرد، غـذا و تاریخ هسـتند، برای سـالها ١4 
ممنوعیـت رسـمی دولت بـرای  آمـوزش زبان 
کـوردی در کوردسـتان در سیسـتم آموزش و 
پـرورش و اسـتفاده از زبان کـوردی در ادارات 

دولتـی وجود داشـت. 
ایـران  کوردنشـین  متمرکـز  منطقـه 
ایـران  غـرب  در  جغرافیایـی  منطقـه  یـک 
اسـت. سباسـتین مسـتل در کتـاب »کردهـا: 
و  فرهنـگ   ، زندگـی  از   دائرالمعارفـی 
جامعه« ١٥ کوردسـتان ایران را شـامل اسـتان 
کوردسـتان، اسـتان آذربایجان غربی،  اسـتان 
کرمانشـاه، اسـتان ایـالم و مناطقـی از اسـتان 
دارای  اسـتانها  ایـن  نامـد.١6  مـی  لرسـتان 
مرزهـای مشـترک بـا بخـش هایـی از عـراق 
و ترکیـه هسـتند کـه کردهـای این کشـورها 
اسـتان  در  همچنیـن  هسـتند.١٧  آن  سـاکن 
خراسـان شـمالی، اسـتانهای شـمالی ایـران، 
تهـران و برخـی از شـهرهای دیگـر، جمعیـت 
قابـل توجهـی از کردهـا وجـود دارد.١٨ مناطق 
اسـت،  طبیعـی  منابـع  از  غنـی  کوردنشـین 
امـا از سـوی دیگـر مـورد سـوء اسـتفاده قرار 
طـوری  بـه  اسـت،  نیافتـه  توسـعه  و  گرفتـه 
کـه »شـاخص فقـر در کوردسـتان ٣١.٧٪ در 
مقایسـه بـا ١٨٪ در سـطح ملی اسـت«١٩. در 
طـول رژیـم شـاه هیـچ کمبـود بدرفتـاری بـا 
کردهـا وجـود نداشـت بـا این وصـف وضعیت 
پـس از انقـالب اسـالمی ١٣٥٧ه.ش/ ١٩٧٩م. 
هنگامـی کـه جمهـوری اسـالمی بـه قـدرت 
رسـید بدترشـد و زنان بیشـتر در معرض ابتال 

بـه تبعیـض جنسـیتی قـرار گرفتنـد. 
زیرسـاختها،  فاقـد  کوردنشـین  مناطـق 
امکانـات و سیسـتمهای اساسـی شهرنشـینی 
هسـتند، دولـت در سـاخت و سـاز جاده  هـا، 
سـاختمانها یـا امکانات جدید، سـرمایه  گذاری 
نمـی کنـد. بیمارسـتانها و مدارس کـم درآمد 
بـه  منجـر  اقتصـادی  ومحرومیـت  هسـتند 
ناامیـدی شـده اسـت. با ایـن وصف، بـا وجود 
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دههـا سـال از سیاسـتهای تبعیـض و نهادینه 
کـوردی  فرهنـگ  سیسـتماتیک،  شـدن 
همچنـان قـوی و هویـت قومـی نابـود نشـده 
بـرای  کوردهـا  از  بسـیاری  طرفـی  از  اسـت. 
فـرار از آزار و اذیـت احسـاس نیـاز بـه انـکار 
هویـت یـا مذهـب خـود را دارنـد بـه راحتـی 
از آن فـرار مـی کننـد، امـا آگاهـی نسـبت به 
نسـل  خانواده هـا  از  برخـی  کـوردی،  هویـت 
جـوان را هدایـت مـی کنـد تـا کـودکان خود 
را از کودکـی در مـورد میـراث و زبـان کوردی 

آمـوزش دهنـد. 
مـورد  در  تحقیـق  و  علمـی  پژوهشـهای 
زنـان کـورد در ایـران کمتـر از زنـان دیگر در 
خاورمیانـه اسـت، امـا بـا توجـه به نقـش آنها 
در جنبـش ملـی کوردسـتان، آنهـا از ادبیـات 
مربوط بـه مطالعات زنان کامالخارج نیسـتند. 
بـا اینحـال، آنان در مرکز مطالعـات نبوده و به 
نوعـی، از ادبیـات گفتمـان علمی و فمینیسـم 
نیسـت  معنـی   آن  بـه  »ایـن  پـاک شـده  اند. 
کـه زنـان کـورد بـه طـور کلـی در فهرسـت 
و نوشـته  های زائـران مسـیحی، مسـافران یـا 
مورخـان قـرار نگرفته  انـد. در واقـع، در میـان 
محققـان بحـث در مـورد تصویرایـن زنـان در 
آثـار تاریخـی و همچنین نقش زنـان کورد در 
جامعـه وجـود دارد. ٢٠ مقاالت ارزشـمندی در 
مـورد تاریخچـه چالشـهای زنان کورد توسـط 
شـهرزاد مجـاب در مـورد زنـان و ملیـت در 
١٩4١م./١٣٢٠ش.  کوردسـتان  جمهـوری 
و  کنفرانسـها  سـخنرانیها،  دارد٢١.  وجـود 
کمپینهایـی در مـورد زنـان کـورد و رهبـران 
در  کـه  اسـت  شـده  برگـزار  کـورد  احـزاب 
مـورد حقـوق زنـان کـورد صحبـت کرده  انـد. 
همچنیـن مقـاالت و کتـاب خاطـرات در خور 
کنشـگران  توسـط  آنـان  مـورد  در  توجهـی 
عالقمند نوشـته شـده اسـت. برخی از رهبران 
مسـئله  روی  نیـر  کـورد  سیاسـی  احـزاب 
زنـان کـورد وحـق برابری آنـان سـخنرانیها و 
صحبتهایـی داشـته اند. رهبـران احـزاب کورد 

هـم در زمینـه حقوق زنـان صحبـت کرده اند. 
دکتـر عبدالرحمـن قاسـملو٢٢ دربـاره حقـوق 
زنـان کـورد در ایـران صحبـت کـرده اسـت. 
»وی تاکیـد دارد کـه زنـان نیمـی از جامعـه 
سـهم  از  نیمـی  امـا  دهنـد  مـی  تشـکیل  را 
خـود را بـه دسـت نمـی آورنـد. زنـان کـورد 
تقریبـا در تمـام جنبه  هـای زندگـی کوردهـا، 
از مدیریـت خانـواده تامبـارزه درخـط مقـدم 
بـا مردان، شـراکت دارنـد. در بسـیاری موارد، 
حتـی وزنـی بیش ازسـهم خـود را درمقایسـه 
حـال،  ایـن  بـا   ٢٣ میدهنـد.  انجـام  بامـردان 
دانـش و آگاهـی تاریخـی در مـورد تجربیـات 
زنـان کورد، محـدود اسـت و در ادبیات علمی 
زنـان در ایـران، ضعـف وجـود دارد و تاریـخ 
زنـان کـورد در کوردسـتان متاسـفانه به نوعی 
نامرئـی بوده اسـت؛ نـه به این دلیـل که مردم 
نمـی خواهنـد درباره زنـان کـورد بدانند، بلکه 
نمـی داننـد کـه چگونـه و از کجـا در مـورد 
زنـان کـورد بداننـد و یادبگیرنـد. هنگامـی که 
تاریـخ یـک قـوم یـا ملـت بطورکامل مسـتند 
پـس  مـورد  در  اسـت  اسـت، سـخت  نشـده 
زمینـه زنـان آن قوم بدانیـم. ٢4” بـا این حال، 
وضعیـت زنـان کورد پـس از انقـالب در ایران 
مـورد مطالعـات علمـی قـرار نگرفته اسـت. از 
ایـن روی، ایـن پژوهـش تـالش مـی کنـد تـا 
بـه ادبیـات مربـوط بـه زنـان کـورد در ایـران 
بیفزایـد و زمینـه را بـرای تحقیـق کیفـی و 

کمـی آینـده فراهـم کند. 
١٣٥٧ه.ش/  اسـالمی  انقـالب  از  پـس 
١٩٧٩م. ایـران، زنـان کـورد بـه ایفـای نقـش 
مخالـف  سیاسـی  سـازمانهای  و  احـزاب  در 
پرداختنـد. ایـن نقـش جدید موقعیت سـنتی 
زنان را به نقش اجتماعی و سیاسـی جدید در 
سـاختارهای پدرساالری کوردسـتان تغییرداد. 
آنهـا بـا مشـارکت فعاالنـه در عرصـه سیاسـی 
ذهنیـت  اینحـال،  بـا  شکسـتند.  را  سـنتها 
فعالیتهـای  و  نداشـتند  فمینیسـتی  مسـتقل 
آنـان زیر پوشـش احـزاب کـه رهبـری غالب، 
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عمدتـا بـا مردها بوده -و هسـت -قرار گرفتند. 
از ایـن رو بسـیاری از فعالیتهـای آنهـا پـاک 
شـده یـا بـه نظـر پراهمیـت نیامـده کـه ثبت 
شـوند، بـه نوعـی بـه حاشـیه رانده شـده  اند و 
بـه رسـمیت شـناخته نشـده  اند. ضبـط و ثبت 
مبنـای  بـر  انجمنهـا  ایجـاد  و  آنـان  فعالیـت 
آن  در  کـه  بـود  سـازمانها  و  احـزاب  احـکام 
زنـان اجـازه مـی داد تـا کمیتـه  ای در حـزب/

سـازمان داشـته باشـند تـا بتواننـد بـه جامعه 
زنـان دسترسـی پیـدا کننـد. در هر حـال اگر 
مردانـی که بـه دنبـال تغییر در جامعـه بودند 
وجـود نداشـتند حتی ایـن فعالیتهـا هم کمتر 
امـکان پذیرمـی شـد یـا بـه طـور فرسایشـی 
بـه تعویـق مـی افتـاد. مردانـی که درنوشـتن 
اساسـنامه و مرامنامـه ایـن احزاب و سـازمانها 

از حقـوق زنـان صحبـت کردنـد. 
همچنیـن آزمـون جمهوری کوردسـتان/

در  اش  مترقـی  اساسـی  قانـون  بـا  مهابـاد 
میـان احـزاب و سـازمانهای کوردسـتان بـر 
جـای مانـد. در فصـل چهـارم، مـاده ٢١ بـه 
شـرح زیربـه وضـوح برابـری زنـان ومـردان 
امورسیاسـی،  »درتمـام  اسـت:  اشـاره شـده 
اقتصـادی و اجتماعـی، زنـان بایـد از حقـوق 
از   .٢٥« باشـند  برخـوردار  مـردان  بـا  برابـر 
سـایر  و  کوردسـتان  اسـتان  دیگـر،  طرفـی 
شـهرهایی کـه کوردهـا در آن زندگـی مـی 
کننـد، همیشـه در معـرض تحوالت سیاسـی 
قـرار گرفته  انـد و ایـن واقعیت وضعیـت زنان 
را تحـت تأثیـر قـرار داده اسـت. بـا شـرکت 
زنـان در امـور سیاسـی و فعالیتهـای آنان در 
دوره انقـالب ١٣٥٧ه.ش/ ١٩٧٩م. در ایـران 
بسـیاری اززنـان جوان دسـتگیر و یا مجبوربه 
تـرک مدرسـه بـه خاطرتـرس از دسـتگیری 
گشـتند.  خـود  تولـد  محـل  از  فـرار  یـا  و 
درخـالل سـالهای  ١٩٨٣-١٩٨٨م./ ١٣6٢-

١٣6٧ش. هـزاران زخمـی، بازداشـت واعدام، 
وحتـی  تشـویق  را  بسـیاری  خانواده  هـای 
مجبـور بـه ازدواج دادن دخترانشـان کـرد تا 

از زنـدان، تجـاوز و شـکنجه نجـات یابند. ٢6-
٢٧-٢٨-٢٩-٣٠. برخـی نویسـندگان در خاطرات یا 

مصاحبـات خـود از این مسـائل یـاد کرده  اند. 
فـالح، در آتواتنوگرافـی خـود نوشـته اسـت: 
"در حالـی کـه همسـاالن مـن و مـن، همـه 
وضعیـت  بـا  دسـتگیریهایمان  طـول  در 
بـا  برخـورد  در  شـدیم،  روبـرو  وحشـتناکی 
زندانیـان سیاسـی و نحـوه برخـورد بـا مـا به 
عنـوان بازمانـدگان، تفـاوت جنسـیتی وجود 
داشـت. بـه عنـوان مثـال، از نظـر فرهنگـی، 
فشـارهای زیـادی بـرای زنـان جـوان بـرای 
ازدواج زودهنـگام و درزمـان جوانـی وجـود 
داشـت؛ چرا کـه دخترانـی کـه ازدواج نکرده 
از نظـر جنسـی  اغلـب  بودنـد،  و در زنـدان 
مـورد آزار قـرار گرفتنـد و چندیـن بـار حتی 
در زنـدان مـورد تجـاوز قـرار گرفتنـد. طبـق 
قانـون اسـالمی ایـران، یـک دختـر باکـره  ای 
کـه میمیـرد بـه بهشـت مـی رود، و دولـت 
مـی خواسـت مطمئن شـود کـه فعـاالن زن 
بـه بهشـت نمـی رونـد. با وجـود دهشـتناک 
بـودن موضـوع ، اما یـن توجیه رسـمی برای 
بـود«.  زنـدان  در  جـوان  دختـران  تجاوزبـه 
٣١ ایـن فقـدان امنیـت بـه طـور چشـمگیری 

بـر  عـالوه  کـرد.  بدتـر  را  زنـان  وضعیـت 
ایـن، سـاختارهای پدرسـاالرانه، زنـان را بـه 
خودکشـی  ماننـد  خودتخریبـی  گرایشـهای 
منتهـی مـی کنـد کـه در ایـن مقاله بـه طور 

اجمالـی مـورد بحـث قـرار مـی گیـرد. 
در تجزیـه و تحلیـل جایـگاه و وضعیـت 
زنـان کـورد در ایـن مقالـه، محقـق، بـه طـور 
سیاسـی،  سیسـتم  بـازی  و  نقـش  خالصـه 
زندگـی  در  واقتصـادی  فرهنگـی  مناسـبات 
زنـان کـورد را می شـکافد. وضعیـت تحصیلی 
و آمـوزش، مسـائل و معضـالت اجتماعـی بـه 
طـور خالصـه مـورد بحـث قـرار گرفته اسـت. 
بـا ایـن وجـود، اشـاره بـه ایـن موضـوع حائـز 
بـدون تجزیـه و تحلیـل  اهمیـت اسـت کـه 
وضعیـت   ، اجتماعـی  مناسـبات  از  دقیـق 
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جامعـه شـناختی، شـناخت قوانیـن موجـود، 
زمینه  هـای فرهنگـی و تاریخـی وضعیت زنان 
در ایـران، امـکان دسـتیابی بـه یـک نتیجـه 
موثـر در درک وضعیـت زنـان کـورد وجـود 
نـدارد. در بخشـهای مختلف ایـن مقاله، نقش 
زنـان کورد در جنبشـهای اجتماعی و مسـائل 
سیاسـی کوردسـتان در چهـار دوره مختلـف 
مـورد بحـث قـرار گرفتـه اسـت و در نهایـت، 
بـه یـک شـناخت پایـه  ای از آنـان میرسـیم. 
سیاسـی،  عرصـه  در  کـورد  زنـان  مشـارکت 
زنـان  مشـارکت  از  چهارمـوج  عنـوان  تحـت 
کورد در عرصه فعالیت و مشـارکت سیاسـی و 
اجتماعـی آمده اسـت. چهار مـوج در وضعیت 

زنـان کـورد بـه شـرح زیر اسـت: 
مـوج اول : پـس از انقـالب ١٩٧٩تا١٩٨٩ 
مشـارکت  و  صعـود  ١٣6٧ش.:  تـا  م./١٣٥٧ 

همـه گیـر سیاسـی، سـرکوب سیاسـی، 
موج دوم:  مابین سـالهای٢٠٠٥ -١٩٨٩م. 
/ ١٣6٨ -١٣٨4ش. که شـامل دو دوره :دوران 
هاشـمی  اکبـر  دوران  جمهـوری  ریاسـت 
-١٩٩٧ سـالهای   رفسـنجانی٣٢)درخالل 

١٩٨٩م/  ١٣٧6 -١٣6٨ش( و دوران ریاسـت 
جمهـوری سـید محمـد خاتمـی٣٣ )در خـالل 
سـالهای١٩٩٧-٢٠٠٥م.,/١٣٨4-١٣٧6ش(، 

دوران تغییـرات الک پشـت وار. 
-٢٠١٢ سـالهای  مابیـن   : سـوم  مـوج 

تقاطـع  پروسـه  ١٣٨4-١٣٧6ش:  ٢٠٠٥م./ 
جنسـیتی  آگاهـی  و  گرایـی  ملـی 

 مـوج چهـارم: سـال ٢٠١٣م/ ١٣٩٢ش– 
 : حاضـر٢٠٢٠م./١٣٩٩ش.  حـال  تـا  کـه 
)موضـوع جنسـیت(، تـالش جهت بـرون رفت 
از سـردرگمی درپیوندحـل مسـئله جنسـیتی 

و ملـی.
مـوج آینـده و بعـدی بـه نظـر مـی رسـد 
بـه  نیـاز  تعییـن  بـرای  قدمهایـی  بایسـت 
تغییـرات اساسـی و مشـارکت برابـر در حـل 
مسـئله ایجـاد دولـت –ملت جدیـد در منطقه 

 . شد با

متدولوژی و چارچوب نظری
سواالت تحقیق

ایـن مطالعـه قصـد دارد بـه بررسـی سـواالت 
بـرای  هدفـی  و  بپـردازد  زیـر  تحقیقاتـی 

نـدارد.  سـواالت  قطعـی  پاسـخگویی 
ایـران در جامعـه  زنـان کـورد در  نقـش 

چیسـت؟ کـوردی 
زنـان  بالقـوه مشـخصه  کلیـدی  عوامـل   

چیسـت؟ کـورد 
در  کـورد  زنـان  حضـور  عـدم  و  حضـور 
جنبـش ملـی حـق تعییـن سرنوشـت چگونه 

بـوده اسـت؟
عوامـل موثـر در تشـخیص جنبـش زنـان 
کـورد و تالقـی آن با جنبش ملی کوردسـتان 

و چگونگـی آن چیسـت؟
میـزان و آسـتانه مربوط به رونـد تغییرات 

زنان کورد چیسـت ؟

حوزه و کانستراکت تحقیق 
زنـان کـورد در جامعـه، مشـخصه  های حضـور 
و عـدم حضـور، تالقـی جنبـش زنـان کـورد 
بـا جنبـش ملـی کوردسـتان، رونـد تغییـرات 

کورد  زنـان  جنبـش 

چارچوب نظری این پژوهش
بـر  مبتنـی  مطالعـه  ایـن  نظـری  چارچـوب 
نظریه وتئوری اینترسکشـنالیتی/میان برشـی 
یـا تقـارن گرایی جنسـیت و ملیت اسـت. این 
نظریـه و ارتبـاط آن بـا زنـان کـورد بـه طـور 

خالصـه مـورد اسـتفاده قـرار مـی گیرند. 

تئوری اینترسکشنالیتی 
/تالقـی  »تقاطـع  اینترسکشـنالیتی  تئـوری 
کـه  اسـت  تئوریـک  مفهـوم  یـک  تبعیضهـا 
توسـط کیمبرلی کرنشـو٣4 مطرح شـده اسـت 
کـه الیه  هـای درک تبعیضهـای اجتماعـی را 
و جنسـیت،  نـژاد، جنـس، طبقـه  از طریـق 
مذهـب،  جنسـی،  گرایـش  ملیـت،  قومیـت، 
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سـن، ناتوانـی ذهنی، ناتوانی جسـمی، بیماری 
روحـی و بیماریهـای جسـمی را بـه نمایـش 
هالوینـو٣6 میگویـد  اونجلینـا  گـذارد«٣٥.  مـی 
تئـوری اینترسکشـنالیتی بـه معنـای »باور به 
تالقـی، تقاطـع، درهم تنیدگـی و  قفل شـدگی 
و همپوشـانی تبعیضهـای همزمـان« اسـت. ٣٧

بـه نظـر مـی رسـد کـه اهمیـت یادگیری 
سـالهای  در  تئـوری  ایـن  از  عمیـق  ودرک 
اخیـر در میان عالقمنـدان به مطالعـات زنان، 
آکادمیـک  حوزه هـای  و  زن  حقـوق  فعـاالن 
افزایـش یافتـه اسـت. بل هـوک٣٨ فمینیسـت 
و فعـال اجتماعـی در کتـاب خـود در رابطـه 
و  عوامـل  کلیـه  تالقـی  گرفتـن  نظـر  در  بـا 
فاکتورهـای موثـر بـر وضعیـت زنـان، بـه این 
عمـل  و  »اندیشـه  کـه  دارد  اشـاره  صـورت 
فمینیسـتی از زمانـی که زنان رادیـکال رنگی 
و سفیدپوسـتان متحدشـان ایـن مفهـوم کـه 
»جنس«عامـل اصلـی تعییـن سرنوشـت زن 
بـود”٣٩ را بـه سـختی بـه چالـش کشـیدند، 
بطـور اساسـی تغییریافتـه اسـت. بیـدار زنـی 
معتقـد اسـت که »بهتر اسـت از تجربـه زنانی 
گوناگـون  تبعیضهـای  همزمـان  به طـور  کـه 
را تجربـه می کننـد غافـل نمانیـم و بـا لمـس 
و  تفاوتهـا  و  تالقیهـا،  موضـوع  بهتـر  و درک 
در  گرفتـن  قـرار  از  برخواسـته  تشـابه های 
آنهـا، در ارزیابـی موقعیـت فـردی خـود و نیز 
آنچـه در کشـور رایـج و عـادی جلـوه کـرده و 
می کند، دانسـته یا ندانسـته، تغییـرات را تنها 
بـرای گروهـی خـاص از زنـان، از یـک طبقه، 
یـک ملیـت، یک قوم، یـک مذهب، یـک  زبان 
و یـک محـل و … نخواهیـم( “همپوشـانی). 
نیـره توحیدی در ایـن رابطه اذعـان می دارد: 
»تئوریهای فمینیسـتی و دروس متنوع رشـته 
»مطالعـات جنسـیت و زنان » در طی رشـد و 
تعمیق خود عالوه بر بتعیض یا سـتم جنسـی 
و جنسـیتی، سـعی داشـته اسـت علیـه انـواع 
تبعیضهـای دیگـر نیـز آمـوزش دهـد و هویت 
انسـان را درکلیـت آن یعنی بـا توجه به تالقی 

و همپوشـی )اینترسکشـن( ابعـاد مختلف اعم 
از جنسـی، جنسـیتی، نـژادی، قومـی، ملـی، 
طبقاتـی، و امثـال آن مدنظـر قـرار دهـد« 4٠. 
آدریلـرد4١ اسـتدالل کـرد کـه زنـان نیـاز بـه 
آوردن تمامیـت خـود به جنبش زنان هسـتند 
و معتقـد بـود کـه تفـاوت، تنـوع و گنجانـدن 
بایـد خون جاری جنبش فمینیسـتی باشـد.4٢ 
همچنیـن برخـی از کنشـگران کـورد حقـوق 
زنـان، در ایـن زمینـه اشـاراتی بـه ایـن نظریه 
دارنـد. کاوه کرمانشـاهی در مقالـه خـود بـه 
میـان  تنیدگـی  درهـم  از  درک  ضـرورت 
مـی  اشـاره  کـورد  زنـان  مختلـف  هویتهـای 
کنـد: »بـدون درک ایـن مفهـوم کـه انسـانها 
و هویتهایشـان قابـل تفکیک نیسـتند و وجوه 
چندگانـه ی هویـت  انسـانها را نمی شـود از هم 
جـدا کرد، نمی شـود یکـی را دیـد و در مقابل 
دیگـری کور بود، نمی شـود یکـی را پذیرفت و 
دیگـری را رد کـرد و حتـی نمی شـود به یکی 
اولویـت داد و دیگـری را در نوبـت گذاشـت. 
اینترسکشـنالیتی که بحث روز فمینیسـتها در 
محافـل آکادمیـک و اکتیوسـتی اسـت، اذعان 
بـه همین تالقـی هویتها و تبعیضـات مضاعف 
دارد. بـه عنـوان مثـال زن ُکوردی که نسـبت 
بـه مسـائل اجتماعـی یـا سیاسـی دغدغه مند 
اسـت و می خواهـد مسـیری را بـرای فعالیـت 
کنـد”.4٣  انتخـاب  سیاسـی  یـا  اجتماعـی 
نویسـنده معتقد اسـت که فمینیسـتها مسائل 
زنـان کورد را نادیـده گرفتـه و عوامل تبعیض 
آمیـز دیگـر را در معـرض دید قـرار نمیدهند. 
ازایـن رو در ایـن تحقیـق، تقاطـع جنسـیت و 
قومیـت، مالکیـت سیاسـی و نقـش اجتماعـی 
بـه طـور  ایـران  زنـان کـورد در  بـه  مربـوط 

خالصـه مـورد اسـتفاده قـرار مـی گیرد. 

روش شناسی /متدولوژی تحقیق
بـرای مطالعـه در مـورد زنـان کـورد در ایران، 
توصیفـی  و  شناسـی  روش  از  پژوهـش  ایـن 
اسـتفاده کـرده اسـت. همانطـور کـه توسـط 
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سـاندرز و ثورنهیل44-4٥توصیـف شـده اسـت، 
مطالعـه اکتشـافی بـه دنبـال کشـف سـؤاالت 
پژوهشـی اسـت و قصـد نـدارد تـا راهکارهای 
اثبـات هیپوتزهـای پژوهـش و پاسـخ نهایی و 
قطعـی به سـواالت را بـرای مشـکالت موجود 
ارائـه دهـد. از ایـن رو خواننـده نبایسـت بـه 
دنبـال ارائـه پاسـخ نهایـی در رابطـه بـا زنـان 
کـورد در ایـران از جانب نویسـنده باشـد. این 
تحقیـق یـک تحقیـق پایـه و اولیـه اسـت که 
اسـاس تحقیـق قطعیتـر کـه در آن محقـق 
تمایـل به انجـام آن در آینده دارد، شـکل می 
گیـرد. محقـق می دانـد که این نـوع مطالعات 
»منجـر بـه تولیـد اطالعـات کیفـی شـده و 
تفسـیر چنیـن اطالعاتـی امـکان دارد تحـت 
تاثیـر جهتگیریهـای فـردی قـرار گیـرد«.46 با 
ایـن حـال بـرای ایجـاد یـک مطالعـه پایه ای 
بـرای تحقیقـات آینـده مبتنـی بـر داده  هـای 
اولیـه، ایـن بهتریـن راه ممکـن اسـت در عین 
حـال مطالعـه توصیفی اجازه مـی دهد محقق 
بـرای ارائـه درک مشـکالت و سـواالت مربوط 

بـه ایـن مطالعه بپـردازد. 

منابع داده های تحقیق
داده هـا از منابـع مختلـف ثانویـه عمدتـا از 
طـرف احـزاب کـوردی، گـزارش سـازمانهای 
غیردولتـی، مقالـه مجالت، کتـاب وافراد جمع 
پژوهـش  ثانویـه  تحقیـق  اسـت.  آوری شـده 
مبتنـی برمنابـع ثانویـه اسـت کـه قبـال وجود 
داشـته اسـت.4٧ ایـن روش باعـث میشـود که 
فرصتهـای  و  هـا  چالـش  بتواننـد  محققـان 
مشـارکت زنـان کـورد ایـران را بررسـی کنند. 
بـرای پیـدا کـردن داده هـا و اطالعـات بـرای 
هـر دو ادبیـات و انجـام پژوهـش، محقـق بـا 
ثانویـه  اطالعـات  آوری  جمـع  از  اسـتفاده 
سـازمانهای  مقـررات  و  بایگانیهـا  جملـه  از 
ادبیـات  آنهـا،  بـا  تمـاس  بـا  سیاسـی/احزاب 
موجـود بـر اسـاس تحقیقـات قبلـی، کتابهـا، 
مقاله، سـخنرانیهای کنفرانسـها و سمپوزیومها 

و غیـره پرداختـه اسـت. پژوهشـگر همچنیـن 
اینجنتـا  ماننـد  آنالیـن  کتابخانه  هـای  از 
کانتکـت4٨، گـوگل سـکالر4٩ ، جـی اسـتور٥٠ و 
رسـانه  های اجتماعـی اسـتفاده کـرده اسـت. 
ایـن بررسـی مقدماتـی ایـن مقالـه بـر مبنای 
جسـتجوی ادبیـات الکترونیکـی، بـا اسـتفاده 
از واژه  هـای جسـتجوگر و ترکیبـی از واژه  های 
جسـتجوگر ماننـد زنان کـورد، زنان کـورد در 
ایـران، فعـاالن و کنشـگران در ایـران، اعـدام 
زنـان در کورددسـتان ایران، تقاطع جنسـیتی 
و ملـی گرایـان در ایـران، احـزاب سیاسـی در 
کوردسـتان ایـران بهـره جسـته اسـت. بخش 
عمده تحقیق و پیشـینه تحقیق با اسـتفاده از 
ایـن کلمـات کلیدی )به صـورت جداگانه و در 
ترکیـب( از مطالعـات مربوطه و جسـتجوبرای 
یافتـن پایـگاه داده هـا نوشـته شـد ه اسـت. 
منابعـی کـه مـورد مطالعـه قـرار گرفتنـد در 
بررسـی بخـش ادبیـات پیشـینه تحقیـق قرار 
ثانویـه  داده  هـای  ترتیـب  ایـن  وبـه  گرفتنـد 
ایجـاد گردیدنـد. تمـام اصطالحـات کلیـدی 
مـورد اسـتفاده بـه انجـام ایـن مطالعـه   کـه 
مربـوط به مسـائل و موارد مربـوط به پژوهش 
اسـتفاده  ادبیـات  اکثـر  کردنـد.  بودندکمـک 
شـده شـامل مسـائل منتشـر شـده و نشـده 
بـه سـالهای-٢٠١٩-١٩٧٩/ ١٣٥٧- مربـوط 

تـا اطمینـان حاصـل  ١٣٩٨ ش. مـی باشـد 
در  گزارشـها  و  یافته  هـا  آخریـن  کـه  شـود 
ایـن بررسـی گنجانـده شـده اسـت. محقـق با 
اسـتفاده از ارتبـاط گسـترده وتمـاس بـا افراد 
مختلـف از منابـع و ادبیات در مـورد احزاب، با 
حـزب دموکـرات کوردسـتان ایـران٥١، انجمن 
زنـان دموکـرات در کوردسـتان ایـران، حـزب 
هیئـت  اعضـای  ایـران،  کوردسـتان  کوملـه 
مدیـره کومـه لـه زنـان روژهـه  الت و اعضـای 
سـابق و کنونـی آنـان گرفتـه اسـت. همچنین 
مقـاالت قبلـی نویسـنده مـورد اسـتفاده قـرار 
چنانکـه  حـال  هـر  در  اسـت.  شـده  گرفتـه 
پیشـتر اشاره شـد، منابع دانشـگاهی و ادبیات 
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مربـوط به زنان کـورد در ایران بسـیار محدود 
 . ست ا

محدودیت های تحقیق
کار  ایـن  کـه  اسـت  بـاور  ایـن  بـر  نگارنـده 
تحقیقـی بـه ماننـد پژوهشـهای دیگـر داری 
کمـی و کاسـتی و محدودیـت هایی اسـت . از 
جملـه : زمـان کوتـاه بـرای انجـام کار، نبودن 
بودجـه تحقیقاتـی ، عـدم دسترسـی به برخی 
منابـع ومآخـذ قدیمـی تـر؛ تنوع سیاسـی در 
میـان کوردها و نابسـیامانیهای ایجاد شـده در 
چهـار دهـه اخیـر درایران و سـایر مشـکالتی 
کـه  تحقیقـات بنیـادی بـا آن روبرو هسـتند.

برخـی محدودیتهـای تعمـدی  نیـز برای 
متمرکـز شـدن روی سـوآالت تحقیق توسـط 
ایـن  اسـت.   شـده  اعمـال  خودپژوهشـگر 
مطالعـه در پـی پاسـخگویی یـا یافتـن علیـت 
نیسـت و همچنیـن قصـدی در  تعمیـم نتایج 
بـه کل روند سیاسـی و اجتماعی  کوردسـتان 
ایـران و زنـان کـورد نـدارد نگارنـده بـه درک 
ضـرورت  مطالعـات پیمایشـی و میدانـی در 
بـر  امیـد  و  تآکیـد دارد  زنـان کـورد  زمینـه 
آن دارد کـه مطالعـات زنـان کـورد بـه سـطح 

دانشـگاههای جهـان برسـد.  
 

ــی  ــدی و برخ ــات کلی ــف اصطالح تعری
ــف تعاری

در ایـن بررسـی اسـتفاده از ایـن واژه هـا بـه 
صـورت زیـر اسـت. 

در  مشـارکت  مشـارکت:  و  کنشـگری 
فعالیتهـای غیـر سیاسـی و سیاسـی متفـاوت 
و  انجمنهـا  احـزاب،  در  عضویـت  جملـه:  از 
فعالیتهـای  احـزاب،  و  سیاسـی  سـازمانهای 
اینترنتـی در فیسـبوک و نمایـش مشـخصات 
عمومـی، نوشـتن مقـاالت، آثـار هنـری، کار 
بـا انجمنهـای اجتماعـی غیـر سیاسـی بـرای 

فرهنگـی.  ی  جشـنواره  ها  برگـزاری 
عنـوان  یـک   : روژهه  الت٥٢)ڕۆژهـه اڵت( 

غیـر رسـمی بـرای کوردسـتان ایـران اسـت 
کـه شـامل بخشـهایی از شـمال غربـی ایـران 
اسـت کـه در آن کوردهـا سـاکن هسـتند که 
مـرز عـراق و ترکیـه را تشـکیل مـی دهنـد. 
٥٣  کوردهـا چهار قسـمت از سـرزمین مادری 

خـود را بـه نام چهـار جهت اصلـی جغرافیایی 
بـه ترتیـب زیـر: باکـور )شـمال( ، روژهـه  الت 
روژاوا)رۆژئـاوا(  )جنـوب(  باشـور   ، و  )شـرق( 

)غـرب( نامگـذاری کـرده انـد.٥4 
تقویـم: در ایـن گفتـار تحقیقـی محقق از 
هـر دو تقویـم ایرانـی )تقویم جاللـی( و تقویم 
 AD میالدی اسـتفاده مـی کند: تقویـم های
)تقویـم مسـیحی یـا میـالدی کـه بـا عالمـت 
اختصـاری "م" و تقویم S. H ایرانی شمسـی 
)تقویم جاللـی( که از عالمت اختصاری »ش« 
اسـتفاده شـده اسـت. »تقویم ایران )همچنین 
بـه عنـوان تقویـم فارسـی یـا تقویـم جاللـی/ 
تقویـم خورشـیدی اسـت کـه در حـال حاضر 
در ایـران و افغانسـتان اسـتفاده مـی شـود. بر 
اسـاس تعاریـف انجمـن تقویـم ایرانـی ، ایـن 
نظـارت زمانـی ،مبتنـی بـر مشـاهدات اسـت 
نـه بـر اسـاس قاعـده، که هر سـاله بر اسـاس 
اطالعـات نجومـی از تهـران به دسـت می آید 
کـه دقیقا توسـط مشـاهدات نجومـی از تهران 

تعییـن می شـود.٥٥
اتنوسـاید: یـک اصطـالح قانونی اسـت که 
در آن اشـاره بـه حـذف عمـدی یـک گـروه 
قومـی کـه هـدف  نابـود ی آنهـا را در پـی 
رافائـل لمکیـن٥6 )١٩44م./١٣٢٣ش.(   . دارد 
حقوقـدان و محقـق ایـن اصطالح رابـه عنوان 
جایگزیـن بـرای نسـل کشـی هـم بـه کار می 

گیـرد. ٥٧
سیاسـت  لغـت  فرهنـگ  در  لینگوسـاید: 
حـذف تعمدی یـک  زبان به قصـد نابودی آن 
اسـت.  آندریا نیکالس٥٨، ) ٢٠١١م.١٣٩٠ش. 
( آن را بـه عنـوان کشـتن زبـان بدون کشـتن 

فیزیکـی افـراد توصیـف میکند. ٥٩
سیسـتم پدرسـاالری: لیندا ناپینوسـکی6٠ 
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ایـن اصطـالح را بـه عنـوان سـاختار عمومـی 
معرفـی مـی کنـد کـه در آن مـردان دارای 
قـدرت بـر زنـان هسـتند کـه شـامل سـاختار 
سـازمان  جامعـه  سراسـر  در  مردانـه  قـدرت 

یافتـه و در روابـط فـردی اسـت6١. 

ادبیات و پیشینه تحقیق
ــان  ــی زن ــی و فرهنگ ــائل اجتماع مس

ــورد ک
ایدئولـوژی  و  ایـران6٢  پدرسـاالری  سیسـتم 
اسـالمی همیشـه زنـان را بـه عنوان شـهروند 
درجـه دوم محسـوب کـرده اسـت کـه خـود 
یـک عـدم تقـارن جنسـیتی آشـکار را ایجـاد 
مـی کنـد و بسـیاری از محققـان ایـن واقعیت 
را مـورد بحـث قـرار داده  انـد. زنـان کـورد نیز 
در  بـه  سـالم  جـان  هرگـز  وضعیـت  ایـن  از 
و  قومـی  اقلیتهـای  بـه  وابسـتگی  نبرده  انـد. 
مذهبـی وضعیـت آنهـا را بدتر می کنـد. زنان 
کـورد بـه دلیـل جنـس، قومیـت، مذهـب و 
واقـع شـده  اند.  تبعیـض  طبقـه خـود، مـورد 
کـه  کـورد  زن  زندگـی  واقعیتهـای  از  یکـی 
مـورد توجـه قـرار نگرفته اسـت این اسـت که 
وقتـی شـوهر، بـرادر، پـدر و یا پسـرش شـغل 
خـود را از دسـت مـی دهنـد، زنـان به شـدت 
آسـیب دیـده و آسـیب مـی بیننـد، زیـرا آنها 
از نظـر اقتصـادی و روانـی بـه جنـس مذکـر 
اسـت  گونـه  ای  تلـخ  طنـز  هسـتند.  متکـی 
کـه نزدیکتریـن افـرادی کـه مـورد توجـه و 
مرکزثقل زندگی وی هسـتند سـرکوبگران وی 
بـه طـور سـنتی هسـتند. از طرف دیگـر »رنج 
ناشـی از ظلـم دوگانـه بـر زنـان و دختـران 
کـورد بعضـا ناشـی از نگرشـها و شـیوه  هایی 
کـه عمیقا ریشـه دربخشـی از فرهنگ سـنتی 
کورد و بخشـا از ناکارآمـدی دولت در حمایت 
از حقـوق زنـان و کوردها اسـت.6٣,64”. درایران 
قوانین زن سـتیز، همه زنـان را فارغ ازمذهب، 
قومیـت، توانایـی و ناتوانـی جسـمی، معلولیت 
و یاگرایـش جنسیشـان تحـت تاثیرقـرارداده 

درگروههـای  سـرکوب  و  فشـار  ولـی  اسـت، 
مذهـب  بـه  کـه  ایرانیانـی  یعنـی  اقلیـت، 
شـیعه   اثنـی عشـری اعتقـاد ندارنـد، چندیـن 
برابربیشتراسـت. “زنـان ُکـورد بـه طورخـاص 
تبعیضـات  انـواع  از  مختلفـی  تحـت سـطوح 
قراردارنـد. از جملـه: شوینیسـم ملـت حاکم ، 
شوینیسـم مردانـه متعلـق بـه خود ایـن ملت 
اسـالمی  گروههـای  سـتیزی  زن  [کوردهـا]، 
وجنگهـای مـداوم. همچنیـن »بی کشـوری« 
باعـث شـده اسـت زنـان کـورد درمطالعـات 
انجـام شـده درخاورمیانـه وغـرب تـا حـدود 

زیـادی نادیـده گرفتـه شـوند”.6٥
تاریـخ،  طـول  در  هـا،  گـزارش  براسـاس 
وضعیـت زنـان کورد در مقایسـه با سـایر زنان 
ایرانـی و زنان منطقه خاورمیانـه متفاوت بوده 
اسـت. مـا به نوعـی متمایل به بـاور کردن این 
نظر هسـتیم امـا تفاوتها و چگونگی گسـترش 
آنهـا روشـن نیسـت. تمایز آشـکار میـان زنان 
غیربومیهـا  ایرانـی کـه  زنـان  و سـایر  کـورد 
موضوعـات  از:  عبارتنـد  شـده  اند  عنـوان 
جدایـی  شـناختی،  جمعیـت  و  جغرافیایـی 
جغرافیایـی کوردهـا در شـمال غربـی ایران و 
بیـش از دو میلیـون شـهروند کورد در اسـتان 
خراسـان کـه   در قـرن هفدهـم بـه اسـتانهای 
دیگـر ایـران تبعید شـدند، 66: "ازدواج موقت" 
کـه در میـان فرقه شـیعی رایج اسـت، در بین 
اکثریـت کوردها که اهل سـنت هسـتند، رایج 
نیسـت، زنان کـورد عـادت نداشـته  اند که زیر 
چـادر سـیاه پنهـان شـوند، هیچگونـه آموزش 
روسـتایی  اقتصـاد  در  ندارنـد،  ایدئولوژیـک 
دخیلنـد و بـا توجـه بـه سـطح تحمل نسـبت 
سـایر  بـه  نسـبت  آنهـا  فرهنگهـا،  دیگـر  بـه 
مذاهـب ماننـد بهائیهـا تبعیـض قائل نیسـتند 
وخـود غالبـا جـزو اقلیتهـای مذهبی هسـتند. 
ایـن ادعـا کـه زنـان کـورد در مقایسـه بـا 
همتایـان زنشـان در خاورمیانـه ماننـد فارس، 
عـرب یـا تـرک - حداقـل در میـان کوردها از 
آزادی بیشـتری لـذت میبرنـد، تنها بـه آزادی 
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مشـارکت درجنبش ملی و فعالیتهای سیاسی 
مربـوط میشـود. برخـی از محققـان معتقدنـد 
کـه در ایـن زمینـه بزرگنمایی شـده و شـکل 
اغـراق آمیـز »شـکوه وجـالل« داده شـده را 
روشـی بـرای توجیه ظلم و سـتم پدرسـاالری 
]کـوردی[ میبیننـد6٧. محقق رومـی، پیتر دال 
والـه6٨، بـه منطقه سـفر کرد و از »زنـان کورد 
کـه آزادانـه بدون حجـاب رفت و آمـد کردند، 
شـگفت زده شـد«. او در سـفرنامه خـود در 
سـال ١66٧ اظهـار داشـت کـه »آنهـا بـدون 
هیـچ مشـکلی بـا مـردان کـورد و خارجیهـا 
برخوردمـی کننـد«.6٩ ایـن نظر/ادعاهـا بـرای 
گفتمـان فمینیسـم زنان کـورد مفید نیسـت. 
مسـائل زنـان کـورد نادیـده گرفتـه می شـود 
و زنـان کـورد را از محـور مطالعـات محققـان 
خـارج کـرده و همچنیـن انگیـزه زنـان بـرای 
مبـارزه بـرای رهایـی خـود و یـا حـق برابـر را 
کـه بـه شـکلی توهـم زا بیان شـده، از دسـت 
مـی دهنـد. توهمـی کـه از آزادی بـه دسـت 
نیامـده یـا برابـری داده شـده توسـط جامعـه 
]مـرد[ سـخن مـی گویـد. در هر حال روشـن 
نیسـت که این ادعـا در مـورد اکثریت مناطق 
مختلـف کوردسـتان یـا یـک منطقـه خـاص 
اسـت و یـا در مـورد گروهـی از زنـان کوردی 
کـه در میان سـازمانهای سیاسـی قـرار دارند، 

اعمـال می شـود. 
آزادیهـای اجتماعـی زنـان کـورد، موضوع 
اسـت  سـخت  بسـیار  و  اسـت  ای  پیچیـده 
کـه یـک نظـر دقیـق داد. امـا همانطـور کـه 
مختصـرا در ایـن مقالـه اشـاره شـد بـر طبـق 
و  مسـافران  نویسـندگان،  از  برخـی  گـزارش 
خاطـرات و سـفرنامه  های تاریخـی، زنان کورد 
بـه علـت نقـش آنهـا در اقتصـاد روسـتایی و 
فئودالـی، نسـبت بـه زنـان ایرانـی از قـدرت و 
آزادی بیشـتری برخـوردار بوده  انـد، آنچـه که 
مشـخص اسـت تـا بـه امـروز برخـی ازآداب و 
رسـوم و سـنتهای فرهنگـی قدیمـی بـا وجود 
تالشـهای دولت اسـالمی ایـران بـرای متوقف 

و نابـود کـردن آنها ماننـد لباسـهای رنگارنگ 
و دسـت دادن و رقـص دسـت بـه دسـت بـا 
مـردان٧٠ پا برجاسـت. بسـیاری از این تالشـها 
در راسـتای دسـتورالعمل اهل تشـیع هستند. 
زنـان  از  بسـیاری  کوردنشـین  شـهرهای  در 
بـدون چـادر بـه خصوص چـادر سـیاه رفت و 
آمـد میکنند. این در حالی اسـت که در سـایر 
شـهرهای ایـران روندی رایج اسـت، امـا چادر 
کوردسـتان  مـردم  عامـه  فرهنـگ  در  سـیاه 
توصیـه نمـی شـود. در واقـع مـردم تشـویق 
مـی شـوند کـه از آن دور بماننـد. زنـان کورد 
کـه بیـرون کار نمـی کننـد از یـک روسـری 
سـفید تزئیـن شـده بـا دانه  هـای آبـی و رنگی 
حجـاب  مسـئله  "اساسـا  میکننـد.  اسـتفاده 
زنـان در کوردسـتان بـه علت فرهنـگ و آداب 
و سـنتهای تاریخـی و وجـود اکثریـت سـنی 
مذهـب، بـه صـورت مناطـق شـیعه مذهـب 
ایـران مطـرح نبـود. اصـوال محجبـه بـودن به 
صـورت پوشـاند ن مـوی سـر بطـور کامـل و 
فقـط نمایانـدن قـرص صـورت درکوردسـتان 
رسـم نبود. حتـی مذهبیونی چـون مفتی زاده 
و پیـروان مدرسـه قـرآن نیـز این نـوع حجاب 

را تبلیغ نمی کردند".٧١ 
و  اسـت  وسـبعی  منطقـه  کوردسـتان 
پراکنـده  ایـران  سراسـر  در  بعضـا  کوردهـا 
هسـتند و ارزشـهای فرهنگی ممکن اسـت در 
یـک شـهر بـا شـهر دیگـر متفـاوت باشـد. به 
طـور کلـی مـی تـوان گفـت کـه زنـان کـورد 
نیـز از خشـونتهای خانوادگـی رنـج مـی برنـد 
امـا شـاعران زن، خوانندگان، بعضا سـران یک 
قبیلـه یـا یک خانـواده بـزرگ را هم تشـکیل 
داده  انـد. بعضـی دیگـر فـرار از خانه را وسـیله 
ای بـرای رسـیدن بـه آزادی می بیننـد، مانند 
یک پدیـده فرهنگی تحت عنـوان "ڕه  دوو که 
وتـن" ٧٢ کـه در بعضـی از مناطق کوردسـتان 
تـا حـدی رایج بوده اسـت، کـه در آن دختران 
و پسـرانی کـه همدیگـر را دوسـت دارنـد بـا 
هـم از خانـه فـرار مـی کننـد و از نخسـتین 
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مقـام مذهبـی مـی خواهنـد کـه رونـد ازدواج 
آنـان را رسـمی کـرده و تسـهیل کننـد. البته 
ایـن مسـئله تنهـا در بعضـی از شـهرها قابـل 
قبـول اسـت. "[زن کـورد]در جامعـه تحـت 
سـتم اسـت . اجـازه خواندن به زبـان مادری و 
تربیـت فرزنـد به زبان خود را نـدارد، تالش در 
راسـتای شـکوفایی وحتی حفاظـت از فرهنگ 
جـرم  گاهـا  بلکـه  محـدود  وزبانـش  وتاریـخ 
اسـت، بیکار اسـت، شـاهد بیکاری ودرماندگی 
شـوهر، بـرادر، پـدر وفرزند خود اسـت واصوال 
بـه دالیـل خاصـی حتـی توسـط این شـوهر، 
بـرادر، پـدر وفرزنـد خـود نیـز کنتـرل شـده 

وتحـت سـتم مضاعـف قـرار می گیـرد.٧٣
 برخـی از مسـائل اجتماعـی دیگـر ماننـد 
مشـکالت خانوادگـی، طالق، دسـتورالعملهای 
مذهبـی، ختنـه زنـان، زن بـه زن )ژن به ژن( 
وجـود دارد کـه هنـوز در برخـی از خانواده  هـا 
در روسـتاها انجـام مـی گیرد. ایـن مقوالت تا 
حـد مربـوط بـه وضعیت عمومـی زنـان کورد 
مـورد بحـث قـرار مـی گیـرد امـا هر کـدام از 
ایـن پدیده  هـا نیازمنـد تحقیقـات عمیـق تـر 

 . هستند

ایندکس و شاخص تحصیلی
بـر اسـاس آخریـن داده  هـای مرکز آمـار ایران 
اسـتانهای   ، ش.  سـال٢٠١6-م./١٣٩٥  در 
میـزان  باالتریـن  سـمنان  و  البـرز  تهـران، 
سـواد ایـران را بـه خـود اختصـاص داده  انـد و 
اسـتانهای سیسـتان و بلوچسـتان، کوردستان 
و آذربایجـان غربـی دارای کمتریـن میـزان با 
سـواد هسـتند. در سـال٢٠١6-م./١٣٩٥ ش 
بـود  کشـور٨٧.٪6  سـوادآموزی  جمعیـت   ،
کـه ٢.٨٪ باالتـر از سـال ٢٠١١م/١٣٩٠ش. 
اسـت.٧4 در سـال ١٩٨٨م/١٣6٧ش.، یونیسف 
گـزارش داد کـه زنـان کـورد روسـتایی یکـی 
کشـور  در  تحصیلـی  گروه  هـای  کمتریـن  از 
هسـتند. در گـزارش دیگـری آمـده کـه »در 
درصـد  بیشـترین  کشـور  نهـای  اسـتا  بیـن 

زنـان محصـل بـا ٣٢ درصد، مربوط به اسـتان 
ایـالم اسـت و اسـتانهای آذربایجـان غربـی و 
از ٢٠ درصـد،  بـا حـدود کمتـر  کوردسـتان 
پایینتریـن نسـبت محصلیـن را دارا هسـتند. 
دو اسـتان اخیـر بـا حـدود 6٨ درصـد، دارای 

بیشـترین زنـان خانـه  دار مـی باشـند«٧٥ 
دوسـت  روسـتایی  پـدران  از  بسـیاری 
مدرسـه  بـه  را  خـود  دختـران  ندارنـد 
بفرسـتند  ابتدایـی کـه معلمـان مـرد دارنـد 
و از فرسـتادن آنـان بـه روسـتا یـا شـهرهای 
کننـد.  مـی  جلوگیـری  تحصیـل  دیگربـرای 
و  تحصیـل  از  کـه  مسـائلی  از  دیگـر  یکـی 
ادامـه تحصیـل دختـران جلوگیـری مـی کند 
اسـت.  نوجوانـی  سـنین  در  ازدواج  مسـئله 
سـن  در  ازدواج  و  ازدواج  امروزهنـوز  بـه  تـا 
جوانـی بـرای دختـران کـورد معمول اسـت و 
قوانیـن شـریعت اسـالم آن را تشـویق میکند، 
"مطابـق مـاده ١٠4١قانـون اصالح مـوادی از 
قانـون مدنـی مصـوب١4 /٨ /١٣٧٠ و تبصـره 
آن: "عقـد نـکاح دخترقبل ازرسـیدن به سـن 
١٣ سـال تمـام شمسـی وپسـرقبل ازرسـیدن 
به سـن ١٥ سـال تمام شمسـی اسـت".٧6 در 
نتیجـه، بیماری، مـرگ نوزاد و مـرگ مادر در 
هنـگام زایمـان وجـود دارد. همـه اینها ریشـه 
در سیسـتم پدرسـاالری دارنـد. ایـن واقعیـت 
اسـت کـه در بسـیاری از مـوارد پدر، بـرادر یا 
شـوهر تصمیـم مـی گیرنـد کـه آیـا دختـران 
بایـد بـه مدرسـه بروند یـا خیر. ایـن در حالی 
اسـت کـه افـراد و خانواده  هـا در ایـن جامعـه 
در دهه  هـای اخیـر، ارزش زیـادی بـه آموزش 
و تحصیـل مـی دهند. مادرانی کـه دعای خیر 
خـود را بـه جـای دعـا بـرای رفتن بـه زیارت 
آرزوی  فرزنـد،  داشـتن  و  آنـان  ازدواج  یـا  و 
تحصیـالت باالتـر و فـارغ التحصیلـی آنان می 

نند.  ا د
و  مسـائل  از  یکـی  بیسـوادی  هنـوز 
مشـکالت اصلـی زندگـی زنان اسـت که حتی 
سرنوشـت آنـان را تحـت تاثیر قرار مـی دهد. 

45گۆڤارێکی شیکارانەی کۆمەاڵیەتی ـ سیاسییە  ژمارە 57  ساڵی بیست و دووەم  پاییزی 2720



در مـواردی ماننـد محکومیتهـای قضایی نمی 
داننـد بـه کجـا مراجعـه یـا چگونـه شـکایت 
بـه  قربانـی  ملـک  مثـال،  عنـوان  بـه  کننـد. 
سنگسـار محکـوم شـد، زیـرا در سـردرگمی 
و خجالتـش بـه آنچـه کـه انجـام نـداده بـود 
اعتـراف کـرده بـود. بـی سـوادی او یکـی از 
دالیـل منجـر به حکـم او بود. ایـن زن از نقده 
در سـن ٣٠ سـالگی بـه اتهـام روابـط خـارج 
او  بـود.  محکـوم شـده  بـه سنگسـار  ازدواج، 
حتـی مـورد طـرد و نفـرت خانـواده اش قـرار 
گرفـت. بنیانگـذار و رئیـس سـازمان حقـوق 
هفتـه  روزنامـه  سـردبیر  و  کوردسـتان  بشـر 
نامـه "پیـام مـردم کوردسـتان" آقـای صدیق 
کبودوند در سـال ٢٠٠٧م./ ١٣٨6ش. این زن 
را آمـوزش داد و بـا خانـواده اش صحبـت کرد 
و سـرانجام بـی گناهـی او را ثابـت کـرد. )او 
آزاد  و  بخشـیده   در سـال ٢٠١٠م/١٣٨٩ش. 

شد(.٧٧-٧٨ 
آموزشـی  امکانـات  فقـدان  دیگـر  دلیـل 
در مناطـق روسـتایی اسـت کـه مسـتقیما به 
مـی  مربـوط  خانواده  هـا  اقتصـادی  وضعیـت 
شـود و امـکان ادامـه تحصیـل بسـیار مشـکل 
اسـت. آمار سـال ١٩٨٨م/١٣6٧ش. یونیسـف 
نشـان می دهـد که در شـهرهای کوردسـتان 
6٨ درصـد زنـان و ٨٥ درصد مـردان تحصیل 
روسـتایی  مناطـق  در  زنـان   ٪46 کرده  انـد. 
تحصیـل مـی کننـد در حالیکـه ٧١٪مـردان 
مطالعـه  نـورد  خاصـت  منطقـه  همـان   در 
دانـش   ٪٥6.٥ هسـتند.  تحصیـالت  دارای 
ابتدایـی در سـالهای  ١٩٩6-١٩٩٧  آمـوزان 
م./١٣٧٥-١٣٧6ش. پسـر بودنـد. این شـکاف 
بـا سـطح تحصیالت رشـد مـی کند. در سـال 
٢٠٠٣م./١٣٨٢ش، نـرخ تحصیـالت ١٥ تا ٢4 
سـاله در کوردسـتان بـه طـور قابـل توجهـی 

پایینتـر از  سـایر نقـاط ایـران اسـت. ٧٩
ویراسـتاری  نسـخه  در  کار  مهرانگیـز   
شـده کتـاب خـود تحت عنـوان رفـع تبعیض 
رفـع  جهانـی  کنوانسـیون  مقایسـه  زنـان،  از 

تبعیـض از زنـان بـا قوانیـن ایـران، از وضعیت 
گـزارش شـده کوردسـتان مسـتقیما چنیـن 
دکتـر  خانـم  انتقـادی  گـزارش   " آورد:  مـی 
ژالـه شـادی طلـب یـک خبـر تاسـفبار کـه 
اسـت،  یافتـه  انتشـار  ایـران  مطبوعـات  در 
اسـت  حاکـی  خبـر  میشـود.  نقـل  عینـا 
دبیرسـتان  کوردسـتان  روسـتاهای  در  کـه 
دخترانـه وجـود نـدارد: نبـودن دبیرسـتان در 
مناطـق روسـتایی کوردسـتان، مانـع از ادامـه 
مقطـع  در  دختـر  آمـوزان  دانـش  تحصیـل 
متوسـطه شـده اسـت. جمعـی از روسـتاییان 
کوردسـتان میگویند، تنها شـمار معـدودی از 
خانواده  هایـی کـه تـوان مالـی دارنـد میتوانند 
مخـارج تحصیـل فرزنـدان خـود را در شـهر 
تامین کننـد. هاوژین ابراهیمـی یکی از دانش 
آمـوزان روسـتای "شـوی" در بانـه میگویـد: 
فـارغ التحصیـل شـدن دانـش آمـوزان دختـر 
روسـتایی در مقطـع راهنمایی بـه منزله پایان 
تحصیل و جدا شـدن از مدرسـه برای همیشه 
اسـت. "شـب بو منیری" یکی دیگـر از دانش 
آمـوزان روسـتایی اطـراف سـنندج میگویـد: 
آرزوی  روسـتا،  در  دبیرسـتان  یـک  احـداث 
همـه دانـش آمـوزان دختـر روسـتایی اسـت. 
ادامـه تحصیـل دختـران در شـهر عـالوه بـر 
هزینه  هـای سـنگین، بـا فرهنـگ خانواده  های 
روسـتایی هـم سـازگار نیسـت. والدیـن دانش 
آمـوزان روسـتایی نیز به نوبه خـود از وضعیت 
تحصیلـی دختـران و ادامـه تحصیـل فرزندان 
خـود نگـران هسـتند. "محمود بنـی صادقی" 
یکی از سـاکنان روسـتاهای سـنندج میگوید: 
دختران روسـتایی نان آور خانواده  ها هسـتند. 
مـا نمیتوانیـم آنهـا را بـرای ادامـه تحصیل به 
یـک  سـاختن  بـرای  بارهـا  بفرسـتیم.  شـهر 
دبیرسـتان در روسـتا بـه آمـوزش و پـرورش 
رفتـم ولـی تـا کنـون حتـی یـک قـدم بـرای 
مـا و حـل ایـن مشـکل برنداشـته  اند. "فاروق 
داودپـور" مدیـر کل آموزش و پرورش اسـتان 
دختـر  آمـوزان  دانـش  میگویـد:  کوردسـتان 

گۆڤارێکی شیکارانەی کۆمەاڵیەتی ـ سیاسییە  ژمارە 57  ساڵی بیست و دووەم  پاییزی 2720 46



روسـتایی کـه بـرای ادامـه تحصیـل در مقطع 
متوسـطه ناچارنـد در شـهر سـاکن شـوند، به 
دلیـل فقـر مالـی و ویژگـی فرهنـگ بومی در 
مـورد تحصیـل )دختـران( بعـد از مدتی ترک 
تحصیـل میکنند. از تمام دانـش آموزان دختر 
در کوردسـتان فقط بیسـت و سـه هزار و صد 
و هفتـاد دانش آموز دختر اسـتان کوردسـتان 
در مقطـع متوسـطه به تحصیل اشـتغال دارند 
که همگی در مناطق شـهری سـاکن هسـتند. 
نخسـتین  بـرای  جـاری  تحصیلـی  سـال  در 
دخترانـه  شـبانه  روزی  دبیرسـتان  یـک  بـار 
مناطـق  در  آمـوز  دانـش   ١٢4 ظرفیـت  بـا 
روسـتایی اسـتان، بـه بهره  بـرداری رسـید٨٠ .

خشونت علیه زنان کورد
بیـن  سـازمانهای  بـه  محـدود  دسترسـی   
المللـی در مناطـق کوردنشـین و محدودیـت 
اجـازه ایجـاد سـازمان غیـر انتفاعی پاسـخگو 
بـرای ثبـت خشـونت، آگاهـی کامـل در مورد 
آمـاری در مـورد دامنـه خشـونت علیـه زنـان 
را مشـکل نمـوده اسـت. صرفنظـر از ایـن، در 
طـول سـالهای گذشـته بـر اسـاس گزارشـات 
کوردسـتان،  بشـر  حقـوق  سـازمان  هه  نـگاو، 
زنـان  انجمـن  زنـان،  غیردولتـی  سـازمانهای 
انجمـن زنـان آذرمهر-زمانـی کـه  مریـوان و 
کنشـگران  گزارشـات  بودنـد-  فعـال  هنـوز 
مسـتقل و اعضـای کمپیـن یک میلیـون امضا 
–تـا زمانـی کـه فعـال بودنـد- غیرقابـل انکار 
اسـت که خشـونت علیـه زنان وجـود دارد، اما 
بـه طـور گسـترده ای نادیده گرفته می شـود. 
"جمهوری اسـالمی ایران همواره خشـونتهای 
خانگـی، خشـونت علیـه زنـان و کـودکان در 
جامعـه  مسـئله  یـک  عنـوان  بـه  خانـواده 
کـرده    انـکار  را  ایـران  جامعـه  در  شـناختی 
اسـت. "دو تصویـر متناقـض از زنـان ُکـرد در 
رسـانه  های بیـن المللـی موج مـی زنـد. آنهـا 
بـه عنـوان زنـان مبارز شـجاعی که بـا یکی از 
فاسـدترین گروههـای تروریسـتی زمانه، یعنی 

داعـش مـی جنگنـد، خبـر سـاز مـی شـوند. 
حاکمـان  عنـوان  بـه  همچنیـن  ُکـرد  زنـان 
قبیله و قلمروهایشـان شـناخته شـده  اند. آنان 
زنـان بـی حجـاب خاورمیانـه  ای هسـتند کـه 
پیراهنهـای رنگارنـگ به تن می کنند، دسـت 
در دسـت مـردان می رقصنـد و همپای مردان 
در عرصه  هـای کار، جنـگ و خانـواده حضـور 
مییابنـد. در سـمت مقابـل ایـن طیـف، زنـان 
ُکـرد قربانـی اشـکال متنـوع خشـونت آشـکار 
و پنهـان از جملـه ضـرب و شـتم و قتلهـای 
همـه  از  و  جنسـی  سـازی  ناقـص  ناموسـی، 

چشـمگیرتر خـود سـوزی بـوده انـد٨١«.
اکثر خشـونتهای خانگی عمیقـا به قوانین 
اجتماعـی و دولتـی و نابرابری نسـبت به زنان 
روشـنی  قانـون  کـه  آنجایـی  "از  وابسـته  اند. 
علیـه خشـونت خانگی درایـران وجـود ندارد، 
قربانـی  وهمجنسـگرایان  اززنـان  بسـیاری 
آنچـه کـه به عنـوان "قتـل ناموسـی" خوانده 
میشـوند، شـده  اند. "قانون چنین خشونتهایی 
ترجیـح  خانواده  هـا  و  گیـرد  مـی  رانادیـده 
میدهنـد آنهـا را پنهـان و انکارکننـد. در غالب 
مـوارد حتی جرایم قربانیان »آسـیب رسـاندن 
اسـت.  نشـده  واثبـات  روشـن  نامـوس«  بـه 
دولت ایـران باشـتابزدگی بسـیاری ازمخالفان 
خـود رااعـدام مـی کنـد امـا، بـه راحتـی قتل 
ناموسـی را نادیـده می گیـرد. به همیـن دلیل، 
فعالیتهـای  سـایر  و  خودکشـی  خودسـوزی، 
خـودآزاری درمیـان زنـان کوردافزایـش یافته 
اسـت، اما از دیـد دولت حاکم، نامـوس مردها 
همیشـه بیشـتر از زندگی یک زن ارزش دارد. 
بـا اینحـال، اگر قتل ناموسـی توسـط یک 
زن انجام شـود، نوع برخـورد وادراک متفاوتی 
بـروز میکنـد. گویی اینکه زن مجاز به داشـتن 
عشـق وعاطفه یا حسـادت نیسـت زیرا مردان 
را برتـر میبیننـد. اگرچـه ریشـه  های چنیـن 
درسـبک  دوگانـه  اسـتانداردهای  و  خشـونت 
زندگـی سـنتی هم هسـت، اما دولت اسـالمی 
ایـن رفتارهـا را بـه نحـو قابـل توجهـی ارتقاء 
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اسـت. هنگامـی کـه حـوادث خشـونت  داده 
خانوادگی و خودکشـی در کوردسـتان گزارش 
شـده اسـت، دولت ایـران به جـای یافتـن راه 
حلـی، در تالش بـرای اخـالل در افکارعمومی 
بـرای جلـوه دادن کوردها به صـورت مردمانی 

بـدون تمدن اسـت. 
مجـازات  قانـون   6٣٠ و   ٢٩٩ “مـاده 
اسـالمی ایـران از افـرادی کـه مرتکبـان قتـل 
ناموسـی هسـتند حمایـت میکند. طبـق ماده 
٢٩٩ مجـازات قصـاص کـه به طـور معمول از 
قتـل ناشـی می شـود، که مـی تواند بـه اندازه 
اعـدام محکـم باشـد، بـه پـدر یـا پدربزرگـی 
کـه فرزنـد خـود را مـی کشـند، اعمـال نمـی 
شـود. مـاده 6٣٠ بـه مـرد حـق می دهـد که 
از  خـارج  روابـط  مرتکـب  کـه  را  همسـرش 
زناشـویی شـده را بکشـد و در عمـل مقـررات 
نـادری بـرای جلوگیـری از اعمـال آن دیـده 

مـی شـود"٨٢.
خشـونت  رفتارهـای  دیگـر،  طـرف  از 
آمیـزی کـه فـرد بـر علیـه خـود اسـتفاده می 
در  سـوزی  خـود  و  خـودآزادی  ماننـد  کنـد 
میـان جوانـان بدون تحصیالت کـه در معرض 
خشـونت خانوادگـی و یا زناشـویی قـرار دارند 
و در ناامیـدی وبالتکلیفـی زندگـی مـی کنند، 
مشـاهده مـی شـود. از آنجا که هیچ موسسـه 
یـا سـازمانی بـرای حمایـت از ایـن زنـان در 
دسـترس نیسـت، آنها هیچ گزینـه ای ندارند، 
بلکـه خودشـان را نابـود مـی کننـد. ایـن راه 
آنهـا بـرای اعتـراض بـه وضعیت موجودشـان 
اسـت. بسـیاری از خودکشـیهای ناموفـق زنان 

را بـا معلولیـت دائمـی مواجـه مـی کند. 
بـرای یـک دولـت کـه نظـام حقوقـی آن 
مبتنـی بـر مجـازات اسـت و نگرانـی اصلـی 
آنهـا حمایـت از مـردان و تملـک زنان اسـت، 
برخـورد بـا خشـونت خانوادگـی بـه معنـای 
مشـاوره دادن اسـت؟ این وظیفـه دولت ایران 
اسـت که بـرای جلوگیری از خشـونت خانگی 
بـه مـردم آموزش دهـد، اما به سـادگی آنها را 

نادیـده مـی گیرد. 
اسـالمی،  مجـازات  قانـون  اگرچـه طبـق 
یـک قاتـل درجـه اول در ایـران بایـد مجازات 
اعـدام را داشـته باشـد، بـر اسـاس شـریعت 
حاکـم، پـدر و مـادر، ازایـن مجـازات معـاف 
هسـتند. شـریعت همچنیـن اجـازه مـی دهد 
تامـردان آزادانـه زنـان را بکشـند در صورتـی 
کـه »آنهـا« یـا مشـکوک باشـند یـا »ببینند« 
زنشـان مرتکـب زنـا شـوند. دراغلـب مـوارد، 
هیچکـس علیـه مجرمـان شـکایت نمیکند، ز 
یراهمـه اعضای خانواده شـریک و متفق القول 
هسـتند. چنیـن قوانین غالبی فقـط باعث می 
شـوند کـه قتـل ناموسـی وخشـونت خانگـی 
انجـام وتشـویق شـود. براسـاس، قانـون مدنی 
ایـران کـه روابط داخلـی را دریـک زن تعریف 
میکنـد، نهـاد خانـواده و ازدواج بـه عنوان یک 
نهاد سلسـله مراتبی اسـت کـه در آن خانواده 
عنـوان  بـه  و  شـوهر)مرد(  سـلطه  تحـت  را 
میکنـد.  تعریـف  برهمسـر)زن(  قـدرت  یـک 
مـاده ١١٠٥ قانـون مدنـی جمهوری اسـالمی 
ایـران مـی نویسـد: »در رابطـه بیـن شـوهر و 
بـه  منحصـر  خانـواده،  رئیـس  موقعیـت  زن؛ 
فـرد شـوهر اسـت«. این مـاده قانونی سلسـله 
نتیجـه  در  و  خانـواده  در  جنسـیت  مراتـب 

جامعـه را نشـان مـی دهـد. 
یکـی دیگر از خشـونتهای رایج در منطقه، 
ازدواج از قبـل تعییـن شـده اسـت کـه از نظر 
قوانیـن بیـن المللـی ممنـوع اسـت. بـا ایـن 
حـال، بسـیاری از خانواده  هایی که به سـختی 
مـی توانند غـذای فرزندانشـان را تامین کنند، 
بـه محـض اینکـه دختـران به سـن بلـوغ می 
"سروسـامان  را  آنـان  خواهنـد  مـی  رسـند 
دهنـد". در حالـی که بعضـی از ایـن دختران 
بـی سـواد، ایـن امـر را به عنـوان یک مسـئله 
طبیعـی و شـیوه زندگـی مـی پذیرنـد، بعضی 
دیگـر، بـه خصوص پـس از گذراندن سـالهای 
ازدواج، خودکشـی مـی کنند. آنچـه در چنین 
مناطق/خانواده  هـا اتفـاق مـی افتد نیـز قوانین 
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مربـوط بـه کـودکان را نقض مـی کند. 

ــئله  ــادری و مس ــان م ــورد، زب ــان ک زن
ــاید83 لینگوس

گرچـه لینگوسـاید یـا حـذف زبـان کـوردی 
بخشـی از نسـل کشـی فرهنگی/قـوم و نـژاد 
یـک  بـه  ومختـص  اسـت  کـورد  فرهنگـی 
جنـس نیسـت و بـه طـور خـاص تنهـا زنـان 
را تحـت تاثیـر قـرار نمیدهـد، نویسـنده ایـن 
تحقیـق ایـن موضـوع را بـه عنوان اقـدام علیه 
زنـان کـورد در نظـر مـی گیـرد. زنـان کـورد 
مراقبـان و پرسـتاران اصلـی و اولیـه کـودکان 
خود هسـتند و ایـن پدیده بر زنـان و دختران 
جـوان کـه مـادران فـردا خواهنـد شـد، تاثیر 
گذاشـته اسـت. ایـن مسـئله همچنیـن روابط 
مـادر و فرزنـد را تحـت تأثیر قرار داده اسـت، 
زیـرا مـادران قـادر بـه حفـظ زبـان هسـتند 
کـه بـه اصطـالح " زبـان مـادری" آنهاسـت. 
روانشناسـان و معلمـان تحقیـق گسـترده ای 
در مـورد اهمیـت زبـان مـادری و تأثیـر آن بر 
رشـد کـودک انجـام داده  انـد. به همیـن دلیل 
بارهـا  نگرانـی  ایـن  المللـی  بیـن  اسـناد  در 
اعـالم شـده اسـت. بسـیاری از مـادران و زنان 
در برابـر سـتمهای زبانـی مقاومـت کرده  انـد؛ 
زیـرا معتقـد بودنـد کـه یکـی از مـوارد حقوق 
بشـر کـه جمهـوری اسـالمی بـرای سـالها بـا 
آن مبـارزه کـرده اسـت، زبـان کـوردی بـود. 
بـا وجـود ایـن، برخـی از خانواده  هـا بـه علـت 
سـرکوب شـدن اسـتفاده از "زبان غیررسمی" 
و تحقیـر شـدن زبانشـان، از یادگیـری زبـان 
سـازمانهای  شـده  اند.  دلسـرد  خـود  مـادری 
و  انجمـن  کوردسـتان،  بشـری  حقـوق 
سـازمانهای مختلف زن و مادر در کوردسـتان، 
سـازمان حقـوق بشـری هـه نـگاو٨4 و. . . ، در 
جهـت توقـف این گرایـش تـالش کرده  اند. در 
بسـیاری از موارد، اسـتفاده و ثبـت نام نوزادان 
بـا برخـی از نامهـای کـوردی توسـط والدین، 
ممنـوع و اسـتفاده از زبـان غیـر کـوردی در 

شـده  تشـویق  رسـمی  و  آموزشـی  شـرایط 
اسـت. امـا یادگیـری زبـان کـوردی دغدغـه 
بسـیاری از فعاالن و اهل قلم بود ه اسـت. "از 
سـالهای١٩٧٩م./ ١٣٥٧ش.  بـه  بعـد ضرورت 
توجـه   بـه   زبان مـادری جـزو اولویتهـای مردم 
شـد. شـاید در کوردسـتان بـا پافشـاری و کار 
مـداوم اهالـی فرهنـگ ایـن توجـه   بیشـتر به   
ثمر نشسـت. بـه   طوری که   در حـال حاضر در 
مناطق کوردنشـین صدها آموزشـگاه هسـت و 
در دانشـگاه یـک تـرم آمـوزش زبـان کـوردی 
گنجانـده   شده   اسـت. بـه   همیـن نسـبت هنـر 
وادبیـات غنـی کـوردی هم سـریع رشـد کرد 
و اهـل قلـم کـورد زبـان، آثـاری را بـه   ایـن 
پیشـینه   ادبـی غنـی افزودنـد".٨٥ الزم به ذکر 
اسـت که حفـظ زبان مادری، یک حق بشـری 
ذکـر شـده در بیانیـه حقـوق افـراد متعلـق به 
زبانـی٨6  و  مذهبـی  قومـی،  ملـی،  اقلیتهـای 
اسـتدالل  میتـوان  امتیـاز.  یـک  نـه  و  اسـت 
کـرد کـه زبـان مـادری بعـد از سـرکار آمـدن 
جمهـوری اسـالمی ایـران در سـال ١٩٧٩م./ 
١٣٥٧ش.   ممنـوع نشـده اسـت. برابر با اصل 
پانـزده قانـون اساسـی، »زبـان و خط رسـمی 
و مشـترک مـردم ایران فارسـی اسـت. اسـناد 
و مکاتبـات و متـون رسـمی و کتـب درسـی 
بایـد بـا ایـن زبـان و خط باشـد ولی اسـتفاده 
مطبوعـات  در  قومـی  و  محلـی  زبان هـای  از 
ادبیـات  تدریـس  و  گروهـی  رسـانه های  و 
فارسـی  زبـان  کنـار  در  مـدارس،  در  آن هـا 
آزاد اسـت«. بـا ایـن حـال، »«علیرغـم برخی 
تفاوتهـا، سیاسـت زبانـی جمهـوری اسـالمی 
اساسـا ادامـه سیاسـت دوران سـلطنت اسـت. 
زیـر  اهـداف  بـه  ایـن سیاسـت  کاراکترهـای 
متوسـل می شـوند: )a( سیاسـت چندزبانه را 
بـه عنـوان یـک تهدیـد بـرای تمامیـت ارضی 
کشـور و تهدیـد وحـدت ملـی مـی شناسـاند، 
)b( بـه محـدود کـردن اسـتفاده از زبانهـای 
غیرفارسـی مـی پـردازد  )c( به ترویـج برتری 
زبـان فارسـی بـه عنـوان یـک پدیـده بـرای 
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اتحـاد ملـی ،ایجـاد زبـان سیاسـی همگـون و 
جلوگیـری از هرگونـه ناهمگونی سیاسـی می 
پـردازد.«.٨٧ بـا ایـن حـال، بـر اسـاس قانـون 
اساسـی جمهـوری اسـالمی در مـورد زبـان، 
»زبـان محلی و قومـی« به صورتـی آزاد اعالم 
شـده؛ امـا هرگـز بـه عنـوان بخشـی از برنامه 
درسـی آموزشـی نبـوده اسـت، اما با اسـتفاده 
از آن مـاده قانونـی کـه سـالها پیـش چندیـن 
بـار مـورد بررسـی قـرار گرفـت پـس از بیـش 
از سـه دهـه و نیم از سـرکار آمـدن جمهوری 
اسالمی در سـال ٢٠١٥م./١٣٩4ش.، دانشگاه 
بـار  اولیـن  بـرای  سـنندج  در  کوردسـتان 
در ایـران، مـدرک لیسـانس زبـان و ادبیـات 
بـرای  و  کـرد  تأسـیس  کوردی)سـورانی(را 
مکمـل  یـک  متوسـطه  آمـوزش  تحصیـالت 
متصـل به کتاب فارسـی سـال اول دبیرسـتان 
وجـود دارد که از مدارس شهرسـتان سـقز در 
اسـتان کوردسـتان آغاز شـده اسـت. اما برای 
کـوردی کرمانجی در سـال ٢٠١٧م./١٣٩6ش 
کتـاب  انتشـار  ایـران«،  اطالعـات  »وزارت 
اسـتان  در  را کـه  زبـان کـوردی«  راهنمـای 
خراسـان رضـوی منتشـر شـد ممنـوع کـرده 
اسـت. »وزارت اطالعـت ج. ا. ا ادعـا کـرد کـه 
»ایـن کار بـه سـود جمهـوری اسـالمی ایـران 

نخواهـد بـود«.٨٨

شــاخص اقتصــادی وضعیــت مالــی 
ــران ــورد در ای ــان ک زن

اگـر چـه زنـان حـدود ٥٠ درصـد از جمعیـت 
مشـارکت  دهنـد،٨٩  مـی  تشـکیل  را  ایـران 
مرکـز  گـزارش  کارطبـق  نیـروی  در  آنهـا 
آمـار و اطالعـات اسـتراتژیک در ایـران فقـط 
بیـن ٪١6.٢-١٩.٧٪ درصـد اسـت٩٠. اسـتان 
کوردسـتان و دیگـر شـهرهایی کـه کوردهـا 
سـاکن هسـتند، بـه عنـوان یکـی از مناطـق 
عقـب نگهداشـته شـده در ایـران ارزیابـی می 
شـوند. در ایـن مناطـق غالبـا زنـان بـه مردان 
وابسـته هسـتند و بنابراین اقتصـاد خانواده بد 

اسـت. اقتصـاد حتـی در جهت توانمند سـازی 
اقتصـادی بـرای دسـتیابی بـه صنایـع دسـتی 
در  فقـر  نمیکنـد.  کار  زنـان  بـرای  کوچـک 
ایـن مناطـق موضوعـی حیاتـی اسـت و باعث 
مشـکالت اجتماعی شـده اسـت. همانند دیگر 
شـهرهای ایـران، ایـن منطقـه نیـز مردسـاالر 
اسـت و از ایـن رو زنـان بـه کار تشـویق نمـی 
شـوند. ایـن وابسـتگی مالـی زنـان به مـردان، 
بـه مـردان در حفـظ موقعیت برترشـان کمک 

اسـت.  کرده 
و اما در شـهرها که با وجود سختگیریهای 
گزینشـی کـه مختص افـراد و اعضـای مناطق 
َکردنشـین اسـت میزان تحصیالت به سـرعت 
بـاال رفتـه اسـت امـا در بیشـتر مـوارد زنـان 
تحصیلکـرده نمـی تواننـد به منطقـه برگردند 
چـون جـذب بـازار کار و تخصـص خـود نمی 
زنـان  تعـداد  بـزرگ  شـهرهای  در  شـوند. 
بیشـتر  شـغلی  فرصتهـای  و  کـرده  تحصیـل 
از شـهرها و روسـتاها اسـت، زنـان شـهرهای 
حاشـیه و شهرسـتانها و روسـتاها حتـی اگـر 
هـم تحصیل کنند، فرصتهای شـغلی برایشـان 
ضعیـف اسـت. وقتی شـهر از لحـاظ اقتصادی 
نظـر  از  باشـد، همچنـان  نداشـته  شـکوفایی 
اجتماعـی نیـز عقـب میمانـد. ایـن، بـه نوبـه 
افـزوده   ٩١" "جندرسـاید  پدیـده  بـر  خـود، 
اسـت. زیرا مـردان بایـد خانواده خـود را برای 
یافتـن کار بـه سـمت شـهرهای بـزرگ تـرک 
کننـد یـا تبدیـل به کولبـر ٩٢ که اغلـب منجر 
بـه مرگ یا کشـته شـدن آنان میشـود گردند. 
گـزارش انجمـن حقـوق بشـر در کوردسـتان 
ایران-ژنـو )KMMK-G( نشـان مـی دهـد 
کـه »میـزان بـاالی بیـکاری و آلودگـی زمین 
ناشـی از مینهـای زمینـی و بقایـای انفجـاری 
جنـگ ایـران و عـراق بـه طـور جـدی زندگی 
مـردم را تحـت تاثیر قـرار داده و جوانان کورد 
کوردسـتان،  اسـتان  چهـار  از  کشـاورزان  و 
کرمانشـاه، ایـالم و ارومیـه )آذربایجـان غربی( 
مجبـور بـه قاچـاق در تجـارت کاال، از قبیـل 
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چـای، تنباکـو و سـوخت بـرای کسـب درآمد 
اند.٩٣« گشـته 

در بسـیاری از خانواده  هـا مردانـی کشـته 
را  خانواده  هایشـان  یـا  و  شـده  اند  اعـدام  یـا 
برای پیوسـتن بـه احزاب سیاسـی کورد تحت 
فشـار قـرار گرفته  انـد. برخـی از ایـن زنـان بـا 
دوختـن لبـاس، درسـت کـردن تزئینـات دور 
روسـریهای کـوردی )لـه چـک( و کمـک بـه 
زایمـان و مامایـی محلی یا کمک بـه بیماران، 
ایـن  را مـی چرخاننـد.  فرزندانشـان  زندگـی 
زنـان همچنیـن بـرای داشـتن شـوهر یـا فرد 
سیاسـی فعال، تحت فشـار سیاسـی و امنیتی 
قـرار دارنـد. از ایـن رو بار مسـئله جندرسـاید 
بـر دوش زنـان اسـت. ایـن دخالـت مسـتقیم 
در امـور اقتصـادی خانـواده درزنان روسـتایی 
بـا تأمیـن تولید مسـتقیم از جمله کشـاورزی، 
فـرش و مراقبـت از گله  هـا، بیشـترین تأثیـر 
را در اقتصـاد داشـته  اند. ایـن زنـان هرگـز از 
موقعیتـی معـادل بهـره  وری خـود برخـوردار 
نیسـتند. درشهرسـتانها، بیـکاری، فقـر و عدم 
بدتـر  را  زنـان  وضعیـت  کار،  بـرای  توانایـی 
قانونـی  سـن  حداقـل  اگرچـه  کرده  اسـت. 
بـرای کار ١٥ سـال اسـت، بسـیاری ازکودکان 
درروسـتاها از سـنین کمتـر مانند ده سـالگی 
شـروع بـه   کارمـی کنند و دولت هرگـز در این 
زمینـه   کاری نکـرده   اسـت. در بسـیاری موارد 
دولـت امکانـات حمایتـی در اختیار زنـان قرار 
نمـی دهـد تـا بتواننـد بـه   راحتـی وارد بـازار 
کار شـوند. "با وجـود تصویب ضوابـط اجرایی 
مراکـز نگهـداری کـودکان کـه شـامل ضوابط 
تاسیسـات،  ایمنـی،  امکانـات  سـاختمانی، 
تجهیـزات و وسـایل الزم، نیروی انسـانی مورد 
نیـاز، برنامه  هـای آموزشـی و کمک آموزشـی، 
تغذیه و بهداشـت اسـت، مهدکودکهـای ایران 
مربیگـری  و  آموزشـی  کادرهـای  حیـث  از 
ضعیـف هسـتند و پیاپـی اخبـاری راجـع بـه 
کاسـتیها در جرایـد انتشـار مـی یابـد. اخیـرا 
وضعیـت  کـه  شـده  تاکیـد  مطبوعـات  در 

مهدکودکهای کوردسـتان نامطلـوب و نیازمند 
اسـت.٩4  توجه 

درسـالهای اخیربرخـی اززنـان کـورد بـه 
سـبک کار دشـوار و طاقـت فرسـای کولبـری 
روی آورده انـد. مسـئله فقـر، مسـائل مالـی و 
پولـی معمـوال بـرای زنـان و بیوه  هـا امـوری 
مضاعـف هسـتند. آز آنجایـی کـه مطالعـه  ای 
بـر اسـاس  اقتصـادی  در زمینـه شـاخصهای 
جنسـیت صـورت نگرفتـه اسـت، بـه سـختی 
میتـوان از میـزان در آمـد و درصـد شـرکت 
زنـان در بازار اقتصادی در مناطق کوردنشـین 

کرد.  گفتگـو 

زنان کورد در عرصه سیاسی
در ایـن بخـش، تعامالت و فعالیتهای سیاسـی 
قـرار  بحـث  مـورد  کـورد  زنـان  اجتماعـی  و 
مقاومـت  کـه  وجـودی  بـا  گرفـت.  خواهـد 
اسـالمی  جمهـوری  برابـر  در  کـورد  مـردان 
بـه  زنـان کـورد  امـا  اسـت،  زنـان  از  بیشـتر 
دلیـل قومیـت خود شـهروندی ثانوی هسـتند 
و مـورد خصومـت دولتـی قـرار مـی گیرنـد. 
گرچـه تـالش سیسـتم حاکـم و غیـر حاکـم 
دو  هـر  سـپردن  تاریخـی  فراموشـی  بـه  در 
جنبـش زنـان بـوده اسـت. مـی تـوان گفـت 
کـه »مـردم کـورد بـه صـورت کلـی  توسـط 
ایـن  گردیده  انـد.  انـکار  حاکـم،  حکومتهـای 
انـکار و حـذف، دامـن زنان کـورد را نیز گرفته 
اسـت. بـرای نادیـده انگاشـتن ملتی، سانسـور 
و حـذف تاریـخ از ابزار های اصلـی  و تاثیرگذار 
حرکتهـای  اینکـه  بـه  توجـه  بـا  اسـت.  آن 
زنـان همیشـه  و حـق طلبانـه  آزادیخواهانـه 
در تضـاد بـا حکومتهـای دیکتاتـور منـش و 
مردسـاالر بـوده اسـت، همین امر کافیسـت تا 
رّد پـای ایـن حرکتها از کتـب و تاریخ مملکت 
و  منصـف  نـگار  تاریـخ  نبـود  گـردد.  حـذف 
بیطـرف، مدیریت جامعه توسـط مـردان، همه 
و همـه در ایجـاد ایـن بینش منفی  نسـبت به 
زنـان دخیـل و تاثیرگـزار بـوده اسـت«٩٥. این 
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موضـوع با مسـائل مربـوط به جنسـیت که به 
زنـان مربـوط می شـود متفاوت اسـت. تمرکز 
ایـن بخـش آزار و اذیـت سیاسـی زنان اسـت. 
از آنجـا کـه شـهرها و روسـتاهای کوردسـتان 
کوچـک هسـتند، شناسـایی فعـاالن زن برای 
دولت آسـان اسـت. بـر اسـاس قانـون، برتری 
مـردان نسـبت بـه زنـان، در قانـون اساسـی 
سـایر  ماننـد  ایـران،  اسـالمی  جمهـوری 
کشـورهای اسـالمی، مـورد سواسـتفاده قـرار 
گرفته   اسـت. طبـق اصل ١١٥ قانون اساسـی، 
رئیـس جمهـور بایـد از میـان رجال)مـردان( 
انتخـاب شـود.٩6 بنابرایـن، هیـچ وقـت زنـان 
نیـازی بـه تـالش بـرای کاندیدا شـدن در این 
موقعیـت ندارنـد. بسـیاری از قوانیـن اساسـی 
دیگـر در کشـور فقـط بـرای نامزدهای شـیعه 
اسـت  قابـل دسترسـی هسـتند کـه ممکـن 
شـامل زنـان فـارس باشـد، اما شـامل بیشـتر 
زنـان کـورد نشـود. بنابرایـن، جنـس، زبـان و 
مذهـب همگی بـا یکدیگر همـکاری می کنند 
تـا حقـوق زنـان را از بیـن بـرده   و به حاشـیه 
براننـد. ایـن مسـائل همچنیـن وقتـی اتفـاق 
مـی افتنـد کـه بـه قوانیـن و مقـررات مربوط 
بـه انجمنهـا و سـازمانهای زنـان میرسـند. از 
یـک سـو، به دلیـل بروکراسـی و موانـع دیگر، 
تشـکیل سـازمانهای غیـر انتفاعـی در ایـران 
دشـوار اسـت. از سـوی دیگـر، اگـر سـازمان 
وضعیـت  کنـد،  کار  زنـان  مسـائل  مـورد  در 
بدتـر میشـود. اگـر سـازمان دارای یـک رنـگ 
قومـی باشـد، ایجـاد آن بـه مراتـب دشـوارتر 
مـی شـود. دولـت ایـران کنتـرل بیـش از حد 
سـازمانهای غیردولتـی ٩٧ را بـر عهـده دارد، 
تـالش مـی کنـد تـا از آنهـا اسـتفاده کنـد و 
اگـر با هـر گونه مقاومـت مواجه شـود، صدای 
آنهـا را خامـوش مـی کنـد. در دوران خاتمی، 
سـالهای١٩٩٧-٢٠٠٥م.,/١٣٨4-١٣٧6ش 
برخی از سـازمانهای غیردولتی شـکوفا شـدند 
کـه بعـدا مـورد آزار و اذیـت قـرار گرفتنـد. 
آنهایـی کـه مـی توانسـتند جـان سـالم بـدر 

ببرنـد، باید از جهـات مختلـف مصالحه کنند. 
 در حالـی کـه انقـالب سـال ١٣٥٧.ش/ 
داد،  قـرار  هـدف  را  زنـان  ١٩٧٩م. سـرکوب 
اقدامـات سـرکوبگرانه آنهـا مقاومـت جـدی و 
اجتنـاب ناپذیـر در زنان به وجـود آورد. دولت 
ایـران با سـرکوب این ایـده که هویـت مردانه 
بـه معنی نگه داشـتن اعضـای مونـث خانواده 
در چارچـوب خانـه اسـت، سـرکوب زنـان را 
تضمیـن کرده اسـت. بـا این حال، زنـان کورد 
بـه عنـوان بخشـی از احـزاب کـورد و اعضـای 
جامعـه کوردسـتان، اجـازه مبـارزه بـه شـکل 
پیشـمرگه شـدن را داشـتند؛ زیرا نـزد مردان 
کـورد، وطن پرسـتی به پدرسـاالری ارجحیت 
دارد. امـا بـا وجـود تعریفـی کـه ازبحرانهـای 
دیگراجتماعی وبه رسـمیت شـناختن آنان در 
کنـار مسـاله ملی دارنـد و به تشـویق زنان در 
رفع سـتم جنسـیتی می کوشـند، اما همیشـه 
مسـاله ملـی وحـل ٓان را مطالبـه  ای درجه اول 

بـه حسـاب ٓاورده  اند. 
زنـان کـورد دردوران انقـالب وزمان حمله 
جمهوری اسـالمی به کوردسـتان نقش تعیین 
کننـده ای بـازی کردند. تبلور فعالیـت آنان را 
مـی تـوان در گروههایـی مانند "شـورای زنان 
سـنندج، اتحادیـه زنـان مریـوان )یـه کیه  تیی 
ژنانـی مه  ریـوان(، انجمـن زنـان مبـارز سـقز 
انجمـن  تێکۆشـه  ر(،  ئافره  تانـی  )کۆڕی 
زنـان اشـنویه )کۆڕی ئافـره تانـی شـنۆ(، 
و  مهابـاد"٩٨  زنـان  نقـده،  زنـان  شـورای 
کمیته  هـای  در  زنـان  فعـال  مشـارکت 
آنـان  اساسـنامه  های  و  کـورد  احـزاب  زنـان 
اساسـنامه  و  برنامـه  در  کـرد.  مشـاهده 
اتحادیـه زنـان دموکـرات کوردسـتان، اتحادیه 
زنـان دموکـرات کوردسـتان ایـران بـا هـدف 
و  حقـوق  بـه  کوردسـتان  زنـان  آشناسـازی 
آزادیهایشـان و برای دسـتیبابی بـه آن اهداف 
مبـارزه مـی کند. هدف سیاسـی ایـن اتحادیه 
در جهـت مشـارکت و پشـتیبانی از جنبـش 
بـرای  ایـران  کوردسـتان  ملـی  آزادیخواهـی 
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حـق تعییـن سرنوشـت و همچنیـن جنبـش 
برابریخواهـی زنـان کـورد کـه در اساسـنامه 
ایـران مسـتند  حـزب دموکـرات کوردسـتان 
شـده اسـت.٩٩ میباشـد. از آنجایی که پیشینه 
تاریخـی اتحادیـه زنـان دموکـرات بـه دوران 
نخسـتین  تشـکیل  و  کوردسـتان  جمهـوری 
مـی  پژوهشـگران  گـردد،  برمـی  انجمـن١٠٠ 
تواننـد بـه منبـع داده شـده در پاورقـی بـرای 
آشـنایی بـا اساسـنامه و مرامنامه ایـن انجمن 
روژهـه  الت  زنـان  سـازمان  کننـد.  مراجعـه 
حـزب کومه  لـه ١٠١ اعـالم کرده  انـد کـه اهداف 

آنهـا عبارتنـد از:
زنـان  وخواسـته  های  حقـوق  از  دفـاع   -١«
جامعـه  در  ٓانـان  ٓازادیخواهـی  جنبـش  و 
مبارزاتشـان  از  نیـز پشـتیبانی  و  کوردسـتان 
علیـه سـتم و تبعیـض جنسـی در حکومـت 

ایـران،  اسـالمی  جمهـوری 
مترقـی  و  مبـارز  زنـان  کـردن  متشـکل   -٢

المللـی،  بیـن  سـطح  در  و  کوردسـتان 
٣- رشد و توسعه آگاهی زنان 

4-مبـارزه   در حهت ریشـه  کن کـردن آپارتاید 
و  اقتصـاد  و  فرهنـگ  و  قوانیـن  در  حنسـی 

سیاسـت و. . . 
٥-تـالش بـرای پایان بخشـیدن به مشـکالت 

زنـان کورد کوردسـتان رۆژهـه اڵت.١٠٢
احـزاب دیگـری که سـالها پـس از انقالب 
اسـالمی ایـران تآسـیس شـدند همچنیـن به 
جذب زنان در تشـکیالت خـود اهمیت زیادی 
دادنـد. حزب حیات آزاد کوردسـتان١٠٣ شـاخه 
زنانـی تحـت نام نیـروی دفاع زنـان ایجاد کرد 
و یکـی از دو رهبـر آن زنی بـه نام زیالن وژین 
بـود و در بحثهـای خود از حقـوق دموکراتیک 
زنـان سـخن مـی گوینـد.١٠4 همچنیـن حزب 
را  پیشـمرگه  زنـان  کوردسـتان١٠٥  آزادی 

آمـوزش نطامـی می دهـد.١٠6

نتایج و یافته ها
ادبیـات  از  آمـده  بدسـت  نتایـج  اسـاس  بـر 

بررسـی  از  نویسـنده  تحقیقـات  و  موجـود 
ایـران،  وضعیـت زنـان کـورد در کوردسـتان 
توجهـی  قابـل  بخـش  همـواره  کـورد  زنـان 
کشـیدن  چالـش  بـه  جنبـش  و  مقاومـت  از 
زنـان در  بوده  انـد. جمعیـت  سیسـتم حاکـم 
انجمنهـای  و  سـازمانها  و  سیاسـی  احـزاب 
غیرسیاسـی و غیردولتـی حکایـت از رونـد رو 
به رشـد مشـارکت دارنـد. این که انگیـزه آنان 
چـه بـرای مبـارزه بـا پدرسـاالری وچـه برای 
مبـارزه با سـرکوب سیاسـی بـوده باشـد، آنان 
را بـه  ایـن سـطح از آگاهـی کشـانده اسـت 
آنهـا  فعالیتهـای سیاسـی،  کـه مشـارکت در 
دیگـر،  عبارتـی  بـه  توانمندتـر مـی کنـد.  را 
رونـد توسـعه و توانمندسـازی خویـش را در 

مشـارکت سیاسـی و مدنـی یافتـه انـد.
 کارول پـرون هوبـر ١٠٧ نویسـنده کتـاب 
رویـای   : ُکـرد  رحمـان  مـرگ  و  » آرزو 
کوردسـتان«١٠٨، در کتابـش اشـاره مـی کنـد  
کـه »برابـری بین مـردان و زنان یکـی دیگر از 
اصـول قاسـملو بـود. این اصـل بـرای وی تنها 
یـک مسـئله تئوریـک و نظـری نبـود بلکـه بر 
روی برابـری حقـوق زنان در عمـل، در جامعه 
او، یـک  کـورد، پافشـاری مـی کـرد.  بـرای 
جامعـه فقـط زمانـی مـی توانـد مدرن باشـد، 
کـه زنـان در فعالیتهـای سیاسـی و اجتماعـی 
و در جنبـش ملـی گرایانه شـرکت مـی کنند. 
از  یکـی  را  او  زنـان،  حقـوق  بـه  او  احتـرام 

حامیـان حمایـت از حقـوق زنـان کـرد.”١٠٩
سیاسـی  احـزاب  فعالیتهـای  و  وجـود 
و  مبـارزان  کنشـگران،  و  ابتـدا  در  سـکوالر 
فعـاالن زن، ایـن امـکان رابـرای زنـان کـورد 
فراهـم می آورد تا از آزادیهایی برخوردارشـوند 
کـه اگرحتـی بخشـی ازیـک حـزب سیاسـی 
نیسـتند، ازآن اسـتفاده کننـد. خانواده  هایـی 
کـه بـه اعضای زن اجـازه نمیدهند بـه تنهایی 
سـفرکنند و یـا بـا یـک غریبـه همراه شـوند، 
اجـازه می دهنـد تـا آنهـا امـکان ورود بـه یک 
کـه  اجتماعـی  و  سیاسـی  انجمـن  و  گـروه 
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شـامل برخورد با مـردان وحتی مسـافرت می 
شـود را بیابنـد. قابـل توجـه اسـت کـه هرگز 
قتـل ناموسـی یـک زن به خاطر پیوسـتن وی 
بـه یـک حزب گـزارش نشـده   اسـت. بالعکس 
همیشـه مـورد افتخـارات خانواده  هـا دختران 
ترتیـب  همیـن  بـه  بوده  انـد.  پیشمرگه  شـان 
-ماننـد زینـب جاللیـان ١١٠، - بعضـی از زنان 
معتقدنـد کـه پیوسـتن به یک حزب سیاسـی 
یـک پناهـگاه امن اسـت کـه آزادی بـی قید و 

شـرط آنـان را تضمیـن مـی کند. 
از مجمـوع مطالعـات و شـناخت وضعیـت 
زنـان کـورد و مشـارکت سیاسـی و اجتماعـی 

آنـان مراحـل زیـر بدسـت آمدند. 

مراحل فعالیتها و مبارزات 
در ایـن قسـمت بـرای درک آسـانتر و بیشـتر 
از مراحـل و مـوج فعالیتهـای زنـان کـورد در 
ایـران، نویسـنده مراحـل فعالیتها، مبـارزات و 
کنشـگریهای زنـان را بـه چهـار مرحلـه زیـر 
طـی سـالهای)١٣٥٧.ش/ ١٩٧٩م. تـا کنـون 

تقسـیم کـرده اسـت. 
پـس  کـورد  زنـان  جنبـش  مـوج  اولیـن 
ازانقـالب ١٩٧٩تا١٩٨٩ م./١٣٥٧ تا ١٣6٧ش

دوران اپیدمـی سیاسـت گرایـی،  صعـود 
و مشـارکت همـه گیـر سیاسـی تـا سـرکوب 

سیاسـی،  
بـه سـرعت سـوی  کوردسـتان  در  زنـان 
انقـالب کشـیده شـدند. آنـان امیـدوار بودنـد 
کـه انقـالب بـه »عدالـت« وعـده داده شـده 
عمـل کنـد، زنـان کـورد و میلیونهـا زن دیگر 
در ایـران بـه خیابانهـا مـی آمدند. کسـانی که 
بخشـی از تظاهـرات در مریـوان بودنـد، مـی 
معترضیـن،  ایـن  اولیـن خطـوط  کـه  داننـد 
زنـان بودنـد. بسـیاری از ایـن زنـان انقالبـی 
قربانـی شـدند: آنهـا دسـتگیر و اعدام شـدند. 
محقـق ایـن دوره را اولیـن مـوج جنبش زنان 
کـورد پـس از انقـالب در ایـران در نظـر مـی 
گیـرد. بـا ایـن حال، جمهـوری اسـالمی ایران 

نـه تنها آزادی زنـان را فراهم نکـرد بلکه زنان 
را از حقـوق پیـش از انقـالب نیز محـروم کرد. 
بسـیاری از آنهـا بـه نیروهای نظامی فرسـتاده 
شـدند، بقیـه مجبور بـه تبعیـد و خودتبعیدی 
شـدند، بعضـی از آنهـا بـه گروههای سیاسـی 
پیوسـتند و کشـور را تـرک کردنـد، بعضیهـا 
بازداشـت شـدند، سـن متوسـط زندانیهـا، در 

ایـن زمـان کمتـراز ١٨ سـال بود. 
یکـی ازویژگیهـای مهـم نخسـتین مـوج 
ایـن بود کـه الزامات فمینیسـتی بیـن اهداف 
ملی گم شـد. بـا اینحال، این حرکـت اول، راه 
رابـرای جنبشـهای فمینیسـتی بعدی تسـریع 

 . کرد
در  متفاوتـی  احـزاب  کـه  »زمانـی 
کوردسـتان شـکل گرفتنـد، بیشـتر خواسـته 
هـا و مطالباتشـان سیاسـی بـود و زنانـی هـم 
کـه بـا آنهـا همـراه بودنـد در همـان چهـار 
چـوب بـه فعالیـت مـی پرداختنـد. ایـن زنهـا 
در  نداشـتند.  را  زنـان  خـاص  خواسـته  های 
پـاره  ای مـوارد فقـط اشـاره  هایی داشـتند امـا 
ماننـد نهـاد یـا سـازمانی کـه صرفـا بـر روی 
مسـائل زنـان کار کننـد، نبود. مطالبـات زنان 
نیـز در چهارچـوب همـان ایدئولـوژی حزبـی 
بـود کـه بـه آن باورداشـتند. گروههـای چـپ 
کـه عمدتا بـاوری به مبـارزات زنان نداشـتند. 
ازهمـان  را  جامعـه  مشـکالت  همـه  ی  آنـان 

نگریسـتند.١١١ مـی  طبقاتـی  دوربیـن 
قابـل توجه اسـت کـه اولین جنبـش زنان 
کـورد در سـال  ١٩46م./١٣٢٥ش. و در دوره 
شـکاف  اگرچـه  بـود.  کوردسـتان  جمهـوری 
بزرگـی بیـن ایـن دو جنبـش وجـود دارد، اما 
می تـوان شـباهتهای ایـن دو را یافـت و دیـد. 
بـدون شـک خصایـص ملـی هـر دو جنبـش، 
قویتـر از جنبـش فمینیسـتی بودنـد. بـا ایـن 
وجـود، هـر دو آنهـا ثابـت کردنـد کـه زنـان 
قدرتمنـد و متعهـد میتواننـد نقـش مهمی در 

جنبشـهای اجتماعـی داشـته باشـند. 
اعـدام  دوره مسـئله  ایـن  مهـم  شـاخص 
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زنـان اسـت. از این رو بایسـت بـه آن پرداخته 
 . د شو

اعدام زنان کورد112
شـدت  بـه  انقـالب  جریـان  در  کـورد  زنـان 
هزینـه دادنـد و تعـداد زیـادی بـه جوخه  های 
اعـدام سـپرده شـدند. اعـدام آنـان تـا سـال 
اعـالم  عمومـی  طـور  بـه  ٢٠١٠م. ١٣٨٩ش 
نشـده بـود تـا زمانـی کـه یـک گـروه از زنان 
کـورد در سـوئد در جریـان یـک سـمیناربه 
مناسـبت ٣٠ سـال بعداز اعدامشـان که تحت 
عنـوان »الله  هـا«١١٣ برگزار شـد، اعـالم کردند 
کـه اعـدام همگـی ایـن فعـاالن بـدون دادگاه 
و بـه شـکلی دسـته  جمعی صـورت گرفتـه و 
بیشـتر آنـان کم سـن و سـال و زیر ١٨ سـال 
بوده  انـد ١١4. بیـن سـالهای   ١٩٧٩تـا١٩٨٨ 
م./١٣٥٧ تـا ١٣6٧ش بیش از 6٠ زن توسـط 
جمهـوری اسـالمی ایـران کشـته شـدند ١١٥ و 
ایـن تعـداد جـدای از کسـانی اسـت کـه در 
هنـگام مبارزه با دولت کشـته شـدند. اسـامی 
اسـت  نامهایـی  تنهـا  پاورقـی  در  داده شـده 
کـه محقـق توانسـت بـه آنـان دسترسـی پیدا 
کنـد ١١6 و گمـان میـرود تعـداد بیشـتری در 
ایـن دوره قربانـی سیاسـتهای کشـتار جمعی 

دگراندیشـان شـده باشـند. 
هولـی«،  علـم  »شـیرین   ٢٠١٠ سـال 
بـه همـراه چهـار زندانـی سیاسـی دیگـر بـه 
ایـن  اعـدام   ١١٧ اعـدام سـپرده شـد.  جوخـه 
در  آشـفتگی  ایجـاد  باعـث  دوسـتانش  و  زن 
دیگـر  شـهرهای  از  بسـیاری  و  کوردسـتان 
ایـران شـد. رسـانه  ها ادعـا کردنـد که از سـال 
١٩٨6م/  ١٣6٥ ش یریـن اولیـن زن بـود که 
اعدام شـده   اسـت اما ایـن خبر دقیق نیسـت. 
حکـم اعـدام برای شـیرین علم هولـی، زندانی 
حقـوق  خبرگـزاری  توسـط  کـورد،  سیاسـی 
بشـر کوردسـتان اعـالم شـد. در گـزارش آنان 
اعـالم شـده    بـود حکـم اعـدام شـیرین علـم 
هولـی، زندانی سیاسـی کـورد در زنـدان اوین 

تهـران، بـه اتهـام »محاربـه« یـا جنـگ علیـه 
خـدا صـادر شـده اسـت. حکـم دادگاه انقالب 
در نتیجـه همـکاری علـم هولـی با یـک گروه 
مخالـف در کوردسـتان بـود. یـک هفتـه قبل 
از اجـرای حکـم، شـیرین از ایـن حکـم مطلع 
شـده بـود. شـیرین علـم هولی ٢٨ سـاله و در 
ماکو، در اسـتان آذربایجان غربـی ایران متولد 
شـده   بـود. او در ماه ژوئـن ٢٠٠٨م/١٣٨٧ش. 
دسـتگیر شـد و به زنـدان اوین منتقـل و آنجا 
قـرار گرفـت. پیشـتر، گفتـه    مـورد شـکنجه 
میشـد کـه او به حبـس ابد محکوم شـده بود، 
امـا وکیلـش حکم اعـدام را در تاریـخ نهم ماه 

مـی تاییـد کرد. 

مــوج دوم جنبــش زنــان کــورد، -2005 
-1989م. / 1368 -1384ش.
دوران تغییرات الک پشت وار

دوم  مـوج  کـه  اسـت  معتقـد  پژوهشـگر 
از  مملـو  ای   پروسـه  کـورد  زنـان  جنبـش 
مـوج  ایـن  اسـت.  وار  پشـت  الک  تغییـرات 
 ١٣6٨  / -١٩٨٩م.  سـالهای٢٠٠٥  مابیـن 
-١٣٨4ش اسـت کـه شـامل دو دوره : از آغـاز 
دوران ریاسـت جمهـوری دوران اکبر هاشـمی 
-١٩٩٧ سـالهای   ١١٨)درخـالل  رفسـنجانی 

١٩٨٩م/  ١٣٧6 -١٣6٨ش( و دوران ریاسـت 
جمهـوری سـید محمد خاتمـی ١١٩ )در خالل 
سـالهای١٩٩٧-٢٠٠٥م.,/١٣٨4-١٣٧6ش( 
ایـن دوره بـا پایـان دوران ریاسـت جمهـوری 

خاتمـی بـه اتمـام مـی رسـد.
بیشـتررویکرد  دوران  ایـن  جنبـش 
مبارزاتـی  بـرای  را  راه  و  فمینیسـتی داشـت 
بـرای  امضـا  میلیـون  یـک  »کمپیـن  ماننـد 
فراهـم  آمیـز«  تبعیـض  قوانیـن   تغییـر 
کـرد ١٢٠. کنشـگرانی ماننـد زینـب بایزیدی و 
رونـاک صفـار زاده و هانـا عبـدی از سـازمان 
آذرمهرمحصـول این دوران هسـتند. در اولین 
دوره ریاسـت جمهـوری خاتمـی، کنفرانسـها، 
مربـوط  متعـدد  جشـنواره  های  و  سـخنرانیها 
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بـه حقـوق زنـان برگزار شـد. در ایـن دوره، بر 
خـالف دیگـر سـالهای پـس از انقـالب، زنـان 
کـورد فعالتـر شـدند و گفتگـو بـا زنـان کورد 
و  انجمنهـا  شـد.  آغـاز  دیگـر  کشـورهای  در 
سـازمانها، فعالیتهـای خـود را آغـاز کردنـد تا 
زنـان را بـا حقـوق خـود آشـنا کننـد و آنها را 
تبلیـغ کننـد. در مرحلـه دوم ایـن دوران »از 
سـال١٣٨٠ش/٢٠٠١م.، برگـزاری مراسـم ٨ 
مـارس بـه صـورت جـدی تـر، برنامـه ریـزی 
ادامـه  شـده و در وسـعت بزرگتـر و فراگیـر 
یافـت«. ١٢١ انجمهنـا و گروههایـی مشـغول به 
کار بـرای زنـان شـدند. بـه طور نمونـه   انجمن 
خـود  فعالیتهـای  کوردسـتان  آذرمهـر  زنـان 
را در سـال  ١٣٧٧ش./١٩٩٨م. اغـاز کـرد و 
اهـداف آنهـا شـامل آمـوزش زنـان در مـورد 
تاریـخ  و  کـوردی  زبـان  فرهنـگ،  بهداشـت، 
بـود. ایـن گـروه همچنیـن باشـگاه  های کتاب 
را تاسـیس کـرد، کتابخانه  هـا را در روسـتاها 
تاسـیس کرد و بسـیاری از کتابهـا و فیلمهای 
فمینیسـتی را تهیـه کـرد. آنهـا همچنیـن بـا 
مسـائل مشـترک ایـران ماننـد چندهمسـری، 
دیگـر  و  کـودکان  از  نگهـداری  عـام،  قتـل 

قوانیـن ضـد زن جنگیدنـد. 
توسـط  مختلـف  فشـارهای  علیرغـم 
انجمـن  ،ایـن  ایـران  اسـالمی  جمهـوری 
فعالیتهـای خود را تا سـال١٣٨٧ش./٢٠٠٨م. 
ادامه داد. در نهایت بسـیاری از اعضا دسـتگیر 
شـدند و تازمانـی کـه در ایـران فعـال بودنـد 
تحمـل  و  زیرزمینـی  فعالیتهـای  بـه  مجبـور 
فشـارهای سیاسـی و مالـی زیادی شـدند .١٢٢ 
همچنیـن انجمـن زنان مریوان نیـز به گزارش 
کار خشـونت علیه زنـان، خودکشـیهای زنان، 
اجبـاری،  ازدواجهـای  ناموسـی،  قتلهـای 
گـروه  ایـن  پرداخـت.  غیـره    و  کار  کـودکان 
مسـتقل توانسـت آگاهی را از طریـق برگزاری 
کارگاههـا، پانلهـای بحـث، ایجـاد کتابخانه  هـا 
ایـن دسـته فعالیتهـا بـاال  از  و دیگـر مـوارد 

ببـرد.١٢٣

در ایـن دوره، تغییـرات در حقـوق زنـان 
کـه  همانطـور  واراسـت.  پشـت  الک  کـورد، 
شـده  داده  توضیـح  مجـاب  شـهرزاد  توسـط 
اسـت، »پـس از شـکل گیـری حزب زنـان، » 
جنبـش فمینیسـتی در کوردسـتان هنـوز از 
جنبـش ملـی گرایانـه عقـب مانـده اسـت ». 
دالیـل متعـددی بـرای این کنـدی در جنبش 
زنـان وجـود دارد کـه عبارتند از: ظلم و سـتم 
بـی رحمانـه ملـی؛ حتـی ممانعـت کننده  تـر 
بـر  ناسیونالیسـت  رهبـران  کـه  اسـت  ایـن 
مبـارزه ملـی تأکیـد دارنـد؛ آنهـا بـه وضـوح 
بـه مبـارزات ملـی بهایـی بیشـتر از مبـارزات 
جنسـیتی و طبقاتـی مـی دهنـد. بسـیاری از 
احـزاب ناسیونالیسـت، مباحث طبقه و سـلطه 
جنسـیتی را به حاشـیه رانده و این مسـائل را 

بـه آینـده ارجـاع میدهنـد”١٢4

مــوج ســوم جنبــش زنــان کــورد  2012-
2005م./ 1384-1376ش. 

ــی و آگاهــی  پروســه تقاطــع ملــی گرای
جنســیتی -قبــل از جنبــش ســبز ایران

ایـن دوره ای اسـت کـه ناسیونالیسـم و آگاهی 
و  کننـد  مـی  قطـع  را  همدیگـر  جنسـیتی 
وضعیتـی میان برشـی )اینترسکشـن( پدید می 
آیـد. مـوج سـوم در سـال ٢٠٠٥م./ ١٣٨6ش  
آغـاز شـده و تـا بـه امـروز ادامـه دارد. زنـان 
بـه خیابانهـا رفتنـد، در روزنامه  هـا و وبالگهـا 
و دیگـر رسـانه  های اجتماعـی نوشـتند کـه بـه   
ایـن حرکـت ادامـه میدهنـد. آنهـا کیفیتهـای 
رهبـری و عالقـه و تواناییهای خـود را در درگیر 
شـدن در رابطـه با سیاسـت ثابـت کرده  اند. این 
مـوج بـه شـدت تحـت تأثیـر اسـتقالل کوردها 
در عـراق، تکنولـوژی، ارتباط با فعـاالن کوردی 
خـارج از کشـور و همچنین زنان در سـایر نقاط 

اسـت.  ایران 
داخـل  مسـائل  بـر  منطقـه  کنفرانسـهای 
سـال  در  نمونـه  طـور  بـه  اثرگذاشـت.  ایـران 
بیـن  کنفرانـس  اولیـن  ٢٠٠٧م./١٣٨6ش.، 
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المللـی صلـح و عدالـت بـرای زنـان در اربیـل 
عـراق، از مقامـات در سـلیمانیه و کل منطقـه 
ایـن  کـرد.  بازدیـد   KRG سـرزمین  تحـت 
امـور زنـان مسـتقل  کنفرانـس توسـط وزارت 
ملـی  کنگـره  توسـط  و  تأمیـن  کوردسـتان 
کـوردی در آمریـکا و در روزهای زنان تأسـیس 
شـد. سـازماندهندگان هدفمنـد و متناسـب، از 
میـان زنـان کـورد از چهـار کشـور کـه کردهـا 
اقامـت دارنـد )ایـران، عـراق، ترکیـه و سـوریه( 
همچنیـن  کنفرانـس  ایـن  شـدند.  انتخـاب 
اثرگـذار و فکـری جذاب بـود.١٢٥ زنـان کورد در 
ایـران از خطـرات بالقوه ای که ممکن اسـت در 
زمانـی کـه آنها بـه ایران مـی آیند آگاه باشـند. 
ایـن زنـان غیـر حزبـی و تنها بـه   دنبـال حقوق 
زنـان بودنـد بـدون اینکه بخشـی از یـک حزب 
فرهنگـی  مسـائل  تبـادالت  باشـند.  سیاسـی 
واجتماعـی از جملـه برگـزاری جشـنهای سـال 
نـو، پوشـیدن فراگیر لبـاس کوردی، مشـارکت 
و  سیاسـی  و  اجتماعـی  رویدادهـای  در  زنـان 
بـه  سـفر  تلویزیـون.  در  حـوادث  ایـن  پخـش 
یـک منطقـه مسـتقل کـوردی و همـکاری بـا 
دیگـر زنـان خاورمیانـه در مـورد حقـوق زنـان، 
زیـادی  بودنـد کـه کمـک  رویدادهایـی  همـه 
راههـای  بعضـا  و  کردنـد  زنـان  مشـارکت  بـه 
موثرتـری بـرای شـیوه مبـارزه بـدون خشـونت 
علیـه سیاسـتهای زن سـتیز سیسـتم سیاسـی 

حاکـم در ایـران بودنـد. 
در ایـن برهـه زمانی زنـان جوان زیـادی به 
سـازمان نوبنیـاد حزب حیـات آزاد کوردسـتان 
)پژاک( پیوسـتند. این حزب در سال-٢٠٠4م./ 
١٣٨٥ش تاسـیس شـد و بـه گفته واشـنتگتن 
هسـتند  زنانـی  آن  اعضـای  از  "نیمـی  پسـت 
کـه در سـنین نوجوانـی به سـر مـی برنـد"١٢6. 
گرامـی وود ١٢٧ خبرنـگار، درگـزارش خـود در 
سـالت مگزیـن ١٢٨ اشـاره دارد که "زنـان کورد 
جنگنـده، زنان فمینسـت رادیکال هسـتند."١٢٩ 
در جریـان ایـن مـوج، زندانیـان، در زندانهـای 
سـنندج، مهابـاد، سـقز و دیگـر شـهرهای ایران 

مـورد مجازاتهـای شـکنجه و تهدیدهـای مرگ 
کـورد  زن  فعـاالن  از  بسـیاری  گرفتنـد.  قـرار 
بـدون روند قانونـی و حضور وکالیشـان و بدون 
اصـالع قبلـی دسـتگیر متهـم بـه کار در برابـر 
و  شـده  اند  ملـی  امنیـت  و  انقـالب  ارزشـهای 
عواقـب ناعادالنـه ای را متحمـل شـده  اند ١٣٠. 

کوردسـتان  در  زن  فعـاالن  از  بسـیاری 
بازداشـت و مـورد بازجویـی قـرار گرفتـه اند١٣١ 
فاطمـه خندانـی، طوبـی رضاپـور و بسـیاری از 
مـادران دیگـر، پـس از اینکـه در دادگاه مـورد 
بیمارسـتان  قـرار گرفتنـد، در  ضـرب و شـتم 
بسـتری شـده  اند. جـرم آنهـا دفـاع از حقـوق 
زنان، مسـائل کـوردی یا آموزش زبـان کودکان 
کـورد زبان بود. بعضی از آنها دانشـجو هسـتند. 
فعـاالن  فعـال،  دانشـجویان  مـادران  دیگـران 
و  روزنامه  نـگاران  مدنـی،  حقـوق  و  فرهنگـی 
اعضـای سـازمانهای حقـوق زنـان هسـتند کـه 
در کمپیـن شـناخته شـده با نام »یـک میلیون 
امضـا خواسـتار تغییـر قوانیـن تبعیـض آمیـز« 
بـرای حقـوق زنان در ایـران فعال بودنـد. با این 
حـال، کمپیـن و رهبـران جنبش سـبز بـه آنها 
توجهـی نکردنـد تـا خـود را بـا مسـئله کـورد 
مخلـوط کننـد. به ویژه مـواردی مانند شـیرین 
علـم هولـی و زینـب جاللیـان توسـط فعـاالن 
زن ایرانـی نادیـده گرفتـه شـدند. »متاسـفانه، 
زینـب  شـرایط  تغییـر  بـرای  فـوری  اقدامـات 
جاللیـان انجام نشـده اسـت؛ نه توسـط رهبران 
بـه اصطـالح جنبـش اخیـر در ایـران و نـه از 
سـوی سـازمانهای حقوق بشـر ایـران. بنابراین، 
زینـب جاللیـان و کسـانی همچـون  او باچنین 
بدتریـن  روبـرو هسـتند،  کابـوس دهشـتناکی 

کابـوس بـرای هـر زندانـی سیاسـی “١٣٢

مـوج چهـارم جنبش زنـان کـورد: پس از 
جنبش سـبز  2013- تـا کنون، 

کاتالپسی سیاسی
در این دوره، گمگشـتگی و سـردرگمی در مورد 
اولویـت بندی مسـائل جنسـیتی یـا ملی مطرح 
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شـد. در ایـن مـوج، زنـان کـورد متوجه شـدند 
کـه باید توجه بیشـتری به مسـئله جنسـیتی و 
حقـوق برابر داشـته باشـند. عـالوه بر ایـن، آنها 
نمیتواننـد بـدون حمایـت از مردمی کـه برابری 
جنسـیتی و دیگر فعـاالن در تبار روابـط را باور 
دارنـد، حرکت نکننـد. مردان سیاسـی و فکری 
از جنبـش زنـان حمایـت کرده  اند، امـا حمایت 
آنهـا در جنبشـهای سـوم افزایـش یافته   اسـت. 
شـهین محمـدی ١٣٣ در یکی از مصاحباتش می 
گویـد: »تاانـدازه  ای که من آگاهـی دارم دیدگاه 
مـردان روشـنفکر و دلسـوز خیلی مثبت اسـت. 
تـا حـد زیـادی همراهـی و همصدایـی خـود را 
بـا زنـان نشـان داده  انـد. ممکـن اسـت دیـدگاه 
خـاص خـود را هـم نسـبت بـه مبـارزات زنـان 
داشـته باشـند کـه هم سـطح و همفکـر با خود 
زنـان فعـال در جنبـش نباشـد کـه بـه نظر من 
ایـن هـم یـک مسـئله طبیعـی و خـوب اسـت، 
امـا عمومـا مردان روشـنفکر کورد مشـوق زنان 

بوده  انـد.«١٣4
آگاهـی مـردان و  پایداری زنان دررسـیدن 
بـه خواسته  هایشـان، بیشـتر و بیشـتر مـردان 
را بـه حمایـت از جنبـش زنـان تشـویق کـرده   
اسـت. بسـیاری از مـردان مقاالتـی را منتشـر 
کرده  انـد و سـخنرانی هایـی بـرای اثبـات بـاور 
خـود بـه برابـری مـردان و زنـان ارائـه کرده  اند. 
٢٠١٠م.  سـال  سـال   زنـان  کنفرانـس  در 
از مـردان کـورد شـرکت  بسـیاری  ١٣٨٩ش.، 
کردنـد، سـخنرانی کردنـد و کمـک و همـکاری 
خـود را اعـالم کردند. پایه این نـوع حمایتها در 
احـزاب کـورد وجـود داشـت و در داخـل ایران 
شـاخه کـوردی از کمپیـن یـک میلیـون امضـا 
-کـه توسـط کاوه کرمانشـاهی ١٣٥ رهبـری می 
شـد، - نمونـه ای اسـت کـه او مبـارزات بـرای 
برابـری بـا زنـان را شـروع کـرد و بـا راه اندازی 
شـاخه کـوردی کمپیـن، مقوله   حمایـت حقوق 
زنـان کـورد را دامـن زده بـود ادامـه یافـت.١٣6 
برخـی از مـردان بـه مطالعات جنسـیت و زنان 
پرداختنـد تا بـر دانش خـود بیفزاینـد. تا بدین 

ترتیـب نیمی دیگـر از جمعیت پیشـرفت کنند 
و  ملـی  و فصـل مسـائل  بدینوسـیله حـل  تـا 
جنسـیتی آسـانتر شـود، شـناخت حقـوق زنان 

در ایـن دوره بسـیار مهـم اسـت. 
سـال  در  خـود،  مبـارزه  در  حتـی  آنهـا 
بیـن  بـا احتـرام و توجـه  ٢٠١٣م. ١٣٩٢ش.، 
المللـی روبـرو شـدند. بیـش از ١٥٠ مـرد کورد 
کمپینـی را آغـاز کردند. به گـزارش تریس ریت 
اسـمیت »مـردان کورد از شهرسـتان مریوان در 
اسـتان کوردسـتان یـک کمپیـن مبـارزه ای را 
بـرای اصـالح مفاهیـم قدیمـی مردانـه و زنانـه 
راه انـدازی کرده  انـد.«١٣٧ » آنها عکسـهای خود 
را در لبـاس زنـان بـرای مبـارزه علیـه ماهیـت 
جنسـیت یـک حکـم دادگاه کـه بـا پوشـیدن 
لباسـهای زنانـه، منجـر بـه تحقیـر عمومی یک 
مـرد شـد ١٣٨ . صفحـه فیس بوک آنهـا در طول 
همـان مـاه بیـش از  ١٧٠٠٠مـورد، الیـک و 

دنبـال کننده کسـب کـرد.١٣٩
در سـال ٢٠١٩م/١٣٩٨ش، در زمـان انجام 
آزار و دسـتگیری هنـوز تحـت  ایـن تحقیـق، 
نامهـای مختلف ادامه دارد. “از 46 زن دسـتگیر 
شـده، ٢٢ مورد مربـوط به فعالیتهای سیاسـی، 
١٥ مـورد مربوط بـه فعالیتهای مدنـی، ٧ مورد 
مربـوط بـه فعالیتهـای مذهبـی و دو نفـر فقـط 
بـه عنـوان دامدارانـی بودنـد کـه در مرزهـای 
کردنـد.١4٠  مـی  زندگـی  کوردسـتان  منطقـه 
طبـق گفته سـازمان حقـوق بشـرهنگاو ١4١”در 
سـال ٢٠١٨م./١٣٩٧ش. حداقـل ١٨٣ پرونـده 
نقـض حقوق زنان در کوردسـتان ایران رخ داده 
اسـت. ایـن مـوارد نقـض حقـوق زنـان از جمله 
سـه مـورد محکـوم شـدن اسـت، دسـتگیری 
46زن کـورد، صـدور حکم قاضی بـرای ١٠ نفر 
در قـوه قضاییـه ایـران، قتل ٢٧ زن کـورد، ٨6 
مـورد خودکشـی، دو مـورد مـرگ مشـکوک از 
دانشـجویان دختـر و ٨ زن مجـروح شـده و بـه 
دلیـل انفجارهـای میـن کشـته شـده  اند.١4٢ بـه 
گزارش خبرگزاری بـاس در ٢٠١٧م./١٣٩6ش. 
٢٣ زندانـی سیاسـی کـورد ایرانـی در زندانهای 

گۆڤارێکی شیکارانەی کۆمەاڵیەتی ـ سیاسییە  ژمارە 57  ساڵی بیست و دووەم  پاییزی 2720 58



ایـران بسـر مـی برنـد کـه دو نفـر از آنهـا بـه 
حبـس ابـد محکـوم شـده  اند.١4٣

مـورد  در  زنـان  رسـد  مـی  نظـر  بـه 
خواسـته  های خـود بـرای گرفتـن حـق برابـری 
واضـح تـر هسـتند و اجـازه نمی دهنـد که این 
اهـداف در میـان جنبشـهای ملـی گرایانـه گـم 
شـود. تحصیـالت و تجربیـات بـه زنـان آموخته 
که داشـتن کوردسـتان مسـتقل، لزوما وضعیت 
زنـان را بهبـود نمـی بخشـد، امـا احتـرام بـه 
اهـداف جنبـش  بـه  توانـد  حقـوق زنـان مـی 
و  سرنوشـت  تعییـن  حـق  بـرای  کوردسـتان 
جنبـش ناسیونالیسـتی کمک کند. در سـالهای 
اخیـر فعالیتهـای محیط زیسـت افزایـش یافته 
اسـت و نسل جدید بیشـتر به فعالیتهای زیست 
محیطـی عالقه  منـد اسـت. در بعضـی از موارد، 
زنـان بـرای فعالیتهـای خود دسـتگیر شـده  اند. 
بـه عنـوان مثال در سـپتامبر ٢٠١٨م./شـهریور 
١٣٩٧ش.، مهندس نگیسسـا شـهبازی، مخالف 
دولت و فعال محیط زیسـت دسـتگیر شـد ١44، 
زنـان بیشـتری در مورد پیوند میـان دو جنبش 
بـا  گفتگـو مـی کننـد. در شـهرهای مختلـف 
برنامه  هـای فرهنگـی هنری یا برگـزاری روز زن 
١4٥، یـا کارهـای گروهـی ورزشـی ١46 بـه دنبال 

آزادی و برابـری مـی گردنـد. 

در  کـورد  زنـان  کنشـگری  و  ادبیـات 
دیاسـپورا و دیسـکورس تقاطع جنسیت 

و ملیـت 
زنـان کـورد در تبعیـد یـا تبعیـد خودخواسـته 
یـا  زنـان  جنبـش  از  بزرگـی  بخـش  نیـز 
فعالیتهـای جنبـش زنـان کورد را تشـکیل می 
دهنـد و غالبـا نقش این دسـته از زنـان نادیده 
گرفتـه می شـود. صـدای آنها صـدای زندانیان 
رسـمیت  بـه  بایـد  کـه  اسـت  پناهنـدگان  و 
محققـان،  و  نویسـندگان  شـوند.  شـناخته 
هنرمنـدان، فعـاالن سیاسـی و روزنامـه نگاران 
همچنـان بـه مـردان یـادآوری مـی کننـد کـه 
بـه نابـود کـردن نقشـها و اثـر زنـان در رونـد 

حقـوق زنـان و جنبـش کوردسـتان نپردازنـد. 
آنهـا اغلـب از رسـانه  های اجتماعـی و بسـیاری 
سیسـتم عامـل دیگـر بـه صـدای کسـانی کـه 
صدایشـان در داخـل کشـور بریده شـده اسـت 
تبدیـل شـده  اند. رسـانه  های اجتماعـی ماننـد 
فیـس بووک و تویتـر نیز کمک دهنـده بزرگی 
شـدند. انجمهـا و سـازمانهای غیـر دولتی زنان 
کـورد احـداث شـده   و بـه برگـزاری کنفرانـس 
پرداخته  انـد ازجملـه مرکـز زنـان کوردسـتان 
ڕۆژهه ڵاتـی  ژنانـی  )ناوه  نـدی   – ایـران 
گروهـی  آنـان  از  ای  عـده  کوردسـتان(.١4٧ 
کنفرانسـهای  و  دادنـد  تشـکیل  را  فیسـبوکی 
مربـوط به زنـان کورد اعدامـی را برگزار کردند. 
عـده ای به رسـاندن صـدا و وضعیـت زندانیان 
پرداختنـد.١4٨ از صدهـا تظاهـرات بـه عنـوان 
اسـتفاده  زندانیـان  نجـات  بـرای  ای  وسـیله 
بـه دیـدار گزارشـگران  کردنـد و در مـواردی 
حقـوق بشـر رفتنـد. از آن جملـه بـا گزارشـگر 
مخصـوص حقـوق بشـر سـازمان ملـل متحـد 
دیـدار کـرده و نگرانی خود را نسـبت بـه اعدام 
قریـب الوقـوع یک زندانی سیاسـی کـورد بیان 
کـورد  زنـان  حقـوق  کمیتـه  در   .١4٩ نمودنـد 
شـمالی  آمریـکای  کـورد،  ملـی  کنگـره  در، 
اطالعیه  هـای  بـه  زندانـی  زنـان  موضـوع   ١٥٠

بـه  مراسـماتی   ،١٥١ شـد  کشـیده  مطبوعاتـی 
یـاد آنـان تهیـه و تـدارک دیـده شـد، مسـئله 
تجـاوز بـه عنـف در مورد زنـان در کوردسـتان 
مقالـۀ  چندیـن  گرفـت،  قـرار  بررسـی  مـورد 
مطبوعاتـی را منتشـر کردنـد، برخـی از آنها در 
کمپیـن آموزشـی مانندآمـوزش زیـز آتـش ١٥٢ 
شـرکت کردنـد.١٥٣ بـرای گفتـن داسـتان زنان 
کـوردی در زنـدان ١٥4، بعضی از زنـان کورد در 
کمیسـیون زنـان سـازمان ملل متحـد ١٥٥ برای 
اولیـن بـار در تاریـخ، بعضـی با کارهـای هنری 
و چـاپ و نشـر کتـاب ١٥6 بـه ایـن امـر یـاری 
نگارنـده  آینـده  مطالعـات  بـرای  رسـاندند.١٥٧ 
و پژوهشـگران فمنیسـت، ایـن مبحـث بسـیار 

غنـی و جـذاب اسـت . 
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نتیجه گیری و مباحثه
زنـان کـورد در ایـران از قوانیـن ملی و مسـائل 
فرهنگـی در داخـل جامعـه خود رنج مـی برند. 
بـرای  نابرابـری دوگانـه  بـه عنـوان یـک  ایـن 
بـا  بایـد  ایرانـی  زن  یـک  اسـت.  کـورد  زنـان 
قانـون تبعیـض جنسـیتی مقابلـه کنـد. قوانین 
اسـالمی ایـران، زنـان را شـهروند درجـه دو در 
نظـر میگیرنـد. زندانیـان سیاسـی بی شـماری، 
از جملـه زندانیـان عقیدتـی، همچنـان تحـت 
مجازاتهایـی کـه توسـط دادگاه  هـای ناعادالنـه 
تحمیـل شـده بودند، هسـتند و یـک الیه دیگر 
را بـه ایـن موضـوع اضافـه می کنند، یـک فعال 
زن ایـران بایـد با تبعیض جنسـیتی و سـرکوب 
آزادی بیـان کنـار بیایـد و همچنیـن مـورد بی 
مهـری سیسـتم حاکم و غیر حاکم قـرار گیرند. 
زنـان در موقعیتهـای اجتماعـی -اقتصادی 
پاییـن و یـا زنـان از اقلیتهـای مذهبـی و دینی 
انـدازه از چنیـن تبعیضهـای قانونـی  از  بیـش 
رنـج مـی برنـد. بـا وجـود ایـن همه مشـکالتی 
کـه سـر راه زنـان بـوده اسـت، زنـان کـورد در 
نگذاشـتند.  باقـی  سـایه    زیـر  را  خـود  ایـران، 
ایجـاد گروه  هـای کاری، رشـد روحیـه سـاختن 
منطقـه ای خودمختـار، در مـوج اول، افزایـش 
مبـارزات زنـان و فعالیتهـای متقابـل فعـال در 
جریـان دوم، گفتگوهـای آزاد بـا زنـان خارج از 
کوردسـتان ایـران درموج سـوم و توجه زنان در 
دیاسـپورا در مـوج چهـارم، برخـی از ویژگیهای 
جنبـش زنـان کـورد در ایـران هسـتند. جنبش 
جنسـیتی باعث فروپاشـی حصارهـای مردانه و 
توتالیتاریسـم مرد و تابوهای سـنتی و فروریزی 
حصارهایـی کـه در هـر دو طـرف زنـان قـرار 
داشـتند و زنـان را ناعادالنه در کنـار حصارهای 
سـنتی و مذهبـی قـرار داده   بودنـد، شـده  اند. 

 مـوج بعـدی چیسـت؟ آیاروحیـه سـاختن 
دولـت ملـت جدیـدی بـه نـام کوردسـتان در 
کنارجنسـیت و گـره خوردن آنان بـه زنان توان 
بیشـتری مـی بخشـد؟ آیـا زنـان » بـی وطن« 
نسـل نـو، نیـازی بـه پیونـد بـا مـادران مبـارز 

بیننـد یـا بـه درماندگـی آموختـه  خـود مـی 
شـده قناعـت میکننـد؟ بـه نظرمیرسـد تاریـخ 
وزمان بهتریـن پاسخگوباشـند. تاریخ جمهوری 
کوردسـتان و سـالهای آخـر رژیـم شـاه، فضای 
دهه  هـای  در  منطقـه  در  تغییـرات  و  انقـالب 
زنـان  گرفتـن  نادیـده  بـرای  را  زمینـه  اخیـر، 
انقالبـی کـورد مهیـا کـرد. مشـارکت زنـان در 
روزهـای تاریخـی علیـه فرمان حجـاب اجباری 
١٩٧٩م.  ١٣٥٧ش/٨مـارچ  اسـفند  در١٧ 
راهپیمایـی تاریخـی مریوان از شـهرهای بزرگ 
گروه  هـای  زنـان،  مراکـز  ایجـاد  کوردسـتان، 
آموزشـی زنـان و کارگاه  هـای آموزشـی بـرای 
کمـک و بهبـود زخمیهـا، و مانـدن در اولیـن 
خطـوط تظاهـرات علیـه بـی عدالتی، نسـلی را 
ایجـاد کـرد کـه دیگـر نمـی توانـد در جنبـش 
تاریـخ کـورد حـذف شـود. بررسـی ایـن رونـد 
درازمـدت ضـروت بهـم گـره خوردگـی باورهـا 
از جملـه جنسـیت و  پایگاههـای اجتماعـی  و 
ملیت و الزاما دو نسـل چهل سـاله )١٣٥٧ه.ش/ 
١٩٧٩م.تـا ٢٠١٩م/١٣٩٨ش را نشـان میدهد. 
ایـن تغییرات ممکن اسـت سـختی مـوج بعدی 
جنبـش، کـه   بایـد اقـدام بـرای تعییـن نیـاز به 
تغییـرات اساسـی وحـل مسـئله بـی کشـوری 
موجـی  کنـد.  تسـهیل  را  باشـد،  کـورد  زنـان 
کـه عـدم گرایـش بـه سـمت نیـاز بـه تغییرات 
اجتماعـی و سیاسـی را کاهـش میدهـد. و در 
صورتـی که پژوهشـگران و رهبران جنبش زنان 
بـه درکـی جامـع از دیـدگاه اینترسکشـنالیتی 
برسـند، راههـای پیونـد خـوردن جنبـش ملـی 
و جنبـش برابـری خواهانـه زنـان رابیابنـد ١٥٨. 
آکادمیسـینها، کنشگران جنسـیت و زنان، گاها 
در اهمیـت ایـن تئـوری از ایـن هـم فراتـر می 
رونـد، جامعه  شناسـانی همچـون دکتـر »نیـره 
توحیـدی« معتقدند که یکـی از راهای ممانعت 
از »کشـیده شـدن حـرکات اجتماعـی به طرف 
خشـونت، تعصب کـور و درک های تک سـاحتی 
کنشـگران  کـه  اسـت  ایـن  ذات پندارانـه«  و 
آگاه »بـا دخالـت فمینیسـتی و اسـتراتژیک در 
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گفتمانهـا و جنبشـهای هویت طلبانـه ملی گـرا 
و چند وجهـی  میان برشـی  دیـدگاه  قوم گـرا،  و 
بخشـند«.١٥٩  ترویـج  را  }اینترسکشـنالیتی{ 
آدری لـورد ١6٠ تاکیـد مـی کنـد »شـما مجبور 
نیسـتید من)ماننـد من( باشـید تا مـا بتوانیم با 
یکدیگـر کنـار بیاییـم. من مجبور نیسـتم شـما 
باشـم تا تشـخیص دهم که جنگهای ما مشـابه 
هسـتند. آنچـه مـا بایـد انجـام دهیـم متعهـد 
شـدن بـه آینده  ای اسـت کـه می توانـد هر یک 
از طرفیـن را بـا توجـه بـه نقـاط قـوت هویـت 
فـردی خـود، بـه سـمت آن آینده بکشـاند و به 
منظورانجـام این کار، ما بایـد همزمان تفاوتهای 

همدیگـر و شـباهتهایمان را بپذیریـم.١6١
سـوالهای بسـیاری هنوز پابرجاسـت. سوال 
ایـن اسـت که آیـا زنـان در جنبش کوردسـتان 
ایـن  از  آیـا  و  تـا چـه حـد حضـور داشـته  اند 
حضـور آسـیب دیده  انـد یـا بـه شـکلی مثبـت 

تحـت تاثیـر قـرار گرفته  انـد. 
علیرغـم ایـن واقعیـت کـه زنـان کـورد در 
فعالیتهـای  و  سیاسـی  مشـارکت  بـا  مواجهـه 
خـود بـا موانـع زیـادی روبـرو بوده  انـد، تحقیق 
حاضـر نشـان مـی دهد کـه مشـارکت آنهـا در 
مبارزات و جنبشـهای کوردسـتان نتیجه مثبتی 
بـرای  رشـد و توسـعه و بـاال رفتـن درک آنـان 
از ضـرورت تالقـی میان جنسـیت فمینیسـم و 
ملیـت گشـته  اسـت. ایـن پژوهـش تـا حـدی 
تاثیـر و تاثـر هـر دو جنبـش و در هـم تنیدگی 

آنـان را نشـان داد. 
تـوان  مـی  عمیـق،  تحلیـل  و  تجزیـه  در 
دریافـت کـه علیرغم عواقب، تلفات و آسـیبهای 
سـالح در زندگـی زنـان، نقـض بیـن سـنت و 
نظـام پدرسـاالرانه و آزادی انتخـاب بـرای زنان 
کورد انجام شـده اسـت. اوال، ایشـان بـر توانایی 
افـراد متشـخص خـود در  بـا  برابـری زنـان  و 
جنبـش ملـی اصـرار کرده  انـد، که باعـث ایجاد 
احسـاس توانایـی و اعتمـاد بـه نفـس شـده  ، و 
زمینـه سـاز تقسـیم بنـدی زنان شـده   اسـت. 

ماهیـت  و  سـازمانی  سـکوالر  ایده  هـای 

جنبـش ملـی کـورد بـه عنـوان یـک جنبـش 
تاثیـر  کـرد.  کمـک  رونـد  ایـن  بـه  سـکوالر 
جنبشـهای آزادسـازی کوردسـتان بـر آگاهـی 
همیـن  بـه  و  شـود.  انـکار  توانـد  نمـی  زنـان 
ترتیـب، تاثیـری که زنـان خردمند  کـه به طور 
خسـتگی ناپذیـر مبارزه کرده اند  و زندگیشـان 
را از دسـت داده انـد، نمـی تواند نادیـده گرفته 
شـوند. به طـوری که ایـن رونـد  خوراکی برای 
از جنبـش کـورد در سراسـر جهـان  حمایـت 
مشـارکت  و  تحصیـالت  اسـت.  کـرده  فراهـم 
تغییـر  بـرای  اقتصـاد  و  سیاسـت  در  فعـال 
وضعیـت زنـان در کوردسـتان، طول می کشـد. 
سـخت اسـت کـه بـاور کنیـم کـه وضعیت 
زنـان کورددرایـران بـه زودی تغییرخواهد کرد، 
زمانـی که مـردان و زنان در برابرقانون مسـاوی 
نیسـتند، زمانـی کـه فرصت بـرای کل جمعیت 
کـورد ناامید کننده اسـت و حقـوق بنیادی آنها 
نقـض شـده اسـت. هنگامـی کـه مبـارزه بـرای 
حـل سـواالت ومسـئله پیچیـده جنسـیتی کـه 
به طورکامل سـاخته دسـت انسانهاسـت سخت 
اسـت. همانطورکـه سـیمون دوبـووار، ١٩4٩م./ 
زنـان  تاریـخ  »تمـام  اظهارداشـت:  ١٣٢٨ش. 
سـاخته دسـت انسـانها اسـت. همانطـور که   در 
آمریکا هیچ مشـکلی سیاهپوسـتی وجود ندارد، 
بلکه   مشـکل سفیدهاست؛ درسـت همانطور که   
ضـد یهودیـت یک مشـکل یهودی نیسـت، این 
مسـئله   هـم همابگونـه   اسـت؛ بنابراین مشـکل 
زن همیشـه   یـک مشـکل مردانـه   بـوده   اسـت. 
»١6٢ مشـکل و مسـاله زن کورد بـه خودی خود 
وجـود نـدارد اگر مسـئله فـارس، مـرد، اکثریت 

و مذهـب نبود. 
اگـر تمـام مـوارد فـوق امـکان پذیـر باشـد 
پیشـرفت جنـس دوم میسـر اسـت و مـی تواند 
صـورت گیـرد و شـکاف بزرگـی از عـدم وجـود 
انجمـن و مجمـع نمـی توانـد موضـوع و مقولـه 
مهمـی باشـد. اگر نهادهـای غیردولتی تشـویق 
شـوند کـه تامیـن کننـده   منابـع مالـی بـرای 
تبدیـل بـه یـک ابـزار بـرای آمـوزش زنـان و 
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تأثیرگـذاری بـر دولـت شـوند. 
از  گرفـت  نتیجـه  تـوان  مـی  نهایـت  در 
آنجـا کـه ایـن تحقیـق بـا اسـتفاده از »روش 
پژوهشـی انتخابی تحلیلـی – توصیفی )تحقیق 
اکتشـافی(« قصـد نداشـت پاسـخهای نهایـی و 
قطعـی را بـه سـواالت تحقیـق ارائه کنـد، صرفا 
بـه بررسـی همه جانبه و عمیـق موضوع تحقیق 
بـا سـطوح مختلـف » پرداخـت. قطعـا محققان 
و در واقـع نویسـنده از ایـن پژوهـش از تجزیـه 
و تحلیـل و بحـث در مـورد ایـن تحقیـق بـرای 
تحقیقـات آینـده اسـتفاده مـی کننـد.١6٣ قابـل 
توجـه اینکـه »تحقیـق اکتشـافی تحقیـق اولیه 
اسـت، کـه اسـاس تحقیـق قطعـی تر اسـت.« 

ایـن تحقیـق بـه تجربیـات و وضعیـت زنان 
کـورد در ایـران اشـاره می کند و بـه کل جامعه 
کـورد در منطقـه جغرافیایی ایـران تعمیم داده 
نمـی شـود. الزم بـه ذکر اسـت که ایـن مطالعه 
تنها بر اسـاس روشـهای توصیفی انجام شـده و 
از آنجایـی که تحقیقات بیشـتری الزم اسـت تا 
مشـخصه  های بیشـتری در مـورد ایـن جمعیت 
متنـوع را پیـش از نتیجـه گیریهـای عمومی به 
دسـت آوریـم. هـدف اصلی این مطالعه بررسـی 
چالشـها و مبـارزات جامعـه مورد مطالعه اسـت 

تا پاسـخ به تمـام سـواالت تحقیق. 
پژوهشـی  پژوهـش  ایـن  کلـی،  طـور  بـه 
را  ایـران  در  کـرد  زنـان  تجربیـات  اکتشـافی، 
مورد بررسـی و توصیف قرار داد و »به سـادگی 
سـواالت تحقیـق را بررسـی کـرد و زمینـه را 
بـرای تحقیقات بیشـتر باز گذاشـته اسـت.«١64

در  کـورد  زنـان  بـه حضـور  تحقیـق  ایـن 
امـور  در  آنـان  مشـارکت  مختلـف  مراحـل 
جامـع  رویکـردی  بـا  غیرسیاسـی  و  سیاسـی 
پرداخـت، بحـث و تحقیـق بعـدی بایسـت بـه 
علـل حضـور و عـدم حضـور آنـان حـل تعارض 
بحـران  از  رفـت  بـرون  راهکارهـای  یافتـن  و 
تعـارض و پسـا تعـارض از دیـدگاه خـود زنـان 
کـورد با رویکـردی  آنالتیک ١6٥ بپـردازد. محقق 
ایـن بخـش از کتـاب بـرای یافتـن راهکارها به 

جمـع آوری داده  هـا از متدولـوژی پیمایشـی و 
روش میدانـی بهره   خواهد گرفـت و از محققین 
عالقمنـد بـرای ایـن کار تحقیقـی دعـوت بـه 

دارد.  همـکاری 

صالحیت پژوهشگر
نویسـنده ایـن کار تحقیقـی، یـک فمینیسـت 
سـکالرکورد، فـارغ التحصیـل دکتـرا در زمینـه 
آموزشـی  سیاسـتگذاری  و  رهبـری  مطالعـات 
وی  اسـت.   ١66 کالیفرنیـا  ایالتـی  ازدانشـگاه 
همچنیـن دارای مـدرک کارشناسـی ارشـد در 
رشـته حقـوق بیـن الملل اسـت جایی کـه او بر 
»پیشـرفت حقـوق زنـان و نقـش سـازمان ملل 
متحـد« تمرکـز داشـت. دکتـر فـالح نویسـنده 
دههـا مقاله پژوهشـی وفرهنگی بوده و مصاحبه 
هایـی در همین خصوص در رسـاناهای مختلف 
فارسـی ،کـوردی و انگلیسـی داشـته و مقـاالت 
وی در ژورنالهـای آمریکایـی بـه چـاپ رسـیده 
اسـت. یکـی از آخریـن آثـار وی چـاپ  کتـاب 
درسـی دانشـگاهی بـه زبـان انگلیسـی تحـت 
عنـوان »چالـش هـای یادگیـری دانـش آموزان 
توانخـواه بـا نیازهـای ویـژه/ اسـتثنایی متعلـق 
متفـاوت«  و  متنـوع  زبانـی  و   فرهنـگ  بـه  
)٢٠٢٠م./١٣٩٩ش.(١6٧ مـی باشـد. او بـه طـور 
گسـترده ای بـا زنـان کـورد در همـه کشـورها 
در ارتبـاط اسـت و ریاسـت چندیـن کنفرانـس 
مختلـف  درکشـورهای  را  زنـان  المللـی  بیـن 
برعهـده داشـته اسـت، ماننـد اولیـن کنفرانس 
بیـن المللـی زنان کـورد بـرای صلـح و برابری، 
کنفرانـس زنـان و فرهنگ زندگی، نـه مرگ و... 
دکتـر فالح یکـی از اعضای بنیانگـذاری کمیته 
ملـی زنان سـازمان ملل و در حال حاضر سـفیر 
حسـن نیت زنان سـازمان ملل -انجمـن آمریکا 
شـاخه لـوس آنجلس ١6٨ اسـت. ثریـا در احداث 
چندیـن سـازمان غیـر انتفاعـی بـرای حقـوق 
از  اسـت  داشـته  بشـر دسـت  و حقـوق  زنـان 
جملـه دبیرسـازمان غیـر انتفاعـی زنـان جهانی 
بـرای زندگـی ١6٩  بـا مجـوز رسـمی کالیفرنیـا 
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در زمینـه پیشـرفت حقـوق زنـان. آشـنایی وی 
بـه چند زبـان و چارچوبهـای تاریخـی و نظری 
تقاطـع جنسـیت، ملـت، طبقـه، کمـک زیادی 
در گـردآوری داده  هـای تحقیقاتـش مـی کنـد. 
بـرای آشـنایی بیشـتر بـه بـالگ رسـمی وی 

شـود.١٧٠ مراجعه 
نگارنـده این تآلیـف را به زنان کـورد ، آنان 
کـه  نقطـه میان بـرش و گره گشـای مبـارزات  

جنسـیت و ملیـت انـد تقدیـم می کند
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مقاله پیش رو در صدد بررسی رابطه ی بین 
كارگزاری زنان در پیشبرد منافع گفتمان مردساالری 
است. درواقع زنان پیاده نظام و نیروی پیش برنده ی 
این گفتمان هستند. گفتمان مردساالری با تكرار 
كلیشه های زبانی متعدد، سعی می كند موقعیت 

فرودستی زنان را با كارگزاری و كنشگری خودشان 
تثبیت كند. 

نقش زنان در بازتولید گفتمان مرد ساالری   

هیواڕۆژههالت
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مقدمه و طرح مسله
بارزترین شکاف جهان  شکاف جنسیتی 
اجتماعی کنونی است. شاید در نگاه اول 
تفاوت های  پایه ی  بر  شکاف جنســیتی 
جســمی امری طبیعی جلوه نماید، ولی 
زمانــی که نوعی رویکــرد و گفتمان بر 
مبنای این شکاف تولید شده و امتیازات 
متعددی برای مــردان در نظر گرفته و 
مردان را در موقعیت فرادست قرار داده، 
این شــکاف از ســطح تفاوت های ناب 
بیولوژیک گــذر کرده و جریــان تاریخ 
را تغییرداه اســت. گفتمان مردساالری 
از طریق خلق معانــی زنجیره ای و دال 
محوری » نابرابری ذاتی« مردان با زنان، 
فضای ســلطه و هژمونی خــود را پدید 
می آورد. هژمونی ایجاد شــده از طریق 
نهادهای اجتماعی، سیاســی و اقتصادی 
بــه صورت عینی تحقق یافته و در قرون 
متمــادی تــداوم یافته اســت. گفتمان 
مردساالری تمامی فرصت های الزم برای 
دســتیابی به قدرت، ثروت و پرستیژ را 
در درون و بــرون خانــواده برای مردان 
فراهم کرده و بدین ترتیب بازتولید خود 
را بــرای قرون متمادی تــا عصر حاضر 
تضمین کرده است. گفتمان مردساالری 
با بدیهی و طبیعــی جلوه نمودن نقش 
مادری، زنــان را در نهاد خانواده محدود 
کرده و با سؤاســتفاده از محدودیت های 
بیولوژیک زنان به ویژه در فرزندآوری و 
قدرت  فرزندان، ساخت  مستمر  مراقبت 
فراگیــر خــود را در حــوزه خصوصی، 

عمومی و نهاد دولت برپا کرده است. 
»فوکــو« مفهوم گفتمان را به عنوان 
روش جدیــدی بــرای تحلیــل جهان 
اجتماعی و پدیده های تاریخی- اجتماعی 
ارائه نمود. گفتمان کلمه کلیدی کارهای 
فوکو اســت. مهمتریــن مفهوم فوکو در 
انجــام پژوهش، گفتمــان )و نه جامعه( 

است که از طریق آن به صورت بندیهای 
گفتمان ها  و »تأثیرات آنها بر امر واقع« 
می نگــرد. امــا او در دو مرحلــه عمده 
روش شــناختی اش این مفهوم را به یک 
معنا بکار نمی برد. در دیرینه شناســی، او 
بر بعد درونی گفتمان متمرکز می شود و 
به بررســی عناصر غیرگفتمانی عالقه ای 
نشان نمی دهد. اما در تبارشناسی، به یک 
نگاه کالن می رسد که طی آن، تفاوت های 
گفتمانی و غیر گفتمانی بی اهمیت شده 
و آنها ذیل مفهوم گفتمان ها به هم گره 
می خورند.)حاجلی، ١٣٩٥: 6٥( فوکودر 
تبارشناسی موضوع گفتمان را به عنوان 
یک عامــل تعیین کننده تام رها کرده و 
با وارد کردن مفهوم قدرت به دســتگاه 
نظری خــود، بین گفتمان و قدرت قائل 
بــه نوعی رابطــه دیالکتیک می شــود. 
در بخش عمــده ای از آثــار فوکو همه 
تعامالت و هویت هــای اجتماعی نتیجه 
فرایند دیالتکیک قــدرت و گفتمان در 
نظر گرفته می شــود که تا حدود زیادی 
صبغه ی انتقادی رویکــرد فوق را تحت 

تأثیر قرار می دهد.
تحلیل گفتمان انتقادی با بهره گیری 
از میــراث فکری فوکو تــالش می کند 
بــر طبیعی انگاری نظم رایج و مســتقر 
غلبــه کند. تحلیــل گفتمــان انتقادی 
تــالش می کند بــا غیر طبیعــی جلوه 
دادن کردارهــای گفتمانــی، ســطوح 
مختلــف و نامرئی درهم تنیدگی آن را با 
ساختارهای سیاســی- اجتماعی بر مال 
کند. در تحلیل انتقادی سویه های پنهان 
متن یا کردارهای اجتماعی قابل دریافت 
اســت. »فرکالف« از اندیشمندان اصلی 
تحلیل انتقادی گفتمان معتقد اســت : 
»در تحلیل گفتمان، برخی بازنماییهای 
ایدئولوژیکی، چنــان طبیعی جلوه داده 
می شوند، که در ا کثر تحلیل ها، بازنمایی 



ایدئولوژیک آنها مغفول می ماند. فرکالف 
همچنین میان ساختارهای خرد گفتمان 
کــه در زبان و ویژگی های زبانی جلوه گر 
می شــوند و ســاختارهای کالن جامعه 
اجتماعی)،  ســاختارهای  و  )ایدئولوژی 
قائل بــه گونه ای مناســبت دیالکتیکی 
اســت. او بر این نکته تــأ کید می کند 
جامعه،  ســاختارهای کالن  هرچند  که 
تعیین کنندۀ ســاختارهای خرد گفتمان 
هســتند، اما ســاختارهای گفتمانی نیز 
به نوبه خود ســاختارهای ایدئولوژیک و 
گفتمانی را بازتولیــد می کنند. بنابراین 
یکی از تفاوت هــای مهم نظریه فرکالف 
در مقام نماینده تحلیل گفتمان انتقادی 
با دیگــر نظریه های تحلیل متن، در این 
نکته نهفته اســت کــه در روش تحلیل 
گفتمان انتقــادی، گفتمان با کارکردی 
دوســویه، هم پدیده ای برساخته است و 
هم ســازنده. در رویکرد تحلیل گفتمان 
انتقادی، با فرض این که بین متن، کنش 
گفتمانی و ساختارهای اجتماعی، رابطه 
پیچیده ای برقرار اســت، متن به صورت 
همــه جانبــه تحلیل می شــود تا نحوۀ 
عملکــرد زبان در فرایندهــای گفتمانی 
کشف شود و در این مسیر برداشت های 
سطحی و ســاده انگارانه در مورد ارتباط 
میان متن و جامعه کارآمد نیســت« .) 

قهرمانی و علوی        طلب، ١٣٩٨: ١٧(
گفتمانــی  مردســاالری  گفتمــان 
اســت برآمده از شــرایط ســاختاری و 
غیرگفتمانــی و درواقع برســاخته این 
شــرایط اســت. این گفتمان در جوامع 
کمتر توســعه یافته با عمق بخشی خود 
و همچنین نهادســازی گسترده توانسته 
است برای قرون متمادی گفتمان غالب 
باشد. اینک گفتمان غالب و مسلط بوده 
و در حال زایندگــی و بازتولید خود در 
اشــکال مختلــف اســت. گفتمان ها در 

حالت عام حد و حدود و مرزبندی خود 
را مشــخص کرد و با »غیریت« سازی، 
تقابل هــای دوگانه ی زبانی در ســاحت 

عینی را محقق می سازند.
زنان ایرانی و بــه تبع آن زنان کورد 
در موقعیــت حســاس و بحرانی گرفتار 
آمده اند. بــا وجود تغییــرات فرهنگی- 
اجتماعــی در ممالــک توســعه یافته و 
ظهور مکاتب و گفتمان های زنان، با این 
حال زنان ایرانی همچنان در ســیطره و 
هژمون گفتمان مردســاالری قرار دارند. 
با تغییرات گفتمانی  این گفتمان همراه 
و غیر گفتمانی، اســتراتژیهای ســلطه 
را نوســازی کرده و مجال بازاندیشــی 
بــه زنــان را نمی دهد. با وجــود تأکید 
گفتمان گرایــان بر تکثــر نقاط قدرت و 
وجود پتانســیل  بالقــوه مقاومت، زنان 
ایرانی هرگز نتوانســته اند به آگاهی الزم 
جهت شــناخت وضعیت بحرانی خود و 
طراحی گفتمان جایگزین دســت یابند. 
هرچند الیه هایی از زنان تحصیل کرده و 
طبقه متوسط در صدد سازماندهی زنان 
در قالب تشــکل ها و ان جی اوهای زنانه 
جهت پیگیری مطالبات خود هســتند، 
با این وصف این فعالیت ها بسیار جزئی، 

سطحی و ناکارآمد هستند.
مقالــه پیــش رو در صدد بررســی 
رابطه ی بین کارگزاری زنان در پیشبرد 
منافع گفتمان مردساالری است. درواقع 
زنان پیاده نظام و نیروی پیش برنده ی این 
با  مردساالری  گفتمان  گفتمان هستند. 
تکرار کلیشــه های زبانی متعدد، ســعی 
می کنــد موقعیت فرودســتی زنان را با 
کارگزاری و کنشــگری خودشان تثبیت 

کند. 

مناسبات کاالیی؛ کاالیی انگاری زن
کاال نوعی هســتی عینی و مادی است 
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کــه یکــی از نیازهای متنوع انســان را 
برآورده می کند و برای به دســت آوردن 
آن بایــد بهــای آن را پرداخت کرد. در 
بحــث کاال انگاری زنان، زنــان همچون 
کاالیی جنســی تلقی می شوند که نقش 
فراهم کردن لذت جنســی مردان و در 
واقع جنس مخالــف را فراهم می کنند. 
بــا این وصف، موجودیت زن در حد یک 
موجودیت کاالی مادی تقلیل پیدا کرده 
و از ساحت انســانی- روانشناختی طرد 
می شود. در این حالت زنان صرفا، همچون 
موجودیتی برای ارضای امیال جنســی 
جنس مخالف در نظر گرفته می شــوند. 
در این فضای گفتمانی جنسیت مخالف 
بودن،  بیانگر تفاوت جنســیتی نیست، 
در واقــع این نگره دوآلیتــی، زنان را از 
جایگاه دومی خود هم طرد کرده و آنها 
را جزو مایملــک مردان قرار داده و او را 
مجاز می کنــد نوع کارکرد و نوع مصرف 
کاالی را خــود انتخاب کند. در گفتمان 
مردساالری، روابط و شیوه تعامل دوران 
ماقبل مــدرن به طور مــداوم در حال 
بازتولید اســت. زنان در ساحت و فضای 
کژ مدرن ایرانی در چارچوب و مناسبات 
فرهنگی- اجتماعی کنیزگی قرار دارند. 

و جهان  گفتمان مردساالری دورنما 
فکــری زنــان را دچار انســداد کرده و 
تالش می کند تشــکیل خانواده جدید و 
اســتقالل کذایی آنها را به مانند رویایی 
دســت نیافتنی بــه تصویــر بکشــد. بر 
همین اســاس،  زنان کورد در چارچوب 
مناسبات ماقبل مدرن در رویای ورود به 
نهاد خانواده فرزندزایی یا جدید هستند. 
)خانواده فرزندزایی، حالتی است که در 
آن دو نفــر از خانواده جدا می شــوند و 
تشکیل یک زندگی جدید می دهند و پس 
از تشــکیل زندگی تازه و خانواده جدید، 
صاحب فرزند می شوند که این خانواده را 

فرزندزایی می نامند.( زنان کورد از همان 
عنفوان جوانی فرایند اســتحاله سوژگی 
خود را رقم می زنند. گفتمان مردساالری 
سنتی با برجسته ســازی مبحث ازدواج 
آن را بــه یک رویای دیرینه زنان تبدیل 
می کند. مردان کماکان در موقعیت برتر، 
وطیفه رتق و فتق امورات مهم خانواده و 
در مرتبه باالتر جامعه را بر عهده داشته 
و زنان باید منتظر »سوار بر اسب سفید« 
رویاهای خــود و رفتن بــه خانه بخت 
باشــند. دال »مهریــه«  و حق و حقوق 
شرعی زنان از مهمترین دال های شناور 
گفتمان مردســاالری ســنتی محسوب 
می شوند. این دال زمینه را برای کاالیی 
شدن و قیمت گذاری زنان فراهم می کند. 
زنان کورد در فرایند کاالیی شــدن 
خود و تداوم این وضعیت نقش بســیار 
مهم و برجســته ای دارند. زنان کورد در 
فرایند کاالیی انگاری خــود، در وهله ی 
اول سعی می کنند با نگهداشت جذابیت 
جســمی همواره بازار را پویا نگه دارند. 
بــرای نگهداشــت جذابیت خــود و در 
رقابت با سایرین مجبور هستند، همیشه 
بر اساس نوع ســلیقه ی مشتریان خود 
عمل کنند. عالوه بر این، حضور در نقاط 
»دســترس« هم اهمیت ویژه ای دارند. 
پرســه زنی در بازار یکی از مکانیسم های 
اساســی برای در معــرض ارزیابی قرار 
گرفتن است. در این حالت زنان با حضور 
در مکان هــای مهم بازار نظیر پاســاژ ها 
و کافه هــای مــدرن، موجودیت کاالیی 
خــود را در معرض دید مشــتریان قرار 
می دهند. زنان ایرانی به شکل عام برای 
حضور شــکیل و زیبا در مجامع عمومی 
) یا بازار( ســالیانه مبلغ بســیار باالیی 
را پرداخــت می کنند. بر اســاس آمارها 
ایران یکی از بزرگتریــن بازارهای لوازم 
آرایش در جهان است. »با استناد به آمار 



مقاله ای علمی که در سال ٢٠١6 منتشر 
شده، ایران یکی از کشورهای پیشرو در 
مصرف محصوالت آرایشی و بهداشتی در 
منطقه خاورمیانه و آفریقا بوده و با حجم 
بازاری در حدود چهار میلیارد دالر یکی 
از هفت تا ١٠ کشور اول در حوزه مصرف 
لوازم آرایشی در دنیا اعالم شده است.« 
اقتصاد آنالیــن، ١٣٩٧( »خبرگزاری   (
رویترز بــا بیان اینکه ایــران بزرگترین 
آرایشــی در خاورمیانه  بازار محصوالت 
به  فرانسوی  نوشت شــرکت های  است، 
دنبال افزایش حضور در ایران هســتند« 
)سایت مشــرق، ١٣٩٥( زنان ایرانی به 
طور مســتمر در تالش برای حفظ ظاهر 
و ایجــاد تعادل در بازار هســتند. البته 
مردان هم به عنوان مشــتری این کاال، 
چه در قالب تملک دایمی چه روابط غیر 
رســمی، حضور فعال در این بازار دارند. 
با ایــن تفاوت که خریدار این بازار نوعی 
خصلت انحصاری برای خود قایل بوده و 
طرف مقابل را از موجودیت انسانی تهی 

می کند. 
با گســترش تکنولوژی های ارتباطی 
و عمومی شدن دسترسی به شبکه های 
اجتماعی مجازی، فضــای دیگری برای 
نمایش زنان در مناسبات کاالیی فراهم 
شــد. گرفتن »الیک« و افزایش »فالور« 
نوعی دیگــر از برند جذابیت و مقبولیت 
کاال محسوب می شود. بر اساس آمارهای 
رســمی زنان و جوانان بیشترین حضور 
را در اینســتاگرام دارند. )اقتصاد آنالین، 
٩٧( برخی از زنان بــرای گرفتن الیک 
بیشتر به معنای عالمت و برند مقبولیت، 
روزانه ســاعات متمادی و طوالنی را در 
این فضا ســیر می کننــد. گرفتن الیک 
نیازمند متفاوت بودن اســت. بر همین 
اســاس« گروهی از زنــان به این جهت 
فضای مجازی را برمی گزینند که به نوعی 

آن را ابزار بــه روزبودن تلقی می کنند و 
در واقع، با این نوع مشــارکت در فضای 
مجازی و عضویت در گروههای گوناگون 
احساس پیشرفته بودن و همسو بودن با 
جریان مــد در جامعه را در خود تقویت 

می کنند.« )کفاشی و جلیلی، ١٣٩٥(
از گذشــته های دور و بــا توجــه به 
محدویت شــدید حضور زنان در حوزه 
عمومــی، مراســمات عروســی، یــک 
نمایشگاه اساسی برای انتخاب زن آینده 
تلقی می شد. ) البته هنوز هم این کارکرد 
خود را حفظ کرده اســت( در این گونه 
مراســمات دختران این شــانس را پیدا 
فیزیکی  فاصله  نزدیکترین  می کردند در 
مشــتری قرار گرفته و توافقات اولیه را 
انجام دهند. در بافتار و ســنت گفتمانی 
ماقبل مدرن تمام پرکتیس های گفتمانی 
در جهت حفظ کلیت گفتمانی استعالیی 
مرد ساالری اســت. در حین مراسمات 
عروسی، دختران جوان در رقص گروهی 
شــانس مواجهه و رخداد نهایی را پیدا 
می کردند. سبک های کنشی متعددی در 
رقص گروهی مردان و زنان کورد وجود 
دارد که متضمن منافع مردان اســت با 
این حال به دلیــل پنهان بودن ذهنیت 
حاکم بر آن، زنــان کمتر موفق به نفوذ 
به الیه های زیرین آن می شوند. در رقص 
گروهی دختران و پســران شانه به شانه 
هم قرار می گیرند .در حین رقص گروهی 
زمانــی که مــردی در کنار زنــی قرار 
می گیــرد، مرد حق خروج از دایره رقص 
را ندارد، در حالیکه زن می تواند این کار 
را بکند. علیرغم تلقی زن در برخورداری 
از نوعی حق، این مردان هســتند که از 
جذابیت های جنســی وی لــذت برده، 
نسبت به ســوژه مورد معامله اطالعات 
اولیه را جمــع آوری کــرده و مقدمات 
معامله نهایی را در جلســه خواستگاری 
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فراهم می کنند. 
  مهریه باال بیانگر قیمت بیشتر یک 
زن بــوده و بر همین مبنــای موقعیت 
بهتری در آینده کســب می کنند. مهریه 
بــاال نشــانگر مرغوبیــت و اصالت کاال 
می باشد. در ســوی مقابل زنان با مهریه 
پاییــن، همچون اجناس دســت دوم و 
بنجل به حســاب می آینــد. چانه زنی 
مردان در جلســات خواستگاری شرایط 
کاالیــی و بــازاری را بازنمایی می کند. 
گاهی اوقات این جلســات ســاعت ها به 
دارازا کشــیده و بعضا در پایان جلسه با 
توجه به نارضایتی طرفین، ممکن است 
معاملــه ای هم صورت نگیرد. در پشــت 
پرده ایــن معامالت خود زنــان حضور 
دارند. بر خالف روند کلــی این فرایند، 
اینجا خود زنان هم نقش مشــاوره ای به 
مــردان را بازی می کننــد. دختری که 
موضوع  معامله است با برشماری اوصاف 
و تواناییهــای )اکثرا جسمی-جنســی( 
و با مقایســه خود با هم ســن و ساالن 
خود، مردان مالک اولیه خود)پدر( را به 
داده های دست اول برای جلسات معامله 

آماده می کند. 
دال و مفهوم »ترشــیدگی« زنان از 
دیگر دال های شــناور مناسبات کاالیی 
زنان است. این مفهوم با وجود تولید آن 
از ســوی گفتمان مردساالری، بیشتر از 
سوی زنان در مناسبات کنشی-گفتگویی 
روزانه به کار می رود. ترشیدگی به معنای 
از دســت رفتن اصالت کاال و فرسودگی 
آن است. دختران ترشیده از دایره سنی 
اصلی ازدواج و جذابیت جسمی-جنسی 
دور افتاده و چه بسا هرگز مشتری پیدا 
نکــرده و برای همیشــه در خانه پدری 
بمانند. دختران ترشــیده روزانه بارها از 
ســوی مادران و خواهــران جوان با این 
برچسپ شنیع بازخوانی شده و چه بسا با 

تداوم سرکوفتگی  دچار انواع بیماریهای 
روانی شده و به طور کلی طرد می شوند. 
مــادران در محاورات روزانــه یکدیگر را 
بــرای ازدواج دختران تشــویق کرده یا 
ازدواج دختران خود را فخر قلمداد کرده 
و دختران ازدواج نکرده را شایسته ترشی 

انداختن می دانند. 
مالــکان اولیــه دختــر یــا خانواده 
راهیابــی:  )خانــواده  »راهیابــی« 
خانواده ایســت که شخص در آن به دنیا 
می آید و در آن بر شــخص نام می نهند، 
فــرد شــخصیت و هویــت می پذیرد و 
اجتماعــی می شــود( در پرکتیس های 
کنشی-گفتاری روزانه، به طور آشکاری 
از مفهوم »مشــتری« برای خواســتگار 
دختــران خــود اســتفاده می کنند. در 
واقــع، دختران بعــد از تقالهای فراوان 
در نمایش داشــته های خود، در انتظار 
مشتریان خود به ســر می برند. با وجود 
تمایــل آنها بــه فرد خاصــی، گفتمان 
مردســاالری بــه او اجــازه نمی دهد به 
عنوان عامل وارد معامله شــود. در این 
بافتار فکری مشتری و درخواست کننده 
در جایگاه برتر قرار دارد و قدرت انتخاب 
دارد، بنابرایــن هرگز به دختران یا زنان 
اجازه جابجایی موقعیت داده نمی شــود. 
این نظم گقتمانی برای حفاظت از منافع 
خود، کلیشه های متعدد زبانی را تولید 
می کند. زنانی که شجاعت شکستن این 
پوســته گفتمانی را به خود می دهند به 
عنوان اجناس بنجلی تلقی شده)حتی از 
سوی خود زنان( که قصد فریب مشتری 
را دارند. بــه همین دلیل دختران جوان 
کمــاکان باید در حالت انفعال محض در 
انتظار مانده و به رویاهای دوردست خود 

بیندیشند.
مناسبات تجاری- کاالیی بازار ازدواج 
از مناسبات کاالیی بازار هم متأثر است. 



رکود بازار عمومی کاال بــر بازار ازدواج 
هــم تأثیر گذاشــته اســت. هنجارهای 
حاکــم بر مهریه زنــان و حق و حقوقی 
که مــردان آن را از الطاف خود به زنان 
تلقــی می کنند، به ویــژه تعیین مقادیر 
طــال، و گرانی این کاال در بــازار، باعث 
رکود اساســی بازار ازدواج شــده است. 
بررسی  آمار ازدواج ها نشان می دهد، هر 
سال تعداد ازدواج ها به دلیل گرانی طال 
و مقدمات ازدواج کاهش می یابد. »آمار 
های ارایه شده نشان می دهد که درصد 
تغییرات ازدواج در سال ١٣٩٧ نسبت به 
سال ١٣٨٧ حدود ٣٧/6 درصد تغیرات 
منفی داشته است؛ این در حالی است که 
جمعیت افراد در ســن ازدواج در کشور 
بیشــتر شــده اند در حالی که در همین 
زمان طالق ٥٨/٣٢ درصد تغیرات مثبت 
داشته است که نشــان از روند کاهشی 
ازدواج و افزایشی طالق در کشور هست 
که بســیار نگران کننده است. همچنین 
یافته های آماری نشان می دهد که نسبت 
طالق به ازدواج از ١٢/٥ درسال ١٣٨٧ 
به  ٣١/٧٧ در سال ١٣٩٧ افزایش یافته 
است که نشــانه بدتر شدن این شاخص 
تسنیم،  )خبرگزاری  اســت.«  کشور  در 

)١٣٩٨
خصوصی  محافل  گفتگوهای  تحلیل 
و عمومی زنان نشان می دهد که دختران 
از نبود خواســتگار و در واقع مشــتری 
»امروزه  گــزاره  نگرانی می کنند.  اظهار 
شــوهر گیر نمیاد«  نشــانه عینی رکود 
در بازار ازدواج اســت. گفتمان مردساالر 
با راندن و درگیر کردن زنان با مســئله 
ازدواج، مجــال عبور از ســاحت کاالیی 
را از زنــان گرفته اســت. همچنین زنان 
و دختــران جوان با تعمیــق آمیخنگی 
این ســاخت، مجال  در  ذهنی-عینــی 
بازاندیشی و خودآگاهی را از خود گرفته 

و در راســتای منافــع گفتمانی مردان 
حرکــت می کنند. تکرار زیاده از حد این 
گزاره باعث تعمیم آن در ســطح باالیی 
شده و جایگاه مشتری را ارتقا داده است. 
در محــاورات روزانه بین مــردان بارها 
شنیده می شود که برای هر مردی صدها 
مورد)عبارت دقیق تر کاال( وجود دارد و 
نگرانی در این زمینه وجود ندارد. این امر 
تعادل و همســنگی بازار را به هم ریخته 
و چه بســا زنانی با تحصیالت و موقعیت 
برتر حاضر به ازدواج با مردانی در مراتب 

پاینن تر می شوند.
مناسبات قدرت؛ اعمال قدرت بر بدن

در دســتگاه های نظری گفتمانی به 
خصوص رویکرد فوکو که یک دســتگاه  
نظــری پایه بــرای مباحــث گفتمانی 
محســوب می شــود، قــدرت از معنای 
کالســیکی آن دور می شــود. در ایــن 
رویکرد قدرت واجد سلسله مرتب از باال 
به پایین نیســت. قدرت جایگاه خاص و 
نهادی نــدارد و در تمامی ارکان زندگی 
اجتماعی جاری اســت. قــدرت در این 
معنا، دوگانه ی فرادست/ فرودست تولید 
نمی کنــد. بر همین مبنــا بین قدرت و 
معرفــت/ ذهنیت یک رابطــه دیالتیکی 
وجــود دارد. در مباحث گفتمانی قدرت 
همواره در سایه »غیریت سازی« و تولید 

نقاط مقاومت معنی پیدا می کند. 
به  معتقــد  مردســاالری  گفتمــان 
»نابرابری ذاتی« بین زن و مرد اســت و 
تالش می کند اشــکال پیچیده سلطه را 
در قالب زبان تولید کند. همه میدان های 
اجتماعــی به تعبیــر بوردیــو علیرغم 
تعارض با سایر میدان ها از نوعی تعارض 
گفتمان  هســتند.  برخوردار  هم  درونی 
برای پیشبرد استراتژی های  مردساالری 
پیچیده قــدرت بــه کارگزارانی ماهر و 
کارکشــته نیاز دارد. علیرغم تصور رایج، 
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کارگزار و عامل پیشــبرد استراتژی های 
اعمال قدرت در درون خانواده خود زنان 
هســتند. گفتمان مرد ساالری در ابتد با 
برساخت نوعی از هویت ویژه برای زنان، 
»سلطه« را در ذهنیت زنان درونی کرده 
و آنها را چون ابزاری برای پیشبرد اهداف 

خود به خدمت می گیرد. 
گفتمان مردســاالری با اســتراتژی 
از شــکل گیری  مانع  »جامعه پذیــری« 
هویــت متمایز ولی همســان)به لحاظ 
حقوقی همســان با مردان( زنان شده و 
بدین وسیله سعی می کند وضع موجود 
را حفط کند. حفــظ وضع موجود برای 
اســت.  ایده آل  یــک وضعیــت  مردان 
جامعه پذیــری یک فراینــده پیچیده و 
چندگانه اســت که کارگــزار اصلی آن 
خود زنان هســتند. در واقــع خود زنان 
مانع از توزیع مجدد و تغییر مناســبات 
علیرغم  هســتند.  درون نهــادی  قدرت 
تأکید پارادایــم گفتمان بر توزیع متکثر 
قدرت در نقاط مختلف جهان اجتماعی، 
باید اذعان کرد توزیــع قدرت در درون 
خانواده به عنوان مهمترین میدان تعامل 
زنان و مردان، کامال انحصاری در اختیار 
مردان بــوده و کنترل همــه ی امور از 
باالبه پایین است. همانطور که گفته شد 
گفتمان مردســاالرانه با توسل به فرایند 
جامعه پذیری حالت دوگانه توزیع قدرت 
در میــدان خانــواده را حفــط می کند. 
زنان  جامعه پذیــری  اصلی  کارگــزاران 
و یــا در واقع مادران هســتند. گفتمان 
غالــب از کارگزرانش می خواهد نســلی 
بر اســاس ارزش هــا و هنجارهای غالب 
جامعــه تربیت کند. بدیــن ترتیب زنان 
در چرخه ای معیوب گرفتار انتقال بخش 
عمــده ای از منظومه ارزشی-شــناختی 
مردانه قرار می گیرند که بر تدوام سلطه 
علیه زنان کمک کند. زنان، باید پسرانی 

رشــید، شــجاع و کارآمد برای تصدی 
مشــاغل مهم جامعه و نقش اقتدارطلب 
)نه اقتــدار پذیر( پدری تربیت کنند. در 
ســوی مقابل باید دختــران را در قالب 
موجوداتی عاطفی، حســاس و مهربان و 

مادرانی صبور پرورش دهند. 
مناســبات قــدرت هرگــز مجــال 
شــکل گیری »کنش ارتباطی« را فراهم 
نیازمند  ارتباطــی  کنــش  نمــی آورد. 
آزادی نســبی کنشــگران در بیان آرا و 
عقاید خود اســت. مردان با کلیشه های 
مختلــف مجالی برای اندیشــه ورزی به 
زنان نمی دهند. گزاره کلیشــه  ای »زنان 
توان اســتدالل منطقی و تصمیم گیری 
کالن را ندارند« در ناخودآگاه زنان چنان 
تعمیق شــده کــه آن را همچون تقدیر 
و سرنوشــت محتوم خــود می پندارند. 
نشــان  زنان  روزانه  دیالوگ های  تحلیل 
می دهد که آنها داوطلبانه این ایده قالبی 
و تصور کلیشــه ای را پذیرفته اند و کمتر 
رغبتی برای درگیری در مســائل کالن 
نشــان می دهند. زنان به این دلخوشند 
که مردانشــان بــه آنها اجــازه داده اند، 
دکوراسیون منزل، چیدمان وسایل داخل 
خانه و نوع کابیت آشپزخانه متناسب با 
سالیق آنها انجام شــود. در حالیکه این 
نوع آزادی دقیقا فروکاهش نقش آنها به 
تنظیمات عینی درون خانه بوده و زمینه 
بیشــتر برای دور کردن آنها از ســاحت 
تصمیمــات کالن و بــزرگ فراخانواده 
و حــوزه عمومی اســت. حتی در جهان 
متمــدن، آزادیهای گســترده و ظاهری 
زن هرگز  ماهیت یک نوع آزادی واقعی 
را نداشته و گســترده تر شدن کنترل بر 

ذهن و جسم زنان است. 
در گفتمــان مردســاالری بدن زنان 
محملی برای اعمال قدرت مردان است. 
در ادامه ســعی خواهم کــرد این اعمال 



قدرت را از ســه زاویه با کارگزاری زنان 
بررســی کنم. مردان در جامعه سنتی ما 
به طور مستمر برای تثبیت قدرت خود 
در مقابــل زنان در درون نهاد خانواده یا 
میدان خانواده مرتکب خشــونت خانگی 
می شــوند. آنها در موقعیت های مختلف 
بدور از یک کنش ارتباطی انسان محور،  
با وارد آوردن لطمات و جراحات جسمی 
اعمال قدرت از باال بــه پایین را تثبیت 
می کنند. مردان در این فرایند، نابرابری 
ذاتی و موقعیت برتر خود را در پیشــبرد 

اهداف به زنان گوشزد می کنند.
 بیشــترین شکل خشــونت به زنان، 
خانگی(  پنهان)خشــونت  خشونت های 
اســت، زیرا بسیاری از زنان به دالیلی از 
جمله شرم و حیا و حفظ آبرو از ابراز آن 
خودداری می کنند. آنچه ضرورت توجه 
به این مســئله را جدی تــر می کند آن 
است که اعمال خشونت علیه زنان عالوه 
بر تأثیرات مضــر بر زندگی فرد، موجب 
پیامدهــای منفــی از جمله احســاس 
ناامنــی، اختالل در روابــط اجتماعی و 
تأثیر مستقیم بر تربیت فرزندان می شود 
و نیز وجــود این پدیدۀ مضــر به زنان 
جامعه، امــکان بهره مندی شایســته از 
توان و اســتعداد آنان را محدود می کند.

)نویدنیا،١٣٩٧: ١٣٣(
زنان در اغلب موارد با توجه به ناتوانی 
جســمی و حتی ذهنی در دفاع از خود 
از و ایــن مهمتر ســکوت در مقابل این 
وضعیت بحرانی، مــردان را به تکرار آن 
در مواقع لزوم تشویق می کنند. جدای از 
محدودیت و خالء سیستم قضا در دفاع از 
زنان، زنان نیز با سکوت خود، موقعیت را 
بهنجار جلوه می دهند. بر اساس گزارش 
روزنامه جهان صنعت)١٣٩٩( ایران رتبه 
اول خشونت خانگی در دنیا را داراست. 
»پژوهشگران آسیب های اجتماعی ضمن 

بررســی میزان انواع خشونت خانگی در 
کشور، انواع خشــونت های خانگی علیه 
زنان را خشــونت جسمی، خشونت های 
روانــی و کالمی، خشــونت اقتصادی و 
خشــونت جنسی برشــمرده اند. مطابق 
با این آمــار، 46 درصد از مــردم رفتار 
پرخاشگرانه و خشونت آمیز در خانواده ها 
دارند و می تــوان در خصوص رتبه بندی 
خشونت در کشور چنین اظهارنظر کرد 
که 6٠ درصد خشــونت ها از نوع کالمی 
و روانــی و 4٠ درصد نیــز اذیت و آزار 

جسمی و اقتصادی بوده است.«
گفتمان مردساالری تغییرات فرهنگی 
و روند اشــاعه عناصر فرهنگ مدرن را 
برنتافته و با حمایت قوانین تبعیض آمیز 
جنســیتی حاکمیتی، زن را جزء اموال 
خــود قلمــداد کــرده و بدین ترتیــب 
موجودیت مســتقل  عینی- روانی وی 
را به رســمیت نمی شناســد و قتل های 
ناموســی و حذف فیزیکی در سکوت و 
خالء نهادهای قضایی-امنیتی اوج بحران 
را در این زمینه نشان می دهد. نکته طنز 
ماجرا آن اســت جزء اندک مقاومت های 
بی ســرانجام برخی از نهادهای حمایتی 
زنان، در اغلب موارد خود زنان هم، این 
گونه قتل ها را توجیه کرده و آن را جزو 

حقوق ذاتی مردان می دانند.
 بارهــا در حواشــی ایــن رویدادها، 
شنیده می شود که خود زنان کنش زنان 
را با انواع برچســپ خیانــت نامگذاری 
کرده و عاملین را مستوجب شدید ترین 
مجــازات می داننــد. عامه زنــان کورد 
هرگز به کندوکاو دقیق در این مســایل 
نپرداختــه و هرگــز از چگونگی وقوع و 
علل این پدیده مطلع نخواهند شد. حال 
آنکه بیشتر قتل های ناموسی حاصل ظن  
و توهــم مردان بــوده و در اغلب موارد 
هم، کنــش تبعیض آمیز و عدم پایبندی 
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مردان عامل پدیدآیی کنش تقابلی زنان 
شده است. در هرحال قتل های ناموسی 
با همکاری و کارگزاری زنان همچنان در 
حال افزایش بوده و آمارهای رسمی هم 
مؤید این مدعا هستند. بر اساس گزارش 
روزنامه جهان صنعت)بیســت وسوم آذر 
٩٩( قتل های ناموسی در حال فراگیری 
در همه ی نقاط ایران اســت:  »پیشــتر 
پراکندگی آمار خشــونت در استان  های 
کردســتان، آذربایجان، لرســتان، ایالم، 
کرمانشــاه و خوزستان بیشــترین و در 
اســتان های اصفهان، کرمان، یزد و قم 
کمتریــن گزارش می شــد امــا اکنون 
خشــونت ها در ایران سراســری شده و 
نمی تــوان حد و مرز مشــخصی از نظر 
موقعیــت جغرافیایی بــرای آن متصور 

بود.« 
در زاویــه دوم اعمــال قدرت مردان 
بــر بدن زنان و بــا کارگــزاری زنان به 
لذت جویی و کام جویی یک جانبه مردان 
از  بدن زنــان و اســتراتژیهای کنترلی 
خواهیم پرداخت. گفتمان مردســاالرانه 
به ویــژه در مناطق کــورده واری لذت 
جنســی را منحصر به مردان کرده و در 
اکثر موارد هیــچ عاملیتی برای زنان در 
این خصوصی ترین کنش قایل نیست. در 
اغلب شنیده  زنان  گفتگوهای خصوصی 
می شود که کســب رضایت مردانشان و 
کنش جنســی مکرر را بــه عنوان فخر 
قلمداد کرده و آن را به عنوان قابلیت های 
تولید رضایــت مردان تلقــی می کنند. 
حال آنکــه همین زنان هرگــز از لذت 
جنســی خود حرفی به میــان نیاورده 
و چــه بســا  لطمات روحی و جســمی 
خود را نیز پنهــان می کنند. با توجه به 
معیارهای کنش جنســی نرمال، بیشتر 
روابط جنســی را می تــوان مصداق بارز 
تجاوز تلقی کرد. بر اســاس گزارش یک 

تحقیق در شهر سلیمانیه حکومت اقلیم 
کوردســتان، اکثریت مطلق زنان حجم 
نمونه تحقیق اعالم کرده اند درک خاصی 
از لذت جنسی نداشته و رضایت جنسی 
مردانشان برای آنها اولویت دارد. به نظر 
می رســد در صورت عدم رضایت، مردان 
در تالش بــرای ازدواج مجدد برآمده و 

بنای ناسازگاری خواهند گذاشت.
از گذشــته دور و بنا به یک رســم 
برخاســته از سنت اسالمی، برای کنترل 
لذت جنسی زنان و پایبند نمودن آنان به 
تعهدات یک طرفه ی مردان، زنان را ختنه 
کرده و بزرگترین شــکنجه را بر جسم و 
روان زنان وارد می کردند. گفتمان نرساالر 
مذهبی در ایجــاد و تداوم این پرکتیس 
»این  است.  داشــته  نقش  خشونت آمیز 
عمل نه تنها هیچ گونه توجیه پزشــکی 
ندارد بلکه، بســته به نوع و شــدت آن، 
به برخی عملکردهــای اصلی بدن زنان 
صدمه میزند و همانطور که گفته شد در 
طول زندگی عواقبی وخیم برای سالمتی 
جسم و روان آنان بدنبال دارد، از جمله 
دردهای شدید، عفونت، آثار سوء در تولد 
فرزند، دشــواری در دفع ادرار، دشواری 
در انجام عمل جنسی، کاهش چشمگیر 
لذت جنســی و آسیبهای روحی و روانی 
عدیــد .) Toubia, ١٩٩٥ بــه نقــل از 

احمدی، ١٣٩4: ١٣(
نــوع نگرش زنان و مــردان به ختنه 
دختران جالب توجه است. نتایج پژوهش 
این خصوص حاوی  احمدی)١٣٩4( در 
وقایــع تکان دهنده اســت. بر اســاس 
ایــن پژوهش، داده های آماری »نشــان 
می دهند که میزان حمایت زنان از ختنه 
دختــران، در هرمزگان و جزایر قشــم، 
هرمز و الرک بــه باالترین میزان خود، 
44 درصد می رســد. در حالیکه همین 
رقم در نزد مردان ٣٣ درصداســت. در 



پاوه و جوانرود کرمانشاه حمایت ار ختنه 
دختران کمتر و میزان آن در میان زنان 
٢١ درصد ودر میان مردان کمتر از ١٠ 
درصد اســت. نتایج حاکی از آن اســت 
که علیرغم ماهیت مردســاالرانه جامعه، 
مردان کمتر از زنان نســبت به ختنه ی 
دختران دغدغه دارند. با وجود این، زنان 
تحت فشار نامریی مردساالری قرار دارند 
و ناگزیر از تداوم بخشیدن به این سنت 

هستند.« )احمدی،١٣٩4: ٥٢(
در ایستگاه سوم به بحث فرزندآوری 
زنان می پردازیم. در گفتمان مردساالری 
سنتی فرزند زایی زنان امری بسیار مهم 
تلقی شــده و اغلب باعث خوشبختی یا 
بدنامی و بدبختی زنان می شــود. تفاوت 
ذاتی جنسیتی باعث اهمیت چندبرابری 
امر فرزند زایی می شود. همانطور که قبال 
هم گفته شد زنان در چارچوب گفتمان 
بوده که  منفعل  مردساالری ســوژگانی 
دارای کمترین قــدرت واکنش و مقابله 
به مثل هســتند. هرچند فوکو بر نقاط 
گســترده مقاومت تأکید می کند و آن را 
اصل مهم نگهدارنده فرایند سلطه می داند 
با این حــال داده های میدانی حکایت از 
وضعیت بســیار بغرنج و انفعال کشنده 
زنان دارد. جهان اجتماعی زنان و  جهان 
زیســتی آنان به اســتعمار گفتمان های 
غالب و مسلط درآمده است. در این جهان 
مستعمره، زنان باید پسرانی رشید جهت 
تداوم هژمون و اقتدار ســلطانی مردان 
به دنیا آورنــد و بابت این خوش خدمتی 
احســاس غرور کنند. هرچنــد تاریخ از 
زنده به گور کــردن دختران در مقاطع 
مختلف همچون کنشــی عینی و خشن 
در مقابله با زنان گزارش می دهد، با این 
حال نگارنده معتقد اســت در ساحت به 
ظاهر کژ مدرن شــده همین فرایند در 
شکل های دیگری در حال حیات است. 

گفتمان مردساالری برای تداوم خود 
به کارگزارن هم جنس نیازمند اســت. بر 
همین اســاس زنانی که فرزندان پسر به 
دنیا می آورند واجد نوعی ارزش و حرمت 
ذاتی هســتند. این گروه زنان در قالب و 
چارچوب گفتمانی مردســاالر، از مزایای 
این عمل خود برخوردار شده و در کنش 
روزمره و در مواجهــه با زنانی که فرزند 
باالتری  موقعیــت  مدعی  ندارند  پســر 
هستند. در چارچوب این گفتمان، زنان 
عالقه وافری به زاییدن فرزند پسر دارند 
و در غیر اینصورت احســاس حقارت و 

واپس زدگی می کنند. 
گفتمان مردساالری فرزندآوری پسر 
را با دال شــناور »تداوم نســل« توجیه 
می کند، با این حساب مردانی که فرزند 
پسر ندارند مقطوع النسل تلقی می شوند. 
زنانی که فرزند پســر دارند، فرزندآوری 
پســرانه را عامل تثبیت جایگاه خود در 
فرایند ازدواج و نزد شوهر و وابستگانش 
می دانند. آنها در محاورات روزانه خود از 
عبارت« پیش خانواده شوهر و بستگانش 
پشتم گرمه« اســتفاده کرده و از جذب 
حمایت و عشــق مردانشــان به واسطه 
داشــتن فرزند پســر گزارش می دهند. 
پرونده های زیادی در دادگاه های خانواده 
ایران در خصوص درخواست طالق مردان 
به دلیل دخترزایی زنانشــان وجود دارد. 
توســل به زایش همجنس مردانشــان، 
برای زنان به عاملی برای کسب حمایت و 
تثبیت موقعیت بدل شده است. گفتمان 
پزشکی مردســاالر هم بیکار ننشسته و 
در اعمال خشــونت بر بــدن زنان برای 
فرزندآوری پســرانه نقش مؤثری را ایفا 
می کند. در این چارچــوب زنان ناگزیر 
هستند با صرف هزینه های کالن، تحمل 
رژیم هــای غذایی متنــوع و انواع اعمال 
عجیب و غریــب جراحی، زمینه را برای 
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فرزند زایی پســر فراهم کنند. بیشــتر 
زنان نظم گفتمانی مردســاالر  را چنان 
بدیهی، طبیعی و محتوم فرض کرده به 
جایــی مقابله با آن نهایت تالش را برای 
همراهی و کارگزاری مؤثر و مفید انجام 

می دهند.
اوان  از همان  مردســاالری  گفتمان 
کودکی دختران را با نوعی تعارض درونی 
هویتــی مواجهه می کنــد. این تعارض 
هویتی همواره دختــران را در موقعیت 
حتی  می کنــد.  بازنمایــی  فرودســتی 
زمانیکه دختری با شــرایط )تحصیالت، 
هــوش، زیبایی، شــعور اجتماعی، ..( با 
مــردی با پایین تــر از خــودش ازدواج 
می کند، به جای تحمیل شرایط خود بر 
همسر، موقعیت و جایگاه خود را تا سطح 
همســر تقلیل می دهد. گزاره کلیشه ای 
کــوردی » هه ر كوڕ بــێ و قۆڕ بێ« )و 
هزارن گزاره کلیشه ای دیگر در گفتار و 
ادبیات..( بیانگر موقعیت فرادستی مردان 
علیرغم نداشــتن بهره ی هوشی و نمود 
انسانی نرمال اســت. گفتگوهای روزانه 
حــاوی صدها گزاره ی بــا درون نمایه ی 
خشونت کالمی، انکار هویت و طرد زنان 
اســت. اوج تنفر زنان از هویت برساختی 
 خود را در گزاره کلیشــه ایی زنان کورد 

»خوا كوڕت پێ بدات« می توان دید. 

نتیجه گیری
گفتمان مردساالری با حمایت ساختارهای 
قانونی و دگردیســی در فرم و استراتژی 
همچنان در حال یکه تازی و اعمال قدرت 
بر زنان اســت. این گفتمان بــا پیچیده 
کردن اســتراتژی و فریب زنــان مانع از 
ترک خوردگی ســیطره ی  و  بازاندیشــی 
هژمونیک خود است. گفتمان مردساالری 
با الیه سازیهای متعدد مانع از نفوذ زنان به 
الیه پنهان، زیرین و هسته ی منفعل سازی 

زنان است. این گفتمان از طریق مناسبات 
کاالیی انگاری زنان و اعمال قدرت بر بدن 
زنان، کماکان در تالش برای تقلیل نقش 
زنان و تثبیت موقعیت فرودستی آنهاست. 
این گفتمان خود زنان را برای پیشــبرد 
اهداف هژمونیک به عنوان کارگزار و عامل 
به خدمت می گیــرد. در موقعیت کنونی 
زنان، با پذیرش  درون مایه ی کلیشه های 
جنیســتی و تکرار آنها، به تعمیق فضای 

گفتمانی مردساالر خدمت می کنند. 
زنان در موقعیــت کنونی فاقد آگاهی 
طبقاتــی و هویتی بوده و وضعیت موجود 
را سرنوشــت محتــوم تلقــی می کنند. 
طبیعی  انگاری موقعیت ســلطه از اهداف 
اصلی گفتمان مردساالری است. زنان در 
حــال حاضر واجد هویت جمعی خودآگاه 
نبوده و صرفا به دلیل اشتراکات جنسیتی 
یک کلیت مغشوش را شکل داده اند. خروج 
از این وضعیت تراژیک مســتلزم خروج از 
کارگزاری و عاملیت برای گفتمان مردانه 
است. زنان باید »غیریت« سازی گفتمان 
مردانه را به فراینــد فعال بدل کرده و به 
»غیر«  فعال بدل شــده تا ساخت هویتی 
جدید پیدا کنند. تالش برای برســاخت 
هویت جدید خارج از چارچوب گفتمانی 
مردســاالر و تولید گفتمان های رقیب و 
آگاهی سازی  فرایند  مســتلزم  جایگرین، 
گســترده زنان است. نگارنده معتقد است 
احزاب سیاســی کوردی رسالت سنگینی 
در پیشــبرد این اســتراتژی دارند.احزاب 
کورد مترقی و پیشــرو باید با نهادسازی 
متعدد زنانه و با کارکردهای مختلف، مانع 
از زایش و بازتولید گفتمان مردســاالری 
شوند. گفتمان مردســاالری با استراتژی 
حذف و انکارهویت مســتقل زنان، مانع از 
حضور این قشر عظیم در عرصه ی عمومی 
و شکوفایی قابلیت تغییر جامعه به دست 

زنان است. 



توندوتیژی لە دژی ژنان یان توندوتیژی لەسەر بنەمای جێندەر، دیاردە و کێشەیەکی 
گشتییە کە لە هەموو واڵتەکاندا دەبینرێت. دیاردەیەک کە هەر لە کوشتنی ژنان لە سەر 
ئابڕوو و شەرەف، تاکوو بابەتی ناجەستەیییانە و دەروونی لەخۆ دەگرێت و بە پاڵپشتیی 
پێکهاتە نابەرابەرەکان، یاسای پڕ لە هەاڵواردن و بە مەبەستی زێدەکردنی زاڵیەتییان، لە 

فۆرم و شێوەی جیاوازدا بەردەوامە. 

توندوتیژی لە دژی ژنان و دیاردەی تۆکێنیزم   

سۆمادەگاشێخانی
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توندوتیــژی لە دژی ژنــان بەتایبەت ژنانی 
کورد لەم ســااڵنەی دواییدا زۆرتر لە جاران 
لــە ڕایەڵە و میدیا گشــتییەکاندا ناوی لێ 
دەبرێت و باســی لەســەر دەکرێــت. ئەوە 
بابەتێکــی زۆر گرنگە کە بەتایبەت لەالیەن 
چاالکوانانــی مافی ژنانەوە بۆ کەمترکردن و 
سڕینەوەی، هەوڵی زۆر دراوە، بەاڵم گشتگیر 
بوون و سیستەماتیک بوونی ئەم دیاردەیه،  
ڕێگا بە چارەسەرکردنی کێشەکە بە خێرایی 
و بە ئاســانی نادات. لەو پەیوەندییەدا، ئەم 
وتارە تیشک دەخاتە  سەر چەمکی تۆکێنیزم 
و پەیوەندیــی لەگــەڵ توندوتیژی لە دژی 
ژنان بە تایبەت ژنانــی کوردی ڕۆژهەاڵتی 

کوردستان.
توندوتیژی لە دژی ژنان یان توندوتیژی 
لەسەر بنەمای جێندەر، دیاردە و کێشەیەکی 
گشتییە کە لە هەموو واڵتەکاندا دەبینرێت. 
دیاردەیــەک کە هــەر لە کوشــتنی ژنان 
لە ســەر ئابڕوو و شــەرەف، تاکــوو بابەتی 
ناجەســتەیییانە و دەروونی لەخۆ دەگرێت 
و بــە پاڵپشــتیی پێکهاتە نابەرابــەرەکان، 
یاســای پڕ لە هەاڵواردن و بە مەبەســتی 
زێدەکردنی زاڵیەتییان، لە فۆرم و شــێوەی 
جیاوازدا بەردەوامە. بە پێناسەی ڕێکخراوی 
نەتــەوە یەکگرتووەکان، توندوتیژی لە دژی 
ژنان بریتییە لە »هەرچەشــنە کردەوەیەکی 
توندوتیژانەی پەیوەندیــدار بە جێندەر کە 
ببێتە هۆی زیانی جەســتەیی، جینسی یان 
دەروونی یان ئازار؛ لەوانە هەڕەشــەکردن بۆ 
زۆرلێکردن  کردەوەیەک،  وەها  بەکارهێنانی 
یان بێبەشــکردنی ملهوڕانە لە ئازادی، چ لە 
بواری گشتی و چ لە ژیانی تاکەکەسیدا«.]1[  
توندوتیــژی لــە دژی ژنان لــە بوارە 
جیاوازەکانــی ژیانــدا، تەنیــا دیاردەیەکی 
کولتووری نییــە و پەیوەندیی بە پێکهاتەی 
کۆمەاڵیەتی، سیاسی و ئابوورییشەوە هەیە و 
کاریگەری لە سەر بەشداریکردنی بەرابەری 
ژنان و ئاســوودەییی ئەوان لــە ناوماڵ، لە 

شــوێنی کار و لــه  کۆمەڵگادا بە گشــتی، 
دادەنێــت. بارودۆخی تایبەتی کوردســتان، 
کاریگــەری لە ســەر باری بندەســتبوونی 
ژنــان و کەوتنە بەر توندوتیــژی هەیە. لە 
پێکهاتەیەکــی یەکتربــڕی پەیوەندیدار بە 
ئەتنیــک، جێنــدەر و بارودۆخــی ئابووری 
و کۆمەاڵیەتیــدا، دەکرێــت باس لە ســەر 
دۆخی ژنانی کورد و چۆنیەتیی گۆڕینی ئەو 
دۆخه بە شێوەی ئەرێنی بکەین. بە گشتی 
سەرچاوەیەکی متمانەپێکراو بۆ ڕێژە و جۆری 
توندوتیژی لــە دژی ژنان لە کوردســتان 
بوونی نییــە، بە تایبەت بۆ نموونە، زانیاریی 
پەیوەندیدار بەم بابەتە لە ڕۆژهەاڵت لەالیەن 
دەسەاڵتەوە وەک بابەتی نهێنی دانراوە. بەاڵم 
ئەم دیاردەیــە و بەرباڵوبوونی لە کۆمەڵگا و 
هەروەها چۆنیەتیی بەرەنگاربوونەوەی ئەوە، 
بە یارمەتیی میدیا گشتییەکان، بە ئاشکراتر 
لــە جــاران کەوتووەتە  ژێــر لێکۆڵینەوە و 

باسەوە.
لە زانستی دەروونناسیدا، بە زۆری باس 
لە سەر توندوتیژی و هۆکارە دەروونییەکانی 
دەکرێت. هەر بــەم ڕوانگەیەوە، هەندێکجار 
هەوڵ دەدرێت توندوتیژی لە دژی ژنانیش، 
بــۆ ئاســتی تاکەکەســیانە دابەزێنرێت و 
وەکوو هۆکارێکی تایبەتی تاکەکەسی سەیر 
بکرێت. لە تیۆرییە نوێیەکانی کۆمەڵناسییدا 
گرنگایەتی بە تاک وەکوو ئەیجێنت]2[ و ڕاڤە 
و کردەوەی دەدرێت   و دەرەنجامی هەندێک 
لە توێژینەوەکانیش دەریدەخەن کە بیرۆکە 
و ســابجێکتیڤیتیی ژنانی کورد لە بەراورد 
لەگەڵ ســااڵنی ڕابردوودا زۆر گــۆڕدراوە. 
بەاڵم ئەگەرچی توندوتیــژی لە دژی ژنان 
لە شێوەی تاکەکەسیدا و لەالیەن پیاوانەوە 
و هەروەهــا بەرەنگاربوونەوەی ئەوە لەالیەن 
هەندێــک ژنی ســەربەخۆوە، لە کۆمەڵگای 
ئێســتەی کوردەواریدا بە ئاشکرا دەبینرێت، 
لەڕاســتیدا به تاک بینین و شــرۆڤەکردنی 
تاکەکەســیی ئــەم دیاردەیە کــە لە ناخی 



خۆیــدا کۆمەاڵیەتییــە و ســەرنجنەدانی 
توندوتیژیــی سیســتەماتیک، پێکهاتەیی و 
ئینتێرسێکشــناڵ، هاوکات لەگەڵ هەبوونی 
پاڵپشــتیی یاسایی کە بە کردەوەی تاکێکی 
تەنیا لەنێو ناچێــت، هەڵەیەکی گەورەیە و 
دەبێتە هۆی ســڕینەوەی تــاوان لە ڕووی 
توندوتیژی  درێژەخایاندنــی  و  دەســەاڵت 
لــە دژی ژنان بــە تایبەت لــە کۆمەڵگای 
کوردســتاندا. بە ســەرنجدانی ئــەم خاڵە 
گرنگەیــە کە لێرەدا باس لەســەر دیاردەی 
تۆکێنیــزم و کاریگەرییەکانــی لــە ســەر 

بەردەوامبوونی توندوتیژیی دەکەین.
تۆکێنیزم چەمکی سەرەکیی ئەم کورتە 
وتارەیە. مارتین لوتێرکینگ لە وتەبێژییەکی 
خۆیدا باس لەم چەمکە وەکوو کێشــەیەکی 
نــوێ و دژوار لــە بەرانبــەر بزووتنــەوەی 
یەکگرتندا دەکات. ئەو ، وەرگرتنی هەندێک لە 
ڕەش پێستەکان لە قوتابخانەی پەیوەندیدار 
بە ســپی پێســتەکان وەکــوو تاکتیکێکی 
 نــوێ بۆ دژایەتی کردنی ئــەم بزووتنەوەیە 
دادەنێــت.]3[ دواتــر ئەم چەمکــه لەالیەن 
و  ژنــان  مافــی  بــواری  لێکۆڵەرەکانــی 
کەمینەکانــەوە،  بۆ نموونە لە شــوێنی کار، 
کۆمپانیــاکان یان لــە زانکــۆکان، وەکوو 
مەبەســتی  بــە  کردەوەیەکــی هێمــادار 
پێشــاندانی تاکتیکــی گرووپــی خــاوەن 
دەســەاڵت بۆ دابەشــکردنی دەســەاڵت و 
ئیمتیــازەکان لەگــەڵ ئەوانــەی کــە ئەو 
دەســەاڵتەیان نییــە و ســڕینەوەی تاوانی 
هەاڵواردن لە ڕووی خــۆی،  بەکار هێنرا.]4[ 
ناوبردنی  لە  ئامانجی تۆکێنیزم   لەڕاســتیدا 
نابەرابەری و بەدیهێنانی گۆڕانکاریی بنەڕەتی 
نییــە. تۆکێن ئەندامــی گرووپێکی خاوەن 
دەســەاڵتی کەمترە کە لە دەڤەری گرووپی 
خاوەن دەسەاڵت و بە پێی ڕێسا و یاساکانی 
ئــەو دەجووڵێتــەوە. ئەگەرچــی تۆکێنیزم 
تەنیــا کەڵکی بۆ گرووپی زاڵ نییە و بۆ ئەو 
کەســەیش کە وەک هێمایەکی دیاریکراو 

هەڵبژێڕدراوە سوودی دەبێت، بەاڵم بە وتەی 
»النگ الوز«، دەســتەبەرکردنی ئەم سوودە، 
گرێــدراوی ڕەچاوکردنی ســنووردارێتی و 
یاســاکانی گرووپی زاڵە. واتە ئەو کەسانەی 
کە لە دەرەوەی ئەم ســنوورەوە دێنە ناو، لە 
سەر بنەمای مێکانیزمێکی ڕێکخەر، دەبێت 
ڕێژەیان سنووردار بێت و مافی گۆڕینی هیچ 

یاسایەکیشیان نابێت.]5[  
ئــەم دیاردەیــە دەکرێــت دوو جۆرە 
دەرەنجامی توندوتیژانەی بە شوێنەوە بێت، 
یەکەمیان ئەو کاتەیــە کە ژنێک بە کەڵک 
وەرگرتــن لە توانســت و لێهاتووییی خۆی 
تێپەڕێنێت  دیاریکراوەکان  قۆناغە  دەتوانێت 
و بــە ئاســتێک بــگات یــان بڕواتــە نێو 
دیسکۆرس/وێژمان  لە  کە  چوارچێوەیەکەوە 
و پێکهاتەی پیاوسەروەرانەی کۆمەڵگا وەکوو 
چوارچێوە و جێگایەکی پیاوانە پێناسەی بۆ 
کراوە و بۆی دەڕوانرێت. دووهەم هەڵبژاردنی 
ژنێک لە جێگە و پێگەیەکی پیاوانەدا بەاڵم 
بۆ دووپاتکردنەوەی هەمان بیر و کردەوەی 
پێشووی زاڵ بە سەر ئەو جێگا و پێگەیە کە 
لەالیەن دەسەاڵتەوە پێناسە کراوە و پاشان 
کەڵک وەرگرتــن لــە دەرەنجامەکانی ئەم 
هەڵبژاردنه وەک هێمایەک  بۆ شەرعییەتدانی 
زیاتری دەسەاڵت  و بۆ خستنە پەڕاوێزی ئەو 
بیر و کەســانەی کە ڕەخنە لــەوە دەگرن. 
هــەرکام لــەم دوو بژاردەیــە دەکرێت بە 
ڕاســتەوخۆ یــان ناڕاســتەوخۆ کاریگەریی 
توندوتیژانــەی لە ســەر ژنان بە گشــتی 
و بارودۆخــی ئــەوان هەبێت. لــە درێژەی 
باســەکەدا بۆ نموونە، تیشک دەخەینە سەر 
خوێندنی بــااڵی ژنان لە ئێــران و بازاڕی 
کار و هەروەهــا بارودۆخــی پەیوەندیدار بە 
ژنانی پەرلەمانتار لە ئێران -کە دەکرێت بۆ 
جێگاکانی تریــش بەکاربهێنرێت- و ڕۆڵی 

ئەوان لەسەر ژنان بە گشتی.
بابەتی ڕادەی چوونــە زانکۆی کچان و 
لەوانــە کچانی کورد، کە لــە ئێراندا و لەم 
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ســااڵنەی دواییدا ڕێژەیان بەرەو زیادبوون 
چــووە، پرۆپاگەندەی زۆری لەســەر هەیە. 
دەکرێت دوو جۆرە ڕوانینمان بۆ ئەم بابەتە 
هەبێت؛ ئەگەرچی هەردوو لە کۆتاییدا پێکەوە 
کاریگەرییان لەســەر دۆخی ژنــان هەیە. 
یەکەم: بەکۆمەڵگایی بوون و دەروونی کردنی 
باوەڕ، بیروبۆچوون و ڕێسای پەسەندکراوی 
دەسەاڵت )دەسەاڵتی هەمەالیەنە(، یان ئەو 
چەمکەی بۆردیــۆ، پێێ دەڵێت توندوتیژیی 
ســیمبۆلیک. بە وتەی بۆردیۆ هەر چەشنە 
کردەوەیەکــی بارهێنــان لــە دەرەنجامدا 
توندوتیژییەکی ســیمبۆلیکە بۆ ئەوەی لەم 
ڕێگایەوە دەسەاڵت ویستی کولتووریی خۆی 
بسە  پێنێت.]6[ یەکێک لە میکانیزمەکانی ئەم 
بەکۆمەڵگایــی کردنە، کەڵــک وەرگرتن لە 
سیســتەمی فێرکاری و بەتایبەت فێرگەیە. 
فێرگە ئامرازی شاراوەی زاڵیەتییە و کەواتە 
قەت ناتوانێت دامەزراوەیەکی بێالیەن بێت. 
فێرگە نابەرابەری و جیاوازی لە دەسەاڵتدا، 
وەکوو دیاردەیەکی سروشتی پێشان دەدات 
و بە کەڵک وەرگرتن لە »ئایدیۆلۆژیای بەهرە 
و توانست«، هەبوونی دەسەاڵت و نابەرابەری 
بــۆ وێنە لە نێوان جێندەر، ئەتنیک و ئایینە 
جیــاوازەکان، بــە نابەرابەرییەکــی ڕەوا و 
پەســەندکراو دەنوێنێت. هەر لەم ڕێگایەوە 
و بە پێشاندانی سروشــتیبوونی پەیوەندیی 
پێناســەکراوی نێــوان ژنــان و پیــاوان، 
»زاڵیەتیی پیاوانه« دەســەپێنێت و دەرفەتی 
بەردەوام بوونی بۆ دەڕەخسێنێت،  بە جۆرێ 
کە کەسی بندەســت، )لێرەدا ژنان(، خۆی 
لە ئاراســتای زاڵیەتیدا هەوڵ دەدات و بیر 
و بۆچوونی دەســەاڵت بە بیــر و بۆچوونی 
خۆی دەزانێــت.]7[ بۆ نموونــه تەنانەت لە 
پاش خوێندن، لەوانــە خوێندنی بااڵ، ژنان 
بە بۆنەی دیسکۆرسی پیاوسەرەوەرانەی زاڵ 
لەسەر کۆمەڵگا و زانکۆکان، خۆیان دیسان 
هەر وەک ئەو ژنە پێناســە دەکەن کە ئەم 
دیسکۆرسه،  چوارچێوە و واتاکانی بۆ دیاری 

کــردووە. بۆ نموونە دیســان ئەرکی ژنانەی 
ناومــاڵ و مانەوه لە ناو خێــزان  بە ئەرکی 
سەرەکیی خۆیان دادەنێن و ئەگەر تووشی 
کێشەیەک بن بەوەی دەزانن کە لە سروشتی 
خۆیان الیانداوە. هەروەها گوشاری دووقات  
یــان توندوتیژی لە ســەر ئــەو ژنانەی کە 
ئەرکی دەرەکیشیان هەیە، بە مافی خۆیان و 
بە دروستی دەزانن. ئەگەرچی ئەمە بە واتای 
نەبوونی ژنانی ڕەخنەگر و پێکهاتەشــکێن 
بــە پێچەوانەی  بــەاڵم جوواڵنــەوه  نییە،  
دەســەاڵتی زاڵ، دیســان  ئــەم ژنانــەش 
ڕووبــەڕووی توندوتیژی دەکاتــەوە. ڕێژەی 
زۆری ژنان لە زانکــۆ، بە تایبەت بە ڕوانین 
بۆ بــازاڕی کار، وێدەچێت زیاتر بۆ خزمەت 
بە ئامارەکان و شەرعیەتدان بە دەسەاڵت و 
وەک هێما و تۆکێنێک بۆ ســەر الپەڕەکان 
و مانەوەی ئەو بەڵگانــە بەکار بێت. کەواتە 
زیادبوونــی ڕێژەی ژنان لە زانکۆکان بەتەنیا 
خــۆی و بە بێ ڕەچاوکردنــی فاکتۆرەکانی 
دیکە، لەوانە بەبێ  سەرنجدان بە دۆخی ژنان 
لە پاش زانکۆ و چۆنیەتیی کەڵک وەرگرتن 
لە خاوەنداریەتیی بەڵگەنامەی زانکۆ، بەتەنیا 
بارودۆخی  باشتربوونی  پێشاندەری  ناتوانێت 

ژنان لە کۆمەڵگا بێت.
دووهــەم: دەرەنجامی چوونــە زانکۆ و 
وەرگرتنی بەڵگەنامەی پەیوەندیدار بۆ ژنان 
و دامەزرانیان لە سەر ئیشە.  ژنان دەڕۆنە نێو 
زانکۆکانەوە بەاڵم لە دواییدا بازاڕی کار هی 
ئەوان نییە لەبەر ئەوەی کە پێشــگریمانەی 
بەرپرســبوونی  کۆمەڵــگا،  کولتووریــی 
پیاوان لەبــاری دارایی  و شــیاویەتییان بۆ 
لەئەســتۆگرتنی ئیشــی خــاوەن داهاتە و 
هەروەها ڕێســایش پاڵپشت و ڕێخۆشکەری 
ئــەم  داکوتانــی  ڕەگ  و  پەرەســەندن 
بیروبۆچوونەیە. واتە ژنان نە لە زانکۆدا بۆ کار 
پەروەردە دەکرێن و نە لە دواییشــدا بازاڕی 
کار جێــگای بۆ ئەوان هەیــە. یان ڕێژەیان 
بــۆ هێندێک لە بوارەکانــی خوێندن کە بە 



پیاوانــە ڕەچاوکراون یان ژنــان دەرفەتیان 
لــە دواییــدا بۆ دامــەزران لە ســەر ئیش 
زیاترە، ســنووردار دەکرێتــەوە. دەرەنجامی 
نەبوونی ســەربەخۆییی  بارودۆخــە،  ئــەم 
ئابووری، دواکەوتن و پشــت بەستنی ژنان 
بە دەســەاڵت لە زۆربــەی بوارەکانی ژیان 
و دیســان قەبووڵکردنی توندوتیژی دەبێت. 
بۆ نموونــە دەتوانین بڕوانینــە ڕێژەی ئەو 
ژنانە کە لە ئێران لە ســەر کار دامەزراون. 
بە پێی دواییــن دەیتاکانی ناوەندی ئاماری 
ئێران لە هاوینی ســاڵی 1399ی هەتاوی، 
لە ســەتا 88ی ژنانی ئێرانــی بێکارن. واتە 
ڕێــژەی ژنانی خــاوەن ئیش کــە داهات 
وەردەگرن 12 لە ســەدی جەماوەری ژنانە 
کە لە تەمەنی چاالکیدان. 62 لە سەدی ئەو 
ژنانە کە خەریکی ئیشن، لە بەشی نافەرمی 
کە خاوەن ئینشورانســی بێــکاری نیە کار 
دەکەن. لە نێو جەماوەری ژنان کە خەریکی 
ئیشــن، تەنیا 43 لە ســەدیان ئەو ژنانەن 
کە بەڵگەنامــەی خوێندنــی بااڵیان هەیە. 

دیســان 62 لە ســەدی ئەو کەسانەی کە 
لە هاوینی ئەمســاڵدا کاریان لە دەستداوە، 
ژنانن.]8[ پارێزگای ســنە لە بواری دامەزران 
لەسەر ئیشــی ژنانی تەمەن سەرەوەی 10 
ساڵ، لە شارەکاندا لە پلەی 28ی لە نێوان 
یەکتربڕی  پێکهاتەیەکی  پارێزگادایه.]9[   31
سیاسی، ئابووری و جێندەری، کاریگەریی لە 
سەر کەم بوونی ڕێژەی ژنانی ئەم پارێزگایە 

کە لە سەر ئیش دامەزراون، هەیە.
 دیاردەی تۆکێنیــزم، پەیوەندیی لەگەڵ 
توندوتیژی لەدژی ژنان و هەاڵواردن لە بازاڕی 
کاردا هەیە. تۆکینیــزم وەکوو ئەو ئەزموونە 
نەرێنیانە پێناســە دەکرێت کە بەڕێوەبەرانی 
ژن بەتایبەتی ژنانی ڕەنگین پێست یان سەر 
بە کەمینــەکان، لە کۆمپانیاکاندا ڕووبەڕووی 
دەبنەوە. بە تایبەت لەو ڕێکخراوانە کە ڕێژەی 
ژنان تیایاندا لە 15% کەمترە. کانتێڕ پێشانی 
دەدات کــە لە ڕێکخراوە پیشەســازییەکاندا 
کە ئەم ڕێژە کەمە لە ژنان خەریکی ئیشــن، 
پیــاوان کولتوورێکی نەیارانــە لە دژی ژنان 
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پێــک دەهێنــن و هەر ئەمــە دەبێتە هۆی 
دروستبوونی ســێ جۆرە ئەزموونی نەرێنی: 
یەکەم، ئەگەرچی ژنان ڕێژەیان زۆر کەمترە 
بــەاڵم بە ڕوونــی دیار و لەبەرچــاون و ئەو 
ســتانداردانەی کە بۆ هەڵسەنگاندنی ئیشیان 
کەڵکی لــێ وەردەگیردرێت، جیاوازە لەگەڵ 
هەمان شــت کە بــۆ هــاوکارە پیاوەکانیان 
بەکاردەهێندرێت. دووهەم، ژنان هەســت بە 
کەوتنــە پەڕاوێز و جیاکردنەوە دەکەن لەبەر 
ســەختیی پەیوەندی گرتن لەگەڵ پیاوانی 
هاوکاریان و سێهەم، کار و ئیشەکان لەسەر 
بنەمای ســتریۆتایپی جێندەری پەسەندکراو 
-ژنانــه/ پیاوانــە- دابەش دەکرێــن. بۆ ئەم 
ژنانــە، خۆڕاهێنانیان لەگەڵ ئەم چاوەڕوانییە 
جێندەرییانە ئاســانتر لەوەیە که بەرەنگاریان 
ببنەوه. ]10[ لە درێژەی ئەوەدا باس لە ســەر 
توندوتیژییــە بچووکــەکان]11[ دەکرێت. ئەم 
چەشــنە لە توندوتیژی، بریتییە لە تووڕەیی 
و تێهەڵچوونــی زارەکــی، کردەوەیــی یان 
ژینگەیی کە ڕۆژانە و  بە ئەنقەست یان بە بێ 

ئەنقەســت، لە بەرانبەر ئەو کەسانەی کە لە 
ستانداردی پەیوەندیدار بە نۆرمدا پۆلێنبەندی 
نەکــراون، جێبەجێ دەکرێت و دەبێتە هۆی 
نەرێنی  نەیارانــه،  توندوتیژانە،  پەیوەندیــی 
و ســووکایەتی. ئەگەرچی زۆربەی ئەوانەی 
کە لە شــوێنی کاردا تووشــی ئــەم جۆرە 
ئاکارانە دەبن، نازانــن کە لەکاتی پەیوەندی 
 گرتن لەگەڵ کەســانی جیاواز، توندوتیژییان 
بووە.]12[ پێدەچێت لە هێندێک لە واڵتەکان 
وەک ئێران کە یاســایش پشتگیری لە وەها 
ئاکارێک دەکات یان بێدەنگیی هەڵبژاردووە، 
ڕێژەی ئەم توندوتیژییانە سەبارەت بە ژنان و 
لەوانە ژنانی کورد، لە شوێنی  کار لە ئاستێکی 
بەرزتردا بێــت. واته ژنانی کورد  لە الیەکەوە 
دەبێــت قۆناخە جیاوازەکان بۆ ســەلماندنی 
شــارەزایی و لێهاتوویــی لــە پێکهاتەیەکی 
پیاوسەرەوەردانەی زاڵدا تێپەڕێنن، لەالیەکی 
تــرەوە، گرنگتــر ئەوەیە کــە دەبێت هەموو 
تاکێکی کــورد لە ژن و پیاو، بۆ ڕۆیشــتنە 
ســەر کار و گەشەی تاکەکەسی، خۆ لەگەڵ 



ئایدیۆلۆجیــای دەســەاڵت بگونجێنن. بۆیە 
ژنانی کورد بــە بۆنەی بوونــی هەاڵواردنی 
جێنــدەری، هەوڵێکــی دووئەوەنــدە، بگرە 
چەن ئەوەندەیان بۆ ســەلماندنی کارامەییی 
خۆیان یان خۆپاراســتنیان لە بەئامرازبوونی 
دەســەاڵت، لە وەها بارودۆخێکی بندەستدا 
هەیــە. لە ڕوانگــەی ئینتێرسێکشــناڵیەوە، 
ئۆگریی جینسی، داهات، تەمەن، تەندروستی، 
ئێتنیــک و ڕەگــەز، هەمــوو کاریگەرییان 
لەســەر ئەگەری بە ڕێبەربوونی ژنان هەیە. 
کۆبوونەوەی هەرکام لــەم فاکتۆرانە لەگەڵ 
جینــدەر دەتوانێــت ببێتە هــۆی جیاوازی 
جیاوازەکانی  گرووپــە  ئەزموونەکانــی   لــە 
ژنان.]13[ ژنانی کورد لە ڕەوتی گەشەسەندنی 
هێندێک  ڕووبــەڕووی  خۆیاندا ،  پیشــەییی 
کێشە و توندوتیژی و خستنە پەڕاوێز دەبنەوە 
کە ژنانی فــارس ناچار بە ئەزموون کردن و 

بەرەنگار بوونەوەیان نین و نابن.
نموونەیەکی تــری بەرچاوی تۆکێنیزم، 
بوونــی ژنان لە دەســەاڵتی سیاســی و بۆ 
نموونــە لە پەرلەمانی ئێراندایە. ئەو ژنانە بە 
ڕواڵــەت نوێنەرایەتیی چینی ژنانی کۆمەڵگا  
لە پەرلەمان دەکــەن لەکاتێکدا کە خۆیان 
ڕۆڵێک دەگێڕن کە بە پیاوانە پێناسە کراوە 
و بڕیارە وەک پیاوان و بەرابەر لەگەڵ ئەوان 
لە بەرەوپێشبردنی کۆمەڵگا و بۆ سڕینەوەی 
کێشەکانی، یاســا دەربکەن؛ بەاڵم مێژووی 
کاری  ئــەم ژنانە )بە تایبەت لەم ســااڵنەی 
دواییدا( پێشــان دەدات کە هاوکات لەگەڵ 
دەســەاڵت و هاوڕێ لەگەڵ دیسکۆرســی 
دەبنە هۆی سەرکوتکردنی  پیاوسەرەوەرانە، 
ژنــان. لەڕاســتیدا یەکێک لــە گرنگترین 
بەربەستەکان لە دژی بەرەوپێشچوونی ژنان، 
ئەو یاسایانەیە کە ئەوڕۆکە بوونەتە سەرچاوەی 
مامەڵەکردنی توندوتیژانەی یاســایی لەدژی 
ئەوان.]14[ جگە لە پرۆپاگەندەیەکی بەهێزی 
سیاســی بە مەبەســتی شــەرعییەتدان بە 
چۆنیەتیی ڕوانین بۆ ژنــان، دەرەنجامێکی 

تری ئەم بارودۆخە، پاســاودانی توندوتیژیی 
ســیمبۆلیک لە دژی ژنــان، بە پەرەدان بە 
ڕوانگــەی »ژنان لــە دژی ژنان«دایە کە بە 
پێی ئەوە، خودی ژنان بە دەرکردنی یاســا 
لە دژی ژنان، ڕێگە لە باشــترکردنی دۆخی 
ژنان لە کۆمەڵگادا دەگرن و یان ئەگەر ژنان 
دەســەاڵتیان ببێت، جیاوازییەکیان لەگەڵ 
پیاوان نابێت و هتد. لەڕاســتیدا دەسەاڵتی 
پیاوســەروەر بــە ڕێگەدان بە دەســەاڵتی 
هەندێــک ژنی هاوڕێ لەگــەڵ خۆی، لەم 
دەرکەوتنە، تەنیا بۆ سەپاندن و پەرەپێدانی 

وتە و ئامانجی خۆی کەڵک وەردەگرێت.
یاســایی  نابەرابەریی  تــری  دەرەنجامی 
بــە تایبەت بە کەڵــک وەرگرتن لــە ژنانی 
سیاسی ، بەرهەمهێنانەوەی دیسکۆرسی زاڵی 
دوانەی ژنانە-پیاوانەیە کە پاڵپشــتیی یاسای 
لەگەڵدایە . لەالیەکەوه،  بە کەڵک وەرگرتن لە 
هەموو ئامرازەکانی فێــرکاری و باڵوکردنەوە 
و بــە دەروونی کردنی بەهــا و نۆرم و بیر و 
ڕێســا ســەرەکییەکان، لە ڕێگای پەرتووکە 
فێرکارییەکان لە فێرگەکان و زانکۆکان، میدیا 
و ڕایەڵە گشتییەکان، ئامرازە یاسایییەکان و بە 
بەربەست دانان لەسەر ڕێگای چاالکانی مافی 
ژنان و نەهێشتنی دەنگە جیاوازەکان، ڕوانگەی 
زاڵ لەســەر ژنان، ڕۆڵی ئــەوان و چۆنیەتیی 
مامەڵە کردن لەگەڵیــان لە کۆمەڵگادا ڕەگ 
دادەکوتێــت و پتەوتر دەکرێــت. لە الیەکی 
ترەوە، یاســایش هاوڕا لەگەڵ ئەم کولتوورە 
نابەرابەرە، بە یەکجــاری دەبێتە گەورەترین 
بەربەســت بۆ ئەو ژنانەی کــە بیانهەوێت بە 
جۆرێکــی تر بیر بکەنــەوە و بجووڵێنەوە. لە 
وەهــا بارودۆخێکدایە کە باس لە توندوتیژیی 
سیســتەماتیک دەکرێت؛ توندوتیژییەک کە 
لــە پێکهاتە و پەیوەندییەکانی دەســەاڵتەوە 
ســەرچاوە دەگرێت. کەواتــە بوونی ژنان لە 
پارلەمان یان لەســەر شاشەی میدیاکان، نە 
تەنیا پێشاندەری بەرەوپێشچوونی ژنان نابێت، 
بەڵکوو دەبێتە بارێکی زێدە لەســەر شــانی 
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چاالکوانانی مافی ژنان لە کۆمەڵگای کوردیدا.
لــە کۆمەڵگایەکــدا کــە هەاڵواردنــی 
تێدایە و  پێکهاتە نابەرابەرەکانی دەســەاڵت 
بە هــۆی ئێتنیک، ئایین، جێنــدەر و یان 
باری ئابووریــی الواز ڕێگە بــە دەرکەوتن 
و پێشــکەوتنی تاکــەکان نــادەن یان بە 
ئەنقەست دەیانســڕنەوە،  ئەگەرچی زۆربەی 
دەرکەوتن و پێشــکەوتنی تاکەکان لەسەر 
بنەمــای نزیکبــوون و گونجاوییان لەگەڵ 
دەســەاڵتی سیاســی زاڵدایــه؛  بــەاڵم بە 
پێچەوانەوە وەها پێشــان دەدرێت کە ئەمە 
تەنیــا بە هــۆی تایبەتمەندیی توانســت و 
بەهرەی تاکەکەســییه، نــەک هەاڵواردنی 
سیستەماتیک. بۆ نموونه بە پێی دیسکۆرسی 
پیاوســەروەرانە، ژنان بە گشــتی ناتوانن لە 
ئاستی سەرەوەی بەڕێوەبەرایەتیدا بن ، بەاڵم 
ئەگەریش بە دەگمــەن ژنانی فارس و یان 
ژنانی خاوەن فاکتــۆرە بەرزکەرەوەکانی تر 
)وەک ئایین یان چینی سەرەوەی ئابووری( 
و هاوڕێ لەگەڵ ئایدیۆلۆژیای دەسەاڵت، لەم 
پێگەیەدا هەبن، دەسەاڵت وەک هێمایەک 
بۆ پێشاندانی هەبوونی کراوەیی و بەرابەری 
دەینوێنێت. ئاسایییە ئەو ژنانەی کە خاوەن 
بەهرەن، بە تایبەت ژنانــی کورد، بەاڵم لە 
کێبەرکێیەکــی نابەرابــەردا ســەرناکەون ، 
هەست بە الوازی و شــیاونەبوونیان بکەن. 
لە کاتێکدا ئەم سەرنەکەوتنە سیستەماتیکە، 
کاریگەریــی  دەرەنجامــی  لەڕاســتیدا 
ئامانجی  بە  ئینتێرسێکشــناڵ،  پێکهاتەییی 
ســڕینەوەی جیاوازییــەکان و بەکارهێنانی 
توندوتیژییەکی ســیمبۆلیک لەســەر ژنانی 
ســەر بە نەتەوەکانی ترە. بــە دڵنیایییەوە 
کاڵکردنەوەی کاریگەریی نەرێنیی دیاردەی 
تۆکێنیــزم و توندوتیژیــی سیســتەماتیک 
لــە دژی ژنان، بە گۆڕینی سیســتەماتیکی 
یاســا و ئەو پێکهاتانە دەکرێت کە گوشــار 
دەخەنە ســەر ژنان و دەبنــە هۆی پەڕاوێز 
خســتن و شــاردنەوەیان. ئەو یاسایانە، کە 

بــۆ بچووکترین و تایبەتیتریــن بابەتەکانی 
ژنان بڕیار دەدەن و ســەرنەکەوتنی ئەوان 
بە دیاردەیەکی تاکەکەسی پێناسە دەکەن. 
لەڕاستیدا هەموو شتێکی تاکەکسی، هاوکات 
سیاسی و کۆمەاڵیەتییە  و بە پاڵپشتیی یاسا 

و پێکهاتە زاڵەکان جێبەجێ دەکرێت.
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لە سەردەمی ئێستادا پارێزگاری کردن لە ژینگە، لە سەرەکیترین کێشەکانی مرۆڤایەتی بە هەژمار دێ، بە هۆی 
ئەوەی کە ژیانی مرۆڤ لە داهاتوودا، لە گرێوی زاڵبوون بە سەر کێشەکانی پەیوەندیدار بە ژیانیدایه. ژیانی مرۆڤ و 
پرسی ژینگە دوانەیەکی لێک دانەبڕاون و دەتوانین بڵێین کە بۆ بەدیکردنی بنەماکانی ژێنگەدۆستی، دەبێ بڕوانینە 
کلتوور و پەیوەندییە کۆمەاڵیەتییەکانی کۆمەڵگایەک. دروست بوونی شۆڕشە مەدەنییەکان لە دەیەکانی ڕابردوو لە 

هەموو جیهان، نیشاندەری هەستیاریی شارستانییەتەکان بە نیسبەت پرسە سیاسی، کۆمەاڵیەتی و ئابوورییەکان  بە 
گشتی و پرسی ژینگە بە تایبەتییە. ڕۆڵی ژنان وەکوو فاکتەری کاریگەر و شوێندانەر لەو جوواڵنەوانە، زۆر بەرچاو بووە. 
 دەستەواژەی ئێکۆفێمێنیزم، بۆ یەکەم جار لەالیەن نووسەری فێمێنیستی فەڕەنسی، فڕانسوا دوبون، لە کتێبێک بە 
نێوی »فێمێنیست یان مردن« لە ساڵی 1974 بە کار هێندرا. ئێکۆ فێمێنیزم، لێکدراوێک لە دوو وشەی ئێکۆلۆژی 
و فێمێنیزمە، وشەی ئێکۆلۆژی بۆ یەکەم جار لە الیەن هێگلەوە لە ساڵی 1866 لە پەیوەندی لەگەڵ بنەمایەک بۆ 
خوێندنەوەیەکی نوێ لە سەر پرسی ناسینی ژینگە بەکارهێنرا. مەبەستی ئەو لە ئێکۆلۆژی، ناسینی پەیوەندیی دوو 

الیەنەی نێوان گیانلەبەران و ئەو سروشتەی کە تێیدا دەژین بوو. لە ڕاستیدا ئێکۆفێمێنیزم، تێئۆرییەکە کە بنەماکانی 
بیرۆکەی فێمێنیستی لە الیەک و پرسەکانی پەیوەندیدار بە ژینگەدۆستی لە الیەکی دیکە، ئاوێتە دەکات. 

ئێکۆ فێمێنیزم 

مەنسوورسۆهرابی
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پاتڕیــک مۆرفــی بــاس لــەوە دەکات کە: 
فێمێنیستی ڕاســتەقینە دەبێ کەسانێک بن 
کە سروشتیش بە باشی بناسن، بەهۆی ئەوەی 
کــە ئازار و چەوســانەوەی ژنــان و تێکدانی 
سروشت، دوانەیەکی لێکچوو و لێکدانەبڕاون. 
تاکی ژینگەناســیش دەبێ فێمێنیستیش بێ، 
بە هۆی ئەوەی کە بەبێ لێکۆڵینەوە و ناسینی 
ستەمی جێندەری و ئایدیۆلۆژیای پیاوساالری 
کە پاوانخوازیی ڕەگەزی نێر بەســەر ژینگەی 
لــێ کەوتووەتــەوە، ناکرێ ئــەو ڕوانینانەی 
کە ژیان لەســەر گۆی زەوییان خســتووەتە 
مەترسییەوە، بە ئاســانی ئاڵوگۆڕیان بەسەردا 

بێ. 
ئێکۆفێمێنیزم لە واتای گشتگیری خۆیدا، 
خوازیاری کۆتایی هێنان بە چەوســانەوەیە لە 
هەموو ڕوویەکەوە و لەســەر ئەو باوەڕەیە کە 
تێکۆشان بۆ ئازادیی ژنان )هاوتا لە گەل هەر 
چەوساوەیەکی دیکە(، لەگەڵ تێکدانی ژینگە 
تێکەاڵوییەکی واتایییان هەیە. ژن و ژینگە بە 
دەست یەک دوژمنی هاوبەشەوە دەناڵێنن کە 

ئەویش، عەقڵییەتی داگیرکارییە.  
لە ڕاســتیدا ئێکۆفێمێنیزم، شۆڕشــێکی 
و  کۆمەڵــگا  گۆڕینــی  بــۆ  کۆمەاڵیەتییــە 
داگیرکاریی نابەرابەری تێکدانی سروشت کە 
هۆکارەکانی کۆمەڵگای پیاوســاالر و کۆمپانیا 

نێونەتەوەییەکان و سەرمایەدارییە.
سەرەڕای ئەوەی کە هێنانەبەرباسی یەک 
تیپۆلۆژیی یەکگرتوو لە ســەر ئێکۆفێمێنیزم 
بابەتێکی ئاڵۆزە، بــەاڵم پلم وود)1992( دوو 
باڵی ســەرەکیی ئێکۆفێمێنیزم بە ناونیشانی 
ئێکۆفێمێنیزمــی کلتــووری و کۆمەاڵیەتــی 
دێنێتە بەرباس کــە جیاوازیی نێوانیان تەنیا 
لە شــێوەی ڕوانیین لە دوو دەستەواژەی ژن 
و ژینگەدایە. ئێکۆ فێمێنیزمی کلتووری حەز 
دەکا ژن و سروشــت لــە پەیوەندی لەگەڵ 
یەکتــردا بێنێتە بەر بــاس لەبەر ئەوەی پێی 
وایە ژنان بە ســەرنجدان بــەو تایبەتمەندییە 
جێندەرییانەی هەیانە، ســەبارەت بە پرســی 

ژینگە، تێگەیشتنێکی گشتگیرتر و تایبەتتریان 
لەچاو پیاوان هەیە. ئێکۆفێمێنیزمی کلتووری 
سروشتیش بە بابەتێکی فێمێنیستی دەزانێ. 
لە ڕوانگــەی ئێکۆفێمێســتەکانەوە، هەرچی 
ژنان زیاتر هۆگری سروشت بن و لە سروشت 
نزیکتر بن، باشــتر لە واتــای ئێکۆفێمێنیزم 

تێدەگەن.
ئێکۆفێنیزمی کلتووری،  لە کاتێکدا کــە 
هەرچی زیاتر جەخت لە ســەر دوو چەمکی 
ژن و ژینگە و تێکەاڵویی واتایی و مەیدانییان 
دەکاتەوە، ئێکۆ فێمێنیزمی کۆمەاڵیەتی باس 
لە پەیوەندیی مێژووییی ژنان و ئەو ژینگەیەی 
کــە تێیــدا دەژیــن دەکاتــەوە و ڕیشــەی 
تێکەاڵویــی ژنــان و ژینگە لە فەلســەفەی 
یۆنانــی کۆندا دەبینێتەوە، ئەو شــوێنەی کە 
تاکــەکان بە لەبەرچاوگرتنی ڕەنگی پێســت 
و ڕەگەز و نەژادیــان، پۆلێنبەندی دەکران و 
لێک جودا دەکرانەوە و ئــەو پۆلێنبەندییانە، 
واتایەکی ئایدیۆلۆژییان بە خۆیانەوە گرتبوو و 
لە پێکهاتەی سیستەمی تۆڕی کۆمەاڵیەتییان 

و پەیوەندیی نێوان تاکەکاندا جێکەوتبوو. 
ئێکۆفێمێنیزمــی کۆمەاڵیەتــی، بە وەها 
بنەمایەکی فکــری توانیوێتی لێکدانەوەیەکی 
باشــی لە ســەر پەیوەندیی نێوان دەسەاڵت 
و بااڵدەســتی و ژێــر دەســتیی نێوانیان لە 
نێو کۆمەڵگادا هەبــێ. هەروەها ئەو تیئۆرییە 
توانیوێتــی لە بەکەمگرتنــی ئێکۆفێمێنیزمی 
کلتووری، لــە پەیوەندی لەگــەڵ یەک واتا 
بوونی ژنان و ژینگە کە بووەتە هۆی بەرتەسک 
کردنەوەی ئەو شــێوە ڕوانینــە، خۆی دەرباز 

بکات. 
ژنان دەتوانن لــە چوارچێوەی بڕیاردەری 
و بڕیارســازیدا بــن و شــیوازی خوڵقییاتــە 
پرکێشەکانی بەنیســبەت ژینگە بگۆڕن. ڕۆڵ 
و کاریگەریــی ئەوان ئەوەندە بەرچاو بووە کە 
ئەمڕۆکانــێ، بوونی بەرینتــر و کاریگەرتری 
ژنــان، لە تایبەتمەندییەکانی پێشــکەوتن بە 

هەژمار دێ. 



زۆربــەی تێئۆریســیەنەکانی مەکتەبــی 
ئێکۆفێمێنیســتی، جەخت لەسەر سێ پرسی 

سەرەکی دەکەنەوە:
• پەیوەندیی ژنان لەگەڵ ژینگە 

• پەیوەندیی نێوان چەوسانەوەی ژنان و ژینگە
• رۆڵی ژنــان لە چوارچێــوەی دۆزینەوەی 

چارەسەرێک بۆ کێشە ئێکۆلۆژیکەکان. 
الیەنگــری  فێمێنیزمــی  لەڕاســتیدا 
ئێکۆفێمێنیــزم، پڕۆژەیەکــی سیاســییە کە 
ئامانجی پێداچوونەوە بەسەر پەیوەندیی نێوان 
پیاوان و سروشت، یان پیاوان لە بەرانبەر ژنانە. 
خاڵی گرینگی ئــەو فکرییەتە، پێداگریکردن 
لەســەر وێچوونی نێــوان چەوســاندنەوە و 
غەدری پیاوان بەسەر ژینگە و ژنان و هەروەها 

پەیوەندیی نێوان ژنان و ژینگەیە.

چەنــدنموونەیــەکلــەچاالکییــە
ئێکۆفێمێنیستییەکان

• نووســەری پەڕتووکی بەهــاری کووژاوە لە 
ســاڵی 1962 کە بوو بە ئیلهامدەری شۆڕشی 
ئێکۆلۆژیســتی، ژنێک بوو بــە نێوی ڕێچەل 

گارسۆن. 
• خانمــە چاالکــوان لووییــس گیبــز لــە 
شــارۆچکەی الوکاناڵ لە ویالیەتی نیۆیۆڕک، 
پێشڕەویی ناڕەزایەتییەکانی دژ بە وزەخانەی 
ناوکی و زبڵدانە ژەهراوییەکانی گرتە ئەستۆ. 

• ژنێــک بە نێوی دالنــا مێدۆنز، یەکێک لە 
نووســەرانی ڕاپۆڕتی بەناوبانگــی چاپکراو لە 
ساڵی 1972 ناسراو بە سنوورەکانی گەشەی 
ئابووری بوو کە ڕووانینێکی ژینگەدۆســتانەی 

هەبوو. 
• پێتــڕا کێلــی، یەکێــک لــە ڕووخســارە 

ناسراوەکانی جەریاناتی سەوزی ئەڵمانی بو. 
• لە ســاڵی 1972 لە شــاری ســتۆکهۆڵم، 
خانمێک بە نێــوی باڕبارا، هاتە نێو ناوەڕۆکی 
پەرەپێدانــی جێگیر بوو و لــە ڕاگەیاندراوی 
ناســراو بە کۆکیاک بــە کاری هێنا و لەوێدا 
ســەرنجی خستە ســەر گرینگیی ڕۆڵی ژنان 

لــە پەیوەندیی نێوان پەرەپێدان و سروشــت 
و هەروەهــا ناچــار کردنــی دەوڵەتــەکان و 
ڕێکخراوەکان بە ڕاکێشان و پشتگیری کردنی 
بەشــداریی ژنــان. خەباتی ئــەو و لەهەمان 
کاتدا خەباتی گرووپە ئاشــتیخواز و بەرابەری 
خوازەکان لە ساڵی 1992 لە کۆنفڕانسی زەوی 
• ڕیۆدۆژانیرۆی بڕازیل، لە نەخشــەرێگایەکی 
تۆکمەی ناســراو بە دەســتووری 21دا توانی 

جێگیر بێ. 
•  لــە ئینگلتەرا گرووپێک لە نیزیک بنکەی 
ئاسمانی )کەمپی ئاشتی( کە پێکهاتبوون لەو 
ژنانەی کە الیەنگری ژیانی ئاشــتیانە لەسەر 
زەوی بــوون، گردبوونەوەیەکی ناڕەزایەتییان 
دژ بە جێگیر کردنی سیســتەمی مووشەکی 

کڕووز کە سەر بە ناتۆ بوو، پێکهێنا. 
•  چاالکوانانــی ژنی ئەفریقی کە کانگایەکی 
کانزایــی ژیانــی ئەوانــی تووشــی کێشــە 
کردبوو، جواڵنــەوەی )woMin( یان پێکهێنا 
کــە تۆڕێکــی دژ بــە دەرهێنانــی کانزاکانە 
لــە  ئێکۆفێمێنیســتییان  مانیفێســتێکی  و 
پەیوەندی لەگەڵ ڕزگاریی زەوی و گۆڕانکارییە 

کەشوهەوایییەکان هەیە. 
• دایکانی ئاپاڵشــی لە ئەمریکا ڕاستەوخۆ دژ 
بە کانــگای کاوی )کانگای بــەردە خەڵووز( 

گردبوونەوەیەکی نارەزایەتییان پێکهێنا. 
 Navdanya  لە هیندووستان جوواڵنەوەی •
بۆ پارێزگاریکردن لە ژینگە و دروست کردنی 
بانکی هەڵگرتنی تۆوی ڕووەکە سروشــتی و 

دەرمانییەکان پێک هات. 
• لە باکووری هیند کاتێک کە کۆمپانیایەک 
پالنی بۆ بەکارهێنانی دارستانێک هەبوو، ژنانی 
گوندی نیزیک لەو شوێنە بە لە باوەش کردنی 

دارەکان، ڕێگرییان لە بڕینی دارەکان کرد. 
• واندانا شیوا )Vandana Shiva( لە دژبەرانی 
پێداگــری بەجیهانییبــوون و بەکارهێنانــی 
گۆڕانکاریی  بەرهەمــە کشــتوکاڵییانەی  ئەو 
ژێنێتیکییــان بــۆ کــراوە و بە مەبەســتی 
 Genetically madified( بەرهەمــی زیاتــرە
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Grops( گــۆڕدراون، بــە وتەی خــۆی ئەو 
دەیهەوێ دەنگی کەسانێک بێ کە دەیانهەوێ 
جووتیــاران لە ژەهراوی بــوون بە هۆی ئەو 
بەرهەمانەی کە دەستکاریی ژێنێتیکی کراون 

بپارێزن. 
• لە شــاری ســیچوانی واڵتی چین، ژنانی 
وەرزێر بــە بووژانەوەی زانســتی خۆماڵی بۆ 
پارێزگاریکردن لە خۆڵ، توانیویانە کە بەرهەم 

یان هەڵگری ئەو خۆڵە زیاد بکەن. 
• لە شــاری لەندەن، ژنان خۆبەخشــانە ئەو 
جۆگانەیــان چاک کردەوە کــە ئاوەڕۆکەیان 
دەچێتــەوە ســەر چۆمی تایمز و ســاڵەهایە 

کەڵکی نەرێنییان لێ وەردەگیرێ. 
• گرتــا تۆنبێــرگ، چاالکوانــی ژینگەییی 
سۆئێدی، بە هۆی چاالکییەکانی لە چوارچێوەی 
وشیارکردنەوەی جیهان لە پەیوەندی لەگەڵ 
ئەو هەڕەشــانەی کە گۆڕانکاریی کەشــوهەوا 
لەســەر مرۆڤایەتــی هەیەتــی و هەروەها بە 
پرســیارکردن لە سیاسەتوانان لە هەمبەر بێ 
خەیاڵ بوونیان لە سەر پرسەکانی ئاو و هەوا، 

نێوبانگی دەرکردووە. 

ئێکۆفێمێنیزمیشاراوەلەکوردستان
بــە لەبەرچاوگرتنــی ئەوەی کە لــە ئێران و 
ڕۆژهەاڵتی کوردســتان، ئاســتەنگێکی زۆری 
کۆمەاڵیەتی و یاســایی لە ســەر ژنان هەیە، 
ئاســان نییە کە بەبێ کێشــە باس لەســەر 
جوواڵنەوە گشــتگیرەکان بە سەرپەرشــتیی 
ژنان بکرێ. بەاڵم چاالکییە ژینگەپارێزییەکان 
لە کەشــێکی کراوەتر و بە داهێنانێکی زیاتر 
ڕێگەخۆشــکەر بوون بۆ ڕۆڵ گێڕانی ژنان لەو 
پرسانەدا. بە شــێوەیەک کە دەتوانین بڵێین 
کە ژنــان بــەو بەشــداری و چاالکییانەیان 
لەو دوایانەدا، لە ســەر پرســی ژینگەدۆستی 
لە کوردســتان، واتایەکــی بەرگرییانەیان بە 

جوواڵنەوەکان بەخشیوە. 
ژنانێک کە لە خەباتی ژینگەدۆســتییان 
چێژیــان  هاوشــارییەکانیان  لەتەنیشــت 

وەردەگرت و هەستی شارۆمەندی پلەدووهەم 
بوونیان لەبیر چووبۆوە. لە کوردســتاندا ژنان 
بەشــدارییەکی بەرچاویــان لــە ڕێکخــراوە 
ناحکوومییەکانــدا هەیــە. ژنانێکــی زۆر لە 
کوردســتاندا هەن کە سەرپەرەشتیی کاناڵی 
تلێگڕامی تایبەت بە پرســی ژینگەدۆســتی 
دەکەن. لە سۆشــیال میدیا بــۆ پەروەردەی 
هەمەالیەنــەی ژینگەدۆســتی زۆر چاالکن. 
ژنانــی کــورد، تەنانەت هاوشــانی پیاوان لە 
گرووپە شاخەوانییەکاندا بەبێ لەبەرچاوگرتنی 
جیاوازیــی ڕەگــەزی، بەشــدارییان هەیە و 
چاالکیــی ژینگەدۆســتی بەڕێــوە دەبــەن. 
ژنانــی کورد هاوشــانی پیــاوان لــە پڕۆژە 
ژینگەدۆستییەکاندا بەشدارن و نموونەی هەرە 
بەرچاویان لــەو دوایانەدا بوو کە لە بەرنامەی 
زاگڕۆســانەدا کە ســااڵنە بەڕێــوە دەچێ، بە 
چاندنی دەنکی بەڕوو و چەقاندنی ڕیشەی ئەو 

دارە، بەشداریی بەرینیان هەبوو.
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پرسیاری سەرەکی دەتوانێ ئەوە بێ کە ئایا بزووتنەوەی کورد لە 
سەر بنەمای ناسیۆنالیسمی کوردی توانیویەتی فێمێنیزم وەک 
یەک لە دالەکانی گوتاری سیاسیی خۆی مەفسەلبەندی بکات 
یا بە زمانێکی ساکارتر ئایا ناسیۆنالیسم و فێمێنیزم توانیویانە 

وێڕای یەکتر خەباتی خۆیان بۆ سڕینەوەی ستەمە نەتەوایەتی و 
ڕەگەزایەتییەکان و باقیی ستەمەکانی دیکە لە ئێرانی فرە نەتەوە 

بەرنە پێشێ؟

فێمێنیزم و خەباتی نەتەوەیی 
هاوشان و هاوتەریب   

ڕزگارموکری
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پێشەکی
فێمێنیزم وەک یەک لە ڕوانگە کۆمەلناسی، 
سیاســی و فەلسەفییەکانی سەدەی نۆزدە 
و بیســت توانیویەتی بە وێنەی بەشــێک 
لە کەڵکەڵــە هزرییەکانی کورد، النی کەم 
لەو ســااڵنەی دواییدا دەرکــەوێ، بەاڵم 
فێمێنیــزم وەک ئیدئۆلــۆژی نەبووەتــە 
بنەمایەکی ڕوون بۆ پرسی ژنان و چەشنی 
چەمکێکی گرینگی پەیوەندیدار بە خەباتی 
نەتەوەیییەوە بوونی نەبــووە. دیارە وێڕای 
دەســتپێکی خەباتــی مودێڕن لە ســەر 
بنەمای حیزبایەتــی، دامەزراوەکانی ژنان 
بۆ یەکەم جار ســاز بوون و لە ســەرەتای 
شۆڕشی نوێی ڕۆژهەاڵت، ئافرەتان تیکەڵ 
بەو شۆڕشــە بوون. ئەوە لە کاتێکدایە کە 
لە مەیدانــی مەدەنی و خەباتی شــاردا، 
ژنان بە شــێوەیەکی ڕوونتــر و بەرچاوتر 
وەک سووژەیەکی کارامە شوناسی خۆیان 
نەریتخوازانەی  لە قــەوارەی  پاراســت و 
بــەرز  دەرێ.  هاتنــە  کۆمەڵــگا  بیــری 
بوونەوەی ئاستی خوێندەواریی ئافرەتان و 
حوزووریان لە دامەزراوە مەدەنییەکان کە 
بەرهەمی عەقڵــی مودێڕن و ڕخنەگرانەی 
مرۆڤی سەردەمن، پێکهینەری شۆڕشێکی 
دژ بە ئۆبژەییــی مێژووییی مێیینە بوون. 
لەم ڕووەوە ژنی کــورد ئەزموونێکی نوێ 
لــە مافخــوازی و بەرەنگاربوونەوە لەگەڵ 
چەند جۆر ستەمی تاقی کردەوە؛ ستەمی 
چینایەتی، ســتەمی نەتەوایەتی و ستەمی 
حــووزووری  ئەگەرچــی  ڕەگەزایەتــی، 
شؤڕشگێڕانەی ئافرەتان لە دووباڵی خەباتی 
شار و شاخدا بەرچاو و مانادار بووە، بەاڵم 
جــۆری پەیوەندیی ئەم تێکــەڵ بوونە لە 
چوارچێوەی شۆڕشی فێمێنیستیدا نەبووە 
و بنەمــا تێئۆریکەکانی ئــەم ئیدئۆلۆژییە 
نەپارێــزراوە  و سیاســییە  کۆمەاڵیەتــی 
و شــێوەی گــرێ درانەوەی بــە خەباتی 
نەتەوایەتیی کوردەوە کــەم هێز بووە. لە 

وەها دۆخێکدا پرسیاری سەرەکی دەتوانێ 
ئەوە بێ کە ئایا بزووتنەوەی کورد لە سەر 
بنەمای ناسیۆنالیسمی کوردی توانیویەتی 
فێمێنیزم وەک یەک لە دالەکانی گوتاری 
سیاســیی خۆی مەفســەلبەندی بکات یا 
بە زمانێکی ســاکارتر ئایا ناسیۆنالیســم و 
فێمێنیزم توانیویانە وێڕای یەکتر خەباتی 
خۆیان بۆ ســڕینەوەی ستەمە نەتەوایەتی 
و ڕەگەزایەتییەکان و باقیی ســتەمەکانی 
دیکە لە ئێرانی فرە نەتەوە بەرنە پێشــێ؟ 
بــۆ واڵم دانەوە بەو پرســیارە پێویســتە 
لێکدانەوەیــەک لە ســەر ئەو جــۆرە لە 
فێمێنیزم بدەی بە دەســتەوە کە تواناییی 
ئەوەی هەیە چوارچێوەیەکی تەحلیلیی بە 
هێز بۆ هاوڕێیەتیی بزووتنەوەی نەتەوەیی و 
بزووتنەوەی ژنان، بە مەبەستی سڕینەوەی 
ســتەمەکان پێــک بێنــی و پەیوەندیی 
فێمێنیزمی کورد و ئێرانی، وەک ژینگەی 

سیاسیی ژنی کورد باس بکەین.

سێڕوانگەیگشتیبۆواڵمیپرسیارە
سەرەکیەکەیئەموتارەلەئارادایە؛

یەکــەم؛ ڕوانگــەی گشــتیی زۆریەک لە 
چاالکانــی سیاســی و سیاســەتمەداران 
کە پێیــان وایە کاتێــک بزووتنەوەیەکی 
نەتەوەیی لە سەر بنەمای ناسیۆنالیسم لە 
ئارادایە، باس کــردن لە فێمێنیزم و هەر 
جــۆرە خەباتێکی لەو چەشــنە، دەتوانێ 
چەواشە کردنی ڕەوتی بزووتنەوەکە بێت، 
بۆ ئەوەی هەر جۆرە ســتەمێک کۆتاییی 
پێ بێ، کە ســتەمی ڕەگەزایەتیش یەک 
لەوانە، پێویســتە گشــت کۆمەڵگا پێکەوە 
و یەکگرتوانە حەول بدەن بۆ ســڕێنەوەی 
ســتەمی نەتەوایەتی، کە لــە ئاکامی ئەم 
هەرەوەزەدا ســەرکەوتن ڕوودەدات و هاو 
کات هەموو ســتەمەکانی دیکەش وێڕای 
ئەو ستەمە یا بە دوای ئەودا کۆتایییان پێ 
دێت و ستەم بە دژی ژنانیش بەرەو کۆتایی 



دەڕوا. لە ڕاســتیدا ئــەم ڕوانگەیە لە زۆر 
واڵت و تەنانەت کوردستانیشــدا زاڵ بووە 
و بزووتنەوەی ژنــان، وەک بزووتنەووەی 
پاشــکۆی نەتەوەیی چاوی لــێ کراوە و 
بڕوایەوە بەستراوەتەوە  هەموو شتێک بەم 
ناســەرکەوتووییی  یا  ســەرکەوتوویی  بە 

بزووتنەوەی نەتەوایەتی. 
دووهەم؛ دووهەم ڕوانگە ڕیشەی لە شەپۆلی 
دووهەمی فێمێنیزمدایە، ئەم شێوە ڕوانینە 
جەخت لە ســەر جیاوازییەکان دەکات و 
بڕوای بە شوناســێکی تایبــەت و جیاواز 
بۆ بزووتنــەوە فێمێنیســتییە ئیتنیکی و 
ناکرێ  کەواتە  هەیــە.  ڕەچەڵەکییــەکان 
بزووتنــەوەی ژنان بخرێتــە چوارچێوەی 
بزووتنــەوەی نەتەوایەتی یا ئیتنیکییەوە و 
حەول بدرێ لەو قەوارەیەدا شکڵ بگرێ. لە 
ڕاستیدا خاڵی ڕوونکەرەوەی ئەم ڕوانگەیە 
ئەوەیە کە ئەگەر پرســی ژنــان لە قەوارە 
و بەســتێنێکی نەتەوەییدا بــاس بکرێ، 
شوناسێکی تایبەت بە ئافرەتانی ئەم نەتەوە 
یا ئیتنیکەی دەبێ. لەم ڕوانگەیەوە پرسی 
ژنان پرسێکی تەواو جیاوازە و خەبات بۆ ئەم 
پرســە جیاوازە، ڕەوتێکی جیاواز دەپێوێ. 
وەک دیارە ئەم ڕوانگەیە ڕاســت ئەودیوی 
ڕوانگەی یەکەمــە، جیاوازیی بزووتنەوەی 
ژنان بە پێــی بــارودۆخ و تایبەتمەندیی 
کۆمەاڵیەتــی، بەفەرمــی دەناســێ بەاڵم 
حەولی بۆ ســاز کردنی پەیوەندییەک لە 
نێوان خەباتە جۆراوجۆرەکان دژ بە ستەمە 

چەندفاقەکان نادات.
لەســەر  ســێهەم  ڕوانگــەی  ســێهەم؛ 
بڕوامەند بوون بە شوناســە چەندفاقەکان 
و تێکهەڵکێشــانی گونجــاوی کەڵکەڵە و 
داواکارییــەکان دامــەزراوە. لە ڕاســتیدا 
ژن دەتوانێ هەم کەڵکەڵــەی نەتەوەییی 
هەبێ، هەم داواکاریی فێمێنیستی و هەم 
ویســتی چینایەتی و ... لــەم ڕوانگەیەوە 
دەتوانرێ ئەو بڕوایە کە فێمێنیســتەکان 

دەتوانن لە ڕەوتی نەتەوەســازی و بابەتە 
نەتەوەیییەکاندا نەخشیان هەبێ بێتە بەر 
باس. ئــەم ڕوانگەیە پێی وایە کە چاالکیە 
و  هانــدەر  دەتوانــن  فێمێنیســتییەکان 
ڕێکخەری نەتەوەخوازییش بن. نیرا یووال 
 Nira yuval Davis &( و فلۆیا ئانتیــاس
Floya Anthias( پێیــان وایە ئافرەتان لەو 
ڕێگایانەی خوارەوە بەشــداریی چاالکییە 

نەتەوەیی و ئیتنیکییەکان دەکەن؛ 
کەمایەتییــە  کردنــی  نوێنەرایەتــی 
ئیتنیکییــەکان، دیاری کردنی ســنووری 
ئیتنیکییــەکان،  و  نەتەوەیــی  پێکهاتــە 
کۆمەاڵیەتییەکان،  بایەخــە  ڕاگواســتنی 
ڕوون کردنەوەی جیاوازییــە نەتەوەیی و 
ئیتنیکییــەکان و بەشــداریی چاالکانە لە 
شۆڕشــە نەتەوەیییەکاندا، لە هەمووی ئەم 
چاالکیانەدا ژنان بە شێوەیەکی جیاواز لە 
پیاوان و بە تایبەتمەندی شوناسی ژنانەوە، 
لە پــڕۆژە نەتەوایەتــی و ئیتنیکییەکاندا 
)فریدمــن، 1382، 135(.  حوزووریان هەیە. 
کەواتە لەم ڕوانگەیەوە پێویست نییە وەک 
دوو شــتی جیاواز یا دژ بە یەک بڕوانرێتە 
ڕەگەزایەتی و شوناسی نەتەوایەتی و دەکرێ 
بزووتنــەوە فێمێنیســتییەکان هاوتەریب 
و هاوڕێــی بزووتنــەوە نەتەوایەتییــەکان 

ببیندرێن. 
ئــەم ڕوانگەیــە کە لە ســەر بنەمای 
تێک هەڵکێشــانی شوناسی چەندفاقەکان 
ســاز بووە، پێی وایە جیاوازیی ڕەگەزی و 
ڕەچەڵەکی، ئیتنیکی و نەتەوەیی، دەتوانێ 
بەرهەمهێنی ســتەم و چەوساندنەوە بێ و 
مرۆڤێک بە هــۆی ئەوەیکە ژنە و ڕەگەز، 
ڕەچەڵەک، ئاییــن و ئیتنیکێکی جیاوازی 
هەیە وێڕای یەک تووشــی چەوســانەوە 
بێت. ئەم بڕوایە لە ڕاستیدا بنەمای هزری 
فێمینیســمی ڕەش پێک دێنێ، جۆرێک 
لە فێمینیســم کە دوو شوناسی جیاوزی 
ژنێتی و ڕەش پێســتی، هۆکاری دوو جۆر 
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ســتەمی ڕەچەڵەکی و ڕەگەزایەتی بوون. 
لەم ڕوانگەیــەوە شوناســە چەندفاقەکان 
تایبەتمەندیی ئاسیایی، ڕەش پێست و بە 
گشــتی ژنانی ئیتنیــک و نەتەوە ڕەنگین 

پێستەکانە. )همان( 
کەواتــە فێمێنیزمی ڕەش دەتوانێ ئەو 
شــێوەیە لە فێمێنیزم بێ کە یارمەتیدەرە 
بۆ گەیشتن بە واڵمی پرسیاری سەرەکیی 
ئەم وتارە، چون ئەم جــۆرە لە فێمێنیزم 
بارودۆخێکی هاوشــێوەی نەتەوەیی و  لە 
کۆمەاڵیەتیی گەالنی جیاوازی دنیادا کە لە 
ژێر ستەمە جۆراوجۆرەکاندان، دامەزراوە. 

فێمێنیزمیڕەش
ئیســمیت،  باربــارا  وەک  کەســانی 
ئێدرێلێــرد، گلۆریا جۆزێــڤ، گلۆریا هاڵ 
وئالیس واکێر حەولیان داوە بۆ خوڵقاندنی 
هێندێک تێئۆری کە پێداویســتیی ژنانی 
ڕەشــە بۆ خەبات لە پێنــاو چاک کردنی 
ژیانــی ڕۆژانەیاندا. لە ڕاســتیدا تێئۆریی 
فێمێنیزمی ڕەش خوێندنەوەیەکی نوێ بۆ 
پەیوەندی لە گەڵ فێمێنیستە سپییەکان 
پێشکەش دەکا تا بە شێوەیەکی هەمەالیەنە 
ڕەگەزپەرەســتدا،  کۆمەڵگایەکی  نێــو  لە 
ڕەچەڵەک  ڕەگــەز،  نێوان  دژایەتییەکانی 
و چیــن لێک بداتەوە.)هام و گەمبێل، 1382، 

)132
فێمێنیزمی  بنەڕەتیــی  لێکدانــەوەی 
ڕەش ئەوەیە کە ژنانی سپی پێست ناتوانن 
لە کێشــەکانی پەیوەندیدار بە ســتەمی 
ڕەچەڵەک پەرەســتانە کە دەستەویەخەی 
ڕەش پێســتەکانە بگــەن. بــە درێژاییی 
خەباتــی فێمێنیســتی، ئــەوەی کە پتر 
لــە هەر الیەنێک بۆتــە هۆی کپ کردنی 
دەنگی ئافرەتانی ڕەش، ژنانی فێمێنیستی 
ســپی بوون و بایەخێکیان بۆ ئازاری ژنە 
ڕەنگیــن پێســتەکان دانەناوە.)مشــیرزادە، 
1390، 414( هۆکــس پێــی وایە هێندەی 

هیــچ پێکهاتەیەک لە ئامریــکا نکۆڵی لە 
شوناسی ژنانی ڕەش نەکراوە. بە دەگمەن 
هەڵدەکەوێ لەم کلتوورەدا وەک تاقمێکی 
جیاواز لە پیاوانی ڕەش یا ژنانی سپی دان 
بە ژنی ڕەشــدا بهێنــرێ. کاتێک باس لە 
ڕەش پێستەکان دەکرێ، مەبەست پیاوانی 
ڕەشــە و هەر کاتێکیش باســی ئافرەتان 
دەکرێ ژنانی سپی مەبەستن.)همان، 41( 

ســەرەکیی  کەڵکەڵــەی  ئەگەرچــی 
فێمێنیزمــی ڕەش هەر ئــەو خااڵنەن کە 
ڕەوتی ســەرەکیی فێمێنیزم لە ســەری 
پێداگــرن، بەاڵم جیاوازیــی ئەم جۆرە لە 
فێمێنیزم دەگەڕێتەوە بۆ ئەم ڕاستییە کە 
ژنی ڕەش لە هەر سێ الیەنی ڕەچەڵەک، 
ڕەگــەز و چیندا لە ژێر ســتەمدایە، بۆیە 
دەکوتــرێ پێداویســتیی گرینگی دان بە 
هەمــوو ســتەمەکان، لــە تایبەتمەندییە 

گرینگەکانی فێمێنیزمی ڕەشە. 
دیوراکینگ، بۆ بــاس لە دۆخی ژنانی 
ڕەش، کەڵک لە واتای »مەترســیی چەند 
الیەنــە« وەردەگرێ. ئەو پێــی وایە؛ ئەم 
ئافرەتانە لە سێ الیەنی ڕەچەڵەک، ڕەگەز 
و چینــەوە لــە ژێر ســتەمدان و جۆری 
پەیوەندیی ئەم ســێ ستەمە دەبێتە هۆی 
چەند قات بوونی کاریگەریی ئەم ستەمانە 
لە سەر ئافرەتانی ڕەش پێست.)همان، 417(
بە پێی ئــەو ڕوانگەیە، ژنانی ڕەش نە 
تەنیــا دەیانهەوێ پێش بــە مێیینەیەکی 
ئۆبــژە بگــرن، بەڵکــوو دەیانهــەوێ لە 
پێکهاتەی کۆمەاڵیەتی و نەزمی جیهانیدا 
وەک ســووژەیەکی ڕەش و مرۆڤێکی پلە 
یەک ژیان بە سەر بەرن و ڕووبەڕووی ئەم 
قەوارەیە بنەوە کە حەولی بە زنجیر کێشانی 
ڕەگەز، ڕەچەڵــەک و پلەی کۆمەاڵیەتیی 
ئەوانی هەیە. بۆیە باربارا ئیسمیت ماف زان 
و فێمێنیستی ڕەش دەلێ: »واتای هاوکاتی 
ستەمەکان ئێســتاش یەک لە دژوارترین 
پرسەکانی فێمێنیزمی ڕەش بۆ تێگەیشتن 



لە حەقیقەتی سیاســیە، کە من پێم وایە 
یەک لە گرینگتریــن بنەماکانی تێئۆریی 
ئیدئۆلۆژیکی ئەندێشەی فێمێنیزمی ڕەشە«
لــە الیەکی دیکــەوە ژنانــی ڕەنگین 
پێست کە خۆیان لە چوارچێوەی گوتاری 
فێمێنیزمی ڕەشدا دەبیننەوە، ئەو ڕەخنەیە 
ئاراســتەی ڕەوتی ســەرەکیی فێمێنیزم 
دەکەن کە ســەرنج ناداتە چەوساندنەوەی 
ژنانی ڕەچەڵەک، نەتەوە و قەومێکی جیاواز، 
بە دەست ژنانی ڕەچەڵەک و نەتەوەیەکی 
دیکــەوە و ئەو پرســیارە دێننە ئاراوە کە: 
جیاوازییەکانی  لەسەر  زانیارییەکمان  »ئایا 

ژنان هەیە«؟)ڕیتزێر، 1381، 495(
پســپۆڕی  کرێنشــاو«،  »کیمبێرلــی 
داهێنــەری  پێســتەکان،  ڕەش  مافــی 
واتای »ئینتێرسێکشــناڵیتی« یا »تێئۆریی 
تەالقی«ە، لەم ڕوانگەیەوە هەاڵواردن وەک 
ترافیکی چوارڕێیانێک وایە کە مومکینە لە 
هەر الیەکەوە ڕوو بدات. ئەگەر ڕووداوێک 
لەســەر چوارڕێیانێک ڕوو بدات، دەتوانێ 
کاریگەریی لە سەر هاتوچۆی ماشێنەکان لە 
یەک یا هەموو الیەکانەوە هەبێ. ئەگەریش 
ژنێکی ڕەش پێســت لەم ڕووداوەدا زیانی 
وێ بکەوێ ئەم خەســارە ڕەنگە بە هۆی 
هااڵواردنــی ڕەگەزایەتــی یــا ڕەچەڵەک 
پەرەستانەوە بێ، بەاڵم کێشانەوەی ڕەسمی 
ڕووداوەکە کارێکی ئاســان نیە؛ زۆر کات 
هێڵی تورمز و ئاســتی خەسارەتەکە باس 
لە کاریگەریــی چەند هۆکار دەکەن، هەر 
بەم هۆیە حەول بۆ دۆزینەوەی شــۆفیری 
تاوانبار بە ئاکام ناگات. کرێنشــاو لەســەر 
ئەو بنەمایە جەخت دەکاتەوە کە ئافرەتانی 
ڕەش پێست بە هۆکاری جیاواز، دەکەونە 
بــەر پەالماری هــەاڵوردن و ســتەمەوە، 
بەاڵم ناتوانرێ قامک لە ســەر جۆرێک لە 
ستەمەکان داندرێ، بەڵکوو دەبێ بگوترێ 
کە سەرجەمی ئەم ستەمانە بوونەتە هۆی 
 )39-40  ،1393 و...،  دۆخە.)ئیســمیت  ئــەم 

کەواتــە تێئۆریی ئینتێرسێکشــناڵیتی بۆ 
کاریگەریی ستەمەکان لە سەر کەسایەتیی 
ئافرەتی ڕەش پێست و نەزەریەی ستەمە 
چەندفاقــەکان و شوناســە چەندفاقەکان 
کە باســی سەرەکیی شــەپۆلی سێهەمی 
فێمێنیزمــن، دەتوانن ئــەم بنەما تێئۆریە 
بدەن بە دەست هەر توێژەرێک لە نەتەوە، 
ڕەچەڵــەک، ئایین، چین و شوناســێکی 
جیاواز لەو کۆمەڵگایانەی کە بزووتنەوەی 
ژنــان و ڕەوتــە مافخــوازە نەتەوەتــی، 

ڕەچەڵەکی و ئیتنیکییەکان لە ئارادان. 
 

فێمێنیزمیئێرانیوپرسیژنیکورد
لەمفێمێنیزمەدا

کــورد لە ڕۆژهەاڵت بە پێــی ئەوەیکە لە 
چوارچێوەی سیاسیی ئێراندایە، وێڕای ئەم 
کۆمەڵگایە دەستەویەخەی گەلێک قەیران 
و کێشــەیە کە هەر کام بنەمای جۆرێک 
ناتەواوی و لە ئاکامدا ستەمیان پێکهێناوە. 
کەلێنی ئایینی، ســتەمی ئایینی؛ کەلێنی 
نەتەوەیی، ســتەمی نەتەوەیــی؛ کەلێنی 
چینایەتــی، ســتەمی چینایەتی؛ کەلێنی 
و  ڕەگەزایەتــی  ڕەگەزایەتــی، ســتەمی 
لە کۆتاییــدا قەوارەیەکــی کۆمەاڵیەتیی 
دەســتەویەخەی  کــە  گەشەنەســەندوو 
چەندایەتیی پێکهاتەیییە)تعدد ساختاری(؛ 
بە شــێوەیەک کە هــاوکات کە دامەزراوە 
مۆدێڕنەکان هەن، پاشــماوەکانی پێکهاتە 
بوونەتــە  و  جێگیــرن  نەریتییەکانیــش 
هۆی ئــەو دۆخــەی ئێســتا کۆمەڵگای 
ئێرانــی تێدایــە و واتایەکی جیــاواز لە 
هەمــوو کۆمەڵگاکانیــان داوە بە کەلێنی 
ســوننەت و مۆدێڕنیتە. کۆمەڵگایەک کە 
نەیتوانیوە خــۆی لە گەڵ ڕەوتە جیهانییە 
نوێیــەکان هــاوڕێ بــکات و کاریگەریی 
مۆدێڕنیتــە لەســەر دەزگای حقووقــی، 
کلتووری و سیاسییشدا مانادار نیە، بەاڵم 
مۆدێڕنیســم تەنانەت لە ژووری نووستنی 
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تاکەکانــی کۆمەڵگادا لــە جموجۆڵدایە و 
ئەم کۆمەڵگایەی تووشــی مۆدێڕنیســمی 
)کژدیســە( کردووە، جۆرێک لە گۆڕان کە 
نە تەنیا نەبووەتە هۆی لێک گرێ دانەوەی 
دامەزراوە کۆمەالیەتی، سیاسی، کلتووری 
و حقووقیی ئەم کۆمەڵگایە لە سەر بنەمای 
عەقڵیەتێکی سەردەمیانە و گونجاو، بەڵکوو 
چین و جیاوازییەکانی ســەرجەم پێکهاتە 
بەرداوەتــە گیانی یەکتر  جۆراوجۆرەکانی 
و دەربازبــوون لە هەر کام لەو کێشــە و 
ناتەبایییانە پێویستی بە خەباتێکی جیاواز 
و لێــک گرێدراو هەیــە، خەباتێک کە بە 
پێویســتە هەموو  شــێوەیەکی هاوشێوە، 
جومگــە و جیاوازییەکانــی ئــەم قەوارە 
جوغڕافیایییە بگرێتەوە. کۆمەڵگایەک کە لە 
پتر لە سەد ساڵ لەوەپێشەوە بۆ گەیشتن 
بە ئازادی و بەرابــەری خەبات دەکا و بە 
نــوێ بوونــەوەی بنەما هــزری و بە پێی 
گەشــەی ئابووری و گۆڕانی کەرەسەکانی 
بەرهەمهێنان لە هێندێک قۆناغدا خەباتی 
چینی ناوینش لە ئارادا بووە، خەباتێک کە 
دەتوانێ هانــدەری ژنان وەک چینی تازە 

وەئاگاهاتووی ئەم کۆمەڵگایە بێ.
ســەرەڕای ئەم ناتەواوی و کێشــانەی 
کۆمەڵگای ئێران، ئاســتەنگەکانی بەردەم 
فێمێنیزمی ئێرانی و جۆری پێکهاتنەکەی 

دەتوانن ئەم سێ خاڵە بن:
 یەکەم؛ ئیستبدادی سیاسی کە بووەتە 
هۆی ســاز کردنی بەربەســت لە بەردەم 
چاالکیی فێمێنیزمی ئێرانی و ئیزن نەدان 
بۆ کار کردن بە شێوەیەکی ئازاد و بەرباڵو.
 دووهەم؛ جەهلی گشتی و پێکهاتەی 
باوک ســاالری کۆمەڵگا کە ئیزن بە ساز 
بوونی بەســتێنێکی گونجــاو بۆ چاالکیی 

فێمێنیستی نادات.
ســێهەم؛ کۆچی گشتیی بەشێکی زۆر 
لە ئافرەتانــی چاالک بۆ دەرەوەی واڵت و 
ساز بوونی دوو ژینگەی جیاوازی چاالکیی 

ژنان کە ئاکامەکەی لێک تێنەگەیشــتنی 
ئەو دوو بەشــە و ساز نەبوونی یەکانگیری 
بە هــۆی دووری و جیوازیی بەســتێنی 

چاالکییەوە.)درویش پوور، 1391، ئینتێرنێت(
بــە لەبەرچاوگرتنــی ئەم خەســارانە 
بەســتێنی  لــە  ئێرانــی  فێمێنیزمــی 
کۆمەاڵیەتیی ئێراندا ژیــاوە و توانیویەتی 
لە هێندێک قۆناغدا دەســتکەوتی گشتی 
لە پێناو وشیار کردنەوەی ژنی ئێرانیدا بە 
دەســت بێنێ، بەاڵم هەر وەک لە درێژەدا 
دەبینیــن هیچ یەک لــە قۆناغەکانی ئەم 
فێمێنیزمــە نەیتوانیوە پەیوەندیی لە گەڵ 
ژنــی پێکهاتە جیاوازەکانــی ئێراندا هەبێ 
یا کەڵکەڵەی ئەم بەشــە لە ئافرەتان ببێتە 
بابەتی ئــەم فێمێنیزمە. وەک گرینگترین 
خەســاری فێمێنیزمی ئێرانی، پێویســتە 
ئامــاژە بەوە بکرێ کە فێمێنیزم لە ئێراندا 
قــەت نەیتوانیــوە قەوارەیەکــی نەزەری 
و تێئۆریــک بۆخۆی دەســتەبەر بکات و 
تەنیا لە چوارچێوەی  حەولی فێمێنیستی 
بزووتنەوەکاندا، بێ تێئۆری ماوەتەوە. دیارە 
هێندێک نووسراوە و وتار لە پەیوەندی لە 
گەڵ فێمێنیزمی ئیســالمی و جۆرەکانی 
فێمێنیزم باڵو بوونەتەوە بەاڵم ئەم حەوالنە 
نەیانتوانیوە چوارچێوەیەکی نەزەریی باوەڕ 
پێکراو و بەهێز بن بۆ فێمێنیزمی ئێرانی. 
پێنج بەرە لە پێنــج قۆناغی جیاوازدا 
بــۆ فێمێنیزمی ئێرانی بــاس دەکرێ کە 
هــاوکات لە گەڵ بــاس کردنی ئەم پێنج 
دەورەیــە پەیوەندییەکانی لە گەڵ بابەتی 

فێمێنیزمی کورد دەخەینە بەر باس.
بــەرەی  یەکــەم  یەکــەم؛  بــەرەی 
فێمێنیســتەکان ئافرەتانــی بەشــدار لە 
بزووتنەوەی مەشــرووتە لە ســەرەتاکانی 
ســەدەی بیســتەمدا بــوون کــە بێجگە 
لــە ویســتی ســەربەخۆیی، داواکارییــە 
سەرەکییەکانیان بریتی بوو لە؛ داواکاریی 
مافــی دەنــگ دان و گرفتەکانــی ژنان 



لــە نێــو بنەماڵە و بــە فەرمی ناســینی 
مافــی خوێندنی ئافرەتان لــە نێو نیزامی 
پەروەدەدا. ئــەم بەرەیە لە ســەرەتاکانی 
مەشــرووتەخوازییەوە  باسی  وروووژاندنی 
سەریان هەڵدا و تا بە دەسەاڵت گەیشتنی 
ڕەزا شــا بۆ ماوەی ســێ دەیە حەولیان 
دا. لــەم قۆناغەدا چاالکیــی ئافرەتان، بۆ 
گەیشــتن بە هێندێک ویست و داواکاریی 
دیــار و تایبەت بوو، بۆیــە دەکرێ بڵێین 
بزووتنەوەیەکی  نەوەیــە  ئەم  بزووتنەوەی 
بووە.)ئەحمەدی خوراسانی،  تەوەر«  »داواکاری 
1386، 51( لەم قۆناغەدا وەک لە خوێندنەوە 
و ســەرنجدان بە جۆری تێکۆشانەکانیاندا 
دەردەکەوێ لە بنەمادا هیچ پەیوەندییەک 
لە نێوان ئەم بەرەیەی فێمێنیزمی ئێرانی 
و ژنــی کورد و باقیی پێکهاتەکان لە ئارادا 
نیــە، دیارە لەو ســەردەمەدا کورد لە دوو 
ســەنگەردا خۆی دەدیتــەوە، تاقمێک کە 
ســەر بە سەرۆک عەشــیرەتەکانی باکوور 
و نێوەڕاســتی کوردســتان بوون بە هۆی 
ئەوەیکە مەشــرووتە دەتوانێ ئەم پێکهاتە 
کۆمەاڵیەتییــەی ئەوان تێــک بدات و بە 
دژایەتیی مەشــرووتەیان  دەبــێ  زیانیان 
دەکرد، بەاڵم لە الیەکــی دیکەوە چینی 
شاری و مامناوەندی کوردستان و بەشێک 
ڕۆژهەالت  کوردســتانی  باشــووری  لــە 
هــاوڕێ و هاوپەیمانی مەشــرووتە بوون، 
کە بــە لەبەرچاوگرتنی ئــەم هاوڕێیەتیە، 
چــاوەڕوان دەکــرێ پردێــک لــە نێوان 
ئــەم بەرەیەی فێمێنیســتەکانی ئێرانی و 
کوردەکان بکرێتــەوە یا بابەتی ژنی کورد 
وەک بەشــێک لە ژنانی ئەسیری نەریتی 
پیــاو ســاالرانەی ئەم بەشــەی ئێران لە 
بەرنامەکانیاندا بگونجێ، کە ئەو شــتە لەو 

قۆناغەدا نابیندرێ.
بــەرەی دووهــەم: ئــەم بەرەیــە لە 
ســەردەمی ســەقامگیر بوونی دەسەاڵتی 
ڕەزاشــادا ســەریان هەڵــدا. لــەو کاتەدا 

»نوێخوازی« ببــوە ئیدئۆلۆژیی حکوومەتی 
دەسەاڵتی ڕەزاشا و بەشێک لە ویستەکانی 
ژنان لــەم چوارچێوەیەدا جێی دەبۆوە. لە 
ڕاســتیدا »مۆدێڕنیزم« و »نوێخوازی« پێش 
بە دەســەاڵت گەیشــتنی ڕەزا شا وەک 
شێوە و ستایلێک لە ژیان لە الیەن ژنانەوە 
چاوی لــێ دەکرا، بەاڵم کە ئــەم واتایانە 
بوونــە ئیدئۆلۆژیی حکوومەتیی ئەم نیزامە 
نوێیــە، لە نێوان فێمێنیســتەکاندا کە لە 
قۆناغی پێشتردا یەکگرتوویی بوونی هەبوو، 
لێک ترازان ڕوویدا، بەشێکیان پەسیو بوون 
و لە مەیدان چوونە دەرێ، بەشــێکیان لە 
درێژەیان  دەسەاڵتدا  گوتاری  چوارچێوەی 
بــە چاالکــی دا و بەشــێکی دیکە وەک 
ڕەخنەگرانــی ئەم جۆرە لــە مۆدێڕنیزمی 
جەریانــە  بــە  تیکــەڵ  داســەپێندراو، 
سیاســییەکانی ئەو سەردەم بە تایبەت لە 
بوون.)همان،   1332 1320تا  ســاڵەکانی 
52( لەم سەردەمەدا مۆدێڕنیسم و گوتاری 
ناسیۆنالیستی ڕەزا شا نە تەنیا نەیدەتوانی 
هیــچ بەهرەیــەک بــە کــورد بگەیەنێ 
بەڵکــوو حەول بۆ هاوشێوەســازیی ئێران 
و ئاســیمیلە کردنی پێکهاتە جیاوازەکانی 
ئەم واڵتە لە ســەر بنەمای ناسیۆنالیسمی 
قەومی کەوناراخوازی ڕەزاشــا، ستەمێکی 
ســازماندراو و نوێی بەســەر کورد و ژنی 
کورددا سەپاند. کە ئەوە دەیتوانی بۆخۆی 
بــەردی بناغەی پەیوەندیــی فێمێنیزمی 
فــارس، بە تایببــەت ڕەخنەگرانــی باڵە 
حکوومەتییەکــە لەگەڵ ژنی کورد ســاز 
بــکات، کەچــی هیــچ نیشــانەیەک بۆ 
هاوکاری یا کەڵکەڵەی فێمێنیزمی فارس 
یــا جەریانە سیاســییەکان بە نیســبەت 
ژنانی کــوردەوە نابیندرێ. ئەگەرچی هەر 
لەم سەردەمەدایە کە کۆماری کوردستان 
و یەکەمیــن ڕێکخــراوەی ژنانــی کورد 
دادەمەزرێ و پاشــانیش لە نێوان حیزبی 
دێموکرات و حیزبی توودەدا پەیوەندیەکی 
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باشــی هاوکاری شــکڵ دەگــرێ بەاڵم 
بۆ  نابێتــە دەالقەیەک  ئــەوەش  هەرگیز 
هاتنە ژوورێی پرســی ژنی کــورد بۆ نێو 
بەرنامەی توودە، وەک نیوەی کوردستانی 
ژێر دەســتە، کە ئێستا بە بۆنەی ڕوانگەی 
نوێخوازانەی دەسەاڵتی پەهلەویەوە تووشی 
ســتەمێکی دیکەش بووە. ئەم ســەردەمە 
کە ســەرەتای ژیانی سیاســیی کورد لە 
چوارچێوەی گوتارێکی مۆدێڕن و لە سەر 
بنەمای حیزبایەتیدا بوو، توانیی هەنگاوی 
یەکەم بۆ باس کردن لە پرســی ئافرەتان 
هەڵبهێندرێتــەوە بــەاڵم ئەوە بــە مانای 
شــکڵ گرتنی گوتاری فێمێنیزمی کورد 
بۆ ســڕینەوەی ستەمی ڕەگەزایەتی نەبوو، 
بەڵکوو ئەو حەولە لە قەوارەی بزووتنەوی 

نەتەوایەتی و دژ بەو ستەمەدا بوو. 
بەرەی ســێهەم؛ بە هــۆی بارودۆخی 
کۆمەاڵیەتیی ســەردەمی محەمەدڕەزا شا، 
لە دەیــەی 40ی هەتاوییەوە بزووتنەوەی 
ژنــان بە ناچاری بە دوو ڕەوتی گشــتیدا 
دابەش بوو. بەشێکیان پێداگرییان لە سەر 
گۆڕینی هێندێک یاسای دژی ژن لە ڕێی 
پێکهاتــە حکوومەتییەکان و لە ئاســتی 
نێونەتەوەییەوە کرد. بەشــەکەی دیکە بە 
مەبەســتی گەیشتن بە ژیانێکی عاداڵنەتر 
بۆ خۆیان )خۆیەک کە زۆر جەخت لە سەر 
شوناســە ژنانەکەی نەکرابــوو بەاڵم دیارە 
هێندێک نیگەرانی لە ئارادابوو( تێکەڵ بە 
ڕێکخراوە سیاسییەکانی ئەو سەردەم بوون 
بۆ ڕووخاندنی ســەرجەم ئەو دەســەاڵتە 
سیاسییە. شــێوەی چاالکیی بزووتنەوەی 
ئەم بەرەیە »ئیدئۆلۆژی تەوەر« بوو. لە بری 
ویســت و داواکارییە جیاوازەکانی خۆیان، 
ئیدۆلۆژییە جۆراوجۆرەکان، بوونە ناوەندی 
چاالکیــی ئەم ژنانــە. هەر بــەم هۆکارە 
بەربەرەکانێ و تەنانەت دژایەتییش کەوتە 
نێو ژنانی چاالکەوە و بزووتنەوەی ئافرەتان 
لەم ســەردەمەدا تووشی دابڕان لە ویستە 

سەرەکییەکانی خۆی بە بۆنەی تێکەڵ بون 
بە ئیدئۆلۆژییە سیاسییەکانەوە بوو.)همان( 
دیارە وەک دەبینین ئەم قۆناغە سەردەمی 
شــکڵ گرتنی بزووتنەوە سیاســییەکانی 
ئێرانە بــە دژی حکوومەتــی پەهلەوی و 
بە پێــی جیاوازیی حیــزب و الیەنەکان، 
جیاوازی لە نێوان گوتاری فێمێنیســتیی 
ئافرەتانــی ئێــران پیکدێ و لــە الیەکی 
حکوومەتییش  فێمێنیزمــی  دیکەشــەوە 
درێژە بە ژیانی خۆی دەدا. لەو سەردەمەدا 
کوردســتانیش توووشــی گۆڕانکارییەکی 
پتر بە نیســبەت دەورەی ڕەزا شا دەبێ و 
جیلێکی نــوێ لە خوێندکارانی ژنی کورد 
دێنە گۆڕەپانــی کۆمەاڵیەتییەوە و دەبنە 
ئەو هیزەی کە دواتر تێکەڵ بە شۆڕشــی 
ســاڵی 57 دەبن. لەو سەردەمەشدا هیچ 
نیشــانەیەک لە کەڵکەڵــەی فێمێنیزمی 
ئێرانی بە هەر دوو باڵی حکوومەتی و دژی 
بەرنامەی  بەاڵم  نابیندرێ،  حکوومەتییەوە 
نوێــی پەروەردەی دەســەاڵت توانیویەتی 
گۆڕانکارییەک لە قــەوارەی کۆمەاڵیەتیی 
کوردستان و ژنانی کورددا پێک بێنێ کە 
ئەوە هــەم لە باری فیکرییــەوە ڕوویدا و 
هەم لە باری ڕواڵەت و ستایلی ژیانی ژنی 
کوردەوە، بە تایبــەت چینی مامناوەندی 
شــار. بەاڵم ئــەوە نەیتوانــی ببێتە هۆی 
ژنانی  ســەربەخۆی  بزووتنەوەی  ئەوەیکە 
کورد پێک بێ یا ببێتە هۆی پەیوەندیەکی 
ئۆرگانیک لە گەڵ ڕەوتی ئافرەتانی ناوەند. 
دیــارە ڕەنگە تاک و تــەرا هەبووبێ ژنی 
کورد خــۆی لەو بازنەیــەدا وەک تاکێک 
دیبێتەوە بەاڵم کێشــەی ســتەمی چەند 
قاتی ژنانە لە ژنی کوردی ژێر هێژموونیی 
دەســەاڵتی پیاوســاالرانە و حکوومەتــی 
پاشــایەتی لــە الیەک و مــەودای زۆری 
چینایەتیی نێوان ژنی مامناوەندی شــاری 
و الدێیی نەبــووە هەوێنی بزووتنەوەیەکی 
تایبەت بە ئافرەتان و تەنانەت بزووتنەوەی 



نەتەوەییش نەیتوانی پرسی ژن وەک یەک 
لە دالــە گرینگەکانی گوتاری سیاســیی 

خۆی بخاتە بەرنامەوە. 
بەرەی چوارەم؛ ئەو فێمێنیستانە لە خۆ 
دەگرێ کە دوای شۆڕش و بە تایبەت دوای 
شەڕ، بە هێنانە گۆڕێی پرسی ژنان و بابەتە 
تێئۆریکەکانی پەیوەندیدار بە فێمێنیزمەوە، 
بە شێوەیەکی بەرباڵو لە کۆمەڵگادا دەستیان 
کردەوە بە چاالکی. »شوناسخوازی« بنەمای 
چاالکیی ئەم قۆناغە بوو. فێمینیسم وەک 
شــێوە ڕوانینێکی سەربەخۆ لەم دەورەیەدا 
پێــک هات، »شوناســخوازی« لە ژێر ناوی 
»فێمێنیزمی سوسیالیســتی«، »فێمێنیزمی 
و  ئیســالمی«  »فێمێنیزمــی  لیبــراڵ«، 
ســنوورەکانی نێوان ئەوانە بە مەبەســتی 
ســەربەخۆکان«  »شوناســە  پێکهاتنــی 
هاتــە مەیدانــی چاالکییــەوە. بــە هۆی 
ئەوەیکە لــەو دەورەیەدا فێمێنیســتەکان 
هەڵگری قورســاییی گرفتەکانی پاش دوو 
قەیرانی شــۆڕش و شــەڕ بوون، بە دووی 
دۆزینەوەی شوناســێکی سەربەخۆوە بوون 
تــا ســەربەخۆییی خۆیان لــە ڕەوتەکانی 
دیکــە ڕابگەیەنــن. هەڵبەت بەشــێک لە 
بزووتنەوەی  ســەردەمەی  ئەم  بەشدارانی 
فێمێنیســتی، کەســانێک بوون کە پێیان 
وابــوو دوای شــۆڕش کاڵویــان چووەتە 
ســەر و نە تەنیا دەســتکەوتێکیان نەبووە 
داوە،  ڕووی  پاشەکشــەیەکیش  بەڵکــوو 
بۆیــە بــە دووی دیتنەوەی شوناشــیکی 
تایبەتەوە بوون.)همان، 53( لە ڕســتیدا ئەم 
بزووتنەوەی  سەردەمی  گرینگترین  قۆناغە 
مافخوازیی گەلی کــورد لە خۆی دەگرێ 
کــە بۆ یەکەم جار لە مێژووی ئەم گەلەدا، 
ژن وەک ســووژەیەک بــە دوای ئاڕمان و 
ویستە نیشــتمانییەکانیدا دەچێ و خەبات 
بۆ گەیشتن بە مافی نەتەوەیی، بەشێک لە 
ســووژەییی ئەو وەک مرۆڤێکی سەربەخۆ 
پێکدێنــێ، دیــارە لەو سەردەمەشــدا نە 

حیــزب و ڕێکخــراوە نەتەوەیییــەکان نە 
جەریانــە مارکسیســتەکان کە شــەپۆلی 
دووهەمــی فێمێنیزمی جیهانــی پێی لە 
تێئۆرییەکانــی ئەواندایە، نەیانتوانی بابەتی 
ژن وەک چەمکێکــی ســەربەخۆ بخەنــە 
گوتاری سیاســیی ڕێکخــراوە و خەباتی 
خۆیانەوە و ژن وەک بەشێک لە پێکهاتەی 
ئــەوان چ ڕەوتــی چــەپ و چ نەتەوەیی 
حوزووری هەبوو، بەاڵم ئافرەتی کورد وەک 
نیــوەی کۆمەڵگای ژێر ســتەمی کوردی 
بەرەنگاری ستەمی نەتەوایەتی و چینایەتی 
ببۆوە و لەو ڕێگایەوە حەولی ســڕینەوەی 
ستەمی ڕەگەزایەتیی دەدا، بەاڵم ئێستاش 
لــە ڕوانگەیەکــی پیاوانە و لــە قەوارەی 
بزووتنەوەی نەتەوایەتیدا. لە وەها دۆخێکدا 
کە ژنی کــورد بە خۆئاگایییەکی مێژوویی 
لــە قەیرانەکانی دەورووبەری گەیشــتبوو، 
فێمێنیزمــی ئێرانی نــە تەنیا حەولی نەدا 
بۆ وەســڵ کردنەوەی شوناســی ئافرەتی 
کورد بەو شوناسە لێ ون بووەی کە دوای 
شــۆڕش و شــەڕ بە دوایدا دەچوو، بەڵکوو 
دیسان پرسی ژنی کورد وەک بەشێک لە 
کۆمەڵگای ئێرانی دواکەوتوو، کە تووشــی 
سێ و بگرە زیاتری ستەمی کۆمەالیەتییە، 
کەوتــە پەڕاوێزەوە. ئەو فێمێنیزمە نە تەنیا 
پێی لە واقعیی کۆمەڵگای ئێراندا نەبوو کە 
کوردستانیش بەشێکی ئەو واقعییەتە بوو، 
بەڵکــوو بە دابەزاندنی پرســی ژنی ئێرانی 
تەنیا بە پرســی چینی مامناوەندی فارسی 
ئێران، لە ڕەوتی ســەرەکیی فێمێنیزم لە 
واڵتانــی چەند پێکهاتەیــی دوورکەوتەوە، 
دوورکەوتنەوەیــەک کــە خەســارەکەی 
دەبێ بە ئاســتی دوورکەوتنەوەی کورد و 
باقیی نەتەوەکانی دیکە لە ناوەند مەزەندە 
بکرێ. ئەم قۆناغە بۆ ژنی کورد گرینگترین 
سەردەمە، چون یەکەم ئەزموونی بەشداریی 
ڕاستەوخۆ لە بزووتنەوەی نەتەوایەتیدا ڕوو 
دەدا و ئەوەش لە سەر خۆئاگایییەکی نوێیە 
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کــە ئەم ئافرەتانە پێی گەیشــتوون، دیارە 
بابەتی ژن لە حیزبە شۆڕشگیڕەکانیشــدا 
هاتۆتــە بەر بــاس و وەک پرســێک لێی 
ڕوانــراوە بەاڵم هەر وەک باس کرا هەرگیز 
ژن لە ڕوانگــەی ژنانەوە بۆ چارەســەری 
پرســەکانی خــۆی و پرســی نەتەوەیی 
نەچوو، بەڵکوو ئــەوە لە ڕوانگەی پیاوێکی 
شۆڕشــگێڕی کوردی نەتەوەیییەوە ڕوویدا 
و ڕوانگەی ژنی شۆڕشــگێڕی کوردی ناو 
ئەو حیزبانە و دەرەوەی ئەو بازنەیەش هەر 

پیاوانە بوو. 
بــەرەی پێنجەم؛ ئــەم بەرەیە کە بە 
الیەنگرانــی »کەمپەینــی یــەک میلیۆن 
واژۆ« پێناســە دەکرێــن، بــە ڕاگەیاندنی 
ئــەم  چوارچێــوەی  لــە  ویســتەکانیان 
کەمپەینە و کاری هاوشــێوە لە گۆڕەپانی 
چەشنی  دەرکەوتوون.  کۆمەڵگادا  گشتیی 
دایەگەورەکانیان لە سەردەمی مەشرووتەدا 
ئەگەر  تــەوەر«ن،  »داواکاری  بەرەیەکــی 
»ئیدئۆلۆژی  بەرەیەکــی  ســێهەم  بەرەی 
تەوەر« و بەرەی چوارەم جیلێکی »شوناس 
تەوەر« بوون، لە بەرەی پێنجەمدا دیســان 
لــە گــەڵ نەوەیەکــی »داواکاری تەوەر« 
ڕوووبەڕوووین. ئەگەرچی داواکاریی بەرەی 
یەکەم بە پەیڕەوی لە باروودۆخی جیهانی 
و بە شێوەیەکی نائاگایانە ڕوویدا، بەاڵم لەم 
ســەردەمەدا بە هۆی دۆخــی نوێی ژیانی 
ژنــان و تێئۆرییە فێمێنیســتییەکان، ئەم 
داواکارییانــە لە ئارادان. ئاراســتەی پتری 
هزری بــەرەی پێنجــەم ئیدۆلۆژیک نیە 
و سیاســەتی ژیانی خۆی لــە بارودۆخی 
عەینیی ژیانی ڕۆژانەدا دەبینێتەوە و دوور لە 
دەسەاڵت و پێکهاتەکانی، خەریکی ئەکتی 
سیاســی و کۆمەاڵیەتیە. ئــەم بەرەیە لە 
الیەکەوە ئەزموونی هەشت ساڵی دەورانی 
ڕێفۆرمی هەیە و لە الیەکی دیکەوە ڕۆڵەی 
سەردەمی ئینتێرنێت و ماهوارەیە و ناتوانێ 
لــەو قــەوارە ئیدئۆلۆژیکییەی پێشــوودا 

بمێنێتەوە.)همان، 53-55(. 
ئەگەرچی ئــەم بەرەیە لــە فێمێنیزمی 
ئێرانی سەربەخۆتر لە جیلەکانی دیکە سەری 
هەڵــداوە و پتر لە هەموویــان دەرکەوتەی 
کۆمەاڵیەتیــی هەیــە و لێکەوتەکانــی دیار 
و بەرچــاون، بەاڵم جگە لــە مافێک کە بۆ 
ئیرادەی شارســتانییەکان )لــە چوارچێوەی 
تێئۆریی مرکز-پیرامون( لە بەرانبەر ناوەنددا 
ڕەچاو کراوە ئەویش لە بەشــێک لە کتێبی 
»بزووتنەوەی یەک میلیۆن واژۆ ڕەوایەتێک لە 
نێوەوە«، وەک بنەمای تێۆریکی ئەم كەمپەینە 
و بە گشــتی ئــەم بەرەیە، هیچ شــتێک بە 
قازانجــی کورد و پێکهاتە جیاوازەکانی ئێران 
بەدی ناکرێ. دیارە ئەم بەرەیە بە دروشــمی 
واقعبینی هاتۆتە مەیدانەوە بەاڵم ئەم ڕوانینە 
ئێســتاش نەیتوانیوە کورد و ژنی کورد وەک 
بەشێک لەم واقعییەتەی ژنانی ئێران قەبوووڵ 
بکات. ئەم بەرەیە کە تا ئێستاش درێژەی هەیە 
کەوتۆتــە دەورانێکەوە کــە ئیدی ژنی کورد 
نــە تەنیا ئەزموونی خەباتی شۆڕشــگێڕانەی 
شــاخی هەیە، بەڵکوو لــە مەیدانی مەدەنی 
و وەک بەشــێک لە ژنی کۆمەڵگای جیهانی 
حوزووری بووە و دەریخســتووە کە دەتوانێ 
سووژەییی خۆی بە دونیا و کۆمەڵگای ئێران 
بسەلمێنێ و پێناسەیەکی نوێ لە ژنی کورد، 
وەک ژنێک کە شوناسێكی چەندفاقی هەیە 
و لــە ژێر کاریگەریی ئــەو چەندفاقیەتییەدا 
و ســتەمە چەند الیەنەیەدا کە بە ســەریدا 
ڕەوا دەدرێ، بوونــی هەبێ. تەنانەت لە وەها 
دۆخێکدا فێمێنیزمی ئێرانی نەیویســتووە یا 
نەیتوانیوە ئەم ســووژە تازە وە خۆئاگا هاتووە 
ببینێ و کەڵکەلەکانی خۆی لە سەر بەشێک 
لەم واقعییەتــەی کۆمەڵگای ئێران کە کورد 

بەشێکی گرینگێتی دامەزرێنێ.

فێمێنیزمیڕەشوچوارچێوەیەکبۆ
فێمێنیزمیکورد

 کــورد یەک لــەو پێکهاتانەی کۆمەڵگای 



ئێرانە کــە چەند جیاوازیی لە گەڵ ناوەند 
هەیە کــە بوونەتە هــۆی ئەوەیکە وەک 
نەتەوەیەک بە شوناســی چەندفاقەوە لێی 
بڕوانرێ، دیارە ئەگەر کورد خاوەن کیان و 
دەوڵەتێکی سەربەخۆ و تایبەت بوایە، ئەم 
هۆکارێک  ببێتە  نەیدەتوانــی  جیاوازییانە 
هاوشــێوەی ئەوەی ئێســتا بــۆ کورد لە 
چوارچێــوەی واڵتــە فــرە پێکهاتەکاندا 
لە ئارادایــە. بە پێی ئەم ڕاســتییە کورد 
وەک ڕەش پێســتەکان لە نێو واڵتە سپی 
پێســتەکاندا کە چەند شوناسی جیاوازیان 
هەیە، چەند شوناســی جیــاوازی لە نێو 
کۆمەڵــگای ئێرانــدا هەیە. دیــارە جۆری 
فێمێنیزمــی ڕەش، بۆ ناڕەزایەتی بەرانبەر 
بە ڕەوتی ســەرەکیی فێمێنیزم ســەری 
هەڵدا، جۆرێک لــە بزووتنەوەی ژنان کە 
هەڵقــواڵوی دۆخی تایبەتــی خۆیان بوو، 
فێمێنیزمی ڕەش بە پێی ئەوەی کە لەسەر 
بنەمای چەندفاقە بوونی شوناس و ستەمی 
چەند الیەنە دامەزراوە، دەتوانێ بنەمایەکی 
باش بێ بــۆ فێمێنیزمی کــورد. ئەوە لە 
حاڵێکــدا دەکوترێ کە بــە لێکدانەوەی 
پتر لە ســەد ســاڵ تەمەنی فێمێنیزمی 
ئێرانی، هیــچ خاڵێك بــەدی ناکرێ کە 
ئافرەتانــی کورد، خۆی تێدا ببیننەوە و لە 
بنەمــادا ئەم فێمێنیزمــە، کەڵکەڵەی ئەم 
پێکهاتەیەی ئێران بەو شوناسە تایبەتەوەی 
نییە. فێمێنیزمی ئێرانی وەک فێمێنیزمی 
نەتــەوەی سەردەســت نە تەنیــا حەولی 
ئەوەی نەبووە بۆ پرســی ژنی کورد کە لە 
ژێر باری ستەمی ڕەگەزایەتی، نەتەوایەتی 
و چینایەتیدایە بەرنامەیەکی هەبێ، بەڵکوو 
بە دابەزاندنی پرســی ژنی ئێرانی تەنیا بە 
ژنی فارسی چینی مام ناوەندی شار، بۆتە 
هــۆی پەڕاوێز کەوتنی پرســی ژنی کورد 
و بۆخۆی وەک داپڵۆسێنەری ئەوان ڕۆڵی 
گێڕاوە. کەواتە ئافرەتی کورد لە چوارڕێیانی 
گیــرۆدەی  جۆراوجۆرەکانــدا  ســتەمە 

لە  کە  تایبەتــە  ئینتێرسێکشــناڵیتیەکی 
هەر چوار الوە تووشــی چەوســاندنەوەیە 
و ئاســتی کاریگەریی ئەم ستەمانە لەسەر 
ڕەوانی ژنی کورد چەند قاتە و ئەم تڕافیکە 
کە بەرهەمی ســتەمی هەمەالیەنەیە، لە 
ئەگەری تێکەڵ بوون بە ڕەوتی سەرەکیی 
فێمێنیزمی ئێرانیشــدا چارەسەر ناکرێت، 
بەڵکــوو بۆ دەرباز بوون لــەم بارودۆخە و 
ســەرکەوتن بەســەر ئەو ســتەمە چەند 
فاقەیەدا، پێویســتە جۆرێک لە فێمێنیزم 
سەرهەڵبدا کە ئەم تایبەتمەندیانەی هەبێ:
یەکــەم؛ گوتاری ئەم فێمێنیزمە دەبێ 
لە پلەی یەکەمــدا ڕووبەڕووی کۆمەڵگای 
باوک ســاالری خۆی بێت و حەول بدا بۆ 
شــکاندنی ئــەو داب و نەریتانەی کە ژن 
لەوێدا ئۆبژەیەکی دەست و باڵ بەستراوە و 
بەردەوام لە ژێر قەزاوەتی ئەم نەریتانەدایە.
دووهەم؛ ئەم فێمێنیزمە دەبێ گوتاری 
خــۆی لە چوارچێوەی شــکاندنی یاســا 
پاشــکەوتوەکانی دەســااڵتی زاڵی ناوەند 
مەفســەلبەندی بکات و حــەول بدات بۆ 
دەرباز بوون لەو یاسایانەی کە فێمێنیزمی 
ناوەندیش ڕووبەڕووی وەســتاوە، لێرەدا لە 
گەڵ فێمێنیزمی ناوەند لە یەک سەنگەردا 

دەتوانن یەک بکەون.
سێهەم؛ فێمێنیزمی کوردی لە قەوارەی 
چینــی مامناوەند و بااڵدەســتی کۆمەڵگا 
بێتە دەرێ و چین و توێژەکانی کۆمەڵگای 
کوردی بە تایبەت چینی ژێر دەستی ئەم 
کۆمەڵگایــەش بخاتە ژیر چەتری خۆیەوە، 
چون بەشــێکی ئەم خەباتە بۆ ڕزگار بوون 

لە ستەمی چینایەتییە. 
پێویستە  کوردی  فێمێنیزمی  چوارەم؛ 
هێژمۆنــی فێمێنیزمی ناوەند بشــکێنێ و 
وەک کۆمەڵگایەکــی چەند شوناســی بە 
شوناسی تایبەتی خۆیەوە بەرگری لە ماف 
و ویســتەکانی خۆی بــکات و وەک ژنی 
کــورد بە ڕوانگەیەکی ژنانــە و کوردانەوە 
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پێناسەی فێمێنیزمی سەردەم بکات.
پێنجــەم؛ فێمێنیزمی کورد ئەگەرچی 
وەک بەشــێکی بزووتنــەوەی نەتەوەییی 
ماف خوازانەی کورد، دەبێ لە مەیداندا بێ، 
بەاڵم بەو مانایە نییە خەبات بۆ مافی خۆی 
وەک ئافرەتێکی ژێر چەپۆک، پاشکۆی ئەم 
بزووتنەوەیە بێ، بەڵکوو هاوکات و هاوڕێ 
لە ســەر ویســتە حقوقی، کۆمەاڵیەتی و 
ئینسانییەکانی خۆی ڕاوەستێ و بزووتنەوە 
فێمێنیســتییەکەی گرێدراو و هاوکات لە 
گەڵ بزووتنەوەی نەتەوەیی دژ بە ستەمی 

نەتەوەیی بێ. 
شەشــەم؛ لــە ڕاســتیدا ڕوانیــن بــۆ 
قەیرانــەکان،  لێکدانــەوەی  قەیرانــەکان، 
دۆزینــەوەی ڕێــگا چــارە بۆ چارەســەری 
قەیرانەکان، دەبێ لــە چاوێکی ژنانەوە بێ و 
ئەو فێمێنیزمە لە ســەر عەقڵییەتی ژنانە بە 
هەمــوو تایبەتمەندییەکانیــەوە دابمەزرێ بۆ 
ســڕینەوەی ئەم چەند جۆرە ســتەمەی کە 

لەسەریەتی.
 ئــەوە ڕوانگــەی فێمێنیزمی ڕەش یا 
لە ڕاســتیدا فێمێنیزمــی پێکهاتەکان بە 
شوناســی چەندفاقەوەیە کــە دەتوانێ بۆ 
فێمێنیزمی کورد وەک پێکهاتەیەکی فرە 

شوناس بەکەڵک بێ.

ئاکام
بــە لەبەرچاوگرتنــی ئــەم دۆخــەی کە 
ئێســتا بزووتنەوەی کورد لە سەر دەستی 
جەریانــە نەتەوەیییــەکان تێیدایە و ئەو 
ڕەوتــەی ژنــی کــورد وەک تاکێــک لە 
کۆمەڵگای ژێر ســتەمی ئێرانــدا لەگەڵی 
ڕووبەڕڕوویە، شــتێک بە نێوی بزووتنەوی 
ئافرەتانــی کورد لە چوارچێوەی فێمێنیزم 
و تێئۆرییە فێمێنیســتییەکان لــە ئارادا 
نییە. دیارە ئافرەتی کورد ڕێگایەکی دوور 
و درێژی پێواوە تا وەک ســووژەیەک دژ 
بە ئۆبژەییی مێژووییی خۆی ســەرهەڵبدا 

و لــە مەیدانــی خەباتی شۆڕشــگێڕانە و 
مەدەنیدا ســەربەخۆییی خۆی بسەلمێنێ. 
بەاڵم لــەم ڕێیەدا نە کۆمەڵگای کوردی و 
نە بزووتنــەوە نەتەوەیییەکەی بەو ڕادەیە 
لە گەشەســەندوویی نەگەیشتبوو کە ژن 
لەوێدا بەشــێک لەو ڕەوتــە نەبێ، بەڵکوو 
شوناسێکی جیاوازی هەبێ و بە ڕوانگەیەکی 
ژنانە و تەحلیلی ژنانە و وەاڵمی ژنانەوە بۆ 
پرســەکانی کۆمەڵگاکەی بچێ. ئەگەر ژن 
دەبێ بوونی کاریگەری لەو بزووتنەوەیەدا 
کاراکتەرێکــی  پێویســتە وەک  هەبــێ، 
ســەربەخۆی ژنانە و لــە ڕوانگەی ژنانەوە 
دژ بە ســتەمە جۆراوجۆرەکان و بەتایبەت 
هەڵبەت  ڕابوەستێ.  نەتەوایەتی  ســتەمی 
جیا کردنەوەی ئەم دوو شــتە لە یەک و 
قایل بوونی ئەم ڕۆڵە ســەربەخۆیە لە سەر 
دەروونناســیی ژنانە بــۆ ئافرەتان کارێکی 
دژوارە، وەک باربارا ئیسمیت دەڵێ: »واتای 
هاوکاتی ســتەمەکان ئێســتاش یەک لە 
دژوارترین پرسەکانی فێمێنیزمی ڕەش بۆ 
تێگەیشتن لە حەقیقەتی سیاسییە، کە من 
پێم وایە یەک لــە گرینگترین بنەماکانی 
ئەندێشــەی  ئیدئۆلۆژیکــی  تێئۆریــی 

فێمێنیزمی ڕەشە«.

سەرچاوەکان
-احمدی خراسانی، نوشین. جنبش یک میلیون امضا روایتی از 
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-اســمیت، شــارون و امین حصوری و نیما کوشیار. فمنیسم 

سیاه. 1393، بی جا، انتشارات پروسه
-درویش پور، مهرداد. فمینیســم در ایران و چالش های پیش 

)radiofarda.com(;رو. 1391، اینترنت
-ریتــزر، جرج. نظریــه های جامه شناســی در دوران معاصر. 

ترجمه ی محسن ثالثی. 1381، تهران، انتشارات علمی.
-فریدمن، جرج. فمینیسم. ترجمه ی نوشین احمدی خراسانی 

و دیگران. 1383، تهران، توسعه.
-مگی، هام و ســارا گمبــل. فرهنگ نظریه های فمنیســتی. 
ترجمه ی فیروزه ی مهاجر، نوشسین احمدی خراسانی و فرخ 

قره داغی، 1382، تهران، نشر چشمه.
-مشــیرزاده، حمیرا. از جنبش تا نظریه ی اجتماعی: تاریخ دو 

قرن فمنیسم. 1390، تهران نشر و پژوهش شیرازه.



لە دونیای ئەوڕۆدا، بە دوو هۆکار گەڕانەوە بۆ سەر ئەو باسە پێویستە کە 
لە ڕابردووی دووردا چۆنیان لە ژن ڕوانیوە و جودا لەوە پێگە و جێگەی 
ژن لە کۆمەڵگادا چۆن بووە. لە الیەکی دیکەوە، ئەوەش گرینگە کە 
بەراوەردی ئەو ڕابردووە دوورە لە گەڵ ئیستا بکەین و بزانین ئێستا 

سیستەمە سیاسی و کۆمەاڵیەتییە سەپاوەکان، چۆن بۆ ژن دەڕوانن و 
چاالکانی ئەو بوارە ئاسۆیەکی کە دیارییان کردووە کامەیە.

»فێمێنیزمی سروشت بڕوا و سروشتی ژنانە«
لە ئوستوورەوە بۆ ژیانی مودێڕن   

ڕابوونکوردستانی
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پوختەیبابەت
لە توێژینەوەکانی ئێســتادا، دەکــرێ ئاوڕ لە 
دەقە کەونــاراکان بدرێتەوە بۆ ئەوەی بتوانین 
هێندێک یاســا و ڕێســایان لێ بدۆزینەوە کە 
بۆ شیکاریی ژیانی ئێستای مرۆڤ لەبار بن. لە 
الیەکــی دیکەوە هەر ئەو دەقانە لە زۆر بواری 
سیاســی و کۆمەاڵیەتی و کولتوورییشــدا، بۆ 
شیکردنەوەی دۆخی ئێستا و خوێندنەوەیەکی 
بەراوەردکارانە دەکرێ کەڵکیان لێ وەربگیرێ. 
لەو دەقەدا حەول دراوە ئاوڕیک لە ئوستوورەی 
»گیلگەمێــش« بدرێتــەوە. ئــەو الیەنــە لەو 
ئوســتوورەیە بخرێتە بەر باس کە پەیوەندیی 
بە دەســەاڵت و ژن و سروشــتەوە هەیە. لە 
ئاکامدا جێگە و پێگەی ژنان لە ئوستوورەکەدا 
دەستنیشــان کــراوە و ڕادەی کایگەرێتیــی 
ئەوان لە دەســەاڵتی سیاســی و کولتووریدا 
خراوەتە بەربــاس. لە الیەکی دیکەوە باس لە 
سەرهەڵدانی بزووتنەوەی ئێکۆفێمێنیستی یان 
فێمێنیستی ژینگەبڕوا کراوە. لەو ڕوانگەیەشدا 
پەیوەندیی ژن و سروشت و دەسەاڵتی پیاوانە 
خراوەتــە بەرباس و وەک پێک گرتنیش خاڵە 
هاوبەشــەکانی ئێکۆفێمێنیزم و ئوســتوورەی 
گیلگەمێش لە بابەت ڕوانگە و جێگە و پێگەی 

ژنەوە خراونەتە بەر باس.

وشەسەرەکییەکان
ژینگەبــڕوا،  فێمینیزمــی  ئێکۆفێمێنیــزم، 
دەسەاڵتی پیاوانە، دەسەاڵت بەسەر جەستەدا، 
چەوساندنەوە، سروشت، چارەنووسی هاوبەش، 

گیلگەمێش

ئەو نووســینە دەیهەوێ بۆ باســی یەکێک لە 
کەڵکەڵەکانی دونیــای مودێڕن و دوامودێڕن، 
بە دوای خاڵێکی دەســتپێکدا بگــەرێ. بەو 
هۆیە دەگەڕێتەوە بۆ سەردەمی ئوستوورەکانی 
کەونارا. ڕەنگە هیندێک پرســیار بورووژێن. بۆ 
وێنە مەگەر دەکرێ ئێســتا لە ســەر بنیاتی 
ڕابردوو بژێنینــەوە؟ ئایا ئەو ڕابــردووە هەرە 

دوورە، ڕادەگوێزرێتە ئیســتا یان ئەو سەردەم 
وەک خوازەیەک دەبینین و ئیســتای لەگەڵ 
بەراوەرد دەکەین و دەچینە بنچ و بناوانییەوە 
بــۆ ئــەوەی بیرۆکەیەکــی نوێی لــە ناخەوە 

هەڵێنجین.
دۆزینەوەی ڕۆڵی ژن لە جیهانی ئێســتادا 
چ پەیوەندیــی بە ڕابــردووەوە هەیە؟ مەگەر 
بەردەوام و بــە درێژاییی مێژوو دۆخی ژن لە 

خراپییەوە بەرەو باشی نەچووە؟
دیارە واڵمی لۆژیکی و چاوەڕوانکراو بۆ ئەو 
پرسیارە ئەوەیە کە دیارە بە پێی پێشکەوتنی 
دونیــا و مــرۆڤ و کۆمەڵگا، دۆخــی ژن لە 
خراپییەوە بەرەو باشــتر بوون چووە و ئێســتا 
بۆ هاوشێوەیی و هاوسەنگی لەگەڵ پیاوان لە 

کەشێکی جودا دەگەڕێ.
پرسیاری دیکە ئەوەیە ئایا ژن لە ئێستادا، 
توانیویە لە کام بواردا هاوســان و هاوسەنگی 
پیاو بێ؟ دوابەدوای ئەوەش دەکرێ پرســیار 
بکرێ ئایا ژنان لە ڕاســتیدا دەبێ هاوسەنگی 
پیــاوان بن یان دەبێ ســەنگ و کێشــانە و 
پێوانەی خۆیان هەبێ؟ ئەگەر واڵم ئەرێیە، ئەو 
بوارانــەی ژن دەتوانێ لەوێــدا بە ڕبەی خۆی 

بپێوی و ئەسپی خۆی تاودا کامانەن«؟
ئەو باسەش خوێنەر بەرەو نادیارێکی دی 
دەبا؛ ئایا ژنان سروشتێکی جیاوازیان هەیە؟ بە 
هەر دوو بــاری ئەرێ و نادا. ئەی ئەو ڕەگەزە 
کە النیکەم لە ئێستادا کێشەکانی لەسەر زۆر 
مێزی کێشــە و وتوێژ و ملمالنێدا دێنە ئاراوە، 
چ پەیوەندییەکی لە گەڵ وێڕانکاری و ئاوەدان 
کردنەوەی سروشــت هەیە؟ سروشــتی ژن و 
سروشت لە کوێ سنووریان لێک دەگەڕێتەوە 

و تا کوێ ئاوێتەی یەکن؟

دوا بە دوای ئەو پۆلە پرســیارە کە پێویســتە 
واڵمی هێندێکیان بە دروستی دەست بخەین 
و بە پێی واڵمی ئەوان بەشێکی دیکەیان ئیتر 
پێویســتیان بە واڵم نامێنێ، لــە یەکێک لە 



کۆنترین دەقەکانی بــە جێماو لە مرۆڤ واتە 
دەقی »گیلگەمێش«ەوە دەست پێ دەکەین.

لە ســواڵەتی یەکەمی گیلگەمێشــدا ئاوا 
نووسراوە:

گیلگەمێش ئەویندار بۆ الی گراوییەکەی 
خۆی ڕێ نادا. ناهێڵێ کچی گەورە پیاو بگاتە 
دەســت پاڵەوان ... ئەوان دادی خۆیان دەبەنە 
بــەر دەرگای خودایانی ئاســمان و خودایانی 

ئورووکی پیرۆز و هاوار و لیلال دەکەن:
»ئێوە کەڵەگای وەحشیتان ئافراند. هەروەها 
شــێری باڵدارتــان ئافرانــد؛ خواوەندگارمان 
گیلگەمێــش لە هەمــووان بــە تواناترە، لێ 
هاوســەرینێکی بۆ نادۆزرێتــەوە. ئەو جووتی 
خۆی وەدەست ناخا. دەســەاڵتی بەسەرماندا 
لــە تاقــەت و تواناییماندا ناگونجــێ. ناهێڵێ 
هیچ ئەویندارێک گراوییەکەی خۆی لە ئامێز 
وەربهێنــی و ئیزن نادا کچــی پیاوی بە هێز 
و گورد، بگاتە دەســتی مێردی خۆی.«)شاملو: 

)1394:226
لە ســەرەتای ئەو چیرۆکەدا، دەسەاڵتێک 
لە کەســایەتیی گیلگەمێش وێنــا کراوە کە 
بــۆ کۆنتڕۆڵی  لەڕادەبــەدەری  توانایییەکــی 
پەیوەندییەکــی  و  جووڵــە  هەرچەشــنە 
جومگەکانــی کۆمەڵگا هەیە. تەنانەت خۆی لە 
پەیوەندییە تاکە کەکەسییەکان هەڵدەقورتێنێ 
و کۆمەڵگای شاری ئورووک کە خەریکە بنیات 
دەنرێ بە دەســتییەوە وەزاڵە دێن. بە دەست 
سیستەمێکی هەمووشــت ویست و تۆتالیتێر، 
بە دژی کەســێکی »شا-خوا-چەوسێنەر« کە 
تەنانــەت ژن و مێردان لێک دەکا و ئارەزووی 
بۆ دەســەاڵتی زێدەتر پاراو نابێ. ئەو باسەش 
لــەوەڕا دەردەکــەوێ کە ســەرەڕای هەموو 
ئەوانە، بــەردەوام دووپــات دەبێتەوە کە »لێ 
هاوســەرینێکی بــۆ نادۆزرێتــەوە« و چێژی 
دەسەاڵت و دونیای بەو هەموو زەبروزەنگەوە، 

هەر ئۆخژن ناخاتە دڵ و دەروونی. 
لــە بەرانبەر ئەو »پیاوە« کە یەک لەســەر 
سێی لەش و الری مرۆڤ و دوو لە سەر سێی 

خودا بوو، )هەمان سەرچاوە: 226( لە سیستەمی 
خودایانــەی ئوســتوورەییدا، چ ڕێگایەک بۆ 
داگەڕانی گیلگەمێش بــەرەو خەڵکی و هێور 
بوونەوە خراوەتە ڕوو؟ ئەو سیستەمە ئەوەندی 
پەیوەندیی بە ئاسمانانەوە هەیە، ئایا هەمووی 
دەســەاڵتی پیاوانەیە یان ژنیش ڕۆڵیکی تێدا 
بینیوە؟ لە الیەکی دیکەوە ئەی لەسەر زەمین 
مرۆڤی ژێر دەســت و هاوڕێ و هاوشانی ئەو 
خوا-مرۆیە، چ ڕۆڵێكی هەبووە؟ ئەگەر هەیبووە، 
ڕەگــەزی مێیینە لە کوێی ئەو شــانۆیەی بەر 
لــە مێژوویــەدا ڕۆڵی دراوەتێ و کام بەشــی 
چیرۆکەکەی پێ ئەسپێردراوە. ئایا ئەو ڕۆاڵنە 
هەمان ئــەو ڕۆاڵنەن کــە ماوەیەکی دوور و 
درێژ لە دونیای مودێڕندا، وەک هێندێ ڕۆڵی 
الوەکــی و پەڕاوێزی و بۆ لەکۆڵ خۆ کردنەوە 
بە ژنان بەخشران؟ واتە ئایا خستنە پەڕاوێزی 
ژنان، لە شــانۆکانی ژیانی مودێڕندا، لە ڕوانینە 
ئوستورەیییەکان بە میرات وەرگیراوە و لەسەر 
هەمان تەورە و بستە مرۆڤی مۆدێڕن ژنی دیوە 

و لەگەڵی دواوە و ژیاوە؟
لە ئوســتوورەی گۆرینــدا »ئەنو«؛ خودای 
ئاسمانەکان، ناڵە و سکااڵی خەڵک دەبیستێ و 
»ئەرووروو« ژن-خودای پەیکەرتاش ڕادەسپیڕێ 
بەڵکــوو پەیکەرێک داتاشــێ و ڕۆحی وەبەر 
بێنێ. ئافەریدەیەکی وا کە ڕۆژی خۆی بتوانێ 
لەگەڵ گیلگەمێش ڕقەبەری بکا و بەو شێوەیە 
لە دەسەاڵت و هەمووتشتخوازیی گیلگەمێش 
کــەم بێتەوە و تەبایــی و هێمنی بۆ ئورووک 

بگەڕێتەوە. 
»ئەرووروو«ش دەســتەکانی خۆی دەشوا و 
هێندێــک گڵە ســوورە هەڵدەگرێ و بە ئاوی 
دەمــی »خودا-دایک«انەی خۆی تەڕی دەکا و 

»ئینکیدۆ«ی لێ بەدی دێنێ.
لە ســەرەتای کێشــەکەوە ژن-خوداکان 
تەنانــەت  و  لێقەومــاوان  داڵــدەی  دەبنــە 
مشــوورخۆری خودای ئاسمان. ئەوە ئەوانن بە 
ئاوی پیرۆزی دەمیان پەیکەرێک دادەتاشن و 
ڕۆحی وەبەر دێنن، بۆ ئەوەی لە دەســەاڵتی 
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ڕەهای گیلگەمێش کەم بکەنەوە. 
ئافراندوویەتی،  ئــەرووروو  کــە  ئینکیدۆ، 
پاڵەوانێکە لەگەڵ بوونەوەرانی وەحشی دەژی و 
تێکەڵ بە ژیانی شاری نەبووە. پێویستە کەوی 
بکــرێ. ڕێگاچارەیەک کــە دەبیندرێتەوە بۆ 
کەوی کردنی و بۆ ئەوەی بیهێننە شاری، هەتا 
دواتر لە توانای کەڵک وەرگیرێ و دەسەاڵتی 
خودای شــاری ئورووکی پێ کــەم بکرێتەوە، 
ڕیگایەکە کە هەموو کەس شارەزای نییە، دەنا 
پێشــتر ڕەچاویان دەکرد. ئەی دەبێ کێ ئەو 
ڕێگایــە بدۆزێتەوە و ئەو گرێیە بە دەســت و 
بیری کێ دەکرێتەوە. لێرەشــدا دیسان دەبێ 
پەنــا بەرنە بــەر »ئیشــتەر« خوا-ژنی ئەوین. 
ئــەو ژنێکیان دەداتێ کــە ڕەگەڵیان کەوێ و 
ئینکیدۆ پێمل کا، بۆ ئەوەی ڕوو لە شــار کا و 
خەڵکی لە دەسەاڵتی ڕەهای شا-خوا ڕزگار کا.
لــە کۆتاییــدا ئینکیدۆ ئــاوا لەگەل ژنی 

ڕاسپێردراوی ئیشتەر دەدوێ:
ئــەی جووتی خــۆم! هەســتە و بمبە بۆ 
ماڵی پیرۆزی ئەنۆ و ئیشــتەر. بۆ ئەو شوێنەی 
گیلگەمێشــی پاڵەوان لێی نیشــتەجێیە؛ ئەو 
شــوێنەی کە ئەو کەڵەگا وەحشــییە بەسەر 
مرۆڤەکاندا زاڵە... دەمهەوێ بانگی کەم بۆ شەڕ 

و تێکهەڵچوون. )هەمان 232(
لە الیەکی دیکەوە دەبێ بیر لەوە بکەینەوە؛ 
ئــەی گیلگەمێش ئاگای لەوە نییە خەریکە لە 
بەرانبەر دەســەاڵتی ڕەهای ئەو، چ دەقەومێ؟ 
ئایــا ئەو نازانێ بە یارمەتیی خواژن و ژنەکانی 
پەرســتگای پیرۆز، خەریکــە بەردی بناخەی 
دەســەاڵتی دەردەهێندرێ و شوورە و وارشی 

دەسەاڵتی لێ بنکۆڵ دەکرێ؟ 
داڕێژەری ئوستوورەی گیلگەمێش وریایانە 
بیری بۆ ئــەو بوارەش کردووەتــەوە. وا دەکا 
گیلگەمێــش خەونیک ببینێ. خەونەکە ئاڵۆزە 
و هەواڵێکی ترسێنەری بۆ خوا-شای ئوورووک 

تێدایە:
»پۆلی ئەســتێرانم دیتن، لە ئاسمان بوون 
و لەپڕدا وەک شەڕکەرانی درەوشاوە بەسەرمدا 

بارین. دوایە دیتم ئەو ســپایە خۆ لە پیاوێک 
زیاتــر نییە و ئەوەندەی توانیــم حەولم دا تا 
لەعــەرزی جیاکەمەوە و هەڵــی بهێنم، هێند 
قورس بــوو بۆم هەڵنەهات، گشــت مەردمی 
جەماورەی  دەیانڕوانــی.  ئــوورووک  شــاری 
ئورووک کڕنۆشــیان بۆ دەبــرد و القەکانیان 

ڕادەمووسی...«
ئەگەر لەوال ڕاوێــژکار و هاوکاری خودای 
ئاســمان »ئەرووروو«بوو، ئەی لێرە ڕاویژکاری 
گیلگەمێش کێیە و کێ ڕێی ڕاســتی پێشان 
دەدا و گرێپووچکەی دەوڵەتداری و پاشایەتیی 

بۆ دەکاتەوە. »ری ڕەشت«.
ری ڕەشت، خاتوونی دایک و ژنی بە ڕازی 
خەون ئاشنا، ئاوای خەونەکە بۆ لێ دەداتەوە:

تەعبیری خەونت ئاوایە: پاڵەوانێک دێ بە 
شــان و باهۆ، کە هێزی هێندەی ســپایەکی 
شەڕکەرە، بانگت دەکا هەتاکوو مل لەبەر ملی 
یەکتر بنێن. دەستی تۆ لەسەرو دەستی ئەوە. 
دەی ئــەو خۆ داوێتە ســەر القم و منیش بە 
منداڵــی قەبووڵی دەکەم و ئــەو دەبێتە برای 
ئەتۆ. ئیتر لە شــەڕ و کێشــەدا ئــەو دەبێتە 

پشتیوانت. )هەمان: 234( 
ری ڕەشــت؛ خــوای دایــک بناخــەی 
برایەتییــەک دادەنــێ کــە دواتر ئــەوی لە 
ئوستوورەی گیلگەمێشدا دەیخوێنینەوە هەموو 
ئاکامــی ئەو بناخەیەیە کــە »خاتوونی دایك« 
ڕی ڕەشــت دایمەزارند. بە جێگای ملمالنێ و 
دەوامەی شــەڕ و ڕێ خۆش کرن بۆ شــەڕ و 
وێران بوونی ئورووک و شــاری بنیات نراوی 
نوێ، ڕی ڕەشت، گەاڵڵەیەکی دانا کە نەتەنیا 
هێــزەکان لە گژ یــەک ڕۆ نەیــەن، بەڵکوو 
یەک بگــرن و هەموو گەاڵڵەکانــی دواتریان 
لــە بەرژەوەندیــی مرۆڤ و شــاری ئورووکدا 
خۆ بگرێ و بچێتە ســەر. ئــەوان »خوم بەبە« 
یان »هوم بەبە« نیگابانی دارســتانی سێدر، کە 
پێــی لە بەڕەی خۆی زیاتر ڕاکێشــاوە و هەر 
کەسی دەست کەوێ دەیکوژێ و ئافرێنراوێکی 
ترســێنەرە و دوژمنی خوداکان و خەڵکە، لە 



خوین دەگەوزێنن)هەمان: 238(
ســەرەڕای ئەوەی گیلگەمێش و ئینکیدۆ 
پێکەوە دەبنە هاوڕێ و شان بە شانی یەک تا 
دوا هەناســە دەژین، بەاڵم سەر بە دوو واری 
جــودا بوون. »یەکیان لە شــار لە دایک بووە 
و وێــڕای مرۆڤەکان پــەروەردە کراوە و ئەوی 
دیکەیان لە دارستان و لە نێو جڕوجانەوەراندا. 
گیلگەمێش هێما و نومادی کولتوورە و ئینکیدۆ 
هێمای سروشت. سەرەتا تێکهەڵدەچن و پاشان 
پێکەوە دەسازێن و وێک هەڵدەکەن. جەختی 
گیلگەمێش  ســەرکەوتنی  لەسەر  چیرۆکەکە 
یان کولتوور بەســەر ئینکیدۆ واتە سروشــتە. 
بەاڵم لە شەڕی کولتوور و سروشتدا، کولتوور 
بۆ سەرکەوتن بەشێک لە سروشت تێک دەدا 
و بە بێ سروشــتیش کولتــوور مەحکووم بە 

مردنە...)دەستەی نووسەران: گیلگەمێش: 1396(
لەو شــیکارییەدا، بەو ئاکامە دەگەین کە 
گیلگەمێش وەک نوێنەری شــار و کولتووری 
تــازە، ئەگەر بە یارمەتیــی ئینکیدۆ نوێنەری 
سروشــت و جیهانی دەســت بۆ نەبــراو نەبا، 
نەیدەتوانی نە ژیانی شــار درێژە پێ بدا و نە 
لە تەختی شەڕەنگێزی خوایەتی و دەسەاڵتی 
دەهاتــە خوارێ. ئــەوە ئافــراوی ژن-خوای 
پەیکەرتاش و عاشقی ژنی پەرستگەی ئیشتار 
بوو، ڕێگایەکی دیکەی خســتنە بەر دەم شا-
خوای ئوورووک. شــار و سروشــت و مرۆڤ و 
ئاژەڵ لێک نزیک بوونەوە و لێک نەسڵەمێنەوە. 
بە هەموویــان ژیانێکی نوێیــان بەدیهێنا کە 
بەرژەوەندیی گشتیی تێدا بوو. بەاڵم چاالکانی 
ئەو سیســتەمە نوێیە کێ بــوون. ئایا تەنیا بە 
هێزی پیاوانەی دوو پاڵەوان یەک لە دەشــت 
و یەکیــش لە شــار ئــەو سیســتەمە نوێیە 
دادەڕێژرا؟ واڵم -نا-یە. چون ئەگەر ئەو ویستە 
لە گۆڕیدا بووبایە، پێشــتر شا-خوا حەولی بۆ 
دەدا. ئەگەر ئینکیدۆ هزری ئەوەی بووبا خۆی 
پالنێکی بۆ دادەڕشــت. ئەوان هێز و توانایان 
بووە و ئەوەی کۆی ئــەو هێز و توانایانەی بۆ 
بەرژەوەندیی مرۆڤ و سروشت دەکار کردووە 

و ڕێکی خستووە، تەنیا نابەسترێتەوە بە هێزی 
پیاوانەی پاڵەوانەکان.

هێزێکــی دیکە لــە کۆی ئــەو چیرۆکە 
ئوســتورەییەدا هەیــە کە کەمتر ئــاوڕی لێ 
دراوەتــەوە. هێزیکی شــاراوە و کارا. هێزێکی 
کاریگەر لە ســەر مرۆڤ و سروشت و تەنانەت 

خوداکانیش. ئەویش هێزی ژنە. 
بــواردا  دوو  لــە  لــەو چیرۆکــەدا،  ژن 
دەردەکەوێ. یەکــەم ئەوانەی خۆیان خودای 
مێوینــەن. وەک ژن-خوا ناویــان دێ. دووەم 
ئەوانەی نوێنەری خوداکانی ئاســمانن لە سەر 
زەوی و نیگابانی بەشــێک لــە کاروباری ئەو 
جیهانە، بەوان سپێردراوە. وەک »سی دووری 
ســابیت« کــە نیگابانی داری ژیانە. ســێهەم 
ئەوانەی ژنی ئاسایی و زانان، وەک ڕی ڕەشت، 
دایکی گیلگەمێش، دیارە زۆر کەسایەتیی ژنی 
دیش هەن لە چیرۆکەکەدا کە لە چوارچێوەی 

شیکاریی ئێمەدا ناگونجێن.
ئەو ســێ تاقمەی ژنان لە ئوستوورەکەدا، 
زەمینە بۆ کۆی ڕووداوەکان دەچنن، بەڕێوەیان 
دەبەن و لە ئاکامەکانی، هەموو خەڵک ئاگادار 

و بەهرەمەند دەبن.
ئەگەر پێچەوانەی ئەوە ڕوویدابا و ئەو هێزانە 
تەنیا لە پاوانی پیاواندا بان، لە حاڵەتی یەکەمدا 
گیلگەمێش درێژەی بە هەمووشتخوازیی خۆی 
دەدا و هەمــوو خەڵکی ئورووکی لە ناو دەبرد 
و ماڵوێرانی دەکردن. پــاش ئافرانی ئینکیدۆ، 
ئەگەر ژنی ڕاسپێردراوی ئیشتار نەچووبا الی 
و فێری ئەوینی نەکردبا و ڕێگای ژیانی نیشان 
نەدابا، ڕووی لە شــار نەدەکرد و دۆخی ژیان 

هەر وەک حاڵەتی یەکەم دەمایەوە. 
پاش ئەوەی ئینکیدۆ ڕوو دەکاتە شــار و 
ڕووبەڕووی خوا-شا دەبێتەوە، ئەگەر ڕی ڕەشت 
خاتوونی دایک نەبووبایە، یەکیەتییەک بۆ ژیان 
و ژیانەوەی ئــورووک و مرۆڤ پێک نەدەهات 
و زۆر بابەتی دیکەش کە بە پێی پێویســت لە 

درێژەی باسەکەدا ئاوڕێ وێدەدەین.
ئێســتا بزانیــن پارســەنگی هێــز لــەو 
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لەبەرژوەندیــی کێیە. ئەگەر  ئوســتوورەیەدا، 
هێزەكان بەســەر دوو واردا دابــەش بكرێن، 
ژمــاری ئەو هێز و الیەنانــەی خاوەن توانایی 
یــان تایبەتمەندیــی ژنانەن، لەگــەڵ هێزی 
بەرانبەریــان كە خاوەن ویســت و توانایی و 
تایبەتمەندیی پیاوانەن، لەهاوسەنگیدان. دیارە 
دەستنیشان كردنی ئەوەی كە كام الیەن زیاتر 
ڕۆڵی هەبووە و پشكی زیاتری وەبەر دەكەوێ، 
دژوارە و بڕیاری كۆتایی دان لەسەر ئەو بابەته،  
نــە دەگونجێ و نە كۆدەنگیی لەســەر ســاز 
دەبێ. چون هەر كەسەو لە گۆشە نیگایەكەوە 
ڕووداوەكان  واتایانــەی  ئــەو  و  ڕووداوەكان 
دەیخوڵقێنــن دەخوێنێتــەوە. جــا بوێه هەر 
نووســەرێک دەتوانــێ بە پێــی هەڵبژاردنی 
ئاراستەیەكی جودا، قورساییی هێز بە الیەكدا 
بشــكێنێتەوه.  ئەوەی لێرەدا جەختی لەســەر 
دەكرێ، بوونی هێزی ژنانەی كاریگەر لەگەڵ 
هێزی پیاوانەیە و بەهیچ چەشــنێك بە دوای 
یەكالكردنەوە و دابەشكردنی هێز بۆ یەكجاری 

نین.
چ ژمــاری ژنانــی ئامــادە لــە پانتــای 
ئوستوورەكەدا و چ ئەو ئەركانەی ڕایدەپەڕێنن 
و چ كاریگەریــی كردەیان لەســەر داهاتووی 
چیرۆكەكه،  نیشاندەری زۆر ئاماژەی گرینگن، 
كە تەنانەت لە دونیای ئێستاشدا كۆمەڵگاكان 

دەستیان وێی ڕانەگەیشتووە.
لە الیەكەوە ئەگەر هێزەكان بەســەر سێ 
هەرێمی ئاســمان و زەوی و ژێرزەویدا دابەش 
كراوە، لە هەر ســێ هەرێمی دەســەاڵتەكه،  
هێــزی هەر دوو ڕەگەز ئامادەیی و چاالكییان 
هەیه.  لە خودای خوداكانەوە كە لە ئاســمانه،  
تا ئــەو خودایانەی كە هەر كام بەشــێك لە 
كاروبــاری هەســتییان پــێ ســپێردراوه، و 
دەســەاڵتی هاوبەشــی خوداكان. بــە دەیان 
ژن-خودا بە دەســەاڵتی كەم وێنەوە بوونیان 
هەیە و ڕاست لەو ئوســتوورەیەدا یەكێك لە 
پەیكەرتاشــییە كە  كۆڵەكــەكان، ژن-خوای 

دواتر باسی دەكەین.

هەرێمی زەمینیش مرۆڤ-خودای لێیە و 
الیەكی باسی ئەو نووسینە، كێشە و تەبایی و 
ناتەباییی ئەو دەســەاڵتانەیە كە ئەو خودایانە 

هەیانە.
هەرێمی ژێر زەوی كە چەند دەســەاڵتی 
لێیە و سەرۆكی هەمووان »لیلیس« ژن-خوای 

تاریكییە.
ئەو پوختەیەی خرایە ڕوو باسێکی تەسەل 
هەڵدەگــرێ  و پرســیار دێنێتە گــۆڕێ. ئایا 
بەرانبەری لەو دابەشــكرانی هێزانەدا لە نێوان 
هێزی ژنانە و پیاوانەدا، بە تەواوی ڕەچاو كراوە. 
ئایا لە باری بایەخییەوە هێندێك لە هێزەكان 
نەرێنی نین و بە ژنان بەخشراون. هەر دووكی 
ئەو پرســیارانە ئەگەر بە مەنتیقی ئەوڕۆ واڵم 
بدرێنــەوە، دەكرێ بڵێین بە ئاكامی باش ناگا. 
خودایانی  دەســەاڵتی  بواری  شــیكردنەوەی 
كەونــارا، خــۆی توێژینەوەی تێروتەســەلی 
دەوێ. ئەوەی ئێمــە بە دوایەوەین ئەوەیە کە 
لە جیهانی ئێســتادا، ژنان لــە زۆر ماف هەر 
بێبەریــن و ســاكارترینیان مافی دەســەاڵت 
بەسەر جەســتەی خۆیان و منداڵ بوون یان 
نەبوون و پۆشــاك و ... كەچی لەوسەردەمدا 
ژنان شــەریكی دەســەاڵتدارێتیی هەســتی، 

لەهەموو هەرێمەكانیدا بوون.
لە الیەكی دیكەوە ئوستوورەی گیلگەمێش 
شــتی دیكەشــمان پێ دەڵێ، ئەویش ئەوەیە 
ئەگەر ئوستوورە، گێڕانەوەی سەرەتای ئافرانە، 
لەوێدا كام سەرەتا دەبینین. یەكەم سەرەتای 
ئافرانی شــارە. پێكهاتنی ئورووك و ناســرانی 
لەبەرانبەر شــێوە ژیانێكی دیكە. ســەرەتای 
ئافرانــی هێزی سروشــت بــە نوێنەرایەتیی 
ئینكیدۆ. سەرەتای شەڕی سروشت و شار و ...
لە شیكاریی ئەو ئوستوورەیەدا ئاماژە بەوە 
كراوە كە شــا-خوای ئورووك، نوێنەری شــار 
و بیناتنەری شــێوەژیانێكی بەكۆمەڵە. شــێوە 
ژیانــی بەكۆمەڵ، داب و ڕەســمی خۆی لێ 
دەكەوێتەوە. خورد و خۆراك، شێوەی قسە و 
شەڕ و خۆشی و ناخۆشی؛ كە هەموویان یاسا 



و ڕێســای تایبەت بە خۆیان بــۆ دادەڕێژرێ. 
كــۆی ئەوانــەش كولتوور بــەدی دێنن. واتە 
گیلگەمێش نوێنەری شارە. شار مەكۆی ژیانی 
بەكۆمەڵە. ژیانی بەكۆمەڵ پێویستی بە یاسا و 
ڕێسا و شێوەی ژین و هەڵسوكەوت و ... هەیە، 

ئەوانەش كولتوور بەدی دێنن. 
لــە چیرۆكەكــەدا بــاس لەوە كــرا كە 
گیلگەمێش هەموو جووڵە و كردەیەك لە شاردا 
كۆنتڕۆل دەكا و دەسەاڵتێكی تۆتالیتێری هەیە. 
واتە سەرەتای تۆتالیتاریسمیشە. وەزاڵە هاتنی 
خەڵك و پــالن دانان بــۆ دژایەتیکردنی ئەو 
دەسەاڵتە ڕەهایە، ئایا سەرەتایەك بۆ لەدایك 
بوونــی جووڵــەی مەدەنی دژ بە دەســەاڵت 
نییە. هــەركام لەو بابەتانە دەكرێ تەســەلتر 
لەســەری لەنگەر بگیرێ؛ بەاڵم ئەوەی لێرەدا 
جەختی لەسەر دەكەمەوە ئەوەیە كە لەئاكامدا 
نوێنەری شــار و كولتوور و دەســەاڵتی ڕەها، 
هێزی دژبەری بۆ ساز دەبێ. هێزێک کە هەم 
بەشێکی زۆری دەســەاڵتی لێ دەستێنێتەوە 
و هــەم ڕووی لە ئاســمانەوە بــەرەو زەوی و 

سروشت و خەڵک وەردەگێڕێ. 
ئەو الیەنانەی ئەو هێزە پێكدێنن ئەوانەن؛ 
خەڵكــی ناڕازیی شــار لە دەســەاڵتی ڕەها، 
نوێنەر و ڕاوێژكاری خودای ئاســمانەكان؛ كە 
ژن خودای پەیكەرتاشییە، ژن خودای ئەوین 
ئیشــتار، نوێنەری ئیشتار؛ ژنێكی خزمەتكاری 
پەرســتگەی ئەوین ، »ری ڕەشــت« خاتوونی 
دایكــی ئورووك و لــه ئاکامــدا لەبەر یەك 
وەســتانی گیلگەمێش، نوێنــەری كولتوور و 
ئینكیــدۆ نوێنــەری سروشــت و هەموو ئەو 
هێزە ناڕازییانە و ســەرەنجام ئاشت بوونەوەی 

سروشت و كولتوور و ژیانێكی نوێ.
پرســیار ئەوەیە ئەگەر ئــەو هێزە ژنانەیە، 
بەدەســتەوە  ئیعتڕازیی  بزوو تنــەوەی  ڕەوتی 
نەگرتبا، پشتیوانیی نەكردبا، پالنی بۆ دانەنابا، 
هێزی بێ سنوور و بەستێنی گیلگەمێش، چیی 
بەسەر خەڵی ئورووك دێنا. دووەم ئەوەی كە 
ئەگەر ڕی ڕەشت حەولی ئاشتەواییی سروشت 

و نوێنەرەكــەی )ئینكیــدۆ( و گیلگەمێش و 
كولتــووری نەدابا، لــە كێشــەی ئەوانەدا چ 
كارەســاتگەلێك دەقەوما. هــەر بۆیە دەکرێ 
بگوترێ بە پێی گێڕانەوەی ئوســتوورەییی ئەو 
چیرۆکە، ڕۆڵی كاریگەری ژنان بوو كە ژیانێكی 

نوێێ نووسییەوە.

لــە دونیای ئەوڕۆدا، بە دوو هــۆکار گەڕانەوە 
بۆ ســەر ئەو باسە پێویســتە کە لە ڕابردووی 
دووردا چۆنیــان لە ژن ڕوانیــوە و جودا لەوە 
پێگــە و جێگەی ژن لــە کۆمەڵــگادا چۆن 
بووە. لــە الیەکی دیکەوە، ئەوەش گرینگە کە 
بەراوەردی ئەو ڕابردووە دوورە لە گەڵ ئیســتا 
بکەین و بزانین ئێســتا سیســتەمە سیاسی و 
کۆمەاڵیەتییە سەپاوەکان، چۆن بۆ ژن دەڕوانن 
و چاالکانی ئەو بوارە ئاســۆیەکی کە دیارییان 

کردووە کامەیە.
پێویســت نییە لەو نووسینەدا بە شێوەی 
باو، ئاوڕ لە ڕەگ و ڕەچەڵەکی ئەو بزووتنەوەیە 
بدەمەوە کە دواتر بــە فێمێنیزم ناودیر کرا و 
ڕچــە و ڕێبازە جوداکانی بخەمە بەر باس. ئەو 
بابەتە پێشتر زۆر نووسەری بە توانا کردوویانە 
و ســەرچاوەی زۆر بۆ تاوتوێ کردنی تەرخان 
کراوە. ئەوەی لێرەدا باسی لێ دەکرێ ئەوەیە؛ 
کە جودا لە باسە تیۆریکەکان لەسەر کێشەی 
ژنان لە جیهانــی ئەوڕۆدا، بە کردەوە لە دەقە 
پێشووەکاندا، چ میراتێک دەست دەکەوێ کە 
ڕۆڵــی ژنمان بە ڕوونی بــۆ دیار بکا. پاش ئەو 
تاوتوێ کردنە، ئێستا دەگەینە دەقی بەردەست 
و لێی ورد دەبینەوە کە لە بەراوەرد لەگەڵ ئەو 
ڕابردووەدا، ژن ئێستا لە کوێی کێشە سیاسی 
و کۆمەاڵیەتی و کولتوورییەکاندا وەستاوە؟ یان 
بە وتەیەکی دروســتتر جێگایەکی هەیە پێی 

لەسەر دابنێ و لێی ڕاوەستێ؟
دیارە بــەردی بناخەی باســی ئێمە دوو 
واری جودایــە. یەکەمیــان ئاوڕدانــەوە لــە 
دەقێكــی کەونارایە کە بــە یەکێک لە یەکەم 
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دەقە نوســراوەکانی مرۆڤ ناسراوە. واتە دەقی 
گیلگەمێش. بۆ ئەوەی لە پێشدا بزانین بناخەی 
ڕوانین بۆ ژن لە جیهانی فیکر و ئوســتوورەدا 
چۆن بووە و ئەو باســە لەوێــدا چۆن دەڵەمە 
بووە و خۆی گرتووە. لە الیەکی دیکەوە دووەم 
وار کــە ئاوڕی وێدەدەین، ئەو ڕچەیە لە بیری 
ســەردەمی نوێیە کە بە فێمینیزمی ژینگە یا 

ئێکۆفێمێنیزم ناسراوە.
رەنگــە پرســیار بێتــە گوڕێ کــە چۆنە 
دەقێک کە هەزاران ســاڵ لەمەوبەر نووسراوە، 
دەستەبژێر دەکرێ و بیرۆکەیەک کە نزیکەی 
زیاتر لە نیوسەدەیەک تەمەنییەتی و ئێستاش 
بەشــێکی زۆر لە دامەزرێنەر و ورووژێنەرانی 
زیندوون، هەڵدەهاوێــردرێ و پێک دەگیرێن 
و لە ئاکامی ئەو پێکگرتنەدا، نووسەر بە دوای 

واڵمی کام پرسیارەوەیە.
بۆ ئەوەی بە وردی باســەکە بەرەو ئەنجام 
بەرین، لێرەدا پیویســتە ئەوجــار ئاوڕیک لە 
ئێکۆفێمێنیزم بدەینەوە بۆ ئەوەی دواتر بتوانین 

لە بەراوردەکەماندا کەڵکی لێ وەربگرین.
ڕوانگەیەکــی  وەک  ئێکۆفێمێنیــزم 
تیــۆری، هەوڵ دەدا شــەبەنگێکی بەرباڵو لە 
ڕوانگــەکان، بۆ تەتەڵەکردنــی پەیوەندیی ژن 
و سروشــت و پەیوەندییەکانی پیاوساالرانەی 
زاڵ بەســەر کۆمەڵــگای هاوچەرخــدا، لەخۆ 
بگــرێ. »گریت گارد« لــە کتێبەکەی خۆیدا 
بــە ناوی »ئێکۆفێمێنیزم و ژنــان، بوونەوەران 
و سروشــت«دا، پــەروەردەی بیرۆکەی ئێکۆ 
فێمێنیســتی بــە حەولێــک بۆ ســازکردنی 
نووســراوە  مابەینــی  لــە  پەیوەندییــەک 
جۆراوجــۆرەکان لە بواری الیەنگری لە ژینگە، 
مافی ئاژەاڵن و فێمێنیســم دەزانێ. هەروەها 
بایەخی ئەو بیرۆکەیە لەوەڕا دەزانێ کە حەول 
دەدا دەنگدانەوەی هەموو ئــەو بزاڤانەی تێدا 
ببیســرێ کە بــۆ ژن و ژینگە و فێمێنیســم 
تێدەکۆشــن.)gaard,1993 لە زمــان عینایەتەوە( 
»لۆرێنتزێن« بــە بزووتنەوەیەکی کۆمەاڵیەتی 
و لقێکــی زانکۆییی دەزانێ کــە ڕوانگەیەکی 

ڕەخنەگرانەی لەمەڕ ڕووتاندنەوەی سروشــت 
و چەوســاندنەوەی ژنان لە الیەن کۆمەڵگای 
پیاو ســاالرەوە هەیــە. )lorentzwn,2002 لە 
زمــان عینایەتەوە( »کارێــن وارن«یش )1991( 
لەســەر ئەو بڕوایەیە کە ئێکۆفێمێنیزم، وەک 
چەترێکــی لێ هاتووە کــە کۆمەڵیک بنەما و 
ڕێســای بەرباڵو و جاری وایە دژ بەیەکیشــی 
لە ژێــر خۆیدا کۆ کردووەتــەوە. هێندێک لە 
دەقەکان دەســتەواژاەی ئێکۆفێمێنیزم لەگەڵ 
فەڕشــێکی پڕ لە نەخش و ڕەنگ یان کرێکی 
چەنــد توێــژی پێچەڵپێچ هەڵدەســەنگێنن 
کە لە بیرو بڕوای جۆراوجۆر و هەمەچەشــن 
پێکهاتــووە کــە هەمــووان لە ژێــر چەتری 
هاوبەشــی هاوکاریی ژنانە لە گەڵ سروشتدا 

کۆبوونەتەوە. )عنایت،1382(
ئەوەی لەو باســانەدا هاوبەشە و پێویستە 
هەڵوەســتەی لەســەر بکرێ، پەیوەندیی ژن، 
بوونەوەران و سروشــت لە الیەک و نوێبوونی 
ئــەو ڕەوتە و هەروەها هەمەگیر بوونی بیرێکە 
کە نایهەوێ کەس بخاتــە پەڕاوێزەوە. بەڵکوو 
دەیهەوێ مودێلێکی نوێ وێنا بکا بۆ چەشنی 
پەیوەندیــی مرۆڤ و سروشــت. بــەاڵم ئەوە 
هەمــوو ناواخنی ئەو بیرۆکەیــە نییە. بەڵکوو 
ئــاوڕ لەوە دەدرێتــەوە کە بۆچــی دەبێ ئەو 
گۆشــەنیگایە بۆ ژیــان لە جیهانی ئێســتادا 
هەڵبژێــردرێ. ڕوونکردنــەوەی زیاتر جەخت 
لەســەر چارەنووســی هاوبەش و هاوشێوەی 
ژن و سروشتە. ئەو باسە لە دەقی بیرمەندانی 
غەیرە فێمێنیســتەوە تا نووسەرانی سەر بەو 
ڕێبــازە ئاوڕی لێ دراوەتــەوە. ئەوەی کە ژن 
و سروشــت، هەردووکیــان زاوزێ دەکەن و 
وەچەی نوێ پــەروەردە دەکەن، بەاڵم بۆ ئەو 
ئەرکەش، لە الیەن دەســەاڵتێکەوە دەســت 
درێژییان دەکرێتە ســەر، ئەویش دەسەاڵتی 
نێرســاالر و پیاوانەیە. لە خۆڕا نییە »فرانسیس 

بیکێن« دەنووسێ:
»رەگ و ڕیشەی دەســەاڵتی پیاو، ڕەنگە 
بگەڕێتەوە کاتێک کە مرۆڤ بەسەر سروشتدا 



زاڵ بــوو و بــە واتایەکی دیکە لــەو کاتەوە 
کە مرۆڤ سروشــتی بە واتا فەلسەفییەکەی 
»کــون« کرد. واتایەک کە فرانســیس بیکێن، 
فەیلەسووفی ناسراوی سەدەی نۆزدە، لە باسی 
کروســاندنەوە و شیرەکێشــانی بێ سنوور لە 
سروشــت دەکاری کرد« )خــدادا:2016( نەک 
باســێک بۆ ســووکایەتی کردن بە سروشت، 
بەڵکوو باسێکە لەســەر چەشنێک پەیوەندیی 
نابەدڵی نێوان مرۆڤ و سروشــت. سروشــت 
بە شــێوەی ئاســاییی خۆی بەخشــەندەیە و 
لە بەروبووی خۆی بەشــی هەمووان دەدا. لە 
بوونەوەرانــەوە تا مرۆڤ بە درێژاییی مێژوو لە 
بەری ئەو دایکەیان چنیوەتەوە و سوودیان لێ 
وەرگرتووە. ئەدی ئەو کردەی »کون کردن«ە کە 
لە باسەکەی بیکێندا بارێکی نەرێنیی هەیە، لە 
کوێ ڕا سەری هەڵداوە. کون کردن کردەیەکە 
کە نەقس و کەمایەسییەک ساز دەکا. بوونێکی 
تەواو دەڕووشــێنێ و برینداری دەکا. کاتێک 
بیکێن باس لەو کردەیە دەکا، ڕاســت چاوی 
لە کێــاڵن و ڕۆچوون بە ناخــی زەوینێکدایە 
کــە دەســەاڵتی پیاوانە بۆ چەوســاندنەوەی 
زەوی دەیکاتە پیشــە، نەک ســوود وەرگرتن 
لە بەر و بارێک کــە زەوی بە دلۆڤانیی خۆی 
پێشــکەش مرۆڤ و بوونەوەرانی دیکەی دەکا. 
هەر ئەو دەستەواژەیە بۆ سووکایەتی کردن و 
تەنانەت گۆڕینی بەشێک لە شوناسی پێشووی 
مێینــە کەڵکی لێ وەردەگیرێ. کچێک کە بە 
زۆری دەستدرێژیی دەکرێتە سەر و کچێنیی 
لێ دەســتێندرێتەوە، هەر خودی دەسەاڵتی 
پیاوساالر ئەو دەستەواژەیەی بە باری نەرێنی 
بۆ دەکار دەکا. ئەوە لە کاتیکدایە هەر ئەو کچە 
ئەگەر بە دڵخواز و بۆ ژیانێکی تەبا و ئینسانی 
لەگەڵ ڕەگەزی بەرانبەری ژیان پێک بێنێ، ئەو 
وەسفەی بۆ دەکار ناکرێ. کەواتە لێرەدا ڕاست 
باس لەسەر دەسەاڵتێکی دەستدرێژیکەرە، کە 
بە زۆرە ملی سروشتی زەوین و سروشتی ژن 
کون و سووک و بریندار دەکا. ئەوە سەرەتای 
دەســتپێکی ســتەمێکە کە دەکرێ قســەی 

لەسەر بکرێ و وردەوردە، باقیی ئەو بابەتانەی 
دیکە کە پەیوەندیی پێوە پەیدا دەکەن، دەبێ 
بخەینە سەر ئەو سەرەتایە، تا کۆی پێکهاتەی 
ستەم و دەستدرێژییەکە بناسرێ و بنووسرێ.

دەســتەواژەیەک لــە دونیــای ئەمــڕۆ و 
لە ڕوانگەی ڕۆژهەاڵتناســییەوە بە  بەتایبەت 
هەر دووباری ئەرێنــی و نەرێنیدا کەڵکی لێ 
وەردەگیــرێ. ئەویش هێرشــی کولتووری و 
داگیرکاریــی کولتوورییە. ئەو باســە هەر کام 
لە واڵتانی ڕۆژئاوای نوێنەری دێموکڕاســی و 
واڵتــی کۆلۆنی کراو و تەنانەت دیکتاتۆرەکان، 
کە خاوەن سیســتەمێکی داخــراون، کەڵکی 
لێ وەردەگــرن. بەاڵم ئەو دەســتەواژەیە لەو 
نووســینەدا بە دوو هۆ جێی خۆی بە باشــی 
دەکاتــەوە. چــون هەم پەیوەندیی بە باســی 
ســەرەتای ئەو نووســینەوە هەیە، کە لەمەڕ 
دژوەســتانی دوو هێــزی دژ بەیــەک - واتە 
گیلگەمێــش و ئینکیدۆ- بوو؛ هەم پەیوەندیی 
بە باسی ئێکۆفێمێنیزمەوە هەیە کە الیەکیان 
سروشــت و الیەکیان کولتووری پیاوســاالرە. 
ئەگــەر لــە چیرۆکــی ســەرەتادا، کوتمان 
گیلگەمێش نوێنەری کولتــوور و بینا کردنی 
دەســەاڵتی پیاوانە و شــار بــوو، لەبەرانبەردا 
ئینکیــدۆ نوێنــەری سروشــت و ئافرێنەر و 
پشــتگیرەکانی هەمــوو ژن بــوون. ئــەو دژ 
وەستانە بە هاوکاری و ساز بوونی هاوسەنگیی 
هێز کۆتاییی پێ هات و سروشــت و کولتوور، 
وێکیان هەڵکرد و پێکــەوە درێژەیان بە ژیان 
دا. ئەوەی نووسەرێکی وەک »ئاگاروال« باسی 
دەکا لەگەڵ جەوهەری باسی ئێمە یەک شتە:
لــە  تاقمێــک  بــڕوای  پێــی  بــە 
ئێکۆفێمێنیستەکان، پەیوەندیی پیاوان لەگەڵ 
کولتوور و پەیوەندیی ژنان لەگەڵ سروشــت 
لێــک نزیکترە. بــەو پێــش گریمانەیەوە کە 
هەمیشــە کولتوور بە ســەرتر لە سروشــتی 
وەحشی ناسراوە، ژنان و سروشت، هەردووک 
ملکەچ و تەســلیم بوون و ژنــان دەتوانن لە 
تێکدانی ئەو دەســەاڵتە بەسەر هەر دووکیاندا 
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ڕۆڵی کاریگەریان بێ.)آگاروال، 1997( 
ئەو ڕۆڵە کاریگەرەی ئاگاروال باســی دەکا 
دەکــرێ شــرۆڤەی جودا جودای بــۆ بکرێ. 
بــەاڵم نزیکتریــن و بەکەڵکترین زەمینەیەک 
کە دەکرێ باســی ڕەخســانی بکــرێ، نەک 
بەڵکوو  ئــاکام،  بــی  ڕووبەڕووبوونەوەیەکــی 
حەول بۆ تێکدانی ناهاوســەنگی و بەدیهێنانی 
هاوسەنگییەک لە وەرگرتنی ڕۆڵە کۆمەاڵیەتی 
و سیاســی و ئابوورییەکانە. لە بواری ژینگەش 
هەر ئەو باســە وەڕاست دەگەڕێ. ئەو باسەی 
فێمێنیســتە دایک بڕواکان جەختی لەســەر 
دەکــەن. ئــەوان هەســتی دایکانــەی ژن و 
سروشــت پێک دەگرن. لەسەر ئەو بنەمایە بۆ 
پاراستنی ژینگە سەرەتی دەدەن بە ژنان. ئەو 
باسە لەگەڵ باسی سروشت بڕاوکانی ژن هەر 
یەک شــتن. دایک ئەگەر دڵی بــۆ منداڵ و 
وەچــەی خۆی دەســووتێ و دەیپارێزێ و لە 
فەوتــان ڕزگاری دەکا، هەمان ڕەفتار لەگەڵ 
سروشــتیش دووپــات دەکاتــەوە. هــەر ئەو 
بابەتە، ئێکۆفێمێنیســتەکانیش بە شێوەیەکی 
دیکە دەیخەنە ڕوو. ئەگەر سروشــت لە الیەن 
هێــزی پیاوانەوە کــون دەکــرێ و وزەکانی 
هەڵدەهێنجــرێ و بێڕێزییشــی پێ دەکرێ، 
هەمان ڕەفتار لەگــەڵ ژنان لەالیەن پیاوانەوە 
دەکرێ. واتە چارەنووسی هاوبەش لە چەشتنی 
ســتەمی پیاوانە. کەواتە سروشت و پاراستنی، 
دەبێ و واباشــترە لە الیــەن هێزێکی ژنانەوە 
بەڕێوە ببردرێ کە هەم ئاگای لێی بێ و هەم 
بە شــێوەیەکی دروســت لە تواناکانی کەڵک 
وەربگیرێ و ژیانێکی هاوبەشی دۆستانە ڕەچاو 
بکرێ. بــەاڵم وەنەبێ پیاوان دەستەوەســتان 
ڕاوەستابن و پالنی ئەو تاقمە نەخوێننەوە و ئەو 
بیرۆکەیە نەناسن. پیاوان هەم ئەو هێزەی ژنان 
دەناسن و هەم لە دژی ڕادەوەستن. »ئێرتێنز« 

لەو بارەیەوە ئاماژە بە خاڵیکی گرینگ دەکا:
ئــەو  بمانهــەوێ  ئەگــەر  ئێســتا 
بابەتە)ژێردەســتەیی( لەمــەڕ ژنانەوە بخەینە 
بەربــاس، هــۆکاری ژێردەســتەییی ئــەوان 

دەتوانین بەو شــێوەیە دەستنیشــان بکەین 
کە ژنان ئــەو ژیاندارانەن، لەگەڵ سروشــت 
هاوپەیوەندن و لە بەرانبەردا پیاوانیش لەگەڵ 
کولتــوور هاوپەیوەندن و چون کولتوور حەول 
دەدا سروشــت بکاتە تابیــع و پێملی خۆی، 
ئەگەر ژنان بە بەشــێک لە سروشــت بزانین، 
کەواتە سەرکوتی ژنان و تابیع کردنیان، وەک 
بابەتێکی سروشتی دێتە بەرچاو. )ارتنر، 1998: 

لە زمان خوداداوە( 
ئەگەر لە ڕوانگەی دەسەاڵتی پیاوساالرەوە 
ســەرکوت و تابیع کردنی ژنــان بە بابەتیکی 
سروشــتی دێتە بەرچاو، ژنان و ئەو بیرەی لە 
بەرژەوەندیی ناساندن و وەگەڕ خستنی هێزی 
ژنانەدایە، ئەو دۆخە نە بە سروشــتی دەزانێ 
و نە پێملی دەبــێ. ئەو تاقمە لە ژنان دەزانن 
حەول بۆ ژێردەســتەیی و چەوســاندنەوەی 
ئەوان لە الیــەن پیاوانەوە، بەو واتایە نییە کە 
پیاوان لــە بنەڕەتدا بڕوایان بە نەبوونی هێزی 
ژنانە بێ. بەڵکوو ڕاســت بە پێچەوانەوە، ئەوە 
فۆبیایەکە کە ئەوان لە دەسەاڵتی ژنانیان هەیە 
و بە ســەرکوت کردن و تەنانەت سووکایەتی 
پێ کردنــی، دەیانهەوێ هێزێکــی ڕەقیب بۆ 
ئەوان ســەهەڵنەدا. لە حاڵیکــدا ئەگەر وەک 
هێزێکی هاوســان و هاودڵ و هاوکار بۆ ژیان 
و ژیاندنــەوەی سروشــت و کۆمـــەڵگا لێیان 
بڕوانیبان، ئەو کێشــەیە بــە ئاقارێکی دیکەدا 

دەڕۆیشت.
»کارێن هۆرنای« ســووکایەتی کردن و بە 
نەفام زانینی ژنان بە یەکێک لە نیشــانەکانی 
ترسی حاشاهەڵنەگری پیاوان لە ژنان دەزانێ. 
ئەو باســی توانای بە زاوزێ بوون و شــیردان 
و دووگیــان بوونــی ژنــان دەکا؛ ئــەو کردە 
ژنانەگەلــەی دەرخەر و نیشــاندەری توانای 
ژنانــن. ئــەو پێی وایــە پیاو هەم لــەو هێزە 
دەترسێ و هەم پێویستیشی پێیەتی. هەر بۆیە 
ســووکایەتیی پێ دەکا، متمانە بەخۆییی لێ 
دەســتێنێتەوە تا بە بێ هیچ ترسێک، بتوانی 
لێی نزیک بێتەوە. هۆرنای بە پاڵپشتیی بڕوای 



نێرێتی، شی دەکاتەوە کە لە ڕاستیدا نەفرەت 
و بێزاریی ژن لە پیاو، ئاکامی ترس و بێزاریی 

پیاوە لە دەسەاڵتی ژن. )زرلکی2: 1396:86(
ئێکۆفێمێنیســتەکان وەک  بۆیــە  هــەر 
هێندێک لە لقەکانی دیکەی فیمێنیزم، باسی 
هــۆکاری پاژبینانە و ڕووچوونە ناو وردەکاریی 
بیرۆکەکانی دیکەی مرۆڤ و ڕووبەڕووبوونەوە 
تیورییــەکان ناکــەن. ئەوان ئەو باســە نە بە 
ئایدۆلۆژیایەکــی تایبەتەوە دەبەســتنەوە و نە 
بە کات-شوێنێکی تایبەت. ئەو بابەتەی ئەوان 
جەختی لەسەر دەکەن، ئەوەندەی لە واڵتانی 
سەرمایەداری ئەگەری ڕوودان و بوونی هەیە، 
بــە هەمان ڕادەش لە واڵتانی سوسیالیســتی 
و هەروەتــر واڵتەکانی دیکە بە دەســەاڵت و 
بیری جودای سیاســیی دیکەوە. کەواتە شەڕ 
و ڕووبەڕوو بوونەوەی ئــەو بیرە ژنانەیە، هیچ 
کام لــەو بابەتانــە نییە کە هــەر کام لەوانە 
خۆیان پاژێک لــە پاژەکانی پەیکەرەی ژیانی 
کۆمەڵگای جیهانیــن. بەڵکوو »ئەو بیرە )ئێکۆ 
فێمێنیزم( بە جێگای خستنە ڕووی هۆکاری 
پاژبینانــە و بەرتەســکی، وەک سیســتەمی 
سەرمایەداری، تاک گەرایی و مرۆڤ تەوەری و 
... وەک بەردی بناخەی سازبوونی قەیرانەکانی 
ژینگە، پارادایمی دەسەاڵتی ئامادە لە جیهان 
و بوونــی ماکەی ژنانە بوون و پیاوانە بوون لە 
دەستنیشان کردنی پەیوەندییەکانی دەسەاڵت 
لە جیهاندا، بە ڕیشە و هۆکاری سەرەکیی گرفتە 
ژینگەیییەکان و هەروەها چەوساندنەوەی ژنان 
و سروشــت دەزانێ و پیاوســاالری و هێزی 
کۆمەاڵیەتیــی ناپێکهاتەمەندی بەدیهاتوو لەو 
سیســتەمە کۆمەاڵیەتییە پیاوســاالرانەیە، بە 
ماکەی بناخەیی بۆ تێگەیشتن لە ئاڵۆگۆڕەکانی 
جیهــان دەزانــێ. ئــەو نووســەرە هەروەها 
ڕێــگای دەربازبوون لەو گرفتانە و لە کێشــە 
ژینگەیییــەکان و هەروەها مافەکانی ژنان، بە 
سڕینەوەی ڕەگەز لە دەسەاڵت و چوون بەرەو 
کۆمەڵگایەک کە پەیوەندیی مرۆڤەکان لەگەڵ 
یەک، نەک لەسەر بنەمای دەستڕاگەیشتوویی 

بە ســەرچاوەکانی دەســەاڵت، بەڵکوو لەسەر 
دەزانێ.)گارد،  دامەزرابــێ،  دیکــە  بنەمایەکی 

1993 لە زمان عینایەتەوە(
لێــرە دایــە کــە ســەرەداوێکی دیکــە 
دەبینینــەوە. ئەویــش بوونی دەســەاڵت بە 
ماکــەی ژنانە و پیاوانەوەیە. دەســەاڵتێک کە 
ماکەی پیاوانەیە، دیارە حەول بۆ ســڕینەوەی 
دەســەاڵتی لە مەڕ ماکــەی ژنانە دەدا. وەکی 
پێشتریش باسمان کرد، هەم بە هۆکاری ترس 
لەو هێزە هەمیشــەیی و بە تواناییەی کە ژنان 
هەیانە و هەمیش بە هۆی ترس لە ڕووشــانی 
هەیمەنــەی دەســەاڵتی پیاوان. دەســەاڵتی 
پیاوانــە لە الیــەن ئێکۆ فێمێنیســتەکانەوە 
بە بــەردی بناخەی گرفتــە ژینگەییەکانیش 
مەزەندە کراوە. ئەو دەســەاڵتە، شیرەی ژینگە 
دەکێشێ، سووکی دەکا و تووڕی هەڵدەدا. بە 
هــەزاران نموونە لە گرفتــە ژینگەیییەکان لە 
دونیای ئەمڕۆدا هەن، کە شەڕ و زێدەخوازیییە 
پیاوانەکان هۆکار و خوڵقێنەریان بوون. ڕێگای 
دەرباز بــوون لەم دۆخە چییــە. گەڕانەوە بۆ 
دۆخی ئوســتوورەکان و حەول بۆ هاوسەنگی 
لە دەسەاڵتدا. ئەگەر نموونەیەک باس بکەین، 
دیسان ئاماژە بە باسی سەرەتای ئەو نووسینە 
لەســەر گیلگەمێش دەکەیــن. ئەگەر وانەبێ 

ژنان ناتوانن بەشداری دەسەاڵت بن. 
لــە دونیای ئــەوڕۆدا، هەڵبــەت بە هۆی 
چاالکیی بزووتنەوە بەرابەریخوازەکان، حەولی 
جیددی لە هەموو شــوێنەکانی جیهان دراوە، 
تا دەنگی بریندرای ژنان ببیســترێ. هەڵبەت 
ئەو دەنگە ئێســتا دەنگێکی دلێریشــە. بەاڵم 
ئێســتاش لــە زۆر یەک لە واڵتانــی جیهان، 
هەمان ڕێوشــوینی پێشــوو ڕەچــاو دەکرێ. 
ئەگەریــش مافێــک وەک مافی سیاســی بە 
ژنــان دراوە، زۆر بەرتەســک و بەپەرژینە. تا 
کاتێکیش ژنان دەستیان وەدەسەاڵت ڕانەگا و 
لەهەمــوو ناوەندە بڕیاڕەکان ئامادەییی چاالک 
و کاریگەریــان نەبــێ، ئەو بوونــە نومادین و 
هێمایییە، تەنیا دەتوانێ ژنانی دیکە دڵســارد 
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کاتەوە و کۆمەڵگاش بەو ئاراستەیەدا بەرێ کە 
دەســەاڵتی ژنانە لەوە زیاتــر کارامەییی نییە. 
بەاڵم ئەوەی جەختی لەســەر دەکرێ ئەوەیە 
کە بەشــدایری سیاســیی ژنانە، دەبێ تەواو 
لە جێی خۆیدا و بەواتای تەواوی بەشــداری 
و بەڕێوەبەرێتی بێ. ئەو کاتە کە دەســەاڵتی 
سیاســی و بەڕێوەبەرایەتی بــە ژنان دەدرێ 
و ئەوانیــش هەم لــە ڕادەی ژان و ئازارەکانی 
خۆیان کەم دەکەنەوە، هەم چەوساوەکانی لە 
گوێن خۆیان و یەک لەوان ژینگە، بە باشــی 
دەپارێــزن. لەو بوارەدا »کار« وەک نووســەر و 
چاالکی مافی ژنان لە مەڕ بەشداریی سیاسیی 

ژنانەوە دەڵێ: 
واتای ڕاســت و ڕەوانی بەشداریی سیاسی 
ئەوەیــە؛ مافی هاتنە ناو بواری سیاســەت، لە 
هەموو ئاســتەکانی بۆ ژنان بە فەرمی بناسرێ 
و ئــەوان بتوانــن خۆخوازنە و بــێ ترس لە 
بەربەســتی سەلیقەیی و ئایدۆلۆژیک، شان بە 
شــانی پیاوان، لەهەموو بوارەکاندا ئامادەبن و 
دەرکەون. لەو ڕوانگەیەوە بەشداریی سیاسیی 
ژنان لەگەڵ بە فەرمی زانینی ســەاڵحییەتی 
ئەوان بۆ دەســەاڵتدارێتی، دەبێ بە یەک شت 

بزانین)کار: 1379:147(
بــەاڵم گرفتێک کە لە ســااڵنی ڕابردوودا 
بــەردەوام لە ئارادابووە، ئامــادە نەبوونی ژنانە 
لە بوارەکانی بەڕێوەبەرایەتیدا. واتە ئەو ڕێســا 
گشتییەی کە لە هەموو شوێنێکی دونیادا کەم 
و زۆر وەک یەک وایە. »ئەوشوێنەی دەسەاڵتی 
لێیە ژنانی لــێ نییــە«. )کار:1379:150( ئەوە 
پیاوانــن بڕیاردەر و یاســا دانــەرن. تەنانەت 
یاسا بۆ جەســتەی ژنان دادەنێن. باسێک کە 
ئێکۆفێمێنیســتەکان پێیان وایە ڕاســتەوخۆ 
پەیوەندیی بە ژینگەشەوە هەیە. ئەوان لەسەر 
ئەو ڕایەن؛ ژنان ناتوانن لــە زۆربەی کولتوور 
و واڵتاندا، بە ئــارەزووی خۆیان دووگیان بن. 
ئەگەر بە شێوەیەکی نەخوازراو دووگیان بوون، 
دەســەاڵتی لەبار بردنی منداڵێکیان نییە کە 
هێشــتا نەگووراوە. لە زۆر شــوێن و کولتوور 

کەرەســەی پێشــگیری لە دووگیــان بوون، 
یان نییە یان بەربەســتی دەخرێتە ســەر ڕێ 
بۆ ئەوەی بە دەســت ژنان نــەگا. لە ئاکامدا، 
ژن دەسەاڵتی بەســەر جەستەی خۆیدا کەم 
دەبێتەوە و بە شێوەیەکی نەخوازراو و بەرباڵو 
زاوزێ زیاد دەکا. ئاکامی ئەو بێ دەســەاڵتییە 
بەســەر لەشــەدا، دەبێتە هۆی زۆر بوونی لە 
ڕادەبەدەری حەشــیمەت و حەشــیمەتی لە 
ڕادەبەدەریــش تەنیا بەوەنــدە ڕازی نابن کە 
سروشت بە شێوەی خۆڕسک پێیان دەبەخشێ. 
بەڵکوو بۆ ژیاندنی خۆیان و پیکهێنانی ئاسایش 
و بــواری لەبارتری ژیان، دەســت دەکەن بە 
دەستدرێژی بۆ سەر جەستەی سروشت. واتە 
دەستدرێژی کردنە سەر جەستەی ژن و کەم 
کردنەوەی دەسەاڵتی بەســەر ئەو هەرێمەی 
کە دەبوو ســەر بــە خۆی بــێ، وا دەکا بێ 
ویســتی ئەو، بەرهەمی نادڵخوازی لێ بەدی 
بێ و بە هەمان شــێوە ئەو چەوساندنەوەیە و 
ئاکامەکەی، زەمینە بۆ چەوساندنەوەی زیاتری 
سروشــت و زەوی خۆش دەکا. لە ئاکامدا دوو 
برینداری چەوساوە وێڕای یەک، بەرەو الوازتر 
بوون دەچــن. هەر بەو هۆیەیــە »دۆبۆن« لە 

پێشەنگانی بیری ئێکۆفێمێنیستی دەڵێ:
ژنان دەتوانن و دەشــبی داوای ئازادی لە 
دووگیان بــوون و ئازاد بوون لــە لەباربردنی 
منــداڵ و هەروەهــا دەستڕاگەیشــتن بــە 
کەرەســەی پێشــگرتن لە دووگیــان بوون 
بکەن. بەو شــێوەیە، هەم ژنــان ئازاد دەبوون 
و هــەم جیهان لە دەســت حەشــیمەتی بێ 
ســنوور و ئەژمــار نەجاتــی دەبــوو. ئەوەش 
یەکەم پەیوەندیی نێوان ژینگەی ئێکۆلۆژی و 
ئازادیی ژنان بوو...)بیل، جنــت:2011( لیرەوەیە 
کە وردە وردە نووسەرانی ئەو بوارە، باسەکانی 
فێمێنیســم و ژینگە لێک گرێ دەدەن. ئەوان 
پەیوەندییەکانی ژن-دایــک، لەگەڵ منداڵ و 
پیاو-باوک لەگەڵ سروشــت، پێک دەگرن و 
لە ڕوانینێکی بەراوردکارانەدا، خوێندنەوەیەکی 
ئــاوای دەتوانیــن لــێ بەدەســتەوە بدەین: 



پەیوەندیــی ژن-دایــک لەگــەڵ منداڵەکەی 
لەسەر بنەمای خۆشەویستی، گەشەی منداڵ، 
دڵخۆشــیی دایک و بەخشــندەییی ئەو پێک 
دێ. لەو پەیوەندییەدا و بەتایبەت لە سەرەتای 
گوورانی منداڵەکەوە لــە منداڵدانی دایکدا، تا 
لەدایکبوون و گەشە و نەشەی سەرەتایی و تا 
پاش سەردەمی مێرمنداڵی، لەو پەیوەندییەدا 
هیچ شــتێک لەســەر بنەمــای بەرژەوەندی 
دانەمەزراوە. بەڵکوو ئەوەی هەیە پەیوەندییەکی 
ئینسانییە. لەسەر ســۆز و هەستی دایکانەوە 
خــۆی گرتووە. بۆیە دایک حەول دەدا، منداڵ 
گەشــە بکا بەبێ ئەوەی چاوەڕوانییەکی لێی 
هەبێ. کاتێک ئەو بابەتە باشــتر دەردەکەوێ 
کە ئەو دایکانە ببینین کە هەمان هەســت بە 
بەرپرســیارێتییەیان بە نیسبەت مندااڵنێکەوە 
هەیە کە تەنانەت لەباری هۆش و جەســتەوە 
ناتەواون. واتە دایک نەک بە هیوای وەدەست 
هێنانــی بەرژەوەندییــەک و تەنیا لەبەر هۆی 
سازکردنی ژیانێکی باش و دلۆڤانانە و دروست، 
منداڵ پەروەردە دەکا. بەاڵم پەیوەندیی پیاو-
سروشت تەواو پێچەوانەیە. باشترین جێگاکان 
بۆ دەســت خســتنی زیاتریــن بەرژەوەندی؛ 
کــۆی ڕازی پەیوەندیی پیاوان و سروشــتە. 
ئەوە هەمان پەیوەندییە کە فێمێنیســتەکان 
لــە مێــژووی ژیانی ژنانــدا، لەگــەڵ ژنانی 
دەبینــن. پەیوەندییەک کە لەســەر بناخەی 
چەوساندنەوە و بەرژەوەندیی پیاوانە دامەزراوە. 
ژن چ وەک کابان، چ وەک کەسێک کە پیاو، 
ویستە جینســییەکانی خۆی پێ پاراو دەکا و 
چ وەک پەرەســتاری پیاوان، دەبێ بەخشندە 
بێ و ســوود بە پیــاوان بگەیەنێ. کەچی یان 
هەر بەگشــتی بوونی ئەو پشــتگوێ خراوە، 
یان النی کەمی مافی بــۆ لەبەرچاو گیراوە و 
کەمترین ڕادەش لە بەڕێوەبەرایەتیی تەنانەت 
بنەماڵەشــی پێ ســپێردراوە. واتە سروشت و 
ژن، چەوســاوەکانی مێژوویەک لە کولتووری 
پیاو ساالر بوون و ئێســتا خەریکە النی کەم 
بە دژی ئــەو بیرە چەوســێنەرە لێک نزیک 

دەبنەوە و بەرەی هاوبەش پیک دێنن. دۆبۆن 
هەر بەو هۆیەیە پێ لەســەر واتای »ئاوێتەییی 

چارەنووس« دادەگرێ: 
ئێکۆفێمێنیــزم ئاوێتەیەکە لــە ژینگە و 
فێمێنیزم، کە زاڵ بوونی مرۆڤ بەسەر سروشت 
و سەرکوتی ژنان پێکەوە لێک گرێ دەدا )واکچ 
xxviiii :1382 لە زمان خودادادوە( تەتەڵەکردنی 
سەرەکیی ئێکۆفێمێنیستەکان لەسەر ئەو خاڵە 
ڕاوەستاوە کە ســەرکوتی پیاوساالرانە لە ژێر 
ناوی بەرژەوەندی و پێشــکەوتندا، سروشــت 

لەناو دەبا. )هام:1382 پێشوو(
لــە ڕوانینێکی گشــتیدا، وەکی پێشــتر 
بــاس کرا، لــە دەستنیشــان کردنی چەقی 
دژبەرانی ژنانــدا، گوترا: ئێکۆفێمێنیزم بۆ ئەو 
باباتە پاژبین نییە و بە گشــتی دەســەاڵت و 
دابەش بوونی لەسەر بنەمای ڕەگەزی نێر/مێ 
دەکاتە بەردی بناخە. بەاڵم بۆ چارەسەرەکان، 
پــاژەکان دەبینێ و ئەو پاژانەش لە کۆی ئەو 
وردە بەشە پەڕاوێزخراوانە پێکدێنێ، کە ژیانی 
ئێســتای مرۆڤ دەتوانن بەروە ئاڵوگۆڕ بەرن. 
»گارد« لەوبوارەدا باس لەوە دەکا کە بەشێک 
لە ئایدۆلۆژیاکان ئەگەر بــە ڕواڵەت لێکیش 
دوور بنوێنــن، بەاڵم لــە ڕەگەزێکن. بۆ وێنە 
ئایدۆلۆژیای ســەرکوتی جینسی و تۆرەمەیی 
و چینایەتــی، لەگــەڵ ئایدۆلۆژیای تێکدانی 
سروشــت بە نموونە دێنێتەوە. ئێکۆفێمێنیزم 
لەســەر بنەمای تێگەیشــتنە ژینگە ناسی و 
دامەزراوە  کۆمەاڵیەتییەکان  و  فێمێنیســتی 
و لەســەر ئەو بڕاویەیــە؛ کــە ئایدۆلۆژیای 
ســەرکوتی جنسی، نژادی، چینایەتی لەگەڵ 
ئایدلۆژیای سەرکوت و خراپ کردنی سروشت 
لە ڕەگەزێکن. ئێکۆفێمێنیزم لە واتای گشتیی 
خۆیدا خوازیاری کۆتایی هێنان بە سەرکوت 
لەهەمــوو بوارەکانــە و پێی وایــە حەول بۆ 
ڕزگاریــی ژنان یان هــەر گرووپێکی دیکەی 
ژێرچەپۆکــە، لەگەڵ حەول بۆ پاراســتن و 
ئــازاد کردنی سروشــت لێک گــرێ دراون.

)خدادا:2016(
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ئەنجام
دەســت  نووســراوەی  دەقەکانــی  یەکــەم 
مــرۆڤ، ئەو باســانەن کە بۆ ئوســتوورەکان 
ســەرەتاییی  بەدیهاتنــی  چیرۆکەکانــی  و 
دیاردەکانــی جیهــان تەرخان کــراون. لەو 
نووسینەدا بە نموونە ئوستوورەی »گیلگەمێش« 
هێنرایە بەرباس. لەو چیرۆکەدا تەنیا الیەنێک 
کە باســی لێ کرا و شــی کراوە، ڕۆڵی ژن-
سروشــت لە ئوســتوورە کەدا بوو. دەسەاڵتی 
پیاو-خوداییــی گیلگەمێــش دۆخــی ژیانی 
شــێواندبوو. کۆمەڵێک لە دەسەاڵتەکانی ژنانە 
لــەو چیرۆکەدا دەبیندرێن کــە بە یارمەتیی 
یەکتر حەولی کۆنتڕۆڵ کردن و کەم کردنەوە 
و لە ئاکامدا تەبا کردنی دەســەاڵتی پیاوانەی 
کولتوور دەدەن. گیلگەمێش بە پێی ئەوەی لە 
باسەکاندا خرایە ڕوو، نوێنەری شار و کولتوور 
بوو. خواژنی پەیکەرتاشی »ئەرووروو«، خواژنی 
ئەوینداری »ئیشــتەر«، نوێنەری ئیشتەر، »ری 
ڕەشــت«ی خاتوونــی دایــک و »ئینکیدۆ«ی 
هێمای سروشــت، پێکەوە، لەبەرانبەر هێزی 
پیاوانــەدا وەســتان و بەرەیەکی بــە هێزیان 
بــۆ ئاشــت بوونــەوەی سروشــت و کولتوور 
پێکهێنا. هــەر بەو پێیە، باســی بزووتنەوەی 
ئێکۆفێمێنیســتی کــرا کە چۆن لــە دونیای 
ئەوڕۆدا، حەولی ئــەوەی داوە پەیوەندیی ژن 
و سروشت دابڕێژێتەوە. چارەنووسی هاوبەشی 
ژن و سروشــت ببەستێتەوە بە دابەش بوونی 
دەســەاڵت لەســەر بنەمای ڕەگەز و ئەویش 
داگیر و زەوت کرانی لەالیەن ڕەگەزی پیاوەوە. 
چارەنووسی هاوبەشی ئەو دووانەش واتە ژن-
سروشــت، بریتییــە لە چەوســانەوە، بریندار 
کران، دەستدرێژی کرانە سەر و الواز کران لە 

الیەن پیاوانەوە. 
رێگایــەک کە ئەو بیرە پێشــنیاری دەکا، 
ســاز کردنــی هاوســەنگییە لە دەســەاڵتدا. 
هەروەها الیەنێکــی دیکەی گرینگ بۆ دەرباز 
بوون لەو دۆخە نالەبارە، سازکردنی پەیوەندیی 
سروشت و ژنانە. دیارە بۆ ئەو باسەش پێویستە 

ژنان دەســەاڵت و بەڕێوەبەرایەتی بەدەستەوە 
بگرن. نابێ بەو بەشە هێمایینەی لە هێندێک 
واڵت و ناوچــە پێیــان »دەبەخشــرێ« ڕازی 
بن. ســەرکەوتنی ژنان لە بەدەســتەوەگرتنی 
بەشــی خۆیان لە دەســەاڵت، واتە سازبوونی 
هاوســەنگی. نزیــک بوونەوەی لــە هێز، واتە 
توانای خســتنە گەڕی ئیرادە. بێ گومان ئەو 
ئیرادەیەش بەشــێکی زۆری لە بەرژەوەندیی 

ژنان و سروشتدا دەشکێتەوە.
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کۆلۆنیالیزم بۆ بەردەوامیی دەسەاڵتی خۆی لە هەندێک کەرەستە و مێکانیزم 
کەڵک وەردەگرێت. پارە، سیستەمی ئابووری و بازاڕ، لەو مێکانیزم و کەرەستانەن 
کە دەوڵەتانی کۆلۆنیالیست لە ڕەهەندی ئابوورییەوە وەکوو چەکێکی بەهێز بە 
دژی بەکۆلۆنیکراو بەکاری دێنن. لە سەدەی دیجیتاڵدا بە هاتنە ئارای هەندێک 
تێکنۆلۆژیای نوێ وەکوو بلۆکچەین، ئاسۆیەکی نوێ بەرەو الوازبوون و سڕینەوەی 

پاوانکردنی سیستەم و کەرەستەکانی ئابووری لە دەستی دەوڵەتە کۆلۆنیالیستییەکان 
و تەنانەت لە بواری فەرهەنگی و سیاسیشەوە، کراوەتەوە. لەم وتارەدا هەوڵ دەدرێت 
بە خوێندنەوە و لێکۆڵینەوەی هەوڵی بەکارهێنانی نهێنپارە)دراوی دیجیتاڵ( لەسەر 

سیستەمی بلۆکچەین لە الیەن نەتەوە بەکۆلۆنیکراوەکانی جیهان و کەمینەکانی دیکە، 
پۆتانسیەلەکان و ئاستەنگەکانی ئەزموونی ئەوان بخوێندرێتەوە و نەخشەڕێگایەک بۆ 

کوردستان پێشنیار بکرێت. 

کاریگەریی نهێنپارە دژ بە کۆلۆنیالیزم 
لە سەدەی دیجیتاڵدا   

هیوازرێبار
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پێشەکی
ئەگەرچــی دنیای دیجیتاڵ و فەزای ســایبێری 
دەتوانێــت وەکوو شمشــێرێکی دوو الیەنە ڕۆڵ 
بگێڕێت، واتە هەم جیهان بەرەو یەکدەســتبوون 
و یەکڕەنگبوونــی  فەرهەنگــی ببــات و وەکوو 
بەشــێک لە پەکەیجی فەرهەنگی گڵۆباڵیزم ڕۆڵ 
بگێڕێــت و هــەم دەتوانێت وەکــوو دەرفەتێک 
بێت بۆ نەتــەوە بەکۆلۆنیکراوەکان و کەمینەکانی 
جیهان. بە دەرکەوتنی سیستەمی بلۆکچەین]1[ و 
دروســتبوونی نهێنپارەکان]2[، دەتوانین تەرکیزی 
زۆرتر لەســەر کاریگەریی فەزای دیجیتاڵ لەمەڕ 
الوازکردنــی ناوەندگەرایــی بکەیــن و وەکــوو 
دەرفەتێــک بــۆ بەرەنگاربوونــەوەی کۆلۆنیالیزم 

بەکاری بهێنین.

چەمکەگشتییەکان
بلۆکچەین

بلۆکچەین یان زنجیرەی بلۆکەکان، سیستەمێک 
بۆ تۆمارکردنی دەیتاکانە، ئەم چەشنە دەیتاگەلە 
دەتوانــن ترانزەکشــنی بانکــی، داکیۆمێنتــی 
گرێبەستەکان یان خود لە هەر جۆرە دەیتایەکی 

دیکە پێک بێن.
سیســتەمی بلۆکچەین لە زنجیرەیەک بلۆک 
یان خانە پێک هاتوون کە هەر بلۆکێک هەڵگری 

سێ بەشە: دەیتا، هاش]3[)شفرەی نهێنی(، هاشی 
بلۆکی پێشوو.

بەشــی دەیتا دەتوانێت هەڵگری هەر جۆرە 
دەیتایەک بێت، بەشــی هاش پێــک هاتووە لە 
ڕەمــز یان هێمایەکی نەگۆڕ کە وەکوو پەنجەمۆر 
تایبەتە، و لە بەشــی ســێیەمدا هاشــی بلۆکی 
پێشوویش پاشــەکەوت دەبێت و زنجیرەکەمان 

تەواو دەکات و لێکی گرێ دەداتەوە.
بەرپرسی کۆمپانییای  وینکلســپێکت  مایک 
ئەمریکــی Cem دەڵێت: بلۆکچەیــن دەتوانێت، 
سیستەم، بنکەدراوە، پرۆتۆکۆل یان نەرمەواڵەیەک 
بێت کــە زانیارییــەکان پاشــەکەوت دەکات و 
ئیدی ئیمکانی دووبارەنووســینەوە و دەستکاریی 
زانیارییەکان نییە، ئەم شێوە دیزاینە دەبێتە هۆی 
ئەوەی کە تۆمارکراوەی مێژووییی هەمیشــەیی 

ساز ببێت.
سیســتەمی بلۆکچەین بە شۆڕشــێکی نوێ 
هەژمار دەکرێت کە پێشبینی کراوە تا چەند ساڵی 
داهاتوو تەواوی دنیا بتەنێتەوە. ئەم سیســتەمی 
تۆمارکردنی دەیتایە، خاوەنی چەند تایبەتمەندیی 

گرنگە کە جیاواز دەرکەوتووە.
تایبەتمەندییەکانی بریتین لە:

یەکــەم: ئامانجــی ســەرەکیی بلۆکچەین، 
سڕینەوەی ناوەندگەرایی یان سێرڤێرێکی ناوەندی 



کە لــە کۆنتــڕۆل و پاوانی کەس، کەســانێک، 
گرووپ، کۆمپانیا یــان دەوڵەتێک بێت، تەواوی 
تۆڕی بلۆکچەین و پێوەندییەکانی بەشێوەی تاک 

بە تاکە و هیچ ناوەند و بەرپرسێک بوونی نییە.
دوویــەم: هــەر دەیتایەک کە لــە بلۆکێکدا 
تۆمــار بکرێت ئیدی ئەو بلۆکــە دەکەوێتە نێوان 
زنجیرەکــەوە و ئیمکانــی دەســتکاری، گۆڕان 
و ســڕینەوەی بۆ کــەس بوونی نییــە. هەر ئەم 
تایبەتمەندییە بووەتە هــۆی ئەوەی تۆمارکردنی 
ڕێکۆردگەلــی بانکــی و زانیارییــە ماڵییەکان بۆ 
هەمیشــە نەگۆڕ و پارێزراو بێت و هیچ الیەنێکی 

سێیەم کۆنتڕۆلی بەسەریەوە نەبێت. 
ســێیەم: بلۆکچەین کتێبخانە یان دەفتەرێکی 
تۆماری گشــتیی باڵوەبــووە]4[، کە هەمــوو نۆد]5[ 
یــان بەکارهێنــەرەکان دەتوانــن مێــژووی دەیتا 
تۆمارکــراوەکان ببینــن بــەاڵم کەس بــۆی نییە 
دەســتکارییان بکات، هەر دەیتایەکی نوێ کە لەم 
سیستەمەدا تۆمار دەکرێت، دەبێت نۆدەکانی دیکە 
پشتڕاســتی بکەنەوە، هەروەها کۆپییەک لە هەموو 
دەیتاکانی بنکەدراوە لە الی تاک بە تاکی نۆدەکان 
هەیە. ئەم شێوە لە باڵوەبوونە دەبێتە هۆی ئەمنییەتی 
زێدە، شــەفافییەت، بەرگریی لە هەککران، ئازادیی 

زانیاریی و سڕینەوەی ناوەندگەرایی. 
چــوارەم: ڕێــکاری پێوانی ڕەســەنێتی]6[ یان 
گرنگــی  تایبەتمەندییەکــی  متمانەپێکراوبــوون، 
بلۆکچەینــە؛ بۆ ئــەم مەبەســتە لــە مێکانیزمی 
ڕەزامەندیی گشتی]7[ کەڵک وەردەگرێت، بۆ نموونە 
لە ترانزەکشــێنێکی بانکیدا، ســێ الیەن بوونیان 
هەیە، الیەنــی یەکەم کە پــارە دەنێرێت، الیەنی 
دوویــەم پارەکە وەردەگرێت و الیەنی ســێیەم کە 
بانکە ئاڵوگۆڕی پارەکە پشتڕاست دەکاتەوە. بەاڵم لە 
بلۆکچەیندا الیەنی سێیەم کە بانک یان ناوەندێکی 
دیاریکراوە، بوونی نییە و بە یارمەتیی ئەلگوریتمی 
Proof of work  هــەر بلۆکێکــی نــوێ لە الیەن 

کۆمەڵە نۆدەکانی دیکەوە پشتڕاست دەکرێنەوە.

نهێنپارەوبیتکۆین
لــە ســەروبەری قەیرانــی ئابووریــی 2008ی 

ئامریکادا و بەســتێنی ئەو قەیرانە بۆ دەستپێکی 
شۆڕشــی واڵێســتریت، کەســێکی نەناسراو بە 
ناوی »ساتووشــی ناکامۆ« پەیامێکی باڵوکردەوە 
و دروســتکردنی یەکەم نهێنپارەی ئەلەکترۆنیی 

لەسەر سیستەمی بلۆکچەین ڕاگەیاند.
»ئێمە سیستەمێکمان وەگەڕ خست کە ئیدی 
بتوانن ترانزەکشێنە ئەلەکترۆنییەکان بەبێ ئەوەی 
پێویست بکات بە کەسێک متمانە بکەن، ئەنجام 

بدەن«
لــە ئاکامــدا لــە ســاڵی 2009دا بیتکۆین 
وەکوو یەکەمین نهێنپارە، بە یارمەتی و لەســەر 
سیســتەمی بلۆکچەین هاتە نێــو بازنەی دنیای 
ئابوورییــەوە تاکــوو ئیمکانــی ئاڵوگــۆڕی ماڵی 
لەم ســەر تا ئەو ســەری دنیادا بە شــێوەیەکی 
ڕوون، خێــرا، هەرزان، ئەمــن و بەبێ کۆنتڕۆڵی 
دامــودەزگای ســەرمایەداری و دەوڵەت ئەنجام 
بدرێــت. ئەمڕۆکە هەزاران نهێنپارەی دیجیتاڵیی 
نوێ دروســت کراون و لــە کەرتەکانی ئابووری، 
پیشەسازی، کشتوکاڵ و پزشکیدا ڕۆڵ دەگێڕن.

  مێژووی پــارە لە دوای شــەڕی یەکەمی 
جیهانییــەوە و ڕووداوە ئابوورییەکانــی پاش ئەو 
شــەڕە بووە هۆی ســەرهەڵدانی ئەندێشەگەلی 
نوێــی پارە و ئابووری. مرۆڤ بۆ چەندین ســەدە 
بوو کە پارەی بۆ مەبەســتی ئاڵوگۆڕی بازرگانیی 
شمەک و خزمەتگوزارییەکان بەکار دەهێنا. پارە 
لە تیۆری کالســیکدا تەنیا ئامرازی ئاڵوگۆڕ بوو؛ 
بەاڵم لە ســەدەی بیستەمدا وێڕای ڕۆڵی ئاڵوگۆڕ 

بووە پێوانەیەک بۆ پێواندنی ئەرزش.

دراویفیات]8[
لە ســاڵی 1944دا کۆنفرانسی برێتۆن بۆ بڕیاردان 
لەســەر سیســتەمی پارە و بانکی جیهانی بەڕێوە 
چوو. لەم کۆنفرانســەدا  بڕیار درا پشتیوانەی دراو 
لە سیســتەمی پشــتیوانەی زێڕەوە بگۆڕدرێت بۆ 
سیستەمی پشــتیوانەی دۆالر-زێڕ؛ ئەم سیستەمە 
نوێیە لە ســاڵی 1973ەوە فەشەلی هێنا. لە دوای 
فەشــەلهێنانی کۆنفرانسی برێتۆن، و ئەندێشەکانی 
کینز لــە ســالی 1971دا، ڕیچارد نیکســۆن بە 
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شــێوەیەکی تاک الیەنە بڕیاری هەڵوەشــانەوەی 
توانستی ڕاســتەوخۆی گۆڕینەوەی زێڕ بە دۆالری 
ڕاگەیاند، لەو سەردەمە بە دواوە سیستەمی دراوی 
بێ پاڵپشت و پشتیوانە جێگیر بووە و تا هەنووکەش 
درێژەی هەیە. دراوی بێ پشــتیوانە یان فیات لە 
هەر چەشــنە ئەرزشــێکی زاتی بێبەرییە. ئەگەر 
پێناسەیەکی وردتری بۆ بکەین دراوی بێ پشتیوانە، 
دراوێکە کە لە الیەن دەوڵەتەوە بەیاسایی کرابێت، 
لە الیەن دەوڵەتەوە بەرهەم بهێندرێت، نە خاوەنی 
ئەرزشــێکی دیاریکراوە و نە توانستی گۆڕینەوە بە 
هیچ شــمەکێکی دیاریکراوی هەیــە )وەکوو زێڕ(. 
خاوەنی هیچ ئەرزشێک لە زاتی خۆیدا نییە و تەنیا 

هۆکاری بە فەرمی بوونی دەوڵەتە.

سڕینەوەیناسیۆنالیزملەدراووفۆنهایک
هایک بڕوای وا بوو پاوانی چاپ و باڵوکردنەوەی 
پــارە، دەبێت لە کۆنتڕۆڵــی دەوڵەت نەمێنێت و 
بدرێتە دەســتی بازاڕی ئازاد، لەسەر پەرەپێدان 
بە ئەندێشــەکانی ئادام ئێسمیت؛ بڕوای بەوە بوو 
کە بایەخی کەسیی هەموو بەشەکانی بازاڕ دەبنە 
هۆی زێدەبوونــی کارامەیی، پێشــنیاری دا کە 
دەکرێت پارەیەک بەبێ ناوەند و سەنتەر دروست 
بکرێــت، لەگەڵ دروســتبوونی کێبەرکێدایە کە 
پــارەکان تواناییی پاراســتنی هێــزی زێدەتری 

کڕینیان هەیە.
ناوەڕۆکــی ســەرەکیی بیرۆکەکــەی هایک 
ئەوە بوو کــە: پاوانی جێگیربــووی دەوڵەت، لە 
ســازکردنی کرێدیت و دروستکردن و چاپکردنی 
پارە بــۆ دەوڵەمەندکردنەوەی گرووپێکی تایبەت، 
پڕکردنــەوەی کورتهێنانی بوودجە و دابینکردنی 
ماڵیــی پڕۆژەکانی دەوڵەت بــەکار دەهێنرێت و 
قەیرانگەلی ئابووریی ئێستا، مافی ئەم پاوانکردنە 
سروشــتییە بــۆ دەوڵــەت دەباتە ژێر پرســیار. 
دروســتبوونی بیتکۆین لە ســەروبەری قەیرانی 
ماڵــی 2008دا و ناڕەزاییــی خەڵک لە بانکەکان 
دەتوانێت وەكووو تاقیگەیەک بۆ ئەم بیرۆکەیە بێتە 
ئەژمــار و بیرۆکەکەی هایک وەکوو دینامیزمێک 

بۆ درووستبوونی نهێنپارەکان دابنرێت]9[. 

کۆلۆنیالیزمیپارەیی]10[
ڕۆڵــی کۆنترۆڵــی پارە لــە الیــەن حکومەتی 
ناوەندییــەوە بووەتە هــۆی پەرەپێدانی هەژاری، 
دابەشــکردنی نادادپەروەرانــەی بودجــە و پارە 
لە ناوەند و کوردســتاندا، لــە ئاکامدا دەتوانێت 
ئیمکانــی ڕوودانی قەیرانگەلێک وەکوو قاتوقڕی، 

برسییەتی و بێکاری پێک بێنێت.
پولــی(،  پارە)اســتعمار  »کۆلۆنیالیزمــی 
پاوانــی خاوەندارێتیی لەســەر کۆنتڕۆڵ و چاپی 
پــارە و ئیعتیبار لە دەســتی گــرووپ، ئێتنیک 
یــان نەتەوەیەکــی تایبەتدایــە. پاوانی چاپ و 
باڵوکردنــەوەی پارە، ئەو ئیمکانــە بۆ نەتەوەی 
کۆلۆنیالیســت دەڕەخسێنێت؛ چونکوو کۆنترۆڵی 
ناوەنــدە ماڵییەکانی لە دەســتدایە، بە قازانجی 
خــۆی ئیعتبارگەلی ماڵی و بانکــی، قەرز )وام( 

دابەش بکات«.]11[
ڕێژەی دابەشــکردنی بودجە و ئیعتبارگەلی 
ماڵی، پێوەندییەکی ڕاستەوخۆی لەگەڵ گەشەی 

ئابووریی ناوچەگەلی واڵتێکدا هەیە. 
»بازرگانی و ئالوگۆڕی ئابووری لە نێوان ناوەند 
و پەڕاوێز بەرەو قۆڕغکــردن لە الیەن ناوەندەوە 
دەڕوات، قەرزی بانکی دەســتی بەسەردا گیراوە، 
بانکدارەکان، بەڕێوەبــەران و خاوەن کارەکان لە 

نێوان خەڵکی ناوەندا هەڵدەبژێردرێن«.]12[
هەروەهــا جاراندنــی زێدەکەری پــارە  و 
بــەردوام  قەرزەکان  کەمکردنــەوەی ســوودی 
ڕێــژەی هەاڵوســان دەباتــە ســەرەوە کــە لە 
درێژماوەدا هەژارییەکی الســەنگ بەسەر ناوچە 
ســەرمایەی  و  دەســەپێنێت،  کۆلۆنیکراوەکاندا 
خەڵک بە شێوەیەکی ناڕاستەوخۆ بە تااڵن دەبات.
لە دەوڵەتگەلی کۆلۆنیالیســتیی کوردستاندا 
بانکەکان گرنگتریــن ڕۆڵ لە چاپ، باڵوکردنەوە 
و دابەشــکردنی پارەدا دەگێــڕن، دوو هۆکاری 
جاراندنــی  و  پــارە  دابەشــکردنی الســەنگی 
زێدەکــەری پــارە دوو کەرەســتەی بەهێزن لە 

دەستی کۆلۆنیالیستدا.
ئەوەی لێــرەدا بــۆ ئێمە گرینگە تیشــک 
خستنەســەر ڕەهەندی ئابووری و ســەروەریی 



ئابووریــی کۆلۆنیالیزمــە. لێرەدا چەنــد نموونە 
لەو هەواڵنە دەخەینە بــەر خوێندنەوە هەتاکوو 
پۆتانســیەل و بەربەســتەکانی ئــەم ڕەوتــە لە 
ســڕینەوەی کۆلۆنیالیــزم دەســتەبەر بکرێت و 
نەخشــەڕێگایەک بۆ داهاتووی کوردستان بێتە 

پێش چاومان.

ئامــاریبەکارهێنەرانــینهێنپارەکانلە
جیهاندا:

بەپێی دوایین ڕاپۆرتی زانکۆی کەمبریج، ئاماری 
بەکارهێنەرانــی نهێنپــارەکان لە ســی و پەنج 
میلیۆن کەس لە ساڵی 2018ەوە تا سێ مانگەی 
سەرەتای ساڵی 2020دا گەیشتۆتە سەد و یەک 
ملیۆن کەس و پێشــبینی دەکرێت لە داهاتوودا 

زێدەتر پەرە بستێنێت.]13[
نەتەوەی الکۆتــا و مازاکۆین: الکۆتا یەکێک 
لە نەتەوە سوورپێستە ڕەسەنەکانی ئامریکایە، کە 
خاوەن زمان و فەرهەنگی جیاوازی خۆیەتی، ئەم 
نەتەوەیە لە هەژارییەکی سەرسامهێنەردا دەژین. 
لــە ســاڵی 2014 دا ئەم نەتەوەیــە نهێنپارەی 
فەرمیــی خۆیــان دامەزراند، کــوڕی گەورەی 
ســەرۆکی هۆزی ئۆگاڵال الکۆتا و دامەزرێنەری 
مازاکۆیــن بە ناوی »هێریس« بەڵێنی دا درێژە بە 
شەڕی مێژووییی ئەژدادی خۆیان لەگەڵ دەوڵەتە 
یەکگرتووەکانــی ئامریکا بدات، بەاڵم نە شــەڕی 

چەکداری بەڵکوو شەڕ بە کۆدەکانی کۆمپیوتەر.
هەروەهــا ڕایگەیانــد کە ئێســتا بە فەرمی 
مازاکۆیــن وەکوو پارەی فەرمیی نەتەوەی الکۆتا 
قەبووڵکراوە، هەروەها ئامــاژەی دا ئێف بی ئای 
ئــاگاداری کردۆتەوە کە نهێنپارە لــە ئامریکادا 

نایاسایییە.
هێریس ڕایگەیاند گوێ بە هەڕەشەکانی ئێف 
بی ئای نادات و کەس بۆی نییە لەســەر خاکی 

مێژووییی خۆیاندا بڕیاریان بۆ بدات.]14[
لە ئاستەنگەکانی سەر ڕێگەی پەرەستاندنی 
ئاشــناکردنی کۆمەڵگەی  مازاکۆین، فێرکاری و 
هەژاری الکۆتا لەگەڵ فەزای سایبێری، نهێنپارە 

و ئیمکانی نەخت کردنەوە و ئاڵوگۆڕیەتی.

لە ئێســتادا مازاکۆین خاوەنی68،127 دۆالر 
قەبارەی مارکێــت]15[ و قەبارەی ترەیدینگی 24 
کاتژمێری ڕابردووی 12 دۆالر بووە، کە نیشــان 

لە شکستی پڕۆژەکەیە. 
نهێنپارە لە زیمباوە: بەهۆی هەاڵوســانی  لە 
ڕادەبــەدەر لە زیمباوە و بــێ بەهابوونی دراوی 
ئەو واڵتە خەڵکــی زیمباوە ڕوویــان کردووەتە 
نهێنپــارەی  دوو  نهێنپــارەکان،  بەکارهێنانــی 
بیتکۆین و ئێکۆکەش بــە زۆری بەکار دەبرێن، 
هەر تاکێکی ئەو واڵتە کە دەســتی بە مۆبایل و 
هێڵێکی ئەنتەرنێت ڕابگات بە ســانایی دەتوانێت 
لە هەر چەشــنە خزمەتگوزارییەکی بانکی بێنیاز 
بێــت. لە ســاڵی 2014 بە دواوە کە ســەڕافی 
گۆلیکس ڕێگەی بە خەڵکی زیمباوە داوە دەست 
بــە گۆڕینەوەی بیتکۆین بکەن، لە ماوەی ســێ 
ساڵدا بە ڕێژەی بیست ملیۆن دۆالر گۆڕینەوە بە 

بیتکۆین کراوە.]16[
کۆمــاری ئابخازیــا: لــە ســاڵی 1992 بە 
دواوە کۆمــاری ئابخازیــا بە شــێوەی دیفاکتۆ 
ســەربەخۆییی خۆی ڕاگەیانــدووە، حکوومەتی 
ئابخازییا لە ترســی گەمــارۆی دەرەکی، پالنی 
دەرکردنی نهێنپــارەی تایبەت بەخۆی بەدەر لە 
بانکی نێودەوڵەتی ئەو واڵتە داڕشتووە هەتاکوو بۆ 
ڕاکێشانی سەرمایەگوزاریی دەرەکی و ئاڵوگۆڕی 
ماڵــی لەگەڵ جیهانی دەرەوەی خۆی دەســتی 

ئاوەاڵ بێت.]17[
لــە کاتی نووســینی ئەم وتــارەدا قەبارەی 
مارکێتــی نهێنپارەی ARK کۆمــاری ئابخازییا 
 24 ترەیدینگــی  قەبــارەی  و  دۆالر   88،392

کاتژمێری ڕابردووی 88،329 دۆالر بووە.
ڕۆهینگیا: شــیمانە دەکرێت، سێ ملیۆن و 
نیو لە خەڵکی موســوڵمانی ڕۆهینگیا لە واڵتانی 
دیکــەدا ئــاوارە بــن. موحەمەد نــوور ڕیبەری 
کۆمەڵگــەی ڕۆهینگیا کە لــە تاراوگە دەژین و 
ئاوارەبوونە ڕایگەیاند بەهۆی ئاوارەبوونی خەڵکی 
موسوڵمانی ڕۆهینگیا و بێبەری بوونی ئەو ئاوارانە 
لە ناســنامە و ئیقامە، لە هەوڵی دروســتکردنی 
پێناســەیەکی دیجیتاڵین بە یارمەتی سیستەمی 
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بلۆکچەین کە بەبێ ناوەند و چاودێری بێت.]18[
ڤێنێزۆئێــال: لە واڵتگەلێک وەکوو ڤێنێزۆئێال 
کە دراوی نەتەوەیی بە هۆکاری هەاڵوســانی لە 
ڕادەبەدەر، بێ ئەرزش بوونە، نهێنپارەکان ڕۆڵێکی 
گرنگ لــە ژیانی خەڵکدا دەگێــڕن؛ تەنانەت لە 
فرۆشــگە گەورەکان و ســووپێرمارکێتەکانیش 
وەردەگیرێــن. ئەگەرچــی نهێنپــارەکان وەکوو 
بیتکۆین لە ئاســتێکی بااڵدا نین و نرخەکەیان 
جێگیر نییە بەاڵم لە درێژماوەدا دەتوانن جێگەی 
دراوی فیاتی دەوڵەتەکان پڕ بکەنەوە، ئەگەر چی 
نهێنپارەکانیــش بەبێ بوونــی دەوڵەتەکان هیچ 
واتایەکیان نابێت، بــەاڵم نەمانی دەوڵەتەکانیش 
ڕەنگە بەم زووانە ڕوونەدات. دەوڵەتی ڤێنێزوئێال 
بە هــۆی دەوردانەوەی گەمارۆکانــی ئامریکا و 
داڕووخانی بایەخــی دراوی نەتەوەیی ئەو واڵتە 
نهێنپارەیەکی بەنێــوی پێترۆ دەرکردووە.]19[ کە 

قەبارەی مارکێتی 404،565 دۆالرە.
ئاشــنابوون و بەکارهێنانــی ئەنتەرنێــت و 
دەستڕاگەیشــتن بە مۆبایلێکی زیرەک لەالیەن 
خەڵکی تەواوی جیهانەوە؛ دەرفەتی بەکارهێنان 
و ئاڵوگۆڕکردنی نهێنپــارەکان، بۆ تاک بە تاکی 
مرۆڤەکان دەڕەخســێنێت، کە لە داهاتوویەکی 
نیزیکدا بتوانن پەیوەست بە تۆڕی بلۆکچەینەوە 
ببن و مۆدێلێکی نوێ لە پارە و مارکێت ئەزموون 
بکــەن، ئەزموونێک کە ڕەنگــە خەونی کۆتاییی 

کۆلۆنیالیزم و ئەمپێریالیزم بەدی بێنێت.

ئاکام:
چاپ، باڵوکردنەوە و دابەشکردنی پارە چەکی هەرە 
بەهێزی ئابوورییە کە لە دەســتی کۆلۆنیالیستە 
بە دژی بەکۆلۆنیکــراودا. هەتاکوو پاوانی پارە لە 
دەستی دەوڵەتە ناوەندییەکاندا بێت، هەاڵوسانی 
ئابووریــش بوونی دەبێت، و هەژاریی الســەنگ 
لەســەر ناوچەکانــی بەکۆلۆنیکــراودا دەبێــت. 
دەستڕەنجی خەلک لە ڕێگەی هەاڵوسان، پاوان 
و کۆنتڕۆلــی پارەوە، بەتااڵن دەبردرێت. کۆتاییی 
ناخۆشی کۆنتڕۆڵی پارە؛ دەتوانێت کۆلۆنیالیزمی 
ئابووری چەک بــکات. نهێنپارە و سیســتەمی 

بلۆکچەیــن بە هاتنە نێو گۆڕەپانــی ئابوورییەوە 
ئاســۆیەکی نوێیــان بۆ ئەم مــژارە کردووەتەوە. 
هەندێک لە نەتەوە کۆلۆنیکــراوەکان و کەمینە 
ڕەســەنەکانی جیهان بە دامەزراندنی نهێنپارەی 
دیجیتاڵیــی خۆیــان، هەوڵ و تێکۆشــانیان بۆ 
بەرەنگاربوونەوە و سڕینەوەی کۆلۆنیالیزم دەست 
پــێ کردووە، ئــەم مژارە لە هــەر دوو ڕوانگەی 
کۆلۆنیالیزمی تایبەت بە کوردســتان بەگشــتی 
و هەم لــە ڕوانگەی پۆســت-کۆلۆنیالیزمەوە بۆ 
واڵتان و نەتەوەکانی ناوچەگەلی دیکەی جیهان 
دەکرێت پەرەی پێ بدرێت؛ و بە کەڵک وەرگرتن 
لە ئەزموونی ئەوان، ئەم ڕێکارە لە کوردستانیشدا 
جێبەجێ بکرێت و کوردســتانیش ببێتە خاوەن 

نهێنپارەی خۆی.
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 ئەم وتارە هەوڵ دەدا واڵمی چەند پرسیارێکی پێکەوە 
گرێدراو بداتەوە: ئایا ئێران مایەی ئەوەی تێدایە بەرەو 
دێموکڕاسی گوزار بکا؟ ئەگەر ئەو مایەیەی تێدایە، 
ئایا ئەوە لە ڕێگای ڕێفۆرم یان شۆڕشێکی دیکەوە 

دەبێ؟ ئایا دێموکڕاسی دەتوانێ چارەسەری مەسەلەی 
نەتەوایەتی بکا؟

ئاسایشی نەتەوەییی کورد و مەسەلەی دێموکڕاسی
لە ئێراندا

ئیدریسئەحمەدی
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پوختە
لە ســااڵنی دواییدا هێندێک ڕووناکبیر و چاالکی 
سیاســیی کورد، بــەو دەرئەنجامە گەیشــتوون 
کە دێموکڕاســی لــە ئێراندا ناتوانێ مەســەلەی 
نەتەوایەتــی چارەســەر بکا. هێندێــک تەنانەت 
بە گومانن ســەبارەت بەوەی کــە ئێران هەرگیز 
بتوانــێ گــوزار بکا بــەرەو دێموکڕاســی. تاکوو 
ســەبارەت بــە دێموکڕاســی و پەیوەندیــی ئەو 
لەگەڵ چارەســەرکردنی مەســەلەی نەتەوایەتی 
لێکۆڵینەوەی جیدی ئەنجام نەدرێ، پێشنیارکردن 
بە حیزبە سیاســییەکان یان فشــار هێنان بۆیان 
کــە واز لە ئامانجی وەدیهێنانی دێموکڕاســی لە 
ئێراندا بێنن، کارێکی بەسوود نایەتە بەرچاو – بە 
تایبەت تاکوو ئەو کاتەی ستراتێژییەکی گونجاوتر 
وەک بەدیــل دانەڕێژرابێت. گوزارەی ســەرەکیی 
ئەم وتارە ئەوەیە کە لەگەڵ ئەوەی پێویست دەکا 
لێکۆڵینــەوەی جیددی ســەبارەت بە پەیوەندیی 
نێوان دێموکڕاســی و چارەســەری مەســەلەی 
نەتەوایەتی ئەنجام بدرێ، بەرژەوەندیی ئاسایشی 
نەتەوەییی کورد لە ڕۆژهەاڵتی کوردستان وێڕای 
ســەبری ستراتێژیک وا دەخوازێ کە بزووتنەوەی 
نەتەوایەتیی کورد لەو بەشەی کوردستاندا، لەسەر 
تێکۆشان لە پێناو دێموکڕاسی لە ئێراندا بەردەوام 

بێ.

وشەیکلیلی
ئێران،  دێموکڕاســی، مەســەلەی نەتەوایەتــی، 
ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان، ئاسایشــی نەتەوەیی، 

سپانیا، ئوتۆنۆمی، فێدرالیزم

سەرەتا
لە ســااڵنی دواییدا هێندێک ڕووناکبیر و چاالکی 
سیاســیی کورد، بــەو دەرئەنجامە گەیشــتوون 
کە دێموکڕاســی لــە ئێراندا ناتوانێ مەســەلەی 
نەتەوایەتــی چارەســەر بکا. هێندێــک تەنانەت 
بە گومانن ســەبارەت بەوەی کــە ئێران هەرگیز 
بتوانێ بەرەو دێموکڕاسی گوزار بکا. ئەو بۆچوونانە 
زۆرتر لە تــۆڕە کۆمەاڵیەتییەکاندا بەدی دەکرێن. 

هەروها ڕوون نییە کە ئەو بۆچوونانە چەندە لە نێو 
ڕووناکبیران و چاالکانی سیاســیی کورددا یان لە 

نێو خەڵکی کوردستاندا بەرباڵو بن.
جێگای ئاماژەیە کە لێکۆڵینەوە سەبارەت بەو 
مەســەلەیە نەکراوە. هەڵبەت بە لەبەرچاوگرتنی 
گرنگبوونی سیاســیی ئەو مەســەلەیە، هەروەها 
بــە ڕەچاوکردنی ئەوەی کــە زۆربەی حیزبەکانی 
ڕۆژهەاڵتی کوردستان، وەدیهێنانی دێموکڕاسییان 
وەک ئامانجی سیاســیی خۆیان دیاری کردووە، 
پێویست دەکا ســەبارەت بەو مەسەلەیە باسێکی 
جیــددی بکــرێ. ئــەو مەســەلەیە هەروەها لە 
ڕوویەکی دیکەشــەوە گرنگە: ئەگەر دێموکڕاسی 
چارەسەری مەســەلەی نەتەوایەتی ناکا، هەروەها 
ئەگــەر ئێران مایــەی ئەوەی تێــدا نەبێ بەرەو 
دێموکڕاســی گوزار بکا، ئەوجا بزووتنەوەی کورد 
پێویست دەکا پێداچوونەوە بە ستراتێژیی سیاسی 
خۆیــدا بکا. بەدەر لە هێندێــک حیزبی بچووک، 
حیزبــە ســەرەکییەکان، ئامانجیــان پێکهێنانی 

ئێرانێکی دێموکڕاتیک و فێدراڵە.
بــەو پێیە، ئەم وتارە هەوڵ دەدا واڵمی چەند 
پرســیارێکی پێکەوە گرێدراو بداتــەوە: ئایا ئێران 
مایــەی ئەوەی تێدایە بەرەو دێموکڕاســی گوزار 
بــکا؟ ئەگەر ئــەو مایەیەی تێدایە، ئایــا ئەوە لە 
ڕێگای ڕێفــۆرم یان شۆڕشــێکی دیکەوە دەبێ؟ 
ئایا دێموکڕاســی دەتوانێ چارەسەری مەسەلەی 

نەتەوایەتی بکا؟ 
لە پێناو واڵمدانەوە بەو پرســیارانە، ئەم وتارە 
ســەرەتا باس لە ئەگەری دێموکڕاسی لە ئێراندا 
دەکا. دواتر وتارەکە دەپەرژێتە ســەر پەیوەندیی 
نێوان دێموکڕاســی و چارەسەرکردنی مەسەلەی 
نەتەوایەتی لە ڕوانگەیەکی بەراوردکارییەوە. زۆرتر 
تەرکیــز دەکرێتە ســەر بەراوەردکردنی ئێران و 
ســپانیا، دوو واڵت کە سەرەڕای جیاوازییەکانیان، 

خاڵی وێکچوونیان زۆرە.
گــوزارەی ســەرەکیی وتارەکــە ئەوەیە کە 
لەگــەڵ ئــەوەی پێویســت دەکا لێکۆڵینەوەی 
جیددی سەبارەت بەو پرسیارانەی سەرەوە ئەنجام 
بدرێ، بەرژەوەندیی ئاسایشی نەتەوەییی کورد لە 



ڕۆژهەاڵتی کوردستان وێڕای سەبری ستراتێژیک 
وا دەخوازێ کە بزووتنەوەی نەتەوایەتیی کورد لەو 
بەشەی کوردستاندا بەردەوام بێ لەسەر تێکۆشان 

لە پێناو دێموکڕاسی لە ئێراندا.

ئەگەریدێموکڕاسیلەئێراندا
ســەبارەت بە گوزار بەرە دێموکڕاسی، لە زانستە 
کۆمەاڵیەتییەکانــدا بۆچوونــی زۆر هەیــە. بــە 
مەبەستی ســادەکردنەوە، دەکرێ سێ بۆچوونی 
سەرەکی لێک جیا بکەینەوە. یەکەم، هێندێک لە 
لێکۆڵەران پێداگری لەسەر کۆمەڵێک پێشمەرجی 
ئابووری و کۆمەاڵیەتی دەکەن بۆ ئەوەی واڵتێک 
بتوانێ بــەرەو دێموکڕاســی گوزار بــکا؛ لەوانە، 
ڕادەی گەشــەی ئابــووری، ڕادەی شارنشــینی، 
ئاستی خوێندەواریی هاوواڵتیان، قەوارەی چینی 
نێوەڕاســت و هتد. ئەمانەش بە نــۆرەی خۆیان 

دەکەونە خانەی پرۆسەی مۆدێرنیزاسیۆنەوە.
دووهەم، هێندێک لێکۆڵەر گرنگی دەدەن بە 
دەوری ئەکتەرە سیاسییەکان، بە تایبەت نوخبەی 
سیاسی. دەکرێ هەروەها دەوری ئوپۆزسیۆنیشی 
لــێ زیــاد بکەین، بــە تایبەت کــە ئەگەڕێتەوە 
ســەر واڵتێکی وەک ئێران. بــە واتایەکی دیکە، 
گرنگە هەم دیدی ســتراتێژیکی باڵەکانی ڕێژیم 
لــەو پەیوەندییەدا لەبەرچــاو بگیردرێ، هەمیش 
دیدی ئوپۆزسیۆن لەمەڕ دێموکڕاسی. بە کورتی، 
بۆچوونــی یەکەم پێداگــری لەســەر فاکتەری 
پێکهاتەیی )ســاختاری( یان پێشمەرجی ئابووری 
و کۆمەاڵیەتی دەکا لە کاتێکدا بۆچوونی دووهەم 
پێداگری لەســەر ئەکتەرە سیاسییەکان و دید و 

ستراتێژییان دەکا.]1[ 
ســێهەم، هێندێک لێکۆڵــەری دیکە بایەخ 
دەدەن بــە فاکتــەری کولتووری لــە پەیوەندی 
لەگەڵ دێموکڕاتیزاســیۆن و دێموکڕاســیدا. لەو 
ڕووەوە بــاس لە »کولتووری سیاســی«ی تایبەت 
بە دێموکڕاســی دەکرێ کــە بەهاگەلێک وەک 
»کۆدەنگی« و »تەنازولکردن« لە پرۆسەی سیاسیدا 

لە خۆی دەگرێ.]2[
کــە ئەگەڕێتــەوە ســەر ئێران، پێویســت 

دەکا لێکۆڵینــەوەی جیــددی و سیســتەماتیک 
سەبارەت بە پێشمەرجی ئابووری و کۆمەاڵیەتیی 
دێموکڕاتیزاســیۆن لــەو واڵتەدا ئەنجــام بدرێ. 
هەوڵێکی وا لە دەرەوەی توانای ئەم وتارەدایە. لە 
ساڵی 2010دا، لێکۆڵەرێکی فارس لە وتارێکدا ئاماژە 
بەوە دەدا کە لەگەڵ ئەوەی زۆربەی دانیشــتوانی 
ئێران خوێندەوارن و لە شاردا دەژین، بەاڵم »80 
دەرسەدی ئابووریی ئێران لە دەستی دەوڵەتدایە، 
هەروەها کەرتی تایبــەت گرێدراوی ]دەوڵەتە[ و 
لەرزۆکــە و ئێرانییانی ژێر تەمەنی 30 ســاڵ نە 
خاوەن موڵکن و نە سەر بە چینی نێوەڕاستن.« لە 
درێژەدا و دەنووسێ: »فەرهەنگێکی سیاسیی ]کە 
بریتی بێ لە[ کۆدەنگی و تەنازولکردن هێشتا جێ 
نەکەوتــووە« لە ئێراندا.]3[ لەگەڵ ئەوەی ئەو وتارە 
دە ساڵ کۆنە، بەاڵم بە پێی داتایەک کە ئەوکات 
لەبەردەســتدا بوو، گومان دەخاتە سەر ئەوەی کە 
ئەگەر بێت و ڕێژیم بڕووخێ، ئێران پێشــمەرجی 
ئەوەی هەبێ کە بەرەو دێموکڕاسیی جێگیر گوزار 

بکا.
ئــەو لێکۆڵــەرە هەروەهــا هاوشــێوەی زۆر 
لێکۆڵــەری دیکە نەوت وەک »بەاڵیەک« لە قەڵەم 
دەدا و بە ســێ هۆ وەک بەربەســتێکی جیددی 
لە سەر پرۆسەی دێموکڕاتیزاسیۆن بەرجەستەی 
دەکاتــەوە: یەکەم، نەوت لە ڕووی سیاســییەوە 
دەوڵەت لە پەیوەندی لەگەڵ کۆمەڵگادا سەربەخۆ 
و بێ منەت دەکا، هاوکات کە بە وەرگرتنی باجی 
کەم و دابینکردنی خۆشبژیوی )رفاه(، وەفاداریی 
سیاســی خەڵک بــۆ حکومەتی حاکــم دەکڕێ؛ 
دووهــەم، لە واڵتگەلێکدا کە نەوت ســەرچاوەی 
ســەرەکیی داهاتیان پێکدێنێ، ئیمکانی ئەوە بۆ 
دەوڵەت پێکدێنێ کە دامەزراوەی داپڵۆســێنەری 
زەبەالح بۆ ســەرکوتکردنی ئوپۆزسیۆن و خەڵک 
پێکبێنــێ؛ ســێهەم، داهاتــی بەرچــاوی نەوت 
ڕێگری لە پرۆســەی مۆدێرنیزاســیۆن لە شكڵی 
بەسەنعەتیکردنی ئابووریی واڵت دەکات، ئەمەش 
بە نــۆرەی خۆی ڕێگرە لە ســەرهەڵدانی کەرتی 
تایبەتــی بەهێز و هەروەها ســەرهەڵدانی چینی 
ناوەڕاستی ســەربەخۆ و بەهێز. ئەگەریش چینی 
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نێوەڕاست لە واڵتانی خاوەن نەوت سەرهەڵ بدا، 
دەبنــە مووچەخۆری دەوڵــەت و بەرژەوەندییان 
لە پاراســتنی نیزامی مەوجوودا دەبێ. ئەم ســێ 
 ئاکامە خراپەی نــەوت لە ئێراندا بە ڕوونی بەدی 

دەکرێ.]4[
»میســاق پارســا«، لە بەرهەمێکی گرنگدا لە 
ژێر ناوی »دێموکڕاســی لە ئێراندا بۆ شکســتی 
هێنا و چــۆن دەکرێ ســەرکەوێ«، ئاماژە بەوە 
دەدا کە ئاســتی خوێندەواریــی هاوواڵتییان لە 
ئێراندا ڕووی لە زیادبــوون کردووە.]5[ بە تایبەت 
ڕادەی دەرچووانی زانکۆکان بە شــێوەی بەرچاو 
ڕووی لە زیادبوون کردووە و دەوری خوێندکاران 
لە تێکۆشــان لە پێناو دێموکڕاســیدا بەرجەستە 

دەکاتەوە.
راســتییەکەی، پارســا بە ڕوونی واڵمی ئەو 
پرســیارە ناداتەوە کە ئایا لە ئێراندا پێشــمەرجی 
ئابــووری و کۆمەاڵیەتی بۆ ئــەوەی واڵت بەرەو 
دێموکڕاسی گوزار بکا لە ئارادان یان نە؟ گرنگیی 
لێکۆڵینەوەی پارســا لەوەدایە کە لە ڕوانگەیەکی 
بەراوردکارییــەوە دەیــەوێ واڵمی ئەو پرســیارە 
بداتــەوە کە ئایا ئێران لە ڕێــگای ڕێفۆرمەوە یان 
لە ڕێگای شۆڕشــەوە دەتوانێ بەرەو دێموکڕاسی 

گوزار بکا؟
تێگەیشــتنی من لە پارســا ئەوەیــە کە بە 
بۆچوونی ئەو، لــە ئێراندا لە ئاســت جەماوەردا، 
ویســت و داخوازیی گوزار بەرەو دێموکڕاسی لە 
ئارادا هەیە. پارســا ڕێژیمی پەهلەوی و کۆماری 
ئیسالمی وەک بەربەستی سەرەکی لە سەر ڕێگای 
دێموکڕاتیزەبوونــی ئێران بەرجەســتە دەکاتەوە. 
ناوبراو لەو پەیوەندییەدا، پێداگری لەســەر چەند 
خاڵێک دەکا. یەکەم، ئەو الیەنانەی لە شۆڕشــی 
1979دا بەشــدارییان کرد، یەکدەست نەبوون و 
ئەو هاوپەیمانییەی کە پێکهات دژ بە شــا، بەرە 
بەرە شــکڵی گــرت. لەگەڵ ئــەوەی خومەینی 
و ئیســالمییەکان توانییان ســەرکردایەتیی ئەو 
شۆڕشــە بکەن و لە ئاکامدا کۆماری ئیســالمی 
دابمەزرێنــن، خومەینــی پێش گەڕانــەوەی بۆ 
ئێران، دژ بە دێموکڕاســی نەبــوو، بەڵکوو دواتر 

و بە ســەپاندنی سیســتەمی »ویالیەتی فەقیهی« 
ئەجێندای ڕاســتەقینەی ناوبــراو دەرکەوت. دەنا 
پارســا ئاماژە بــەوە دەدا کە ئــەو الیەنانەی لە 
شۆڕشــدا بەشــدار بوون، ئازادی، سەربەخۆیی و 

دادپەروەریی کۆمەاڵیەتییان دەویست.
دووهەم، پارســا ئاماژە بەوە دەدا کە حیزبی 
دێموکڕات داوای دێموکڕاسی بۆ تەواوی ئێران و 
خودموختاری بۆ کوردستانی دەکرد، بەاڵم ڕێژیمی 
ئیسالمی حیزبی دێموکڕات و خەڵکی کوردستانی 
سەرکوت کرد. پارسا هەروەها ئاماژە بەوە دەدا کە 
خوێندکاران لە پاش شۆڕشەوە دەوری بەرچاویان 

هەبوو لە خەبات لە پێناو دێموکڕاسیدا.
ســێهەم، بە گوێرەی تێگەیشــتنی پارســا، 
ئەوانەی کە بە »رێفۆرمخواز« ناســراون، ئامانجیان 
ڕێفۆرمکردنی کۆماری ئیســالمی بووە. بەتایبەت 
ئامــاژە بــە »بزووتنــەوەی ســەوز« دەدا وەک 
بزووتنەوەیــەک کە بــە پێی تێگەیشــتنی ئەو، 
ئامانجی دێموکڕاسی بوو.  لەو پەیوەندییەدا ئاماژە 
بەوە دەدا کە لەگەڵ ئەوەی سەرانی »بزووتنەوەی 
ســەوز« ئامانجیان تێپەڕاندنی کۆماری ئیسالمی 
نەبوو، بەاڵم الیەنگرانــی ئەو بزووتنەوەیە، دواجار 
دروشــمەکانیان دژ بــە کۆمــاری ئیســالمی و 

خامنەیی بوو.
چــوارەم، ئاماژە بــەوە دەدا کــە داخوازیی 
ئەوانەی کە لە چوار دەیەی ڕابردوودا پەیتا پەیتا 
خۆپێشاندان و ڕاپەڕینیان ئەنجام داوە، ڕادیکاڵیزەتر 

بووە و خوازیاری ئازادی و دێموکڕاسین. 
بــە کورتی، پارســا لەســەر ئــەو باوەڕەیە 
کە لــە ئێرانــدا، خەڵک دێموکڕاســییان دەوێ. 
لەگەڵ ئــەوەی ڕێژیم بەردەوام دەســتی بردووە 
بــۆ ســەرکوتکردنی ئوپۆزســیۆن و خوێندکاران 
و خەڵــک لە ئێراندا، بــەاڵم ناڕەزایەتی ڕووی لە 
زیادبوون کردووە و بەربەرەکانێی »پاسیڤ« )واتە، 
ڕاوەســتان لە بەرانبەر سیاسەتە سەپێندراوەکانی 
ڕێژیم لە بواری کۆمەاڵیەتی و فەرهەنگییەوە( بووە 
بە دیاردەیەکی بەرباڵو. لەگــەڵ ئەوەی کۆماری 
ئیســالمی دەیهــەوێ لە ئاســتی کۆمەاڵیەتی و 
فەرهەنگیدا خۆی بسەپێنێ، خەڵک لەو بارەیەوە 



بــە شــێوەیەکی »پاســیڤ« بەربەرەکانێ لەگەڵ 
ڕێژیمدا دەکــەن. ئەمەش نیشــانەی ئەوەیە کە 
خەڵک هــەم دژ بە ڕێژیمــن، هەمیش گۆڕانیان 
دەوێ. هەروەها پارســا دەنووسێ کە ئەگەر بێت 
و ڕێژیمی ئیســالمی ڕێــگا بدا بــە ئەنجامدانی 
هەڵبژاردنی ئازاد، ئەوجا دەســەاڵتدارانی کۆماری 
ئیســالمی دەسەاڵت دەدۆڕێنن. کۆی ئەمانە دەکا 
بە بنەما بۆ ئەوەی بەو دەرئەنجامە بگا کە خەڵک 

لە ئێراندا دێموکڕاسییان دەوێ.]6[ 
بەربەســتی ســەرەکی لــە ســەر ڕێــگای 
دێموکڕاتیزەبوونــی ئێران لە ڕوانگەی پارســاوە، 
ڕێژیمی کۆماری ئیســالمییە، هــەر وەک چۆن 
ڕێژیمی شــا بەربەســت بــوو لە ســەر ڕێگای 
دێموکڕاسیدا لە ئێران. بۆیە، پارسا زۆرتر دەپەرژێتە 
ســەر چۆنیەتیی گوزار بەرەو دێموکڕاســی. لەو 
پەیوەندییەدا دەنووسێ ئەگەر واڵتێک ڕێژیمێکی 
دیکتاتــۆر تێیدا حاکم بێ، لــە دوو ڕێگا زیاتری 
نییە بۆ گــوزار بەرەو دێموکڕاســی: یان ڕێفۆرم، 
یان شۆڕش. ئەمەش بە نۆرەی خۆی لە ئەساسدا 

دەگەڕێنێتەوە بۆ ئایدۆلۆژیی ڕێژیمی حاکم.
بە بەراوەردکردنی ئێران لەگەڵ ئەو واڵتانەی 
کــە یان لە ڕێــگای ڕێفۆرمــەوە )لەوانە کۆریای 
باشوور و تایوان( یان لە ڕێگای شۆڕشەوە )لەوانە 
فیلیپیــن، ئەندۆنێزی، میســر، تونێــس و هتد( 
گوزاریان بەرەو دێموکڕاســی کردووە، پارسا بەو 
دەرئەنجامە دەگا کە ئێرانی ژێر دەسەاڵتی کۆماری 
ئیسالمی، بە ئەگەری زۆر ئیمکانی ئەوەی نییە لە 
ڕێگای ڕێفۆرمەوە بەرەو دێموکڕاســی گوزار بکا. 
هۆی ئەمەش دەگەڕێنێتەوە بۆ چەند فاکتەرێک:

1 دەســەاڵت لە کۆماری ئیسالمیدا لە دەستی 
کەمینەیــەک، واتــە مەالکاندا، کــۆ کراوەتەوە. 
مــەالکان کۆمەڵێــک ئیمتیــازی تایبەتیان پێ 
دراوە، لــە کاتێکدا زۆرینەی دانیشــتووانی واڵت 
بێبەش کراون لە دەســەاڵتی سیاســی. ئەمەش 
بووەتە هۆی ئەوەی کە کۆماری ئیسالمی دەست 
بەرێ بۆ زەبروزەنگ و ســەرکوتکردنی بەردەوامی 
ئوپۆزســیۆن و خەڵــک. بە بێ ســەرکوتکردنی 
بەردەوام، ڕێژیم ناتوانێ لە دەسەاڵتدا بمێنێتەوە.

2 ئایدۆلۆژیــی کۆمــاری ئیســالمی لە ســەر 
ئەساســی سیســتەمی »ویالیەتی فەقیهی«، واتە 
حکومەتی خودا، ڕاوەســتاوە و بەو بۆنەیەوە، دژی 

دێموکڕاسییە.
3 کۆمــاری ئیســالمی، لــە پێناو ســەپاندنی 
سیاســەتی کۆمەاڵیەتی و فەرهەنگی ئیسالمیدا 
بەردەوام دەســتێوەردان لە ژیانی کۆمەاڵیەتی و 
فەرهەنگیدا دەکا. بەو بۆنەیەوە، ڕێژیم هەر جۆرە 
گۆڕانێک بە خەتەر دەزانێ و دژی ڕادەوەستێ. بە 
تایبەت فەرهەنگ و بەها کۆمەاڵیەتییەکانی غەرب 
بە خەتەر لە سەر خۆی دەزانێ. هەر بەو بۆنەیەوە، 
لیبراڵ دێموکڕاســی بە خەتەری ستراتێژیک لە 

سەر خۆی دەزانێ.
4 سیاســەتی ئابووریــی کۆماری ئیســالمی و 
دەســتێوەردانی بەردەوام و بەربــاڵو لە ئابووریی 
واڵتدا بووەتە هۆی بەهێزکردنی نوخبەی سیاسی 
و بە تایبەتی سپای پاسداران لە ئێراندا، لە کاتێکدا 
گەشەی ئابووریی واڵت پەکی کەوتووە. گەندەڵیی 
بەرباڵو یەکێکی دیکە لە لێکەوتەکانی سیاسەتی 
ئابووریی ڕێژیمە. ئەمەش بە نۆرەی خۆی بۆشاییی 
نێــوان کۆمەڵگا و دەوڵەتی بەرینتر کردووەتەوە و 

بووەتە هۆی زیادبوونی ناڕەزایەتیی خەڵک.
پارســا لەو پەیوەندییەدا زۆرتر ئێران لەگەڵ 
کۆریای باشــوور بــەراورد دەکا. لەگــەڵ ئەوەی 
ئەڕتــەش لــە کۆریــای باشــووردا دەســەاڵتی 
دیکتاتۆریــی  نیزامێکــی  و  بــوو  بەدەســتەوە 
دامەزراندبوو، بەاڵم ئەڕتەش لەو واڵتەدا بەرنامەی 
ستراتێژیکی بریتی بوو لە بەسەنعەتیکردنی واڵت 
و هەوڵدان لە پێناو گەشەی ئابووریدا. هەروەها نە 
دەستێوەردانی لە ژیانی کۆمەاڵیەتی و فەرهەنگیدا 
دەکرد، نە دەستێوەردانی لە سیستەمی ئابووریدا 
دەکــرد. لەگــەڵ ئۆپۆزســیۆنی میانەڕەویش بە 
نەرمــی دەجوواڵیەوە، بە تایبــەت پێش قۆناغی 
دێموکڕاتیزاســیۆن. کاتێک ئەڕتەش ســەرکەوت 
لەوەی گەشــە بە ئابووریــی واڵت بدا، ڕێگای بە 
ڕێفۆرم دا و دواجار ئەڕتەش دەستی لە دەسەاڵت 
هەڵگرت، هەرچەند لە ئەوەڵین هەڵبژاردنی ئازاددا، 
دەسەاڵتدارانی پێشوو براوە بوون. خاڵێکی دیکەی 
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جێگای ئاماژە ئەوەیە کــە ئەڕتەش دوای ئەوەی 
دەسەاڵتی لە دەست دا، توانییان بگەڕێنەوە سەر 
پیشــەی خۆیان. بەرژەوەندیی ئابووریی ئەڕتەش 
و پێگــەی کۆمەاڵیەتییان بەند نەبوو بە مانەوە لە 
دەسەاڵتدا. بە پێچەوانەوە، شا لە ئێران، مارکۆس 
لە فیلیپین و ســوهارتۆ لــە ئەندونێزی لە ڕێگای 
قۆرخکردنی دەســەاڵتی سیاســییەوە، سامانێکی 
بەرچاوی شەخســییان وەدەســت هێنابوو؛ بۆیە 
نەیاندەویســت دەســت لە دەســەاڵت هەڵگرن. 
دواجار هەرسێکیان لە ڕێگای شۆڕشەوە وەالنران. 
پارســا هەمان چارەنووس بۆ مــەالکان لە ئێران 

پێشبینی دەکا.]7[
بە کورتــی، ئایدۆلۆژیی کۆماری ئیســالمی 
و سیســتەمی سیاســیی ویالیەتــی فەقیهــی 
بارودۆخێکی وای پێکهێناوە کە ئەو سیستەمە بە 
ڕێفۆرم ناگۆڕدرێ. پارســا لەو پەیوەندییەدا ئاماژە 
بە هەوڵی »رێفۆرمخوازەکانــی« ناو ڕێژیم دەدا و 
دەنووســێ کە ڕێژیم ڕێگا بــە ڕێفۆرم نادا. ڕێژیم 
ناڕەزایەتــی لە دەروونی خویدا و لە نێو کۆمەڵگادا 
بە سەرکوتی بەردەوام واڵم دەداتەوە. ئەمەش وای 
کردووە هیچ مەجالێــک بۆ تەنازولکردن نەمێنێ. 
بە بێ سەرکوتی بەردەوام، دەسەاڵتدارانی کۆماری 
ئیســالمی ناتوانن لە دەســەاڵتدا بمێننەوە. بۆیە، 
پارســا بەو دەرئەنجامە دەگا کــە ئەگەری زۆرە 
ئێران لە ڕێگای شۆرشــەوە بەرەو دێموکڕاســی 

گوزار بکا.]8[
لە گەڵ ئەوەی زەمینەی شــۆڕش لە ئێراندا 
لەبارە، بەاڵم توانای دژبەرانی ڕێژیم ســنووردارە. 
پارســا  بــە شــێوەیەکی ناڕاســتەوخۆ دان بەم 
ڕاســتییەدا دەنــێ. بۆیــە، کاتێــک دەتوانین لە 
ئێراندا چاوەڕوانی گۆڕانی بنەڕەتی بین کە ڕێژیم 
الواز ببــێ. لێکۆڵەرێکــی دیکە بە شــێوەیەکی 
سیســتەماتیک نیشــانی داوە کــە ناڕەزایەتی و 
ڕاپەڕین لــە ئێراندا ڕووی لــە زیادبوون کردووە. 
هاوکات، ســەرکوتی خەڵک و توانای دامەزراوەی 

ڕێژیم بۆ سەرکوتکردن، زیادی کردووە.]9[
دەتوانیــن ئەوەی لێ زیاد بکەین کە نەبوونی 
هەواڵبەندی لە نێــوان چینە کۆمەاڵیەتییەکان و 

نەتەوەکانی ئێران، هەروەها نەبوونی ئوپۆزسیۆنێکی 
یەکگرتــوو کــە پابەنــد بێ بــە دێموکڕاســی، 
کۆی ئەمانــە وای کردووە ڕێژێم بتوانێ لەســەر 
دەســەاڵت بمێنێتەوە. پارســا پێشبینی دەکا کە 
دواجار ئەگەری زۆرە ئێران لە ڕێگای شۆڕشــێکی 

خوێناوییەوە گوزار بکا بەرەو دێموکڕاسی. 
بە کورتی، لەگەڵ ئەوەی هەلومەرجی شۆڕش 
لــە ئێراندا لەبارە، بەاڵم بــە نەبوونی هەواڵبەندی 
و ئوپۆزســێۆنێکی یەکگرتوو، مەرج نییە شۆڕش 
ڕوو بدا. ئەمەش ڕاســتییەکە کە پارسا دانی پێدا 
دەنــێ. بەاڵم دەکرێ ئــەوەی لێ زیاد بکەین کە 
مەرج نییە بارودۆخ هەروا بمێنێتەوە. دەکرێ ئەو 
هەواڵبەندییــە لە نێوان چینــە کۆمەاڵیەتییەکان 
و نەتەوەکانــی ئێرانــدا پێــک بــێ، دەکــرێ 
ئوپۆزســیۆنێکی یەکگرتــوو و دێموکڕاســیخواز 
ســەرهەڵبدا. قووڵبوونــەوەی قەیران لــە ئێراندا 
دەتوانــێ یارمەتیــدەری پرۆســەیەکی وا بێ. لە 
الیەکی دیکەوە، سیاسەتی ئەمریکا دەتوانێ ڕێژیم 
بەهێز بکا یان النیکەم گوشــارەکانی لەسەر کەم 
بکاتەوە )وەک لە کەیســی سیاسەتی هەڵکردنی 
ئیــدارەی ئوبامــا لەگــەڵ کۆماری ئیســالمی و 
بەســتنی ڕێککەوتنی ناوکی و هەڵگرتنی گەمارۆ 
نێودەوڵەتییــەکان لە ســەر ئێــران(، یان ئەوەی 
الوازی بکا )وەک لە کەیسی سیاسەتی »ئەوپەڕی 
گوشارهێنان« بۆ ڕێژیم لە الیەن ئیدارەی ترامپەوە 

و سەپاندنی کۆمەڵێک گەمارۆ بەسەر ئێراندا(. 
فاکتەرێکی دیکە کــە دەتوانێ یان بە زەرەر 
یان بە قازانجی کۆماری ئیســالمی بشــکێتەوە، 
دەوری بەنــاو ڕێفۆرمخوازەکانە لــە ئێراندا. خاڵی 
الوازی لێکدانەوەی پارسا بریتییە لە تێگەیشتنی 
ناوبراو لە ســەر ئــەوان. ڕێفۆرمخوازەکانی ڕێژیم 
تاکوو ئێســتا مانیفێســتێکیان لە پێناو ڕێفۆرمدا 
پێشکەش نەکردووە. لەگەڵ ئەوەش، لە نێوەڕاستی 
نەوەدەکانەوە توانییان ســەرنجی خەڵک بۆ الی 
ڕێفۆرمخوازەکان  ڕاستییەکەی،  ڕابکێشن.  خۆیان 
ســوودی سیاسییان بۆ ڕژیم هەبووە، بەو مانایەی 
کە هەم توانیویانە بە باسکردن لە ڕێفۆرم )هەڵبەت 
بە بێ مانیفێست( پشتیوانیی بەشێک لە خەڵکی 



ئێران بۆ خۆیان مســۆگەر بکەن، هەمیش واڵتانی 
ڕۆژاوا بێننە ســەر ئەو باوەڕە کە دەبێ ســەبریان 
لەگەڵ کۆماری ئیســالمیدا هەبێ، یان ئەوەی لە 
نێوان واڵتانــی ڕۆژئاواییــدا دووبەرەکی بنێنەوە. 
ڕیفۆرمخوازەکان نەک تەنیا ڕێژیمپارێزن، بەڵکوو 
هەروها بە ڕاکێشانی خەڵک بۆ بەشداری کردن لە 
هەڵبژاردنەکانی ڕێژیم، کە لە ڕووی دامەزراوەیییەوە 
بە مەبەســتی وەدەســتهێنانی ڕەوایی بۆ ڕێژیم 
ڕێکدەخرێن، تا ڕادەیەک کۆماری ئیسالمییان لە 
دیکتاتۆرییەتی ویالیەتــی فەقیهییەوە گۆڕیوە بۆ 
دیکتاتۆرییەتێکی هەڵبژێردراو. بەاڵم لە ســااڵنی 
دواییدا ڕێفۆرمخوازەکان دەورەی جارانیان نەماوە، 
مەگەر ئەوەی خامنەیی لە پێناو مودیرییەتکردنی 
قەیرانــە نێوخۆیــی و دەرەکییەکانــدا دیســان 

مەیدانیان پێ بداتەوە. 
فاکتەرێکی دیکە بێگومان تەمەنی خامنەیییە. 
ڕوون نییە کە پاش مەرگــی خامنەیی، کۆماری 
ئیســالمی بەرەو چ ئاراستەیەک دەڕوا، هەرچەند 
بەرژەوەندیی مەالکان وا دەخوازێ کە جێگرێکی 
بــۆ دیاری بکــەن. هەڵبەت بــە لەبەرچاوگرتنی 
قووڵبوونــەوەی ناکۆکیی نێــوان باڵەکانی ڕێژیم، 
ڕەنگبێ یەکالکردنەوەی مەســەلەیەکی وا وەک 

پاش مەرگی خومەینی سانا نەبێ.
لە هەموو ئەمانــەش گرنگتر بێگومان توانای 
بەرچاوی سەرکوتکردنی سپا و بەسیجە. هێندێک 
ڕێژیــم لە دونیادا هــەن – لەوانە کۆریای باکوور 
و کووبــا و لە ســااڵنی دواییــدا ڤێنێزوێال – کە 
باروودۆخــی ئابوورییــان لە کۆماری ئیســالمی 
خراپتــرە، بەاڵم بــە بێ ئــەوەی ڕێژیمی حاکم 
لــەو واڵتانەدا بڕووخێ. هەرچەنــد هەلوومەرجی 
جیــاوازی نێوخۆیی و نێودەوڵەتیــی ئەو واڵتانە 
دەبێ لەبەرچاو بگیردرێ، بەاڵم وێدەچێ تواناییی 
ســەرکوتکردن و ئیرادەی ســەرکوت یەکێک لە 
هۆکارە ســەرەکییەکانی مانەوەی ئــەو ڕێژیمانە 
بێ. بۆیە، تەنانەت ســەرهەڵدانی ئوپۆزســیۆنێکی 
یەکگرتوو لە خۆیدا مەرجی بەس )کافی( نییە بۆ 

گۆڕینی ڕێژیم لە ئێراندا.
بــەدەر لە توانــای ســەرکوتکردن لە الیەن 

ســپا و بەســیجەوە، کۆی ئەو فاکتەرانەی دیکە 
کە باس کــران، قابیلی گۆڕانــن. ڕەنگبێ توانای 
سەرکوتکردنی ســپا و بەسیجیش بتوانێ گۆڕانی 
بەســەردا بێ، هەرچەند ئەگــەری کەمە. ئەگەر 
پێشبینییەکەی پارسا ڕاست بێ کە دواجار ئێران 
لە ڕێگای شۆڕشەوە گوزار دەکا بەرەو دێموکڕاسی، 
ئەوجا وێدەچێ ئێران تووشــی شــەڕی نێوخۆیی 
ببێ. مەرج نییە لە ســێناریۆیەکی وادا، نەتیجەی 
شــەڕی نێوخۆیی دێموکڕاسی بێ. خاڵێکی دیکە، 
وەک لە سووریا شاهیدی بووین، سیاسەتی واڵتانی 
ناوچەیی و زلهێزانە لە ئەگەری شــەڕی نێوخۆیی 
لە واڵتانی ڕۆژهەاڵتی ناویندا. بە بێ پشــتیوانیی 
ئێــران و ڕووســییە، ئەگەری کەوتنــی ڕێژیمی 
ئەسەد زۆر بوو. ڕوون نییە لە داهاتوودا ئیسرائیل، 
سعودییە و ئەمریکا لە الیەک و ڕووسییە و چین 
لە الیەکی دیکە لە ئەگەری شــەڕی نێوخۆیی لە 
ئێراندا چ سیاسەتێک بگرنە بەر. ناڕوونبوونی ئەمە 
تا ڕادەیەکــی زۆر دەگەڕێتەوە بۆ ئەوەی چ جۆرە 
ئوپۆزســیۆنێک بتوانێ لە ئێراندا سەرهەڵبدا و چ 
جۆرە بەرنامەیەکی سیاسیی بەرێتە پێش. لێرەدا 
فاکتەرێکــی دیکــەی ناڕوون دەوری ئەڕتەشــە، 
کە ئایا لە ئەگەری شــۆڕش و شەڕی نێوخۆییدا 
پشــتیوانی لە سپا و بەســیج دەکا یان دژ بەوان 

ڕادەوەستێ.
بە کورتی، بۆچوونی پارســا سەبارەت بەوەی 
کە کۆماری ئیســالمی ڕێگای ڕێفۆرمی لە ئێراندا 
بەستووە، دروســت دێتە بەرچاو. هەڵبەت پارسا 
بە شێوەیەکی ڕاســتەوخۆ ناپەرژێتە سەر ئەوەی 
کە ئایا لە ئێراندا پێشــمەرجی دێموکڕاتیزاسیۆن 
لە ئــارادا هەن یان نــە. زۆرتر گرنگــی دەدا بە 
ویست و داخوازیی خەڵک بۆ گۆڕان بەرەو ئازادی 
و دێموکڕاســی. بەاڵم لە پاش بەهاری عەرەبیدا، 
شــاهید بووین کە ئەوە لــە خۆیدا بەس نییە. بە 
واتایەکی دیکە، مەرج نییە شۆڕش دێموکڕاسیی 

لێ بکەوێتەوە. 
لە گەڵ ئەوەی واڵمدانەوە بە دوو پرســیاری 
یەکەمی ئەم وتارە – واتە، ئایا ئێران مایەی ئەوەی 
تێدایە بەرەو دێموکڕاســی گوزار بکا؟ ئەگەر ئەو 
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مایەیەی تێدایە، ئایــا ئەوە لە ڕێگای ڕێفۆرم یان 
شۆڕشــێکی دیکەوە دەبێ؟ - کارێکی سانا نییە، 
بەاڵم ڕەتکردنەوەی بــێ ئەمالو ئەوالی ئیمکانی 
دێموکڕاســی لە ئێراندا، کارێکــی گونجاو نایەتە 
بەرچاو. بۆیە، دەرئەنجامێکی ئەم وتارە ئەوەیە کە 
بنەمایەکی قایم لە ئارادا نییە بۆ ئەوەی پێشــنیار 
بــە بزووتنەوەی کورد لە ڕۆژهەاڵت بکرێ کە واز 

لە ئامانجی دێموکڕاتیزەکردنی ئێران بێنێ.
هەرچەند لەو بارەیەوە پێویستە لێکۆڵینەوەی 
جیــددی ئەنجام بدرێ، لە بــەر چوار هۆ ناکرێ 
بزووتنــەوەی کــورد دەســت لــە ئامانجێکی وا 
هەڵگرێ. یەکەم، ئــەو ڕووناکبیر و چاالکوانانەی 
کــە بۆچوونیــان وایە دێموکڕاســی لــە ئێراندا 
ئیمکانی نییە، تاکوو ئێستا ئەوەیان نەسەلماندووە. 
هەڵبــەت لــە بەرانبــەردا، ناکرێ بــێ ئەمالو و 
ئەوال پێچەوانەکەشی بســەلمێندرێ. لە الیەکی 
دیکەوە، نکۆڵی کردن لە مافی نەتەوایەتیی کورد 
و ڕەتکردنەوەی فێدرالیزم لەالیەن ئەو بەشــە لە 
ئوپۆزسیۆنی فارس کە خۆیان بە دێموکڕاسیخواز 
لەقەڵەم دەدەن، بووەتە هۆی هێنانە ژێر پرسیاری 
ئامانجــی لەمێژینــەوەی بزووتنــەوەی کورد لە 
ڕۆژهەاڵت ســەبارەت بە دێموکڕاســی لە ئێراندا. 
ئەمەش قابیلی دەرکە، بەاڵم پرســیار ئەوەیە کە 
ئایا هەڵوێستی ئوپۆزســێۆنی دەرەوەی واڵت، کە 
پرش وباڵو و الوازن، دەکــرێ بکرێ بە بنەما بۆ 
وەالنانــی ئامانجێکی وا؟ مــرۆڤ دەتوانێ گومانی 
ســەبارەت بەوە هەبێ کە لە ئێراندا پێشمەرجی 
دێموکڕاتیزاســیۆن لــە ئــارادا بێ یــان گومانی 
هەبێ ســەبارەت بە نییەتی ئوپۆزیســیۆن، بەاڵم 
لە ڕوانگەیەکی مێژوویییەوە دەبێ ئەو مەسەلەیە 
وەک پرۆســە چاوی لێ بکرێ تاکــوو ئەوەی بە 

دیدێکی ئەوڕۆیی حوکمی لە سەر بدرێ.    
دووهەم، تەنیــا کاتێک بزووتنــەوەی کورد 
ســتراتێژیی خۆی لە تێکۆشــان بــۆ پێکهێنانی 
ئێرانێکی دێموکڕاتیک و فێدراڵەوە بۆ سەربەخۆیی 
بگۆڕێ، دەکــرێ ئەو ئامانجــە وەال بنرێ. بەاڵم 
تاکــوو ئێســتا، نــە ئــەو حیزبانــەی خوازیاری 
سەربەخۆیین، نە ئەو ڕووناکبیر و چاالکوانانەی کە 

ســەربەخۆییخوازن، ستراتێژییەکیان لەو بارەیەوە 
داڕشــتووە. لێرەدا دوو مەســەلە تێکەڵ دەکرێ: 
ئەوەی کە گەلی کورد مافی ڕەوای سەربەخۆییی 
هەیە جیاوازە لەگەڵ ئــەوەی بزووتنەوەی کورد 
توانای ئەوەی هەبێ سەربەخۆیی بەدەست بێنێ. 
بە واتایەکی دیکە، هەق و توانا دوو شتی جیاوازن. 
داڕشــتنی ســتراتێژی ناکرێ ســنووردار بکرێ 
بە دیاریکردنــی ئامانج؛ داڕێژەرانی ســتراتێژیی 
ســەربەخۆیی هەروەها دەبێ بــە ڕوونی دیاریی 
بکەن کە بــە کەڵک وەرگرتن لە چ ئامرازگەلێک 
دەکرێ ئامانجی سەربەخۆیی وەدەست بهێندرێ. 
گومانی تێدا نییە، دامەزراندنی دەوڵەت باشترین 
زامنە بۆ پاراســتنی ئاسایشــی نەتەوەییی کورد. 
لە ئێســتادا هەلومەرجی نێوخۆیی و نێودەوڵەتی 
لەبار نییە بۆ پێکهێنانی دەوڵەتێکی کوردی، بەاڵم 
هەلومەرجی نێوخۆیی و نێودەوڵەتیی بەردەوام لە 
گۆڕاندایە، هەرچەند بە ئەسپاییش بێ و هەرچەند 
هەمــوو جۆرە گۆڕانێک لەو ڕووەوە )بە تایبەت لە 
ئاســتی نێودەوڵەتیدا( هەمیشە ناکرێ بە سوودی 
کورد بێ. گرنگ ئەوەیە بزووتنەوەی کورد بە پێی 
هەلومەرج، ستراتێژی و سیاسەتی خۆی دابڕێژێ 

و بگوڕێ. 
ســێهەم، تەنانەت ئەگەر لــە داهاتوودا کورد 
بتوانێ ســەربەخۆیی وەدەســت بێنێ، مەسەلەی 
دێموکڕاســی لە ئێراندا پەیوەندیی بە ئاسایشــی 
نەتەوەییــی کــوردەوە دەبــێ. لەگــەڵ ئەوەی 
هێندێــک کەیســی ڕیزپەڕ هەیــە ) پەیوەندیی 
پڕکێشەی هیند و پاکستان بۆ نموونە، بە مەرجێ 
پاکســتان بە دێموکڕاســی بێتە ئەژمــار(، بەاڵم 
واڵتانــی دێموکڕاتیک پەیوەندیی ئاشــتییانەیان 
هەیە پێکەوە، هەروەها توانایییان هەیە لە ڕێگای 
دانوســتاندنەوە کێشــەکانیان چارەســەر بکەن. 
پێش ســەربەخۆییش، دێموکڕاســی لــە ئێراندا 
پەیوەندیی بە ئاسایشی نەتەوەییی کوردەوە هەیە. 
بەرژەوەندیی ئاسایشی نەتەوەییی کورد بریتییە لە 
پاراســتنی زمان و کولتووری کوردی لە خەتەری 
ئاسیمیالســیۆن، پاراستنی خەڵکی کوردستان لە 
خەتەری ژێنوســاید، هەروەها پاراستنی ژینگەی 



کوردســتان لە خەتەری ژینگەیی و هتد. لەگەڵ 
ئــەوەی کەیســی ڕیزپەڕ لەو بارەیەشــەوە هەیە 
)دەتوانین ئاماژە بە نموونــەی میانمار یان بورما 
بدەیــن، کاتێــک پــاش دێموکڕاتیزەبوونی ئەو 
واڵتە ئەڕتەش دەســتی بــرد بــۆ پاکتاوکردنی 
ڕۆهینگاکان، هەروەها  دەتوانین ئاماژە بە هەوڵی 
گۆڕینی دێموگڕافیی باکووری کوردستان لەالیەن 
تورکییەوە بدەین لە ســاڵەکانی نەود کاتێک کە 
ئەو واڵتە »دێموکڕاتیک« بــوو، یان ئاماژە بدەین 
بــە زیندانیکردن و ســەرکوتکردنی بزووتنەوەی 
مەدەنیــی کورد لە تورکیە لە ســااڵنی دواییدا(، 
بــەاڵم گومانــی تێــدا نییە کە دێموکڕاســی – 
تەنانەت ئەگەر نەبێتە هــۆی دانپێدانان بە مانی 
نەتەوایەتیــی نەتەوە بێ دەوڵەتەکان – باشــترە 
لــە دیکتاتۆرییــەت. هــەر نەبێ، لــە ئێرانێکی 
دێموکڕاتیکدا، گەلی کــورد مافی ئازادیی بەیان، 
مافی کۆبوونەوە و تەنانەت پێکهێنانی ڕێکخراوی 
سیاسیی دەبێ، هەروەها ئەستەم دەبێ بۆ ڕێژیمی 
حاکم لە تاران، کوردستان میلیتاریزە بکا و هەوڵی 
تواندنەوە و گۆڕینی دێموگرافیی کوردستان بدا. 

چوارەم، بۆ ڕۆژاوا، کە سیاسەتیان بریتییە لە 
چارەســەرکردنی مەسەلەی کورد لە چوارچێوەی 
ئــەو واڵتانەی کوردســتانیان بەســەردا دابەش 
کراوە، گرنگــە بزووتنەوەی کــورد پابەند بێ بە 
دێموکڕاتیزەکردنی ئەو واڵتانە. کەوابوو، مەسەلەی 
دێموکڕاســی لەو واڵتانەدا بــۆ بزووتنەوەی کورد 

ڕەهەندێکی نێودەوڵەتییشی هەیە.

بەراوردێکلەنێوانسپانیاوئێراندا
واڵمدانــەوە بە ســێهم پرســیاری ئــەم وتارە تا 
ڕادەیەک ســاناترە. بە ئاماژەدان بە سپانیا، کانادا، 
بێلژیک، بریتانیا، سویس و هێندێک واڵتی دیکە 
لــە ڕۆژاوا، دەتوانین بڵێین دێموکڕاســی دەتوانێ 
چارەسەر بێ بۆ مەسەلەی نەتەوایەتی لە واڵتانی 
فرەنەتــەوەدا – جا لە شــکڵی ئۆتۆنۆمیدا بێ یان 

فێدرالیزم.]10[ 
لێرەدا دەکرێ لە کەیســی سپانیا وردبینەوە، 
چونکــە ســپانیا وێکچوونی زۆرە لەگــەڵ ئێران. 

هاوشێوەی ئێران فرەنەتەوەیە. هەروەها هاوشێوەی 
ئێرانی ژێر دەسەاڵتی کۆماری ئیسالمی، بۆ چوار 
دەیــە حکومەتێکی دیکتاتۆر لەو واڵتەدا لەســەر 
دەســەاڵت بوو. لــە ڕووی مێژووییشــەوە خاڵی 
هاوشــێوەیان هەیــە: هەردووکیان لــە ڕابردوودا 
ئیمپراتــۆری بوونە. هەڵبەت ســپانیا لە ئەورووپا 
هەڵکەوتــووە )ناوچەیەک کــە کۆمەڵێک واڵتی 
دێموکڕاتیکــی تێدایــە و »یەکیەتیی ئەورووپای« 
تێدا بەدی هاتووە(، لە کاتێکدا ئێران لە ڕۆژهەاڵتی 
ناوین هەڵکەوتووە )ناوچەیەک کە پڕە لە ڕێژیمی 
دیکتاتــۆر و ســەرەڕۆ و دامەزراوەیەک لە بابەتی 
»یەکیەتیی ئەورووپای« تێدا نییە(. بە پێچەوانەی 
ئێران، ســپانیا خاوەن ســەرچاوەی سرووشتیی 
وەک نەوت نییە. وەک باس کرا، نەوت بەاڵیەکی 
گەورەیە و بەربەســتێکی جیدییە لە سەر ڕێگای 
پرۆســەی دێموکڕاتیزاســیۆن لە واڵتانێکدا  کە 
نەوت سەرچاوەی سەرەکیی داهاتیان پێک دێنێ.
گــوزاری ســپانیا بــەرەو دێموکڕاســی لە 
کۆتاییەکانــی 1970دا، پاش مەرگــی فرانکۆ و 
کۆتاییهاتنــی دیکتاتۆرییەتــی ناوبــراو، جێگای 
سەرنجە. لەگەڵ ئەوەی سپانیا لە ساڵی 1873دا 
بۆ ماوەیەکی کورت سیستەمێکی فێدراڵی هەبوو 
کە پێکهاتبوو لە 15 هەرێم، مەسەلەی نەتەوایەتی 
لەو واڵتەدا تــا ڕادەیەک پێــش دیکتاتۆرییەتی 
فرانکۆ چارەســەر کرا بــوو. کاتالۆنیــا، هەرێمی 
باســک و گالیسیا، سێ هەرێمی گرنگی ئیسپانیا، 
لە نێوان شــەڕی یەکــەم  و دووهەمی جیهانیدا، 
کاتێــک ســپانیا نیزامێکــی دێموکڕاتیکی بوو، 
ئۆتۆنــۆم بوون. هەڵبەت فرانکۆ بە بیانووی ئەوەی 
کە دیکتاتۆرییەت باشــترین شێوەیە بۆ پاراستنی 
»یەکپارچەیــی«ی ســپانیا و بــە ئامــاژەدان بە 
ئۆتۆنۆمیی ئەو ســێ هەرێمە وەک خەتەر لە سەر 
یەکپارچەییی سپانیا، ڕەوایەتی بە دەسەاڵتداریی 
خــۆی دا. پاش کۆتاییهاتنی شــەڕی نێوخۆیی و 
ســەرکەوتنی فرانکۆ لەو شــەڕدا، کە یەکێک لە 
خوێناویترین شــەڕە نێوخۆیییەکانی ئەورووپا بوو 
لەو کاتەدا، تاکوو مەرگی ناوبراو لە ساڵی 1975دا، 
نەتەوەکانی دیکە لە سپانیا لە ژێر زوڵمدا دەژیان 
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و زمان و کولتووریان قەدەغە کرابوو.]11[  
کاتێــک فرانکۆ کۆچی دواییی کرد، ســپانیا 
لە قەیرانێکــی قووڵی ئابووریدا بوو. نەمانی فرانکۆ 
وێڕای قەیرانی ئابووری بووە هۆی ئەوەی نوخبەی 
سیاســیی ئەو واڵتە، واتە دەسەاڵتدارانی ڕێژیمی 
فرانکۆ و ئۆپۆزیسیۆن، ڕێک بکەون لەسەر ئەوەی 
ڕێگای دێموکڕاسی بگرنە بەر. بۆیە، دێموکڕاسی لە 
سپانیا بە »دێموکڕاسیی پەیمانی« لەقەڵەم دراوە و 
لە نەتیجەی ڕێککەوتنێك لە نێوان دەسەاڵتدارانی 
پێشــوو و ئوپۆزسیۆندا، بە شــێوەی نهێنێ، هاتە 
کایەوە. هەڵبەت لــەو کۆبوونەوە نهێنییانەدا بڕیار 
درا کە ڕابردوو بسپێڕن بە ڕابردوو؛ واتە، ئەوانەی 
کە لە سەردەمی فرانکۆدا دەستیان لە سەرکوت و 
چەوساندنەوەی خەڵکدا هەبوو، دادگایی نەکران. 
لــە الیەکی دیکەوە، پەیکەری فرانکۆ و هێماکانی 
ڕێژیمی پێشــوو وەک خۆیان مانەوە. هەروەها بە 
پێچەوانەی زۆر واڵتی دیکە، بیرۆکراســیی سپانیا 
لە کاربەدەستانی سەردەمی دیکتاتۆرییەتی فرانکۆ 

پاکسازی نەکران.
نوخبەی سیاســی لەگەڵ ئــەوەی دەیانزانی 
کە پرســی گرنگ و مێژوویی لە سپانیادا پرسی 
نەتەوایەتییە و دەیانویســت لە پرۆســەی گوزار 
بەرەو دێموکڕاســیدا ئەو مەســەلەیە چارەســەر 
بکەن، لە پێشدا بڕیاریان دا دەستوورێک بنووسن 
کە یەکبوونی دەوڵەت بپارێــزێ و بەو بۆنەیەوە، 
موخالیفــی فێدرالیزم بــوون. دواتر لــە ڕێگای 
وتووێژەوە و پاش پەسەندکردنی دەستووری نوێ، 
ئامادە بوون ئوتۆنۆمی یان خودموختاری بە ســێ 
هەرێمی »مێژوویی« –  واتــە کاتالۆنیا، هەرێمی 
باسک و گالیســیا – بدەن. هەر لەو پرۆسەیەدا، 
ڕێککەوتن لە سەر دانی ئۆتۆنۆمی بە 13 هەرێمی 

دیکە. 
مادەی 2 لە دەســتووری ســپانیا، ڕێگا دەدا 
بە پێکهێنانی هەرێمی ئۆتۆنــۆم. مادەی3 زمانی 
کاســتیلی )یان ســپانیایی( وەک زمانی فەرمی 
ســپانیا دادەنێ؛ هەروەها دان بە هەبوونی زمانی 
دیکەشدا دەنێ، هەڵبەت بە بێ ئەوەی زمانەکانی 
دیکە لە دەســتووردا بە زمانی فەرمی بناسێ. لە 

هەر هەرێمێکدا دەبێ زمانی کاســتیلی هاوشانی 
»زمانــی هەرێمــی«، زمانی فەرمی بــێ. »زمانی 
هەرێمی« تەنیا لــە هەرێمەکاندا زمانی فەرمین. 
بەدەر لەمانە، مافی ئۆتۆنۆمیی هەرێمەکان دیاری 
نەکــراوە. هەرێمەکان بــە ئەنجامدانی ڕێفراندۆم 
ســەبارەت بە پێکهێنانی هەرێم و دواتر لە ڕێگای 
وتووێژەوە لەگــەڵ حکومەتی ناوەندی، ناوەڕۆکی 
ئۆتۆنۆمیــی خۆیان دیاریی کــردووە. لەو ڕووەوە، 
ناهاوســەنگییەک هەیە. بۆ نموونــە، لە هەرێمی 
باســکدا، حکومەتی هەرێم مافی وەرگرتنی باجی 
هەیە، لە کاتێکدا هەرێمەکانی دیکە ئەو مافەیان 

نییە.]12[ 
لــە ســپانیادا المەرکەزییەت تــا ڕادەیەک 
بەدامەزراوەیی کراوە، بەاڵم دەوڵەت فێدراڵ نییە. 
لێکۆڵەرێک ئەمە وەک یەکێک لە خاڵە الوازەکانی 
مۆدێلی المەرکەزییەت لە ســپانیا لە قەڵەم دەدا 
و داهاتووی بە ناڕوون دەزانێ. مەبەســتی ئەوەیە 
لە دەســتووردا دەســەاڵت لە نێــوان حکومەتی 
ناوەندی و هەرێمەکاندا دابەش نەکراوە. هەروەها 
بە هۆی ئەوەوە ســپانیا سیســتەمێکی فێدراڵی 
نییــە، خانەیەکی دووهەم یان ســەنایێکی بەهێز 
هاوشــێوەی واڵتانی فێدراڵ لە پــاڵ پەرلەمانی 
ســپانیا بوونــی نییــە. وەک ئاماژەی پــێ درا، 
نێوەڕۆکی المەرکەزییەت لە ئەساســدا بە وتووێژ 

دیاری دەکرێ.]13[
لە الیەکــی دیکــەوە، لە هەرێمی باســک 
ڕێکخراوی »ئێتا« و باڵی سیاسیی ئەو ڕێکخراوەیە 
خوازیــاری ســەربەخۆیین. »ئێتــا« تۆمەتبارە بە 
بەکاربردنی تێرۆر لە پێناو گەیشتن بەو ئامانجەی. 
هەڵبەت لە کاتالۆنیا و گالیسیا، دوو هەرێمەکەی 
دیکــە کە بە »هەرێمــی مێژوویی« دەناســرێن، 
خەباتی چەکــداری نەکراوە. لە ســاڵی 2017دا 
لــە کاتالۆنیا ڕێفراندۆمێک ئەنجام درا کە دادگای 
بااڵی ســپانیا بە نایاســاییی لەقەڵەم دا، ئەمەش 
بووە هۆی ئەوەی پۆلیســی سپانیا زەبروزەنگ دژ 

بە الیەنگرانی ڕێفراندۆم بەکار بەرن. 
وێدەچــێ ســەرکەوتنی گوزاری ســپانیا لە 
دیکتاتۆرییەتــەوە بۆ دێموکڕاســی ئــەوە بێ کە 



نوخبــەی سیاســی لەو واڵتــەدا بــە کۆدەنگی 
بڕیاریــان دا لە ڕێگای هاوکاریی نێوان حیزبەکان 
ســەبارەت بە سیاســەتی نێوخۆیی و سیاسەتی 
دەرەوە، هەروەهــا هاوکاریکــردن ســەبارەت بە 
پەیوەندیی نێوان حکومەتی ناوەندی و حکومەتی 
هەرێمەکان، ئەو پرۆســەیە بــە نەتیجە بگەیەنن. 
ئەوەڵیــن هەڵبژاردنەکان، هیــچ حیزبێک  پاش 
زۆرینەی دەنگی خەڵکی وەدەست نەهێنا. ئەمەش 
بووە هۆی ئەوەی کە حیزبەکانی سپانیا ناچار بن 
داوای هاوکاریی لــە حیزبی نەتەوەکانی دیکە لە 
هەرێمــە جیاوازەکاندا بکەن. کــۆی ئەمانە وای 
کردووە دێموکڕاسی و المەرکەزییەت لە سپانیادا 

بە سەرکەوتوو لە قەڵەم بدرێ.]14[ 
هەڵبەت ئــەوە بە مانای ئــەوە نییە مۆدێلی 
المەرکەزییەت لە سپانیادا بێ کێشە بووە. شەڕی 
»ئێتا« لەگــەڵ دەوڵەتی ســپانیا نموونەیەکە لەو 
بارەیەوە. ویســتی کاتالۆنییــەکان بۆ ئەنجامدانی 
ڕێفرامدۆم و دژایەتیکردنــی ڕێفراندۆم لە الیەن 
دیکەیە.  نموونەیەکــی  ناوەندییــەوە،  حکومەتی 
جێگای ئاماژەیە کە لە ئاکامی شەڕی نێوان »ئێتا« 
و دەوڵەتی ســپانیا، کە لە سەردەمی گوزار بەرەو 
دێموکڕاسیشــدا درێژەی هەبوو، لە ساڵی 1981 
یاســایەک پەســەند کرا کە هەر جۆرە هێرشێک 
بۆ ســەر »یەکپارچەییی ســپانیا« و تەنانەت هەر 
هەوڵێــک لە پێنــاو »جودابوونەوە لە ســپانیا«دا، 
تەنانەت بە شێوەی ئاشــتیخوازانە، بە »تیرۆریزم« 

لە قەڵەم دەدا.]15[ 
بــەو پێیــە، دەبێ جەخــت بکرێتــەوە کە 
دێموکڕاســی، تەنانــەت کاتێک کە لە کەیســی 
ســپانیادا و لە ڕێگای مۆدێلی المەرکەزییەتەوە، 
مەســەلەی  چارەســەکردنی  هــۆی  دەبێتــە 
نەتەوایەتی، بە واتای کۆتاییهاتنی کێشە لە نێوان 
نەتەوەی بێ دەوڵەت و نەتەوەی بااڵدەستدا نییە. 
نێوان حکومەتی هەرێمی  )کێشــەی بەردەوامی 
باشووری کوردستان و حکومەتی فێدراڵی عێراق 
نموونەیەکــی دیکەیە لەو بارەیــەوە.( لە هەمان 
کاتدا ناکــرێ جیاوازیی نێــوان دیکتاتۆرییەت و 
دێموکڕاســی لەبەرچاو نەگیــردرێ. گومانی تێدا 

نییە کــە ژیانی نەتەوەی باســک و کاتاالن زۆر 
جیــاوازە لە پــاش دێموکڕاتیزەبوونی ســپانیا بە 
بەراورد لەگەڵ ســەردەمی دیکتاتۆرییەتی فرانکۆ. 
لــە الیەکی دیکەوە، دێموکڕاســی لــە خۆیدا لە 
هەموو شــوێنێک نابێتە هۆی چارەســەرکردنی 
مەســەلەی نەتەوایەتی، یان ئەوەی دەستبەجێ 
مەســەلەی نەتەوایەتــی پــاش گــوزار بــەرەو 
دێموکڕاســی چارســەر بێ. بریتانیــا یەکێک لە 
لە  دێرینترین دێموکڕاسییەکانی دونیایە، کەچی 
کۆتاییی نەوەدەکانــدا ئۆتۆنۆمییان دا بە باکووری 

ئیرلەند، وەیڵز و سکاتلەند.]16[ 
لەگــەڵ ئەوەی، وەک پارســا بە دروســتی 
ئاماژەی پێ دەدا، بە ئیحتمالی زۆر گوزاری ئێران  
بەرەو دێموکڕاســی لە ڕێــگای ڕێفۆرم و دوور لە 
زەبروزەنــگ ئیمکانــی نەبــێ، وێکچوونی ئێران 
لەگەڵ ســپانیا و بە تایبەت بــە لەبەرچاوگرتنی 
ئــەوەی نەتــەوەی فارس لــە ئێرانــدا زۆرینەی 
بەرچاوی دانیشتوانی ئێران پێکناهێنن، پارسەنگی 
هێز لە نێوان نەتەوەکانی ئێراندا حیزبە فارسەکان 
ناچار بکا بە تەنازول کردن لە ســەر مەســەلەی 
نەتەوایەتی. بۆیە، هەڵوێســتی ئێســتایان لە سەر 
مەســەلەی نەتەوایەتی، مــەرج نییە دوای گوزار 
بەرەو دێموکڕاســی وەک خۆی بمێنێتەوە. ئەمە 
بە مەرجێک کە ئێران تووشی شەڕێکی نێوخۆیی 
نەبــێ و الیەنی دەرەکی وەک ڕووســییە و چین 
دەســتێوەردانی تێــدا نەکــەن و پشــتیوانی لە 
کۆماری ئیســالمی نەکەن، هەروەها بە مەرجێک 
کــە ڕێکخــراوە فارســەکان دەروەســت بن بە 
دێموکڕاســی. لە الیەکی دیکەوە، بەاڵی نەوت لە 
ئێران بەربەستێکی جیدییە کە ڕەنگبێ لە ڕێگای 
سیستەمێکی فێدراڵەوە  و بە دابەشکردنی داهاتی 
نەوت لە نێوان هەرێمە جیاوازەکانی واڵت، بکرێ 
ئاکامی خراپی کەم بکرێتــەوە، تاکوو ئەو کاتەی 
ئێران لە ڕووی ئابوورییە بە شــێوەی ســەنعەتی 

گەشە بکا یان ئابوورییەکەی فرەالیەن بکا.  
بــە کورتــی، لەگەڵ ئــەوەی لــە هێندێک 
واڵت مەســەلەی نەتەوایەتــی لــە چوارچێوەی 
دێموکڕاسیدا چارەســەر کراوە، مەرج نییە ئەمە 
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لــە ئێراندا ڕوو بدا. بەاڵم ناشــکرێ ئیمکانی ئەوە 
ڕەد بکرێتەوە. فێدراڵیزم و دابەشکردنی دەسەاڵت 
بە چەشــنێک کــە یارمەتیدەری هاوســەنگیی 
نێــوان هەرێمەکانــی ئێــران بێ، دەشــێ لەو 
ڕووەوە یارمەتیــدەری دێموکڕاتیزەبوونی ئێران و 
چەسپاندنی دێموکڕاســی بێ لە ئێراندا. دووپات 
نەکردنــەوەی ئەو هەاڵنەی کە لە عێراقدا کراون، 

دەتوانێ لەو ڕووەوە یارمەتیدەر بێ.

دواوتە
ئەم وتارەی بەردەســت الفی ئەوە لێ نادا کە بە 
شــێوەیەکی یەکالکەرەوە واڵمی ئەو پرسیارانەی 
دابێتــەوە کــە ســەرەتا مەترەح کــران. لەگەڵ 
ئــەوەش، دەرئەنجامــی ئەم وتــارە ئەوەیە تاکوو 
ســەبارەت بــە دێموکڕاســی و پەیوەندیــی ئەو 
نەتەوایەتیدا  مەســەلەی  چارەسەرکردنی  لەگەڵ 
لێکۆڵینەوەی جیددی ئەنجام نەدرێ، پێشنیارکردن 
بە حیزبە سیاسییەکان یان فشار هێنان بۆیان کە 
واز لە ئامانجی وەدێهێنانی دێموکڕاسی لە ئێراندا 
بێنن، کارێکی بەسوود نایەتە بەرچاو – بە تایبەت 
تاکوو ئەو کاتەی ســتراتێژییەکی گونجاوتر وەک 

بەدیل دانەڕێژرابێت.
بــۆ ئەوەی باســێکی بەســوودی سیاســی 
لەو بارەیەوە دەســت پــێ بکا، پێویســت دەکا 
لێکۆڵینــەوەی جیددی ســەبارەت بــە ئیمکانی 
دێموکڕاســی لە ئێراندا و پەیوەندیی دێموکڕاسی 
و چارەســەکردنی مەســەلەی نەتەوایەتــی لــە 
ڕوانگەیەکــی بەراوردکارانــەوە ئەنجــام بــدرێ. 
بەراوردکردنــی ئێــران لەگــەڵ ســپانیا تەنیــا 
هەنگاوێکە لەو ڕاســتایەدا. دەکرێ ئێران لەگەڵ 
زۆر واڵتــی دیکەشــدا بەراورد بکــرێ. هەروەها 
ئەگەر ئوپۆزسیۆنی فارس بەڕاستی دەروەست بن 
بە دێموکڕاسی، دەبێ چارەسەرکردنی مەسەلەی 
نەتەوایەتی بە یارمەتیــدەری دێموکڕاتیزەکردنی 
ئێــران ببینن. ئەوەش پێویســتی بــە دیالۆگی 

جیددی و بەردەوام هەیە.
تاکوو ئــەوکات، ئاسایشــی نەتەوەییی کورد 
و سەبری ســتراتێژیک وا دەخوازێ بزووتنەوەی 

نەتەوایەتیــی کــورد لە ڕۆژهەاڵتی کوردســتان 
بــەردەوام بێ لەســەر گرنگیدان بە مەســەلەی 
دێموکڕاســی لــە ئێرانــدا. لــە هەمــان کاتدا، 
بەهێزکردنی بزووتنەوەی کــورد دەبێ هەوڵێكی 
بەردەوام بێ. هەرچەند بەســتێنی دامەزراوەییی 
هەر واڵتێک لە پەیوەنــدی لەگەڵ پێگە و مافی 
نەتــەوە بێ دەوڵەتەکاندا گرنگیــی هەیە، دواجار 
لە سیاســەتدا هێز یەکالکەرەوەیە – هەڵبەت بە 
شکڵی جیاواز لە بەستێنی دامەزراوەییی جیاوازدا.
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لە هەندێ زمانی گەالنی خۆواڵتیدا هەندێ شێوەی بەکارهێنانی 
وشەیی و دەستەواژەیی هەن کە تایبەت بە بەکارهێنانی یەکێک لە 
ڕەگەزەکانن. »پیاوان« هەندێ وشە و دەستەواژە بەکار دەهێنن کە 
هەرچەند »ژنان« لە ماناکانیان تێدەگەن، لەگەڵ ئەوەشدا هیچکات 
دەریاننابڕن. هەروەها هەندێ پەیڤی ژنانەش لە زماندا ئاخنراون کە 

پیاوان ڕێگە بە خۆیان نادەن ئەو وشانە بەکار بهێنن.

ئاریشەی هەاڵواردن لە زماندا
)سەرنجێکلەدیدیئانارشیستیوفێمێنستیلەمەڕزمان(   

مەسعوودبابایی
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بەرایی
ڕەوتە مافخوازەکان لە ئەنجامی تاوســەندنی 
چەوســاندنەوەدا بەرەو جۆرێک لە پەڕگیری 
دەڕۆن و ســەرنج لە کۆمەڵــە خاڵێکی زۆر 
ورد دەدەن و بــە یەکێک لە نیشــانەکانی 
بزاڤی  لە قەڵەمــی دەدەن.  چەوســاندنەوە 
ڕادیکاڵ و پاشــان پەڕگیر)شمولی، افراطی(
ی فێمێنیــزم، ئانارشــیزم و کۆمۆنیــزم لە 
الیەنە تیۆرییەکەیاندا سەرنجیان بۆ ڕەخنەی 
زمانەوانی ڕاکێشاوە و تێماکانی نێرساالرییان 
لەنێــو زماندا زەقــوزۆپ کردووەتەوە و ئەم 
توخمانــەی نێــو زمانیان بە ســەرچاوەی 
و  پیاوســاالری  ســتەمکارانەی  ڕوانگــەی 
دینســاالری لە جیهانی پێش مودێڕنیتە و 
دوای مودێڕنیتــە لەقەڵەم داوە. هەڵبەت لە 
بواری دەروونشیکاریی زمان و کۆمەڵناسیی 
زمانــدا هەنــدێ بەرەنجامــی بەرچاویــان 
وەدەســت هێناوە کە شــایانی هەڵوەستە و 
سەرنجە؛ بەاڵم گشتگرکردنی بەرەنجامەکان 
هەنــدێ ئاریشــەی ئافراندوون کــە لێرەدا 

مەبەستمە لە ئاریشەکان بدوێم.

)Anarchism(ئانارشیزم
 Anarkia ئانارشــی لە ڕیشــەی یونانیــی
بەریان)گرایش،  وەرگیراوە،  )بێ ســەروەری( 
انتما (ێکــی سیاســی ـ کۆمەاڵیەتییــە کە 
خوازیــاری ئازادیــی تاکەکەس لــە هەموو 
و  سایەســایی)قیمومت(  و  کۆتوبەنــد 
ســڕینەوەی  خوازیاری  و  ســەروەرییەکانە 
بەرنهێم)بالفعل( پەنگراو)بالقــوە(و  بوونــی 
ی حکومەتەکانــە. الیەنگرانــی ئەم تیۆرییە 
خوازیاری لەنێوچوونی هەر جۆرە دەوڵەتێکن 
و مرخیــان لــە ئەنجومەنــە ئــازادەکان و 
و  تاکەکــەس  خۆبەخشــانەی  هاوکاریــی 
گــرۆکان خۆش کــردووە و دەیانهەوێ ئەم 
شــێوە بەڕێوەبردنە لەجێی دەوڵەت دابنێن. 
واتــە جۆرێک خۆبەڕێوەبەریــی کۆمەڵگە لە 

الیەن کۆمەڵگەوە.

زۆر کەس ڕیشــەی ئانارشیزم دەبەنەوە 
سەر فەلســەفەی یونان و بەتایبەتی ڕێبازی 

 .(cynics) کەلبییەکان
سێن پۆل یەکێک لە ناودارترینی یارانی 
مەســیح لەمەڕ پێویستیی هەبوونی دەوڵەت 
و خۆبەدوورگرتن لــە دژایەتیی دەوڵەت لە 
نیــوەی یەکەمی ســەدەی یەکەمی زایینی 
وەهای گــوت: »ئەمــە گوناهەکانی خەڵکن 
کە خــودای ناچار بەوە کرد تا بەســەریاندا 
فەرمانڕەوایی بکات. دەسەاڵت و فەرمانڕەوایی، 
گوێڕایەڵیــی گەرەکــە و هەڵگەڕانەوە لێی، 
هەڵگەڕانەوە لە دەزگای دادی یەزدانییە«]1[. 
»گوناه« و »گوناهی یەکەمین«، چەمکێکە کە 

لە تەوەری فێمێنیزمدا دەخرێتە بەرباس. 
ڕەنگە لەمە زیاتر باســکردنی پێناسەی 
ناپێویســت  درێژدادڕییەکــی  ئانارشــیزم، 
بێت؛ ئەوەی لێرە بــە گرنگی دەزانم ئەوەیە 
کــە دژایەتیــی دەوڵەت یان دەســەاڵت و 
دامەزراوەکانی فەرمانڕەوایی لە سۆنگەیەکی 
ئازادیخوازانــەوە ســەرچاوەی گرتــووە کە 
هەڵبەت جێگرەوەکەی تا ئێســتە نەیتوانیوە 
بدات.  نیشــان  باشــمان  تاقیکردنەوەیەکی 
گوتەکەی ســێن پۆل، خاڵێکی گرنگمان بۆ 
ڕوون دەکاتــەوە کە ئەویــش وەک ئەوەیە 
پێمان بڵێت ئەرکی دەوڵەت پاراستنی دادی 
یەزدانییە. ئەمە لە فەلســەفەی سیاســیی 
سەدەکانی ناڤیندا بەزەقی دەبینین و ئەگەر 
و  ئوگۆستینوس  سیاسییەکانی  بیروبۆچوونە 
تۆمــاس ئەکویناس بخوێنینەوە، شــوێنپێی 
بۆچوونەکەی ســێن پۆل بە زەقی دەبینین. 
بەهەرحاڵ لە خۆرهــەاڵت و لە فەرهەنگی 
سیاســیی خەالفەتــی ئیســالمیدا، ئەرکی 
فەرمانەکانــی  جێبەجێکردنــی  دەوڵــەت 
خــودا بــووە و بەختەوەریــی تاکەکەس لە 
چوارچێــوەی دەرکەوتــی دادی یەزدانی لە 
دەوڵەتــدا ڕاڤە کراوە. واتە ئەمە ڕیشــەکانی 
دینســاالرین کە بــە زەقی لە شــەریعەتدا 
دەردەکەون و هەم ئانارشیســتەکان و هەم 



فێمێنیســتەکان ڕا و بۆچوونی هاوبەشــیان 
هەیە و هەردووک لەتەک ئەم دامەزراوەیەدا 
لە کێشەدان. تەنانەت پاش سێکۆالریزەبوونی 
دەوڵەتان، شــوێنپێ و زناک)trace(ی دین 
بەتەواوەتی لە ژیانی سیاسی و کۆمەاڵیەتیدا 
هــەر دەبینــرێ؛ ئــەوە ئــەو شــتەیە کە 
فێمێنیســتەکان لە ڕەگەزی پیاودا ـ وەک 
دەسەاڵتداری ڕەهای نێو مێژوو ـ دەیبینن و 

لەگەڵیدا ناکۆکن.
ئانارشیســتەکان، هەمیشــە سەرنجیان 
لەو هیرارشــییە داوە کە بە«زنجیرەپلەیەکی 
بایەخدانان« لە چوارچێوەی »ئایینـ  دەوڵەت« 
بە درێژاییی مێژوو لە ئارادا بووە و سیستەمی 
بایەخەکانــی لە چوارچێوە ڕەوشــتییەکاندا 
پەســتاندووە؛ ئەمــە کــە »دەوڵــەت« »لە 
سروشــتی خۆیدا چەوســێنەرە« ڕێژەیەک 
لە ڕاســتیی تێدایە. چونکە »دەســەاڵت لە 
هەڵبەت  خۆیدا چەوســێنەرە«.  سروشــتی 
بە زنجیرەپلەی  »شــیرازە/ تەکووزی)نظم(« 
بایەخەکانەوە، لە خۆیاندا ڕێســا و یاساکان 
لە پرۆسەیەکی«مانابەخشــین«دا دادەڕێژن و 
پرۆســەیەک لە »ئافراندنی هەقیقەت« وەڕێ 
دەخــەن کە بیروهۆشــی ئادەمیزاد وەها لە 
کەستەک دەدەن کە بێجگە لە چوارچێوەی 
دەوڵەتدا »هەقیقەت« خۆی دەرناخات؛ چونکە 
»دەوڵەت« تەنیا سیستەمێک لە بەڕێوەبردن 

نییە، بەڵکوو »کارگەیەکی مرۆڤسازی«یە.
ئەمە کە دەوڵــەت مرۆڤێکی دەزگایی و 
دەستەمۆ و ملکەچ دروست دەکات، باوەڕی 
ئانارشیستەکانە و سەرچاوە هزرییەکانی ئەم 
باوەڕە لە ڕاڤەی دەقەکانی »ڕۆسۆ« و »نیچە«دا 
بەدیدەکرێن. بۆیە دەڵێم »ڕاڤەی دەقەکان«؛ 
چونکە ڕاڤــەی نیشانەناســانەی ئەو دەقانە 
وەها توانستێکیان هەیە ببن بە بنەمای وەها 
باوەڕانێک. »پەیمانی کۆمەاڵیەتی«ی ڕۆســۆ، 
بەرەنگاری«لیڤیاســان«ی هۆبــز دەبێتەوە و 
بیچمی دەوڵەت دەگۆڕێت. ئەوە لەکاتێکدایە 
ئەوەی بە دڵی ڕۆسۆیە »ئازادییە لە سروشتدا«؛ 

بەاڵم خۆ ناتوانین پێش بە ڕەوتی گەشــەی 
ژیــار بگرین و پاڵنــەرە »خۆیەکی)ذاتی(« و 
بابەتییەکانی مرۆڤ هەمیشــە بەرەو ئاقاری 
گۆڕانکاری دەچن و دروستکردنی »دەسەاڵت« 
و »دەوڵــەت« وەک ناچارییەکــی مێژوویی 
وەک بڵێی لە چارەی مرۆڤدا نووسراوە. بۆیە 
»پەیمانی کۆمەاڵیەتی«  جیهانی«ئیمیــل« و 
ئێجگار جیــاوازن. بەاڵم ئاشــکرایە ئەوەی 
سروشــتی دەوڵەتان دەگۆڕێت »دەستوور« و 
»یاســاکان«ن و لەم سۆنگەیەوە ئاشکرایە بە 
لەبەرچاوگرتنی »کەتواری ژیار« و نەگەڕانەوە 
بۆ خاڵی سفر کە هەمان دۆخی سروشتییە ـ 
»شەڕی هەمووان بە دژی هەمووان ـ هۆبز« 
ـ ڕۆســۆ النیکەم چارەسەرەکە لە »پەیمانی 
ناتوانین  بەاڵم  دەبینێتــەوە.  کۆمەاڵیەتی«دا 
بێژین هزری سیاســیی ڕۆســۆ یان ڕۆسۆی 

یەکەم، ئیلهامی ئانارشیستەکان نەبووە.
»نیچە« لە ڕەخنەئاژنکردنی مودێڕنیتە و 
دامەزراوەکانیدا توندترە؛ چونکە سەردەمەکەی 
هاوکاتە لەگەڵ بەهێزبوونی دەوڵەتـ  نەتەوە 
ئەورووپاییەکان و نیوەی دووەمی ســەدەی 
نۆزدە دەوڵەتی ســێکۆالر وەک خودایەکی 
ســەرزەمینی و دابڕاو لە »سروشی یەزدانی« 
دەبینرێت. هەڵبەت دیارە کە ئایدیۆلۆژیاکانی 
ناسیونالیزم، ڕاسیزم و فاشیزم، مارکسیزم و 
بیروبۆچوونــە لیبراڵییەکانیش ـ لە جیهانی 
هێڵەکانیان  بەرەبــەرە  ـ  ئەنگلۆساکســۆندا 
دەستنیشــان و جیا دەکردەوە و فەلسەفەی 
سیاســییش بەرەبەرە ڕەگەکانــی لە خاکدا 
دادەکوتا و بەریانی خۆی وەک لقێکی جیاواز 

لە ئیپیستمۆلۆژیا جیا دەکردەوە.
ئەمانە لە دیــدی ڕەخنەیی نیچەوە کە 
دامــەزراوە مودێڕنەکانــی وەک کارگەیەکی 
»یەکسانســازی« دەبینی ـ دیــارە ناتوانین 
نیچــە  ڕەخنەکــەی  ئاراســتەی  بڵێیــن 
بەســتێنێکی دیمۆکراتیکی هەیە ـ هەوێنی 
ڕەخنەی ئانارشیستین و لەوێشەوە دەتوانی 

شۆپاژۆی ڕەخنەی زمانی بکەین.
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سێ چەمکی گرنگی »هێژایەتی«)فضیلت(، 
»هەقیقەت« و »دادپەروەری« لە فەلســەفەی 
بەهێزیان  پێگەیەکی  ئەفالتووندا  سیاســیی 
هەیە و دەرکەوتی تەسەلی ئەم سێ چەمکە 
لە یۆتۆپیــادا، ئامانجی مرۆڤ کــە بریتییە 
لــە »بەختــەوەری« وەدی دەهێنــن. من، 
بۆیە لــە ڕوانگەی نیچەوە، بــەرەو ڕوانگەی 
ئانارشیســتەکان ڕێگــەی بەڵگەهێنانەوەکە 
دەگرمــە بەر چونکە پێم وایە دامەزراوەکانی 
دەوڵەتــی مودێــڕن لە ڕێگەی بەخشــینی 
نەتەوە  ڕەوشتییەوە،  »ڕەوایی«ی)مشروعیت( 
یــان خەڵک قایــل دەکــەن هەبوونی ئەم 
ســێ چەمکە لە »دەوڵەت«دا دەردەکەوێ و 
هەستکردن بە »سەروەری«، »ئازادی« لەگەڵ 
خۆیدا دەهێنێت و »بەختەوەری«یش هەمان 
پێشــداوەرییەک  وەک  هەڵبەت  ئازادییــە؛ 
ئەمــە باس دەکەم، چونکە هەســتکردن بە 
ئازادی لە الیەن کۆمەاڵنی خەڵکەوە، ڕەنگە 
هیچ پێوەندییەکی بە تێگەیشــتن لەو سێ 
چەمکەوە نەبێ. چێژی »خۆشــبژێوی« الی 
خەڵک زیاتر دەتوانێ هەستی »بەختەوەری« 
ببزوێنێ و »ئازادی« مانایەکی سرکە کە تەنیا 
لە چوارچێوەی سیستەمدا پێناسە دەکرێت 

و ڕێککەوتن لەسەر ماناکانی ئاستەمە. 
نیچە دەپرســێت: »کە وابــوو هەقیقەت 
چیە؟ سوپایەکی بزواو لە میتافۆرەکان، خوازە 
ڕەهاکان و چەشــنەکانی بەراورد بە خودی 
مرۆیی، بەکورتی: کۆمەڵەیەک لە پێوەندییە 
مرۆییەکان کە بە شــێوەیەکی شــاعیرانە و 
و  خطابی(چەندیــن  دواندەرانە)ڕیتۆریــک، 
چەندان جار گــۆڕدراون و ڕیزبەندی کراون 
و هەنووکە لەپــاش بەکارهێنانی دوورودرێژ 
و بەردەوام، لە دیدی مرۆڤەکانەوە هەقیقەت 
وەک بابەتێکی نەگۆڕ و یاســایی و شایان و 
پێویســتی پەیڕەویلێکردن خــۆی دەنوێنێ. 
ڕاستییەکان کۆمەڵە ساویر)وهم(ێکن کە ئێمە 
لە بیرمان چووە ئەوانە ساویرەکی)وهمی(ن. 
میتافۆرانێکن کە بە هۆی زۆر بەکارهاتنەوە 

ســواو و لە وزە کەوتوون، وەکــو ئەو دراوە 
کانزایییانەی نەخش و نیگاریان هەڵبزڕکاوە 
و ئیــدی وەک پاتۆرێکــی کانزایی لەقەڵەم 

دەدرێن نەک دراوێکی فەرمی«]2[.
ئەم پەرەگرافە دەتوانێ ببێتە هەوێنێکی 
گــەورەی ڕەخنە لە دامــەزراوەی دەوڵەتی 
مودێــڕن لە ڕوانگــەی ئانارشیســتەکانەوە، 
هەر بــەو شــێوەیەی کە بووەتــە ئیلهامی 
ڕەخنەی پۆســت مودێڕنیســتەکان لە ڕاڤە 
و ڕەخنــەی هەقیقەتــی بەدامەزراوەکراوی 
مودێڕنیتــە. هێزی گەورەی زمــان لەوەی 
کە خوازەیەک بــۆ هەقیقەتێک وەربگۆڕێت 
و دەرخــواردی کۆمەاڵنی خەڵکــی بدات، 
باشــی ڕەخنەیە و هەڵبەت  دەسکەالیەکی 
مایەی تێڕامانە و بە ئاسانی ناتوانین ڕەخنەی 
نیچەیــی لــە چەمکــە ئەفالتوونییــەکان 
پشــتگوێ بخەین و هێــزی وێژمان)گوتار، 
دیسکۆرس(ی ئانارشیستەکانیش ڕەنگە لەم 
دەراوەوە ســەرچاوەی گرتبێــت، هەرچەند 
ئاســان نییە نیچە بە ئانارشیســت لەقەڵەم 
بدەین، تەنیــا لەبەرئەوەی هێشــتا نازانین 
»کەڵەمرۆڤ«)ئابرمانش/ ابرانســان(ەکەی، لە 

چ سیستەمێکی سیاسیدا جێی دەبێتەوە.
و  میتافــۆر  »هەقیقــەت«،  ئەگــەر 
خوازەیەکی ڕەها)مجاز مرســل(بێت، ئیدی 
تەنیا ڕاگواستنی بەســتێن لە ئارادایە نەک 
ســەرچاوەیەکی میتافیزیکــی یــان هــەر 
شــتێکی دیکە. چونکە ئەگــەر »هەقیقەت« 
مرۆڤکــرد بێــت، کە وابوو زمانکــردە و لەو 
ڕووەوە باســکردن لــە »هەقیقــەت« وەک 
پێدراوێــک لــە دەرەوەی ئــاوەزی مرۆڤ 
یــان  لۆژیکــی  دیتێرمینیزمێکــی  یــان 
بەڵگەنەویست)ئەکســیۆم، بدیهە(، سروشتی 
سەرچاوەی »ڕەوایی«ش دەگۆڕێت. هەرچەند 
»ســیکۆالریزەکردنی  مایەی  دەبێتــە  ئەمە 
دەوڵەت«، لەگەڵ ئەوەشــدا »هەقیقەت« بۆ 
»پەیمان/گرێبەســت)عقد،قرداد(  بەرهەمی 
وەردەگۆڕێــت. هەرچەند ئامانجی نیچە، لەم 



بەڵگەهێنانەوەیەی مندا جێی نابێتەوە، بەاڵم 
دەتوانن  »ئانارشیســتەکان«  بــاوەڕەدام  لەو 
میتافیزیکیی  یــان  یەزدانــی  ئاخێزگــەی 
دەوڵــەت ببەنە ژێر پرســیار. دیارە داڕمانی 
بونیــادی هەقیقەتــی میتافیزیکــی یــان 
هەقیقەتــی یەزدانــی، خۆبەخۆ سروشــتی 
پێناســەی هەردووک چەمکی«هێژایەتی« و 
»دادپــەروەری« دەگۆڕێــت. ئەمە کە »دادی 
یەزدانی« لە یەزدانناســیی مەسیحیدا تەنیا 
لە چوارچێوەی دەوڵەتدا دەشــێ بێتە دی و 
هێژایەتیی مرۆی ئیمانــدار لە چوارچێوەی 
»هەقیقەتی یەزدانی« ـ کە لە دەوڵەتدا دێتە 
دی ـ بــە ڕووخانی ئاخێزگــەی هەقیقەت، 
بەتێکــڕا دەڕمێ. خــۆ ئەگــەر بتوانین ئەم 
پرۆســەیە لەمەڕ »دەوڵەتی یەزدانی/ دینی« 
بەرینە پێش، هەر بەو شــێوەیەش دەتوانین 
ئەم ڕەخنەیــە لەمەڕ »دەوڵەتی ســیکۆالر« 
تەنانــەت دەشــتوانین  و  پێــش  بەرینــە 
وەک شمشــێری دیمۆکلێــس، هەقیقەتی 
ئانارشیستەکانیشــی پێ ببڕینــەوە، مەگەر 
ئانارشیســتەکان دروشمی هیچ  ئەوەی کە 
هەقیقەتێک هەڵنەگرن! جا لەو دەمەدا تەنیا 
شــتێک کە دەمێنێتەوە، گەڕانەوە بۆ دۆخی 
سروشــتییە، واتە هەر ئەو وێستگەیەی کە 

»هۆبز« ڕەخنەی لێ دەگرت!
زمانی  ڕەخنــەی  ئانارشیســتەکان  الی 
ڕوو لــەو سیســتەمە چەمکییــە دەکات کە 
زنجیرەپلــەی دەســەاڵت لــە دەوڵەتــدا لە 
نیشانەدارکردن  دەیسەپێنێ.  زمانەوە  ڕێگەی 
هاوپێناوی«بەپیرۆزکردن«ە.  »هیرارشی«دا،  لە 
بۆیە بانگەشــەکردن بۆ »سڕینەوەی پیرۆزی« 
لە زمــان، داماڵینی بەشــێک لە نیشــانەیە 
یا  پەنامەکی)ضمنــی(  بەشــێوەیەکی  کــە 
تێپێچراو)تلویحی( لە مانای وشەدا ئاخنراوە. 
بــۆ نموونــە »کاهینــی پەرســتگە« بەدەر 
لەوەی کێیە، »ئاخڵــەی پیرۆزی« بە دەوریدا 
کێشــراوە، نەک لەبەر خــۆی، بەڵکوو لەبەر 
شــوێنەکەی. لــەو دەمەدا لێــدان لە مانای 

»پەرســتگە« جێ پێی کاهیــن لەق دەکات. 
چونکــە »هەڵگری هەقیقەت« نیشــانەیەکی 
جــوواڵوە و نیشــانەگۆڕکێی سیســتەمەکە 
تێک نادات، بەاڵم لێدان لە »شــوێنی پیرۆز« 
ســەقامگیریی سیســتەمەکە تێک دەدات ـ 
یان لە ڕوانگــەی ئانارشیســتەکانەوە تێکی 
دەدات ـ . بەاڵم دەرهەستێتیی )ذهنیت(مانا 
لە دەرکەوتی بەرهەســتەکیی)تجلی عینی( 
سیســتەماتیزەکراو  مانای  بینینی  بەهێزترە. 
و  ســەرەکیی«هەاڵواردن«  سەرچاوەی  وەک 
»چەوســاندنەوە« و  هتد، ڕەنگە ئەو هەڵەیە 
بێت کــە دەکرێ ئانارشیســتێک تووشــی 
ببــێ. ئەمە کە مانایەک بــە درێژاییی مێژوو 
ڕەگی لە بیروهزری کۆمەڵگەیەکدا داکوتاوە، 
هێزەکەی تەنیا لە چوارچێوەی دامەزراوەکاندا 
وەدەســت ناهێنێت، هەرچەند دامەزراوەکان 
دەتوانن لە ئەنجامی بەکارهێنانی بەردەوامی 
ئــەو مانایەوە وا لــە کۆمەاڵنی خەڵک بکەن 
کە خوو بــە ماناکەوە بگرن و بەم شــێوەیە 
مانــا دەتوانــێ تــاودەرەوەی »هەقیقەت«ی 
بەدامەزراوەکراو بێت. بەاڵم ئەگەر بڕوامان بە 
بۆمان  معانی( هەبێت،  »ماناکێشەکێ«)تداعی 
دەردەکەوێ پێش ئەوەی هیرارشــی بتوانێ 
ئەو مانایە بنجبەســت و دامەزراوەیی بکات، 
»فەرهەنگ« بەســتێنەکەی بۆ ڕەخساندووە و 
ئەزموونی کردووە و ئەگەر »هەاڵواردن«ێک لە 
ماناکەدا هەبێت، ئەو هەاڵواردنە »توانست«ێکە 
توانیویەتــی  دەســەاڵت  هیرارشــیی  کــە 
بیقۆزێتــەوە نــەک دروســتی بــکات. ئەمە 
»هەقیقەت«ەکــە نییە کــە »هەاڵوارن«ەکەی 
ئەوە »هەاڵواردن«ەکەیە  بەڵکوو  ڕەخساندووە، 
کە بووەتە دەسمایەی »هەقیقەت«. هەر بۆیە 
پێم وایە دژایەتیی مانای هەقیقەتی دەوڵەت 
الی ئانارشیســتەکان، سۆنگە و ئاراستەیەکی 
هەڵــەی گرتووەتە پێش و ئەمــە کە بێژین 
سیســتەمی هەقیقەتی دەوڵەتی، هەاڵواردنی 
بێمانایە؛ چونکە سیســتەمی  ڕەخســاندووە 
ماناییــی کۆمەڵگە، توانســتە ماناییەکانی، لە 
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کێڵگــەی ماناییی خۆیــدا بەرهەم هێناون و 
کاری دەوڵەت ئەوەیە کە ماناکان »دەسچن« 
بــکات و بە جۆرێک لە جــۆرەکان، کۆمەڵگە 
بتوانێ ئەو مانا دەســچنکراوە بە »هەقیقەت« 
لەقەڵەم بدات. لەم سۆنگەیەوە »ڕەمزپەڕژان« 
لەســەر بنەمای ئــەو پێشــخانە فەرهەنگی 
ـ کۆمەاڵیەتییــەی زمــان ڕادەپەڕێنرێ کە 
کۆمەاڵیەتی«یە  »هەاڵواردنی  پاشــخانەکەی 
و خــودی کۆمەڵگــە بەرهەمــی دەهێنیت 
دەکات؛  دەســچن  مانــاکان  »دەوڵــەت«  و 
چونکە ئەگەر دەوڵەت لــە دەرەوەی »مانای 
هەقیقەتــی  کۆمەاڵیەتــی«  ئەزموونکــراوی 
خــۆی بەرهەم بهێنێت، نە تێگەیشــتن و نە 
گوێڕایەڵی و نە ملکەچی و بەریان بۆ دەوڵەت 
سەر ناگرێت، لەبەر ئەوەی کۆمەڵگە ماناکانی 
کێڵگەکــە ناناســێتەوە، ئیدی چــۆن بتوانێ 
پەیڕەوی بکات. تەنانەت لەنێو سەپاندنیشــدا 
»ڕەوایی«ی سەپاندنەکە لە مانای »پەنامەکی« 
و »تێپێچــراو«دا خۆی دەردەخــات. مەحاڵە 
مانایەک بسەپێنی کە هەمووان لێی تێنەگەن 
و پێی قایل بــن، چونکە خەڵک بۆ قایلبوون 
پێویستیی بە هەڵهێنجانە تا بتوانێ »پاساو« بۆ 
ملکەچییەکەی بهێنێتەوە و »ویژدان«ی ڕازی 
بکات؛ بۆیە تەنانەت دەوڵەتی ســتەمکاریش 
دەبێ لە مانای پەنامەکی و تێپێچراو تێبگات 
تا بتوانێ »ویژدانی کۆمەڵگە« کۆنترۆڵ بکات. 
لەو بــاوەڕەدام بەدینەکردنی ئەمە بەتایبەتی 
لە الیەن ئەنارشیســتەکان و بەشــێوەیەک 
لە شــێوەکان لە الیەن فێمێنیستەکان وای 
کردووە لــەو دیتێرمێنیزمــە فەرهەنگییەی 
بارگاویکردنی ماناکان تێنەگەن و هەمیشــە 
ســێرە لە »دەســتوور« و »یاســاکان« بگرن 
و »دەوڵــەت« بــە ســەرچاوەی ســەرەکیی 
»ســتەمکاری« بزانن، ئەوە لەکاتێکدایە ئەگەر 
»فەرهەنگ« ئەو ستەمکارییەی بە شێوەیەکی 
تێپێچــراو تێــدا نەبێــت، یاســاش ناتوانێ 
»ڕەوایی«ی پێ بدات. تەنانەت ئەگەر لە نێوان 
»دینــی کۆمەاڵیەتی« و »دینــی دەوڵەتی«دا 

گــەرای »هەاڵواردن چەشــنی دادپەروەری« 
نەڕێژرابێــت، دیســان مەحاڵــە »ڕەوایــی« 
بەشــێوەیەک لە شــێوەکان فرچک بگرێت. 
ڕەوتــی دیمۆکراتیزەبوونــی کۆمەڵگــەکان، 
ڕەوتێــک نییــە دەوڵەت بەتەنیــا بەرهەمی 
بهێنێــت، بەڵکوو جووڵــەی نێوەکیی جڤاکە 
کە لە ئەنجامی »ڕۆشنگەری« لە »دەوڵەت«دا 
ڕەنــگ دەداتــەوە و ئەمــە پێوەندییەکــی 
ئەگەر  خۆشــخەیاڵییە  بــەاڵم  دیالکتیکییە. 
بێژین دەتوانین بەتەواوەتی زمان لە ماناکانی 
»هەاڵواردن« بتارێنین، تەنیا بەو پاساوەی کە 
هەوێنی«چەوساندنەوە«یە. بەتایبەتی ئەمە ئەو 
شــتەیە کە فێمینیستەکانی تووشی جۆرێک 
لە کاردانەوەی هیســتریک کــردووە. ڕەنگە 
جیاوازییەک کە لە پێوەندی بە ڕەخنەی زمانی 
لەنێوان »ئانارشیستەکان« و ›فێمێنیستەکان«دا 
هەبێت جیاوازییە لــە »هەاڵواردنی زمانی لە 
دەســەاڵتدا« و »هەاڵواردنی زمانی لە مافدا«. 
نیشانەناســانەکانی  پێوەندییــە  لــە  ڕەخنە 
زمــان لەنێو ئۆتۆریتی و ســەپاندنی جۆرێک 
لــە بااڵدەســتیی ماناییــی پێوەندیــدار بە 
میتافیزیــک و دیــنـ  کە لــە زماندا ڕەنگ 
دەداتــەوە ـ الی ئانارشیســتەکان گرنگترە؛ 
هەر بۆیە مەبەســتی بەندە لە باسوخواســی 
»هەقیقــەت« و »بەرهەمهێنانی هەقیقەت«لە 
»دەســەاڵت«دا بەشــێوەی هەرەمــی کــە 
زنجیرەپلەیەکی ســتوونیی بایەخەکان بونیاد 
دەنێ، ئەوە بوو کە نیشــان بدەین بە بڕوای 
ئانارشیستەکان ســەرچاوەی »هەاڵواردن« لە 
دەوڵەتدایــە و زمان لــە بەرهەمهێنانی ئەم 
یارمەتیدەری ســەرەکییە.  »هــەاڵواردن«ەدا 
هەرچەنــد من پێموایــە، »هــەاڵواردن« لە 
»مەودادانان«  زمانــدا چەشــنی  سروشــتی 
دەردەکــەوێ و »هــەاڵواردن« ناوێکە کە لە 
پێوەندییــە کۆمەاڵیەتــی ـ سیاســییەکاندا 
بەرهەستەکی)عینی( دەرکەوتی  لەبەرئەوەی 
ی هەیە، بەکاری دەهێنیــن. بۆیە دەتوانین 
بێژین »مەودادانــان« هەوێنی »هەاڵواردن«ە. 



بــە »هەاڵواردن«  ئەگەر«مەودادانان«  بــەاڵم 
بزانین، ڕاستەوخۆ زمانمان وەک سەرچاوەی 
»بایەخدانان« لەقەڵــەم داوە و ئەمەش ڕەنگە 
دروســت نەبێت و تەنیا کەســێکی ڕادیکاڵ 

دەتوانێ وەها داوەرییەک بکات. بۆ نموونە:
ڕستەی »مەودادانان لەنێوان ....« لەگەڵ 
»هەاڵواردن لــە....« جیاوازییەکی تێدایە کە 
دەبێ لەبەرچاو بگیردرێت. ئەگەر بڵێین »شیر 
هەوێنی ســەرەکیی ماستە« ئەمە بەو مانایە 
نییە کە »شیر هەمان ماستە!« پێویستە ئەمە 

زیاتر ڕوون بکەمەوە.
جێگۆڕکێی مانایی، لەگەڵ خۆیدا بارێکی 
مانایی دەهێنێت کە جیاوازە لەو مانایانەی کە 
ئێمە دەتوانین لێوەی هەڵکڕێنین. بارکردنی 
مانا پرۆســەیەکی ئەنقەستە کە هەندێ جار 
»گشتگیرکردن«  و  گشتگیرکردنە  مەبەستی 
ســەپاندنی جۆرێــک لــە »داوەری«یــە و 
داوەرییی مانایی، دەبێتــە مایەی نرخاندنی 
ڕەوشــتی نەک تەنیا لەبەرئــەوەی خودی 
مانای وشــە هەڵگریەتی، بەڵکوو بە مانایەک 
بارکــراوە کە پێــش زمینــەی داوەرییەکە 
کە بەئەنقەســت، بە تەمای ماناگۆڕکێیەکە 
لــە پێناو دانانی مانایەکــی ڕاڤەیی لە جێی 
مانایەکــی بنجی. دیارە »مانای بنجی« خۆی 
مانایەکــی ڕاڤەیییە و ماناگۆڕکێی ئەم مانایە 
دەتوانین بە »ڕاڤەی ڕاڤەکان« لەقەڵەم بدەین 
بەراوەژووکردنەوە  مەبەســتمان  دەکرێ  کە 
یــان گۆڕینی«ڕێککەوتنێکــی مانایی« بێت. 
واتە »ئانارشیست« یان »فێمێنیست« دەتوانێ 
مانا هیرارشییەکانی دەوڵەت وەها بخاتەڕوو 
کە گوایە ســیخناخن بە »ســتەم«. لەگەڵ 
ئــەوەی »پێشــداوەری« و »داوەری« دەکرێ 
»ســتەم« لەگەڵ خۆیاندا بهێنــن، بەاڵم بە 
هیچ شــێوەیەک ناتوانین دەستەبەری ئەوە 
بکەین کە لە دەرەوە و نێوەوەی »هیرارشی«، 
»ستەم« بسڕینەوە، چونکە ناتوانین »داوەری« 
نەکەین، هەڵبەت »ســڕینەوەی ســتەم« ـ 
بەگوێــرەی هێرمێنۆتیکی گادامێر ـ مەحاڵە 

و ئەگەر مەبەستمان ئەوە بێت جێگرەوەکانی 
»دادپەروەری«  دەتوانــن  دەوڵــەت  دیکەی 
وەدی بهێنــن، دەبێ پێش هەموو شــتێک 
ئەو »هیرارشیی مانایی«یە کە گوایە هەوێنی 
ستەم و ستەمکارییە بسڕنەوە؛ پرسیارێک کە 
دێتە پێش ئەمەیە: چ دەســەاڵتێک دەتوانێ 

بە بێ هیرارشی لە ئارادا بێت؟ 
دەگەڕێینەوە بۆ شــیکردنەوەی ماناکانی 

»مەودادانان« و » هەاڵواردن«. 
خاڵی هاوبەشــی نێــوان »مەودادانان« و 
»هەاڵواردن« بریتییە لە »جیاکردنەوە«. مەودا 
هەمیشــە هەیە، بەشــێوەیەکی سروشــتی 
وەک دیاردە بەرچاو دەکەوێت. بە بێ مەودا 
هیچ شــتێک ناناســرێتەوە و ئامانجمان لە 
»مەودادانان« جیاکردنەوەیە لەپێناو ناسیندا. 
جیاوازییەکان لە بیچم، قەبارە، بارســتایی، 
گەوشــین)خصوصیت(...هتد لە مەوداداناندا 
دەبینرێــن و دەرفەتی یەکســان هەیە کە 
هەموویان ببینین، بەو شــێوەیەی کە هەن؛ 

بە بێ ئەوەی بیاننرخێنین. 
و  »مەودادانــان«  هاوبەشــی  خاڵــی 
»هــەاڵواردن« جیاکردنەوەیە. بەاڵم مانایەک 
کە لــە هــەاڵواردن )هەڵبــواردن(دا هەیە 
لــە مانای جیاکردنــەوە واوەتــرە. ئامانجی 
»هــەاڵواردن« ناســین نییــە، ئــەو کەس 
یان شــتەی هەڵمان بــواردووە، لەبارەیەوە 
نرخاندوومانــە.  »داوەری«مــان کــردووە و 
لــە »هــەاڵواردن«دا »هەڵبژاردن«هەیە و لە 
مەوداداناندا »داوەری« و »هەڵبژاردن« نییە. لە 
نەبێت،  »جیاکردنەوە«  ئەگەر  »مەودادانان«دا 
»ناســین« و »ناســینەوە« ناڕەخسێن. ئەگەر 
ئێمە »جیاکردنەوە« بکەین بە خاڵی هاوبەش 
بــۆ ســەپاندنی لۆژیکی »هاوواتایــی«، ئەمە 
»بارکردنی مانایی«یە و ترازاندنی بەســتێنە. 
جا ئەگەر ئێمە بمانــەوێ تەنیا لەبەرئەوەی 
»هەقیقــەت«، »هێژایەتی«، »دادپەروەری« لە 
چوارچێوەی«هیرارشــی«دا نەهێڵین و بڵێین 
ئەم مانایانە دەکرێ لە دەرەوەی »هیرارشی«دا 
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مانایان هەبێت، وەک ئەوەیە مانای »هێز« و 
»دەسەاڵت«مان چەواشە کردبێ. چونکە ئەم 
مانا میتافیزیکییانە، تەنیا لە »هیرارشــی«دا 
سیســتەمێکی نرخاندنی ڕەوشــتی بەرهەم 
دەهێنن. پرسیارەکە ئەمەیە: ئاخۆ ئانارشیست 
بە داڕماندنی ئەم هیرارشییە چ سیستەمێکی 

نرخاندنی ڕەوشتی بەرهەم دەهێنێت کە؛
کــە  هەبێــت  شــیرازەیەک  یەکــەم: 
هیرارشیی نەبێت و سیستەمێکی نرخاندنی 
ڕەوشتییشی تێدا بگونجێنین و بتوانین ناوی 

سیستەمی لێ بنێین.
دووەم: چــۆن دەتوانیــن ڕەوایــی بــە 
سیســتەمێک بدەیــن کە بــۆ بەدیهێنانی 
دادپەروەری، تێکڕای ئەو مانایانەی بارگاوی 
بە »هەاڵواردن« و »ســتەم«ن و بەشــێکیان 
»ڕەگەز«ین، بەراوەژوو بکاتەوە و شیرازەیەکی 
زمانی پێکەوە بنێت کە بەدەر لەو هیرارشییە 
بێت کە تێیدا هەزاران ساڵە پێوەندییەکانی 

هێز لەنێو زماندا بنجی بەستووە.
ئەمانــە نموونەی ئــەو کێشــانەن کە 
ئانارشیســتی لــە جیگۆڕکێی  جیهانبینیی 
ماناکاندا - کە هەڵگری نرخاندنی ڕەوشتین 
و زەینی مێژووییی مرۆڤ خووی پێوەگرتوون 
و هیرارشــیی دەوڵــەت لــە دەســتوور و 
یاســاکانیدا پێناســەی کــردوون – دەبێ 
سەرلەنوێ دایانبڕێژێتەوە. من پێموایە ئەمە 
کە ئانارشیســتەکان نەیانتوانــی لە بەرانبەر 
ماناســازییەکی  دەوڵــەت«دا  »هیرارشــیی 
هاوتەریب بکــەن کە بتوانــێ فەرهەنگ و 
ژیاری مرۆیی و گەالنی چەوساوەی دەستی 
دەوڵەت ڕزگار بکات! دەگەڕێتەوە بۆ ئەوەی 
کە سیستەمی هێژمۆنیکی ماناسازیی زمان، 
ناتوانێ بــە بێ میکانیزمی »هــەاڵواردن« و 
»هیرارشــی« جیهانێکی دیکــە وێنا بکات و 

ڕەمزپەڕژان و نیشانەناسیی بۆ بکات.

)Feminism(فێمێنیزم
بزووتنەوەیەکە کــە خوازیاری  فێمێنیــزم، 

یەکســانیی ژن و پیاو لە بوارە هەمەچەشنە 
و  ئابــووری  کۆمەاڵیەتــی،  فەرهەنگــی، 
سیاســییەکان بووە و خوازیاری لەنێوچوونی 
هــەر جۆرە »هــەاڵواردن«، سووکســاری و 

سووکایەتی بە ژنان لە کۆمەڵگەدایە.
بزووتنــەوەی نــوێ و ڕوو لە گەشــەی 
الیەنگــری لــە مافەکانــی ژنان لــە ڕەوتە 
فێمێنیستییەکانی دەیەی 1960ی ئامریکای 
کەرتی باکوور ڕەگی داکوتاوە. هەڵبەت پێش 
ئەوەش، دەتوانی لــە بەرهەمەکانی هەندێ 
لــە نووســەران و تیۆریپەڕژێنانــدا، بەریانە 
فێمێنیســتییەکان بەدی بکەی. کەسانێکی 
»ئەلکســاندرا کۆلڤنتــای« )1872 ـ  وەک 
1952( بەلشــەڤیکی ڕووســی، کە تیۆریی 
»فێمێنیزمی پرۆلێتاری«ی لە پاش شۆڕشی 
ئۆکتۆبەری 1917 لە ڕووسیا هێنایە کایەوە 
و داوای ڕزگاریــی ژنانــی لــە کۆتوبەندی 
ســەپێنراوی پیاوان کرد. ئەو بە نووســینی 
کتێبی »ئەڤینی سوور« داوای هەڵوەشانەوەی 
هاوســەرێتی و خێزانــی کــرد. کۆلڤنتای 
ڕزگاریی ژنانی لە گرەوی شۆڕشی پرۆلێتاریدا 
دەزانی و لەو باوەڕەدا بوو کە پاش شــۆڕش 
دەبێ »شۆڕشێکی ڕەگەزی« بێتە ئاراوە. ئەم 
پەڕگیری  بیروبۆچوونی  ڕەگەمای  بیروباوەڕە 
فێمێنیســتیی پێوە دیارە کــە لە بوارەکانی 
دیکەی وەک »ڕەخنەی فێمێنیستیی زمان« 

کە بابەتی وتارەکەمانە ڕەنگی داوەتەوە. 
دیــاردەی ڕەگەزێتــی هەم لــە الیەن 
زمانناسانی فێمێنیســت و هەم زمانناسانی 
دەرەوەی ئــەم ڕەوتە هەمیشــە یەکێک لە 
باسوخواســە گەرمەکانە. توێژینەوە لەبارەی 
بندەســتیی ژنان لــە قوژبنەکانــی زمان، 
شــرۆڤە و بەرەوڕووبوونەوەی کەڵکەڵەی ئەم 
زمانناســانەیە. ئەمە کە بۆچی »هەاڵواردنی 
ڕەگەزی« هەیە و بۆ بــەو تۆخییە لە زماندا 
ئێســتاش  تا  ڕەنگ دەداتەوە، پرســیارێکە 
بــە تەواوەتــی هەمــوو الیەنەکانــی واڵم 
نەدراونەتــەوە. وەک بڵێی »هــەاڵواردن« لە 



ڕۆحی زماندایە و پێوەندییە هێژمۆنیکەکانی 
»سەردەست« و »بندەست« لە ڕایەڵ و تەونە 
بینراو و نەبینراوەکانی داڕشــتەی »بکەری ـ 

بەرکاری«دا وەشێراوە.
پێگەی زانستیی بابەتی زمان و ڕەگەزێتی 
لە لقی زانستیی زمانناسیی کۆمەاڵیەتیدایە. 
ئەم توێژینەوانە لە ســەدەی حەڤدەیەمەوە 
دەستیان پێ کردووە و هەندێ گێڕانەوە لەم 

بارەیەوە هەن.
لە هەنــدێ زمانی گەالنــی خۆواڵتیدا 
هەنــدێ شــێوەی بەکارهێنانی وشــەیی و 
دەستەواژەیی هەن کە تایبەت بە بەکارهێنانی 
یەکێک لە ڕەگەزەکانن. »پیاوان« هەندێ وشە 
و دەســتەواژە بەکار دەهێنن کە هەرچەند 
»ژنــان« لــە ماناکانیان تێدەگــەن، لەگەڵ 
ئەوەشــدا هیچکات دەریاننابــڕن. هەروەها 
هەندێ پەیڤی ژنانەش لە زماندا ئاخنراون کە 
پیاوان ڕێگە بە خۆیان نادەن ئەو وشانە بەکار 
بهێنن. ئەم »هەاڵواردن«ە خۆڕســکە، ڕەنگە 
لە الیەن زۆرینەی خەڵکەوە بە »خۆڕســک« 
لێک بدرێتەوە، بەاڵم فێمێنیستەکان ئەمە بە 
»خۆڕسک« نازانن و بە پێچەوانەوە پێوەندییە 
ڕەگەزییە ســەرکوتکەرەکان، بە سەرچاوەی 

ئەم هەاڵواردنە دەزانن.

ناساندنیسێتیۆری
1.تیۆرییکەمایەسی

نوێنــەری ســەرەکیی ئەم تیۆرییــە »ڕۆبن 
لکۆف«ە. ئــەو لە کتێبی »زمــان و پێگەی 
ژنــان« جیاوازیی زمانیی نێوان ژن و پیاو بە 
گەواهێک بۆ پێگــەی نزمتری ژنان دەزانێ. 
ئەو جیاوازییە زمانییەکان لە دوو ڕەهەندی 
بەکارهێنانــی ژنــان لە زمان و سروشــتی 
ڕەگەزێتیــی زمان، تاوتــوێ دەکات. ئەو لە 
ڕەهەندی یەکەمــدا بەرەنجامگیری دەکات 
قسەوباسی ژنان لەمەڕ بابەتگەلی ڕواڵەتی و 
سواوە و قسەوباسیان لەمەڕ هۆگریی خۆیانە 
و دەربڕینــی کاردانەوەیەکــی ســۆزەکی و 

کەسییە لەمەڕ بابەتێکی دیاریکراو. هەڵبەت 
ئەمــە سروشــتی ژنان نییە و پــەروەردەی 

نێرساالرانەی کۆمەڵگەیە.
لە ڕەهەندی دووەمــدا پاش هێنانەوەی 
هەندێ بەڵگە وەهــا بەرەنجامگیری دەکات 
کــە پیاوان بــە کارێک کە لــە کۆمەڵگەدا 
دەیکەن دەناســرێنەوە و ژنانیش بەگوێرەی 

پێوەندییان لەگەڵ پیاوان.
لە دیدی لکۆفەوە جیاوازییە زمانییەکان 
نیشانەی نەخۆشین نەک هۆیەکەیان. بە بڕوای 
ئەو و هاوبیرەکانی تا ئــەو کاتەی کۆمەڵگە 
تووشــی ڕەگەزێتیگراوی)جنسیت زدگی(یە 
چاکســازیی زمانی بێمانایە. نموونەیەک لە 
بەرهەمهێنانــەوەی ماناگەلــی ڕەگەزێتییانە 
 Chairperson زاراوەگەلـــــــــــی وەک
]ســەرۆک، ڕاژوور[ە. وشانێکی لەم جۆرە بۆ 
دوورکەوتنەوە لە ڕەگەزێتیگراوی لە بەرانبەر 
وشانێکی وەک chairman داڕێژران. جێی 
ســەرنجە کە هــەرکات مەبەســت نێرینە 
 chairman بووبێت ڕاگەیاندنــەکان پەیڤی
و ئەگەر مەبەســت مێینەش بووبێت پەیڤی 

Chairperson یان بەکارهێناوە.

2.تیۆرییزاڵبوون
»دیل ســپێندێر« فێمێنیســتی ڕادیکاڵ لە 
کتێبی »زمانی دەســکردی پیاو« لە ســاڵی 
1980 هەندێ ڕەخنەی لە لکۆف گرت. ئەو 
بە خستنەڕووی خشتەیەک نیشانی دا دژی 
جیاوازییە زمانییەکانی ژنان و پیاوانە. چونکە 
لەم توێژینەوانەدا پێشگریمانە ڕەگەزییەکان 
بوونەتە چاوبەستی لکۆف. پیاوان زمانێکیان 
داهێناوە کە لە ســۆنگەی دیــدی ئەوانەوە 
مانــادار بووە، بەو مانایەی جیهان بەگوێرەی 
گۆشــەنیگای پیاوانەوە مانادار کراوە و ژنان 
ناچار کــراون پەیڕەوی لــە ڕێککەوتنێکی 
مانایی بکەن کە بەســەریاندا ســەپێنراوە. 
تەنانــەت ناچــارن ســەرەڕای جیاوازیــی 
هەســتەکانیان، هەڵچوونە سۆزەکییەکانیان 
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بــە زمانێک دەرببڕن کە ناتوانێ مێینەبوونی 
ئــەوان دەرببــڕێ. یەکێــک لــەو نموونانە 
ژنانەیە  ئەزموونێکی  ئەمە  وشــەی«دایک«ە؛ 
کە پیاو ناوی لێناوە. مانایەکی سەرەتایی کە 
لەم وشەیەوە بەرگوێ دەکەوێت ڕەزامەندی 
و شــادمانیی ژنانەیە، بەاڵم زۆرێک لە ژنان 
وەهــا ئەزموونێکیان لــە دایکایەتی نییە و 
لەبەرئەوەی ئەزموونــی ئەوان لەگەڵ مانای 
پیاوانــەی دایکایەتیــدا ناگونجێ، تووشــی 
هەستکردن بە ناشایستەیی و وڕی و کاسی 

دەبن.
»ســپێندێر« جەخــت لەســەر گۆڕینی 
ماناگەلی دەسکردی پیاو دەکات و پێشنیار 
دەکات ژنــان لە هەندێ دەســتە و گرۆی 
بردنەســەری ئاســتی وشــیاریدا بەشداری 
بکــەن بۆ ئــەوەی ناوی نوێــی پۆزەتیڤ بۆ 
ئەزموونەکانی خۆیــان دابهێنن. نموونەیەک 
لە وشانی ژنتەوەر کە بە وەها وشیارییەکەوە 
 androcentric، داڕێــژراون بریتیــن لــە
 sexual harassment ،patriarchal،

. chauvinism
بــەاڵم بــە بۆچوونــی من، ماناســازی 
ڕێککەوتنێکی گرۆ و دەستەیەکی دیاریکراو 
نییە، دەکــرێ گرۆیەکی کۆمەاڵیەتی زمانی 
خــۆی دابهێنێــت، بەاڵم بەبــێ جێکەوتی 
ئاماژەییــی مانا لــە بەســتێنی هەمەکیی 
فەرهەنگــدا، ئــەو مانایانە ناتوانــن لۆژیکی 
گشــتیی »بارکردنی مانایی« بگۆڕن، مەگەر 
ئــەوەی کۆمەڵگە ئەو سیســتەمە ئاماژەییە 
پەســند بکات کە گرۆیەکــی ڕەگەزی یان 
ئیتنیکــی و ... هتد دەیخەنە نێو شــێوازی 

ڕەمزپەڕژان)کۆدینگ(ی زمانەوە. 

3.تیۆرییجیاوازی
»دیۆرال تنێن« لە کتێبی »تۆ تەنیا تێناگەی!« 
بە پەســند کردنی جیاوازییەکانی ئاخاوتن 
لەنێو ژنان و پیاواندا ئەمە نەک بە بندەستیی 
ژنــان بەڵکــوو بــە بەرەنجامــی زاڵبوونی 

هەمەالیەنەی پیــاوان لە کۆمەڵگەدا دەزانێ 
کە هەڵبەت نیازی پێشوەختەی لە پشتەوە 
نییــە. ژنــان و پیاوان، دوو شــێوازی تەواو 
جیــاوازی ئاخاوتنیان هەیــە کە هەردووک 
شێواز هورمێکی یەکسانیان هەیە. لە دیدی 
ئەوەوە کوڕان و کچان لە دوو دنیای جیاوازی 
گەشەی وشەکاندا گەشە دەکەن و جیاوازیی 
شێوەی ژیانی ژنان و پیاوان ئەو جیاوازییانەن 
کە لــە هەمــوو فەرهەنگێکــدا دەبینرێن. 
هەرچەند دەکرێ ئەمە بەدحاڵیبوون دروست 
بکات. بە بۆچوونی »تێنن« فێربوونی شێوازە 
زمانییەکانــی هــەردووک ڕەگــەز دەتوانێ 
بەشێکی زۆر لە ئاریشەکانی پێوەندیی نێوان 
دوو ڕەگەز بڕەوێنێتەوە. بەرهەمانێکی وەک 
»پیاوانــی مەریخــی و ژنانی ڤینۆســی« لە 
نووســینی »جۆن گرەی« کاریگەریی لەسەر 

گرتنەبەری وەها ڕوانگەیەک هەبووە]3[. 
زمانناســان لــە توێژینەوەکانیاندا بۆیان 
دەرکەوتــووە کە بەکارهێنانــی زمانی الی 
ژنان – النیکەم لە ئاخاوتن لەنێو کۆمەڵگەدا 
– تایبەتمەندییەکانــی جیاوازن. ژنان زیاتر 
پێکهاتە کۆنتر و باوەکان لە بونیادی ڕستەدا 
بەکار دەهێنن و پەتیتر و ڕێزدارانەتر دەدوێن 
و لە گۆکردنی وشەکاندا، زیاتر لە پیاوان ڤاچ 
بەکار  پێوەرمەند)ســتاندارد(ەکان  )فۆنیم(ە 

دەهێنن.
 لە ڕێزمانی هەندێ زماندا، بە شێوەیەک 
لــە شــێوەکان »مێینەیــی« و »نێرینەیی« 
دەستنیشــان کراون؛ ئەم دەستنیشانکردنە 
بمانــەوێ یــان نــا دەتوانین بــە جۆرێک 
لە »هــەاڵواردن« لەقەڵەمــی بدەین. بەاڵم 
پرســیاری ســەرەکی ئەوەیــە کــە ئاخۆ 
»فێمێنیســت« چۆن لەمە دەڕوانێت؟ گەلۆ 
دەکرێ ئــەم »هەاڵواردن«ە بســڕینەوە یان 
دەبێ بەشــێوەیەکی دیکە ڕاڤەی بکەین. لە 
هەندێ زماندا جێنــاوەکان هەڵگری »باری 
ڕەگــەزی«ن و هەندێ زمانیــش ئەم »باری 
ڕەگەزی«یەیــان نییە. بــۆ نموونە لە زمانی 



کوردیدا بە گوێرەی دیالکتەکانی، نیشــانەی 
مێینەیــی و نێرینەیی بە ڕێژەی زۆروکەمی 
هەیە، وەک »هەورامی« و کرمانجیی ژووروو« 
و لــە کرمانجیــی نێوەراستیشــدا تەنیا لە 
»بانگکردن«دا دەردەکەوێ وەک » هۆ کچێ« 
ـ )ێ( مێینــە ـ و »هۆ کوڕە« )ە( نێرینە ـ . 
زمانی عەرەبی« پڕە لەم جیاوازییە ڕەگەزییانە 
و ئــەوە لەکاتێکدایــە کە »زمانی فارســی« 
دەتوانیــن بەدڵنیاییەوە بڵێین ئەم جیاوازییە 
ڕەگەزییەی لە جێناوی ڕێزمانیدا نییە. زمانە 
»ئینگلیــزی« و  ئەورووپایییەکانیــش وەک 
»فەرەنسی« و »ئاڵمانی«یش هەمان دیاردەیان 
بە ڕێژەی جیاواز تێدایــە؛ زمانانی دیکەش 
هەن کــە بەدەر لەم ڕێســایانە نین. ئەگەر 
ئەم »هــەاڵواردن«ە ڕێزمانییانە ببنە مایەی 
»هەاڵواردن لە مافدا« و کێشە لە »یاساکانی 
باری کەســیەتی« دروســت بکــەن، ڕەنگە 
ســڕینەوەی ئەم جیاوازییانــە بتوانێ ببێتە 
مایەی ڕەنگدانەوەی یەکســانی لە بەرانبەر 
یاســادا! دیارە ئەمە جۆرێک لــە ماخۆالنی 
وەک شەڕفرۆشــتن  کە  سەیروســەمەرەیە 
بــە زمــان دێتەبەرچــاو. بەڵگەهێنانەوەی 
دیکە دەکــرێ ئەمە بێت کەســانێک بڵێن 
زمــان هەڵگری نیشــانە فەرهەنگییەکانە و 
ئاوەزمەندیــی زمــان هەمــان ئاوەزمەندیی 
نێو فەرهەنگە. واتــە »هەاڵواردنی ڕێزمانی« 
ڕەنگدانەوەی »هــەاڵواردن لە هزردا«یە. ئەم 
بۆچوونــە لــە ڕوانینی یەکەمــدا لۆژیکی و 
مایەی هەڵوەســتەکردنە؛ ئەگەر ئەمە پێوەر 
بێت دەتوانیــن بڵێین بەگوێــرەی تیۆریی 
ماناکێشــەکێ و دیالکتیکی زەین و زمان لە 
بەشێوەیەکی  دەشــێ  فەرهەنگدا  بەستێنی 
ڕێژەیی و ســنووردار ئەمە ڕاست بێت، بەاڵم 
بەشــێوەیەکی ڕەها وا نییــە. هەرچەند ڕەوا 
نییە پرســیار بە پرســیار واڵم بدەینەوە، بۆ 
ڕێگاکــە و دوورکەوتنەوە  کورتکردنــەوەی 
لە درێژدادڕی دەپرســین ئەو زمانانەی کە 
نیشــانە یان جێناوی ڕەگەزنیشــانیان تێدا 

نییە، دەکرێ هەاڵواردنــی ڕەگەزییان تێدا 
نەبێت؟!

بەدڵنیاییەوە بەرەنجامێکی ئەوتۆ لە واڵمی 
گریمانکراوی ئەم پرســیارە دەست ناکەوێ. 
بــەاڵم ئەگەر بڵێین »لۆژیکی جوانیناســانە« 
لــەم ڕەگەزێتیی زمانەدا هەیــە کە پەل بۆ 
لۆژیکی دیاردەناســانەش دەهــاوێ، بواری 
پێشداوەرییەکان کەمتر دەبێتەوە. ئەگەر من 
بڵێم لۆژیکی دیاردەیی و سەرسامی بەرانبەر 
بە جوانی دەکرێ دەسمایەی تێگەیشتنەکە 
بێــت؛ بۆ نموونە: بۆچــی دەبێ »ێ« بلکێت 
بە »کــچ« )کچێ( یــان »گوڵ«)گوڵێ( وە و 
زایەڵــەدار بێت و فۆنیمــی »ە« لە »کوڕە«دا 
هەندە بەربەســتکەر بێت! ئەم »هەاڵواردن«ە 
دوو ئامانجــی هەن: یەکــەم جیاکردنەوە و 
ناساندنی ڕەگەز، دووەم الیەنی جوانیناسانە. 
وێنــای »زبری« و »ناســکی« و پرۆســەی 
وەپاڵدان لە »مێینەیی« و »نێرینەیی« دیوێکی 
جوانیناسانەیان هەیە. بۆ نموونە لە کوردیدا 
ڕووبەری سروشــت فراوانە و لــە ناولێنانی 
»کوڕان« و »کچــان«دا »چیا« دەتوانین وەک 
سەرچەشنێک لەبەرچاو بگرین بەوەی کە لە 
بنار و نسار بۆ ســەرەوە ناوەکان »نێرینە«ن؛ 
وەک: چیــا، ئــاران، کۆســار، ڕەوەز... و لە 
بنار و نســار بۆ داوێنەکان نــاوەکان دەبنە 
»مێینــە« چنــار و گوڵ و چنــوور و چرۆ... 
هتد. خۆ ئەگەر کەسێک بڵێت چ لە وشەی 
»کوێســتان« وەک ناوێکــی مێینە دەکەن، 
دەردەکــەوێ.  داوەرییەکــە  ڕێژەییبوونــی 
بۆیە من لەو باوەڕەدام وێنای جوانیناســانە 
و گیرســانەوەی نــاو لەســەر »مێینەیی« و 
»نێرینەیی« بە شــێوەیەکی متبوو لە دیدی 
جوانیناســانەدا جێی خۆش کــردووە و ئەم 
ڕەخنە پەڕگیرانەیە بۆ مێژووی »پیاوساالری« 
لە زماندا ڕەنگە ســەرنجڕاکێش و هەڵخڕێن 
بێت بــەاڵم داوەرییەکی زانســتی نییە کە 
بتوانین هیوای ڕاڤەیەکی دروســتی لەسەر 
هەڵبچنین. تەنانەت ئەگەر ئەم ڕاڤەیە ڕاست 
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نەبێت، الیەنی بەرانبەرمان ناتوانێ ڕاســتیی 
بۆچوونەکــەی لەم بارەوە بســەلمێنێ. واتە 
ڕەتکردنــەوەی بۆچوونەکــەی من بە مانای 
نییە. چونکە  بەرانبەر  سەلمێنرانی بۆچوونی 
ئاخێزگەکانی دەستنیشــانکردنی »مێینەیی« 
و »نێرینە«یی بــە بڕوای من هەموو جارێک 
چاوی لە لۆژیکی »بندەستی« و »سەردەستی« 
نییە، النیکەم لە ڕووبەری زمانی سروشتیدا 
دید و هەستی جوانیناسانە و تا ڕادەیەکیش 
ئیرۆتیک دەور دەگێڕێ، بەاڵم دەبێ ئاگادار 
بین دیدی ئوستوورەناســانە بۆ سروشــت و 
دوابــەدوای ئەوە دینی سروشــتی و دینی 
داوەریی  لــە  پــڕن  سرووشــکرد)وحیانی( 
ڕەوشــتی کە ئەمە ئەو شتەیە کە بەگوێرەی 
کارکردی مانایی، وشە لە بەستێن دەترازێنێ 
و بارێکی بەسەردا دەسەپێنێ کە لەم بارەوە 
ڕەخنەی فێمێنیستی بڕشتی زیاتری هەیە. 

ڕەگەزییەکەموڕەگەزیدووەم
لــەم جــۆرە دەســتەواژانەدا جۆرێکی زەق 
لــە »هــەاڵواردن« دەبینرێ کــە ماناکەی 
مانایەکــی  و  نییــە  فەرهەنگی)قاموســی( 
بارکراو هەڵدەگرێت کە مەبەستی نرخاندنی 
جۆرێک لە »پێشــبارێتیی بوونەکی«)اولویت 
وجودی(یە. ئەم مانــا بارکراوە پێوەندیی بە 
پێش زەمینەیەکــی زەینییەوە هەیە کە لە 
»ئوســتوورەی ئافراندن«دا وەشێراوە. نەریتی 
یەهوودی – مەســیحی و پاشــان ئیسالم، 
وەک ســێ دینی ئاســمانیی سرووشــکرد 
لە گێڕانــەوەی چیرۆکــی ئافراندنی مرۆڤدا 
نزیکایەتییــان زۆرە. ئــەم نزیکایەتییانە لە 
کەســایەتییەک بە ناوی »ئادەم« ی نێرینە و 
»حەوا«ی مێینەدا کە وەک یەکەم مرۆڤەکان 
لە بەهەشــت هەڵداشــتراون و لــە زەویدا 
گیرساونەتەوە دەردەکەون. »ئادەم« بۆ مرۆڤی 
یەکەمە. بۆ ســەرەتا »نێرینە« دەخوڵقێنرێ 
و هەســتی تەنیایــی وەک ئامیبــا لەتێکی 
مێینەی بۆ دروست دەکات و بە گێڕانەوەی 

یەهوودی لە پەراســووی ڕاســتی ئادەمەوە 
دەئافرێت. »حەوا« بە شەیتان هەڵدەخڕێنرێ 
و »ئادەم«یــش بــە »حــەوا«! بەکارهێنانی 
دەستەواژەی« ڕەگەزی دووەم« بۆ ژن، وەک 
ســەرچاوەی زایەندەیی و وەچەخستنەوە و 
هەڵگــری ئاولەمەی مرۆڤ)جنین انســان(، 
لێکەوتــەی زەینــی و هزریــی گــەورەی 
لــێ کەوتووەتــەوە و ئەم چەمکــە پڕە لە 
هەاڵواردنی نــاڕەوا و نالۆژیکی! هەڵبەت لە 
جیهانی بەدەرکاتیی ئایین و ئوستوورەدا کە 
»کەتوار«ی جیهانی مــاددی ناکرێتە پێوەر، 
ئەمە دەشێ ڕوو بدات؛ هەر بەو شێوەی کە 
»زەرڤان« خواوەندی کات)زەمان( بە »ئەهوورا 
و ئەهریمەن«دوو گیان دەبێت، بەو شێوەیەش 
دەکرێ لە زەینی میتافیزیکی و ئوستوورەییدا 
»نێرایەتی« هەنتەشــی »مێینەیی« بسڕێتەوە 
و ئەم دەســتەواژەیەی »ڕەگەزی دووەم« لە 
دایک ببێ کە بە شێوەیەکی »ناخودئاگا«ش 
لە زەینی سیکۆالریزەی مودێڕنیتەشدا وەک 
چەمكێک بەکار بێت و هەمان ڕەنگدانەوەی 
ئوستوورەییی چیرۆکی ئافراندن تا سەردەمی 
ئێســتاش درێژ ببێتەوە. ئــەم میتافیزیکی 
ئەو  شــوێنپێی  هەڵگرتنــەوەی  ئاراییــە]4[ 
زناک)عالمت/Trace(انەیــە کە لە قوواڵییی 
ناخودئــاگای مێژووییمانــدا چەقیون و بەو 
شێوەیە لە خۆرئاوای سیکۆالریزەشدا ڕەنگ 
دەدەنەوە. لەو باوەڕەدام شوێنپێی چەمکەکان 
و شوێنپێی وشەکان دوو شوێنپێی جیاوازن. 
وشــە وەک یەکەیەکــی مانایــی، دیــاردە 
دەستنیشــان دەکات، بــەاڵم کاتێک مانای 
چەمکــی لە خۆیدا هەڵبگرێ، پێشــداوەری 
و داوەرییەکــی ڕەوشــتی ـ ئاوەزمەندانەش 
بە زەینەکانی داهاتوو دەبەخشــێ کە گەلێ 
جار خۆنەویســتانە و بە شێوەیەکی ئاسایی 
لــە زماندا پاتەوپــات دەبنەوە کــە پڕن لە 
»هەاڵواردن«؛ هەر بەو جۆرەی دەستەواژەی 
»ڕەگــەزی دووەم« دەتوانــێ هەڵگــری ئەو 
چەمکــە ئوســتوورەیییە بێــت و لە دەمی 



مرۆڤێکی ســیکۆالر بێتە دەرەوە. بۆ نموونە 
»ئادەمیــزاد« و »مرۆڤ« هاومانان بەاڵم یەک 
ئاخێزگەیــان نییە. ئەگەر »مــرۆڤ« هەمان 
»مرهــۆڤ« بێت )بەدەر لە هۆڤ( ئێمە تێیدا 
هەست بە ئاماژە پەنامەکییەکەی ڕەگەزێتی 
ناکەیــن، چونکە تێیــدا ڕەگەزێتــی تۆمار 
نەکراوە بەاڵم چەشنێتی تێیدا بەدیدەکرێت.
»ئادەمیزاد« زادەی ئــادەم، مرۆڤێک کە 
لە دەقــی دینیدا وەک »ڕەگــەزی یەکەم«، 
هەمــوو مرۆڤەکانی دیکــە زادەی ئەون بە 
ئــەوەی  وەک  دووەم«یشــەوە.  »ڕەگــەزی 
بڵێیــن ســیفەتی«زایەندەیی« بە ئەو بڕاوە و 
خۆیشی لە هیچ شتێکەوە نەزاوە و یەکسەر 
ستەمکاریی ئوستوورەی ئافراندن بەقووڵی لە 
زماندا - لەشــێوەی »چەمک لە وشــەدا« - 

چەقیوە و زەینی ئێمەش پێی ڕاهاتووە. 
ئەوەی کــە سەرســوڕهێنە ئەمەیە کە 
»گوناهــی یەکەم« لــە »ڕەگــەزی دووەم« 
دەوەشێتەوە کە ئەویش هەڵخڕاندنی ئادەمە 
لە الیەن حەواوە بۆ خواردنی »سێوی گوناه«. 
ئــەم قەدەخەشــکێنییەی فەرمانی یەزدانی 
دەخرێتە ئەســتۆی ڕەگەزی دووەم)حەوا( و 
ڕەگەزی یەکەم )ئادەم( وەک ســەرچاوەی 
گوناهــی یەکەم ناناســرێت. ئەگەر ئێمە بە 
بیستنی« گوناهی یەکەم«، حەوا، لە زەینماندا 
زەق ببێتــەوە، ئەمە ئــەو هەاڵواردنەیە کە 
ماناکێشەکێی ئوستوورەیەکی دینی لە زەینی 
ئێمــەدا چاندوویەتی و کاریگەری لەســەر 
داوەریکردنمــان دادەنێ و... هتد. ئەوەندەی 
کە باوەڕی ئوســتوورەیی دەتوانێ بەخێرایی 
لە زماندا جێ خۆش بکات، باوەڕی زانســتی 
بەو خێرایییە لەنێو زماندا ناچەســپێ؛ لەبەر 
ئەوەی زمان زووتر بە باوەڕە ئوستوورییەکان 
ڕاهاتووە و زانست بۆ سڕینەوەی ئەو باوەڕانە 
و نەهێشــتنیان لە زەیــن و زماندا کاتێکی 

زیاتری گەرەکە.
هەڵبەت بۆ ژیارێکی دیکە کە ئەم چیرۆکە 
چیرۆکێکی  دەتوانین  نییە،  ئوستوورەیییەی 

هاوتەریب)مــوازی(ی دیکــە بدۆزینەوە کە 
هەر ئەم هەاڵواردنــە تێیدا بەدی دەکرێت. 
بۆیە مــن لەو بڕوایەدام وشــە تا ئەوکاتەی 
دەرخەری چەمکی هەاڵواردنی ڕەوشتی یان 
دینی لە ڕەگەزێتیــدا نەبێت مافی ئەوەمان 
نییــە دادگاییــی بکەین. کەســانێک هەن 
دەڵێن بۆچی دیاردەکانیش بەسەر مێینەیی 
و نێرینەییــدا دابەش کراون، بۆ »خۆر« وەک 
نێرینــە و »مانگ« وەک مێینە لە فەرهەنگی 
ئێمەدا وێنا کراون. ئەم خوازەیە بە نیشانەی 
هەاڵواردن لەقەڵەم دەدەن. ئەمە لەکاتێکدایە 
سەرچاوەی ئوستوورەیی ـ دینیی میتراییزم 
وێنــای مێینەیــی بۆ »خــۆر« دادەنێ نەک 
نێرینە. بەاڵم کاتێک لــە لێکچواندندا »یار« 
بە »مانگ« دەچوێنرێ، زەین بۆ ئەوە دەچێ 
کە گوایە »خۆر« نێرینە«یە. ئەوە لەکاتێکدایە 
لە زمانی عەرەبیدا »شمس« مێینەیە و »قمر« 
»نێرینە«یــە. خۆ ئەگەر وا وێنا بکەین »خۆر« 
نێرینە«یــە، ئەگــەر ڕێککەوتنێکی جێگیر و 
نەگۆڕی ناولێنــان هەبێت، بۆ دەبێ »هەتاو« 
ناوی کچانە بێت! وردکردنەوەی ئەم بابەتە تا 
ئەم ئاستە زۆرتر شەڕفرۆشتنە و بەو شێوەیە 
دەبینــە هۆی ئەوە کە ئێمە ماناکانی »مەودا 

دانان« و »هەاڵواردن« تێکەڵ بکەین.
جارێــک  هەمــوو  بــاوەڕەدام  لــەو   
وێنــای جوانیناســانە و دیاردەیــی لەنێــو 
فەرهەنگەکاندا یەک جــۆر نییە و زایەڵەی 
وشــە و هەڵهێنجانی ئێمە لە دیاردەکان لە 
پرۆســەی ناولێناندا بەدەر لــەو نرخاندن و 
داوەرییە ڕەوشــتی و دینییەیە و هاوبەشیی 
دیاردە لە نێرینەیــی و مێینەییی خوازەیی 
لەنێــو زەینی ئێمەدا هــەم ڕێژەیییە و هەم 
فرەڕەهەند. دەکرێ دیاردەیەک بە دەرکەوت 
و لێکەوتەکانییــەوە، جارێکیان بە مێینەیی 
و جارێکیــان بــە نێرینەیــی دەربکەوێت، 
دەنگەواز)لحــن( و زایەڵەی دەنگ لە زەیندا 
لێکدانەوەی وێناییی جیاواز دروست دەکەن 
کە ناتوانین وەک »هەاڵواردنێکی ڕەوشتی لە 
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دەستنیشانکردنی ڕەگەزدا لێی بڕوانین.
دوایین تەوەر کە دەمەوێ وەک نیشانەی 
هەاڵواردن لێــی بدوێم وێنــای )بکەری ـ 
بەرکاری(یــە لەنێوان پیوەندیــی ڕەگەزیدا. 
یەکێک لــە هەڵە زەینییــەکان ئەمەیە کە 
لە کردەی سێکســدا »نێر« بکــەرە و »مێ« 
بــەرکار«. ئەمە دەتوانین لە تیۆریی زاڵبووندا 
جێ بکەینــەوە. زاڵبوون بەســەر مێینە لە 
کردەی سێکسدا لە ڕوانگەی »پیاو«ەوە، وەک 
نیشــانەی »هێز« ڕاڤە کراوە. ئــەم »ڕاڤە«یە 
کۆمەڵێک مانای بەسەر کۆئەندامی سێکسیی 
مێینــە و نێرینەدا بارکــردوون کە بەدەر لە 
کارکردی زیندەناســانەی ئــەو ئەندامانەن. 
بــەاڵم کاتێک »بکەر« لە کردەی سێکســدا 
وەپاڵ »نێر« بدرێت، ئاشکرایە وێنای »بەرکار« 
وەپاڵ »مــێ« دەدرێــت. لەم ســۆنگەیەوە 
»هێزی کاریگەریدانان« وەک »زاڵبوون« لێک 
دەدرێتەوە کە نرخاندنێکی پیاوساالرانە لەم 
کردەیــە زەق دەکاتەوە. هەمــوو ئەو جنێوە 
سێکسییانەی کە لە کۆمەڵگەی کوردەواریدا 
دەکەونە سەر زار، توندوتیژییەکی سێکسین 
لە دەربڕیندا کە دیســان »ڕەگەزی دووەم« 
لە زەیندا زیندوو دەکەنەوە. ئەم توندوتیژییە 
زمانییــە تەنیا لەبــەر وێنایەکی هەڵەیە کە 
دیدی میکانیکیی ســێکس لە زەینی پیاودا 
ســاویر)توهم( تەنیا  کە  ڕەخســاندوویەتی 
ە. بەاڵم ئــەو ســاویرە توانیویەتی ببێت بە 
ســتەمێک بەرانبەر بە ئافرەتان. بەندە لەبەر 
ڕەوشتی)محافظەکاری  وەپارێزیی  سروشتی 
اخالقی(م ناتوانم نموونەیەک لەو توندتیژییە 
زمانییــە سێکســییە بهێنمــەوە؛ هەڵبەت 
خوێنەر خۆی دەتوانێ ئەو نموونە بهێنێتەوە 

و لە کرۆکی بابەتەکە تێبگات.
بەکورتی وەک دوا گوتە ڕەخنەی زمانیی 
فێمێنیســتی بارگاوییە بەو پەڕاوێزکەوتنەی 
ژن لە مێژوودا کە لە پرۆسەی بەرهەمهێنانی 
ماناکاندا کەمترین بەشداریی هەبووە. وێنای 
زمان  ســەرلەبەری  زمــان  نێرســاالرانەی 

ناگرێتــەوە، هەڵبەت فێمێنیزمــی ڕادیکاڵ 
هەموو زمانی مرۆیی بە ڕەنگدانەوەی ڕەگەزی 
نێر دەزانێ و »مەودادانان« و »هەاڵواردن« بە 
یەک مانا لێک دەداتەوە. هەر وەک گوتم من 
پێم وایە ئەو بەشــەی زمان کە پێوەندیی بە 
»نرخاندنی ڕەوشتی« و دیدی ئوستوورەیی و 
چیرۆکی ئافراندن هەیە و »مێژووی پیاو« بە 
زەقی تێیدا دەبینرێ، وەک چەمک لە وشەدا، 
ئەوانــە نیشــانەی »هــەاڵواردن«ن؛ چونکە 
ئەمانە پێشداوەرییەکن کە وەک »هەقیقەت« 
خۆیان دەنوێنن و لە مەســەلەی مافەکان و 
ئەرکەکان لە چوارچێوەی یاسا و دەستووردا 
وەک قان و دەسەری پیاو بااڵدەستن. بەاڵم 
لە »مەودادانان«دا جیاکردنەوە بۆ ناســاندنە 
و لۆژیکی جوانیناســانەی ناولێنان، فەرمانی 
مێینەیــی و نێرینەییــی خوازەیی)مجازی( 
بەسەر دیاردەکاندا دەسەپێنێت کە نەگۆڕیش 
نییــە و بە ڕاڤەی جوانیناســانەی دیاردەوە 
بەندە و لــە فەرهەنگێکەوە بۆ فەرهەنگێکی 

دیکە دەگۆڕدرێت. 
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گریمانەی سەرەکیی ئەم بابەتە ئەوەیە کە، سیاسەتی 
دەروەی دەوڵەتی جۆ بایدێن وەک نوینەری ئەندێشە و 
پارادایمی ئیدەئالیسم لە پەیوەندییە نیونەتەوەیییەکاندا، 
بێگومان جیاواز دەبێت لە کردە و سیاسەتی دەرەوەی 

دەوڵەتی دۆناڵد تڕامپ، وەک نوینەری پارادایمی 
ڕێئالیسم لە پەیوەندییە نێونەتەویییەکاندا.

جیاوازییەکانی سیاسەتی دەرەوەی ئەمریکا 
لە نێوان دوو حیزبی کۆماریخواز و دێموکراتدا   

شاهۆحوسێنی
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پوختە
ستراتێژی و پالنی سیاسەتی دەرەوەی ئەمریکا 
لــە ســەردەمی دوو حیزبــی کۆماریخــواز و 
دێمۆکراتدا بێگومان جیاوازیی هەیە، هەرچەند 
مەبەســت و کاکڵی گەوهەری هەر دوو حیزب 
وەدەســت هێنانی النــی زۆری بەرژەوەندی، 
پەرە و پاراســتنی هێژمۆنی ئەمریکایە، بەاڵم 
شــێواز و مێتۆدەکانــی ئــەو دوو حیزبە کە 
هەر کام نوێنــەری پارادایمێکیــن جیاوازیی 
هەیــە. کۆماریخوازەکان نوینــەری پارادایمی 
ڕێئالیسمن، بەگشــتی دوو توخمی سەرەکیی 
ڕیئالیســم لە پەیوەندییــە نێونەتەوەییەکاندا 
بریتیــن لە: دەوڵــەت تەوەری و دەســەاڵت 
تەوەرەی. گرینگیی دەسەاڵت تا ئەو جێیەیە کە 
ڕیئالیستەکان، دەسەاڵت بە بنەمای سەرەکیی 
پەیوەندییە کۆمەاڵیەتییەکان پێناســە دەکەن. 
ئەوە لەکاتێکدایــە کە دێموکڕاتەکان نوینەری 
پارادایمی ئیدەئالیســمن، بنەمای ســەرەکیی 
ئەو پارادایمە ئاشــتەوایی و بــاوەڕ بە دەوری 
کۆڕ و کۆمەڵە ناحکوومــی و مەدەنییەکانە لە 
نێونەتەوەییەکانــدا. بەو پێیەش  پەیوەندییــە 
دێموکڕاســی و مافــی مــرۆڤ دوو ڕەهەندی 
سەرەکیی ســتراتێژیی سیاســەتی دەرەوەی 
دێموکڕاتەکانن، کە بۆ کورد وەک نەتەوەیەکی 
بێ دەوڵەت کــە کۆڕگێڕێکی حقوقیی نیزامی 
نێونەتەوەیی نییە دەتوانێ جێگای سەرنج بێت.

وشەسەرەکییەکان
گۆشـــــــــەگیری،  دەرەوە،  ســــیاسەتی 
ئیدەئالیســم،  ڕیئالیســم،  نێونەتەوەییخوازی، 

ویلسۆنیسم.

پێشەکی
بێگومــان سیاســەتی دەرەوە گرینگتریــن و 
بنەڕەتیترین ڕەهەندی کردەوەی نێونەتەوەییی 
هــەر واڵتێکە لە نیزامی نێونەتەوەییدا، بەهۆی 
ئەوە کە بەســتێنی وێکهەڵکردنــی پارادایم و 
کردەیە، بەجۆرێ کە هەر گوتار و ئایدیایەکی 

کە دەسەاڵت بەدەستەوە دەگرێت، لە دەالقەی 
فۆرماسیونی مەعریفیی خۆیڕا و بە پێناسەیەک 
کە لــە خۆی و لە ئەویتــر هەیەتی، فۆڕمێک 
و شــێوازێک کردە لە خۆی نیشــان دەدات. 
هەر لەســەر ئــەم بنەمایەش لە سیاســەتی 
دەرەوەدا کردەگەلێک لە چوراچێوەی ڕێکاری 
نەتەوەییــدا بۆ دەســتەبەرکردنی النی زۆری 
دەکات،  ڕەچاو  نەتەوەیییــەکان  بەرژەوەندییە 
هەر بۆیەش سیاسەتی دەرەوە وەک ستراتێژی 
یا کۆگشــتییەک کردەی لەپێشدا کاربۆکراو و 
گەاڵڵەکراو، بە مەبەســەتی دەســت بە ئامانج 
ڕاگەیشــتن لە ژینگەی نێونەتەوەییدا پێناسە 

دەکەن. 
سیاســەتی دەرەوە بەگشــتی کــردەوەی 
واڵتێک وەســف دەکات کــە بەردەنگی ئەو، 
واڵتانی تر یان ڕیکخراوە نێو نەتەوەیییەکانن. لە 
ڕووانگەی تیۆرییەوە سیاســەتی دەرەوە بریتیە 
لە پرۆســەی وێکهەڵکردن، کە لەودا واڵتێک 
هەوڵ دەدات ئامانج و خواستە بنەڕەتییەکانی، 
لە کێبڕکێ لەگەڵ واڵتانی دیکەدا، مســۆگەر 
 Hartmann, 2001:) .بکات و وەدەستیان بهێنێت
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سیاســەتی دەرەوەی هــەر واڵتێک لەژێر 
کارتێکەریــی هۆکارگەلێکی زۆردایە، بەباوەڕی 
کارتێکــەر  هۆکارەکانــی  ڕێئالیســتەکان، 
لەسەر سیاســەتی دەرەوە بریتین لە: پێگەی 
ڕێژەی  جوغرافیایی، سەرچاوە سروشتییەکان، 
پسپۆران، دۆخی سەربازی، پێگە و هەلومەرجی 
ئابووری و ڕێژەی زانســت و پێگەیشــتوییی 
دانیشــتوانی شــوێندانەر. هەرچەنــد لەپاش 
شۆڕشــی پیشــەیی و ئاڵوگۆڕ لە فۆڕم، شێواز 
و کەرەســتەی بەرهەمهێنــان، وزە دەورێکی 
کارتێکەر و دیاریکەری لە سیاسەتی دەرەوەدا 
پەیداکرد. (Wilhelm, 2006: 25)  بەاڵم هۆکارەکانی 

پێشوش هەروا شوێندانەر و گرینگن.
ســتراتێژی و پالنی سیاســەتی دەرەوەی 
ئەمریکا لە هەر ســەردەمێکدا، بێگومان لەژێر 
کارتێکەریی دۆخی ناوخۆیی و سیاســەتەکانی 



ناوخۆییی ئەم واڵتەدا بــووە، واتە ئەوە دۆخی 
ناوخۆییــی ئەم واڵتەیە کــە وەک زەروورەت 
ڕێگانیشــاندەربووە کــە ئەمریکا پێویســتە چ 
ســتراتێژییەک، چ مێتۆدێک و چ پارادایمێک 
لە سیاســەتی دەرەوەیدا ڕەچاو بکات. بۆ وینە 
کاتــێ ئەمریکا لە شــەڕی ناوخۆیــی لەنێوان 
ئەیالەتەکانی باشوور و باکووردا تێوەگالبوو، یان 
کاتێ ئەمریکا لە ناوخۆدا ســەقامگرتوو دەبێت 
و پەرە دەســتێنێت، لەگەڵ ئەو کاتەی شەڕی 
یەکەم و دووهەمی جیهانی هەڵدەگیرســیت، 
ســتراتێژیی جیــاواز لە سیاســەتی دەرەوەدا 

پەیڕەو دەکات.
ئەمریکا  دەرەوەی  سیاســەتی  ستراتێژیی 
بە گشــتی دابەش دەکرێتە ســەر دوو دەورە: 
یەکەم سیاســەتی دەرەوەی گۆشــەگیرانە و 
دوورەپەرێزانە کە ئەمیــش دابەش دەبێت بە 
گۆشەگیری لەناو ســنوورەکانی ژێئۆپۆلەتیکی 
ئەمریکا و گۆشــەگیری لە قــاڕەی ئەمریکادا. 
دووهەم سیاســەتی دەرەوەی نێونەتەوەیی بە 
وەالنانی گۆشــەگیری کە لە ساڵی 1917ڕا بە 
تێوەگالنی ئەمریکا لە شەڕی یەکەمی جیهانی 
دەست پێ دەکات. لەڕاستیدا شەڕی یەکەمی 
جیهانی، ئەمریکا و سیاســەتی دەرەوەی ئەم 
واڵتەی نێونەتەوەیــی کرد. بە لەبەرچاوگرتنی 
ئەوەی دەســەاڵت لە ئەمریکا لــە نێوان دوو 
حیزبی کۆماریخواز و دێمۆکراتدا ئاڵوگۆڕی پێ 
دەکرێت و ئەم دوو حیزبــەش دوو پارادایمی 
تەواو لێک جیاواز ڕەچاو دەکەن، لەم بارەیەوە 
حــەول دەدرێت واڵمــی چەند پرســیارێک 

بدرێتەوە: 
پرسیارە سەرەکییەکانی ئەم وتارە ئەمانەن:  
ڕەهەندەکانــی سیاســەتی دەرەوەی ئەمریکا 
لە ســەردەمی جۆ بایدێنــدا کامانەن؟ پێگەی 
ڕۆژهەاڵتــی ناوین لــە سیاســەتی دەرەوەی 
ســەرۆککۆماری تازە هەڵبژێردراوی ئەمریکادا 
چی دەبێت؟ هەروەها کــورد لە کام یەک لە 
ئەمریکادا  دەرەوەی  ڕەهەندەکانی سیاســەتی 
دەتوانێ وەشوێن خواست و بەرژەوەندییەکانی 

بکەوێت؟

چوارچێوەیتیۆریکی
پارادایمەکانی شــرۆڤەی سیاسەتی دەرەوە بە 
گشــتی دابــەش دەبن بەســەر دوو ڕوانگەی 
گشتگیر و ورددا. ڕوانگەی گشتگیر بەستێنێکە 
کە لەودا توێژەران، لــە دەالقەی چەمکەکان، 
شــرۆڤەی  گریمانەکانــڕا  و  پارادایمــەکان 
کارتێکەریی پێکهاتەی سیستەمی نێونەتەوەیی 
لەســەر سیاسەتی دەرەوەی واڵتان دەکەن. لە 
بەرانبەردا ڕوانگەی ورد بەســتێنێکە، کە لەودا 
توێژەران به شــرۆڤەی کۆڕگێڕان، دەورگێڕان 
و الیەنــە جیاوازەکانــی ناوخۆیی، شــرۆڤەی 
کارتێکەریی سیاسەتی ناوخۆییی واڵتان لەسەر 
کردە و سیاسەتی دەرەوەی دەکەن. )دولت آبادی 
و همــکاران، 1399: 67-94(  لەم وتاردەدا حەول 
دەدرێــت لە دەالقــەی ڕوانگــەی وردڕا، واتە 
کارتێکەریی کۆڕگێــڕان، دەورگێڕان و الیەنە 
جیاوازەکانی ناوخۆیی و سیاســەتی ناوخۆییی 
ئەمریکا لەسەر کردە و سیاسەتی دەرەوەی ئەم 
واڵتە، تیشــک بخرێتە سەر پالن و ستراتێژیی 
دەوڵەتــی جــۆ بایدێن لە ڕۆژهەاڵتــی ناوین. 
گریمانەی ســەرەکیی ئەم بابەتــە ئەوەیە کە، 
سیاســەتی دەروەی دەوڵەتی جۆ بایدێن وەک 
نوینەری ئەندێشــە و پارادایمی ئیدەئالیسم لە 
پەیوەندییە نیونەتەوەیییەکاندا، بێگومان جیاواز 
دەبێت لە کردە و سیاسەتی دەرەوەی دەوڵەتی 
دۆناڵــد تڕامــپ، وەک نوینــەری پارادایمی 

ڕێئالیسم لە پەیوەندییە نێونەتەویییەکاندا.

گرینگییبابەت
بێگومــان یەکێک لە گرینگترین ڕەهەندەکانی 
پارادایمــی پەیوەندییــە  نێونەتەوەیییــەکان، 
ڕەهەندی شــرۆڤەی سیاسەتی دەرەوەی هەر 
واڵتێکە. بە هۆی ئەوەی بڕیاردەرانی سیاسەتی 
دەرەوەی هەر واڵتێک بۆ بڕیاردانێکی عەقاڵنی 
و دەســتەبەرکردنی زۆرتریــن بەرژەوەنــدی، 
پێویســتان بــە لێکگرێدانــەوەی ڕەهەنــدی 
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تیــۆری و پراکتیکی هەیە، تــا بتوانن لە ڕێی 
فامی وردی پێگەی سیاســەتی دەرەوە لە ناو 
دەقە نەزەرییەکاندا، باشــترین و بەکەڵکترین 
ئامۆژگارییەکانــی سیاســەتداڕێژی و نواندنی 
هەرچی باشــتری ڕۆڵ و کردەکان دەربخەن.  
ئەگەر کورد بەتەمایــە ڕۆژێک وەک بکەرێک 
لە نیزامی نێونەتەوەییدا بۆ ڕاکێشانی سەرنجی 
جیهانی بۆ ســەر کێشــە و مەســەلەی کورد 
دەربکەوێت، پێویستی بە فام و تێگەیشتنێکی 
تێئۆریک هەیە، بە جۆرێک هەم بتوانێ خواست 
و شوناسی خۆی لە ناو چوارچێوەی پارادایمێکی 
گونجــاودا دابڕێژێت و دەربخات، هەم بتوانێت 
بە فام و تێگەیشــتنێکی تێئۆریک، پەیوەندی 
لەگــەڵ کۆڕگێڕان و کایەکەرانــی هێژمۆنیی 
تێگەیشــتن  بگرێت.  نێونەتەوەیــی  نیزامــی 
لــە پارادایمەکانــی ڕەچاو کراوی سیاســەتی 
دەرەوەی ئەمریــکا، دەتوانێ دەالقەیەک بێت 
کە لەوڕا کــردەوە و دژکردەوەکانی ئەمریکا لە 
نیزامی نێونەتەوەییدا بە شــێوەیەکی زانستی، 
فام و پێشــبینی بکرێت. مــەودا و جەهەتی 
کردەوە و دژکردەوەکان بەشێوەیەکی زانستی 
لەگەڵ ئەو بناسرێت و نەتەنیا  لە زەرەرمەندی 
خــۆ بەدوور بگرین کە بکرێــت بەرژەوەندیش 

دەستەبەر بکرێن.

ئەمریکا دەرەوەی سیاسەتی ستراتێژیی
لەســەدەینۆزدەتاشــەڕییەکەمی

جیهانی
سیاســەتی دەرەوەی ئەمریکا بە شــێوەیەکی 
نەریتــی لەنێــوان دوو ســتراتێژیی دژ بــە 
یەکــی: دوورەپەرێــزی و ئەنترناسیونالیســم 
لــە گەڕاندا بووە. هەرچەند لــە پاش کۆتاییی 
شــەڕی یەکەمــی جیهانی، بەهــۆی ئەوەی 
ویالیەتــە یەکگرتووەکانی ئەمریــکا، ناوەند و 
یەکگرتووەکان،  نەتەوە  ڕیکخراوی  بەرپرســی 
ناتۆ، بانکی جیهانی، ســەندوقی نێودەوڵەتیی 
پارەیە و بەشــێکی زۆری کۆڕگێڕانی مەدەنیی 
جیهانــی لەنــاو ژێئۆپۆلەتیکــی ئەمریــکادا 

چاالکن، دوورەپەرێزی و گۆشــەگیری، وەک 
ستراتێژیی سیاســەتی دەرەوە ڕەچاو نەکراوە. 
لەڕاستیدا سیاســەتی دەرەوەی ئەمریکا هەم 
ئاماژەیەکی مێژوویییە بە ئایدیاکان و هەمیش 
پەیوەندییەکــی بەهێزی لەگەڵ پارادایمەکانی 
ژیئۆپۆلەتیک هەیە. ئەمانــە بەهۆی جوغرافیا 
و تایبەتمەندییــە جیاوازەکانــی تۆپۆگرافیــی 
زەوینــی کە بە واڵتان بەخشــراوە، تیشــک 
دەخەنە سەر ســنووردارێتی و کاناڵیزەکردنی 
کردە سیاســییەکان و حەول دەدەن ئەو ڕاڤە 
بکەن. هەرچەند لە دەیەی دووهەمی سەدەی 
نۆزدەدا ستراتێژیی سیاسەتی دەرەوەی ئەمریکا 
دوورەپەرێزی لەناو قاڕەی ئەمریکادا ڕاگەیاندرا 
کە بە دۆکتۆرینی مۆنرۆئە ناسراوە. بەاڵم دوایی 
توێژینەوەکان و پێشنیارەکانی ئاڵفرێد ماهان و 
ڕووداوەکانی سەرەتاکانی سەدەی بیستەم، ئەم 

ستراتێژییەیان گۆڕی. 

دوورەپەرێــزی ســتراتێژیی ئەلــف:
)دۆکتۆرینیمۆنرۆئە(

دۆکتۆرینــی مۆنرۆئە دەگەڕێتــەوە بۆ لێدوانی  
2ی دێسامبری ساڵی 1823 کە لەودا مۆنرۆئە 
سیاسەتی  ڕەهەندەکانی  ســەرۆککۆمار،  وەک 
دەرەوەی ئەمریکای دیــاری کرد. دۆکتۆرینی 
مۆنرۆئە دوو بەستێنی سیاسیی لەخۆ دەگرت، 
بەســتێنێک ئەڕووپا کە ئەمریــکا پێداگری لە 
خۆپاراستن لە دەســتێوردان لە کاروباری ئەو 
بەستێنەدا دەکرد، دووهەم بەستێنی ئەمریکا کە 
ئەمریکا داوای لە زلهێزە ئەوڕووپییەکان کرد تا 
سەروەریی ئەو بپارێزن و دەست لە کلۆنیالیزم 
Witt-) و داگیرکردنی ئەو بەســتێنە هەڵبگرن.
kopf, Jones, & Kegley Jr, 2007 29). بەم شــێوەیە 

ســتراتێژیی دوورەپەرێــزی بوو بــە ڕینوێنی 
سیاســەتی درەوەی ئەمریکا بە خۆپاراستن لە 

بەشداری لە نیزامی نێونەتەوەیی.

ب:ستراتێژیینیوونەتەوەییخوازی
 ســتراتێژیی سیاســەتی دەرەوەی ئەمریــکا 



ڕەنگدانەوەی فۆرمێــک گوتاری نێونەتەوەیییە 
کە لــەودا لێکەوتەکانــی ژێئۆپۆلەتیک وەک 
یاریدەدەرێکی بەکەڵک و عەمەلیی حکوومەت 
دەور دەگێڕن. ســەرنجەکانی ژێئۆپۆلەتیک لە 
کۆتایییەکانی سەدەی نۆزدەهەم بەوالوە خزایە 
ناو باســەکانی سیاســەتی دەرەوە و ســەرەتا 
ناوەندە نیزامییەکان کەڵکیان لێ وەرگرت. لەو 
بوارەدا باڵڤۆکی کارتێکەریــی هێزی زەریایی 
لەســەر مێژوو کە لەالیەن ئاڵفڕێــد ماهانەوە 
لە ســاڵی 1890 باڵو کرایەوە، ناسراوە. ماهان 
بــە کەڵک وەرگرتــن لە نموونــەی بەریتانیا، 
پێشــنیاری بەهێزکردنی هێــزی زەریاییی بە 
کاربەدەســتانی ئەمریکا دا. کارەکانی ماهان بە 
شــێوەیەکی بەرباڵو کاری کردە سەر سەرۆک 
کۆماری دواییی ئەمریکا فرانکلین ڕۆزوێڵت. لە 
سەدەی بیستەم بەوالوە گوتاری ژێئۆپۆلەتیکی 
ســیویل، بە شــێوەیەکی بەربــاڵو دەرکەوت. 
لەکاتی چوونە ناو شــەڕی جیهانیی دووهەم و 
لە واڵمی هێرشی ئاسمانیی ژاپۆن بۆ بەندەری 
پێڕڵ هاربێــر، بیرمەندی سیاســیی ئەمریکا، 
نیکــۆالس جێــی ئێســپایکمەن، خەریکــی 
گەاڵڵەکردنی ســتراتێژیی سیاسەتی جیهانیی 
ئەمریــکا بــوو، غیابــی بوونــی کارتێکەریی 
ئەمریــکا لە زەریادا و لە واڵتانی ئوقیانووســی 
ئەتڵــەس و ئارامدا، خەســارگریی مەڵبەندی 
ویالیەتە یەکگرتووەکانی ئەمریکای دەرخست. 
لە ســەردەمی ســەرۆک کۆماریــی تێئۆدۆر 
ڕۆزوێلتدا، دۆکتۆرینی مۆنرۆئەی بەشێوەیەکی 
گشــتی گۆڕا، بــە جۆرێک کە ئەگــەر بەپێی 
ئــەم دۆکتۆرینــە ئەمریکا بــە پەیڕەوکردنی 
ستراتێژیی گۆشــەگیری تەنیا حەولی پەرەی 
هێز و هێژمۆنی لــە قاڕەی ئەمریکا دەدا، ئیتر 
ئەمــە گــۆڕا و ئەمریکا بانگەشــەی هێژمۆنی 
لە نێو بەشــی خۆرهەاڵتی گــۆی زەوی کرد. 
ئەوان بەتایبەتی حەولیــان دا دزەی ئەوڕووپا 
لە ئەمریکای التیندا لەناو بەرن. کاتێ بەستێن 
لەبار بوو، ئەوان دەســتدرێژییان کردە ســەر 
ئەمریکای باشــوور و دەســەاڵتی ســەربەخۆ، 

گوێڕایەڵ و دانراو لەالیــەن خۆیانەوەیان دانا. 
لــە درێژەدا کاناڵــی پانامایــان هەڵکەند و لە 
ناوچەکانی ئەقیانووسی ئەتڵەس و ئارام حەولی 
پەرەی هێژمۆنیــی خۆیانیان دا ، بەجۆرێ کە 
هاوایی و فیلیپینیان داگیر کرد و بەم شێوەیە 
ڕێگەیــان بۆ کــراوە بەرەو ژاپــۆن و چین. بە 
درێژاییی شــەڕی یەکەمــی جیهانی، ئەمریکا 
پەیوەســت بە هاوپەیمانێتیی نێوان فەڕانسا و 
بەڕیتانیا بوو، بــەاڵم هیچکات یەکگرتوو نەبوو 
لەگــەڵ ئەوان، چونکە ویلســۆن لەســەر ئەو 
باوەڕە بوو کە مرۆڤ پیویســتە کۆتایی بە شەڕ 
بێنێت. ویلسۆن بە گەاڵڵەی 14 بڕگەیییەکەی، 
بــە پێداگری کردن لەســەر مافی چارەی خۆ 
نووســینی گــەالن و بازرگانی ئــازادی نێوان 
کۆمەڵگــەکان، حەولی مســۆگەر کردنی نەزم 
و ئەهوەنــی لە ئەوڕووپای دا. لەپاش شــەڕی 
دووهەمی جیهانییش ئەمریکا و هاوپەیمانان بە 
ئاتالنتیکی)هاوشێوەی  مەنشووری  ڕاگەیاندنی 
نەتەوە  ڕیکخــراوی  ویلســۆن(  گەاڵڵەکــەی 
 Wittkopf, Jones,) دامەزرانــد  یەکگرتووەکانیان 
Kegley Jr, 2007 33-67 &). بــەم شــێوەیە دوور 

بوونی ژیئۆپۆلەتیکی ئەمریکا لە ئەوڕووپا وەک 
ناوەندی شــەڕی یەکەمــی جیهانی و پەرەی 
پیشــەیی و ئابووریــی ئەو واڵتە لەتەنیشــت 
پێشــنیارەکانی ماهان، ئەمریکای لە شــەڕی 
یەکەمی جیهانییەوە گالند. ئەمەش سەرەتای 
یەکگرتووەکانی  ویالیەتــە  نێونەتەوەییخوازیی 

ئەمریکا بوو.

دەرەوەی سیاســەتی پارادایمەکانــی
ئەمریکالەپاشنێونەتەوەییخوازی

تێوەگالنی ئەمریکا لە شەڕی  یەکەمی جیهانی، 
ســەرەتا و دەســتپێکی وەالنانی ســتراتێژیی 
دوورەپەرێــزی و پەیڕەوکردنــی ســتراتێژیی 
بوو. بەم شــێوەیە ئەمریکا  نێونەتەوەییخوازی 
هاتــە ناو گەمەی نیزامــی نێونەتەوەیی و بوو 
بە کایەکەر و دەورگێڕێکی ســەرەکیی نیزامی 
نێونەتەوەیی. لەوەها دۆخێکدا ئەمریکا بەگشتی 

گۆڤارێکی شیکارانەی کۆمەاڵیەتی ـ سیاسییە  ژمارە 57  ساڵی بیست و دووەم  پاییزی 2720 158



159گۆڤارێکی شیکارانەی کۆمەاڵیەتی ـ سیاسییە  ژمارە 57  ساڵی بیست و دووەم  پاییزی 2720

دوو پارادایمی لە پەیوەندییە نێونتەوەیییەکاندا 
ڕەچاو کردووە کە بریتین لە:

ئەلــف:ڕێئالیســملــەپەیوەندییــە
نێونەتەوەیییەکاندا

ڕێئالیسم وەک پارادایمێکی گرینگ و سەرەکی 
لە پەیوەندییە نێونەتەوەیییەکان، کاراکتێرەکان 
و شــێوازی دابەشــکردنی هێز لە سیستەمی 
نیونەتەوەییدا شــرۆڤە دەکات. لە ڕوانگەی ئەم 
پارادایمەوە، بنەڕەتیترین ئامانجی هەر دەوڵەتیک 
مانەوە و بەردەوامییە و باشترین ڕێگە بۆ دڵنیا 
بــوون لە مانەوە و بەردەوامییــش، دڵنیا بوون 
لــە هێژمۆنتربــوون و بەهێزتربوونە لە هەمبەر 
 Jacobs, 2010:). دژبــەران و دەوڵەتانی بەرانبەردا
39) لە دەیەی 30 زایینی، تاقمێک لە توێژەرانی 

زانکــۆی ییل لــە ویالیەتــە یەکگرتووەکانی 
ئەمریکا وەک: فرێدریک شــروودان، فرێدریک 
شۆمان، گێئۆرگ شوارتزێن بێرگێر و نیکۆالس 
جێی ئێســپایکس، دیاردەی »کۆدەنگی«یان لە 
پەیوەندییە نێونەتەوەیییەکاندا بردە ژێر پرسیار. 
بە باوەڕی ئەوان، پەیوەندییە نێونەتەوەیییەکان 
بــەر لــە هــەر دیاردەیــەک، پێویســتە کار 
لەســەر فۆرمێکی تایبەتــی پەیوەندیی هێز لە 
 Schmidt,). کۆمەڵگایەکدا لە غیابی ئۆتۆریتەدا بکا
526 :2005) ئــەوە لە کاتێکدا بوو کە پەیوەندییە 

نێونەتەوەیییەکان، لەژێر کارتێکەریی شــەڕی 
یەکەمــی جیهانیــدا بوو و بە گشــتی حەول 
دەدرا ڕێگەچارەیــەک بــۆ نەزم و ئاشــتەوایی 
بدۆزرێتــەوە. لــە کۆتاییەکانــی دەیەی 30ی 
زایینی، هەم ڕووداوە سیاسیی جیهانییەکان و 
هەم شرۆڤەکانی ئەم ڕووداوانە، ئامانجخوازییان 
)ئیدەئالیســم( تووشــی قەیران کرد. لە وەها 
دۆخێکدا، ئێدوارد هالتکار، دیپڵۆماتی پێشووی 
بریتانــی، بەرهەمی کارتێکــەری خۆی لە ژێر 
ناوی »قەیرانی بیســت ساڵە« لە دەیەی 30ی 
زایینیدا باڵو کردەوە؛ هەر لەو سەروبەندەشــدا 
هانــس مۆرگێنتا، یەکێک لە ســەرەکیترین و 
بیروڕای  ڕێئالیسم،  بیردۆزانی  ســەرەتاییترین 

خــۆی لەمــەڕ سیاســەتی نێونەتەوەیی باڵو 
کــردەوە کە دوایی وەک ڕێئالیســم پێناســە 
کــرا. مۆرگێنتا و ڕێئالیســتەکان زۆرتر لە ژێر 
کارتێکەریی ئەندێشەکانی تۆسیدیدس، توماس 
هابز و نیکۆلۆ ماکیاڤێلیدا بوون. ئەوان لە ســەر 
ئــەو باوەڕەن کە شــەڕ و قەیران لــە جیهاندا 
لــە پلەی یەکــەم بە هۆی غیابــی پەیوەندی 
و فۆرماســیونێکی هێرارشــیک لە سیاسەتی 
لەسەر  ڕێئالیسم  نێونەتەوەییدا سەرهەڵدەدات. 
ئەو باوەڕەیە کە مرۆڤــەکان دەوریان هەیە لە 
دەرکەوتنــی دژایەتیی نێوان نــۆرم، واقعییەت 
و داهێنان و هەروەها ترســی دەستڕاگەیشتنی 
وێرانکــەر بە ئازای. ئەو دژوازییانە و حەولەکان 
بۆ مســۆگەر کردنی ئەهوەنی، لەڕێی هیژمۆنی 
و بااڵدەســت بوونی دەســەاڵت، بەرهەمی ئەو 
ترســەیە. بە باوەڕی ڕێئالیســتەکان، دەوڵەتە 
ســەربەخۆکان لە بەربەرەکانێــی بەردەوامدان 
بــۆ بەقا و ئــەو بەربەرەکانێیــەش دیاریکەری 
ڕەهەنــدی سیاســەتی دەرەوەی ئەو واڵتانەیە. 

(Rohde, 2015: 73-95)

پارادایمــی  وەک  ڕێئالیســم  بەگشــتی 
پەیوەندییــە نێونەتەوەیییــەکان لەســەر ئەو 
باوەڕەیە کە سیاسەتی جیهانی لە سەر بنەمای 
بۆ دەســتەبەرکردنی  کێبڕکێــی دەوڵەتەکان 
دامــەزراوە.  نەتەوەیییــەکان  بەرژەوەندییــە 
ڕیئالیســم دەســەاڵت وەک کاکڵ و تەوەرەی 
سەرەکیی پەیوەندییە نێونەتەوەیییەکان پێناسە 
دەکات. ئەوان لەســەر ئەو باوەڕەن کە نەزمی 
نێونەتەوەیی، گرێدراوی سیاسەتی دەسەاڵتە و 
لە ژێرکارتێکەریی توخمەکانی دەسەاڵتدایە. بە 
باوەڕی ڕێئالیســتەکان پێکهاتەی پەیوەندییە 
ئەهوەنی وەک  ئانارشــیکە.  نێونەتەوەیییەکان 
تەوەرەی ســەرەکی و ناوەندیــی پەیوەندییە 
نێونتەوەیییەکان، بە باوەڕی ڕێئالیســتەکان لە 
ڕیی هێز و تواناییــی بەرگری و بەرگێڕەوەیی 
مســۆگەر دەبێت. واتە ڕێئالیســتەکان لەسەر 
ئەو باوەڕەن کــە دەوڵەتەکان وەک کایەکەری 
لە  نێونەتەوەیییەکان،  پەیوەندییە  ســەرەکیی 



نیزامییەکان  دیپلۆماتیکەکان،  کەرەسە  هەموو 
و ئابوورییەکان کەڵک وەردەگرن بۆ پاراستنی 
ئەهوەنی و ســەقامگرتووییی خۆیــان، بۆ ئەم 
مەبەســتەش شــەڕ و چەکوچۆڵــی نیزامــی 
تەوەرەییتریــن کەرەســتەیە، واتــە شــەڕ و 
چەکوچــۆڵ بــە الی ڕێئالیســتەکانەوە دڵی 

(Heinrich, 1938: 34) .حاکمییەتە
 بەو پێیە حاکمییەت بــە مانای تواناییی 
ڕیکخســتنی نیزامی و بانگەشــەی سیاسییە. 
لەڕاســتیدا پێشــەنگیی سیاســەتی دەرەوە، 
بــە مەبەســتی ئامادەییی نیزامــی بۆ هێرش 
و بەرگــری لە جیهانــی ئانارشــیکدا بوو. بە 
واتایەکی تر شــااڵوی شــەڕەکان لە سەدەی 
16 هەتا ئەمڕۆ، نرخی ڕێکخستنی ناوخۆیی و 
ئاشتەوایییە، کە هەڵبەتە لە سەدەی بیستەمدا 
بە دوو شەڕی جیهانی بۆ پاراستنی هاوسەنگی 
گەیشتە لووتکە. دیارە حەولەکان بۆ پاراستنی 
هاوســەنگی، زۆر جار بە هــۆی حەولەکان بۆ 
پەرەی هێژمۆنی زیاتر و لە مەیدان بەدەرکردنی 
ئەویتر پچڕایەوە. بەگشــتی پێش گریمانەکانی 

ڕێئالیسم بریتین لە:
1 جگە لە دەوڵەتەکان هیچ کایەکەرێکی بان 
دەوڵەتەکان کە تواناییی نەزمدان بە پەیوەندیی 

نێوان دەوڵەتەکانی هەبێت، بوونی نیە.
2 دەوڵەتەکان گرینگترین کایەکەری نیزامی 

نێونەتەوەیین.
بەرژەوەندییــە  بەشــوێن  دەوڵەتــەکان   3
نەتەوەیییەکانی خۆیاندان و بۆ دەستەبەرکردنی 
زۆرتریــن بەرژەوەندی، بە هەموو شــیوەیەک 

حەول دەدەن.
4 دڵەڕاوکێی هەموو دەوڵەتەکان پاراســتن و 
دەوامی بوونیانە، بۆ ئەم مەبەســتەش لە هێز 
و توانایییە نیزامییەکانیان کەڵک وەردەگرن و 

پەرەیان پێ دەدەن.
5 بەهۆی ئەوەی کە هێزی هەر کایەکەرێک، 
هەڕەشــەیەکە بۆ ســەر ئەوانی تر، تەنیا ڕێگا 
چارە، بەرگرتن بە هێژمۆنی و پەرەی دەسەاڵتی 

ئەوانی ترە. )قاسمی، 1391: 48-55(

بەو پێیە لــە ڕوانگەی ڕێئالیســتەکانەوە: 
سیاسەتی هێز، ڕکابەرایەتی و دژایەتی، شەڕ و 
تیکهەڵچوون، ڕوونترین چەمکن بۆ تێگەیشتن 

و فامی سیاسەتی نێونەتەوەیی.

پەیوەندییە لە ئیدەئالیســـــــم ب:
نێونەتەوەیییەکاندا

ئامانجخوازی لقێکی ســەرەکی لە پەیوەندییە 
نێونەتەوەیییەکانــە. ئــەم پارادایمــە بــەر لە 
شەڕی یەکەمی جیهانی دەرکەوت. بە باوەڕی 
»نۆرمەن ئانگێل«، لە دوای شەڕ، گەاڵڵەی 14 
بڕگەییی »ودرۆ ویلســۆن« لە ســاڵی 1918، 
دامەزراندنــی ڕیکخــراوەی نێونەتەوەییی کار 
لە 1919 و دامەزراندنــی کۆمەڵی نەتەوەکان 
لە 1920 دەوریان هەبوو لــە هێژمۆنتر بوون 
و پەرەی ئیدەئالیســم. ئەم پارادایمە تا بەر لە 
شکەســتی یەکێتیی نەتەوەکان، پارادایمێکی 
هێژمۆن بــوو، بەاڵم دوایی ڕیئالیســم بوو بە 
جێگرەوەی. ئیدەئالیسم لەسەر ئەو گریمانەیە 
بنیادنراوە کە کێشە و قەیرانە نێونتەوەیییەکان 
دەشێ لە ڕێی دانوســتان و بە کەڵکوەرگرتن 
لە دیپڵۆماســی، وتووێــژ و ڕێککەوتن، لەڕێی 
ڕیکخراوە نێونەتەوەییەکانەوە چارەسەر بکرێن. 
ئامانجخوازی هێز و ورە لە باوەڕ بە پێشکەوتن 
وەردەگرێت و پشت دەبەستێت بە عەقڵخوازی، 
ئیرادەخوازی، باوەڕ بە سروشــتی باشی مرۆڤ 
)بەپێچەوانەی ڕێئالیســم کە مرۆڤ بە گورگی 
مرۆڤ دەزانیت(، پشــت بەســتن بــە دیاردە 
ئەخالقییەکان و تواناییــی عەقڵی مرۆڤ. ئەو 
پارادایمە لەسەر ئەو باوەڕەیە کە مرۆڤەکان لە 
بەرانبەر بەڵگاندنی عەقڵیدا ڕاوەستاون.  بەهۆی 
ئەوەی کــە گەوهەری عەقــڵ بەرهەمهێن و 
وێناکــەری جیهانێکی باشــترە بــۆ مرۆڤ و 
مرۆڤەکان دەتوانن لە ڕیــی لۆژیکی عەقاڵنی 
کە ڕیشــەی لە هەنــاوی تێگەیشــتوویەکی 
بیرمەندانەدایــە، کێشــە و دژایەتییەکانیان بە 
شــێوەی ئاشــتیخوازانە و لە ڕێــی وتووێژەوە 
چارەســەر بکەن. ئاشــتەوایی، بەختەوەرەیی 
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جیهانی،  دێموکڕاســیی  نەتــەوەکان،  هەموو 
پاراســتنی مافی مرۆڤ، پاراســتنی سروشت 
و ژینگــە لە باوەڕ و ئەندێشــە بنەڕەتییەکانی 

(Menzel, 2001: 51-59) .ئیدەئالیسمن
چوار تــەوەرەی ســەرەکیی ئامانجخوازی 

بریتین لە:
1 ئاشــتیی دێمۆکراتیک: کانــت داهێنەری 
چەمکی ئاشــتیی دێمۆکراتیکــە، بەو مانایەی 
کە دەسەاڵتە دێموکڕاتیکەکان خۆ دەبوێرن لە 
تێوەگالن لە شــەڕ و تێکهەڵچوونی چەکداری، 
لەپەیوەندیی  دێموکڕاتیکەکان،  دەسەاڵتە  واتە 
نێونەتەوەییــدا خوازایاری ئاشــتی و ئارامین. 
ئاشتیی دێمۆکراتیک پێداگری لەسەر گرینگیی 
ئاڵوگۆڕ لە پێکهاتەی سیاســیی کۆمەڵگەکاندا 

دەکات بۆ گەیشتن بە ئاشتی.
2 بان نەتەوەخوازی: ئیدەئالیســم لە بەرانبەر 
ڕێئالیســمدا کــە نەتەوەخــوازە، پارادایمێکی 
باننەتەوەخوازە بە پێداگری لەسەر دەرکەوتنی 
بکەرە نێونەتەوەیییــە نوێیەکان لە پەیوەندییە 

نێونەتەوەیییەکاندا.
3 بەرژەوەندیخوازیی باننەتەوەیی: ئیدەئالیسم 
بە پێچەوانەی ڕێئالیســم کــە کردەوەکانی لە 
پێنــاو بەرژەوەندیی نەتەوەییدایــە، پێداگری 
لەســەر پەرەی بازرگانی و ئابووریی جیهانی و 
باننەتەوەیی دەکات بۆ پێشــگرتن لە شــەڕ و 

پەرەپێدانی ئاشتی.
4 دامەزراوەخــوازی: ئیدەئالیســم باوەڕی بە 
دامەزراوەکانی بانحکوومیە بە پێداگری لەسەر 
دامەزراوە نێونەتەوەیییــەکان، واتە کۆڕگێڕانی 
نێونەتەوەییــی ناحکوومــی بــە مەبەســتی 
پێشگرتن بە هێژمۆنی بەرباڵوی حکوومەتەکان 
کە ســەرچاوەی شــەڕە و هەڕەشــە بۆ سەر 

ئەهوەنییە. )مشیرزادە، 1389: 28(

دەرەوەی سیاســەتی پارادایمەکانــی
ئەمریکالەدوایشەڕیسارد
ئەلف:سەردەمیبیلکلینتۆن

کاتێــک بیــل کلینتۆن لە ســاڵی 1993 بوو 

بە ســەرۆک کۆمار، یەکەم ســەرۆک کۆماری 
ویالیەتــە یەکگرتووەکانــی ئەمریکا بوو کە لە 
ڕۆژئاوا-رۆژهەاڵت  سنووربەندییەکانی  جەغزی 
و شەڕی ســارد ڕزگار بوو، لە وەها دۆخێکدا، 
ویالیەتــە یەکگرتووەکانــی ئەمریــکا لە پاش 
ڕووخانی یەکێتیی ســۆڤیەت، یەکەم زلهێزی 
جیهانی بوو. ئەمەش وای کردبوو کە ئیتر ئەم 
واڵتە ناچار نەبێت لە سیاســەتی دەرەوەدا بە 
پالنێکی داڕێژراوی نیزامــی بۆ کۆنترۆڵکردنی 
جیهــان هەنــگاو بنێت. ئەمەش پــاش چوار 
دەیە، هەلێک بوو تا بە شــێوەیەکی بنەمایی، 
ویالیەتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا فامێکی نوێ 
 Charles william, 1993:) .لە جیهان پەیــدا بــکا
5-3 ,1994)  سیاســەتی دەرەوەی کلینتــۆن لە 

چوارچێــوەی حەول بۆ پەرەی دێموکڕاســی، 
گوشار بۆ ســەر دەســەاڵتە دیکتاتۆرەکان بۆ 
پاراســتنی مافی مــرۆڤ، بەربەرەکانێ لەگەڵ 
نەخۆشی و برسێتی لە ڕێی ناوەند و ڕیکخراوە 
جیهانییەکانەوە، دەرخەری ئەو ڕاســتییە بوو 
کە ئەو میراتگری ئەندێشــەکانی ویلسۆن بوو، 
کلینتۆن لەســەر ئەو باوەڕە بــوو کە ئەمریکا 
وەک بەهێزترین دێمۆکراسیی جیهان، بە ناچار 
ڕێبەر و نەزمدەری یەکگرتووییی دێمۆکراسیی 
جیهانیە. بە باوەڕی ئەو، ئەمریکا پێویســتە لە 
ڕێی پەرەی دێموکڕاسی لە جیهاندا ئەهوەنیی 
نەتەوەییی خۆی بپارێزێت. سیاسەتی دەرەوەی 
ئەمریــکا لە ســەردەمی کلینتۆنــدا، هاوکات 
بڕێ دیاردەی ڕێئالیســمی لەگەڵدا بوو، بەاڵم 
ڕەگەکانی ئیدەئالیسم لە ستراتێژیی سیاسەتی 
دەرەوەی ئەمریکا لە سەردەمی بیل کلینتۆندا 

بەهێزتر بوو.

ب:سەردەمیجۆرجبووشیکوڕ
11ی  تێرۆریســتییەکەی  هێرشــە  لەپــاش 
سێپتامبر بۆ سەر ئەمریکا و لە سەردەمی جۆرج 
بووشی کوڕدا، ستراتێژیی ئەهوەنیی نەتەوەییی 
ئەمریکا لە سێپتامبری 2002 ڕاگەیەندرا، ئەم 
پالنە لەخۆگری کورتەیەک لە پالنی گەورەی 



سیاســەتی دەرەوەی ئەمریکا بــوو کە هەلی 
دەســتتێوەردانی بەرگێڕەوانەی تاک الیەنە بۆ 
پاراســتنی بەرژەوەندییەکانی ئەمریکای کردە 
یەکێک لە هەنگاوەکانی بنەڕەتیی سیاســەتی 
دەرەوەی ئەمریکا. بێگومان ئەم پالنە بەرهەمی 
هێرشــەکانی یــازدەی ســێپتامبەر بۆ ســەر 
ئەمریکا، هێرشی ئەمریکا بە هاوکاریی بەریتانیا 
بۆسەر تالیبان بوو کە لە دواییشدا ڕووخاندنی 
 Schwabe,) .دەسەاڵتی ســەددامی لێ کەوتەوە
82-25 :2011) دەشێ بگوترێ کە ڕێئالیسم وەک 

پارادایــم و جەکسۆنیســم وەک شــوناس، لە 
سیاسەتی دەرەوەی ئەمریکادا هێژمۆن بوون. 

پ:سەردەمیباڕاکئۆباما
لە ژانڤیەی ســاڵی 2009 بــاراک ئۆباما وەک 
سەرۆک کۆمارێکی دێموکڕات و لیبرال سوێندی 
یاســاییی خوارد. کۆگشتییەک لە حەولەکانی 
ئۆباما لە بەســتێنی سیاسەتی دەرەوەدا بریتی 
بــوون لە: کۆتایی هێنان بە شــەڕی عێراق و 
ئەفغانستان، داخســتنی گوانتانامۆ، سازکردنی 
پیوەندیی بەهیز لەگەڵ جیهانی ئیســالم، پڕ 
کردنەوەی قەڵشــی نێوان ئەمریکا و ئەوڕووپا، 
حەول بۆ ســازکردنی پەیوەندیی هاوســەنگ 
لەگەڵ ڕووســیا، دەســتپێکردنی دەورەیەکی 
نوێی ســڕینەوەی چەک و کــەم کردنەوەی 
چەکی ناوکی، حەولی ئارام کردنەوەی دۆخی 
ڕۆژهەاڵتی ناوین بە ڕێککەوتنی ناوکی لەگەڵ 
پەیوەندییەکان  کردنــەوەی  ئەهــوەن  ئێران، 
لەگــەڵ چین و حــەول بــۆ دابەزاندنی گازە 

(Von Marschall, 2014) .گوڵخانەیییەکان
دیارە الدانی ئاشــکرای ئۆباما لە سیاسەتی 
دەرەوەی ســەردەمی جۆرج بووشــی کوڕ لە 
ئۆکتۆبەری ســاڵی 2009، خەاڵتی ئاشــتیی 
نۆبێلی بۆ ئۆباما لێ کەوتەوە. دەرکەوتنی باراک 
ئۆباما وەک ســەرۆک کۆمارێکــی دێموکڕات، 
لەپاش جۆرج بووشی کوڕ کە کۆماریخواز بوو، 
بــوو بە هۆی گۆڕانی ســەرنج و چڕبوونەوە لە 
ڕۆژهەاڵتی ناوین بەرەو ژێئۆپۆلەتیکی ئاســیا-

ئوقیانووسییە. واتە ئەگەر لە پالن و ستراتێژی 
بووشی کوڕدا ڕۆژهەاڵتی ناوین ژیئۆپۆلەتیکی 
جێگای ســەرنج بــۆ چڕبوونــەوەی ئەمریکا 
بوو، ئەوا ڕۆژهەاڵتی ئاســیا بــە هۆی پەرەی 
بەردەوامــی ئابووری و هەر بــەو پێیە پەرەی 
هێژمۆنــی سیاســیی چین، بوو بــە ناوەندی 
ســەرنجی پالن و سیاسەتی دەرەوەی ئەمریکا 
لە ســەردەمی ئۆبامادا. ئەمەش بۆ پەرەی هێز 
و هێژمۆنــی ئارامی واڵتی چیــن دەگەڕێتەوە 
لــەو ناوچەیە، ناوچەیەک کە لــەودا ئابووریی 
لە حاڵی دەرکەوتنــەکان و یەک لەوان چین، 
خەریکی فۆرمــدان بە نەزمێکی نوێی جیهانی 

(Heydarian, 2016) .بوون
 بە گشتی دەشــی بگوترێ کە سیاسەتی 
دەرەوەی ئۆباما لەژێر کارتێکەریی هزر و بیری 
ڕوناکبیرانە و فەلسەفییانە بە پێچەوانەی کردە و 
ڕەوتی جۆرج بووشی کوڕ کە باوەڕێکی بەهێزی 
بە شــەرانگێزی و کەڵــک وەرگرتن لە چەک 
و هێزی نیزامی هەبوو، زۆرتر ئاشــتیخوازانە و 
نەرم بوو، هەر بۆیەش ســتراتێژیی سیاسەتی 
دەرەوەی بــاراک ئۆبامــا دەخەنە چوارچێوەی 
قوتابخانــەی ویلســۆنی. تایبەتمەندییەکانــی 
قوتابخانەی ویلسۆنی وەک بنەمای ئیدەئالیسم 
لە سیاســەتی دەرەوەی ئەمریکادا بریتین لە: 
کەڵک وەرگرتن لە ڕێکخراوە نێونەتەوەییەکان 
بۆ چارەســەری کیشــەکان لە جیاتی حەولی 
تاکالیەنــە، مومکین بوونــی کۆتایی هێنان بە 
شــەڕ، قەیــران و بێنەزمــی و بەرهەمهێنانی 
ئاشــتیی بەردەوام. )جکســون، سورنسون، 1382: 

.)59-57

ت:سەردەمیدۆناڵدتڕامپ
دەرکەوتنــی دۆناڵــد تڕامپ وەک ســەرۆک 
کۆمارێکی چاوەڕواننەکراوی پشتیوانی کراو لە 
الیەن بەشــێک لە کۆماریخوازەکانی ئەمریکا، 
بە مانای کۆتاییی ڕەهەندەکانی ویلسۆنیسمی 
ڕەچاوکــراو لــە الیــەن بــارک ئۆبامــاوە لە 
سیاسەتی دەرەوەی ئەمریکا بوو. دۆناڵد ترامپ  

گۆڤارێکی شیکارانەی کۆمەاڵیەتی ـ سیاسییە  ژمارە 57  ساڵی بیست و دووەم  پاییزی 2720 162



163گۆڤارێکی شیکارانەی کۆمەاڵیەتی ـ سیاسییە  ژمارە 57  ساڵی بیست و دووەم  پاییزی 2720

ســەرۆک کۆمارێک بوو کە لەسەردەمی ئەودا 
ئەمریکا لە بەشــێکی هەرە زۆری ڕێککەوتنە 
نێونەتەوەیییەکان هاتــە دەر. بۆ وێنە دەکرێ 
ئاماژە بەو بڕیارنامە گرینگانە بکرێت: ڕیککەوتنی 
قەدەغەی مووشەکە نێونجی مەوداکان لەگەڵ 
ڕووســیا، ڕێکخــراوی پاکپارێزیــی جیهانی، 
ڕیککەوتنــی بازرگانیــی ئۆقیانووســی ئارام، 
ڕیککەوتنــی ئیقلیمیی پاریــس، ڕێککەوتنی 
بازرگانیی ئازادی ئەمریکای باشوور، ڕیککەوتنی 
یەکگرتووەکان،  نەتەوە  ڕێکخراوی  کۆچبەرانی 
هەروەهــا حەول بۆ دەرچــوون لە ڕێکخراوی 
بازرگانیی جیهانی. بە باوەڕی بەشێکی زۆر لە 
توێژەران، تڕامپ  بە کشانەوە لە بەشیکی زۆری 
ڕێککەوتنەکان، قووڵتر کردنەوەی کێشە لەگەڵ 
ئەورووپا، ڕووسیا و چین، بە ئاشکرا ستراتێژیی 
دوورەپەرێزیی ڕەچاو کرد، بەاڵم بە پێچەوانەی 
دوورەپەرێزیی کالســیکی سەدەی نۆزدەهەم، 
دەشــی بگوترێ کە نێئۆدوورەپەرێزیی ڕەچاو 
خوازیاری  لەڕاســتیدا  نێئۆدوورەپەرێزی  کرد. 
نێونەتەوەیییــەکان  بەڵێنــە  کەمکردنــەوەی 
لــە سیاســەتی دەرەوەی ئەمریکادایــە، واتە 
فۆرمێک لە نێونەتەوەییخوازیی هەڵبژێردراو و 
تایبەت. )ســلیمانزادە و همکاران، 1379: 272و273( 
ڕەچاوکردنی ئەم ستراتێژییەش بۆ چاوەڕوانیی 
ناوخۆییی دەنگدەرانــی ئەمریکی دەگەڕێتەوە، 
بەجۆرێک کە ئەگەر لە ســاڵی 2001 نزیکەی 
29 لەسەدی ئەمریکییەکان خوازیاری پەرەی 
دێموکڕاســی بوون وەک ئامانجێکی سیاسەتی 
دەرەوەی ئەمریــکا، ئەوا لە ســاڵی 2013 ئەم 

(Brands, 2017) .ڕێژەیە دادەبەزێتە 18 لە سەد
بۆیــە توێژەران، ســتراتێژیی سیاســەتی 
دەرەوەی ئەمریکا لە ســەردەمی دۆناڵد تڕامپ 
بە شوناســی جەکسۆنیسم پیناســە دەکەن. 
جەکسۆن حەوتەمین سەرۆک کۆماری ئەمریکا 
بوو. ئەو کەســیکی پۆپۆلیســت بوو کە لە نێو 
عەوامی کۆمەڵگادا هێز و خۆشەویســتییەکی 
بەرچــاوی هەبــوو، لــە ڕاســتیدا شوناســی 
جەکسۆنی لە سیاسەتی دەرەوەدا پێناسەکەری 

 Schweigler, 2003:) پۆپۆلیستانەیە.  سیاسەتێکی 
59) لەڕاســتیدا سیاسەتی دەرەوەی ئەمریکا لە 

سەردەمی ســەرۆک کۆماریی دۆناڵد تڕامپدا، 
تێپەڕین لە سیاســەتی بەشــداریی ئەکتیڤ 
و هاوکاریــی فرەالیــەن بــەرەو پەیوەندییــە 
تاکالیەنــەکان بــوو، واتــە دژایەتــی لەگەڵ 
فۆرماســیۆنی نەزمــی نێونەتەوەییی لیبراڵ و 
ســەرنجی زیاتر بۆ ناو سنوورەکانی ئەمریکا بە 
مەبەســتی چڕ بوونەوە لەسەر ناوخۆ و دۆخی 

ناوخۆییی ئەمریکا.

سیاسەتیدەرەوەیئەمریکالەسەردەمی
جۆبایدێندا

دەرکەوتنی جۆ بایدێن لە ئاسۆی سیاسی ئەمریکا 
وەک سەرۆک کۆمار، دەشێ بگوترێ بە مانای 
ماڵئاوایی لەگەڵ ستراتێژیی نیئۆدوورەپەرێزی 
بــە  ئەمریکایــە.  دەرەوەی  سیاســەتی  لــە 
واتایەکی تر بــە مانای گەڕانــەوەی بەهێزی 
شوناســی ویلســۆنی، ڕوانگەی لیبراڵ، پەرەی 
دێمۆکراسی، مافی مرۆڤ و پێکهاتەخوازییە بۆ 
ناو سیاسەتی دەرەوەی ئەمریکا. ویلسۆنخوازی 
لەخۆگــری دوو ڕەهەندە، یەکــەم ڕەهەندی 
ئەخالقی بە مانای بەرپرسیارێتی بە مەبەستی 
پەرەی بەها دێمۆکراتیکەکان لە جیهاندایە بە 
نێونەتەوەییی  پێکهێنانی کۆمەڵگای  مەبەستی 
ئاشتیخواز کە ڕەچاوی یاسا نێونەتەوەیییەکان 
دەکات و دووهــەم ڕەهەنــدی بەرژەوەندیــی 
نەتەوەیــی. ویلســۆنخوازەکان باوەڕمەنــد بە 
بنەماکانــی دێمۆکراتیک، دێمۆکراتیکســازی 
بەبــێ دەســتێوەردانی ڕاســتەوخۆ و نیزامی، 
لیبراڵ، ئەهوەنیی گشتی،  بازەرگانیی جیهانی 
فرەڕەهەندخــواز و مافــی دیــاری کردنــی 
چارەنووسن بۆ دەرچوون لە دۆخی ئانارشیک و 
 Gärtner, 2009:) .گەیشتن بە ئاشتی و ئەهوەنین
72) ئەم دیاردانە کە وەک بنەماکانی شوناســی 

ویلســۆنی لە سیاســەتی دەرەوەی ئەمریکادا 
پەرەیان پێ دەرێت، ڕەهەندەکانی مافی مرۆڤ 
و دێموکڕاسین لە سیاسەتی دەرەوەی ئەمریکا 



وەک ئەســاس و بنەمای ئاشتەوایی جیهانی، 
ئــازادی، ئەهوەنــی و بەرژەوەمی گشــتی. لە 
ڕاستیدا ویلســۆنخوازەکان لەسەر ئەو باوەڕەن 
کە لــە غیابی بەهــا دێموکڕاتیکەکان و مافی 
مرۆڤ، هیچ ئاشــتی و ئەهوەنییەک لە ئاستی 

نێونەتەوەییدا بەرهەم نایەت.
بە چاو خشاندنێک بەو ڕەخنە و گازندانەی 
لە هەڕەتی بانگەشەی هەڵبژاردندا جۆ بایدێن 
وەک پاڵێــوڕاوی دێموکڕاتــەکان ڕووبەڕووی 
دۆناڵد ترامپی دەکردەوە، تا ڕادیەکی زۆر دەکرێ 
پالن و ستراتێژیی سیاسەتی دەرەوەی ئەمریکا 
ڕوون بکرێتەوە. شــیمانەی بەهێز دەکرێت کە 
ئەمریکا بگەڕێتەوەوە هەموو ئەو ڕیککەوتنانەی 
کە دۆناڵدتڕامپ وەک سەرۆککۆماری ئەمریکا 
لێیــان هاتووەتــەدەرەوە. لەگوێــن نەریتــی 
دێموکڕاتــەکان مافی مرۆڤ و دێموکڕاســی 
ســەرلەنوێ دەبێتەوە خاڵی گرینگی گوشار بۆ 
سەر دیکتاتۆرەکان و دەسەاڵتە پاوانخوازەکان. 
زۆر لــەوە دەچێ لــە ڕۆژهەاڵتی ناوین مانگی 
هەنگوینی ئەمریکا لەگەڵ عەڕەبستان کۆتاییی 
پێ بێــت، ئەمریــکا بگەڕێتــەوە ڕیککەوتنی 
ناوکــی لەگــەڵ ئێــران و لەگەڵ پاراســتنی 
باڵوێزی واڵتەکە لە ئوورشەلیم، پێشبگرێت بە 
ئیسرائیلەوە  لەالیەن  پەرەی شارۆچکەســازی 
و هەروەهــا یارمەتییەکانــی بگەرێنێتــەوە بۆ 

فەلەستینییەکان.

ڕەهەندەگرینگەکانیسیاسەتیدەرەوەی
دێموکڕاتەکانوکورد

ستراتێژیی سیاســەتی دەرەوەی دێموکراتەکان 
ئاشــتەوایی و  بنیادنانــی  پیکهاتــەی  لەنــاو 
ئەهوەنی لەسەر ئەساســی پەرەی دێموکڕاسی 
و مافــی مرۆڤدا بەرهــەم هاتــووە، هەرچەند 
کورد هێشــتا وەک کەســایەتییەکی حقوقیی 
خاوەن کەرەســتەکانی کارتێکەری، بە فەرمی 
لەناو نیزامی نێونەتەوەیــی نیە، بەاڵم ئەوە بەو 
مانایــە نییە کە کورد هەموو دەرگاکانی نیزامی 
نێونەتەوەییــی بە ڕوودا داخــراوە، بە تایبەتی 

لە ســەردەمی دەســەاڵتی دێمۆکراتەکاندا کە 
دێموکڕاســی و مافی مرۆڤ وەک گوشــار بە 
دژی دیکتاتۆرەکان بەکار دێنن، کورد دەتوانێ 
بە گەاڵڵەکردنی گوتارێکی نەتەوەیی کە هەموو 
هێــز و الیەنە جیــاوزەکان و هەموو ئایدیاکان، 
خۆیانی تێدا ببیننەوە و وەک ســەرچاوە لەوڕا 
خۆیان پیناسە بکەن، ســەرەتا لەناو کۆمەڵگادا 
ناوماڵی  بەرهەمهێنی یەکگرتوویی و یەکڕیزیی 
کورد بن، هەر لەســەر ئەساسی ئەو گوتارەش، 
پالنێک بــۆ پەیوەندییــە دەرەکییەکانی کورد 
دابڕێژن. کورد هەتا ئێستاش نەیتوانیوە گوتاری 
نەتەوەخوازیی خۆی لــە دەوری دالە جیهانییە 
پەســەندکراوەکانی وەک دێموکڕاســی و مافی 
مرۆڤدا مەفسەلبەندی بکات. ئەگەر کورد بتوانێت 
خواستی نەتەوەیی و خەبات بۆ دەستەبەرکردنی 
مافە نەتەوەییەکانی لە ئێــران لە چوارچێوەی 
حــەول بۆ دێموکڕاتیزە کردنی کۆمەڵگا و مافی 
مرۆڤدا کاناڵیزە بکات، واتە پێشێل کردنی مافی 
نەتەوەییی کورد لە چوارچێوەی پێشــێلکردنی 
دێموکڕاسی و مافی مرۆڤ و وەک ڕەهەندێکی 
دێموکڕاتیک و مافی مرۆیی پێناسە بکات، ئەوا 
دەتوانێت بکەوێتە بەر سەرنجی ناوەندە مەدەنی 

و نێونەتەوەیییە جیهانییەکان.

ئاکام
لە واڵمی پرســیار لە پارادایمەکانی سیاسەتی 
دەرەوەی ئەمریــکا دەشــێ بگوترێ هەرچەند 
ڕووداوە  ڕەوتــی  و  دۆخ  بــە  پەیوەندیــی 
نێونەتەوەیییەکان لە ئێستا و داهاتوودا دەبێت، 
بەاڵم بــە گشــتی ڕەهەندەکانی سیاســەتی 
دەرەوەی جۆ بایدێن، وەک سەرۆک کۆماریکی 
دێموکــڕات بریتی دەبێت لە: فرەالیەنیخوازیی 
نێونەتەوەیــی، گرینگایەتیــی مافــی مرۆڤ، 
پەرەی دێموکڕاسی، گرینگیی دەور و نەخشی 
ڕیکخــراوە نێونەتەویی، ناحکوومی و مەدەنییە 
جیهانییەکان و حەول بۆ پەرەی ئاشــتەوایی. 
هەروەها بە لەبەرچاو گرتنی پەرەی بەردەوامی 
هێژمۆنی چین لە ڕۆژهەاڵتی ئاسیا و بە تایبەت 
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لەپاش دەرکەوتنــی ڕێککەوتنی چین لەگەڵ 
واڵتانی پەرەئەســتاندووی ڕۆژهەاڵتی ئاســیا 
و ئوقیانووســییە، بێگومان ئــەم ژێئۆپۆلەتیکە 
و  قــورس  پێگەیەکــی  ژێئۆئیســتراتێژیکە، 
مســۆگەرتری دەبێت لە سیاســەتی دەرەوەی 
دەوڵەتــی داهاتووی ئەمریــکادا و ڕۆژهەاڵتی 
ناوینیــش لــەوە دەچیــت بە حەولــەکان بۆ 
گەڕانــەوەی ئەمریــکا بــۆ ڕیککەوتنی ناوکی 
لەگــەڵ ئیــران، گرینگایەتیی ئەم بەشــە لە 
ژێئۆپۆلەتیکــی جیهــان بۆ ئەمریــکا لە پاش 
ڕۆژهەاڵتــی ئاســیادا جێ بگرێــت. لەهەمان 
کاتیشــا کــە پێگــەی ڕۆژهەاڵتــی ناوین لە 
سیاسەتی دەرەوەی ئەمریکادا ڕەنگە دابەزێت، 
بەاڵم بوونی دەسەاڵتە دیکتاتۆڕ و پاوانخوازەکان 
لەم ناوچەیە، بێگومان وەک سەرچاوەی کێشە 
و قەیــران دەتوانێ کاناڵێک بێــت بۆ کوردی 
شوناســخواز و دێموکــڕات، تــا بتوانێ وەک 
مەرجەعێکــی جێــگای متمانــە بکەوێتە بەر 

سەرنجی ئەمریکا.

سەرچاوەکان
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 ئەم وتارە لە هەوڵدایە بە لەبەرچاوگرتنی ئەزموونی سەقەتی 
»نەتەوەسازی Nation building«ی دەوڵەتانی داگێرکەری کوردستان، ئەم ڕاستییە 

بورووژێنێ کە دووپاتکردنەوەی ئەزموونی دەوڵەتانی داگیرکەر لە بەرێوەبەرایەتیی سیاسی 
و ئێداریی هەر پارچەیەک لە کوردستان، لە ئەگەری ڕزگاربوونی، هەڵەیەکی ڕۆۆخێنەرە و 
نابێ نەتەوەیەک کە خۆی قوربانیی سیستەمێکی داخراوی ئێداریـ  سیاسی بووە، هەمان 
سیستەم بۆ کوردستان ئەزموون بکاتەوە. لەم پێناوەدا ئەم پرسیارە زەق دەکرێتەوە کە ئایا 

پلۆرالیسمی زمانی لە کوردستان ئاسایشی ئەم واڵتە دەخاتە مەترسییەوە؟

پلۆرالیسمی زمانی و ئاسایشی نەتەوەیی   

م.هەورامانی
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1.پێشەکی
ئێســتا کە لــە بەرەبەری دەســپێکی دەیەی 
زایینیدایــن؛  21ی  ســەدەی  ســێهەمی 
نەتــەوە  ڕێکخــراوی  ئەندامــی  واڵت   195
یەکگرتووەکانن کە بــە دڵنیایییەوە ڕێژەیەکی 
زۆر کەمیــان لە بــواری زمانــی، ئێتنیکی و 
ئایینییەوە یەکدەســت دەبینرێــن. زۆرێک لە 
و اڵتان، تێکاڵوێکی نەتەوەیی، ئێتنیکی، زمانی 
و ئایینییان پێوه  دیارە بەاڵم ئەم تێکەاڵوبوونه،  
لە واڵتانی دێموکڕات و گەشەسەندوو، نەتەنیا 
وەک مەترســی چاوی لێ نەکــراوە بەڵکوو بە 
ڕەچاوکردنــی واقیعــە جوگرافییــەکان وەک 
دەرفەتێک بــۆ بەهێزکردنی کیانی نەتەوەییی 
خۆیان کەڵکیان لێ وەرگرتووە. بەاڵم بەداخەوە 
لە واڵتانی داخراو و داپڵۆســێنەردا، حکوومەت 
و دەسەاڵت، بەبێ ڕەچاوکردنی تێکاڵوییەکان 
و تەنیا لە بەرژەوەندیــی نەتەوە یان ئێتنیکی 
سەردەســت هاتووەتە دامەزراندن. لەم جۆرە 
واڵتانە بــۆ پتەوکردنی بنەمــای دامەزراندنی 
دەسەاڵت و حکوومەتی یەکدەست، سیاسەتی 
»یەک واڵت-یــەک نەتەوە« پەیڕەو دەکرێت و 
بۆپراکتیزەکردنی ئەم سیاسەتە، بە شێوەیەکی 
سیستەماتیک و بەرنامەداڕێژراو و بۆ سڕینەوەی 
هەرچەشنە پلۆرالیسمێکی زمانی و فەرهەنگی، 
سیاســەتی »وەک یەککردن Simulation« لە 
پرۆســەیەکی دیاریکراودا عەمەلی دەکرێ. لە 
سەدەی بیستی زایینییەوە کە ڕەوتی دامەزرانی 
حکوومەتــه  تازەکان لــە ڕۆژهەاڵتــی ناوین 
دەســتی پێ کرد و واڵتانێک لەسەر شێوازی 
دامەزرانی  مۆدێڕنی دەســەاڵتداری، هەوڵــی 
کیانی »واڵت ـ حکوومــەت State«یان دا؛ بە 
جێگای ئەوەی هەمــوو پێکهاتەکانی واڵت لە 
ژێــر چەتری خاڵە هاوبەشــەکان کۆ بکەنەوە، 
بە سیاســەتی یەکدەســت کردنی فەرهەنگی 
واڵت و بــە بیانــووی ئاسایشــی نەتەوەیی و 
پووچەڵکردنــەوەی دەســتێوەردانی دەرکــی، 
دڵســۆزانی  مافخوازانەکانی  هەوڵــە  هەمــوو 
کەمینە نەتەوەیییەکانیان بە زەبەری هێز واڵم 

داوەتەوە  و تا ئێستایشــی لەگەڵ بێت، بەهۆی 
ئەو سیاسەتە چەوتانەوە، ناوچەکە بەردەوام لە 

قەیرانی شۆناسخوازییەوە دەتلێتەوە. 
کوردســتان یەکێــک لــەو و اڵتانەیە کە 
لــە نێوان چەنــد دەوڵەتــدا دابــەش کراوە. 
دەوڵەتانی دەسەاڵتدار لە کوردستان لە ماوەی 
دەسەاڵتدارێتیی خۆیان بەسەر ئەم و اڵتەدا، بە 
شێوەیەکی سیستەماتیک  هەوڵیان داوە زمانی 
کــوردی و زاراوەکانی لە نێــو زمانی نەتەوەی 
 بااڵدەست بە شــێوازی جۆراوجۆر بتوێتەوە و 
لەم پێناوەدا لە هەموو کەرەستەکان کەڵکیان 
وەرگرتــووە. ئــەوەی لە کوردســتان کراوە لە 
ژێرناوی پاراستنی کیانی سیاسی ونەتەوەیی و 
دابین کردنی ئاسایشــی نەتەوەیی، سڕینەوەی 
زمــان و فەرهەنگی گەلی کورد، لە بەشــێکی 

بەرباڵوی کوردستان بووە. 
بــۆ  گــەرا،  ناوەنــد  دەســەاڵتدارانی 
بەرێوەرایەتیی سیســتەمی ئێداری و سیاسیی 
واڵت، لە مۆدێلی ناوەندگەرای سیاسی-ئێداری 
کەڵکیان وەرگرتووە. لەم سیســتەمەدا، هەموو 
دەســەاڵتەکان لە بواری ئێداری و سیاســی، 
لــە ناوەندی حکوومەت کە لــە ژێر هێژمۆنی 
نەتــەوەی سەردەســتدایە، کۆدەبێتــەوە. لەم 
سیســتەمەدا بە هــۆی داخراوەیی سیاســی 
و ئێــداری، نەتەوە ژێردەســتەکان لە هەموو 
مافێکــی زمانــی و بەڕێوەبەرایەتیی ناوچەیی 
بێبەش دەکرێن و لە ڕەوتێکی سیستەماتیکدا، 
هەوڵ دەدرێت زمان و فەرهەنگی نەتەوەیییان 
لەبەرانبەری زمان و فەرهەنگی زاڵی ناوەندیدا 

بێ هێز و ئاسێمیلە بکەن. 
ئەم وتارە لە هەوڵدایە بــە لەبەرچاوگرتنی 
 Nation ئەزموونــی ســەقەتی »نەتەوەســازی
building«ی دەوڵەتانی داگێرکەری کوردستان، 
ئەم ڕاســتییە بورووژێنێ کە دووپاتکردنەوەی 
لــە  داگیرکــەر  دەوڵەتانــی  ئەزموونــی 
بەرێوەبەرایەتیــی سیاســی و ئێداریــی هەر 
پارچەیــەک لــە کوردســتان، لــە ئەگەری 
ڕزگاربوونــی، هەڵەیەکی ڕۆۆخێنــەرە و نابێ 



نەتەوەیەک کە خۆی قوربانیی سیســتەمێکی 
داخــراوی ئێداری-سیاســی بــووە، هەمــان 
سیســتەم بۆ کوردستان ئەزموون بکاتەوە. لەم 
پێناوەدا ئەم پرســیارە زەق دەکرێتەوە کە ئایا 
پلۆرالیسمی زمانی لە کوردستان ئاسایشی ئەم 

واڵتە دەخاتە مەترسییەوە؟
بۆ واڵمدانەوەی ئەم پرســیارە، گریمانەمان 
ئەوەیە کە پلۆرالیسمی زمانی و کەڵک وەرگرتن 
لە زمانێکــی هاوبەش بۆهەمــوو واڵت لەپاڵ 
خوێندن بە شــێوەزارەکانی تــر لە ناوچەکانی 
خۆیان، نەتەنیا ئاسایشــی نەتەوەیی تووشــی 
مەترســی نــاکات؛ بەڵکوو ئاســتی یەکیەتیی 

نەتەوەیی بەرزدەکاتەوە. 
ئــەم وتارە لــە بــواری مێتۆدۆلۆژیکی لە 
وتاری«تەوسیفی-شــیکاری«  چوارچێــوەی 
پێناســە دەکرێ و بۆ کۆکردنەوەی زانیاری لە 
شــێوازی کتێبخانەیی کەڵکم وەرگرتووە و بە 
هۆی ئەوەی نووسەر لە ڕۆژهەاڵتی کوردستان 
دەژی، ئەزموونــی ژیان لەم بەشــەی  واڵت، 

بۆشرۆڤە و شیکاری، یارمەتیی زۆری داوم. 

2-چەمکەگشتییەکان
1-2-نەتەوە

»ئانتۆنــی ئێســمیت« لــە کتێبی«شۆناســی 
نەتەوەیی«دا لەسەر پێناسەکردنی نەتەوە ئەڵی: 
نەتەوە بە کۆمەڵێکی مرۆیی دەگۆترێ کە لە سەر 
زەوییەکــی مێژوویی لەگەڵ ئوســتوورەگەلی 
هاوبــەش، بیرەوەریــی مێژووییــی هاوبەش، 
کلتووری هاوبەش، ئابووری و مافگەلی یاسایی 
و بەرپرســیارێتی بۆتێکــڕای ئەندامان، ژیان 

 .)Guibernau,2004:126(دەبەنە سەر
»مارتین گالســنێر« لە پێناسە کردنی نەتەوەدا 
دەڵــی: زانایــان و بیرمەندانــی جوگرافیــای 
سیاسی، نەتەوە بە گرووپێکی گەورە لە خەڵک 
دەڵێن کــە خاوەنی فەرهەنگێکی هاوبەشــن. 
ئــەم هاوبەشــییە له زمان، ئاییــن، ڕێکخراوە 
ئەزموونگەلی  و  وبایەخــەکان  سیاســییەکان 
 Glassner,1993:(دەبینێتــەوە خۆی  مێژووییدا 

 .)38
»جان ڕێنە شــۆرت« لەســەر پێناسەی نەتەوە 
دەڵــی: نەتــەوە بــە کۆمەڵێــک لــە خەڵک 
دەگۆترێ کــە خاوەنی شۆناســێکی هاوبەش 
و بایەخی فەرهەنگیی هاوبەشــن کە لەســەر 
زەوییەکی دیاریکراو گیرساونەتەوە. شوناسێک 
کە لەگەڵ ئەو شــوێنەی لێــی هەڵکەوتوون 

 .)Short,1993:91(دەخوێنێتەوە
»ژان گاتمەن« گەورە جوگرافیزانی سیاسی، 
بۆ پێناسە کردنی چەمکی نەتەوە، هۆکارگەلی 
»مەعنەوی« وەک باوەڕێکی ئایینی، کۆمەڵێک 
بیرەوەرییە هاوبەشــە  بیروڕای کۆمەاڵیەتی و 
سیاســییەکان و یان تێکاڵوێک لــە مان، بە 

کاریگەر دەزانێ )مۆجتەهێدزادە، 1381، 63(. 
میللــەت یان نەتــەوە، بــە کۆمەڵێک لە 
مرۆڤەکان دەوترێت کە لە چوارچێوەی سنوور و 
جوگرافیای سیاسیی یەک واڵت )واتە کیانێکی 
سیاســی(دا دەژین و  ماف وبەرپرســیاریەتیی 

وەک یەکیان هەیە)حافێزنیا، 1388(. 
لــە بــاوەڕی جوگرافیزانانــی سیاســیدا، 
کاتێک قەومیــەت وئیتنیک بەرگــی نەتەوە 
دەپۆشــێ کە بتوانێ خۆی لە چوارچێوەیەکی 
سیاســی یان«State«دا ڕێک بخــات. بۆ وێنە 
ئەفغانســتان، تاجیکســتان و ئێــران لە زۆر 
بــوارەوە و بەتایبەت زمــان، ئایین و کەلتوور، 
وەک یەکــن بەاڵم بە هۆی جیاوازیی ســنوور 
و واڵتەوه، ســێ نەتەوەی جیاواز پێکدەهێنن. 
لــە بەرانبەردا نەتەوەی ســوئیس هەیە کە لە 
واڵتێکی بچووکــدا چوارزمانی جیاواز پێکەوە، 
نەتەوەیەک پێکدەهێنن. بە چاوخشاندنێک بەو 
پێناســانە کە لە نەتەوە کراون، نەتەوە خاوەنی 

ئەم تایبەتمەندییانەی خوارەوەیە:
1 واڵت و حکوومەتێکی هاوبەش

2 زمان و فەرهەنگی هاوبەش
3 ئایین و باوەڕی هاوبەش

4 خاک و سەرزەمینی هاوبەش
5 بیرەوەریی سیاسیی هاوبەش
6 مێژوو و چارەنووسی هاوبەش
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2-2-پلۆرالیسم
فەرهەنگی وێبســتێر لە لێکدانەوەی چەمکی 
پلۆرالیسمدا لە شــوێنێکدا دەڵێ: بە دۆخێک 
دەگوتــرێ کــە خەڵکانێــک لــە کۆمەڵگا بە 
ئێتنیک، فەرهەنگ، ڕەگــەز و ئایینی جیاواز، 
لــە چوارچێوەی ژیــاری هاوبەشــدا، پێکەوە 

 .)Webster,2020(دەژین
فەرهەنگــی بریتانیکا لە پێناســەی چەمکی 
پلۆرالیســمدا دەڵــێ: لە زانســتی سیاســی، 
پلۆرالیســم لە  کۆمەڵــگای دێموکڕات لیبرال، 
له ســەر قەبووڵ کردنــی باڵوەپێکرانی هێز لە 
نێــوان گرووپگەلــی ئیدئۆلۆژیــک و ئابووریی 
جیاوازدا دادەنرێ و هیز و دەسەاڵت لە دەستی 
گرووپ یان دەســتەیەکی ئێلیتدا کۆ نابێتەوە. 
لەم کۆمەڵگایەدا، پلۆرالیسم وای بۆ دەچی کە 
تێکاڵوی، بۆ کۆمەڵــگا بەکەڵکە و گرووپگەلی 
جیــاوازی فەرهەنگی، ئایینــی، ڕێکخراوگەلی 
کرێــکاری وئیتنیکی، دەبێ لە ســەربەخۆییدا 

 .)Britannica,2020(بەشداربن

3-2-ئاسایشینەتەوەیی
ئاســایش )Security( لە وشــەدا بە دۆخێک 
دەوترێ کە هیچ جۆرە هەڕەشە یان هێرشێک 
لەئارادا نەبێ و یان ئامادەبوون بۆ هەرچەشــنە 
ڕووبــه ڕوو بوونەوەیەک لە بەرانبەر هەڕەشــە 
یــان هێرش)ئاشــووری، 1379: 38(. ئاسایشــی 
نەتەوەیی بە دۆخێک دەوترێ کە نەتەوەیەک 
لە هەرچەشــنە هەڕەشــەیەک بە نیســبەت 
لەدەستدانی هەموو یان بەشێک لە حەشیمەت، 
مڵک و ماڵی بەدوور بێت)هەمان سەرچاوە، 39(. 

4-2-گرینگایەتییزمانیهاوبەش
هیچکەس ناتوانێ نکۆڵی لەوە بکات کە بوونی 
زمــان، دیارترین تایبەتمەندیــی فەرهەنگیی 
مرۆڤــە کە لــە هەمــوو فەرهەنگەکاندا بەدی 

دەکرێ)گیدنز، 1384: 64(. 
زمان وەک یەکێک لە بنەما ســەرەکییەکانی 
نەتەوە، هێما و نیشانەی ناسینەوەی نەتەوەیە، 

بایەخ دان بەو هێما و نیشــانەیە، پیشاندەری 
ڕادەی ئاســتبەرزی و هۆشیاریی کۆمەاڵیەتیی 
ئــەو نەتەوەیەیــە، چونکە زمان خەســڵەت و 
تایبەتمەندیــی نەتــەوە هەڵدەگرێت )شــوانی، 

 .)25 ،2009
زمانــی هاوبــەش، لەمێــژە وەک یەکێک لە 
بنەماکانی شۆناس و لە هۆکارەکانی خۆئاگاهی 
Stans- )و ناسیوونالیسمی ئێتنیکی دێتە ئەژمار 

 .)field,2003:37
 تایبەتمەندیی بنەرەتیی زمانی هاوبەش ئەوەیە 
کە زمانێکە کە لە نــاو زمانەکانی تر، ڕوڵێکی 
ناوەنجیی هەیە کە هەمووان دەتوانن قســەی 

پێ بکەن)حسینی، 1383، 61(. 
هۆکارگەڵێکــی جۆراوجۆر وەک چارەنووســی 
وەک یــەک و گرێدراوبوونی ئەم چارەنووســە 
لــە بوارگەلی ئابــووری، سیاســی و ئایینی و 
هەروەها ژیانێکی ئاشــتییانە لەسەر خاکێکی 
هاوبــەش، پەیوەندی وهاوســۆزی ونزیکایەتی 
لەناو بێژەرانی زاراوە و شــێوەزمانەکانی یەک 
نەتــەوە پێکدەهێنێ. لەبەر ئــەوەی کە زمان 
لە بارودۆخێکدا کەرەســەی پەیوەندی و لێک 
هاوبەش  زمانێکــی  مرۆڤەکانە،  تێگەیشــتنی 

پێکدێت )هەمان سەرچاوە، 61(. 
زمانێک دەتوانێ ڕۆڵی زمانێکی ســتاندارد یان 
هاوبەش لە واڵتێکی چەنــد زمانیدا بگێڕێت، 
کە لە ڕەوتی مێژووییی خۆیدا، بە شــێوەیەکی 
بەربــاڵو لــە ئاســتی دەوڵــەت، بنکەکانــی 
دادوەری، مێدیــا وهەروەها لــە چوارچێوەی 
پێکهاتــەی فێرکردن و بارهێناندا، لە ئاســتی 
سەراســەری و پانتایەکــی بەرباڵو کەڵکی لێ 

وەرگیرابێ)کریستال، 1385، 18(. 
کۆمەڵێک هۆکارلە بووژانەوە و پەرەپێدانی 
زمــان لــە ئاســتی نەتەوەیــی، ناوچەیی و 
نێونەتەوییــدا ڕۆڵ وکاریگەرییان هەیە کە بە 

شێوەی خوارەوە ئاماژەیان پێ دەکەین:
1: سیاســەت 2: ئابــووری 3: باڵڤۆکەکان 4: 
پڕۆپاگەندە)تەبلیغــات( 5: ڕادیۆ و تەلەفزیوون 
6: سینەما 7: مۆســیقای پاپ 8: گەشتیاریی 



نێونەتەوەیی 9: پەروەردە وفێرکردن 10: مێدیا 
و پەیوەندییەکان) هەمان سەرچاوه، 36-23(. 

بە زمانێک دەتوانین بڵێین ســتاندارد یان 
هاوبەش کە ئەم قۆناغانەی تێپەڕاندبێت: 

1 هەڵبژاردنی شــێوەیەک، واتــە هەڵبژاردنی 
یەکێک لە دیالێکتەکانی زمانەکە وەک بنەڕەت 

و وەک نۆرم.
2 کۆداندن)واتە بە کۆدکردنی( ئەوشێوەیە تا 
ئــەو ڕادەیەی کە جیاوازییەکان لە پلەی هەرە 

کەمتریندا بن.
بەکارهێنانــی  بوارەکانــی  فراوانکردنــی   3
زمانەکە، واتە لە بوارەکانی زانستی وئەدەبی و 

ڕۆژنامەگەری و تەکنیکیدا بخرێتە گەڕ.
4 قەبووڵکــردن لــە الیەن کۆمەڵــەوە، واتە 
کۆمەڵێکی بەکارهێن قەبووڵی  بکەن و بەکاری 

ببەن)شاکەلی، 2011، 103(. 

3-دەسکەوتیلێکۆڵینەوە
1-3-کوردستانوزمانیهاوبەش

لــە زۆربــەی ئــەو واڵتانەی کــە تێکاڵوێکی 
کەلتــووری و فەرهەنگییــان هەیە و لە بواری 
زمانی، جۆراجۆری لە ئاستی نەتەوەییدا بەدی 
دەکرێ، بۆ پاراســتنی یەکیەتیــی نەتەوەیی 
و ســەرزەوینی، یەکێــک لە شــێوەزمانەکان 
وەک زمانی هاوبــەش هەڵدەبژێردرێت. ئەگەر 
زمانێکی هاوبەش لــە واڵتێکی چەند زمانی و 
یــان چەند زاراوەیی )وەک کوردســتان(نەبێ 
لە درێژخایەندا، ئاســتی هەســتی نەتەوایەتی 
بــە شــێوەیەکی زەق دادەبەزێ و هەســتی 

عەشیرەیی و ناوچەگەرایی جێی دەگرێتەوە. 
لە ســێبەری سیستەمی عەشــیرەگەریدا 
ئەگــەری پێــک هێنانــی واڵت)یەکەیەکــی 
سیاسی( بەدەگمەن دەرەخسێت. لەبەر ئەوەی 
کە هۆز و عەشیرە بەستراوەتەوە بە پێداویستییە 
چکۆلەکانییەوە و ئەم پرســە بەردەوام جۆرێک 
لە هەڵچوون و پێکــدادان لە نێوان هۆزەکاندا 

پێکدەهێنێ. 
 ئێبنوخەلــدوون، ئــەم دۆخە ئاوەها شــرۆڤە 

دەکات. »ناوچەگەلێک کە لەگەڵ چەند هۆزی 
و فرەکومەڵگاییــدا ڕووبەڕوو دەبنەوە، ئەگەری 
پێکهێنانی دوڵەتێکی بەهێزیان نابێ«)بیشکچی، 

 .)265-264 ، 2002
 زمانی هاوبەش لــە و اڵتانی چەند زمانی، 
بــە مەرجێــک نەبێتە هۆی پەڕاوێزخســتنی 
زمانە ناوچەیییەکان، یەکخستن و تێگەیشتنی 
نەتەوەیی لە ئاســتی سەرانســەری واڵتدا بە 

گونجاوترین شێوە چارەسەردەکات. 
تــووی زمانی هاوبەش لە واڵتێک دەڕوێت 
کــە کۆمەڵێــک زاراوە و زمانی هاوڕیشــە، لە 
پرۆســەیەکی مێژووییــدا پێکــەوە ژیابــن و 
چارەنووسی هاوبەش و ڕەنگدانەوەی ئەوان لە 
بوارگەڵی ئابووری، سیاسی، ئایینی و فەرەنگی، 
پێویستیی زمانێکی هاوبەش زەق دەکاتەوە. بۆ 
وێنە گەلی کورد بە درێژاییی هەزاران ســاڵە 
خەڵکەکەی بە زمان و زاراوەی جیاواز و ئایین 
وئایینزای جیاوازەوە پێکەوە ژیاون و چارەنووسی 
ژیانیــان لە هەموو بوارێکەوە وا بەیەکەوە گرێ 
دراوە کە هەر چەشــنە هەوڵدانێــک لەپێناو 
درزتێخســتن و جیاکردنەوەیــان، » ئاســنی 
ســارد کوتانــە«. هەبوونی زمانێکــی هاوبەش 
لەنێــو نەتەوەیەکــی هاوڕیشــه، زنجیــرەی 
پەیوەندییــەکان پتەوتــردەکات و یەکیەتی و 
ئاســتی هوشــیاریی نەتەوەیی بەرزدەکاتەوە. 
هەڵبژاردنی شــێوە زمانێک لە شێوەزمانەکانی 
نەتەوەیەک کە ڕۆڵی زمانی هاوبەش بگێڕێت، 
بەمانای ئەوە نییە کە ئەوشێوەزمانە سەروەری 
و فەخری بەســەر شێوەزمانەکانی ترەوە هەیە. 
بەڵکوو زمانی هاوبەش، ســەرەڕای ئەوەی کە 
ڕۆڵی پەیوەندی لەناو پێکهاتەی دانیشــتووانی 
یــەک واڵت دەگێڕێ، تێکاڵوێکە لە خەزێنەی 
وشــەگەلی هەموو زاراوە و شــێوەزمانەکان  و 
گوزارشت لە دەوڵەمەندیی فەرهەنگیی نەتەوە 

دەکات نەک ناوچەیەکی تایبەت ودیاریکراو. 
بۆ کــورد وەک نەتەوەیەکی بێ دەوڵەت، 
ڕۆڵــی زمــان، لــە هــەر فاکتەرێکــی تری 
نەتەوەیی گرینگتــرە، چونکە دەوڵەتانی خاون 
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دەسەاڵت لە کوردســتان، لە ڕەوتی سازدانی 
 ،)nation-state(خۆیــان میللیــی  نەتــەوەی 
زۆرترین هەوڵیــان داوه  زمانە ناوچەییەکان لە 
بەرانبەر زمانی نەتەوەی بااڵدەســت بتوێننەوە 
ودەرەتانی گەشەی فەرهەنگی لەالیەن نەتەوە 
ژێردەســتەکانەوە، زەوت بکرێ و لەم پێناوەدا، 

ڕێگەی جۆراوجۆریان گرتووەتە بەر. 
پاش ڕووخانی ئێمپراتۆرییەتی مێدیا لە ساڵی 
550ی پێش زایین، بۆ کورد هەل نەڕەخســا 
هیچ جۆرە دەســەاڵتێکی ڕامیاری پێکەوە بنێ 
هەتــا زمانەکەی لە پەرت وبــاڵوی و دابەش 
بوون بپارێزێ. بەڵکوو لەو ڕۆژگارەوە کەوتووەتە 
ژێر دەســەاڵتی بیانی کــە هەرگیز گوێیان بە 
چارەنووســی ئەم زمانە نەداوە. ئەم بارودۆخە، 
ڕەنگدانــەوەی خراپی هەبووە لەســەر زمانی 
یەکگرتووی کوردی، چونکە هۆزە کوردییەکان 
باوکایەتی  لەپاش لەدەست چوونی دەسەاڵتی 
کە هەموویانی دەپاراســت، لە ســایەی باری 
نوێدا، گۆشەگیربوون و لە یەک جیا بوونەوە و 
ڕێگا خۆش بوو بۆ ئەوەی هەر سەرۆک هۆزێک 
بەرپرسیاریەتیی پاراستنی هۆزەکەی لە ئەستۆ 
بگرێت و کارتێکردنی دەسەاڵتی بیانی بپارێزێ. 
ئەمــەش هۆکارێک بوو کــە هۆزێک زمان و 
نەریت و ســەربەخۆیی، لە ســنووری ناوچەی 

خۆیدا دەپاراست)فوئاد خۆرشید، 2008، 77(. 
لە ڕوانیینێکی گشتی و بە چاوخشاندنێکی 
مێژوویــی، ئەو هۆکارانەی کــە لە پێکهاتن و 
دروســت بوونی زمانێکی یەکگرتوو و هاوبەش 
لــە ناوگەلی کــورددا لەمپەڕبــوون ئەمانەی 

خوارەوەن:

1-1-3-هۆکاریسیاسی
دابــەش بوونــی کوردســتان لەنــاو چەنــد 
دەوڵەت-نەتــەوەدا ، یەکێک لــە گرینگترینی 
ئەوهۆکارانەیە کە بــە درێژاییی چەند دەیەی 
ڕابردوو، بەربەستێکی پۆاڵیین بووە لە بەرانبەر 
بووژانەوە و ئینکشافی فەرهەنگی وزمانی لەناو 
گەلی کــورددا. دەوڵەتانی خاوەن دەســەاڵت 

لە کوردســتان، بنەمای نەتەوەییی خۆیان لە 
یان   »nation-state« بیرۆکــەی  چوارچێــوی 
»حکوومەتی نەتەوەپێگە« داڕشتووه، بە داخەوە 
بە هۆی خراپ تێگەیشــتنیان لە دامەزراندنی 
حکوومەتــی نەتەوەیی، ڕەوتــی بەڕێوەبردنی 
پڕۆژەی دەوڵەتی نەتەوەیییان بە قوربانی کردن 
وتواندنەوەی زمانە ناوچەیییەکان لە پێناو گەشە 
و پەرەپێدانی زمانی نەتەوەی سەردەست دانا. 
بە داخەوە ئەم سیاسەتە لە هەمبەرگەلی کورد 
به شێوەیەکی سیستەماتیک و بە ڕەنگوبۆیەکی 
جیاواز، لــە چوارپارچەی کوردســتان پەیڕەو 
کراوە. ئەم سیاســەتە کە لە الیەن دەوڵەتانی 
دەســەاڵتدارلە کوردســتانەوە پەیــڕەو کراوە، 
نەتەنیا دەرەتانی خوێندن بە زمانی کوردیی بە 
گەلی کورد نــەداوە، بەڵکوو بووەتە هۆکارێکی 
بنەڕەتی لە ســڕینەوەی شوناســی زمانی لە 
بەشــێکی گــەورە لــە پانتاییــی جوگرافیای 

کوردستاندا. 

2-1-3-هۆکاریجوگرافیایی
فراوانیی پانتاییی جوگرافیای کوردستان)نزیک 
بــە 500هەزارکیلوومیتــری دووجــا پێوەر(، 
و  پڕئــاو  ڕووبــاری  شــاخاوی،  سروشــتی 
سەرماوســۆڵەی درێژخایــەن، تــا بــەر لــە 
سەدەی نوێ، لەو هۆکارە ســەرەکییانە بوون 
کە پەیوەنــدی و هەڵســوکەوتی فەرهەنگی، 
کۆمەاڵیەتــی، ئابــووری و سیاســیی گەلــی 
کوردییان لە بەشە جۆراوجۆرەکانی کوردستان 
تووشــی کێشــە کردبوو و بــە ڕادەیەک ئەم 
هۆکارگەلــە کاریگەرییان هەبــوو کە کوردان 
لە بەشــە جیاجیاکانی کوردستان لە بارودۆخ 
وچارەنووسی یەکترئاگادار نەدەبوون و ئاسایییە 
کە ئەم هۆکارە زۆرترلە هەرشــتێک لە ســەر 

زمان و کلتوور، شوێندانەر دەبێ. 

بەرژەوەندیی و ناوچەگەرایــی -3-1-3
خێڵەکی

 یەکێکــی تــر لەو خااڵنەی کە لەســەر الواز 



بوونی هەســتی نەتەوەیی و داڕشتنی پالنێک 
بۆسازدانی زمانێکی هاوبەش لەناو گەلی کورددا 
شوێنەواری داناوە، زاڵ بوونی هەستی ناوچەیی 
و زاراوەیــی بەسەرهەســتی نەتەوەییدا بووە 
کە بەداخەوە ئەم شــێوە تێفکرینە لە ئاکامدا، 
هەســتی نەتەوەییی لە ئاســتی سەراسەریی 
واڵت، لــە بەرانبەر بەرژەوەندیــی هۆزەکی و 
ناوچەیــی الوازدەکات و پرۆســەی تەعمیقی 
ناسیونالیســم بە شــێوەیەکی ڕوون و ئاشکرا، 

تووشی کزبوون و دابەزین دەکات. 

4-1-3-بەرژەوەندیــیحیزبیونەبوونی
گوتارێکــییەکگرتوولەئاســتزمانی

هاوبەشدا
ئەگەرئاوڕێک لــە بارودوخی خوێندن بە زمانی 
کوردی لە خوێندنگە و قوتابخانەکانی کوردستان 
لــه ســەدەی ڕابــردوو  بدەینەوه، بــە ڕوونی 
دەردەکەوێ کە  بە شــێوەیەکی ڕەسمی، تەنیا 
لە باشــووری کوردستان لە ماوەی نیو سەدەی 
ڕابردوودا، دەرەتانی خوێندن بە مندااڵنی کورد 
لە خۆێندنــگاکان دراوە و لە بەشــەکانی تری 
کوردســتان، بێجگە لە مــاوەی تەمەنی کورتی 
کوماری کوردســتان لــە مهابــاد، هەلێک بۆ 
خۆێندن بە زمانی زگماکی لە بەشــەکانی تری 

کوردستان نەڕەخساوە. 
چوار ســاڵی ئاشتیی 1970-1974 دەرفەتێکی 
زێریــن بــوو بۆ پێشــکەوتن و گەشــەکردنی 
زمانی ســتانداردی کوردی، بــە تایبەت کە لە 
ئەنجامی دووربینی وهۆشیاریی سەرکردایەتیی 
سیاســیی ئەوکاتەی کوردستاندا، بوو بە زمانی 
خوێندن و پەروەردە لە سەرانسەری کوردستانی 

عێراقدا)شاکەلی، 2011، 105(. 
 پاش هەرەسهێنانی شوڕش لە کوردستان 
و لــەت بوونی پارتی دێموکراتی کوردســتان، 
گۆڕەپانی سیاسیی کوردستان کەوتە ئەزموونی 
ملمالنێی چەندحیزبی، کە بەداخەوه لە زۆربەی 
ئەم  ماوەیەدا، لە جیاتی گوتارێکی نەتەوەیی لە 
بوارە جۆراوجۆرەکاندا و بە تایبەت چارەســەری 

کێشــەی زمانی هاوبەش، بەرژەوەندیی حیزبی 
و یارگیریــی سیاســی لە ڕێگــەی بووژانەوەی 
هەســتی ناوچەگەری وبایەخ دانی ڕواڵەتی بە 
چەند زاراوەیی لە مێدیای کوردیی لێ کەوتەوه 
کــە نەتەنیــا خزمەتــی بــە دۆزی نەتەوەیی 
نەکردووە بەڵکوو لە بەشەکانی تری کوردستان 
بۆ وێنە لە ناوچەیەکــی وەک »هەورامان«، ئەم 
هەست و پرســیارە لە نێو خەڵک و بە تایبەت 
ڕۆشــنبیرانی ئــەم بەشــه لە نیشــتمان زەق 
بوووەتەوە کە ئەگەر بڕیاره  لە دهۆک و بادینان 
»کرمانجی« و لە هەولێر وسلێمانی و کەرکووک 
»ســۆرانی« بخوێندرێت، بۆ ئه و  مافە ئێنسانییە، 
واتە خۆێندن بە زمانــی زگماکی، لە مندااڵنی 
هەورامــی و کەلهوڕ و فەیلی زەوت بکرێت؟ کە 
لە ڕاســتیدا دڵەخۆرپەیەکی ڕەوا و پرسیارێکی 
زۆر بەجێیــە. ئەحزابــی کــوردی لــە هەموو 
بەشــەکان وحکوومەتی هەرێمی کوردســتان 
وەک تاکە کیانی سیاســیی کــوردی، دەبێ بە 
ڕاشــکاوی بڕیــاری پەســەندکردنی زمانێکی 
هاوبەش بۆ هەموو دانیشــتووانی کوردســتان 
لە ڕێگەی پەرلەمانــی هەڵبژێردراوەوە بدەن و 
حکوومەتــی هەرێم بەبێ هیچ جیاوازییەک، لە 
هەر ناوچەیەکیشــدا کە زۆربەی دانیشتووان بە 
یەکێک لە شــێوەزارەکانی کوردی، جگە زمانی 
هاوبەش قسە دەکەن، دەبێ دەرەتانی خۆێندن 
بــە زمانی زگماکی لە پــاڵ زمانی هاوبەش، بۆ 
مندااڵنی ئەو بەشە لە کوردستان برەخسێنێ. 

ئەگــەر لێــرە هەرێمی کوردســتان وەک 
نموونە دێنینەوە له بەر ئەوەیه کە  ئێســتا تەنیا 
شوێنێک  لە کوردستان کە تا ڕادەیەک دەرتانی 
خۆێندن و پەروەردەی بە زمانی کوردی هەیە، 
هەرێمی باشــووری کوردســتانە. ئەم بەشــە 
لە کوردســتان، هەموو پێکهاتــە فەرهەنگی و 
شێوەزارەکانی کوردی لێی کۆبووەتەوە و دەکرێ 
بــە عەقڵییەتێکــی نیشــتمانی و ڕەچاوکردنی 
دۆخــی تایبەتی ناوچەکانــی وەک هەورامان و 
ناوچە کەلهوڕ زمانەکان، بڕیاری زمانی هاوبەشی 
کــوردی لەو بەشــە لە واڵت بــدرێ. بە هۆی 
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ئەزموونی فەرهەنگــی، کۆمەاڵیەتی، ئابووری و 
سیاســی، پێوەری جوگرافیایی و حەشیمەتەوە؛ 
شــیوەزاری »ســۆرانی«، شانســی زۆرتری بۆ 
ناســاندنی وەک  زمانی هاوبــەش هەیە؛ بەاڵم 
هەبوونی »ســۆرانی« وەک زمانــی هاوبەش، بە 
هیچ شێوازێک نابێ ببێتە هۆی پەڕاوێزخستنی 
شێوه زارەکانی تر و دەبێ بە شێوەیەکی فەرمی، 
دەرتانی خوێندن و پەروەردە بەو شێوەزارانە لە 

ناوچەکانی خۆیان بڕەخسێت. 
ڕۆژهەاڵتی کوردستانیش هەر وەک باشووری 
کوردستان، هەموو شێوەزارەکانی زمانی کوردیی 
پێوە دیارە و نابێ ئەزموونی هەڵەی باشــووری 
کوردستان بۆ دواخستنی بڕیاری زمانی هاوبەش، 
لێی دوپات بکرێتەوە؛ دەبێ بە زووترین کات لە 
نێو حیزبە سیاســییەکانی کوردستان وبااڵترین 
شــوێنگەی بڕیار، یانی کۆنگــرەی حیزبەکان، 
لێژنــەی داهاتــووی زمانی هاوبەشــی کوردی 
پێکبێت و »ســۆرانی« وەک زمانی هاوبەشــی 
ڕۆژهەاڵتی کوردســتان بەڕەســمی بناسرێ و 
بە بڕیارێکی رەســمییش خۆێندن و بە فەرمی 
ناســینی شــێوەزارەکانی تر لە ناوچە کرمانج 
نشــینەکانی پارێزگای ورمێ و ناوچە کەلهوڕ و 
لەک زمانەکانی پارێزگاکانی کرماشــان و ئیالم 
وهەروەها ناوچەی هەورامی زمانی پارێزگاکانی 

سنە وکرماشان بدرێ. 
نابێ بە هیچ شێوازێک فرە چەشنیی زمانی 
و زاراوەیی لە کوردســتان بە مەترسی بزانرێ. 
فرەچەشــنیی زمانی و زاراوەیی، بە دڵنیاییەوە 
زمانی هاوبەشــی کــوردی لە بواری وشــە و 
چەمکــەوە زۆر دوڵەمەنــد دەکات و خەزێنەی 
زمانی کوردی بە هەموو شــێوەزارەکانییەوە لە 
فەوتــان دەپارێزێ و بنەماڵــەی زمانی کوردی 

ڕەنگینتر دەکات. 
ئەگەر بــە چاوێکــی واقیعگەرایانە دۆخی 
جوگرافیــای زمانی و فەرهەنگیی کوردســتان 
ببینین، چوارپارچەی کوردستان لەم سۆنگەیەوە 

بە دوو بەش دابەش دەکرێ:
باشــوور و ڕۆژهەاڵت بە هــۆی پەیوەندیی 

میژوویی و فەرهەنگی وکۆمەاڵیەتی و تەنانەت 
سیاســی، دەکرێ وەک دوو شــوێنی تەواوکەر 
چاو لێ بکرێن؛ لەبەر ئەم فاکتانە دەکرێ شێوە 
زاری »ســۆرانی« بۆ ئەم دوو بەشەی کوردستان 
وەک زمانــی هاوبەش ڕەچــاو بکرێت و بۆ دوو 

بەشی ڕۆژئاوا وباکووریش »کرمانجی«. 
بە ئاوڕدانەوەیەک لەو باســانەی کە کران، 
هەبــوون و ڕاگەیاندنی زمانێکــی هاوبەش بۆ 

کوردستان پێویستییەکی هەنووکەیییه. 
 پێویستیی زمانێکی هاوبەش بۆ کوردستان 

لەو خااڵنەی خوارەوە زۆرتر زەق ئەبێتەوە:
1 ورووژاندنــی هەســتی بەهێــزی نەتەوەیی 
و گرێدانی هەموو بەشــەکانی و اڵت لە ڕێگای 

زمانێکی هاوبەشەوه؛.
2 کاروباری ئێداری و بەڕێوەبەرایەتیی واڵت لە 

بواری سیاسی، ئابوری وفەرهەنگییەوە.
3 ئیســتا حکوومەتی هەرێمی کوردستان بە 
شــێوەی دیفاکتۆیە و لە ئەگەری سەربەخۆییی 
کوردستان و قەبووڵکردنی لە الیەن کۆمەڵگای 
نێودوڵەتییەوە، ئــەم حکوومەتە دەبێتە دۆژوور، 
لەو کاتــەدا هەبوونــی زمانێکــی هاوبەش بۆ 
تێپەراندنی کاروباری دیپلۆماسی زۆرپێویستە.  
4 زانکۆ و کاروباری پەیوەست بە خۆێندنی بااڵ.
5 فێرکردن و بارهێنان لە ئاستی سەرانسەری 

واڵتدا.
6 هێــزی بەرگریــی نەتەوەیی و ئاســایش و 

پاراستنی سنوور.
7 کاروباری فەرهەنگی لە ئاستی سەرانسەریدا 

بە تایبەت لە بواری تێئاتر و سینەما.
8 وەرگێڕانی بابەتگەلی زانستی بۆ سەر زمانی 

کوردی وهەروەها زمانی ئینتێرنێت.  
9 بووژانــەوەی بازاڕی کتێب بە هۆی زمانێکی 

هاوبەشەوە.

2-3-کوردستانوپلۆرالیسمیزمانی
جوگرافیایەکــی  کوردســتان  جوگرافیــای 
تێکەاڵویــی  چەشــنە.  هەمــە  و  ڕەنگیــن 
تۆپۆگرافیکی)بــەرزی ونزمــی( وکەشــوهەوا 



مۆرفۆلۆژیکی)دیمەنناســی(  دۆخی  وهەروەها 
ئەم واڵتە، کۆمەڵگایەکی ئێنسانیی فرەچەشنی 

فەرهەنگی و کۆمەاڵیەتیی لێ کەوتووەتەوە. 
فرەچەشنیی سروشتی ومرۆیی، بۆ واڵتێک 
وەک کوردســتان نەتەنیــا وەک مەترســی و 
هەڕەشە نیە؛ بەڵکوو وەک دەرفە تێکە کە ئەگەر 
بە شێوازێکی زانســتی بناسرێ، دەبێتە هۆی 
یەکڕیزی و بەرزکردنەوەی ئاســتی نەتەوەییی 

گەلی کورد لە هەموو بەشەکانی کوردستان. 
بنەماڵەی زمانی کوردی لە چەند شێوەزار 
پێکدێت بەاڵم بە هۆی هۆکارگەلی جوگرافیایی 
و سیاســی لە ڕابردوو، بە جۆرێک ئاخێوەرانی 
ئەم شێوەزارانە لە یەک دوور کەوتبوونەوە  کە 
بــۆن و بەرامەی چەند زمانی لە نێو بنەماڵەی 
نەتەوەی کوردی بۆ لێکدرابووەوە. ڕا و بۆچوونی 
بڕێک لە ڕۆژهەاڵتناسان لەسەر زمانی کوردی 
و زاراوەکانی، بە داخــەوە بووەتە هۆی ئەوەی 
ئێســتا کەســانێک لــە نێــو ئاخێوەرانی ئەم 
بانگەشــەی کیانێکی سەربەخۆ  شــێوەزارانە، 
بــۆ زارەکەیان بکــەن. بە باوەڕی نووســەری 
ئــەم وتارە، کەمتەرخەمیی ئەحزابی سیاســی 
لــە  حکوومەتــی  دامــودەزگای  وهەروەهــا 
هەرێمی کوردستان لە بەرانبەر گرینگیدان بە 
شــێوەزارەکانی هەورامی و کەلهوڕی، دەرتانی 
خۆش کردووە تا ئەو کەســانە ئاهەنگی دوور 
کەوتنەوە)واگەرایــی( لــە کولییەتــی زمانی 

کوردی لێبدەن. 
مێژووی ئەدەبی کوردی ئەو ڕاســتییەمان 
بــۆ دەردەخات کە بنەماڵــەی ئەدەبی-زمانیی 
کــوردی لە ڕێڕەوی مێژووییی خۆیدا لە الیەن 
هەموو شــێوەزارەکانەوە خزمەتــی پێ کراوە. 
بنەماڵەی زمانی کوردی وەک سیســتەمێکی 
زیندوو بووە کە هەر جارێک لە الیەن یەکێک 
لە ئەندامانی سەرەکیی ئەم سیستەمەوە وزەی 
پێویســتی وەرگرتووە و کوللییەتی سیســتەم 
لــە میرایی) ئانترۆپی( ڕزگار کــراوە. تا بەر لە 
سەرهەڵدانی ناسیونالیسم بە شێوازی مۆدێڕن، 
کۆمەڵێکی زۆر شاعیر و هەڵبەستڤان لە هەموو 

زارەکانی زمانی کوردی خزمەتی ڕاستەقینەیان 
بە کورد و کوردســتان کــردووە. لێرەدا وەک 
نموونەیەک لە پلۆرالیســمی زمانی و ئەدەبی 
ئاماژەیان پــێ دەکەین کە بێگۆمان ئەم جۆرە 
لە خزمەت، هەڵگری پەیامێکی بەهێز بووە لە 

تۆلێرانس و پێکەوەبوون لە کوردستان. 

1-2-3-کوردستانوئەدەبیکرمانجی
دوابەدوای شــەڕی چاڵدێران لە ساڵی 1514 
زایینی و سەرکەوتنی ئێمپراتۆریەتی عوسمانی 
لەو شەڕەدا، خەالفەتی عوسمانی دەستی دایە 
نێوان  ئیمارەتــە کوردییەکانی  بەهێزکردنــی 

سنوورەکانی خۆی و حکوومەتی سەفەوی. 
 مەبەســتی پاشایەتیی عوســمانی پێکهینانی 
دیوارێــک بــوو لــە گۆشــت وخوێــن لــە 
نێــوان خــۆی ودوژمنەکەیدا، بۆ پاراســتنی 

سنوورەکانی)شاکەلی، 1384، 216(. 
بە هۆی ئەم سیاســەتەوە، بەشێک لە ئیمارەتە 
کوردییەکان دەرەتانی ئەوەیان پێ درا کە وەک 
ناوەندێکی فەرهەنگی کوردی خۆ بنوێنن و لە 
ئیمارەتــی بۆتان یەکەم قۆتابخانەی شــیعری 
کالسیکی کوردی لە زاری کرمانجیی باکووردا 

دابمەزرێ)هەمان سەرچاوە، 216(. 
وەک  جزیــری)1570-1640(،  مــەالی 
یەکەمین شــاعیری نیشــتمانی، وێڕای شیعر 
دانان لە بوارگەلی ئایینی و سۆفیگەرییەوە، بە 
فەراوانی و شانازییەوە، خۆشەویستیی نیشتمان 
و کوردســتان لە بەرهەمەکانیدا دەردەکەوێ. 
وەک لەم دێڕە شیعرەدا کە بە جوانترین شێوە 

خۆشەویستی بۆ زێد و واڵتەکەی دەردەبڕێ:
گوڵــی باغــی ئیرەمێــن بۆتانــم 
کوردستانم شــەبی  شەب چراغی 

دوابەدوای مــەالی جزیری، ئەحمەدی باتایی، 
دانەری یەکەم مەولوودنامەی کوردی و فەقێ 
تەیــران، ڕووناکیبەخشــی ئەدەبی کوردی لە 
بەشــی کرمانجی بوون. ســەرهەڵدانی شــێخ 
ئەحمــەدی خانــی لە ناوەڕاســتی ســەدەی 
شــانزدەهەمی زایینی، بەڕاســتی شۆڕشێکی 
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ئەدەبیی گەورە لە قۆتابخانەی کرمانجی بوو. 
 زانای پایەبەرز شــێخ ئەحمەدی خانی لە 
ســاڵی 1650ی زایینی لە شــاری بایەزیدی 
کوردستانی باکوور، لە بنەماڵەیەکی بەناوبانگ 
لە دایک بووە و لە ســاڵی 1707ی زایینی لە 
تەمەنی 58 ساڵیدا کوچی دواییی کردووە. خانی 
بێگۆمان یەکێک لە بەناوبانگترین شــاعیرانی 
گەلی کورد لە ســەدەی حەڤدەهەمی زایینی 
بووە کە بە زاری کرمانجی، خۆشەویســتی بۆ 
گەلی کوردی نواندووە. ناســراوترین بەرهەمی 
خانی شــاکاری »مەم و زین«   بووە. هەرچەندە 
چیرۆکــی مەم و زیــن، چیرۆکێکی دڵدارییە، 
بەاڵم شــێخ ئەحمەدی خانی، خۆشەویستیی 
گەلی کورد و کوردســتانی بە جوانترین شێواز 

لەم دێڕە شیعرانەدا نیشان داوە:
بێگانــە نەڵێــن کە کــورد نەزانن
بــێ نووســەر وهۆنــەر و زمانــن
پێمــان نەڵــێ وێژەوانــی بیر ورد
 دڵــداری نەبوو لە نێو گەلی کورد

هەروەهــا ئــازار و ژێردەســتەییی نەتەوەی 
کورد، ڕەنگدانەوەی بەرچاوی لە شــیعرەکانی 
خانیدا بووە  و ئەم زانــا پایەبەرزە، نەهامەتیی 
گەلەکەی بە جوانترین شێوە و لە ڕوانگەیەکی 
خەسارناســییەوه لە چوارچێوەی شیعرەکانیدا 

هێناوەتە گۆڕێ:
چۆن بۆعەجەمان دەبووینە ژێردەست         
ژێردەستی شتی وەها نەوی و پەست
هــەر ڕۆژی بــەرێ خــودای توانــا
ڕۆم وعەجەمــی لەســەر مــە دانــا
ئەمانە ژێردەســیی  بــێ شــەرمییە 
ئەم شــەرمە لــە پیــاوە گەورەکانە
ســا خوایــە له  تــۆ ســەیر دەمێنم                    
لــەو گێــژە چلــۆن ســەرم دەرێنم
کورد چۆن دەبێ دیل و چارەڕەش بن
کەی ڕاستە لە خۆشی دوورە بەش بن
بۆ بەخشــش و دڵ بەنــاو و دەنگن
شــێرن لــە هــەرا، پڵنگــی جەنگن
هــەژار(  )وەرگێــڕاوی 

2-2-3-کوردستانوئەدەبیهەورامی
ئەدەبــی هەورامی بــۆ ماویەکــی دوورودرێژ، 
لە زۆربەی بەشــەکانی کوردســتانی باشوور و 
ڕۆژهــەاڵت، وەک ئەدەبی سەردەســت چاوی 
لێ کــراوە و زۆرێک لە زانایانی کوردســتان، 
لە ڕێگەی شــێوەزمانی هەورامییەوە، خزمەتی 
گەلــی کوردیان کردووە. ڕەنگە ئەو هۆکارانەی 
کە بوونەتە هۆی ئەوەی کە شێوەزمانی  هەورامی 
بەتایبــەت لە بواری شــیعر و وێژەوانییەوە بۆ 
ماوەیەکی درێژخایەن وەک زاری ئەدەبی خۆی 

بنوێنێ ئەمانەی خوارەوە بن:
پێشــینەیەکی  هەورامــی  شــێوەزمانی   1
مێژووییــی دێرینی هەیە و لە ڕووی دینییەوە 

جۆرە پیرۆزییەکی بووە.
2 زۆربەی ســروود و پەخشــانە دینییەکانی 
ئایینی یارســان، بــە هەورامــی هۆنراوەتەوە، 
ڕێبەر و عاریف و شــاعیرە یارسانەکان لە هەر 
شــوێنێکدا ژیابــن، لە چوارچێوەی ســروودە 
ئایینییەکانیاندا، فێری زمانی هەورامی دەبوون. 
3 پاش گەیشتنی ڕێوڕەچەی نەقشبەندی بە 
هەورامان، ژمارەیەکی  زۆر لە شاعیر و عاریفە 
گەورەکانی کورد، خەلیفە و موریدی شێخەکانی 
نەقشــبەندیی هەورامان بوون و لەبەر ئەوەی 
ئەو شــێخانەش بە هەورامی دواون، ئەوانیش 
بە زمانــی پیرەکانیان شــیعریان هۆنیوەتەوە 
و ســۆزی خۆیان و پەیوەندیــی ڕۆحییان لە 
دووتوێی شــیعرکانیاندا خســتووەتەڕوو. وەک 
مەولەوی، ئەحمەد پریســی، مەحوی، بێخود 

وشێخ محەممەدی خاڵ و ئەوانی تر...
4 شــیعری هەورامی بۆهۆنینەوەی شــیعری 
کوردی بەتایبەت ئەو شــیعرانەی کە لەســەر 
کێشی خۆماڵین شیرین و پاراوە)ئەیوب رۆستەم، 

 .)430-429 ،2011
بە هۆی ئەوەی کــە زمانی ئەدەبیی ئەمارەتی 
ئــەردەاڵن هەورامی بووە، گەلێک شــاعیری 
گەورە بــەو زاراوەیە   شــیعریان هۆنیوەتەوه و 
خزمەتــی ئەدەبی کوردییان کردووە)شــاکەلی، 

 .)217 ،1384



لــە بەرچاوتریــن شــاعیرانی قۆتابخانەی 
ئەدەبــی هەورامــی دەتوانرێت بە بێســارانی، 
مەولەوی، خانای قۆبادی، سەیدی هەورامی و 
ئەحمەدبەگی کۆماســی ئاماژە بکەرێت. لێرەدا 
وەک پێشەنگی ئەدەبی هەورامی، ئاماژەیەکی 

کورت بە ژیانی بێسارانی دەکەین:
مەال مستەفا کوڕی مەالقوتبەدین و کوڕی 
مەالشەمسەدینە. لە ساڵی 1641ی زایینی لە 
گوندی بێســارانی هەورامانی ژاوەرۆ لە دایک 
بووە. لــە »نۆدشــە« و »پایگەاڵن« و »ســنە« 
خۆێندوویەتی و لە ســاڵی 1702ی زایینی لە 

تەمەنی 61 ساڵیداکوچی دواییی کردووە. 
بێسارانی شاعیری جوانی وخۆشەویستییە. 
لــە تەمەنــی الویەتیدا، ئەوینــداری کیژێکی 
پایگەاڵنی بە نێوی )ئامینە( دەبی، ئەوینی ئامینە 
و سروشــتی دڵرفێنی هەورامــان، هاندەرێک 
بوون کە هەســتی پڕلە ســۆزی بێسارانی، لە 
چوارچێوەی شــیعردا چەکەره  بــکات و ئەم 
شاعیرە گەورەیە وەک ئەستێرەیەکی پڕشنگدار 

لە ئاسمانی ئەدەبی کوردیدا بدرەوشێتەوە. 
چڵــێ نــه  پەنــا چڵــێ نــە پەنــا
چڵێ چــون ڕەقیب مــدران نە پەنا
هۆرئامــان مــدران نــە ڕووی تەمەنا           
مەربــادی قــودرەت بــدەرۆش فەنا
وەبــاد قــودرەت لەتــار لەتــار بــۆ
نمــازۆ بــااڵی قیبلــەم دیــار بــۆ
بســۆچۆ بە ئایــر بازەدەی ســەحەر              
ڕیشــەش جە زەمین بەربــارۆ وەبەر
تا بااڵی قیبلەم چون شــەمعی خانان
بوینــوو وە چــەم جــە بــەرزە بانان 
)دیوانی بێسارانی، 224- 225(. 

3-2-3-کوردستانوئەدەبیسۆرانی
دوابــەدوای دامەزرانی شــاری ســلێمانی لە 
ســاڵی  1784ی زایینی لە الیــەن ئێبراهیم 
پاشــای بابانەوە، لە ماوەیەکی کەمدا ئاستێکی 
بەرزی شارســتانیی بە خۆیەوە بینی. هەبوونی 
ڕێژەیەکی زۆری قۆتابخانە، مزگەوت، مامۆستا، 

مــەال و زانیار لــە ماوەیەکــی زۆر کەمدا ئەو 
شــارەی کرد بە یەکێ لــە گرنگترین ناوەندە 

فەرهەنگییەکان)شاکەلی، 1384، 217(. 
گەشە و پەرســەندنی ئەدەبی سۆرانی لەو 
کاتەدا، هــەر وەک دوو زاراوەکەی تری زمانی 
کوردی، بە حەول و تێکوشانی زانایانی ئایینیی 

ئەو دەڤەرە بووە. 
ســالم   ،)1797-1855 یــا   1870( نالــی 
 ،)1800-1861( کــوردی  و   )1800-1866(
گەورە شــاعیران و ڕێبەرانی ئەم قوتابخانەیەن 
)ســەرچاوەی پێشــوو، 217( کــە لێــرەدا وەک 
دەسپێشــخەر و بناغەدانــەری ئــەم ڕەوتە لە 
ئەدەبی کــوردی، ئاماژەیەکی کورت بە ژیانی 
شــاعیری پایەبــەرزی نەتەوەکەمــان، نالــی 

دەکەین:
نالی، ناوی مەال خدرە و کوڕی ئەحمەدی 
شاوەیســی ئالی بەگی میکاییلییە. لە ســاڵی 
1797ی زایینــی لــە گونــدی خاکوخۆڵ لە 
دەشــتی شــارەزوور لە دایک بووە و لە ساڵی 
1855 یان 1870ی زایینــی، کۆچی دواییی 

کردووە. 
 مامۆستا نالی، سەرەڕای شارەزاییی تەواو 
لە زمانەکانی عەڕەبی، فارسی و تورکی، بەاڵم بە 
زۆربەی هۆنراوەکانی  نیشتمانییەوە  هەستێکی 

بە کوردی دادە نێ و بە شانازییەوە دەڵێ:
تەبعی شەککەرباری من کوردی ئەگەر ئینشا دەکا
ئێمتێحانی خۆیە مەقسوودی لە  »عمدا« وادەکا
کەس بە ئە لفازم نەڵێ خۆ کوردیە، خۆکردییە
هەر کەسێ نادان نەبێ خۆی تالیبی مەعنا دەکا
)دیوانی نالی، 60(.
کوردی نووســینی نالی، شۆرشــێک بووە لە 
کاتی خۆیدا و جورئەتێکی گەورەی ویســتووه، 
تەنانەت ئەم زمانی نووســینەی ئێمە بە کاری 
دەهێنین سەرچاوەکەی لەم بەرەنگاربوونەوەی 
»نالی«یەوە دەســت پێ دەکات)قەیــس، کاکل 

تۆفێق، 2007، 125(.  
نالــی نیشــتمانپەروەرێکی ڕووناکبیربوو و زۆر 
بەهیوا بوو کە حاکمی بابان بتوانێ سەربەخۆییی 
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کوردســتان بەرانبەر بە داگیرکەریی تورکانی 
عوســمانی و ئێرانییەکان ڕاگرێ. هەرچەند لە 
دواییدا، بابان تێکشــکا و چــووە ژێر ڕکێفی 
تورکانەوە و نالی بە ناچار تەرکی واڵتی کرد و 
پاشماوەی ژیانی نالی لە دیمەشق، ئەستەمبووڵ 

و مەککە چووە سەر)شاکەلی، 1384، 218(. 
هەروەها لە قوتابخانەی ئەدەبی ســۆرانی، 
زانایانێکــی تری ئایینــی وەک حاجی قادری 
کۆیی، شــێخ ڕەزا تاڵەبانی، وەفایی، مەحوی، 
قانع، هــەژار و هێمن و زۆرێکی تر لە زانایان، 
خزمەتی زمان و کەلتوری نەتەوەیییان کردووە. 

3-3-ئاسایشینەتەوەییلەکوردستان
ئەوەی کە ڕوون و بەرچاوە کوردستان هەم لە 
بواری سروشــتی و هەم لە بورای ئێنسانییەوە 

کۆمەڵگایەکی فرەچەشن و ڕەنگینە. 
لــەم واڵتە لە بــواری نەتەوەیــی، جگە لە 
کورد، تورکمان، ئەرمەنی، ئاشــووری، عەرەب و 
تورکیش هەیە و لە بواری ئایینی، موســڵمان، 
مەســیحی، ئیزەدی، یارســان و جوولەکەیش 
هەیــه. ئــەم جیاوازییە لە بــواری نەتەوەیی و 
ئایینی، کوردســتانی وەک نموونەیەکی جوان 
و ســەرنجڕاکێش لە پیکەوەژیــان و تۆلێرانس 
دەرهێناوە. بەدەگمەن بینراوە کە لە کوردستان، 
تــاک یــان کۆمەڵێــک بــە هــۆی جیاوازیی 
نەتەوەیی و ئایینییەوە تووشــی   مەترسی و ئازار 
بووبێتەوە. ڕووداوەکانی ئەم سەدەیە کە سەدەی 
سەرهەڵدانی ناسیونالیسم و پڕۆسەی هەڵقواڵوی 
واڵتان بووە، ئەو راستییەمان بۆ نیشان دەدا کە 
نەتەوەکانی عەڕەب، تورک وفارس، لە پڕۆسەی 
دامەزرانــی دەوڵەتی بەناو مۆدێڕنی خۆیان و لە 
ڕەوتی »نەتەوەســازی«یان، چۆن گەالنی تریان 
بە هۆی جیاوازیی زمانــی و ئایینی ئازارداوە و 
تووشــی کۆشــتوبڕ کردووەتەوە و الپەڕەیەکی 

ڕەشیان بۆ نەتەوەکەیان تۆمار کردووە. 
بە داخــەوە ئەوەی کە ئەو نەتەو انە  لە ژێر 
ناوی ناسیۆنالیســم و نەتەوایەتی بانگەشەیان 
بۆ کــردووە؛ تەنیا جۆرێک لە فاشیســم بووە، 

چونکە بوونی خۆیان لە نەبوونی ئەوەی دیکەدا 
پێناسە کردووە. ئەوەی ناسیۆنالیسمی کوردی 
لە ناسیۆنالیســمی ئەوانی تر جیــا دەکاتەوە، 
ئەوەیــه کــە  کورد هیچــکات بۆ شــوناس و 
مانەوەی خۆی پەالمــاری ئەوانی تری نەداوه؛ 
 هەر بۆیە کاتێک نەتەوەکانی تر لێیان قەوماوە 
بە بێ دڵەڕاوکێ ڕوویان لە کوردستان کردووە 
و کوردستانیان وەک شوێنگەی ئارامی خۆیان 
زانیــوە. هەموومــان ڕووداوەکانی دوای هاتنی 
داعشــمان بینیوە کە چۆن بە لێشــاو هەموو 
نەتەوەکان بە زمان و ئایینی جیاوازەوه، ڕوویان 
لە کوردستان کرد و ئەم واڵتە باوەشی گەرمی 
بــۆ ئەوان کردەوە. ئێســتا ئەم پرســیارە زەق 
دەبێتەوە کە کورد ئاوەها لەگەڵ نەتەوەکانی تر 
هەڵسوکەوتی کردووە، دەبێ لەگەڵ ڕەنگینیی 
زمانــی و ئایینیــی نەتەوەکــەی خۆی چۆن 

هەڵسوکەوت بکات؟
هەروەک پیشــتر ئاماژە کرا، کوردســتان 
لە بــواری زاراوەیــی و ئایینییــەوە، لە نێوان 
چەندین ئایین، ئایینزا و زاراوەدا دابەش کراوە 
و هــەر ناوچەیەک، بەهۆی زمــان و ئایینەوە 
تایبەتمەندیی خۆی پێ بەخشراوە. هەرچەندە 
کوردســتان لــە بــواری زمانــی و ئایینی تا 
ڕادەیــەک جیاوازیی پێوە دیــارە بەاڵم هەموو 
گەلــی کورد لــە ڕەوتی نەتەوایەتــی و بزاڤی 
ڕزگاریخوازانەدا بە شــێوەیەکی ڕێژەیی نرخی 
شوناســخوازیی خــۆی داوە. هەبوونــی ئایین 
و زاراوەی جیاواز لە کوردســتان، پێویســتیی 
پلۆرالیســمی زمانی و فەرهەنگــی لەم واڵتە 
زەق دەکاتەوە. دووپــات کردنەوەی ئەزموونی 
واڵتانــی دراوســێ لە ســازدانی سیاســەتی 
فەرهەنگی ونەتەوەیی لــە بەڕێوەبردنی واڵت، 
بۆ کوردستان، هەڵەیەکی ڕووخێنەرە. خەڵکی 
کوردســتان بە هەموو جیاوازییەکانەوە خۆیان 
لــە چوارچێــوەی یەک نەتــەوەدا پێناســه 
 دەکەن، بۆیە هەریــەک لە زمان و ئایینەکان، 
کوردبــوون وەک ماف ومەشــرووعییەتێک بۆ 
مانەوەی فەرهەنگی خۆی دەزانێ. پلۆرالیسمی 



فەرهەنگــی لە کوردســتان، ڕێخۆشــکەرە بۆ 
بووژانــەوەی فەرهەنگی، زمانی وئایینی، بە بێ 
تێکچوونی کوللییەتی فەرهەنگی و نەتەوەیی. 
هەروەک لە باســی زمانی هاوبەشدا باس کرا، 
هەبوونی زمانێکی هاوبەش بۆ کوردســتان لە 
پاڵ خۆڵقاندنی دەرەتانی خۆێندن و پەروەردە 
بۆ زاراوەکانی تر، ئاستی تێگەیشتنی نەتەوەیی 
و حورمەتی شــارۆمەندی بەرزتــر دەکاتەوە. 
پلۆرالســیمی فەرهەنگی لە کوردستان، زامنی 
ئاسایشــی نەتەوەیی دەبــێ، چونکە یەکێک 
لەو خااڵنەی کە ناحەزانی کورد و کوردســتان 
هەمیشــە هەوڵیان بــۆ داوە، بە هۆیەوە درز و 
تەگەرە بــۆ یەکییەتیی کوردان ســاز بکەن، 
باســی چەنــد زاراوەیــی و چەنــد ئایینی لە 
کوردستان بووە. ئەگەر حیزبە سیاسییەکان و 
یان کۆڕ و کۆمەڵە ڕۆشنبیرییەکانی کوردستان، 
دان بە واقیعە جوگرافیایییەکانی کوردستان و 
یــەک لەوان، تێكەاڵویــی فەرهەنگیدا بنێن و 
بەرەبەرە باسی پلۆرالیسمی زمانی و فەرهەنگی 
لە کوردســتان تێئۆریزە بکرێ؛ بە دڵنیایییەوە 
پیالنی ناحــەزان کە ماوەیەکە لــە ژێر ناوی 
جیاوازیی زمانی و ئایینی خەریکی دووبەرەکی 
گێڕان لەناو گەلی کورددان پووچەڵ دەکرێتەوە. 
ئاسایشــی نەتەوەیی، پەیوەندیی ڕاستەوخۆی 
بە مەشرووعییەتی دەســەاڵتەوە هەیە. ئەگەر 
دەســەاڵتێک لەنێو خەڵکی خۆیدا دانپێدانراو 
نەبێ و شارۆمەندانی ئەو واڵتە هەست بە مافی 
شــارۆمەندی نەکەن، لە درێژخایەندا ئاسایشی 
نەتەوەیی لە ناوخۆدا تووشی هەڕەشە و مەترسی 
دەبێ. ئاسایشی نەتەوەیی لە کوردستان، بەندە 
بە پتەوکردنی ڕیزەکانی ناوخۆ. کوردســتان بە 
هۆی هەڵکەوەتەی جوگرافیاییی خۆی، لەگەڵ 
مەترســیی دوژمنانی دەوروبــەری بەرەوڕوویە 
و لە ئەگەری ســەربەخۆیی و یان دەســەاڵتی 
ناوچەیــی لــە پارچەیەکیــدا؛ لــە دوژمنی و 
گەمــارۆی ناحــەزان بێبــەری نابــێ، بەاڵم 
گرینگترین خاڵ بــۆ دەربازبوون و خۆڕاگری، 
پووچەڵکردنەوەی خاڵە الوازە ناخۆیییەکانە کە 

 بە دڵنیایییەوە چەند زاراوەیی و چەند ئایینی، 
یەکێک لــە گرینگترینی ئــەو خااڵنەییە کە 
دەبێ بە پراکتیزەکردنی سیاسەتی پلۆرالیسمی 
فەرهەنگی، ئاسایشــی نەتەوەیی لە کوردستان 

بە شێوەیەکی بنەڕەتی مسۆگەر بکرێت. 

ئاکام
بــە ئاوڕدانەوەیەک لەو باســانە کە ورووژان و 
لــە واڵمدانەوە بە پرســیاری ســەرەکیی ئەم 
وتارەدا، بۆمان دەردەکەوێ کە پراکتیزە کردنی 
سیاســیەتی پلۆرالیســمی فەرهەنگی و زمانی 
لە کوردســتان، پێویســتییەکی هەنووکەیییە 
و کەمتەرخەمی لەم بــوارەدا لە الیەن الیەنە 
پەیوەندیدارەکانەوە، لە درێژخایەندا بەرژەوەندی 

و ئاسایشی نەتەوەیی دەخاتە مەترسییەوە. 
هــەروا کە پێشــتر ئاماژەمان پــێ دا، لە 
پێناو پراکتیزەکردنی سیاســیەتی پلۆرالیسمی 
فەرهەنگــی، هەبوونی زمانێکــی هاوبەش لە 
حاشــاهەڵنەگرە.  پێویســتییەکی  کوردستان 
هەبوونی زمانــی هاوبەش لە کوردســتان بە 
مانــای ســەروەری و فەخری شــێوە زمانێک 
بەســەر زمانەکانی تردا نییه؛  بەڵکوو مێژووی 
ئەدەبی کوردی ئەو ڕاستییەی  سەلماندووە کە 
بەپێی بارودۆخی ســەردەم، هەرجارە یەکێک 
لە شــێوەزارەکانی زمانی کوردی وەک زمانی 
هاوبەش، لە الیەن بەشێکی بەرچاو لە خەڵکی 
کوردستانەوە کەڵکی لێ وەرگیراوه و لە ڕەوتی 
میژووییی خۆیــدا خزمەتی پێ کراوە. بۆ وێنە 
ئەدەبــی هەورامی بۆماویەکــی دوورودرێژ، لە 
زۆربەی بەشــەکانی کوردســتانی باشــوور و 
ڕۆژهــەاڵت، وەک ئەدەبی سەردەســت چاوی 
لێ کراوە و زۆرێک لە زانایانی کوردســتان، لە 
ڕێگــەی زمانی هەورامییــەوە، خزمەتی گەلی 

کوردیان کردووه. 
هەبوونــی زمانــی هاوبــەش لە ئاســتی 
سەرانســەریی کورســتاندا، ئەگــەر بە مانای 
پەڕاوێز خســتن و لەناوبردنی شیوەزمانەکانی 
تــری کوردی بێــت، ئــەوە دووپاتکردنەوەی 
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پڕۆژی سەقەتی »nation-state« لە ڕۆژهەاڵتی 
ناوڕاســت دەبــێ کــە لــە یەک ســەدەی 
ڕابــردوودا لــە واڵتانی ناوچە بە شــێوەیەکی 
ناشــییانە پەیڕەوکــراوە. هەبوونــی دەرەتانی 
خوێنــدن بە زمانــی زگماکی لەپــاڵ زمانی 
هاوبــەش لــەو ناوچانەی کــە زمانێکی جگە 
لەزمانی هاوبەشــیان هەیه، نەتەنیا دەســتە 
واژەی قێزەونــی »تەمامییەتی ئەرزی« ناخاتە 
مەترســییەوه،  بەڵکــوو هەســتی نەتەوایەتی 
لەئاســتی سەرانســەری واڵتــدا زۆر بەهێزتر 
دەکات. کاتێک شــارۆمەندی واڵتێک هەست 
بە بەرپرســیارێتی لە ئاست خاک و نیشتماندا 
دەکات کە هەموو مافە ئێنسانییەکانی پارێزراو 

بن.    
ئاسایشی نەتەوەیی لەهەر واڵتێک کاتێک 
ســەقامگیر دەبێ کــە هەموو شــارۆمەندانی 
ئەو واڵتە مافەکانیان پارێــزراو بێت. ئەمڕۆکە 
ئەزموونی واڵتانی نادێموکڕات ئەو ڕاســتییەی 
سەلماندووە کە ئاسایشی نەتەوەیی، لە ڕێگای 
هێزی ســەختەوە دابین ناکرێ و سیاســەتی 
پەڕاوێزخستن و سەرکوت، نەتەنیا داوا ڕەواکان 
دانامرکێنێتەوە، بەڵکــوو داخوازە مەدنییەکان 
بەرەو ئاقارێکی ڕادیکاڵ و چاوڕواننەکراو دەبات. 
گەلی کورد، ســەرەڕای جیاوازی لە بڕێک 
لە تایبەتمەندییەکان وەک شــێوازی ئاخافتن، 
بەاڵم لــە بواری جوگرافیایی و ســەرزەمینی، 
مێژوویی، فەرهەنگــی و کۆمەاڵیەتی، ئایین و 
بیر و باوەڕ و بیرەوەریی سیاســی و هەســتی 
نیشتمانی، بە یەک نەتەوە دەژمێردرێن و لەم 
ڕووەوە، هەرجۆرە هەوڵدانێک بۆ جیاوازیخستن 
لەناو نەتەوەی کــورد، هەنگاوی پێچەوانەیە و 
دژی هەموو ڕاستییە مێژوویییەکانە. کورد نابێ 
بە هیچ شــێوازێک لە بەرانبەر جیاوازییەکان، 
لە ئەزموونی پڕ لە کێشەی واڵتانی دەوروبەری 
خۆی، لە شێوازی حۆکمڕانی کەڵک وەربگرێت. 
کوردســتان بە هەمــوو ڕەنگەکانیەوە ڕەنگین 
و ڕازاوەیــە، بۆیە پراکتیزەکردنی سیاســەتی 
پلۆرالیســتی بۆ بەڕێوەبردنی حۆکمڕانیی واڵت 

لە هەموو بەشــەکان بە تایبەت بەشــی زمان 
وفەرهەنــگ، نەتەنیــا ئاسایشــی نەتەوەییی 
کوردســتان تووشی مەترســی نابێت، بەڵکوو 
هەمــوو خەڵکی واڵت بە هەســت و ئاوازێکی 
قووڵەوە پارێــزی ســەروەری و بەرژەوەندیی 

نیشتمانی دەبن.   
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ئامانجی فێمێنیستەکان لە سەرەتاوە ئەوە بوو کە شێوازی دەسەاڵت و پەیوەندییە 
دەروونی/ کۆمەاڵیەتییەکان کە ببوونە هۆی دروست بوونی کۆمەڵگایەکی باوکساالر 
ئاشکرا بکەن و ڕەخنەی لێ بگرن. لە کەنار ئەم هەڵوێستەشدا هەوڵ بدەن بە  دابین 

کردنی ئەندێشەی شیکاریی فیلم و نیگایەکی ڕەخنەگرانە، پەیوەندییە کۆمەاڵیەتییەکان 
کە لەسەر بنەمای ڕەگەزی پێکهاتوون، بگۆڕن و تێکی بدەن. چون بەو قەناعەتە 

گەیشتبوون کە پیشەی سینەما، تەواو لە دەست پیاواندایە و ئەندێشەی نێرینە تەواوی 
بەشەکانی بەرهەمهێنانی فیلمی بەدەستە.

فێمێنیسم و سینەما   

چەکۆڕۆژهەاڵت
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بزووتنەوەکانی سەدەی بیستەم لە شۆڕشی 
یەکیەتیــی ســۆڤیەتەوە تــا بزووتنەوەی 
کرێــکاری و بزووتنــەوەی خوێندکاری و 
شــەپۆلی دووهەمــی جوواڵنــەوەی ژنان، 
هەموویان گرینگییەکی تایبەتیان بە سینەما 
داوە، لەبــەر ئەوەی ســینەما دیاردەیەکی 
گشتگیرو سەرنجراکێشە. ئەم تایبەتمەندییە 
بووەتــە هۆی پەرەســەندنی بیــر و هزری 

جیاواز لە ناو نووسەرانی بواری سینەمادا.
خوێنــدکاری- بزووتنــەوەی  دوای 
کرێکاریی مانگی مەی 1968 لە فەڕانســە، 
هێورهێــور، شــاهیدی دوورکەوتنەوەیەکی 
فکــری لە مارکسیســم وەک تەنیا ڕێبازی 
دیاری ئــەو قۆناغە دەبیــن. هەرچەند ئەم 
دوورکەوتنەوەیــە بــە واتــای دابــڕان لە 
سیاســەتەکانی مارکسیسم لە ناو ڕێکخراوە 
دژبەرەکانی دەسەاڵت نەبوو بەڵکوو بەو واتایە 
بوو کە ویست لەسەر پرسە چینایەتییەکان 
کەمتر دەبێتەوە و خواست لەسەر کۆمەڵێک 
پرســی نوێ وەکوو کێشەی بنچینە، ڕەگەز 
و هەروەها پرســگەلی ڕەگەزی دەست پێ 

دەکات.
بێگومان لــە حەفتاکانەوە تا ســااڵنی 
نەوەدی زایینی، ئەتوانین بڵێین دەستپێک و 
گەرمەی فیکر و ئەندێشەی فێمێنیستەکان 
بــووە. هەر لە ســااڵنی حەفتاکانــدا باس 
لەسەر فیلم و ســینەما وەک دیاردەیەکی 
مۆدێڕنــی هاوچەرخ، ئەچێتە نــاو ڕۆژەڤی 

ئەندێشمەندانی فێمێنیست.
لە سەرەتاوە  فێمێنیســتەکان  ئامانجی 
ئــەوە بــوو کــە شــێوازی دەســەاڵت و 
کە  کۆمەاڵیەتییەکان  دەروونی/  پەیوەندییە 
ببوونە هۆی دروســت بوونی کۆمەڵگایەکی 
باوکســاالر ئاشــکرا بکــەن و ڕەخنەی لێ 
بگــرن. لە کەنار ئەم هەڵوێستەشــدا هەوڵ 
بدەن بە  دابین کردنی ئەندێشەی شیکاریی 
فیلم و نیگایەکــی ڕەخنەگرانە، پەیوەندییە 
بنەمای  لەســەر  کــە  کۆمەاڵیەتییــەکان 

ڕەگــەزی پێکهاتــوون، بگــۆڕن و تێکی 
بدەن. چون بەو قەناعەتە گەیشــتبوون کە 
پیشەی سینەما، تەواو لە دەست پیاواندایە 
و ئەندێشــەی نێرینە تەواوی بەشــەکانی 

بەرهەمهێنانی فیلمی بەدەستە.
فێمێنیستە ڕەخنەگرەکان هەوڵیان ئەدا 
کە گرینگی بە گرفتگەلی وەک دەستدرێژیی 
سێکسی، سووئیستفادەی ڕەگەزی و مافی 
لەباربردنــی مناڵ، بدەن و بەردەوام بیخەنە 

ڕۆژەڤی باسەکانیانەوە.
فێمێنیســمی ســینەمایی، هاوشێوەی 
ڕەوتی گشــتیی فێمێنیسم، لەسەر بنەمای 
کۆمەڵێک نووســراوەی فیکریی فێمێنیسم 
وەکوو » ژوورێک بە دیمەنگەوە« لە نووسینی 
ویرجینیا ووڵف و هەروەها »ڕەگەزی دووهەم« 
لە نووســینی ســیمین دوبوار دەست، پێ 

دەکات.
شەپۆلی فێمێنیســتی بۆ خوێندنەوەی 
فیلم، یەکەم جار لە فێستیواڵی فیلمی ژنان 
لە نیۆیۆرک لە ســالی 1972 دەســت پێ 
دەکات کــە هاوکاتە لەگــەڵ باڵوبوونەوەی 
گشتپەســەندی  کتێبــی  کۆمەڵێــک 
فێمێنیســتی لە ســەرەتای حەفتاکاندا کە 
دیارترینیان بریتییە لــە »لە ڕێزلێنانەوە بۆ 
دەســتدرێژی: بۆچوونێک لەســەر ژنان لە 

فیلمدا« لە نووسینی مالی هاسکڵ.
مالی هاسکڵ، لەم کتێبەدا باس لەسەر 
مێــژووی ژنان لــە ناو ســینەمادا دەکات. 
هاسکڵ باوەڕی وایە ئەو وێنە و ئیماژەی کە 
لە ژنان لە بەشێکی زۆر لە فیلمەکاندا نیشان 
دەدرێت، زۆر جار ئاستی کەسایەتیی ژنانی 
ناو فیلمەکان ڕادەگرن. ژنانی ناو فیلمەکان 
ئەبنــە دایکانێک کــە بــۆ منداڵەکانیان و 
فیداکارانە  لەخۆبردوویییەکی  خێزانەکەیان 
نیشــان دەدەن یان ژنانێکن کە عاشقانە بۆ 
بنەماڵەکانیان  خۆشــگوزەرانیی  و  ئاسایش 
هەوڵ دەدەن یــان ژنانێکــن کــە بەس بۆ 
ڕوخســار و ئەندامی سێکســییان کەڵکیان 



لێ وەردەگیرێت. هاســڵ بــاوەڕی وایە کە 
ئــەم دووپــات و چەندپــات بوونەوەیە بە 
شێوەیەکی سیستەماتیکە بۆ ئەوەی ژن لەو 
چوارچێوەیەدا ڕابگرن و وێنەیەکی ڕۆتین و 

هەمیشەیییان لێ دروست کەن.
هاســڵ لە درێژەدا باس لــەوە دەکات 
کــە دوای ســااڵنێک، وێنــەی ناواقیعیی 
ســینەما لە ژنان، وای کــرد کە کۆمەڵێک 
ژنی ســینەماگەر پێبگەن کە لە حەقیقەتدا 
ئەوان بە دروستکردنی وێنەیەکی واقیعی لە 
خۆیان، ئەم کەمتەرخەمییە قەرەبوو بکەنەوە 
و ئەو بەشە نادیارەی کە سااڵنێک بە هۆی 

سینەمای وێستێرنەوە بەردەوام 
بێ ڕێزی و تۆندوتیژی بەرانبەر 
بە کەســایەتیی ژنــان دەکرا، 
فیلمەکانی  بەرهەمهێنانــی  بە 
خۆیان نیشانی بینەری بدەن.

لــۆرا مالــووی یەکێک لە 
گرینگەکانــی  کەســایەتییە 
فێمێنیســتیی  ڕەخنەگــری 
فیلمە کە لە ســاڵی 1973ی 
زایینی وتارێک بە ناونیشــانی 
»چێــژی بینین و ســینەمای 
چیرۆکــی« بــاڵو دەکاتــەوە. 
مالووی لەم وتارەدا بە ئیلهام 
بۆچوونەکانی  لــە  وەرگرتــن 
الکان و فرۆید هەروەها بابەتی 

دەست  مێتز،  کریســتییەن  هێماناســینی 
دەکات بە ڵێکۆڵینەوە لەســەر ســینەمای 
هالیوودی ئەمریکا و  بە تایبەت دەر هێنەری 

بەناوبانگ ئاڵفرێد هیچکاک.
مالووی لە پەیوەندی لەگەڵ چۆنیەتیی 
دروســت بوونی چێژی بینین لە سینەمادا 
دەنوســێت: لەســەر بنەمایەکــی ژیرانە و 
لێزانانــە و ڕەزامەندانە چێژی بینین وەدی 
هاتووە. پیشــەی سینەما بۆ بەدەستهینانی 
داهاتــوو و گەڕانەوەی ئــەو پارە زۆرەی کە 
ســەرفی فیلمەکانی دەکات، هەوڵ ئەدات 

شێوازێکی ئێرۆتیک و سێکسی لە ڕوانگەی 
سیستەمێکی پیاوساالرانەوە لە بەرهەمەکاندا 

دابین بکات.
مالــووی بــە خســتنە ژێر پرســیاری 
بابەتێکی گرینگ لەســەر سوڵتەی نیگای 
واقماو )نــگاە خیــرە/ gaze(ی، پیاوان بۆ 
پەردەی سینەما دەڵێت: لە جیهانێکدا کە 
لەسەر بنەمای نایەکسانیی ڕەگەزییە، چێژ 
لە بینین بە دوو بەشی کارا و چاالک/ پیاو، 

ناکارا و خەساو/ژن دابەش بووە.
 بە شێوەی نەریتی، نمایشی ژن لە دوو 
ئاستدا ئەتوانێت کاریگەریی هەبێت. یەکەم 
ئێرۆتیک  بنەماگەلی  واتای  بە 
بۆ کەســایەتیی ناو چیرۆکەکە 
و ملمالنێــی نــاو چیرۆک و 
دووهەم بە واتــای بنەماگەلی 
ئێرۆتیک بۆ بینەری ناو هۆڵی 
سینەما . ئەم دوو جۆر بینینە 
چ لــە ناو فیلمەکــەدا و چ لە 
دەرەوەی فیلمەکە، بە نیسبەت 
کەسایەتیی ژنەوە دێتە ئاراوە.

مالــووی لــە وتارەکــەی 
خۆیدا باس لە ســێ ئاســتی 
نیــگای واقماو)نــگاە خیــرە( 
بە ســەر پەردەی ســینەمادا 
دەکات، کە بە ئامرازی کامێرا، 
فیلمەکە  ناو  کەسایەتییەکانی 
و بینەران لە ناو هۆڵی ســینەمادا، پێکدێت. 
ئەو نیگایانەی کە شوناسی کەسایەتیی ژنی 
ناو فیلمەکە دابین ئەکەن و ئەو دەخەنە بەر 

چاوی بینەر.
لــە ڕابــردوودا چوارچێــوەی ڕەخنەی 
فێمێنیســتی لەسەر شــرۆڤەی فیلمەکاندا 
تەرکیزی دەکرد بەاڵم ئێســتاکە ڕەخنە و 
شیکاریی فێمێنیســتی بە کەڵک وەرگرتن 
لــە بیرمەندانی وەکو مالــووی، مێری ئان 
دوان، باربــارا کریــد و کارۆل کاڵور، باڵی 
بەســەر تەواوی جومگەکانی مۆلتی مێدیا 

فێمێنیسمیسینەمایی،
هاوشێوەیڕەوتی
گشتییفێمێنیسم،

لەسەربنەمایکۆمەڵێک
نووسراوەیفیکریی
فێمێنیسموەکوو»

ژوورێکبەدیمەنگەوە«
لەنووسینیویرجینیا
ووڵفوهەروەها

»ڕەگەزیدووهەم«لە
نووسینیسیمیندوبوار
دەست،پێدەکات
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و سۆشــیال مێدیا پڕبینەرەکانــدا گرتووە. 
بەشێکی نوێ لە خوێندنەوەی فێمێنیستیی 
فیلم، تەرکیزی لەســەر مێژووی فیلمسازە 
ژنەکانــە و لە کەناریدا دەســت ئەکەن بە 
ناسینی ژنانێک کە لە پشتی کامێران و لە 
بەشە جیاجیاکانی پیشەی سینەمادا، وەکوو 
بەشــی دەرهێنان، نووسین و بەرهەمهێنان 
و ... کار دەکــەن. هەروەها ژنانێــک کە لە 
ستۆدیۆ فیلمسازییە شەخسییەکانی خۆیاندا 

چاالکن. 
فێمێنیســتەکان لە ســەر ســینەما و 
فیلمســازی هەڵوێســت و چاالکییــان بە 
دوو شــێوە بەردەوام بــوو. یەکەم: پەرەیان 
بە ڕەخنەی فێمێنیســتی لەســەر فیلم دا 
و وەک شــێوازێکی بەرچاو لــە ناو ڕەخنە 

سینەمایییەکاندا جێگیریان کرد.
دووهەم: یارمەتیی کۆمەڵێک فیلمسازیان 
دا، بەتایبەت ژنانێکی فیلمساز وەکوو شانتاڵ 
ئاکرمــەن، ئەنیس واردا، جیــن کەمپیون، 
میرا نایێر و ... و چەندین فێستیوالی فیلمی 
تایبەت بە ژنان، دەستیان بە چاالکی کرد.

فێمێنیســتیی  ڕەخنــەی  پســپۆڕانی 
فیلم، باوەڕیــان وایە کــە نابێت ڕەخنەی 
فێمێنیســتی لە فیلمەکان، تەنیا لەســەر 
پرســی ڕەگەز بێت، بەڵکوو ئەبێت لەســەر 
بابەتی ئینتەرسکشنالیتییەکانی دیکە وەک 
چینــەکان، بنچینە، مەزهەبە شــاراوەکان، 
ڕەشپێســتەکان بێــت و هەروەها لەســەر 

دژایەتیی ئێمپریالیسم تەرکیز بکات.
 ئــەم ڕەخنەگرانــە پێداگری لەســەر 
یەکســانیی ڕەگەزی و هەروەها جیاوەزییە 
ڕەگەزییەکان و ســەرنجدان بە بایەخەکانی 
فێمێنیســتی بەتایبەت البردنی هەر شێوە 
ژێردەستە بوونی ژنان لە سینەمادا دەکەن. 
ئــەوان باوەڕیان وایە ئیتــر نابێت چیدیکە 
کاراکتــەری ژنان لــە فیلمەکانــدا، تەنیا 
ببێت بە کەســایەتیی فێلباز و شــەهوەتی 

)Femme Fatal( وعیشوەگەر

دواتر کەسایەتییەکی دیکەی فێمێنیست 
بە ناوی ئانا فیوۆرلۆهم، لە لێکۆڵینەوەکانیدا 
فیلم،  فێمێنیســتیی  شــیکاریی  لەســەر 
باس لەســەر ئــەوە دەکات کــە لە فیلمی 
فێمێنیســتیدا دەبێت تــەواوی چوارچێوە 
و بنەماکانــی کە پێشــووتر لە ســینەما و 
فیلمســازیدا ئەزموون کراون، وەال بنرێن و 
بچنە ژێر پرســیار و ملمالنێــی بابەتی. بە 
باوەڕی فیوۆرڵۆهم، فیلمە فێمێنیستییەکان 
ئەبێت لەســەر بنچینە پەڕاوێزخراوەکان و 
چینەهەژارەکان، هاوڕەگەزخوازان و خواستە 

ڕەگەزییە جیاوازەکان بن.
هەروەها فیلمە فێمێنیسییەکان دەبێت 
پێداگری بکەن و ڕەخنــە لە جومگەکانی 
دەسەاڵت و قەوارە سیاســییە ناڕوونەکان 
بگــرن و ئەو کەســانەی کــە ئەیانهەوێت 
فیلمی فێمێنیســتی دروست بکەن، نابێت 
بۆخۆیان ئەندام یان بەشــداری دەسەاڵت 
بن و لە هەموو کاتــدا ئەبێت خۆیان دوور 

ڕاگرن.
فیلمێکی فێمینســتی، پێویست ناکات 
حەتمەن ژنــان بەرهەمی بێنــن؛ گرینگ 
ئەوەیە بابەت و ناوەرۆکی چیرۆکی فیلمەکە، 

باس لە پرسە فێمێنیستییەکان بکات.

مێژووی گرینگی فیلمــی کۆمەڵێک
سینەمایفێمێنیستی

1 خوێــی زەوی - لە دەرهێنانی هێربێرت 
بیبێرمەن 1954

2 من تۆ ئەو ئەو - شانتاڵ ئاکرمەن 1974
3 جولیا - فرێد زینەمان 1974

4 ماڵ بە کۆڵدا - ئانیس واردا 1985
5 تلما و لوییز- ڕیدلی ئیسکات 1990

6 پیانۆ - جین کەمپیۆن 1993
7 وێنــەی یەک خاتوون - جین کەمپیۆن 

1996
8 گوم بوو لە ناو وەرگێراندا - سوفیا کاپۆال 

2003





شیکاری



فێمێنیزم، ژن، نەتەوەخوازی، کۆمەڵگا: 
دەربازبوونی کۆمەڵگایەکی بندەست 

ڕووناهیڕۆژهەاڵت

ڕوانگەی فێمێنیستی لە کۆمەڵگایەکی بندەستدا چۆن خۆی دەبینێتەوە؟ 
دەرخستن و لێکدانەوەی پەیوەندیی نێوان ژن و چین و نەتەوە و ژینگە 
ئامانجی ئەم وتارەیە. ڕەوت و ڕێبازە سیاسییەکانی کوردستان بەگشتی 
خاڵێک یان چەند خاڵیان لەبەرچاو نەگرتووە. پێویستە لە داڕشتنەوەی 
ستراتێژیی چاالکیی الیەنە سیاسی و ڕەوتە کۆمەاڵیەتییەکاندا، ئەم 

خاڵگەلە و پەیوەندیی نێوانیان وەکوو بنەما هەژمار بکرێن.
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پێشەکی
بندەســت بوون ئەو دۆخەیە کــە هیچکام لەو ڕەوت و 
ڕێبازە سیاســییانە وا بۆ کۆمەڵگای بندەســت خەبات 
دەکەن، نکۆڵیی لێ ناکەن. تەنانەت ئەگەر بە هەڵەشدا 
چووبێتــن. ناڕوونیــی ئیدیۆلۆژییە جیــاوازەکان کە لە 
ناڕوونیی چەمک و پێوەر و ئاراســتەکەیانەوە دێت، بە 
ئێستەیشــەوە لە ســەرهەڵدانی ڕەوتی ڕزگاریخوازیی 
گشتگیر بۆ ڕزگاریی کوردستان، ڕێگر بووە. کە دەڵێین 
کوردستان، ئەو الیەنانەی خۆیان بە مافخوازی ڕەگەزی 
و چینــی هــەژار و ژینگــە و... دەزانن، بەرهەڵســتی 
وشەی کوردســتان دەبنەوە. ئەگەر بە پێوەری زانست 
و ڕاســت  بینیــن و بنەماکانــی بە سیســتەم بوون لە 
بابەتەکە بڕوانین، هەڵوێســتەی ئەوان لە ڕاستییەکانی 
کۆمەڵــگای کوردســتانەوە ســەرچاوە دەگرێت. بەاڵم 
چۆنیەتیــی ئــەم پەیوەندییە، شــێوەی وێنــا کردنی 
کوردســتان الی ئەوان دیاری دەکات. الیەنی دەروونی 
و زەینیی هەڵوێســتەکەیان ژێرخانی ئاراستەی سیاسی 
– کۆمەاڵیەتیی ئەو الیەنانەیە. لەم وتارەدا هەوڵ ئەدەم 
نەشتەری ڕەخنە بۆ هەموو ڕەوت و ڕێبازە سیاسییەکانی 
کوردستان بخەمەگەڕ. سەرەتا ڕەوتە نەتەوەخوازەکان و 
پاشان خوێندنەوەی چەپی جیهان سێیەمی و فێمێنیزم 
و ... لە کۆتاییدا ڕوونکردنەوەی پەیوەندیی ڕاستەقینەی 
ڕەهەندەکانی کۆمەڵگای کوردستان لە ڕێگای ڕزگاریدا 
دەخەمە بەر باس. وتارەکە بۆیە ئەو ســەردێڕەی هەیە 
کــە ژن ڕەهەندێکی گرنگی هەموویانە و بەشــێک لە 
دژایەتیی ڕەوتە جیاواز/ دژبەرەکان، بۆ شــێوەڕوانینیان 

بۆ ژن دەگەڕێتەوە.
ڕەوتی نەتەوەخواز و ژن: دینامیســمی کۆمەڵگای 
کورســتان بە پێی شــەپۆلی نەتەوەخــوازی نەگۆڕدرا. 
بــەاڵم دە ســتەبژێرە نەتەوەخــوازەکان، ســۆزدارانە 
ویســتیان وێنایەک لە کۆمەڵگای کوردســتان نیشان 
بــدەن کە تەنانــەت لە پێش  مۆدێڕنیشــەوە مافی ژن 
لەم کۆمەڵگایەدا شەرعییەتی پێ دراوە و ژن دەورێکی 
بەرچاوی لە بەڕێوەبردنی کۆمەڵگادا هەبووە. لە ڕاستیدا 
بێجگە لە ئەو دەســتەبژێرانەی کە لــە ئورووپا لەگەڵ 
نەتەوەخوازیدا ئاشــنا بوون، درێــژەی ئەو ڕەوتە لە ژێر 
کاریگەریی ناسیۆنالیزمی ساختەکاری تورک و عەجەمدا 
بــووە. ناســیۆنالیزمی تورک و عەجەم بۆ ســەلماندنی 

ڕەوابوونی خۆیان بە تەتەوەی خۆیان و خۆســەپاندنیان 
بە ســەر نەتەوە ژێردەســتەکاندا کە بە دەستێوەردانی 
زلهێــزان و نەزانکاریــی خودی ئــەو نەتەوەگەلەوە بە 
ســەریاندا زاڵ ببوون، چاخی زێڕینــی پێش مێژوویان 
بە دزی و ســاختەکاری ســاز کرد. لەو چاخەدا مافی 
مــرۆڤ، مافــی ژن، مافی هــەژاران پارێــزراو بوو. لە 
گۆڕینی دەقی نووســراوەی کوورشی هەخامەنشیدا کە 
حکوومەتی پەهلەوی کــردی، بە ڕوونی دەردەکەوێت. 
نەتەوەخوازیــی کرچوکاڵی کــورد هەوڵیدا وێنایەک لە 
کۆمەڵگای پێش مۆدێڕنی کوردستان نیشان بدات. ئەمە 
لە کاتێکدایــە کە نەتەوە سەردەســتەکان و نەتەوەی 
کورد بە ئێستەیشــەوە کۆمەڵگایەکــی پێش مۆدێڕنیان 
هەیە. ئەگەر ئاراســتەی نەتەوەخوازی هاوکات لەگەڵ 
گۆڕینــی کۆمەڵــگادا نەبێــت، بەرهەمەکــەی دەبێتە 
بەرنامەیەکی ناتەواو کە ئەگەر کوردستانیشی پێ ڕزگار 
بکرێت، خەســار و گەندەڵیی لێ دەکەوێتەوە. باشووری 
کوردستان تا ئێستە نەیتوانیوە دەوڵەت دەستەبەر بکات، 
لەبــەر ئەوەی کۆمەڵگاکەی خێڵەکــی و پێش مۆدێڕنە. 

زەینی داخراو بۆ بگۆڕبووونی سیستەم مل نادات. 
کاراکتێــری پێشــمەرگە، وێــڕای پیرۆزبوونــی، 
کاراکتێرێکــی پیاوانەیە کە لە ڕاســتیدا ڕەنگدانەوەی 
فێمێنیســتەکان  کۆمەڵگایە.  پیاومەزنیــی  ڕوانگــەی 
بەرهەڵســت دەبنەوە کــە ڕەوتی ناسیۆناڵیســتی، ژن 
کەڵــکاژۆ دەکات و پــاش ســەرکەوتن دەیانباتەوە ناو 
چێشتخانەی مااڵن. لە ڕاستیدا خودی فێمێنیستەکانیش 
لــە وێناکردنــی کاراکتێری ژنی ڕزگاریخــوازدا کۆڵن. 
واتادار کردن و وێنا کردنی هەر دیاردەیەک پێویســتە 
لە ئاستی مەعریفەناسیدا شی بکرێتەوە. نە ناسیۆناڵیزم، 
نە فێمێنیزم لە کوردســتاندا تا ئاســتی مەعریفە قووڵ 
نەبوونەتــەوە. مەعریفە قووڵتر لــە تێۆرییە، بەاڵم کورد 
لــە نەتەوەخوازی و مافی ژنــدا، بیردۆزەی بە ناتەواوی 
وەرگرتووە و هەوڵ دەدات کۆمەڵگای کوردســتان بەو 
ئاقارەدا ببــات. وەک دیوومانە، ئاکامی ئەم پڕۆســەیە 

تێکشکانە.
چەپی جیهان ســێیەمی و ژن: مەبەست لە چەپی 
جیهان سێیەمی، خوێندنەوەیەکی نەخوێندەوارانەیە لە 
مارکسیزم و وەچەکانی. لەو واڵتانەدا کە ئاخێزگەی بیری 
چەپ بوون یان هێزی چەپ دەسەاڵتی گرتەدەست، لە 



ئاکامدا چوونەوە خزمــەت بەرژەوەندیی نەتەوەیی یان 
یەکە سیاســییەکەیان. بەاڵم چەپی جیهان ســێیەمی 
لە کوردســتاندا نەک بەرژەوەندیی یەکەی کوردستانی 
لەبەر چاو نەگرت، تەنانەت هەر هەوڵێکیان لەو پێناوەدا 
بــە کۆنەپەرەســتی هەژمار دەکــرد. ژن بەپێی وێنای 
وەرگیــراو لە ڕۆژئــاوا و ڕۆژهەاڵتەوە هاتە ناو جەرگەی 
خەباتەوە. ســەرەڕای ئەوەی ڕچە شــکاندن بۆ چاالک 
کردنــەوەی ژنان خاڵێکی پرشــنگدارە کــە جووڵەی 
خســتە ناو کۆمەڵگاوە. بەاڵم لەبەر ئەوەی کە چەپ لە 
خۆیدا لە وێنــا کردنی ژن کۆڵ بوو و چەپی هاوردەی 
کوردستانیش  بە ناتەواوی بیروهزری چەپی وەرگرتبوو، 
نەیتوانــی ژن، وەکــوو نیوەی کۆمەڵگا لــە پێکهاتەی 

خەباتدا جومگەبەندی بکات.
چەپــی بێ بنەما و ژن: چەپی بێ بنەما ســەرەتا 
بەشــێک بوو لە چەپی جیهان سێیەمی. چەپی جیهان 
ســێیەمی لە باری ئاکار و ڕەوشتەوە هەم لە بنەماکانی 
مارکســیزم دانەبڕابوو، هەم پەیوەندیــی خۆی لەگەڵ 
کۆمەڵــگای کوردســتاندا نەپچڕاندبوو. بــەاڵم چەپی 
بێ بنەما ســەرەتا ویستی ببێتە پێشــەنگی خەبات بۆ 
دەستەبەر کردنی مافی خەڵکی کوردستان بە میتۆدی 
چــەپ و هێزی نەتەوەخــواز- چەپی چــوار پارچەی 
کوردســتانی لە خۆی کۆ کــردەوە. نەتەوەخوازییەکی 
ناتــەواو و چەپێکــی ناتەواو. وەرچەرخــان لە ئامانج و 
ســتراتێژی و پێکهاتەکەیدا ڕووی دا و بوو بە ڕەوتێکی 
دژە نەتــەوە و نێۆلیبــراڵ. لە ڕاســتیدا پێکهاتەی ئەم 
الیەنە بێ بنەما خێڵەکییە و ســەرەتا هەوڵی دا هێز و 
خەبات پاوان بکات. بەاڵم لە بیر و هزردا ســەقەت بوو. 
هەر بۆیە لە ئایین، نەتەوە، کەلێنە کۆمەاڵیەتی و زمانی 
و ئایینییەکانی ناوخۆی کوردستان بۆ دەستەبەر کردنی 
قوواڵییی کۆمەاڵیەتی بۆ خۆی کەڵی ناڕەوای وەرگرت. 
ئامرازی بۆ ئەم کارە، دەروون و کەسایەتیی تاکی کوردە 
کــە بریتییە لە پاڵەوانەتی و کارەســات و دژکردەوەی 

پاڵەوانەتییە بۆ کارەسات. 
ژن لــەم پێکهاتەیــەدا کاراکتێرێکــی تایبەتی بە 
خۆیەوە دیت. بوو بە هاوســەرۆک، بەشــدار لە دەنگ 
و چاالکیــی کۆمەاڵیەتــی و سیاســی و چەکــداری. 
هەموومان لە میدیاکانــدا وێنەی گەریالیەکی ژن یان 
شەڕوانێکی ژنمان بینیوە کە زۆر جوانە، پەلکەشۆڕ و.... 

جێی ئاماژەیە هەندێ الیــەن هەوڵیان داوە و دەیدەن 
کــە وەهــا کاراکتێرێک لە ژن بدەن بە دەســتەوە کە 
تێیــدا ســەرنەکەوتوون. ئەم وێنا کردنە لــە ژن، وێنا 
کردنێکــی میدیایییە. کە دەچیتە بنج  و بناوانی ڕەوتی 
نەتەوەیــی یان چەپــی ناتەواو یان چەپــی بێ بنەما، 
دەردەکــەوێ هیچیان لــە زەین و کەســایەتیی ژنی 
کورد تێنەگەیشــتوون. هەر بۆیە لە پێکهاتەی ناتەواوی 
ئیدیۆلۆژییاندا وێنای ناڕوونی ژن دەبێتە بەئامراز کردنی 
ژن. میدیــا و بازاڕ وێنای ناڕوونــی ژن لەم ڕەوتگەلەدا 

دەکاتە بابەتێک بۆ سەرنجڕاکێشانی جەماوەر. 
فێمێنیزم و ژنی کورد: بەشێک لە فێمێنیستەکان 
خۆیان لە ڕێبازەکانی پێشــتر وتراودا دەبیننەوە. بەاڵم 
بەشــێکی تر تەنیا داکۆکی لە مافــی ژن لە کۆمەڵگادا 
دەکەن و هەوڵ بۆ هەر گۆڕانێکی سیاسی- کۆمەاڵیەتی 
لە پێناو دەستەبەر کردنی مافی ژندا لێکدەدەنەوە. بابەتی 
ژن و مافخــوازی بۆ ژن، وەکوو هەر دیاردەیەکی تر لە 
بنەمای ئێپیستمۆلۆژییەوە دەست پێ دەکات. فێمێنیزمی 
کوردســتانی لە بەرهەم هێنانــی مەعریفەی خۆماڵیدا 
نەیتوانیوە هەنگاوێک هەڵبهێنێت. دوو مەترسی لە ڕێی 
فێمێنیستە کوردەکاندایە. یەکەم گوتارەکەیان بکەوێتە 
ژێر سێبەری ڕێبازە پێشتر وتراوەکانەوە، دووەم ببن بە 
ئامرازی فێمێنیزمی داگیرکەر. داگیرکەرانی کوردستان 
هەوڵ دەدەن سەردەســت بوونی خۆیان بە توندوتیژیی 
ڕووت و گوتار و ئیدیۆلۆژیی ناتەواوەوە درێژە پێ بدەن. 
توندوتیژیی ڕووت تەنیا لــە هەمبەر ڕەوتی نەتەوەییدا 
بــە کار دەبەن، بەاڵم ڕێگە بەو ڕەوت و ڕێبازانە دەدەن 
کە، ســەرەڕای ئــەوەی بۆ وێنە کۆماری ئیســالمییان 
قەبــووڵ نەبێت بــەاڵم لــە دژی ڕەوتــی نەتەوەییی 
کوردستان هەڵوێست دەگرن یان ئاستی داخوازییەکان 
دادەبەزێنن، لە کوردســتاندا ئازادانە چاالکییان هەبێت. 
فێمێنیســتی کۆمەڵگای داگیرکەر، ڕووکەشــێکی بێ 
ناوەڕۆکە و بێجگە لە هەندێ هەڵســوکەوت و دورشمی 
بریقەدار هێچی تر نییە. ڕاســتە ناوەڕۆکی نییە، بەاڵم 
فۆڕمی هەیــە، ئەوێش یەکەی سیاســیی داگیرکەرە. 
فێمێنیزمێک کە بنەمای مەعریفیی نییە و بەو هۆیەوە 
خۆی لە سیاســەتی کوردســتانی –با هەڵەش بێت – 
نــادات، بۆ هەنــدێ چاالکی ڕێگەی پــێ دەدرێت کە 
سەرچەشــنەکەی لە ناوەنــدی داگیرکەرەوە دێت. بەم 
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پێیــە مافی ژنی کورد لە کورد بوون و سیاســی بوون 
دادەماڵێ و دەیکات بە بەشــێک لــە ڕێبازێکی ناتەواو 
کە تەنیا کەڵکی، شــەرعییەت دان بە یەکەی سیاسیی 
داگیرکــەرە. دواهاتــی وەهــا ڕەوتێک بۆ کوردســتان 
مەترسیدارە. لێرەدا خەساری گشت ئیدیۆلۆژییەکان لە 
فێمێنیزمیشــدا دەردەکەوێ کە سووژەی نائاگای کورد 

دەبێت بە سووژەی نائاگای ئاپاراتووسی داگیرکەر.

شیکاری
 ئــەوەی کــە ژن لە ڕێبــازە نەتەوەیــی/ نانەتەوەیی/ 
ڕاســتی  بــە  کوردســتان  لــە  دژەنەتەوەیییەکانــدا 
دەرنەکەوتــووە بۆ چەند هۆکار و کارلێکیی وان پێکەوە 

دەگەڕێتەوە.

یەکەم؛وێنانەکردنوچەمکمەندنەکردنیژنی
کوردە.

 واتە ژنی کورد لە بەســتێنی دینامیسمی کۆمەاڵیەتی 
– ئابووریی کورســتاندا چ جێگــە و پێگەیەکی هەبووە 
و هەنووکــە لــە چ دۆخێکدایە. ئــەم خوێندنەوەیە بە 
میتۆدۆلۆژیی زانســتە مرۆیییەکان مســۆگەر دەبێت، 
نەک بە خوێندنەوەی ناتەواوی ئیدیۆلۆژییە ناتەواوەکان. 
هەڵبــەت وەکــوو هەر هەوڵێکــی زانســتی دەتوانین 
پەنجەمــۆری سیاســەتی تێدا ببینین، بــەاڵم هەوڵی 
زانستی لە سەر بنەمای زانستی پێکدێت، بە پێچەوانەوە 
هەوڵــی ئیدیۆلۆژییانە پاســاودەری ئیدیۆلۆژییە. چەپی 
یونیڤێرســاڵ کە چەپــی جیهان ســێیەمی، ماکێتی 
ناتەواوی ئەوە، لە دەروونزانیی مرۆڤ تێنەگەیشــتووە. 
وەکوو ئایینییەکی باوەڕدار، بە دەقە پیرۆزەکانی چەپی 
جیهانییەوە چەســپاوە و نکۆڵی لە زانســت دەکات – 
تووشــی وەهمی ماتریالیست بوونیش هاتوون -. چەپی 
جیهان ســێیەمی لە کوردســتان کە لێکدراوی چەپی 
جیهانــی و چەپــی یەکــەی سیاســیی داگیرکەرانی 
کوردستانە، نە ڕەهەندی زانستیی هەیە نە ئاخێزگەکەی 
کوردســتانە. وەها ڕێبازێک کە لە واتــا کردنی خۆیدا 
کۆڵە، بەم شــێوەیە ناتوانێ میتۆدی خەبات بۆ ڕزگاری 
دابڕێژێــت، ژن واتــا بکات و لــە ڕیزەکانــی خەباتدا 
جێگیــری بکات. چەپــی بێ بنەما، وێڕای خەســاری 
چەپی جیهان ســێیەمی، ئاڵۆزیی ئیدیۆلۆژییشــی لێ 

کەوتووەتەوە. پێکهاتەی ستالینیستی، الیەنی ئابووری – 
کۆمەاڵیەتیی نێۆلیبراڵ، سەقامگیرکەری ئەو سنوورانەی 
کوردستانیان پارچەپارچە کردووە، ستراتێژیی خێڵەکی 
لە هەمبەر الیەنەکانی تردا، هەوڵ بۆ یەکدەست کردنی 
کۆمەڵگای کوردســتان بەو کاراکتێرەی کە ئیدیۆلۆژییە 
ئاڵۆزەکەی باســی دەکات. بە پێی ئــەم خااڵنە لەگەڵ 
ڕەوتێکــدا ڕووبەڕووین کە نازانســتی، ســۆزدار، تاک  
پەرەست )ئەم دوو خاڵە لە ڕەوتەکانی تریشدا بەرچاوە(، 
بێباوەڕ بە یەکەی کوردســتانە. ســا وێنــا کردنی ژنی 
کــورد لەم ئاڵۆزییەدا ناگونجێ. ئەوەش وا لە میدیاکاندا 
دەبینرێت، ڕواڵەتێکە لە ســووژەییی ژنان. بۆ ئەوەی کە 
خۆیــان لە وێنا کردنی خۆیاندا بەشــدار نەبوونە و لەو 
سیســتەمەدا دەستیان بە دەســەاڵتی بڕیاردان ناگات. 
ڕەوتی نەتەوییش نەیتوانیــوە خۆی لە وێنای نەریتیی 
ژن دەربــاز بکات و هەندێ جــار هەوڵی داوە ڕواڵەتی 
مۆدێڕنــی پێ بــدات. زانســتی بوون، هــەوڵ دەدات 
ئیدیۆلۆژییەکانیش لەبەر چاو بگرێت، بەاڵم پاشەکشە لە 
میتۆدی زانستی ناکات و لەوە ئاگادارە کە خوێندنەوەی 
دەروونناسی و کۆمەڵناســیی ژن و چەمکمەند کردنی 
بابەتەکــە، درێژخایەنە و جومگەمەند کردنی ژنی کورد 

لە کۆمەڵگایەکی مۆدێڕندا درێژخایەنترە.

دووەم؛وێنانەکردنیکوردســتانوەکوویەکەی
مەودایخەبات.

هەڵەی ســتراتێژیی ڕەوتــە چاالکەکانی کوردســتان 
بەگشــتی بۆ ئەوە دەگەڕێتەوە کە سیســتەمی هزر و 
چاالکییان یان ناوچەیی یان یونیڤێرساڵ یان ڕۆژهەاڵتی 
ناوەڕاســت یان یەکەی داگیرکەر بووە. تا ئەو ســنوورە 
هزری – کۆمەاڵیەتی – سیاسییە ڕوون نەبێتەوە، وێنا 
کردن و دەسنیشــان کردنی جێگە و پێگەی ژنی کورد 

مسۆگەر نابێت.
زانســتی بــوون و دەسنیشــان کردنــی یەکەی 
کوردســتان بۆ وێنــا و واتا کردنی الیەنە سیاســی و 
کۆمەاڵیەتییەکان بەگشــتی و ژن بەتایبەتی، بەستێنی 
لێک تێگەیشــتنی الیەنەکان دابین دەکات. گرنگە ژن 
بــۆ خوێندنەوەی خۆی پێشــەنگ بێت و بە لەبەر چاو 
گرتنی دوو خاڵی پێشــتر وتراو مەعریفەی فێمێنیزمی 

کوردستانی دابمەزرێنێت.



 پێویستە بیرۆکەی پێکهێنانی ڕەوتێکی نوێ بە پێکهاتەیەکی سەردەمیانەوە بهێنینە 
ئاراوە و لێرەدا بیورووژێنین. چەمکگەلی وەک کاپیتالیزم، جیهانیبوون، ژینگەپارێزی و 

هتد، ڕەوتگەلی فێمێنیستییان لە جیهاندا تووشی تەنگەژە و ئاستەنگ کردووەتەوە،  هەر 
بۆیە لە کوردستان کە نە دەسەاڵتێکی کوردی هەیە و نە بزاڤێکی سەربەخۆی ژنانە، 

دەبینین کێشەکانی ئەوەندە زەق و بەرچاو و سەریەک کەوتوون کە باسکردن لەو باسە 
هەم بوێریی دەوێ و هەم هزر و بیرێکی سەردەمیانە. 

خەسارناسیی فێمێنیزم و میکانیزمەکانی چارەسەری   

سەربەستڕۆژهەاڵت
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فێمێنیــزم وەک فەلســەفەیەکی ژنانە بە 
شــێوەی فرەڕەهەند ئاوڕ لە هەموو الیەنە 
دەروونی، جەستەیی، حقووقی، فەرهەنگی 
و هتــدی ژنان ئەداتەوە و لــەو ڕوانگە و 
ڕێبازە فەلسەفی و هزرییەوە توێکاریی ئەو 
پرسە ئەکات. هەرچەند ڕێبازە جیاوازەکانی 
فێمێنیزم پێکــەوە ناکۆک و تەنانەت زۆر 
جار دژ بــە یەکن، بەاڵم هــەر هەمووی 
لە هەوڵی چارەســەرکردنی پرسی ژن لە 
بواری خۆیدان. ئەو ڕەوتە فێمێنیســتییانە 
لــە چوارچێــوەی بزاڤێکی گــەورەدا بە 
نــاوی فێمێنیزم لــە کێبەرکێی زیندوو و 
بەردەوامــدا ئەژین. ڕێبــازە جیاوازەکانی 
دنیــای فێمێنیــزم بەهــۆی کێبەرکێی 
تەندروست و چاالکیی بەردەوام، گیانێکی 
زیندوویان بە بزاڤی فێمێنیزم بەخشــیوە. 
لــە کۆمەڵــگای ڕۆژهەاڵتیــدا بەهــۆی 
چەقبەستووییی چەمکە سیاسی، کلتووری 
و تەنانــەت ڕۆحیاتەکانــی زاڵ بەســەر 
کۆمەڵگادا، هیچ ڕەوتێکی نوێخواز ناتوانێ 
پێکهاتەشکێنی بکات و خۆی بچەسپێنێ. 
فێمێنیــزم وەک بیرۆکە و بزووتنەوەیەکی 
بەرباڵو، کاریگەریی ڕاســتەوخۆی لەسەر 
نیــوەی کۆمەڵگا کــە ژنانــن، دادەنێ و 
هەروەها لەســەر پیاوانیش لە درێژماوەدا 
شــوێندانەر ئەبــێ. پێویســتیی هەبوونی 
بزاڤی ژنانــە لە کۆمەڵگادا بــە ئەندازەی 
هەموو بزاڤە چاالکەکانــی ناو کۆمەڵگایە، 
گرنگیی فێمێنیــزم لەوەدایە هەم ژنان و 
هەم پیاوان لــە ژێر کاریگەریی پۆزیتیڤی 
هزریدا، زانیاریی گشتییان ئەچێتە سەرێ. 
بۆ ئەو مەبەســتە پشــتیوانی و یارمەتیی 
پیاوان لە یارمەتیی ڕەگــەزی بەرامبەردا 

ئەمرێکی حەیاتییە.

فێمێنیزمیکوردی
کلتــووری  جڤاتێــک،  و  ڕەوت  هــەر 
ڕەخنەگرانــەی تێــدا نەبــێ و هەروەها 

خەسارناسیی کار و چاالکییەکانی نەکات، 
ئەوا ئامانجەکانی بە ئەستەم دێتە دی. لەو 
نێوەدا فێمێنیزمی کوردی ئەوەندە الواز و 
کاڵ و کرچە کە ناکرێ بەپێی پێوەرەکانی 
سەردەم ڕەخنەی زانستی ئاراستەی بکرێ. 
بزاڤێک بە ناوی فێمێنیزمی کوردســتانی 

بوونی نیە تا ڕەخنەی ئاراستە بکەین.
هەر لە ســەر ئەو بنەمایە، پێویســتە 
بیرۆکــەی پێکهێنانــی ڕەوتێکی نوێ بە 
پێکهاتەیەکی سەردەمیانەوە بهێنینە ئاراوە 
و لێــرەدا بیورووژێنین. چەمکگەلی وەک 
کاپیتالیزم، جیهانیبــوون، ژینگەپارێزی و 
هتد، ڕەوتگەلی فێمێنیستییان لە جیهاندا 
تووشــی تەنگەژە و ئاستەنگ کردووەتەوە،  
هەر بۆیە لە کوردستان کە نە دەسەاڵتێکی 
کوردی هەیە و نە بزاڤێکی ســەربەخۆی 
ژنانە، دەبینین کێشەکانی ئەوەندە زەق و 
بەرچاو و سەریەک کەوتوون کە باسکردن 
لەو باســە هەم بوێریی دەوێ و هەم هزر 
و بیرێکی ســەردەمیانە. لە چاخی ئێستادا 
بەهۆی زۆربوونــی چەمکگەلی جۆراوجۆر 
و هەروەهــا پێشــکەوتنی تێکنۆلــۆژی و 
گەشەی ســەرمایەداری، توندوتیژی دژی 
ژنــان، شــێوازگەلی تایبــەت و مۆدیڕنی 
بــە خۆوە گرتــووە کە تەنانەت ناســینی 
ئــەو توندوتیژییانــە بۆ خــودی ژیانیش 
بە ئاســانی لێک نادرێتەوە. بااڵدەستی و 
ژێردەستی، خوێندەواری و نەخوێندەواری، 
و  جوانــی  هــەژاری،  و  دەوڵەمەنــدی 
ناشیرینی، ســپی پێستی و ڕەش پێستی 
و هتدی نێــو کۆمەڵگای ژنان لە جیهاندا 
بەڕاستی نموونەگەلێکی زیندوو و بەرچاو 
و حاشــاهەڵنەگرن. لە کوردستان بێجگە 
لەو توندوتیژییانەی ســەرەوە، توندوتیژیی 
واتە  دیکەیە،  نەتەوایەتــی، ســەربارێکی 
ژنی کورد بە هــۆکاری نەتەوەیی، زمانی 
و فەرهەنگییــەوە لەالیەن ژنانی نەتەوەی 
دەرحــەق  توندوتیژییــان  بااڵدەســتەوە 



ئەنجــام ئــەدرێ. ژنانی کورد ســەرەڕای 
کێشــە و توندوتیژییەکانــی تایبــەت بە 
خۆیانــەوە، ئەگەر ڕۆژێ لە ڕۆژان لەالیەن 
و  لوتــف  داپڵۆســێنەرەوە  دەســەاڵتی 
مەرحەمەتیــان پێ بکــرێ و ئاوڕیان لێ 
بدرێتەوە، ئەوا بە زمانــی خۆماڵی نییە و 
دەبێ بە زمانــی الوەکی و نامۆ کە زمانی 
نەتەوەی بااڵدەستە، خزمەتگوزاری ئەنجام 
بدرێ. بە هۆی بەرباڵوبوونی کێشــەکانی 
ژنــی کــوردەوە پێویســتە خوێندنەوە و 
میکانیزمەکان بۆ چارەســەریی زانســتی 
و بەربــاڵو بێت. ژنی کــورد لە هەر چوار 
کاریگەریی  بەهۆی  کوردســتان  پارچەی 
ناتەندرووســتی کلتووریی تورک، فارس و 
عەرەبــەوە لە دۆخێکــی نابەرانبەر، پر لە 
حەسادەت و خۆبەکەمزان و هتددا ئەژین 
و لە گەورەشارەکانی کوردستاندا هەوڵیان 
ئەوەیــە کە بــە تێکەڵبوون بــە نەتەوەی 
بااڵدەست، شوناس و چییەتییەکی)هویت( 
یەکدەست دروســت بکەن. جیهانبینی و 
جۆری بیرکردنەوەی ژنان لەگەڵ پیاواندا 
پێکــەوە جیاوازە. ژنانی جیهانی ســێهەم 
بەهۆی نەخوێندەوارییەوە کەمتر تێکەڵ بە 
پرسە هزری و ئایدۆلۆژیکەکان و تەنانەت 
ئایین کە وێژمانی ســەرەکیی کۆمەڵگایە، 

دەبنەوە. 
لە کوردســتان کێشــەی دنیای ژنان 
ئاڵــۆز و بەرباڵوە بەتایبەتیتر لە ڕۆژهەاڵت 
بەهۆی زاڵبوونی دەســەاڵتێکی مەزهەبی 
و ناسیۆنالیســتی )ڕادیکاڵ و شۆڤێنیست( 
زەین و هزری ژنی کورد ئەوەندە شــێواو 
و ئاڵــۆزە کە بــە هیچ جۆرێــک ناکرێ 
پێناســەیەکی بــۆ دیاری بکــرێ. دۆخی 
ژنی کورد لە چوار پارچــەدا تا ڕادەیەک 
ناهاوســەنگی و بەرز و نزمیی تێدایە. هەر 
بۆیە ناکرێ بە پێوەرێک هەڵســەنگاندنیان 
بۆ بکــرێ. لــە کوردســتانی ڕۆژهەاڵت، 
پێوەندییەکی مێژوویی، زمانی، فەرهەنگی 

و هەروەها جۆرێک هاوبەشــی و تێکەڵی 
لە نێــوان دوو نەتەوەی کورد و فارســدا 
هەیە کــە هەم ناکرێ بە ئاســانی لێیان 
داببڕێین و جیا ببینەوە، نە دۆســتایەتی 
و دەستە خۆشکایەتییان لەگەڵدا ئەکرێ. 
لە بەشــەکانی تری کوردســتان بەهۆی 
جیاوازیی زمانی و ڕەگەزی لەگەڵ عەرەب 
و تورکەکاندا بە ئاســانی دەکرێ ســنوور 
و هێڵێــک لە نێوان ئــەو دوو نەتەوەیەدا 
دروســت بکرێ و کــوردەکان ئەویترێک 
بۆ خۆیان پێناســە بکەن. لە کوردستانی 
ڕۆژهەاڵت مــاددەی هۆشــبەر یەکێ لە 
ئاســتەنگەکانی ســەر ڕێــگای ژنانە کە 
بەهــۆی تێکەڵبوونی بەشــێک لە خەڵک 
بەو ماددەیــەوە، ژنان بوونەتــە قوربانیی 
تەاڵق، توندوتیژی، سەرپەرشتیاری، ئایدز 
و هتد کە لە بەشەکانیتری کوردستان ئەو 
دیاردەی ماددە هۆشبەرانە ئەوەندە بەرچاو 
و زەق نەبووەتەوە کە ببێ بە دیاردە. یەکێ 
لە خاڵە گرنگ و الوازەکانی ناسیۆنالیزمی 
کــوردی ئەوەیە کــە ئەو ناســیۆنالیزمە 
سەرەڕای سیکۆالر و دیموکراتیک بوونی، 
بــەاڵم بە تــەواوی پیاوڕەهەندە و ژن لەو 
پرۆسەیەدا نەیتوانیوە خۆی پێناسە بکات. 
گەورەترین خەســارێک کە لە هەر چوار 
کورد  ئاراســتەی جوواڵنــەوەی  پارچەدا 
بووەتەوە لە ڕاستیدا لە بواری ژنانەوە بووە. 
یەکێ لە هــۆکارە الوازەکانــی فێمێنیزم 
لە جیهاندا بەشــداریی کەمــی ژنانە لەو 
ڕەوتەدا. ئەو درمە لە کوردســتاندا گەیوە 
بە تەشــقی خۆی. ســەرەکیترین هۆکار 
ئەوەیــە کــە لە کوردســتاندا بــە هۆی 
بەرباڵویی توخمەکانی نێرڕەهەندی، لە ناو 
هەموو چین و توێژەکان و تەنانەت لە ناو 
ژیانی تاکەکەســیی ژناندا هێشتا حوکمی 
سەرەکی دەکا. شەرم لە ژنێتی و هەاڵتن 
لە ژن بوون لە کوردســتان لە لووتکەدایە. 
»تێزی تایگر سەبارەت بە پێوەندیی نێوان 
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ژنان کە لە ســاڵی 1969دا باڵو کرایەوە 
پێی وایە کە ژنان تەنیــا دەتوانن لەگەڵ 
مێرد و لەگەڵ ئەو مندااڵنەی پەروەردەیان 
ئەکەن، پێوەندیی دۆستانەیان هەبێ و ژنان 
قــەت ناتوانن لە چوارچێــوەی گەورەتردا 
هاوپێوەندی دروست بکەن » )فێمێنیسم 
و مردم شناســی .ریــد .ص126-125 (. 
هەرچەند بنەمای ئەو بیرۆکەیە بەڵگەمەند 
و تەواو زانســتی نییە، بەاڵم لە کۆمەڵگای 
ڕاســتیی  شــرقی(  ڕۆژهەاڵتیدا)جامعــە 
بۆچوونەکانــی ئــەو بیرۆکەیــە دەبینرێ. 
لــە الیەکی دیکــەوە ژنان شــەرمیان لە 
ورووژاندنی پرســەکانی خۆیان هەیە هەر 
بۆیــە تەنانــەت ژنانی ڕووناکبیــر کەمتر 
خۆیــان لە ڕێکخســتن و کاری هاوبەش 
ئــەدەن. بەپێی بۆچوونەکانــی فرۆید ئەو 
خۆبەکەمزانین و شەرم کردنە ئەگەڕێتەوە 
»بۆ ســەردەمی منداڵی و کاتێک کە کچ 
هەســت بەوە دەکات وەکوو کوڕ ئەندامی 
نێرینــەی نییە. لەو قۆناغــە بە دواوە ئیتر 
ڕەگەزی مێ لەگەڵ ئێرەیی و حەسادەتدا 
ئەژی. ئەو ئێرەیی بردنە دەبێتە هۆی ئەوە 
کە ژن لە ژنێتیی خۆی هەڵبێ و لە باری 
دەروونییــەوە لە دۆخــی دەروون ئازاریدا 
بژی » )روان شناســی زنان،ص ص 62-
61 ( جوواڵنەوەی سیاسیی کورد و پیاوی 
کورد بەهۆی هەڵوێســتی کالسیکەوە یان 
نەیانهێشــتووە ژنان بەشــداری پرۆسەی 
هــزری و سیاســی ببــن یــا ئەگەریش 
دەرەتــان درابــێ بە شــێوەی ســەقەت 
بــووە و لــە ژن وەک هێــزی چەکداری 
کەڵکیــان وەرگرتووە. ژنــی نەخوێندەوار 
و پەروەردەنەکــراو لــەو ســەردەمەدا بە 
تەسیلم بوون بە خواستی پیاوان چاالکیی 
کۆمەاڵیەتی و سیاســی دەکات. لە دنیای 
پێشکەوتوو و مۆدێڕنی ئیمڕۆدا کە هەموو 
ڕەوتەکان بــە خێرایی دەچنە پێشــەوە، 
بەداخەوە ژنانــی پەروەردەنەکراوی کورد 

)تەنانــەت پیاوانیش( هەڵویســتیان الواز 
و دواکەوتووانەیــە و بــە هیــچ جۆرێک 
ئامادەییی ڕووبەڕووبوونەوەی ئەو دنیایەیان 
نییە. لێرەدا بۆیە بە چڕی باسی ژن ئەکرێ 
چونکە قورساییی هەموو کێشەکانی ژنان، 
مندااڵن و تەنانەت پیاوانیش بە سەر ژناندا 
ئەشکێتەوە و ژنان تێیدا خەسارمەند ئەبن.

میکانیزمەکانیڕاسانەوەیژنان
ژنــی کورد بەگشــتی و ژنــی ڕۆژهەاڵت 
و  زەروورەت  وەک  بەتایبەتیتــر 
پێویستییەکی هەنووکەیی دەبێ هەنگاو بۆ 
پێناسەیەکی نوێ و سەردەمیانە سەبارەت 
بە خۆیان هەڵبگرن و وەکوو واقیع خۆیان 
بســەلمێنن. ژنی کــورد بــۆ دەربازبوون 
لەو دۆخــە داپڵۆســێنەرە کــە لەالیەن 
دەســەاڵت، کۆمەڵگا و پیــاوان و خودی 
ژنانەوە ئاراســتەیان دەبێتەوە، پێویســتە 
بــە خوێندنەوەیەکــی قووڵ و زانســتی  
کەسێتیی ڕاستەقینەی ژن وەک خۆی و 
لە ڕوانگەی خۆیەوە پێناسە بکات و دواتر 
چاالکییەکانی بۆ ناو جومگەکانی کۆمەڵگا 
بگوازێتەوە. لەو ســەردەمەوە کە پێشــەوا 
قازی محەممەد،  یەکێتیی ژنانی لە مەهاباد 
پێکهێنــا و خێزانی خۆی وەک یەکەم ژن 
هێنایە ناو ئەو ڕێکخراوەیەوە، ئەگەر ژنان 
چاالکی و تێكۆشــانیان هەبوایە، بێگومان 
ئێســتە دۆخی ژنان و تەنانەت کۆمەڵگای 
کوردســتان لە جێگە و پێگەیەکی دیکە 
بوو. ئەحزاب و بزاڤی سیاســی و فیکریی 
کوردی سەبارەت بە کێشەی ژنان هەنگاوی 
جیدی و زانســتییان هەڵنەگرتووە و ئەو 
الیەنگەلەش کە ڕێژەیەکــی زۆر لە ژنان 
و کچانیان پەلکێشــی ڕێزەکانی شــۆڕش 
کردووە، لە ڕاســتیدا زیاتر بە مەبەســتی 
خزمەت بە ئەندێشە  و بیرۆکەی سیاسیی 
پیاوســاالرانەیە نەک دۆزی ڕاستەقینەی 
ژنــان. ژنی کــورد بەرلــەوەی چاالکیی 



سیاســی و مەدەنیی ببــێ، دەبێ بیر لە 
دۆزی خــۆی  بکاتــەوە. نەتەوەیی بوون 
بــۆ ژنان زۆر ســاکارە و بەکورتی بریتییە 
لــە بەکوردیکردنــی هزر و ئەندێشــەی 
فێمێنیســتی. کاتێک ژنی کــورد هەموو 
بەرهەم و دەق و تێکســتەکانی بە کوردی 
نووسی، ئیتر لە ناو بزاڤی نەتەوەییی کورددا 
جێی خۆی کردووەتەوە و پشکی تایبەتی 
هەیە. فێمێنیزم فەلســەفەیەکی بەرباڵوە 
کە بابەتگەلی حقووقی، سیاسی، مێژوویی 
و ســایکۆلۆژیکی و ... هتد ئەکرێتە بەر و 
بێجگە لە ژنان، دەبێ پیاوانیش یارمەتیدەر 
و هــاوکار بــن. دوو بۆچوون ســەبارەت 
بە بەشــداریی پیــاوان لــە جوواڵنەوەی 
فێمێنیستیدا هەیە کە وەک دژبەر و هۆگر 
بریتییە لــە »فێمێنیزم وێژمانێکی ژنانەیە. 
بەشێک لە بیرۆکە فێمێنیستییەکان پێیان 
وایــە کە بیرۆکەی فێمێنیســتی بە هۆی 
ژنــان و بــۆ یارمەتیی ژنانــە و پێوەندیی 
بــەو ڕەگــەزەوە هەیــە و هەروەها ژنان 
سووژەی ســەرەکیی داهێنان، ئافرێنەری 
بیرۆکە، کــردەوە و زمانی ئەو ڕەوتەن. بە 
پێچەوانەکەشی  بیرۆکەگەلی فێمێنیستییە 
کە پرسی نژاد و نەتەوە بە الیانەوە گرنگە 
و پێیــان وایە کە پیاوان دەبێ بەشــێک 
لە بیرۆکەی فێمێنیســتی بن.« )چیستی 
فێمێنیســم .ص ص 65-64( پاڵپشــتیی 
ژنان لەو بوارەدا پێویســتی بە پیاوی نوێ 
هەیە کە لە بیرۆکەی فێمێنیستیدا پیاوی 
نوێ شرۆڤەی تایبەتی بۆ کراوە و بریتییە 
لەو »پیاوگەلەی کە فێمێنیزم کاریگەریی 
لەسەر ژیانیان هەبووە و النیکەم پشتیوانیی 
ڕواڵەتی لە ئادیۆلۆژیای فێمێنیســتی بکا« 
)فرهنگ نظریەهای فێمێنیستی ل 302(. 
پیاوی نوێ بێجگە لە پشــتیوانیی هزری 
لــە فێمێنیزم بــە کــردەوەش خوازیاری 
»سەرلەنوێ داڕشتنەوەی ڕۆڵ و ئەرکەکانی 
نێــو بنەماڵەیە و هەروەها دژی هەر جۆرە 

چەقبەستوویییەکی ڕەگەزایەتی و نەریتییە« 
)فرهنــگ نظریەهــای فێمێنیســتی، ل 
302(. ڕەخنە و ڕەخنەگری وەک باشترین 
کلتوور ســەبارەت بە هەموو ڕەهەندەکانی 
ژیانــی مرۆڤایەتی پێویســت و حەیاتییە 
بەاڵم لــەدوای ڕەخنە، دیاریکردنی ڕێگا و 
میکانیزمی نوێ سەبارەت بە هەر ڕەوت و 
چاالکییەکی مرۆڤ و ڕێکخراوە باشــترین 
نەریتە. لێرەدا بۆ سەرلەنوێ داڕشتنەوەی 
ئــەرک و چاالکییەکانی ژیانی سیاســی، 
بنەماڵەییی ژنان، پێویستە  کۆمەاڵیەتی و 
هەندێــک خاڵــی گرنگ و ســتراتێژیک 
دیاری بکرێن و لە ئاکامی ئەو پرۆسەیەدا 
بەرەبەرە کەم و کورتییەکانی دیکەی سەر 

ڕێگای تێکۆشان دەستنیشان بکرێن. 

بیرۆکەوتیۆری
لە هەر بڕگەیەکی مێــژووی مرۆڤایەتیدا 
بیرۆکە و هزر لە ئــارادا نەبووبێ، چاالکی 
و هــەوڵ بــۆ دروســتکردنی ئاڵوگۆڕ لە 
ئارادا نەبووە. واتە ســەرەتا پێویستە وەکوو 
ئەندێشەیەک لە ئارادا بێ هەتا مرۆڤ هان 
بدرێت بۆ کار و چاالکی. کورد بەگشتی لە 
هەموو بوارەکاندا لە هەژاریی تیۆریدا ئەژی 
و ئەگەریــش بیرۆکەیەکــی نوێ لەالیەن 
کەس یا کەســانێکی بیرمەندەوە هاتبێتە 
کوردســتان، بەداخــەوە هەوڵ نــەدراوە 
بەردەوام ڕۆژەڤ و نۆژەن)بازتولید( ببێتەوە. 
ڕەوتگەلی وەک ناســیۆنالیزم، سۆسیالیزم 
و  شــەڕڤان  بــەردەوام  دیموکراســی  و 
شۆڕشــگێڕیان ڕاهێناوە و هیچ هەوڵێکی 
ڕاستەقینە کە هاوسەنگی و مامەڵە لە گەل 
دنیــای دەرەوەدا بکا، لە ئارادا نەبووە. هەر 
ناســیۆنالیزمی کوردی  بۆیە دەبینین کە 
لــە ناوەنــد و ئەنســتیتۆگەلی جیهانیدا 
نەناســراوە. سۆســیالیزمی کوردی هێشتا 
کۆپــی و نوســخە پێچراوەکــەی حیزبی 
تــوودە، حیزبی شــیوعیی عێراق و پارتی 

گۆڤارێکی شیکارانەی کۆمەاڵیەتی ـ سیاسییە  ژمارە 57  ساڵی بیست و دووەم  پاییزی 2720 194



195گۆڤارێکی شیکارانەی کۆمەاڵیەتی ـ سیاسییە  ژمارە 57  ساڵی بیست و دووەم  پاییزی 2720

کومونیستی تورکیایە.
 لە بیرۆکەی فێمێنیســتیدا »کرداری 
فێمێنیستی هەم بیرۆکەیە و هەم کردەوە. 
فێمێنیستەکان لە نێوان بیری فێمێنیستی 
و بیرۆکەکانی دیکەدا جیاوازی دادەنین.« 
)فرهنگ نظریەهای فێمێنیستی، ل 443( 
لە سەر ئەو بنەمایە ئێمە دەبێ حەقیقەتی 
ئەو جیاوازییە قەبووڵ کەین. پشــتیوانیی 
بیرۆکــە سیاســی و فەلســەفییەکان لە 
بیرۆکەی فێمێنیســتی بەجێ و پێویستە 
بــەاڵم ئەگەر ئەو ئەندێشــە سیاســی و 
ئایدۆلۆژیکانە بوونە هەمەکارەی پرسی ژن 
و فێمێنیزمیان بە شــێوەی ناتەندروست 
تێکەڵ بە ئەندێشــەی خۆیــان کرد، ئەوا 
لەوێدا فێمێنیزمم الواز، ناشیرین و قێزەون 
دەبێ. لێرەدا بەو ئاکامە ئەگەین کە هزری 
فێمێنیســتی لە هەر شــوێن و کات و لە 
نــاو هەر بارودۆخێکدا بــێ، دەبێ پەیامی 
ســەرەکیی خۆی و ئامانجەکانی بپارێزێ 
و نەبێتــە داردەســت و گــورزی بیــری 
پیاوســاالری. ئەگەر ژنان لــە بڕگەیەکی 
هەستیار و تایبەتیدا لە بواری چەکداریدا 
یارمەتیدەری بزاڤی سیاســی بن، کێشــە 
نییــە. بەاڵم ئەگەر دیاردەی شــەڕوانی و 
چەکداری ببێ بە بەشــێک لە ستراتێژیی 
ژنانە، ئــەوا خەســاری قەرەبوونەکراو لە 
بزاڤــی ژنان ئەدات. داوێنــی ژن مەکۆی 
خوڵقاندن، ڕەحم، بەزەیی، بەخشــەندەیی 
و پەروەردەکردنە نــەک چەک و چۆڵ و 
مرۆڤ کوشتن. بۆ ســەلماندنی ئەو وتەیە 
ئاماژەکانــی خانمی ڕید بەســە کە دەڵێ: 
ئاژەاڵن  »ژنانی ســەرەتایی لە ماڵیکردنی 
و پەلەوەرانــدا ڕۆڵی ســەرەکیان هەبووە 
وهەروەهــا ژنانی ســەرەتایی ڕەگی گیا و 
مێوەکانیان دەخــوارد و دواتر لە پیاوانەوە 
فێری خواردنی گۆشت بوون« )مادرساالری.

اولین ،رید ص.203(
سروشــتی فێمێنیزمی ســەرکەوتوو، 

لیبراڵ و دیموکراتیکە نەک توندوتیژخواز 
و شەڕوان. » فێمێنیزمی لیبراڵ ناسراوترین 
ڕەوتی فێمێنیســتییە، دوو ڕەگەزی نێر و 
مێ ڕووبەڕووی یەکتر ناکاتەوە و هەروەها  
فێمێنیسم.ص  چاکسازیخوازە«)چیســتی 

)86-85

پێکهێنانیڕێکخراو،ناوەندوحیزبی
ژنانە

 بۆ کۆکردنەوەی ژنان لە دەوری یەکتر و 
گۆڕینەوەی بیروڕا و هەروەها دروستکردنی 
کلتووری کاری هــەرەوەزی و بەکۆمەڵ، 
دروستکردنی ناوەندگەلی ژنانە پێویستیی 
بەپەلە و ئورژانســییە. ڕێکخراوەکانی ژنان 
جیاواز لــە هەمــوو ڕێکخراوەکانی دیکە 
دەبێ بە چڕی و ســەدی لە ســەد کاری 
ژنانــە بکــەن. بەهۆی بەرباڵویی پرســی 
ژنەوە دەبێ لە ژێــر چەندین ڕێکخراوەدا 
و دەیان کۆمیتە، گرووپ، دەستە و تاقمی 
تایبــەت بۆ کار و چاالکی دروســت ببێ. 
ئەو کۆمێتە و گرووپانە دەبێ لە ژێر ناوی 
ئارشــیو،  کومێتەی  توێژینەوە،  کۆمێتەی 
کومێتــەی هەواڵــدەری و کۆکردنەوەی 
ئامارەکان، کومێتەی ڕاهێنان و پەروەردە 
و هەروەهــا دروســتکردنی گرووپگەلــی 
هونەری، وەرزشی، شــاخەوانی و دەستە 
و تاقمگەلــی تایبــەت بــە لێکۆڵینەوەی 
مەیدانی، پێوەندییــەکان و هتد چاالکی 
بکەن. ڕێکخــراوی مودێڕن لــە ئیمڕۆدا 
دەبێ النیکەم ئەو تایبەتمەندییانەی هەبێ 
و هەروەها دەزگای دەســەاڵت یا حیزبی 
سیاســی تەنیــا یارمەتیدەر و پشــتیوان 
بێ. ڕێکخراوەکان ســەرمایەی مەعنەویی 
کۆمەڵگان و کاتێک ڕێکخراوەکان چاالک 
و زیندوو بن، ئیتر کۆمەڵگای ژنان بەپێی 
خواســت و ســەلیقە و حەزەکان لە ژێر 
ســێبەر و چەتــری گــرووپ و کومێتەدا 
خڕ ئەبنەوە و کاروانــی ڕێگاکە پڕ ڕێبوار 



ئەکەن. لە کوردســتانی باشوور کە نزیک 
بە ســی ســاڵە دەســەاڵت لە دەســتی 
خەڵکدایــە، دەبوا هەنــگاوی گەورەتر لە 
ڕێکخــراو و ناوەنــد واتە دروســتکردنی 
حیزبی ژنانە لە ئارادا بوایە. دروســتکردنی 
حیزبی ژنانە، دەرەتانــی گەورەتر بۆ ژنان 
ئەخوڵقێنــێ کــە بۆخۆیان لە پرۆســەی 
گشــتی و گەورەتردا کە پرۆسەی سیاسی 
و ئابوورییە بەشــداری بکەن. حیزبی ژنانە 
بەهۆی بەشــداری لە پرۆسەی سیاسیدا، 
دەتوانێ نوێنــەر و ئەندامی لە ناو پارلمان 
و هەموو جومگەکانی دەسەاڵتدا ببێ و لە 
چەسپاندنی یاســادا ڕۆڵی ئەرێنییان ببێ. 
ڕێکخراو و حیزبی ژنانە نابێ بە مەبەستی 
دژایەتیکردن و شــەڕ لەگەڵ پیاو و بیری 
پیاوانەدا دروســت ببێ و بۆشاییی هزری 
و جودایی لــە نێوان ئــەو دوو ڕەگەزەدا 
دروســت بــکات؛ بەڵکو دەبــێ بە لێک 
تێگەیشــتن و دروســتکردنی حەڵقەکانی 
پێوەنــدی و خۆشەویســتی، عەقاڵنــی، 
لۆژیکی و هتــد، بەپێی زەمەن هەنگاو بۆ 
چارەسەریی کێشــەکان هەڵگرێ. کاتێک 
ژن و پیاو ئەو هەستە لە نێوانیاندا دروست 
بوو کە بەڕاستی لە هەموو بوارەکانی ژیاندا 
تەواوکــەری یەکتــرن، ئیتر بە شــێوەی 
خۆڕســک و ئۆتۆماتیــک گیروگرفتەکان 
یەک لە دوای یەک چارەسەر دەبن. ژنانی 
کورد لە کوردستانی ڕۆژهەاڵت لە قۆناخی 
ئێســتەدا بە پێکهێنانی ناوەند و ڕێکخراوە 
ئەتوانــن بیرۆکەوان و لیدێــری باش بۆ 

قۆناخەکانی دیکە پەروەردە بکەن. 

ئینسایکلۆپیدیا
ژنان لــە دوای پێکهێنانی ڕێکخراو وەک 
کاری درێژماوە، نووســین و کۆکردنەوەی 
ئینســایکلۆپێدیای ژنانــە لــە بەرنامە و 
چاالکییەکانیاندا بگونجێنن. بۆ نووســینی 
فەرهەنگنامەی ژنانە پێویســتە سەرچاوە، 

ژێدەر و بەڵگەنامەی تایبەت لە بەردەستدا 
کتێبخانەیەکــی  لــە  بێجگــە  و  ببــێ 
پێشــکەوتوو بە شێوەی  مەیدانی بە پرس 
و ڕاوێــژ لەگــەڵ ناوەندگەلی زانســتی و 
ئاکادیمیدا، بابەتی نــوێ و ڕۆژانە بهێننە 
ئاراوە. ئینسایکلۆپیدیا بە خوڵقاندنی باس 
و بابەتی تایبەت بــە ژنانەوە، دەقی جێی 
متمانــە بۆ خوێنەران و لێکۆڵەران بەرهەم 
ئینســایکلۆپیدیایی کاری  دێنــێ. کاری 
بەربــاڵو و بەردەوامە، هــەر بۆیە هەموو 
چیــن و توێژ و هەموو ڕادەیەکی تەمەنی، 
دەرگیر و خەریکی خوێندنەوە و توێژینەوە 
ئــەکات. خاڵی هــەرە گرنگ لــە کاری 
ئینسایکلۆپێدیادا ئەوەیە کە بەهۆی زانستی 
بوونی بەرهەمەکانەوە بە ئاســانی دەتوانێ 
لەگــەڵ دەزگای ڕاهێنان و پــەروەردەدا 
تێکــەڵ ببێ و باس و بابەتــەکان وەکوو 
وانە لە خوێندنگە و زانکۆکاندا بگونجێنێ. 
لە ئاکامــی پێوەندیی ئینســایکلۆپێدیا و 
فێمێنیســتی  نوێی  زمانی  خوێندنگەکان 
ئەخولقــێ. دروســتکردنی زمانێکی نوێ 
ئامانجە گەورەکانــی جیهانی  یەکێ لــە 
فێمێنیزمە. لە زمانی نوێی فێمێنیســتیدا 
ڕەگەزایەتییەکانــی  دیــاردە  هەمــوو 
پێوەندیدار بە ژنانــەوە وەک توندوتیژیی 
زمانی، پۆرن، زاراوە نێرســاالرییەکان و ... 
هتد دەسڕێتەوە و زمانێک دروست دەبێ 
کە پشــکی ژنانی تێدایە. کاتێک زمانێک 
زبــر و توندوتیژ بێ، بێگومــان ژنانی لێ 
دوور ئەکەونــەوە و ڕوو ئەکەنــە زمانێکی 
نــەرم و نیانی دیکە. بەگشــتی »ئامانجی 
بیرۆکــەی فێمێنیســتی، دروســتکردنی 
زمانــی نوێیە و فێمێنیســتە ڕادیکاڵەکان 
بنەمای ئازادیی ژنان لە ئازادکردنی زماندا 
دەزانــن و هەر بۆیە مری دیلی بەتایبەتی 
وشەی فێمێنیســتی ئەخوڵقاند. )فرهنگ 

نظریەهای فێمێنیستی، 240(
کۆتــا بــاس ئەوەیە کە کوردســتانی 
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ئاستەنگەکان  ڕۆژهەاڵت سەرەڕای هەموو 
بەاڵم تا ڕادەیــەک دەرەتانی بۆ چاالکیی 
ژنانی ڕۆشنبیر هەیە. بەهۆی فرەدەنگی و 
فرەپێکهاتەییی ئایینــی و دژە ئایینییەوە 
پێویستە ڕێکخستنەکانی ژنان، دیموکراسی 
و کاری زانستی بکەنە بنەما و بە پێکهێنانی 
ناوەنــد و ســەنتەری فێمێنیزمی ئایینی 
وەک فێمێنیزمــی یارســان، فێمێنیزمی 
ئیســالمی و ... هتــد، جۆرێک هەلومەرج 
بۆ کاری هاوبــەش پێک بێنن و لەجیاتی 
دوژمنسازی، دەنگە جیاوازەکان لە دەوری 
یەکتر کۆ بکەنەوە. جیهانیبوون و تێکەڵیی 
کلتوورەکان بە جۆرێک پێکهاتەی کۆمەڵگا 
ڕووبــەڕووی دیــاردەی تازەتــر ئەکاتەوە 
و پێدەچــێ ڕۆژێ لــە ڕۆژان ڕەوتگەلی 
لێزبییەنی و هاوڕەگەزخوازی لە کوردستاندا 
سەرهەڵبدات و ببنە مەســەلە. هەر بۆیە 
فێمێنیزمــی کــوردی دەبێ لە پێشــدا 
خوێندنــەوەی قووڵی لــە هەموو چەمک 
و بابەتــەکان ببــێ. وەک دوا وتە، ڕەوتی 

فێمێنیســتی بۆ دروستکردنی شوناسێکی 
ســەردەمیانە و کــوردی لــە ســەرەتادا 
پێویســتە دەســت بکا بە هێماســازی، 
زاراوەســازی و دروســتکردنی ڕۆژژمێری 
تایبەت بە ژنان لەو بەشــەی نیشــتمان. 
کاتێک شوناسی تایبەت بە خۆتت هەبوو، 
ئیتر دروستکردنی پەیوەندی و دۆستایەتی 
و دانیشــتن لەگــەڵ ڕەگــەزی جیاواز و 
ڕەوتگەلی جودابیر و دەنگە دژبەرەکانیش 

ئاسان و بێ دەردیسەرە.

سەرچاوەکان
ــ رید.ایولین.فێمێنیســم و مردم شناسی.ترجمە افشنگ مقصودی.

نشر گل آذین1388
ــــ هورنــای .کارن.روان شناســی زنان.ترجمــە ســهیل ســمی.

نشرققنوس1382
ــ هام .مگی. فرهنــگ نظریەهای فێمێنیســتی.مترجمان ؛فیروزە 

مهاجر،نوشین احمدی خراسانی،فرخ قرەداخی.نشر توسعە1382
مقصودی.نشــرگل  افشــنگ  رید،مادرســاالری.ترجمە  --ایولیــن 

آذین1390
ــ کریس بیسلی.چیســتی فێمێنیســم.ترجمە محمد رضا زمردی.

انتشارات روشنگران و مطالعات زنان.1385



جموجۆڵ و بزوتنەوەی ژنی ناوەند و فارس_تەوەر بەناو ژنی ئێران، وەک ژنی گوتاری 
داگیرکەر لە چوارچێوەی داسەپاو و نەگۆڕ و پەتیی ئێرانیبوون واتە فارسییزمدا )ئێستا 
جیا لە جۆر و دینامیزمی دەسەاڵت بە پاشایەتی و کۆماری ئیسالمی یان مەشرووتە و 
ڕێفۆرمخواز و بناژۆخوازەوە(، چۆن دەتوانێ هەڵگری پەسوۆردی خەباتی ژنی کورد بێت، 

لەکاتێکدا خۆی بەشێکە لەو هزر و ئەندێشە و سیستەمی داگیرکارییە؟

بزووتنەوەی ژنی کورد]١[ و ژنی ئێران

ئااڵکوردستانی
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ڕەنگــە کاتێک لە دەســتپێکەوە، تیشــک 
دەخرێتە ســەر ســەردێڕی وتارەکە، هەر 
لــە ســەرەتاوە چاوەڕوانــی ئــەوە بین کە 
هاوپەیوەندییــەکان دەستنیشــان بکرێن و 
ســەرەڕای ئاماژەگەلێک بە بڕێک جیاوازی 
کــە زۆرجاریش نــە بــەدوای لێکدانەوەی 
قووڵ و بەدواداچوونــەوەی ئەو جیاوازییانە 
و ڕەنگــە تەنانــەت بە ڕوانینــی ئەرێنی و 
نەرێنییــش بە جیاوازییــەکان، بەاڵم لەناو 
مەســەلەی ژن_تەوەر، توندوتیژی و هەموو 
بتوێتەوە  بکرێت  هەاڵواردنە جێندەرییەکان 
و بەگشتی لە ڕوانگەیەکی ئەرێنییەوە، باسی 
پێکهێنانی بەرەیەکــی یەکگرتوو لە هەموو 
ژنانی بەنــاو ئێران، دژ بە هەموو هەاڵواردن 
و نایەکســانییە جێندەرییــەکان بێهینینە 
گۆڕێ و ئاسۆی ژیانی ژنی کورد لەتەنیشت 
خەباتی بەناو ژنانی ئێران، و هەڵبەت لە ژێر 
سێبەری دەسەاڵتێکی سێکۆالر و دیموکرات 
و پلۆڕاڵی داهاتووی ئێران ڕوون ببینینەوە.

 لە سەردەمی ئەوڕۆدا کە گەشەسەندن 
و پەرەســەندنی هەمەجۆرەی تەکنۆلۆژیا و 
سووشــیاڵ میدیــا و خێراییــی ڕاگەیاندن 
و دەسپێڕاگەیشــتنی ئاســان بە ئاگایی و 
زانســت پەلی هاویشــتووەتە هەموو سووچ 
و قوژبنی ژیانی مرۆڤی ســەردەم لەهەموو 
ســووچ و قوژبنی جیهان بە گەشەسەندوو 
و گەشەنەسەندوو، هاوپەیوەندیی ژنی کورد 
دەتوانێ لەم جوگرافیای سیاسیی داسەپاوە 
بەنــاوی ئێــران بترازێــت و ڕۆژهەاڵتــی 
ناوینیش بەگشــتی بپەڕێنێتــەوە و خۆی 
لە هەمــوو جموجۆڵ و بزاڤــی مێژوویی و 
هاوچەرخی ژنانی جیهــان بەتایبەت ژنانی 
ڕۆژئاوا وەک دەسپێشخەر لە بەدواداچوونی 
مافەکانیــان و هەروەهــا وەک بابەتێکــی 
جێندەری و سێکســواڵیتە و هەموو تەوەرە 
لێــی  ببینێتــەوە،  پەیوەندیدارەکانییــەوە 
تێبــگات و فامی بــکات و بڵــێ ئیدی نا. 
هاوکات لەگەڵ بیســتنی کوشــتنی کچە 

دراوســێ یان خزمەکەی خۆی، بە مۆرکی 
کوشــتنی نامووســی، ببێتــە »ئێبی گیل 
ئادامز«، هاوژینی جان ئادامز سەرۆککۆماری 
پێشــووی ئەمریکا، و پێی بڵێــت لە کاتی 
نووســینی یاســای نــوێ و ڕاگەیەندراوی 
ســەربەخۆیی)1779(، ژنــان لەبیر مەکەن 
و دەســەاڵتی بێســنوور بە مێــردەکان و 
پیــاوان مەدەن، چون ئەگەر بەم شــێوەیە 
هەلســوکەوت بکەن، ئــەوا ئێمەی ژنانیش 
شــۆڕش دەکەین و ملکەچی ئەو یاساگەلە 
نابین. یــان خۆی بە »ئولیمــپ دێگۆنگ« 
ببینێتــەوە کە وەک یەکێک لــە ڕیێەرانی 
شۆڕشــی فەڕانســە، لە کۆتایی شۆڕشەکە 
و ســەرکەوتنی شــۆڕش)1791(، کاتێک 
دیتــی کــە ڕاگەیەندراوی ســەرکەوتنەکە 
هــەر لە ســەرەتاوە بەناو »مافــی پیاوان«، 
دەرچووە، هەڵوێســتی گرت و لەگەڵ ژنانی 
نوێیــان  ڕاگەیەندراوێکــی  هاوســەنگەری 
)بەنــاو مافی ژنــان(، دەرکرد کــە دژ بەو 
ڕاگەیەنــدراوە بوو کە مافی تەنیا تایبەت بە 
پیاوان دانابوو، و بەهۆی ئەم هەڵوێســتەوە 
بە تاوانی دژەشــۆڕش بوون، سەری لە ژێر 
تێخی گیوتین لە جەســتەی جیا کرایەوە. 
یان ســەر لە »ژوورێکی تایبەت بۆ خۆت«ی 
ویرجینیــا وۆڵف)1929( دەربێنێت و خۆی 
نزیک بــە گاڵتە تاڵ و ڕەقەکــەی نێو ئەم 
کتێبــە ببینێتەوە کە وۆڵف تێیــدا بابەتی 
»خوشــکی شێکســپیێر« دەورووژێنێتەوە و 
دەڵێ، ئەگەر شێکسپیێر خوشکێکی بۆ وێنە 
بە ناو یودیتی بوایــەت، چاوەڕواننەکراو بوو 
کــە وەک براکەی ئاوەها شــانۆنامەگەلێک 
بنووســێت. لە کاتێکدا شێکسپیێر دەیتوانی 
لە لەندەن و هۆڵەکانی شانۆگەری بگەڕێت، 
خوشــکەکەی دەبوایــە گۆرەوییەکانــی بۆ 
بدووریایــەت یان لە چێشــتخانە ئاگاداری 
ئەوە بووایەت کە چێشــتەکەی نەسووتێ و 
ئەگەر ئیشــەکەی خۆی بە باشی جێبەجێ 
نەکردبایــە، ئەوا لێدانێکــی چاک لە الیەن 



باوک و دایکی چاوەڕوانی دەکرد. ئەگەریش 
شەهامەتی لەخۆی نیشان بدایەت و نزیکی 
ئــەو هۆالنە ببوایەت لــە بەڕێوبەری ئەوێ 
سکپڕ دەبوو و دەبوایە لە شەوێکی زستانیدا 
کۆتاییی بە ژیانی خۆی بهێنایەت. یان خۆی 
لە »ڕەگــەزی دووەم«ی ســیموون دوبوار، 
یان »سیاســەتی جێندەری«ی کیت میڵت، 
نووســراوەکانی ژۆزیڤیــن دانــاون، هێلین 
سیسکۆ، ژولیا کریستوا و لووس ئیریگاری و 
هتد ببینێتەوە و بەگژ مێژووی پیاوانە و زمان 
و فەلسەفە و ئەدەبیات و هونەر و زانست بە 
ئەرەستوو، ئاگوستین، دێکارت، شووپێنهاور، 

هێگل، نیچــە، کانت، فرۆید و 
یۆنگ و هتد بچێتەوە و بلێت، 
تاکــەی لــەدەرەوەی مێژوو و 
سیاسەت و فەلسەفە و زانست 
و ئەدەبیــات بــم و تاکەی بە 
پیاوانەوە،  بەرتەســکی  زمانی 
فــام بکرێم و بنووســرێمەوە. 
یان هێندە لەناو شەپۆلە یەک 
لــە دوای یەکەکانی فێمێنیزم 
شەپۆالن بدات، و لە ئاکامیشدا 
بۆ ئەوەی بە ئارامییەک بگات، 
خۆی لە وتەی »ڕێبێکا وێست«، 
جــێ بکاتەوە کــە: »من خۆم 
هیچکات بەباشی تێنەگەیشتم 
کە فێمینیــزم یانی چی. تەنیا 

ئەوەنــدەی لێ دەزانم هەرکات هەســتێکم 
دەربڕی کە من لــە مرۆڤێکی خاو و خلیچ 
یان ســۆزانییەک جیا بکاتەوە، پێیان وتم، 

»فێمێنیست«.]2[ 
دوو  ئــەم  بــەراوەردی  لــە  ڕەنگــە 
هاوپەیوەندییە، سەرەڕای پەســــــەندکردن 
و دیتنەوەی خاڵەهاوبەشەکان و کاریگەریی 
ئەو پەلهاویشــتنە و وشــیاربوونەوەی ڕۆژ 
لــەدوای ڕۆژی ژنان لەبــوارە جیاجیاکاندا 
و چوونەســەرەوەی ئاســتی تێگەیشتن و 
یەکەم  هاوپەیوەندیــی  داخوازییەکانیــان، 

نزیکتــر و واقعیتر ببیننــەوە لەبەر ئەوەی 
کە بزووتنەوە و بزاوتی هەر کۆمەڵگایەک و 
بەتایبەت ژنان، بە شوێنکەوتوو و گرێدراوی 
هەلومەرجی کۆمەڵگای خۆی پێناسە دەکرێت 
و هەر بۆیە ئەو خاڵە هاوبەش و هاوکاتانەی 
کە لە هاوپەیوەندیــی یەکەمدا دەبینرێت، 
تەنانــەت چارەنووســی هاوبەشیشــیان بۆ 
پێناســە دەکرێت. بینینی خاڵی هاوبەش و 
هاوکات ســەرەتا لەو جوگرافیای سیاسیی 
هاوبەشەی هەرچەند داسەپاوە و دینامیزمی 
جۆراوجۆری دەســەاڵت و یاســا و نەریتی 
ئەم واڵتە وەک عــەرزی واقیع دەبینرێتەوە 
هەرجۆر  بــە خۆڕســکیش  و 
و  داخــوازی  و  خولیایــەک 
لــەم  ڕووبەڕووبوونەوەیــەک 
پانتایییــەدا پێناســە و دیاری 
کــە  بەتایبــەت  دەکرێــت، 
ســەبارەت بەژنان، بەگشــتی 
دەســەاڵتی ئێران واتە جۆری 
ئێران،  ئێســتای  دەســەاڵتی 
بــەردی بناخەکەی بە تەواوی 
دژەژن بووە )حیجابی زۆرەملێ، 
نەبوونی یەکسانیی جێندەری لە 
جومگە سیاسی و کۆمەاڵیەتی 
و ئابوورییەکان، کێشــەی کار 
و پێناســەی نەریتی لە ژن و 
ئاستی نزمی لە بنەماڵە، پرسی 
میــرات، تەاڵق، خوینبایی و شــایەتیدان و 
...(، و ســەرەڕای نەبوونی ئازادییە سیاسیی 
و کۆمەاڵیەتــی و مەدەنییەکان بەگشــتی، 
کۆسپ و تەنگەژە و بەربەستەکان بۆ چینی 

ژنان زۆر زۆر بەرفراوانتر بووە. 
بــە وەرگرتــن و پەســەندکردنی ئەم 
شوێنکەوتوویی و گرێدراوییەی بزووتنەوەی 
ژنــان بە هەلومەرجی کۆمەڵــگای خۆیەوە، 
چەندە دەتوانین بڵێین کە ئەم ژینگەیە و ئەم 
پێناســەیە، ژینگەی سەرەکی و سەرڕاست 
ڕاســتەقینەی  گۆڕەپانــی  پەســوۆردی  و 

ژنیکورد
نەوەکژنیڕۆژاوایە
نەڕۆژهەاڵتیناوین

بەگشتی،
نەوەکئێرانەونە
عەرەبستانونە
تورکیایەونەهیچ

شوێنێکیئەمجیهانە،
وئەوەشبەهۆیئەوەیە
کەژنیکوردخۆیلە
نەتەوەیەکیبندەستدا

دەژیێت
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خەباتــی ژنی کوردە؟ یان تــا چ ڕادەیەک 
هاوبەشــەکان  و خاڵە  هاوپەیوەندییــەکان 
قــورس و بنەڕەتی دەبینرێتەوە کە بۆ وینە، 
»دایکانــی پارکی اللە« و »دایکانی خاوەران« 
و »کچانی شــەقامی ئێنقیالب«،.. هەڵگری 
ژینگە و پەسوۆردی خەباتی ژنی کورد بێت 
و وەک حەرەکەتی ســێمبولیکیش بووبێت، 
لە ئاوییەر و پشــت زرێبار و پارکی ســەقز 
و ... لەچکێکی ســپی بگرێتە دەســتییەوە 
و قــژی بە بادا بــدات و بڵێ، منیش کچی 

چوارشەممەی سپیم؟ 
لــە وتــەی دیکــەدا، زۆر ڕوونــە کە 
کورد«،  »ژنــی  ورووژاندنــەوەی چەمکــی 
وەک ژنی ئێــران، ژنی عەرەبســتان، ژنی 
ڕۆژهەاڵتــی ناوین، ژنی ڕۆژاوا و زۆر نزیکتر 
ژنی ڕەشپێســت، خۆی لە خۆیدا هەڵگری 
دوو تایبەتمەندییە کە وەک وشــەی »ژن«، 
هەڵگری هەمــان بابەتی جیهانگربوونەکەیە 
کــە هــەر لــە ســەرەتاوە زەیــن بە الی 
دۆخــی تایبەتــی »ژنبوون« و ئــەو ڕوانگە 
بەدرێژاییی  کــە  دەبــات  دووفاقێیەتیانــە 
مێژوو بەســەریدا داســەپاوە و بووتە هۆی 
بارگرانی و هەاڵواردنەکان و توندوتیژییەکان 
و ڕۆژ لــە دوای ڕۆژ، بەتایبــەت لە دونیای 
مودێڕنــی ئەوڕۆدا لە هەموو کۆمەڵگاکان لە 
بەرامبەرکــێ و ڕووبەڕووبوونەوەیدایــە. بەو 
جیاوازییە کە بە پێی ئاســتی پێشــکەوتوو 
یــان پێشــنەکەوتوو، گەشەســەندوو یان 
گەشەنەســەندووییی کۆمەڵگاکان کە خۆی 
لەسەر فاکتەرگەلی بنەڕەتی واتە سیستەمی 
پــەروەردە و یاســا و ئابــووری و ئەمانیش 
لەســەر جۆری دەســەاڵتی سیاســی، واتە 
ئایینی یان ســێکۆالر و هەڵبەت دینامیزمی 
جۆراوجۆری دەسەاڵت و ئاستی ڕیزگرتن لە 
ئازادی و بەهاکانی هەڵدەسووڕێت و بە پێی 
پێگە و ئاستی بەشداربوونی ژنان لە هەموو 
جومگە سیاسی، کۆمەاڵیەتی و ئابوورییەکان 
یەکســانیی  دەســتەبەربوونی  ئاســتی  و 

جێندەریی و ڕەگەزی و هەموو مافەکانیان، 
وەک مرۆڤ و نیوەی کۆمەڵگا، دەبێتە هۆی 
دیاریکردنی ژنــی ڕۆژهەاڵتی ناوین، ڕۆژاوا، 

ڕەشپێست، ئێران، عەرەبستان و هتد. 
 بــەاڵم کە لە ژنــی کــورد دەڕوانین، 
دەبینین کە ژنی کورد نە وەک ژنی ڕۆژاوایە 
نە ڕۆژهەاڵتی ناوین بەگشتی، نە وەک ئێرانە 
و نە عەرەبســتان و نــە تورکیایە و نە هیچ 
شــوێنێکی ئەم جیهانــە، و ئەوەش بەهۆی 
ئەوەیــە کە ژنی کورد خۆی لە نەتەوەیەکی 
بندەســتدا دەژیێت، نەتەوەیەک کە بە ژن 
و پیــاو و منداڵ و ژینگــە و داروبەردی لە 
دۆخێکی هەمیشە فەرمانکراویدا دەژین، نە 
خاوەن ســەربەخۆییی سیاسی و دەسەاڵتی 
سیاســی و کیانی سیاســییە و نە خاوەن 
شوناسی بڕواپێکراو لە ئاستی نێونەتەوەیی و 
گەالنی جیهاندایە. نەتەوەیەک کە خۆی لە 
پێناسە و پێگەیەکی سەرانسەر دووفاقێتییدا 
دەژیێت، بندەســت و بااڵدەست، داگیرکراو 
و داگیرکەر، کۆیلە و ســەروەر، بۆئەوی تر و 
بۆخۆی، ناچــاالک و چاالکو ... نەتەوەیەکی 
بندەست کە بەردەوام هەموو هەڕەشەیەکی 
لەســەرە، ئەگەر کرا بەتەواوی لە ناسنامەی 
ناوەند و بااڵدەســت بتوێتــەوە، یان وەک 
کەمینەیەکــی ئێتنیکی دەبێــت بەردەوام 
لــە ژێر چاودێری و کونتــڕۆڵ و فەرمان و 
پەروەردە و زمان و یاسای ناوەنددا بێت. لە 
هەژاریدا هێشتنەوەیان، پێشگوێخستنیان لە 
گەشە ئابووری و کۆمەاڵیەتی و مرۆیییەکان، 
زمانکوژی و بەدوایدا تێفکرین و هزرکوژی، 
ئەگــەر بۆیان بکرێ کۆمەڵکــوژی دەکرێن 
و ئەگەریش نەکرێ، ڕۆژانــە بە بیانووگەل 
و مۆرکــی جۆراوجۆر، کۆڵبــەری، قاچاخ، 
هێزە  هاوکاریی  تەجزیەتەڵەب،  دژەشۆڕش، 
کوردییــەکان و ... دەکەونە بەر گوللـــەی 
وێڵ، یان لە سێدارە دەدرێن و یان بەشێکی 
زۆر لە ژیانیان دەبێ لە زیندان بەسەربەرن 
یان زیندانی هەتاهەتایییــان بۆ دەبڕێتەوە. 



ســەرچاوە  زۆری  بەشــێکی  تااڵنکردنــی 
سروشــتییەکان وەک کانگاکان و کانزاکان 
و گاز و ئــاو و هتــد و کەڵکوەرگرتــن و 
گواستنەوەیان بۆ شارەکانی ناوەند. تەنانەت 
بەردەوامی  ئاگربەردانی  ناوەســتن،  بەوەش 
دارستانەکان و ئاژەڵەکان و بەگشتی تێکدان 
و سەقەتکردنی ئێکۆسیستەمی ئەو دەڤەرەی 
کە تاکی کوردی لێ نیشــتەجێیە، هەڵگری 
پەیامــی زۆر ڕوون و ئاشــکرایە و ئەوەیــە 
وەک کــورد، چ ژن، چ پیاو و چ ژینگەیەک 
کە تێیدا دەژیێــت، مەحکووم بە تواندنەوە 
و لەناوچوونــە. لە بارودۆخێکــی ئاوەهادا و 
لــە هەلومەرجێکدا کە کۆماری ئیســالمی 
وەک یەکێــک لــە جۆرەکانی دەســەاڵتی 
داگیرکــەر کە بــۆ خەڵکەکەی خۆیشــی 
ڕەحم و ســۆزی نابێت و بــۆ پاوانخوازییە 
ئایینــی و ئیدۆلۆژیکییەکانی خۆی هەموو 
پڕەنسیپە مرۆیییەکان دەنێتە ژێرپێ، ڕوونە 
کە بارودۆخی نەتەوەی بندەســت بەگشتی 
و ژنانیشــی بەتایبەتی چەند قات دژوارتر و 

ئاڵۆزتر دەبێت.
جموجــۆڵ و بزوتنــەوەی ژنی ناوەند و 
فارس_تەوەر بەناو ژنــی ئێران، وەک ژنی 
گوتاری داگیرکەر لە چوارچێوەی داسەپاو و 
نەگۆڕ و پەتیی ئێرانیبوون واتە فارسییزمدا 
)ئێستا جیا لە جۆر و دینامیزمی دەسەاڵت 
بــە پاشــایەتی و کۆماری ئیســالمی یان 
مەشــرووتە و ڕێفۆرمخواز و بناژۆخوازەوە(، 
پەســوۆردی  هەڵگــری  دەتوانــێ  چــۆن 
خەباتــی ژنی کورد بێــت، لەکاتێکدا خۆی 
بەشــێکە لەو هزر و ئەندێشە و سیستەمی 
داگیرکارییــە؟ ڕەنگە بگوترێــت بە پێی چ 
بەڵگە و تێڕوانینێک هەر لە ســەرەتاوە، ئەم 
بزووتنەوە و جموجۆاڵنە بە فارس_تەوەر یان 
ناوەند_تەوەر ناوزەد دەکرێن، یان بگوترێت 
لە کۆمەڵگا و سیســتەمێک کە بەدرێژاییی 
مێــژووی، سیاســەتکردن و بڕیاردان وەک 
کلیشــەیەکی پیاوانــە بــووە و خۆی هیچ 

بەشدارییەکی لەو داگیرکاری و هەاڵواردن 
و پاکتاوکردنانەدا نەبووە چۆن وەک بەشێک 
لە گوتاری بااڵدەست دابنرێت و یان بە پێی 
چ پوتانسییەل و توانمەندییەک چاوەڕوانیی 

ئەوەی لێ بکرێت دژی بوەستێتەوە؟ 
نییــە.  زەحمــەت  زۆر  ســەلماندنی   
پێویســتیش نــاکات زۆر هەڵگەڕێینەوە بۆ 
قۆناغی دواتر وەک مەشــرووتە و پاشایەتی 
و سەرەتاکانی شۆڕشی ئیسالمیی، دەتوانین 
هەر لــە قۆناغی بەنــاو ڕێفۆرمخوازی هەتا 
ئێســتا ئاوڕی لێ بدەینەوە و ئەو جموجۆڵە 
مەدەنی و کۆمەاڵیەتییانە کە ڕێکخرا و یەک 
لەوان بزوتنەوەی ژنان و بەشــداربوونیان لە 
کــۆڕ و کۆمەڵ و چاپەمەنی و نووســین و 
دەنگ هەڵبڕینیان بۆ هەاڵواردنە یاســایی و 
نەریتییــەکان و داخوازییەکانیان کە ناوچە 
ئاســتێکی بەرچاودا  لە  کوردنشینەکانیشی 
گرتەوە. سەرەڕای بەشداریی بەرچاوی ژنانی 
کــورد لە کەمپەینەکان و کۆڕ و کارگاگەلی 
فێرکاری ســەبارەت بە هەاڵواردنە یاسایی 
و جێندەرییــەکان و پەیوەندیی زۆر نزیک 
لەگــەڵ چاالکوانانی ژنی ناوەند کە تەنانەت 
لە خۆپیشاندانەکان لە تاراندا بە مینی بووس 
لە شــارەکانی کوردســتانەوە بەرەو ئەوەێ 
ڕێدەکەوتــن]3[، چ گوتارێک و چ ئەکتێک و 
چ هەڵســوکەتێک و چ فیدبەکێکی تایبەت 
کــە پیشــاندەری ڕۆحێکــی یەکگرتوو و 
کاری هاوبەش لە ئاســتی بزووتنەوەیەکدا 
بێ کە دژ بە هەمــوو هەاڵواردنەکان بێت. 
بــۆ وێنە، لە کام وتار یــان تریبوون و یان 
وتووێــژ و چاوپێکەوتنی ڕۆژنامەوانی کە لە 
سەرەتاکانی ئەو قۆناغە بە فراوانی دەبینرا، بۆ 
یەک جاریش ژنێکی چاالکوانی ناوەندتەوەر 
بەکورتی و سەرڕاســت ژنی فارس، باســی 
ئــەو هــەاڵواردن و تەنگەژە و بەربەســتە 
ئێتنیکییەی پەرواێزنشینەکان، وەک بێمافیی 
زمانی و کولتووری، هەژاری، بارودۆخی ژنە 
زیندانییە سیاسییەکان، و هتدیان هێناوەتە 
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گۆڕێ. لەکوێ باسی ئەوەیان کردووە )هەر 
وەک نموونەیــەک( یەکێ لە بنەڕەتییترین 
توندوتیژییــەکان کە دژ بــە ژنانی نافارس 
دەکرێت ئەوەیە کە ناتوانن منداڵەکانیان بە 
زمانی دایکیی خۆیان پەروەردە بکەن و یان 
لە کوێدا باســی ســەدان پیاوی کرێکاریان 
کردووە کە ئاوارەی شــارەکانی ناوەند بوون 
بۆ بژێوی ژیانی خۆیــان و بنەماڵەیان، یان 
کۆڵبەری و کوشتن و نوقستانیی جەستە و 
.. دەیان دیاردەی ڕەشــی دیکە کە سەرەتا 
و لەبنەڕەتدا بەسەر ژنان و بارودۆخی ژیانی 

ژنی کورد قورساییی بووە. 
لــەوە نەڕوانین کــە ژنانی 
چاالکوانی کورد بەتێروتەسەلی 
ئەو شــەپۆلەی  ناو  کەوتبوونە 
ناوەندتــەوەرە، و ڕۆژ نەبوو کە 
لــە سۆشــیاڵ میدیاکانی ئەو 
کات و نووســینەکاندا باســی 
نەکەن  ناوەند  چاالکوانانی  ژنە 
و لــە هەمــوو هەڵســوکەوت 
و بانگهێشــتنیان بــۆ ناوەندە 
ئەمنییەتییەکان و پرسینەوەیان 
و زیندان چوونیان بەئاگا بوون 
و ئاوڕیان لێ دەدایەوە و باسیان 
لــێ دەکــرد. پەیوەندییەک و 
فیدبەکێک کە لە ڕواڵەتیشــدا 
دووالیەنەی  حاڵەتێکــی  هیچ 

پێوە دیار نەبوو. تەنانەت ڕەنگ و بۆنیکیشی 
گرتبوو کە جار وابوو لەگەڵ بەشــێکی زۆر 
لە ژنە چاالکوانانــی کورد)نەک هەموویان( 
وروژاندنەوەیەک  وەک  تەنانــەت  نەتدەوێرا 
باسی ئەو دۆخە تایبەتەی کوردبوون بکەی، 
بەخێرایــی دەیانوت ئەمە باســی مافی ژن 
و ئازادییەکانییەتە و کاری بەســەر نەتەوە 
و کوردبوون و باســی سیاسییەوە نییە! کە 
وای دەنوانــد ئەو پەیوەندییــە و کارگاکانی 
فێــرکاری و تێکەڵبوون لەگەڵ بزووتنەوەی 
ژنانــی ئازادیخــواز و مافخــوازی ناوەنــد، 

پێشــمەرجی ئەوە بوو کە دیسان تۆ خۆت 
نەبی بەڵکوو ئەویدی بی کە ژنی بااڵدەست 
ئازادیخواز و دێموکراســیخواز(،  )هەرچەند 
بۆتــی دابیــن دەکات و چوارچێــوەت بۆ 
دادەڕێژێتــەوە. تەنیــا تایبەتمەندییەک کە 
لە ژنی کــورد و کۆمەڵگای کــوردی بۆڵد 
دەکرایــەوە و ئــاوڕی لێ دەدرایــەوە و بە 
زۆرییش دەبینرا، باســی خۆســووتاندن و 
خۆکوژی و کوشــتنی ژنانــی کورد بوو کە 
لێرەیشــدا زۆر ژیرانــە و زیرەکانە لە الیەن 
ژنانــی ناوەندەوە و هەر لــە ژێر کاریگەریی 
ڕوانگەی ناوەندتەوەرەوە )و هەڵبەت پیاوانی 
ئازادیخوازی فارسیش بێدەنگ 
نەبوون و زەحمەتی سازکردنی 
موستەنەدیشــیان  و  فیلــم 
دەکێشــا( نەوەک باسێک کە 
تەنانــەت  بەرپرســیاریەتیی 
بەشێکیشی دەسەاڵت بگرێتەوە، 
بوو  ئاماژەیەک  بەڵکوو زۆرتــر 
بــە کۆمەڵگایەکی سەرانســەر 
دواکەوتــوو و چەقبەســتوو و 
ژنکــوژی کۆمەڵــگای کوردی 
کە بەجۆرێک باســیان دەکرد 
و ئاوڕیــان دەدایەوە کە وەک 
ناسنامە و شوناس و جەوهەری 
کۆمەڵــگای کوردییــە و تەنیا 
ڕزگاربوونیــان  و  ڕیگاچــارە 
لەوەدایە کــە هەوڵ بدرێــت کەمێک لەو 
شارســتانییەتی ناوەند و فارسزمانە تەزرێق 
بکرێتە ناو ئەم کۆمەڵگای پڕ لە هۆڤیگەرییە، 
بەڵکوو ژنی کورد تاڕادەیەک ڕزگاری بێت. 

ئەگەرچــی لەالیەن بەشــێک لە ژنانی 
چاالکی کوردەوە هەســت بەو جۆرە ڕوانین 
وجــۆری هەڵســوکەتی پڕ لــە پارادۆکس 
و ئێلــەک کردنانــە و ناتەبایــی لەگــەڵ 
جەوهەری بزاوتــی خۆیان وەک ژنی کورد 
کرابوو، بــەاڵم بە گشــتی ڕۆحی چاالکی 
و جموجۆڵــی ژنــی کورد بــە تایبەت لەو 

لەکۆمەڵگاو
سیستەمێککە

بەدرێژایییمێژووی،
سیاسەتکردنوبڕیاردان
وەککلیشەیەکی
پیاوانەبووەوخۆی
هیچبەشدارییەکیلەو
داگیرکاریوهەاڵواردن
وپاکتاوکردنانەدانەبووە
چۆنوەکبەشێک
لەگوتاریبااڵدەست

دابنرێت؟



قۆناغــەدا نەتەنیا هەڵگــری ڕۆحی کوردی 
و هەڵکشــان نەبوو، بەڵکوو لــە تواندنەوە و 
داکشانێکی بەڕواڵەت پێشکەوتووخوازدا بوو، 
بە جۆریک کە ئاسەوارەکەیشــی هەتا ئەم 
چەند ساڵەی دواییدا درێژەی هەبوو و ژن و 
نەتەوە، لە بەســتێنی زەینیی چاالکیی ژنی 
کــورد، هێندە کاڵ و وشــک بووبووەوە کە 
زەحمەت بوو بــە ئاوپژێنێک گەرووی تازە 
بکاتــەوە. کە ئەگەر ڕووڕاســت بین لەگەڵ 
خۆمان و داعشــێک ســەری هەڵنەدایەت، 
و ئــەو ڕۆحە یاخیگەری و ئازایەتییەی ژنی 
کورد لە ڕووبەڕووبوونەوەی لە گەڵ داعش و 

دژەتیرۆر )بەتایبەت لە کۆبانی 
و ڕۆژاوا( نەبووایەتــە چیرۆکی 
جیهان،  میدیاکانــی  ڕۆژانەی 
ڕۆحە  ئــەو  بــوو  زەحمــەت 
دەرچووە لە زەین و جەستەی 
ژنی کوردی بەنــاو بیرجیاواز، 
بەئاسانی بێتەوە نێو ماڵی خۆی 
و ڕوون نەبوو کە ئێستا کەیسی 
زاراکان و ئانیســاکان و دەیان 
چاالکوانی زمانی و ژینگەیی و 
مەدەنیی نیشــتمانیی دیکەی 
زاڵی  لەژێــر هێژموونی  کورد، 
چاالکوانانــی  هەواڵەکانــی 
نەســرین  وەک  ناوەندتــەوەر 
ستوودە و سپیدەی قوڵیانی و 

کێ و کێ، بۆ وێنە لە الپەڕەکانی سۆشــیاڵ 
میدیای ژنی کورد جێگایەکیان بۆ باسکردن 
و ئاوڕدانەوە ببوایــە! ئیتر با ئەوەش بمێنێ 
ئێستاشــی لەگەڵدا بێت، ژنانی ناوەندتەوەر، 
لەبەرانبەر  بێدەنگیــی هەمیشــەییان  بــە 
کەیسگەلێکی لەم جۆرە، مانیفێستی زەینی 
و چوارچێــوەی خەبات و بزووتنەوەیان هەر 
لە پێشــدا ســەلماندووە کە بە دڵنیاییەوە 
ئەوانیــش هەڵگری هەمان ڕاســیزمن کە 
داگیرکەرە،  دەسەاڵتی  بنەڕەتیی  ناسنامەی 
بەو جیاوازییە کە ئەمان هەڵگری ڕاسیزمی 

شــاراوەن و ئەگەر دەسەاڵت شمشێری لە 
ڕوو دەبەســتێت، ئــەوا ئەمان لە پشــتەوە 

بەستوویانە.]4[ 
بەڕاستی بەکگراواندی مێژوویی و زەینیی 
ژینگەی ژنی کورد و بەگشــتی کۆمەڵگای 
کــوردی بەنیســبەت کۆمەڵگاکانــی دیکە 
بەتایبەت دراوســێیەکانی هێنــدە تۆقێنەر 
و پڕئاڵــۆز و دژوارتر بووە کە ئاوەها ئاســان 
ئامادەی هەرجۆرە تواندنەوەیەک لە گوتاری 
بااڵدەســتدا بن؟ و یان چۆن لە پرسی ژن 
تێگەیشــتبوون کە دەبێت پشت لە نەتەوە 
و کۆمەڵگاکەی خۆی بکات و پێی ســووک 
بێت یان پێی هیندە سەرەکی 
و بنەڕەتــی نەبێت کە باســی 
دۆخی نەتەوەیی و نیشــتمانی 
تایبەتی خۆی بکات؟ چما ژنی 
ئێرانیبوون  لە  فارسیش پشتی 
و فارســبوونی خۆی کردووە و 
دەڵێت من تەنیــا بۆ ڕزگاریی 
ژن و پرســی ژن لەهەرکوێی 
تێدەکۆشــم،  بێ  ئێرانەدا  ئەم 
بەاڵم حازر نابێت تەنانەت دان 
بە ڕاستییەکاندا بنێت و باسی 
ئەو جیاوازییانــەی کە دۆخی 
تایبەتــی ژنانی کورد و بەلووچ 
نەتــەوەی  وەک  عــەرەب  و 
پەراوێزنشینی  یان  بندەســت 

گرتووەتەوە، بورووژێنێتەوە. 
یان دەکرێ بڵێین بەڕاستی لەو کاتانەی 
کە پشتیان لە دۆخی نەتەوەییبوونی خۆیان 
دەکــرد و بەو عەقڵییــەت و زەینییەتە کە 
ئەمە پرســی ژنــە و کاری بە پرســگەلی 
دیکەوە نییە، یان ئەمە پرسێکی گشتگیر و 
جیهانگرە و نابێت بابەتەکان تێکەاڵو بکەین، 
یان کاتێــک دەیانوت کۆمەڵــگای کوردی 
تــا قوڕقوڕۆچکــەی دژی ژن بووگە و ژنی 
چەوساندووەتەوە، ئێستا چ زەروورەتێکە ژن 
شەڕی شوناســی کوردبوون بکات، و هتد، 

بەڕاستیبەکگراواندی
مێژووییوزەینیی
ژینگەیژنیکوردو
بەگشتیکۆمەڵگای
کوردیبەنیسبەت
کۆمەڵگاکانیدیکە

بەتایبەتدراوسێیەکانی
هێندەتۆقێنەروپڕئاڵۆز
ودژوارتربووەکەئاوەها
ئاسانئامادەیهەرجۆرە

تواندنەوەیەکلە
گوتاریبااڵدەستدابن؟
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تــا چ ڕادیەک ئــاگاداری ئــەو بەکگراوندە 
مێژوویــی و زەینــی و ژینگەیییەی خۆی 
بــووە و لە مەعریفە و چاویلکەی خۆیەوە بە 
دۆخەکــە و دیاردەکانی ڕوانییوە و لە کاتی 
هەڵســەنگاندنەکان و داوەریکردنــی خۆی، 
خاوەنی ســەربەخۆییی هزری و تێفکرینی 

خۆی بووە و نە »ئەویتربوون«!
ئێســتاکە بێینە ســەر ئەو بەکگراوندە 
مێژوویییەی کۆمەلگای کوردی بەگشــتی. 
قــەرار نییە پیــا هەڵزنێین و شــاخ و باڵی 
پێ بدەین، دیــارە ئەمیش لە دەرەوەی ئەو 
پێناســە جیهانی و ناوچەیییــە نییە، بەاڵم 
بۆ خۆی خــاوەن تایبەتمەندییەک بووە کە 
پێویســتە ئاماژەیەکــی هەرچەند کورت و 

خێرای پێ بکرێت. 
ئەگەرچــی لێکۆڵــەران و نووســەرانی 
کــورد دان بــەو ڕاســتییەدا دەنێن کە بە 
هۆی ئــەو ئاڵۆزییەی کە لە ڕەوتی مێژوودا، 
مرۆڤی کــورد بە بەراورد لەگــەڵ گەالنی 
دراوســێی، پێیدا دەرباز بووە، لێکۆڵینەوەی 
زانســتی لەســەر مێــژووی کۆمەاڵیەتی و 
کولتوریی کۆمەڵــگای کوردی زۆر کەمن و 
ڕوونە هەژارترین الپەڕەکانیشــی سەبارەت 
بە شــێوەی گوزەران و پێگەی ژنانی کورد 
لــە ســەردەمە جیاجیاکانی مێــژووە تا بە 
متمانەوە باســی بار و گــوزەران و ئەگەری 
جیاوازیگەلێکــی زۆر زۆر بەرچــاو لەگەڵ 
ژنانی گەالنی دیکەدا بکرێت. ئەگەر بە پێی 
ســەرچاوەکان، زاگــرۆس وەک ئەو دەڤەرە 
جوگرافیایییە کە کوردەواری واتە کوردستانی 
تێــدا هەڵکەوتووە و شــوێنی لەدایکبوونی 
میترا، ئیالهــەی ژن و خواوەندی خۆرەتاو 
دانێیــن، هەتا پێش هێرشــی عەرەبەکان، 
خاوەن شارەســتانییەت و ئابووریی گەشاوە 
بــووە و دواتــر بووەتە ناوچەیەکــی ئاڵۆز و 
جێگای تااڵنکردنی تااڵنکەرە یەک لە داوی 
مەغوول،  ســەلجووقی،  عەرەب،  یەکەکانی 
تاتار و ...کە تەواوبوونی بۆ نەبووە و ئەگەرچی 

یەکگرتووییی خۆی لە دەســت دا بەاڵم بە 
پیــاو و ژن و الو، بــەردەوام لە بەرەنگاریی 

تااڵنکەران و داگیرکەراندا بوون. 
زۆرمــان  بەشــێکی  بەدڵنیاییــەوە 
کتێبی شەرەفخانی بدلیســی وەک باوکی 
مێژوونووســیی کوردیمــان خوێندووەتەوە 
و یــان تاڕادەیەک ئــاگاداری بابەتەکان و 
ڕووداوەکانی نێو کتێبەکە هەین، کە باســی 
بڕێک ژنــی ناودار و بەهێزمــان بۆ دەکات 
کە خــاوەن پلە و پێگە بــوون لە ناو خێڵ 
و عەشــیرەی خۆیاندا، یان نووســینەکانی 
واســیلی نیکیتین و مینۆرســکی و بڕیک 
کتێبی دیکەی ڕۆژهەاڵتناسان و گەشتیارە 
بیانییەکان کە موحەمەدی قازی و ئیبراهیم 
یۆنســی وەریانگێڕاونەتەوە ســەر فارســی، 
بەردەســتی هەموومــان کەوتــووە کە بە 
جیاوازی باســی ژنی کورد و دراوسێکانیان 
هێناوەتە گۆڕێ، وەکوو شــێوازی جلوبەرگ 
پۆشینیان و ئەوەی کە بەپێچەوانەی دراوسێ 
عەرەب و تــورک و فارســەکانیان، ئەمان 
ڕوومەت و سەرسینگ و ملیان دانەپۆشیوە، 
زۆر ئازا بوون و لەگەڵ پیاوان زۆر بەئاسانی 
تێکــەڵ بــوون و پێکــەوە دانیشــتوون و 
خواردنیــان لەگــەڵ خوانی پیــاوان جیا 
نەبووەتەوە، لەکارەکاندا شان بەشانی پیاوان 
ســووڕاونەتەوە، ســوارچاکی زۆریــان تێدا 
بووە، بــە بینینی بیانییــەکان و میوانەکان 
خۆیــان نەشــاردووەتەوە و بەپێچەوانــەوە 
زۆر بە ڕوویەکی گەشــاوە، پێشوازییان لێ 
کــردوون و هتد. وەک نموونەیەکی دیکەی 
بەرچاو، »کلۆدیوس جەیمز ڕیچ«، گەشــتیار 
و سیاســەتوانی ئینگلیزی کــە تاڕادەیەکی 
باشــیش شــارەزای زمانی کوردی بووە، لە 
گەشــتنامەکەی خۆیدا)1820ی زائینی( بۆ 
کوردســتان )ئێران و عێڕاق(، کە »حەسەن 
جاف« وەریگێڕاوەتەوە بە فارســی، دەڵێت، 
»ژنــی کورد وەکوو ژنی تــورک و فارس و 
عــەرەب نین، ژنی کورد خاوەن بڕیار و زۆر 



لە ژنانــی تورک و فارس و عــەرەب ئازاتر 
و ســەربەخۆترن. کاتێک ژنانی کوردم بینی 
زۆرجار لەگەڵ بڕیاری چارەنووسساز بەشدار 
و هاوبەشــی پیاوان دەبــن، ژنی کورد زۆر 
ئازادانە و بێ پەچە دەتوانن لە بازاڕ و شوێنە 
گشــتییەکاندا بگەڕیــن کە ئــەم دیاردەیە 
لــە نێو ژنــی نەتەوەکانی دراوســێیاندا بە 
دەگمەنیش نابینرێــت، ئازادیی ژنانی کورد 
وەک هیچکام لە نەتەوەکانی دراوسێی نییە 
و بەمانای وشە، کەسایەتییەکی خاوەن ڕێز 

و سەربەخۆی کۆمەڵگاکەیانن«.
 هەروەهــا ناوی دەیان ژنــی ناودارمان 
هەیە کە النیکەم لەم دوو سەدەیەی کۆتاییدا 
تایبەتمەندی  کە بەشــی زۆریان خــاوەن 
و هەڵکەوتەیــی لــە ناوەندی سیاســەت و 
بڕیاڕدان بوون یان خاوەن توانســتی دیکە 
بــوون. دەوڵــەت خانی لوڕســتانی، قەدەم 
خێــری فەیلی، فاتمە قەرە، حەپســەخانی 
نەقیب، خاتوو شاناز ئەردەاڵنی، مەستوورەی 
کوردســتانی، ئامینەخانی بارام بەگی جاف، 
لەیلی و رەوشــەن بەدرخانی، عادیلەخانم، 
ئەردەاڵنی،  خانــم  بتلیــس،  شــاخاتوونی 
مەلیکە هەوادار ڕەوادی، فاتمەخانی ڕەواندز، 
فاتمەمەحیەدیــن و گوزیدەخانم، خانزادی 
میــری ســۆران، حەلیمەخانی هــەکاری، 
ڕابیعەخانم ســەرگەورەی نانــەواکان، لەیال 
قاســم و لەیال زانا و بگرە سەدان ژنی دیکە 
کە لە ڕێــڕەوە ئاڵۆزەکەی مێــژووی کورد، 
تەنانەت ناویشیان سڕاوەتەوە یان پێویستی 

بە بەدواداچوون و لێکۆڵینەوەی زۆرترە.]5[
ژنانی ڕۆژهــەاڵت وەکــوو ژنانی ئێران 
لەگــەڵ ڕووداوەکان و خۆپیشــاندانەکان و 
شۆڕشەکانی ســەردەمی پاشایەتیی پاڵەوی 
و هاتنەســەرکاری کۆمــاری ئیســالمی و 
ســەرەتاکانی شــۆڕش، ڕۆڵــی بەرچــاو و 
گرینگیان گێڕاوە. ئەگەر ژنانی ناوەند دەچوونە 
ناو حیزبە سیاســییەکانی چریکی فیدایی و 
موجاهیدیــن و توودە، ئەوا ژنانی ڕۆژهەاڵت 

چەکیــان هەڵگرتــووە و چوونەتە شــاخ و 
هاوشــانی پیاوان لەناو هێزەسیاســییەکانی 
ڕۆژهەاڵت بــە چــەپ و نەتەوەیییەوە، دژ 
بە دەســەاڵتی کۆماری ئیســالمی شەڕیان 
کــردووە، بــەو جیاوازییــە کە ســەرەتای 
لەنــاو حێزبەکاندا دەگەڕێتەوە  دەرکەوتنی 
بۆ دامەزراندنی کۆماری کوردســتان کە بۆ 
یەکەمجاریش دەبن بە خاوەنی ڕێکخراوەی 
تایبەت بــە خۆیان بەنــاو »یەکێتیی ژنانی 
کوردســتان«، بــە ڕێبەرایەتیــی میناخانم 
 هاوژینی پێشــەوای نەمر )15ڕەشــەممەی
 1946(]6[ و درێــژەدان بــە خەباتیــان بۆ 
بەدەستهینانی کۆی مافەکانیان هەتا ئێستا.

گرنگی باســەکە لە پێناسەی ژینگەی 
سەرڕاســت و گوتاری تایبەت و پەسوۆردی 
خەباتــی ژنــی کــوردە کــە دژ بــە هەر 
و  داگیرکارییــە  و  هــەاڵواردن  چەشــنە 
مێژوویییەکەی خۆی  بەکگراوەنــدە  بەپێی 
و هەمــوو ئەزمــوون و هەڵەکانی ڕابردوو و 
ئێســتا، ناتوانێ لە بزووتنەوەی ئازادیخوازی 
و مافخــوازی و دیمۆکراســیخوازیی بەناو 
ژنانــی ئێران کە هەڵگــری هەمان گوتاری 
بااڵدەست و بندەستە، خۆی پێناسە بکات و 
خۆی ببینێتەوە؛ ئەگەرچی وەک »ژنبوون«، 
لــە بەشــێک لــەو ڕووبەڕووبوونەوانــەی 
ژنی ناوەنــددا، خاڵی هاوبــەش ببینێتەوە. 
وەک ئەوەی کە بەشــێک لــە داخوازی و 
ناوەند،  ژنانی  بزووتنــەوەی  داواکارییەکانی 
بەشداریی ژنان وەک ژن، لە جومگە بااڵکانی 
سیاســەت و بڕیاردان بوو و کاتێک تەنانەت 
لە دینامیزمی دەســەاڵتی بەناو بناژۆخوازی 
ئێــران کە دوو پۆســتی گرنگی حکوومەت 
درا بە ژنــان و هەروەها بەشــداریی ژنانی 
زۆرتر وەک نوێنەر و شــەوراکان بینرا، ئەوا 
ژنانی ئازادیخواز خۆیان وەک بەشــێک لەو 
بژاردنانە و پۆستانە دیبێتەوە و دانیان بەوەدا 
هێنابێت کە بەشــێک لە داخوازییەکانیان 
جێبەجێ بووە، بەتایبەت کە جێی ئاماژەیە 
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لە خۆپیشــاندانەکانی ئابانی 98دا، هەر ژنە 
نوێنەری یەکێ لە شارەکان بوو کە ڕاستەوخۆ 
بە چەکی خۆی تەقەی لە خۆپیشاندەرەکان 
کرد. هیچ جیاوازییەک لەم هەڵسەنگاندنەدا 
نییــە چــون ئــەوە گوتــار و زەینییەت و 
بیرکردنەوەیــە کە چوارچێــوەی ئەکت و 
کردەوە و پێگە دیاری دەکات. ئێستا ژن بێ 
یان پیاو، لە چوارچێوەی گوتار و دەسەاڵت 
و هێزی سیاسیی بااڵدەستە کە وەک فۆکۆ 
ئاماژەی پــێ دەدا، حەقیقەتی بوونی خۆی 
دەســەلمێنێت جا با حەقیقەتێکی ساختە 

و ســەپێندراو بێــت. هەربۆیە 
خۆدیتنەوە و خۆبەدەستەوەدان 
لەنــاو هــەر بزووتنەوەیەک و 
بەناو  ئێمــە،  تایبەتی  باســی 
بزووتنــەوەی ژنانــی ئێــران، 
بــە هــۆی دیتنــەوەی بڕێک 
دیســان  هاوبەشــییەکان،  لە 
هەڵپەسێراوی و سەرلێشێواویی 
ژنــی کورد لــە نــاو گوتاری 
بااڵدەســت و ناوەندتــەوەرە و 
هەڵســووڕانی هەمان سیکل و 
دۆخــی مێژوویییە، ئەگەرچی 
ڕەنگ و بۆن و ڕواڵەتێکی دیکە 

لە خۆی ئاڕاستە بکات.
ژنی کــورد پێویســتی بە 

پێناسە و دەستنیشانکردن و تێۆریزەکردنی 
یــان  ســتەملێکراوی«  »چوارچێــوەی 
)Grievance Framework( خۆیەتە،]7[ 
کە بتوانــێ لە دەوری ئــەو چوارچێوەیەدا 
هەمــوو جووڵــە و وزە و بزووتنەوەی خۆی 
دیاری بــکات و مانای پێ بــدات و بەرەو 
پێشــی ببات. ژنــی کورد بــە دیاریکردنی 
ئــەو چوارچێوەیــە، دەتوانێ بە باشــی لەو 
و  وەخــت  شــپرزەییە  و  هەڵپەســێراوی 
ناوەختەی دەربازی بێت و وەک ئەکتەرێکی 
کارا و هەمەالیەنــە لــە دەوری فێمینیزم 

و ســێکۆالریزم و نەتەوەخوازیــدا گوتار و 
ئامانجــی خۆی بەهێزتــر و دیاریکراوتر لە 
هەمیشــە بەرەوپێش ببــات و تەنانەت لە 
بازنەی ئەم سێگۆشەیەدا بە جۆرێک بناخەی 
فەلســەفەی ئــەرک و مــاف داکوتێت کە 
هەرجۆرە ئەگەری کلیشــەڕوانینی پیاوانە و 
داسەپاو لە ڕەوتی هەرچەشنە ڕزگاریخوازیی 
نەتەوەیی و چینایەتی و سۆســیالیزمدا بێ 

بایەخ و بی بنەما بکات.
ئەگەرچی بوونی ژن وەک پێشمەرگە و 
بەشێک لە هێزە سیاسییەکان جێی نکۆڵی 
نییە و ڕەنگە وەک شانازییەک 
لــە مێــژووی خەباتــی ژنان 
بەتایبــەت ژنانــی ڕۆژهەاڵت، 
شــوێنپێی خــۆی داکوتــاوە، 
بــەاڵم ڕوونە کــە ئەوجۆرەی 
ئــاوڕی  کــە پێویســت بووە 
)لە  نەدراوەتەوە  یەکسانیی لێ 
هەموو حیزبەکان بە دروشمی 
جیاجیا( و دەبینین کە هێشتا 
ژنان ســەرەڕای ئەوە خاوەنی 
ئەزموونی مێژووییەکەی خۆیان 
لە دەســەاڵت و بڕیــاردان لە 
حکوومەتە خۆجێیەکان و هۆز 
و عەشــیرەتەکان و هەروەها با 
ئەوەی کە هەر لە ســەرەتاوە 
شــان بە شانی پیاوان، بەشــداریی خەباتی 
چەکداری و هێزی سیاســیی ئەم سەردەمە 
بوون، بــەاڵم نەیانتوانیوە درزێک بخەنە نێو 
ئەو بازنەی دەســەاڵت و بڕیاردانە کە دیارە 
نەک لە ڕۆحی یەکگرتووی کوردیدا بەڵکوو 
لە کلێشەی پیاوانەییی داسەپاودا دەبینرێت 
)هەڵبەت هێنانەوەی ناوی تەنیا دوو ســێ 
ژن ئەویش لە ئاســتی خوارەوەی بڕیاردان، 
کلێشــەڕوانینی  ڕەتکردنەوەی  هۆی  نابێتە 
دەسەاڵت و بڕیاردان لە هێزە کوردییەکاندا(. 
کاتێک کە باسی ئەرک و ماف دێتە گۆڕێ، 

لێکۆڵەرانونووسەرانی
کورددانبەوڕاستییەدا
دەنێنکەبەهۆیئەو
ئاڵۆزییەیکەلەڕەوتی
مێژوودا،مرۆڤیکوردبە
بەراوردلەگەڵگەالنی
دراوسێی،پێیدادەرباز
بووە،لێکۆڵینەوەی

زانستیلەسەرمێژووی
کۆمەاڵیەتیوکولتوریی
کۆمەڵگایکوردیزۆر

کەمن



واتە ژنی کــورد کە لە هەمــوو جموجۆڵە 
کۆمەاڵیەتــی و مەدەنی و سیاســییەکاندا، 
بــە هێزە چەکدار و سیاسییەکانیشــییەوە، 
نەتەنیا بەشداری دەکات بەڵکوو زۆرجاریش 
دەسپێشخەربوونی خۆی سەلماندووە، نەک 
وەک یاریــدەدەر و بۆ شــانازیکردنی پیاو و 
بزووتنەوەی کۆمەڵگای کوردییە، بەڵکوو ئەو 
لە بنەڕەتدا قەبووڵی بەرپرســیارەتی دەکات 
کە مافەکانی خۆی دەســتەبەر بکات؛ نەک 
تەنیا ببێتە سیمبولێک بۆ خەباتی نەتەوەیی 

یان چینایەتی و هتد. 
و  »نەتەوەخــوازی«  ڕاســتیدا  لــە 

بنەڕەتی  بەشی  نەتەوەسازی«، 
ئــەرک و مافخوازییەیە  ئــەو 
کــە ژنــی کــورد دەتوانێ لە 
ســتەملێکراویی  چوارچێوەی 
پێناســەی  لــە  خۆیــەوە 
و  گوتــار  سێگوشــەی  ئــەو 
ئامانجـــــــەدا، هەرچەشــنە 
پیاوسەروەریی  پاشــنەگێڕیی 
بنەڕەتــی  شــیوازی  بــە 
بلەقینێــت و چاونەترســتر لە 
هەمیشــە و بێ ئەوەی ترازان 
یــان الدانێــک لــە دۆخــی 
نەتەوەییبوونــی خــۆی پێش 
بەخاوەندارێتیکردنی  و  بێــت 
لە پڕۆســەی نەتەوەسازی کە 

ڕزگاریــی خاک و نیشــتمانی لە دەســتی 
داگیرکەر وەک فاکتەری بنەڕەتییە، بەهێزتر 
ڕەوتی خەبات و ڕزگاریی خۆی لە هەرچەشنە 
هەاڵواردنێک، بەرەو پێش ببات. و تەنانەت 
دەبێتە بازنەیەکــی بەهێز بۆ یەکگرتنەوە و 
دیتنــەوەی گوتاری هاوبەشــی کۆمەڵگای 
کوردی بەهەموو هێزەکان و دروشمەکانەوە. 
ئەگەرچی جێگای ئاماژەیە کە شــپرزەییی 
بەشــێکی  هێزەکوردییەکان خۆی  گوتاری 
بنەڕەتــی و کارتێکــەر لــەو شــپرزەیی و 
هەڵپەسراوییەی خەبات و بزووتنەوەی ژنی 

کورد بووە. ڕوونە و بە دەیان دیاردە و ڕووداو و 
هەموو ئەزموونەکان بە ئەرێنی و نەرینییەوە 
ســەلماوە کە داگیرکەرانی کوردستان، هیچ 
جیاوازییەک لە نێــوان ژن و پیاو و منداڵ 
و ژینگە و حیزب و هێزەسیاســییەکان بە 
چــەپ و نەتەوەخواز و هــەر چوارچێوە و 
دروشــمی دیکە دانانێــت و لە هەر جۆری 
دەســەاڵت و دینامیزمی دەسەاڵتی خۆیدا 
گوتــاری داگیــرکاری و بااڵدەســتبوونی، 
بنەمای ڕوانیــن و ئەکت و دژەکردەوەیەتی 
بەرانبەر نەتەوەی بندەســتی کورد. کەواتە 
هەروەهاش گوتارێکــی هاوبەش و بەهێزی 
پێویســتە کە هەڵگری هەمان 
قورســاییی گوتاری داگیرکەر 
بێت کە بــەرەوڕووی ببێتەوە. 
داگیرکەر بە داگیرکردنی خاک 
و نیشــتمان، هەموو ناســنامە 
و ئەکتێــک و بۆخۆبوونــی لە 
هەموو ئەندامان و جومگەکانی 
نەتەوەی کــورد گرتووە و ئەوا 
کــورد  تریــش  ســەدەیەکی 
خۆی بــە مافــی ژن و مافی 
منداڵ و مافی کرێکار و مافی 
زمانی  مافــی  و  چینایەتیــی 
و کولتــووری یان بەشــداریی 
دیموکراتیانە و هتد ســەرقاڵ 
بکات لە کاتێکدا پەســوۆردی 
خەباتەکــە و ڕزگاربوونەکــەی لە ڕزگاریی 
خاک و سەربەخۆییدایە. گوتارێکی هاوبەش 
کە نەتەنیا هەموو ئەندامان و جومگە سیاسی 
و فیکرییــەکان دەگرێتە خۆی، ڕەنگە چیتر 
نــە لە خــۆف و چاوەڕوانیــی ترازانی هەر 
ڕۆژەی جومگەکان و هێزەسیاسییەکان، یان 
دڵەڕاوکێی یەکگرتنەوە و یەکنەگرتنەوەیان 
یان ئەگەری پێکهێنان یــان پێکنەهێنانی 
شــەومان  و  ڕۆژ  یەکگرتــوودا  بــەرەی 
بەســەربەرین، بەڵکــوو بینەر و بیســەری 
ڕاگەیاندنی »دەوڵەتی کــوردی لە تاراوگە« 

ژنانیڕۆژهەاڵتوەکوو
ژنانیئێرانلەگەڵ
ڕووداوەکانو

خۆپیشاندانەکانو
شۆڕشەکانی

سەردەمیپاشایەتیی
پاڵەویو

هاتنەسەرکاری
کۆماریئیسالمیو
سەرەتاکانیشۆڕش،
ڕۆڵیبەرچاوو
گرینگیانگێڕاوە
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بین کــە لــە هەمــوو هێزەکوردییەکان و 
ئەکتەرەکان و لە ســەرووی هەموویان ژنی 
کورد پێکهاتبــێ. ئەمە نە وەک خولیایەکی 
مندااڵنە یان دروشــمێکی جوان و ڕازاوە و 
دڵخۆشــکەرە بەاڵم دوور لــە عەرزی واقیع 
ببینیننەوە، بەڵکوو بە دڵنیایییەوە بە گۆڕین 
و داڕشتنەوە و نۆژەنکردنی زەینییەتەکانمان، 
عەرزی داســەپاوی بەواقیعکراوی ئێستامان 

بوونێکی تری پێ دەبەخشین.

پەراوێزەکان

1. ســەرەتا ئامــاژەی ژنــی کــورد ئاماژەیەکی گشــتگیرە، وەک 
نیــوەی کۆمەڵگای کوردی لە نەتەوەیەکــی داگیرکراودا کە لەکاتی 
پێناســەکردن و ناســنامەی تایبەت بەخۆی،چوارپارچەکە دەگرێتە 
خــۆی. ئێران)ناوەند(، وەک نموونەی دەســەاڵتی داگیرکەر، کە لەم 
وتــارەدا هەڵگری هەلومەرجی تایبەت بە خــۆی دەبێت و هەروەها 
چەمکی«بزووتنەوە«، لێــرەدا هەم بەمانای کاری ڕێکخراوەیی و هەم 
بەمانای هەر جۆر جموجۆڵ و بەشداربوونی ئێعترازی و تەنانەت کاری 

سیمبولیکە کە بە چەشنێک »نافەرمانیی مەدەنی«، دەگەیەنێت.
دربــارە  متــون  و  مقــاالت  مجموحــە   ،4 مرجــع  بولتــن   .2
فمینیسم)انگلیســی و فارســی(، مرکــز مطالعــات فرهنگی_بین 
المللی، تابســتان 87. دووبوار،ســیمون،جنس دوم، ترجمە قاســم 
صنعــوی،1382. وولف، ویرجینیا، اتاقــی از آن خود، ترجمە صفورا 
نوربخش، 1383. بئاتریس، سلما،«از ادبیات زنانە تا زن-نوشت،تفاوت 

و نهاد«، ترجمەی سمیرا رشیدپور
Moi Toril, “Feminist, Female, Feminine”, The 
Feminist Reader, essays in gender and the political 
of literary criticism, edited by Catherin Belsey and 
Jane Moore, pp,115-132.
3. ڕێفڕێنســی ئەم بابەتە نووســەری ئەم دەقەیە کە وەک یەکێ لە 
شــایەتحاڵەکان و لە نێزیکەوە ئاگاداری بەشــیک لەو پەیوەندییانە 
بــووە و بەداخەوە هەر وەک هەمــوو جموجۆڵەکان وەک جموجۆڵی 
»ناوەندتــەوەر«، نەتەنیا هیچ باس و ئاماژەیەکــی نەهاتووەتە گوڕێ 

بەڵکوو هەر لە بنەڕەتدا هەڵگری ڕۆحێکی تواندنەوەیی بوو!
4.  لێــرەدا ئاماژەکان بە مانای گوتار و هەڵوێســتێکی گشــتگیر و 
درێژخایەنە نەک ئاماژەگەلێکی زۆر دەگمەن و خێرا وەک هەڵوێستی 
خانم شادی سەدر یان خانم شیرین عیبادی کە ئەویش نە لە ناوخۆدا 
بەڵکوو کاتێک لە هەندەران نیشــتەجێ بوون. هەروەها سەبارەت بە 
هەڵوێســت و بیروڕای ژنانی کورد گەرەکمان بێت وەک ســەرچاوە 
و ناوی کەســەکان، ئاماژەی ڕاســتەوخۆیان پێ بکەین، ســەرەڕای 

ئەوەی کە زۆربەی کاتەکان ئەم باســانە و ئەم جۆر ئاخاوتنانە لەناو 
کۆڕوکۆمەڵــەکان و لە نێو خودی ژنانی چاالک ڕوویدەدا و هەروەها 
لە سۆشــیاڵ میدیاکانی ئەوکات زۆرتر بە کۆمێنت و شەڕەقســە و 
دەمەقاڵــێ دەهاتنە گۆڕێ، ئێســتا ئاماژەکردن بە ناوی کەســەکان 
نە تەنیا کارێکی نەشــیاوە بەڵکوو ̈ جێگای ئاماژەیە کە بەشــێکی 
زۆر لــەو خاتوونانە، بە دامرکاندنی جەوەکــە و بڕێک قووڵبوونەوەی 
دواتر لە بارودۆخەکە و تاڕادەیەک وشــیاربوونەوە لە ئاست مەسەلە 
پێوەندیدارەکان و کاریگەریی ڕووداوەکانی دواتر، بەگشتی ڕوانینیان 
زۆر گۆڕدراوە. ئەگەرچی ئێســتاش هەر دەگمەن کەســانێک هەن 
کە بۆ وینە ڕۆژانە هــەر گیرۆدەی هەواڵی ژنانی ناوەندن و درێخ لە 
هەواڵێک، ئاماژەیەکی هەرچەند بچووکیش ســەبارەت بە گیراوەکان 
و دەسبەســەرکردنی ژنانی چاالکوانی کورد و زۆر سەیرتر ئەوەیە کە 
هەواڵەکانی کوشــتنی ژنان بەزمانی فارســی هەر ها لە ئاســتی بێ 

ڕەکابەری هەواڵەکانی ئەم بەڕێزانەدا!
5.  بۆ زانیاریی باشتر و بێالیەنانە و تەنانەت ڕەخنەگرانە لە وردەکاریی 
ســەبارەت بە پێگە و مەیدانی چاالکییەکان، یان ئاشنابوون لەگەڵ 
ســەرچاوەگەلی بڕواپێکراو بۆ خوێندنەوەی وردتر و زۆرتر)وەک، تۆما 
بوا، مێجەرســۆن، ئێدمۆنز، ..( دەتوانــن بڕواننە وتاری« مێژووی ژنی 
کورد«، د.جەبار قادر، کە گەاڵڕێزانی ســاڵی 2003، لە کۆنفرانســی 

ژنانی کورد لە هوڵەند پێشکەشی کردووە.
6.  بەهــۆی چڕوپڕ بوونی باســەکە و نەبوونی جێگای پێویســت بۆ 
باســکردنی و هەروەها بۆ زانیــاری و وردەکاریــی زۆرتر لە ڕۆڵ و 
چۆنیەتیی کار و زەحمەت و تێکۆشــان و بەڕەنگاربوونەوەی ژنان لە 
دەرفەتە مێژوویییەکانی خەڵکی ڕۆژهەاڵت لە تێکهەڵچوونیان لەگەڵ 
دەســەاڵتی ناوەند و هەروەها بەشدارییان لەناو حێزبەکاندا، دەتوانن 
بڕواننــە، »ڕۆڵی ژن لە خەباتی سیاســیی و چەکداری لە ڕۆژهەاڵتی 

کوردستان«)1979-1988(، سنوبەر سەردارستار، 2019. 
https://doi.org/10.24271/garmian.19635
 7 . ئــەم چەمکــە لە بنەڕەتدا لە زانســتی سیاســیدا بۆ نەتەوەی 
بندەســت و ســتەملێکراو هاتووە کە بتوانێ بە پێناســەکردنی ئەو 
چوارچێوەگەلــە و ئــەو بابەتانەی کە ســتەمی لێ کــراوە، کەڵک 
وەربگرێــت و، ئەو دۆخە ناڵەبار و دزێوەی خۆی، بۆ جیهان و هەموو 
ڕێکخراوە نەتەوەیی و نێونەتەوەیییەکان بگوازێتەوە و بیسەلمێنێت و 
حەقانییەتی خۆی بەدەست بێنێ. ئەگەرچی بەداخەوە بەگشتی وەک 
نەتەوەیش، نەتەوەی کورد تا ئێســتا نەیتوانیوە ئەو دۆخەی خۆی بە 
دەیان دیاردەی وەک ئەنفال و شــیمیایی و گــۆڕی بەکۆمەڵ و ... 
بگوازێتەوە. بەاڵم ئاماژەی ئەم چەمکە لێرەدا لە ڕاستیدا زۆرتر وەک 
پێناسە و مەعریفەی تایبەت بۆ ژنی کورد هاتووە و کەڵکی لێ گیراوە 
کە خۆی لە بازنەی ئەوەدا ببینێتەوە و لە جموجۆڵ و ڕەوتی خەباتی 
خۆیدا چیتر دوچاری پەســوۆڕدی هەڵە نەبێت و لەسەر بنەمای ئەو 
چوارچێوەیــە وەک مەعریفەی خەباتی خــۆی، هێز و وزەی خۆی 

وەگەڕ بخات و خۆی ببینێتەوە.



بۆ لێکدانەوەی کێشەی ژنان لە کۆمەڵگەی کوردەواریدا، پێویستە 
الیەنی مێژوویی و کۆمەاڵیەتی لێک بدرێنەوە و لەم وتارەدا 

ناگونجێت. بەاڵم دەمانهەوێ لە هێندێک گرفت بكۆڵینەوه کە لەناو 
کۆمەڵگەی کوردەواریدا باون و كەسایەتییان لە ژنی کورد داماڵیوە و 

تا ئێستاکە ژنیان بە ژێردەستەیی هێشتووەتەوە.

هەڵدانەوەی تواندنەوەی ژن 
لە كۆمەڵگەی كوردەواری

ژیوانکوردستانی
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پێشەكی
لێكدانەوەی كێشــەی ژن لەنــاو كۆمەڵگەی 
مرۆیی و بەتایبەتی ژنی كــورد، مێژوویەكی 
دوورودرێژی هەیە و پەیوەندیی بە كولتووری 
كۆمەڵگــەوە هەیە و گەر ســەرپێیی بڕوانینە 
كێشــەكان، دەردەكەوێــت ژنانی بەشــێك 
لــە واڵتــە پێشــكەوتوو و دیمۆكراتــەكان، 
توانیویانــە ســەروەرییەکانی خۆیان بپارێزن، 
بەاڵم بەشــی زۆری كۆمەڵگە دواكەوتووەكانی 
ڕۆژهەاڵتی ناوین هێنــدە نەگۆڕاون . گۆڕینی 
پڕۆسەیەكی درێژخایەنە  ئاگاییی كۆمەڵگەش 
و پێویســتی بــە پەروەردەیەكــی بنەڕەتیی 
پێشــكەوتووانە هەیە. كۆمەڵگەی كوردەواری 
لەم بوارەدا  ســەقەتە. هۆكارەكەشــی ڕوونه.  
نەتــەوەی  بــێ دەوڵەت کە بــە زمانی خۆی 
پــەروردە نەكرابێــت و كێشــەكانی خــۆی 
سەربەستانە چارەسەر نەكردبێت، حاڵی لەمە 
باشتر نابێت. ئەو چەمكانەی له  ناو كۆمەڵگەی 
كوردەواریدا باون  و زمانحاڵی مەحكوومبوونی 
ژن  لــە كۆمەڵگــەدان، مێژوویەكــی دوور و 
درێژیان هەیە و دیسكۆرســێكیان سازكردووە 
کــە ژنی تێــدا كەوی كــراوە و تا ئاســتی 
نەبــوون و ســڕینەوەی ژن بەرەوپێش چووە. 
بۆ لێکدانەوەی کێشــەی ژنان لە کۆمەڵگەی 
کوردەواریدا، پێویســتە الیەنــی مێژوویی و 
کۆمەاڵیەتی لێــک بدرێنەوە و لــەم وتارەدا 
ناگونجێت. بەاڵم لەم وتــارەدا دەمانهەوێ لە 
هێندێک گرفت بكۆڵینەوه کە لەناو کۆمەڵگەی 
کوردەواریدا باون و كەسایەتییان لە ژنی کورد 
داماڵیوە و تا ئێســتاکە ژنیان بە ژێردەستەیی 

هێشتووەتەوە.

ژێردەستەیی
کۆمەڵگــەی کورد بە پێــی دابونەریتێک کە 
هەیەتی، لــە کۆمەڵێک الیەنــی جۆربەجۆر، 
و  ئابــووری  سیاســی،  الیەنــی  بۆنموونــە 
کەلتووری پێکهاتــووە و ڕوونە ژن پێکهاتەی 
ســەرەکییەکەی پێکدەهێنێت. کاتێک پرسی 

ژن دێتــە ئــاراوە، باشــترین ڕێگــە ئەوەیە، 
پلەوپێگــەی ژن لــەم کۆمەڵگەیــە بە پێی 
ڕاستییەکانی لێک بدرێتەوە. پلەوپێگەی ژنی 
کورد لە بواری سیاسەت، ئابووری و کاروباری 
کۆمەاڵیەتی، لە چ ئاســتێکدایە؟ ژن چەندە 
هەیە؟  سەربەخۆی  ڕێکخراوەی  سەربەخۆیە؟ 
هێندە توانــای هەیە بەرگری لــە مافەکانی 
خۆی بکات یان نا؟ هۆکارەکانی کۆیلەبوون و 
ژێردەستەییی ژن لە کوێوە سەرچاوە دەگرن؟
 ژێردەستەیی جۆری هەیە: ژێردەستەییی 
سیاســی، ئابــووری، ئایینی، خێزانــی و .... 
مەبەست لە ژێردەســتەیی ئەوەیە، کەسێک 
نەتوانێ بە عەقڵی خــۆی بیر بکاتەوە و بڕیار 
لەســەر ژیانیی خۆی و لەشی خۆی بدات و 
کەسێک لە پشــتەوە هەبێت ئەم ئیجازەیەی 
پێ بدات. مافە بنەڕەتییەکانی پێشێل کرابێت. 
کاتێک کەســێک لە ســەربەخۆییی سیاسی 
بێبەری دەکرێت، واتە شوناســی نەتەوەییی 
لــێ زەوت دەکرێت. کاتێک ژنێک نەتوانێ لە 
الیەنی کۆمەاڵیەتی و یاســایییەوە خۆی بڕیار 
لەســەر ژیانی خۆی بدات، دەبێتە ژێردەستە. 
ئەم جۆرانە لە ژێردەســتەیی لەناو کۆمەڵگەدا 
هــەن و کاریــان پــێ دەکرێت. پڕۆســەی 
هاوســەرگیری کۆمەڵێک دیسکۆرسی هەیە، 
هەموو یاســا و ڕێســاکەی ئایینە و هەمووی 
لــە بەرژەوەندیی پیاودایە. کەمتر ژنێک هەیە 
لەم بوارانە بــە چڕوپڕی بکۆڵێتەوە و تەنانەت 
کێشەی ژنان وەکوو شــەڕێک سەیر دەکەن 
زیاتر لەوەی کە بۆ هۆشیارکردنەوە و گۆڕینی 

عەقڵیەتی کۆمەڵگە بێت، لێدانی یەکترە. 
ســیمۆن دیبۆڤــار، لە کتێبــی ڕەگەزی 
دووەمدا ئاماژەی بەوە کــردووە: »ژن بە ژنی 
لە دایــک نابێت بەڵکــو کۆمەڵگەیە دەیکات 
بــە ژن«. دیــارە خەبات و شۆڕشــی ژنان لە 
ڕۆژئاوا و ژنان لە واڵتە ئیسالمییەکان بەراورد 
ناکرێت. لێرەدا چەمکی عەقڵییەتی ئیسالمی 
بــەکار دێنین چونکە عەقڵییەتی ئیســالمی، 
واتە شێوازی بیرکردنەوە و میتافیزیکێک کە 



خەڵکی پێ دەســتەمۆ کراوە. ئەو بیرۆکەیەی 
لە خەیاڵی زۆربەی ئەو کەســانەدایە کە بەو 
عەقڵییەتە گۆچ کراون و ئەو کەسانە ناگرێتەوە 
کە خاوەنی بیری ســەربەخۆن و خۆیان لەو 

عەقڵییەتە دەربازکردووە. 
لە کۆنەوە ژن گرێــدراوی دۆخێک بووە، 
ئاییــن و دابونەریتی پیاوســەروەری حوکمی 
بەســەردا کردووە. لە پەروەردەیەوە تا دەگاتە 
بەشوودانی، هەمووی لە ژێر ڕکێفی کەلتووری 
کــورددا بووە و ئەم کەلتوورەش، بە درێژاییی 
مێژوو گۆڕانی بەســەردا هاتووە. کورد چونکە 
بۆخــۆی خاوەنــی دەوڵەت و ســەربەخۆیی 
نەبووە، بــەردەوام کەوتووەتە ژێر کاریگەریی 
واڵتە سەردەســتەکانی خۆی، بەاڵم هێندێک 
ئازادیی هەبووە کە سنووردار بووە و نەیتوانیوە 
ســەربەخۆ بێت. بۆیە ژنی کورد لەناو دۆخی 
چەقبەســتووی کۆمەڵگەدا ژێردەســتە بووە. 
هۆکارەکەی ئەوە بووە کە کەلتووری ئایینی وای 
لە ژن کردووە گوێڕایەڵی داخوازییەکانی پیاو 
بێت. ئەگەر ژنانێکی ئازا و بوێر لە کۆمەڵگەی 
کوردەواری بە درێژاییی مێژوو بووبێن، کچی 
دەستڕۆیشتوو و خاوەن دەسەاڵت بوون. بەاڵم 
بە گشــتی ژن لە ناو کۆمەڵگەدا دەنگی کپ 
کراوە. هەر ناوچە و شارێکیش ڕوانگەکانیان بۆ 
ژن جیاواز بووە. لەتبوونی نیشتمانی، لەتبوونی 
جەستە و ڕۆحیشی لێ کەوتووەتەوە و ڕوانینی 
پیاوی باشــوور، لەگەڵ ڕۆژئــاوا و ڕۆژهەاڵت 
لێک جیاوازە و جۆری پەروەردەکەشــیان بۆ 
ژن جیــاوازە. بەاڵم ئەوەی مەترســیدارە، لە 
هەموویانــدا چونکە ئایینە بڕیار لەســەر ژن 
دەدات و یاسا و ڕێســاکانی لە ئەستۆیە و لە 
بەرژەوەندیی پیاوە، ژن دەبێتە ژێردەســتەی 
ئەو کەلتوورەی بڕیارەکان جێبەجێ دەکات. 

 
کێشەیئایینیومیتافیزیکی

وەک بابەت بڕوانینە کێشــەکە، دەردەکەوێت 
ژن لە ژێر ڕکێفی ئاییندا ســەربەخۆیییەکانی 
لــێ زەوت کــراوە. هۆکارەکــەش ئەوەیــە، 

لــە ئایینــی ئیســالمدا ژن دەکەوێتە خوار 
بنەماکانی ئایین و لە »فەرعی« ئاییندا باســی 
لەســەر کراوە. لە ئەسڵی ئایینەکەدا ژن نییە 
و بێبەرییە لە هەموو شــتێک، چونکە ئایین 
موڵکــی پیاوی ئایینی بووە و لە فەرعی ئایین 
و بەشی مامەڵەکردندا مافی بۆ دانراوە. وەکوو 
ســامانی پیاو حەســێبی بۆ کراوە و ئەمەش 
وای کــردووە بــەردەوام داگیرکــراو بێت و 
ئەم پەروەردەیە نەگۆڕدراوە و بەردەوامیشــە. 
کەواتــە ژن زۆر جــار وەکــوو نامووســێکی 
پیرۆز ســەیر کراوە کە دەبــێ بپارێزرێت تا 
ئــەو کاتەی شــوو دەکات. لە کۆنەوە باس لە 
چەمکێک دەکرێت ئێستە لە ناو خەڵکدا باوە، 
ئەویــش چەمکی وەجاخــە، )وەجاخی کوێر 
و وەچاوخی ڕۆشــن(. دیاردەیەکە بۆ ئەوەی 
ئاوەدانیــی ناو مــاڵ و پشــتوپەنای بنەماڵە، 
کــوڕ دیاریی دەکات نەک کــچ، بۆیە دوعای 
بەخێرکردنەکەش بــۆ منداڵبوون ئەویە: »خوا 
کوڕت بە نەســیب بکات«. ئەم پێشینەیە وای 
کردووە کــچ بکەوێتە پەڕاوێــزەوە و بەهای 
زیاتر بە نێرینە بدرێت. تەنانەت کوڕپەرەستی 
دیاردەیەکــە لەناو بنەماڵەکانــدا گرنگیی پێ 
دەدرێــت. زۆربــەی بنەماڵەکان الیــان وایە 
کوڕ بۆ دواڕۆژ و کاتــی پیری بەکاریان دێت 
بەاڵم ئەم مافە بە کچان نادرێت. زیاتر وەکوو 
ڕێبوارێکی ناو ماڵە؛ زوو شوو دەکات و دەچێتە 
ماڵە مێرد!. کۆمەڵگەی کوردەواری شــێوازی 
بیرکردنەوەکەی ئایینییە و منداڵێکە لە دایک 
دەبێــت و بانگ بە گوێچکەدان و گەورەبوونی 
و جیاکردنــەوەی دوو ڕەگــەزی نێر و مێ و 
پڕۆسەی ژیانی هاوبەش، تا دەگاتە تەڵقین و 
بە خاکســپاردنی، هەمووی دیاردەیەکە ئایین 
و پیاوی ئایینی بەڕێوەی دەبن. ئەوانن دیاری 
دەکەن ژن چۆن هەڵســوکەت بکات و چۆن 
پیاو  تەنانەت کاتی تەاڵقدانەکەشــی  بژیێت. 
دیاریی دەکات. نموونەکەی بەم شــێوەیەیە: 
»من وەکوو پیاوێک ئەو خاتوونەم بە دوو هەزار 
تمەن تەاڵق دا!« ئەم شتانە لە نزیکەوە هەیە و 
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ڕۆژانە دەکرێت. زۆر جار کەرەستەکە دەگۆڕن 
ســا هەرچی بێت. بەاڵم گەر سەرنجی بدەن، 
دەردەکەوێت دیسانەوە ژن لێرەدا ئەگەر مافی 
جیابوونەوەکەش هی ژنەکە بێت، دیسانەوە لە 
پڕۆسەی تەاڵقەکەدا ژن هەڵدەپەسێردرێت و 

دادەبەزێت بۆ مامەڵەیەکی بێ بەها.
 لــە هەنــاوی ئــەم کەلتوورەدایە کە بە 
درێژاییــی مێــژوو، ژن بەشــی لەبیرکراوی 
کۆمەڵگــە بــووە. بیرکردنــەوەی ئایینی بە 
تایبەتی ئیســالمی، الیەنە میتافیزیکییەکەی 
تاقانە باوەڕە و پشت بە چەمکی »بوونی یەکتا« 
دەبەســتێت. بۆیــە ئەنتۆلۆجییەکــەی دژی 
فرەڕەهەندییــە و بوونێکی یەکگرتووی تاقانە 
دەخاتــە پێش ماهییەتەکەی و هەرچەشــنە 
فرەڕەنگییــەک دەســڕێتەوە. دەرەنجامی ئەم 
میتافیزیکە، کۆمەڵگەیەکی یەکە)یەکڕەنگە( و 
جیاوازییەکان دەسڕێتەوە. لێرەدایە ژن وەکوو 
مڵک و نامووسی پیاو چاوی لێ کراوە. تەنانەت 
ئەمە لــە زۆربەی ژنەکانیشــدا ڕەنگدانەوەی 
بــووە. بۆنموونە زۆربەی ژنــە نەریتییەکان وا 
بیریان دەکەنەوە کە »پیاو خوای سەر زەویی 
ژنــە!«. لە بواری پەروردەشــەوە زۆربەی ژنان 
لە گونــدەکان جگە لەوەی کە شانبەشــانی 
پیــاو ئیــش دەکەن، لــە هەمان کاتیشــدا 
ئەرکــی کاری ناوماڵیشــیان لە ئەســتۆیە و 
تاڵی و ناســۆرییەکانی ژیانیشیان لەگەڵدایە. 
ژنبەژنە و بەزۆر بەشــوودان و زوو شووکردن 
و شــتی دیکەش هەبووە. ئەمانە هەمووی لە 
کۆمەڵگەدا هەیە، لە زۆربەی گوندەکان ڕێگە 
نــادەن کچەکان درێژە بــە خوێندن بدەن و 
الیان وایە کچ پێویســتی بە خوێندن نییە و 
دیاردەیەکــی قێزەون بەناویی »خەتەنەکردن« 
پێشــتر هەبووە، لەبەر ئەوەی الیان وابوو پیاو 
هەوەســی هەیە و ژن نابێ خاوەنی هەوەس 
بێت. هەســت و ســۆزی ژنیان بــە چاویی 
ســووک ســەیر کردووە و ئەم دیاردەیە کۆن 
نییــە. هێندێک لە پیرەژنەکان کەرەســتەی 
خەتەنەکردنیــان بــووە و بەکارهێنــراوە بۆ 

ئــەوەی ژن لــە هەســتی ژنانەبوونی خۆی 
بێبــەری بکەن! بەداخەوە لــە هەندێ ناوچە 
هەیە. لەو دیاردانەی وا لە ژن قەدەغەکراون، 
پێکەنیــن بە دەنگی بەرز و چــا خواردنە لە 
الی پیاوەکانیانــە. بۆ ئەمەش دەبوا ژن ڕووی 
بخواردایە،  و چایەکــەی  هەڵگەڕاندایەتــەوە 
خۆ کۆکردنەوە و داپۆشــینی القەکانی لەناو 
ماڵــدا بۆ ئەوەی نامەحرەم نەیبینێت! زۆربەی 
ژنــان لەناو مالیشــدا خۆیان دادەپۆشــی بۆ 
ئەوەی الیان وابوو، مەالیکەکانی سەرشــانیان 
گوناحەکانیــان دەنووســنەوە. خــۆی ئــەم 
بۆچوونانە جێی لێکۆڵینەوەیە و دەرەنجامیشی 
هەیــە. کاتێــک ژنێک لــە نــاو ماڵی خۆی 
ناتوانێ بە ئاســوودەیی دانیشێت و ژوورێکی 
ســەربەخۆی بۆ خۆی نەبێت، دەگەڕێتەوە بۆ 
ئەو بیرکردنەوە ئایینییەی وای لە ژن کردووە 
لە تەنیاییی ناو ماڵەکانیشدا دیسانەوە خۆی بە 
خاوەن ماف نەزانێت و هەست بە ئاسوودەیی 
نەکات. کەواتە ژن وەکوو کەرەســتەیەک بۆ 
ئەم مەبەســتانە بەکارهێنراوە. 1. پیرۆزکردنی 
وەکوو نامووس بۆ منداڵخستنەوە و پاکداوێنی. 
ئەم کەرەستەیە بۆ ئەوەی تازە و جوانبوونی بە 
حەزی پیاو پێــت. 2. پیرۆزکردنەکەی وەکوو 
دایکــی منداڵە و دەس لێ نەدراویی بۆ پیاو و 
کردنی بە مڵکی خۆی. زۆر جار ئەو ژانەی لە 
نــاو ئەم بازنەیەدا کەوی نەکراون، بەرەوڕووی 
توندوتیــژی و کوشــتن بوونەتــەوە. کەواتە 
لــە کۆمەڵگــەی دواکەوتــووی ئایینیدا، ژن 
کەرەستەی بەردەستە]1[، بەاڵم کەرەستەیەکە 
هێندە بەردەستە لەبیر دەکرێت. بوونی وەکوو 
کەسایەتییەکی سەربەست هەڵدەپەسێردرێت. 
تا ئەو کاتەی ئۆبژەی حەزی پیاوە، ساتی و ئانی 
دەبینرێت؛ لە دوای ئەوە هەڵدەپەســێردرێت. 
و  منداڵخســتنەوە  پڕۆســەی  لــە  بــەاڵم 
پاکداوێنیدا، ئەو شــتەی ئایین و پیاو داوای 
دەکات ڕێــزی هەیــە. لــە دەرەوەی ئــەم 
پڕۆســەیە، ژن یاخییە و مەترسیدارە؛ چونکە 
لە دیسکۆریسی کۆمەڵگەدا نامێنێت و ناچێتە 



ناو بازنەی ژێردەستەییەک کە پیرۆز کراوە و 
ئارەزووی پیاوە.

 کاتێک کچ و کوڕێک عاشــقی یەکترن 
و لــە ژێرەوە خۆشــیان لە یەکتــر دێت، بە 
چاوی سووک ســەیر دەکرێن. بەاڵم کاتێک 
هەمــووان دەزانــن و دێنە ناو دیسکۆرســی 
هاوســەرگیری، ڕێزیــان هەیــە. چونکە ئەم 
نەریتــە چاودێریــی ئەو کەســانە دەکات بۆ 
ئــەوەی لە نۆڕم النەدەن. ئــەوەی لە گوتاری 
ئایینی خــۆی البــدات، مەترســییە بۆ ئەو 
دەسەاڵتە نەریتییەی دەستی بەسەر جەستە 
و دەروونــی تاکەکاندا گرتــووە. کەواتە ئایین 
و عەقڵییەتــە میتافیزیکییەکەی، لە چەندین 
الیەنــەوە ژنیان داگیر کردووە و کردوویانە بە 
ژێردەستە. لەشی لە مامەڵەکردندا داگیرکراوە 
و دەروونیشــی بە ئیمــان و ترس لە خودای 
ئەو دونیا و خودای ئەم دونیا واتە پیاو. ترس 
و ســڵکردنەوە لەوەی کە نەکا تووشی گوناح 
بێتەوە، زۆربەی ژنەکانی کردووە بە ژێردەستە. 
ژنیش کە ئایینی بیری کردەوە، ئەو ترسە لە 
ئایینــدا جێبەجــێ دەکات و ڕازی دەبێت بە 
چارەنووســێک کە ئایین و باوک و برا بۆیان 

دیاری کردووە.

سەپاندنیبێعەقڵیبەسەرژناندا
دەمێکەیە ئەم بۆچوونە لەناو کۆمەڵگەدا هەیە 
کــە ژن بە کــەم عەقڵ دەزانــن و تەنانەت 
گێلەپیاوەکانی نــاو کۆمەڵگەش باوەڕیان بەم 
بۆچوونە هەیە و وەکوو خۆی ماوەتەوە. کاتێک 
بەها بە پەروەردەی ژنان نادرێت و کچ و کوڕ 
پێکــەوە ناخوێنن و لێــک دوور دەخرێنەوە، 
گەورەترین خەســار بە ســۆز و هۆشــیاریی 
هەردوو ڕەگەزەکە دەگەیەنێت. زیاتر لە بیست 
ســاڵ ئەم دوو ڕەگەزە لێک دوور دەخرێنەوە. 
تەنیــا لە کاتی هاوســەرگیرییە کــە یەکتر 
دەبیننەوە. ئەمەش وا دەکات ژن و کوڕ یەکتر 
بە باشــی نەناسن. تەنانەت زۆربەی پیاوەکان، 
کچێک کە دەیناســن بە ســووک ســەیری 

دەکەن و الیان وایە کەسێک کە نەیناسن بۆ 
هاوسەرگیری باشە! دیاردەیەک کە لە چەقی 
بیرکردنەوەی پیاواندا هەیــە و ماوەتەوە، بێ 
عەقڵی یــان کەم عەقڵیی ژنانــە. چونکە ژن 
کەمتری لە نیوەی کۆمەڵگەیە و ناو و ناتۆرەی 
»عیفریتــە، زەعیــف، کەم عەقڵ، شــەیتان« 
دراوەتەپاڵــی، تەنانەت زۆربــەی پیاوەکان بۆ 
ســووککردنی یەکتری لە وشەی ژن و ژنانی 
کەڵــک وەردەگــرن. ژن وەکــوو چەمکێکی 
ســووک ســەیر دەکرێت. زۆربەی ئەم وشانە 
لە ناو خێزانەوە دیســانەوە دادەســەپێنرێن و 
دیسکۆرســێکیان پێکهێناوە کە لە مێشــکی 

هەموو پیاوێکدا، بە چەقبەستوویی ماوەتەوە.
 لە ئوستوورەی ئاییندا، شەیتان توانی لە 
ڕێگــەی ژنەوە ئادەم فریو بدات و ببێتە هۆی 
ئەوەی لە بەهەشت دەربکرێت. ئەم عەقڵییەتە 
وای کردووە پیاو مافی ئەوە بدات بە خۆی بڵێ 
هەروەها کە ئیجازەی مــار بەدارە، ئیجازەی 
ژنیش لــە ئێختیاری پیاودایــە و دەتوانێ بە 
لێدان و ســزادانی، ڕێگری لە شەیتان بوونی 
ژن بــکات. زۆربەی پیــاوەکان الیــان وایە 
نابــێ ڕاســتییەکان لــە الی ژن بدرکێنن و 
جێی متمانە نین، تەنانــەت لە ئایین بۆ ئەم 
مەبەستە کەڵکوەردەگرن: »گوێیان لێ بگرن، 
بەاڵم متمانەیان پێ مەکــەن!«. دیاردەی بێ 
عەقڵیی ژن لەوەدایە، پیــاو بە تەواو و کامڵ 
دەزانن و ژنیش بەشــێک لە سامانی پیاوە و 
مڵکی پیاوە، چونکە ژن ناتوانێ سەربەخۆ بژی 
و ڕەگەزێکی زەعیفــە و بەبێ پیاو خۆی پێ 
ئیدارە ناکرێت. بۆ ڕەت دانەوەی ئەم دیاردەیە 

باشتروایە لۆجیک بەکار بێنین. 
A ژنە و B پیاوە، و ژن لە پیاو دکەوێتەوە، 
لە عاقڵ، عاقڵ دەکەوێتەوە و لە بێ عەقڵیش 
بێ عەقڵ دەکەوێتەوە. ئەگەر A ژن بێت و بێ 
عەقڵ، دەبــێ پیاوەکەش کە لەو دەکەوێتەوە 
لــە ژنەکە بێ عەقڵتر بێــت. ئەم ڕوانگە هەڵە 
و نگریســانە هەیــە و نەگــۆڕدراوە و ئایین 
پاڵپشــتیەتی و ئایینیش پیاو سازی کردووە 
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و بەو ئایینە ژنانی دەســتەمۆ کردووە. وەکوو 
بوخچەیەکی نەکراوە کە هەمان شمەکبوونی 
ژنــە و تا دەگاتــە داگیرکردنــی ڕۆحی ژن 
هەمــووی وای کــردووە ژن لــە کۆمەڵگەی 

کوردەواریدا بە ژێردەستەیی بمێنێتەوە.
بەشی زۆری کێشــەکە لەوێوە سەرچاوە 
دەگرێت کە کچ و کــوڕ تا ئەو کاتەی ژیانی 
هاوبــەش پێک دێنن لە یــەک دوورن. نابێ 
فریــوی دۆخــی ئێســتە بخوێــن. گەرچی 
پەیوەندیی کچان و کوڕان باشــتر بووە، بەاڵم 
شــێوازی بیرکردنەوەکان نەگــۆڕاوە. چونکە 
عەقڵییــەت لــەو پەیوەندییــەدا داگیرکردنە 
نەک ئــازادی و دادپــەروەری. چونکە کچ و 
کوڕ تامــی ئازادییان نەکردووە و کچان لەژێر 
چاودێریی بنەماڵەدان و سەربەخۆیییان کەمە. 
کاتێک بیست ساڵ دوو ڕەگەز، هەستەکانیان 
پێکەوە گەورە نابێت، لە تەمەنی ســەرەوەی 
بیست ساڵی و کاتی ژنهێنان و هاوسەرگیری 
یەکتر دەناسن، ئەویش بنەماڵەیە بڕیار دەدات 
و دواتر بە دەســپێکردنی ژیانێکی هاوبەشی 
ئاســایی، هیچ لە کێشــەکان ناگۆڕدرێت. ژن 
دیسانەوە لە خۆشەویســتی بێبەری دەبێت، 
چونکە پڕۆسەکە ســۆزدارانە و مرۆیی نەبووە 
بەڵکو کەلتوورییە. ژن لە ناو ماڵدا دیسانەوە لە 
خۆشەویستی بێبەری دەبێت. دەتوانین بڵێین 
زۆربەی ژنەکان خۆشەویستیی مرۆیی وەکوو 
مافێکی ســەرەتایی لە ناو ماڵدا بۆ هەمیشــە 
لــە چاڵ دەنێن. بەتایبەتــی لە ناو گوندەکان 
ئەمە باوە. کوڕێک کە سەرشێت بێت و داگیر 
نەکرێت ڕێگەکەی لــەوەدا دەبیننەوە ژنی بۆ 
بێنــن، ژن وەکوو دەوایەک بۆ چارەســەری 
پیاوێکی سەرشــێت بەکاردێنن. یان کچێک 
کە هاروهاج بێت، ڕێگەکەی لەوەدا دەبیننەوە 
زوو بە شو بدرێت. هەزاران کچی لەم جۆرە لە 

تەمەنی مێرمنداڵیدا بە شوو دەدرێن.
خراپتر لــە هەمــووی ئەمانــە نەبوونی 
خۆشەویســتیی ڕاســتەقینە لەناو خێزاندایە. 
دیســانەوە ژن دەبێتە قۆربانــی، چونکە کچ 

و کوڕەکە بە ســەقەتی پــەروەردە کراون و 
هەردوو پــەروەردەی جیاوازیان هەیە و دوای 
لێک دابڕانێکی زۆر یەکتر دەناســن، ئەویش 
ناسینێکی سەرپێیی و درێژە بە ژیانی هاوبەش 
دەدەن. بەاڵم زۆربەی خۆشەویستییەکانی ژن 
و پیاو کورت ماوەیە و خۆشەویستی و ناسینی 
قووڵ نەبووە، تەنانەت دوای هاوسەرگیرییش 
پڕۆژەی دوورماوەیان پێکەوە نییە کە بەرگەی 
ژیان بگرن. دوو الیەنی زێڕینی هاوسەرگیری 
واتە خۆشەویســتی و وەفــا و بەرگەگرتن بۆ 
درێژەدان بە ژیانی هاوبەش لە کیس دەدەن. 
ژن بــۆ قەرەبووکردنــەوەی خۆشەویســتیی 
لەکیســچوو و لەش و ڕۆحــی داگیرکراوی، 
منــداڵ دەخاتــەوە. پەنــای پــێ دەبات بۆ 
ئەوەی لــە داهاتوودا بــەکاری بێت. چونکە 
لە خۆشەویســتیی ڕاســتەقینەی پیاوەکەی 
بێبەرییــە. بۆیە ژنان بە زۆری لــە ناو ژیانی 
ڕۆژانــەدا دەتلێنەوە، تەنانەت ژنێک کە کاری 
هەیە دیســانەوە ژیانی ئاساییی خۆی بەڕێوە 
دەبات و ئەرکی زیاتر دەبێت و شــتێکی وەها 

لە بابەتەکە ناگۆڕێت.
 ژولیــا کریســتیوا کێشــەی ژنانی بەم 
شــێوەیە لێکداوەتەوە: »بــە دڕێژاییی مێژوو 
لەشــی ژن هاوتابــووە لەگــەڵ مێیینەیی، 
ڕەگەزی بێ دەسەالت و بەدڕەوشت و فەتاوە 
و بە بەردەوامییش ســووکایەتیی پێ کراوە«. 
دیسکۆرســی دایک لە مێژوودا نەبووە، جگە 
لــەوەی کە لــە ئاییندا وەکــوو دایک پیرۆز 
دەکرێــت و ڕەگەزی لــێ زەوت دەکرێت و 
مەیل و ئارەزووەکانی دەسڕدرێتەوە. زانستیش 
ژن تــا ئاســتە سروشــتی و بایۆلۆژییەکەی 
دادەبەزێنێــت. زۆربــەی ژنانیــش ئەو جۆرە 
ژیانەیان لە ال ئاسایییە و بە کێشەشی نازانن. 
ژنێکی کــورد هەلی ئەوەی بۆ نەڕەخســاوە 
وەکوو ســیمۆن دیبۆڤار یان لووس ئیریگاری 
یان بیرمەندانی بواری ژنــان لە ئەورووپا بیر 
بکاتەوە. لە واڵتێکی پێشەسازی و پێشکەوتوو 
کــە پەروەردەیەکــی پێشــکەوتووی هەیە و 



هەمــوو ئیشــیان هەیە و خاوەنــی ئازادی و 
دادپەروەریــن. بۆیە جۆری کێشــەکان لێک 
جیــاوازن و نەخوێنــدەواری وای کــردووە 
زۆربەی ژنان نەزانن ئــازادی چییە و مافیان 
کامەیــە و ڕازین بە چارەنووســێک کە بۆیان 
دیاری کراوە. کاتێک لە خۆشەویستی بێبەری 
دەبێت، بۆ قەرەبوو کردنەوەی خۆشەویســتی 
پەنا بــۆ عیرفان و ئایین دەبــات. یان ئەگەر 
کێشەکانی قوولتر بێتەوە و لە هەموو مافێکی 
بێبەری بکرێت، ناچار دەبێت خۆی بکوژێت. 

سیاسەتداماڵینلەژنان
بــە درێژاییی مێــژوو، لە ناو کــورددا ژنانی 
ســەرکەوتوو لــە بوارەکانــی ئەدەبیــات و 
مۆسیقا و سیاســەتدا نموونەیان کەم نەبووە، 
بــەاڵم بە بــەراورد لەگەڵ پیــاوان دڵۆپێکن 
لــە دەریا. بەردەوام ژنان لە ســێبەری پیاودا 
ژیــاون. ژنانی ئازا و بوێر کەوا خاوەنی دەنگی 
ســەربەخۆی خۆیان بن لە ناو کوردا هەبوون، 
زۆربەیان لە کاتــی خۆیدا چوونەتە ناو ڕیزی 
خەبات و شــۆڕش و کەسانی سەرکەوتوویان 
تێــدا هەڵکەوتــووە. لەو کاتانەی وا شــۆڕش 
گەرم بــوو، الوان دەچوونە ڕیــزی خەبات و 
زۆربەی ئەو کەســانەش کەسانی پێگەیشتوو 
و خوێندەواری ئەو ســەردەمە و دژی نەریتە 
کۆنەکانــی ئــەو ســەردەمە بــوون. نابێ لە 
بیری بکەین لە ســەردەمی کۆمارەوە چونکە 
ســەربەخۆیییەک هەبوو، پالنی باش داڕێژرا 
بۆ بنەبڕکردنــی نەخوێندەواری و پێگەیاندنی 
کەسانی خوێندەوار، بەاڵم کورد بێ دەوڵەتی 
و بێ دەرەتانی وای لێ کردووە لە ســێبەری 
داگیرکــەر هەر ئەوەندە گەشــە بکات. بەاڵم 
ئەوەی دواتر ڕوو دەدا کارەســاتبارە و ئەویش 
زیندووبوونــەوەی کەلتوورێکــی ئایینیی دژە 
ژنە. ژنانیان بردەوە بۆ ناو ماڵ بۆ بێدەسەاڵت 
کردنی. ئەرکــی دەوڵەتی ئایینی و داگیرکەر، 
تواندنــەوەی ژن لــە ناو ماڵدا بــوو و ئەرکی 
ژنــی کردە بەخێوەکردنــی منداڵ و خزمەت 

بە پیاو. زۆربەی ئــەو ژنانەی لە ناو ڕیزەکانی 
شۆڕشــدا بوون و تەنانەت ئەوانەی هەوادار و 
الیەنگری خەبات بوون، بــە داخەوە کەوتنە 
دۆخێکی نالەبار. هەبوون ژنانێک کە خزمەتی 
زۆریان کرد و ناویان نەما، چونکە لە سێبەری 
پیــاودا بوون و زۆربــەی ئەوانەی لە الدێ و 
شارەکان مانەوە تووشــی کارەساتی دڵتەزێن 
بوون. زۆربەیان هۆش و ئاگایییان لە زۆربەی 
پیاوەکان زیاتر بوو، بــەاڵم دوای لێپێچینەوە 
و ڕەوانەکردنیان بــۆ بەندیخانەکان لە الیەن 
داگیرکەرانــەوە، زۆربەیان لە الیەن جاشــە 
کوردەکانەوە بە زۆری مارە دەکران یان بەزۆر 
دەدران بــە پیاوە گێلەکانی نــاو ئاوایییەکان، 
ئەمەش بۆ ئەوە بوو کە کۆمەڵگەی سەرەتایی 
و ئایینی، دژی ژنی سەربەخۆیە و بە یاخییان 
دەزانێت. ئەمەش بووە هۆی کپکردنی دەنگی 
سیاســیی ژنــان و هۆکاری ئــەوەی نەوێرن 
بەالی سیاســەتدا بچن. نموونەی زۆر لەو ژنە 
بەجــەرگ و ئازایانە هەن کە بێ ناونیشــان 
شــەهید کران. دەستەمۆکردن و گۆڕینی ژن 
بۆ ڕەگەزی دووەم لە ناو کورددا، پێویستی بە 
لێکدانەوەیەکی قووڵ هەیە. بوونی زۆربەی ژنە 
ئازا و سەربەستەکانی ناو کورد، دەگەڕێتەوە بۆ 
متمانەیەک کە لە الیەن دایک و باوکەوە پێیان 
درابوو. کاتێک کچێک هەســت بکات باوکی 
پاڵپشتییەتی و هەست بەوە بکات الیەنگرێکی 
بەهێزی هەیە، داهاتوویەکی باشــی دەبێت و 
ترســنۆک نابێت و ئەم جۆرە کچانە دەتوانن 
کۆمەڵگە بەرەوپێش ببەن. دەتوانن منداڵی ئازا 
و بوێر پەروەردە بکەن. جان ســتوارت میل، 
لە ســەدەی هەژدە الی وابوو، هەموو ژنێک 
بەم باوەڕە پەروەردە دەکرێت کە کەسایەتیی 
شیاویی ئەوان بە دروستی دژ بە کەسایەتیی 
پیاوانە، ژنان نابێ پشــت بە ویســتی خۆیان 
ببەســتن، بەڵکــو دەبێت ببنە ژێردەســتەی 
ویستی کەســانی دیکە. بەردەوام ژن لێبوردە 
بێت و خۆشەویســتیی خۆی لە پێناو منداڵ 
و پیاوەکــەی بێت. زۆربەی پیاوەکان ژنێکیان 
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خــۆش دەوێت کــە جوان بێــت و بە ژیانی 
خۆیەوە ســەرقاڵ بێت و خزمەتی پیاوەکەی 
بکات. بەاڵم کارەســاتی گەورە لــە کاتێکدا 
بــوو کە زۆربەی ژنە ئازاکانی ناو کۆمەڵگە، لە 
الیەن پیاوی گێلەوە فەوتان و لەناوچوون. ناو 
و ناتۆرەی ناشیرین دەدرایە پاڵیان و زۆربەیان 
ناچــار دەبوون ژیانێکی پڕ لە چەرمەســەری 
ببەنە ســەر و ببن بە کۆیلــەی گەمژەترین 
پیاوی ناو کۆمەڵگە. زۆربەی ژنانی کۆمەڵگەی 
کوردەواری، لە ئێســتادا لــە داوی جۆرێک 
پەروەردەدا قەتیسن، ئەویش پەروردەکردنیان 
بــە زمانــی فارســی و کەلتــووری ئایینیی 
داگیرکــەرە. ژن لە کەلتــووری داگیرکەردا 
ژنێکی چارشێوی ڕەش پۆشە، هەموو مافێکی 
لێ زەوت کراوە و تەنانەت لە ڕەنگەکانیشــدا، 
ڕەنگی ڕەشــی بە نەســیب بــووە و زۆریش 
ڕازییــە. کچ و ژنە ئــازاکان ناچارن ڕا بکەن، 
چونکە لە الیەن پیاوەکانیانەوە الیەنگرییان لێ 
ناکرێت. بەاڵم ژن لە کۆمەڵگەی کوردەواریدا 
جیاوازییەکی بنەڕەتیــی لەگەڵ ژنی عەجەم 
هەیــە و ئەویش ئەوەیە، ژنی کورد کێشــەی 
نەتەوەیی و کەلتووریی تابیەت بە خۆی هەیە 
و کێشە کۆمەاڵیەتییەکانی جۆرێکی دیکەیە. 
بــەاڵم ئەم کەلتوورە نگریســە لە نــاو ژنانی 
کورددا باوە: الساییکردنەوەی داگیرکەرێک کە 
خۆی کۆیلەیە. الساییکردنەوە لە کۆیلە خۆی 
کارەســاتە و دیارە ژنی کــوردی ناو ماڵ، بە 
زۆری الساییی ژنی عەجەمی کۆیلە دەکەنەوە! 
جگە لەو کــچ و ژنانە کە بیریان کردووەتەوە 
و کێشــە کۆمەاڵیەتییەکانــی خۆیان بە الوە 

گرنگە.

زەوتکردنیکەسایەتیلەژنان
زۆربــەی ئەو ژنانەی ئێســتاکە لــە خوێندن 
بێبەشن، بە زۆری لە الیەن ئەو بنەمااڵنەوەیە 
کە لەڕادەبــەدەر نەریتین. گەرچی بە بەراورد 
لەگەڵ کۆندا زۆر شت گۆڕاوە. ئێستاکە کچان 
و ژنانــی خوێندەوار ڕووی لە زیادبوونن بەاڵم 

بۆ گەیشتن بە ئازادی و مافی یەکسان، کاری 
زۆری دەوێــت. بەاڵم لە نــاو ژنانی ناوماڵ و 
کچانێک کە ئێســتاکە خوویان بە مۆدی ڕۆژ 
گرتووە، زیاتر ژیانی بەرخۆری و ئەندامی جوان 
خۆی بەرجەستە کردووە. بە هۆی کاریگەریی 
کەلتــووری داگیرکــەری تــورک و فارس و 
پەروەردەی داگیرکەرەوە، ئەم جۆرە لە کچان 
خۆیان بە لەش و ئەندامی جوانەوە پێشکەش 
پیاوان دەکەن؛ ئەو شــتەی وا پیاو دەیهەوێ. 
مێکیاجــی لــە ڕادەبــەدەر و بەکارهێنانــی 
جۆرەکانی نەشــتەرگەری بۆ ئــەوەی ببن بە 
حۆریــی خەیاڵی کــە هەمــان مێتافیزیکی 
جوانییــە کە ڕەگ و ڕیشــەی ئایینیی هەیە، 
چونکە ئایدیالی جوانیی لەشــی ژن لە ئاییندا 
»حۆری«یە. ئەو بوونــەوەرە خەیاڵییە، هەموو 
ئاییندارێک خــۆی بۆ ئامادە کردووە لە دوای 

مردنی بە نەسیبی بێت.
چەنــد  ئێســتاکە  کچانــی  و  ژنــان 
جــۆرن: ژمارەیەکــی زۆر کەمیــان ئەویش 
خوێندەوارەکانــی ناو زانکۆکانن و هۆشــیارن 
و بیــری نەتەوەیییــان هەیــە و دەنووســن 
و دەخوێننــەوە. ژمارەیەکــی زۆر لــەو ژنان 
و کچانــەی بە هــۆی باڵوبوونــەوەی پەتای 
سەلەفیگەری بۆ بنەبڕکردنی بیری نەتەوەیی 
لە ناو کورد، ئاینین. باشــوور نموونەی زۆری 
لەم جــۆرە کچ و ژنانە هەیــە. ڕازین بەوەی 
کــە پیاوەکانیان ســێ ژنی دیکــە بێنێت و 
کاریان منداڵخستنەوەیە و لە ناو ماڵدا کاریان 
خزمەتی پیاوە. لە زۆر شوێنی باشوور کاتێک 
دەچیتە ناو ماڵ، ژن بوونی نییە. ئەوەی هەیە 
ســێبەرێکە لە ناو چێشتخانە کاری خزمەتی 
پیــاوە و بەتەواوەتی ئازادیی قسەکردنیشــی 
نییــە و ناتوانێ لەنــاو پیاواندا دابنیشــێت. 
زۆربــەی کچەکانیــش ناتوانــن دڵدارییەکی 
ســادەش بکەن چونکــە دەکوژرێن، تەنانەت 
لە ناو تۆڕە کۆمەاڵیەتییەکانیشــدا ئاسایشیان 
نییە. ناچارن تەســویری ژنــان و کچانی تر 
دابنێن!. جۆری دیکە لەو ژنانەی وا لە ڕێگەی 



نەشتەرگەرییەوە خۆیان دەکەن بە حۆری بۆ 
ئەوەیە ببنــە ئۆبژەی ئارەزوو و حەزی پیاون، 
چونکە دەزانن حۆری هەمان ژنە ڕێک و جوانە 
خەیاڵییەکەیە کە پیاوی ئیماندار ئارەزویەتی؛ 
بۆیە دەیانهەوێ ببن بە حۆری بۆ ئەوەی خوا 
و پیاوەکەیــان لێیان ڕازی بێــت. بە لەت و 
پەتکردنــی لەشــی خۆیان تووشــی وەهمی 
جوانیــی خەیاڵی دەبن و ئەمەش بۆ خزمەتی 
پیاوی ئایینە کە نەخۆشــترین جۆری پیاون. 
لێرەدایە کە کەسایەتیی سەربەخۆی ژن خۆی 
دەکات بەو شمەکەی پیاو لە ئاییندا دەمێکە 
لە شــەرعەکەیدا لە بەشــی فەرعی دایناوە و 
مامەڵەی پێــوە دەکات. چونکە زۆربەی پیاوە 
ئایینییەکان کە حۆری پەرەستن و دەیانەوێ 
زیاتر لە ژنێکیان هەبێت، نەخۆشیی دەروونیی 
»سادیســم و مازوخیســم«یان پێکەوە هەیە. 
تەنانــەت زۆربــەی ئــەو ژنانە لــە چێژێکی 
سەرەتاییی لەشی خۆشیان بێبەرین. پێاوێک 
کــە خۆشەویســتی هەبێت، تەنیــا دەتوانێ 
ژنێکــی هەبێت و ژنیش بە هەمان شــێوەیە. 
بــەاڵم زۆربەی پیاوە ئایینییــەکان، منداڵیان 
پــێ دەخەنــەوە و گرنگی بە لەشــی ژنەکە 
نادەن. بە ڕوونــی دیارە ئەوەی ژنان دەیکەن 
هەمووی بــۆ خزمەت بە پیاوە، چونکە هێندە 
بیرناکەنەوە ســەربەخۆیی و ژیری و ڕێزگرتن 
لە خۆیان و لەشــیان پەیوەندیی بە خۆیانەوە 
هەیــە و شــمەک نین بۆ خزمــەت بە پیاو. 
ئەوەی پیاوی کورد بە زۆری دەیهەوێ ئەوەیە 
ژنەکــەی جوان و گوێڕایــەڵ بێت و بەهرەی 
هۆشــیی نەبێت. چونکە کــورد کەلتوورێکی 
ڕۆشنگەرانەی نەبووە و لە دەوڵەتی نەتەوەیی 
بێبەری بووە، لــە خۆیدا ماوەتەوە و بەردەوام 
دژی خۆی وەســتاوەتەوە و زەبر و گوشــاری 
دەرەکیی داگیرکەر، ســەرکوتی کۆمەاڵیەتیی 
لێ کەوتووەتــەوە. کۆمەڵگەی کورد دوو جار 
ســەرکوتکراوە لە الیەن داگیرکەر و لە الیەن 
خۆیشــیەوە. ڕێــک باوەشــی کردووەتەوە بۆ 
ئایدیای یەکسانکردن و داماڵینی جیاوازی لە 

بیرکردنەوە. بۆیە نوخبە و کەســە گەورەکانی 
کەم بووە و خۆخۆرییەکــەی دەگەڕێتەوە بۆ 
ئەوەی داگیرکراوە. کێشەی کەسایەتیی کورد 
وەهایــە هێشــتا نەیتوانیوە ببێ بە »کەســی 
کەســەکانی« خــۆی. گەر ســەیری مێژووی 
خەباتــی جوولەکــە بکەیــن دەردەکەوێت، 
سەرەڕای ئەو هەموو کوشتوبڕ و قەاڵچووکردن 
و ژینۆسایدە، بەاڵم یەکگرتووتر بوون و بوون بە 
یەکێک لە بەهێزترین گەالنی جیهان لە هەموو 
بوارێکدا. بــەاڵم کورد پێچەوانە بوو. ئەوەندی 
زوڵمی لێ کراوە و چەوســێندراوەتەوە، زیاتر 
خۆخۆر و دژی خۆی وەســتاوەتەوە. بەهەموو 
شــتێک ڕازییە بەو مەرجەی وازی لێ بێنن!. 
لە کۆمەڵگەیەکی لەم شــێوەیەدا، کەسایەتی 
لە ژنەکان دادەماڵرێت و ژێردەســتەبوونی ژن 
خۆیشی منداڵی ســەقەت پەروەردە دەکات. 
دایک خۆی لە سەرکوتی کچان شان بە شانی 
پیــاوەکان ڕۆڵی گێــڕاوە و زۆربەیان بە مافی 
خۆیان ڕازین. بەاڵم منداڵی کوڕ بەرەاڵ دەکەن 
و الیــان وایە پیاوە و نێــرە دەتوانن بەرگری 
لــە خۆی بکات. بەاڵم ئــەم مافە بۆ کچ ڕەوا 
نابینن. چونکە الیان وایە کچان ڕەگەزێکی بێ 
دەسەالتن و هەموو کەس دەتوانێ تەماحیان 
تێ بکات!. ژن وەکوو کەرەســتەی ســێکس 
و منداڵخستنەوە ســەیر کراوە. بەاڵم ئاوڕ لە 
مێشــکی نادرێتەوە. گەر پــەروەردەی باش 
بکرێت و ڕێگە لە سەروەرییەکانی نەگیردرێت، 
دەتوانێ وەکوو ژنانی کۆمەڵگە پێشکەوتووەکان 

خاوەنی کەسایەتیی خۆی بێت.
ســیمۆن دیبۆڤار، بەڵگەی هێناوەتەوە کە 
پێویســتە ژنان بەربەرەکانێ بکــەن  لەگەڵ 
ئــەو پیاوانەی دژە ژنــن، پیاوانێک کە دژ بە 
ژنان ڕاوەســتاون بۆ ئەوەی ژنان هۆشــیاریی 
تــەواو دەســتەبەر نەکەن. فێمێینیســتەکان 
پێداگرییــان لە خێرایی داهێنــان بۆ ژیان و 
ســەربەخۆیی کردووە و لە ڕێگەی بەرخۆدان 
لــە بەرانبەر پیاوان، ســەربەخۆییی یاســایی 
و زمانیــی تایبــەت بــە خۆیان ســەرلەنوێ 
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ڕێــک دەخەنەوە. لە الیەكــی دیكەوە  ڕوونی 
دەكەنــەوە ژنان  لە پێگەیەكی ڕێگەپێنەدراوی 
کۆمەاڵیەتیــدا جێگیر كراون و پێناســەیەکی 
نەگۆڕ بۆ جەســتە و ڕۆحیان کراوە و پێویستە 
ژنان خۆیان لەو لەشــەی پیاو لە بەرژەوەندیی 
خۆی پێناســەی کردووە و لەشی ژنی کردووە 
بە کۆیلەی خۆی، خۆیان ڕزگار بکەن. ئەمەش 
مانای ئەوەیە ئەگەر ژنان شــوێنكەوتوویەکی 
»ناڕەســەن«ن یان ئەوەی كــە تاوانی ئیمانی 
خراپیان دراوەتەپاڵ، پێویستە ئیرادەی ئەوەیان 
هەبێــت خۆیان لەو دۆخــە دەرباز بکەن، ئەم 
كارە بە پڕۆژەی خۆتێكدان دەکرێت و ئەمەش 
هەوڵێكە بۆ دووركەوتنەوە لەو مێیینەیییەی لە 
چوارچێوەیەکی دیاریکراو بۆ ژنان، تائێســتاکە 
لە ئارادا بــووە. ئامانجی دیبۆڤار هاندانی ژنان 
بۆ دەربڕینی ســەربەخۆییی خۆیان و پۆلێنی 
توێژینەوەكانیانە کە ڕێگەیان پێ دەدا، بەرگری 
لە شوناسی خۆیان بکەن. ژنی ژیر و خوێندەوار 
کەلتوورەکە دەگۆڕێت و تەنانەت منداڵی باشتر 
پــەروەردە دەکات، ئەمەش لەگەڵ عەقڵییەتی 
نەریتیی پیاوسەروەری ناگونجێت. چونکە ژنان 
و کچانی تێگەیشــتوو، کەلتوور و عەقڵییەتی 
نەریتــی دەگۆڕن و بۆ پیاوی ژیریش باشــتر 
وایــە پاڵنــەری ســەرەکی بن بــۆ گۆڕینی 
کۆمەڵگە و شانبەشانی ژنان دژی هەر چەشنە 
یەکگرتوو  ژێردەســتەیییەک  و  چەوساندنەوە 
بن، چونکە بە دروشــم و هێندێک هەســتی 

سەرەتایی، گۆڕانکاری لە کۆمەڵگەدا ناکرێت.
لــە دواییدا وەبیرهێنانــەوەی چەند خاڵ 
گرینگە. ئازادی کاتێک مســۆگەر دەبێت کە 
کێشەی چەوســاندنەوەی ژن بە هەر ناوێک 
نەمێنێــت و ڕێگــری لــە ئازادییەکانی ژنان 
نەکرێت و کێشــەی ماف و دەستەبەر کردنی 
یەکســانی، بە گۆڕینی پەروردە و عەقڵییەتی 
پیاوسەرەوەری جێبەجێ دەبێت. نابێ باس لە 
ســەروەریی تاک الیەن بکرێت؛ بەڵکوو دەبێ 
بزانین ژێردەستەبوونی ژنان، کوشتی مێشکی 
دادپەروەری  ئەگــەر  کۆمەڵگەیە.  زۆرینــەی 

ڕاســتەقینە و یەکســان هەبێــت کۆمەڵگە 
بەرەوپێــش دەخات. کۆمەڵگەی کورد کاتێک 
پێشــکەوتن بە خۆیەوە دەبینێــت کە ژنانی 
ژیر و ســەربەخۆ پەروەردە بکات. شۆڕش لە 
عەقڵ و هۆشــیاریی ژنان و پیــاوان تەنیا بە 
ئاگابوونــەوە دەکرێت. پیاو کە ســنوورێک بۆ 
داخوازییەکانی خۆی دانەنێت، کێشەکان وەک 
خۆیان دەمێننــەوە. بەربەرەاڵیی و داخوازیی 
زێدەڕۆیانە بە بێ لەمپەڕی ڕەوشتی و یاسایی، 
وای لە هێندێــک پیاو کردووە مافی ئەوەیان 
هەبێت هەموو شتێک بە حەز و ئارەزوی ئەوان 
بێت. ئازادی و دادپەروەری کاتێک دەستەبەر 
دەبێــت کە ژن و کچانــی کورد ڕێگەیان پێ 
بدرێت بەشــێکی چاالکــی کۆمەڵگە بن و لە 
هەموو الیەنەکانــی کۆمەڵگەدا چاالک بن و 
بە چاوی سووکی ڕەگەزی سەیریان نەکرێت. 
ئەمانــەش بە ڕۆشــنگەری و هۆشــیارییەوە 
دەکرێت و چاالکانە لــە هەل و دەرفەتەکان 
کەڵک وەربگیردرێت بۆ ئەوەی دەنگە ئازاکان 

لەناو نەچن.

سەرچاوەکان
1. ڕەگەزی دووەم، سیمۆن دیبۆڤار، وەرگێڕانی 

قاسم سەنعەویی.
2. ژێردەســتەییی ژنان. جان ستوارت میل، 

وەرگێڕانی عەالیی تەباتەبایی.
3. فەلسەفەی هایدیگەر، وەرگێڕانی، مەسعود 

حسەینی.
4. لــە مودێنیزمەوە تاکوو پۆســتمۆدێرنیزم، 
الرێنس کۆهێــن، وتاری ڕەگەزێک کە ئیدی 

ڕەگەز نییە.
5. لووسی ئیریگاری، نوێل مەکۆفی، وەرگێڕانی 

مێهرداد پارسا.

پەراوێز
]1[ هایدیگــەر الی وابوو بوونی ئێمە لەگەڵ 
شــتەکان دوو جۆرە: کەرەســتەی بەردەست 

یان دوورەدەس.



لە زانستی کۆمەڵناسیدا، شوناسی کۆمەاڵیەتی لەسەر جیاوازیی نێوان کۆمەڵگای نەریتی 
و نوێ دامەزراوە. لە کۆمەڵگای نەریتیدا، بنەمای شوناسی کۆمەاڵیەتی، تایبەتمەندییە 
پەیوەندیدارەکانیەتی. شوناسی کۆمەاڵیەتی هەم پەیوەندیی کۆمەاڵیەتی پێکدێنێت و 

هەمیش ژیان مانادار دەکاتەوە. لە ڕاستیدا شوناسی کۆمەاڵیەتی، ڕەوتێکە بۆ خۆناسینەوە 
و تێکەڵبوون لەگەڵ کۆمەڵگا. 

شوناسی ژنان لە کۆمەڵگا و 
پێناسەی پیاوهاوواڵتییەکان

کازیوەسنە،ئابدانانڕۆژهەاڵت
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بێگۆمــان پەیجــۆری بیرۆکــە نوێیەکان 
بــوون  هاوواڵتــی  و  شــوناس  لەبــەر 
Citizenship، گۆڕانە ســەرەکییەکانی ئەم 
تەوەرە دەگەیەنێتە دەورەی ڕۆشــنگەریی 
هاوچەرخی ئەورووپی و هەروەها سەردەمی 
ڕۆنێســانس. لە ڕاستیدا بەشێکی سەرەکی 
لە وتووێــژ، وتاربێژی، ڕا و بۆچوون، بڕوا و 
باوەڕمەندی و شــێوازی بەربەرەکانێی نێو 
واڵت، نموونەی ڕزگاریبەخشی کۆمەاڵیەتیی 
ئیمــە بە تێکڕا، لەم ســەردەمە مێژوویییە 
گرینگەدا، ڕەگی داکۆتاوە. شــێوەی نوێی 
ڕوانین بــۆ مرۆڤ و جیهانی کۆمەاڵیەتی و 
تێکشکاندنی دیواری تەسکی مێتافیزیک و 
ئاوەاڵ کردنــی دەرگای ژیریەتیی نوێ لەم 
ســەردەمەدا دەســت پێ دەکات. کەوایە 
دەتوانین لــە هــەر بزووتنەوەیەکی نوێی 
سیاسیدا، شوێنەواری دەورەی ڕۆشنگەریی 

ئەورووپی ببینینەوە.
 بــەاڵم ئەمە زۆر سەرەنجراکێشــە کە 
بڵێین ڕا و بۆچوونــی زۆربەی بیرمەندانی 
ئەم ســەردەمە پێشــکەوتووە لەسەر ژنان، 
بەردەوام پاراســتنی ئــەو بیروبۆچوونانەی 
مێشکی وشکی کۆن بووە و ژنان لە چەمکی 
هاوواڵتــی بوونــەوە پۆلێنبەنــدی کراون. 
ئەوەی ڕاســتی بێــت، ڕا و بۆچوونەکانی 
-وەکــوو  ڕۆشــنگەرییش  ســەردەمی 
سەرچاوەکانی بیرمەندیی زۆربەی ئیمە لە 
کۆمەاڵیەتییەکان-  پرســە  فۆرمولەکردنی 
ئۆستوورەناسیی  سیستەمی  لە  سەرچاوەی 
یۆنانــی کۆندا هەبــووە. لەالیەکی دیکەوە 
خاوەن بۆچوونەکانی چەرخەی ڕۆشنگەری 
لەسەر ژنان، بیر و باوەڕیکی دۆگماتیکیان 
هەیە و ژنان وەکوو چااڵکێکی لە پەڕاوێزی 
کۆمەڵگاش بەبەشدار نازانن. بۆ نموونە ژان 
ژاک ڕۆســۆ، کە چاالکیی هــەرە زۆرێ بۆ 
ناساندن و تاوتوێ کردنی ئازادی و هاوسەنگی 
ئەنجام داوە، کاتێک کە ویستوویەتی باسی 
»سروشتی ژنان« بکات، بە گشتی دژایەتیی 

ئازادی و هاوســەنگیی ژنان لەگەڵ پیاوانی 
کــردووە و لە بۆچوونەکانی خۆیدا باســی 
لەســەر نابەرابەریی ژن و پیاو و دەسەاڵتی 

پیاوان بەسەر ژناندا کردووە. 
بە بڕوای ڕۆسۆ ئەوەی کە زۆربەی دەور 
و بایەخەکانی کۆمەڵگا بــەرەو ئامانج هان 
دەدات شارســتانییەتە بەاڵم بەشــی ژنان 
لە سروشــت، نە ئازادییە و نە بەرابەری و 
بەڵکوو  سەربەخۆکان،  بایەخە  تاوتوێکردنی 
ئاگاداری کردن  پاراســتن و  بەخێوکردن، 
لــە منــدااڵن و پابەند بوون بــە پەیمانی 
ژن و مێردایەتــی و بنەماڵە و خۆپارێزییە. 
بە تێکــڕا ئاکاری عاتفی و هەســتیارانەی 
ژنــان لە ناخیانــەوە هەڵئەقوڵــێ نەک لە 
بەربەرەکانــێ کۆمەاڵیەتییــەکان. واتە لە 
پرۆســەی فێرکاریــی کچــان دەبێ ئەم 
بگیردرێت.  ڕەچاو  ژنانەییانە  تایبەتمەندییە 
ژنان بە پێچەوانەی پیاوان تەنیا ئینســانن 
نەک پیاو. خوا هەر لە سەرەتای بەدیهێنانی 
بەشــەرەوە، جیاوازیــی ژن و پیــاوی لە 
ئافراندنیانــدا داناوە، کەوایــە ئەرکی ژنان 
بە گشــتی ئەو کارانەیە کە لەگەڵ پیاوان 
جیاوازیی هەیە: بە گشــتی فێرکاریی ژنان 
دەبێ لــە پەیوەندی لەگەڵ پیاواندا بێت و 
بۆ ڕەزامەندیی چێژ و لەززەتی پیاوان بێت.
ڕۆســۆ باوەڕی بە جیاوازی و دووجۆرە 
ئافراندنی ئینســان هەیە. واتە لەســەر ئەو 
باوەڕەیــە کە هــزر و بیرمەندیی پیاوان و 
مێهرەبانــی و عاتفەی ژنــان، تەواوکەری 
یەکتــرن. بە بڕوای ڕۆســۆ، پیــاوان دەبێ 
بوێر و دادوەر و ژنان دەبێ خاوەن سەبری 
زۆر، ڕووخــۆش و ســازگار بن. کەوایە بەم 
پێناســەیەوە ئیمیل)ئۆلگــووی کچێکــی 
گەنج و لەبار لە ڕوانگەی ڕۆســۆوە( دەست 
دەکاتە فێربوونی زانستی ئینسان و زانستی 
کۆمەاڵیەتی و زانســتی سروشتی. ئەمە لە 
حاڵێکدایــە کە ســۆفی )ئولگووی کچێکی 
گەنــج و لەبار لە ڕوانگەی ڕۆســۆ( لەگەڵ 



فێربوونی ماڵداری، شیعریشــی ئەهۆنیەوە 
و لە چیرۆکنووســی و هونەر و مۆسیقاش 
دەســتێکی بااڵی هەبوو. ڕۆسۆ هیوادار بوو 
کە بەم شێوەیە، بیرمەندیی ژنانەی ئیمیل 
ببێتە هۆی ئەوەی کە هاوسەرێکی باش و 
باوکێکی بەئەخالق و خۆڕاگر دروست بکات 
و هەســتیارییەکانی ســۆفی، ببێتە هۆی 
ئەوەی هاوســەرێکی بیرمەنــد و دایکێکی 
مێهرەبان بێنێتە بەرهەم. بەم شیوەیە، ڕۆسۆ 
بەڵگە دەنوێنێ کە ژیان دەبێ بە شــێوەی 
»بنەماڵەی پیاوساالری سروشتی«، گەشە و 
نەشە بکات؛ لەبەر ئەوەی بە بڕوای ئەو، ژنی 
سروشتی، بیرێکی ئاقاڵنەیان نییە و توانای 
خۆڕاگری لە هەمبەر هەستیاربوونی خۆیان 
نییە و دەبێ پیاوان دەســەاڵتی بنەمالەیان 

لەدەستدا بێت. 
واتە هەرچەند ســەردەمی ڕۆشنگەری 
هەڵگــری پەیامــی ئــازادی و بەرابەری و 
دەســتپێکێکە بۆ شۆڕشــی فەڕانسە بەاڵم 
مافــی هاوواڵتی بــوون بۆ پیــاو تەرخان 
کراوە. هەروا کــە ئیمانۆئێل کانت دەڵێت: 
»بازنەی ئەقڵ لەگەڵ بازنەی هەســتیاری 
ناتەباییی ئاشــکرایان هەیە«. کانت وەکوو 
ئارشــیتێکتێکی ســەرەکی، ئەقاڵنی بوون 
بۆ پیاوان و مێهر و عاتفە بۆ ژنان پێناســە 
دەکات. بــەم شــێوەیە، ژیانی کۆمەاڵیەتی 
پێکهاتــووە لــە ڕا و بۆچوونــی ڕامیاری، 
ئابووری، کولتووریی بیرمەندانی پاش کانت، 
کــە دەڵێن دەســەاڵت دەبێ لە دەســتی 
پیاواندا ببێت و ژن لە تێکەڵبوون لە ئاقاری 
کۆمەاڵیەتی و ژیانی سیاســی و بیرمەندی 
بێبەش بکرێت. ئەم ڕەوتە پیاوســاالرانەیە 
پەرەی گرت هەتا سەرهەڵدانی ئەندێشەی 
فێمێنیستی. لەوانەیە یەکێک لەو دیاردانەی 
کە بوو بە هۆی ئەوەی پیاوان لە سەردەمی 
ڕۆشنگەریشدا پیاوساالرانە بیر بکەنەوە، لە 
نێو ئوستوورەکانی یۆناندا ڕەگی داکوتاوە کە 
بە پێی ئەو ئەندێشــەیە، ئیزەدخاتوونەکان 

زۆر حەســوود پێشان دراون. خوایانێک کە 
هێمای پیاوبوونن، زۆرتر بیرمەند و خاوەن 
ئەندێشە بوون و ژیانبەخش پێشان دراون.

گۆســتاو یۆنــگ و جــۆزف کەمبڵی 
کارێگەریــی  لەبــارەی  ئوســتوورەناس، 
ئوستوورەناســیی یۆنانی لەسەر بیرمەندانی 
ســەردەمی ڕوشــەنگەری و پیاوســاالرانە 
بوونی ئەندیشــەی ئەوان نووســیویانە. بە 
کورتی ئەگەر بمانهەوێ شوناســی مۆدێڕن 
و نــوێ شــی بکەینــەوە و باشــتر لێی 
تێبگەین، دەبێ بە ئەندێشــەیەکی نوێ کە 
لە ژێر کارێگەریی بیرمەندانی ڕۆشــنگەری 

پێکهاتووە لە بابەتەکە بڕوانێن. 

شوناس
لە جیهانی ئەمــڕۆدا مرۆڤەکان، بە تایبەت 
ژنان، لە بــوار و الیانــە جۆراوجۆرەکانەوە 
دەخرێتە بەرباس و لێکۆڵێنەوە. شوناســی 
ژنان بەشــێکی ســەرەکی لــە بوونی هەر 
ژنێکە. ژیانی تاکەکەســی و کۆمەاڵیەتیی 
ژنان لــە ژیانی ڕۆژانەدا، لە ژێر کارێگەریی 
شوناســی ژناندا پێکهاتووە. شــوناس واتە 
identity لــە زمانــی ئینگلیــزی کــە بە 
ناسیینەوە،  پێشــاندان،  دابینکردن،  واتای 
یەکیەتی، تیکەڵبوون، تەبایی و سازگارییە. 
کەمتر وشەیەک هەیە کە ئاوا واتای قووڵی 
هەبێــت. چەمکێک وەک یەک و نزیک لە 
یەک و پەیوەندیداری جۆراوجۆر بۆ شوناس 
)وەکوو من، ئێمە، خۆ، تێگەیشــتن لە خۆ، 
تێڕوانین لە خــۆ، کاردانەوەی خۆ، زانیاری 
لەسەر خۆ، شوناسی خۆ، ئیگۆ، سوپەرئیگۆ 
و کەسایەتی( لەمەدا ســەرچاوە دەگرێت. 
شــوناس بە جۆریک پەیوەنــدی لە نێوان 
کەسایەتیی تاک و پێکهاتەی کۆمەاڵیەتی، 
بــەم مانایە کە شــوناس پەیوەندیی نێوان 
ژیانــی  ڕاســتییەکەی  و  تــاک  هــزری 
کۆمەاڵیەتییــە. پرس و دیاردەی شــوناس 
النی کەم لە چەند دەیەی ڕابردوودا بیری 
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خاوەن بۆچوونەکانی بواری دەروونناســیی 
کۆمەاڵیەتی و خۆێندنەوەی کولتووریی بە 
گۆڕانکارییەکانی  کردووە.  سەرقاڵ  خۆیەوە 
دەیەکانــی ئــەم دوایییــە بوونەتــە هۆی 
ئــەوەی چ لە بــواری کولتــووری و چ لە 
بــواری پێکهاتــەی جۆراوجــۆر، هێندێک 
جاریــش ناکۆکی و ناتەبایی پیک بێنێت و 
پەرەپێدانی نوێگەرایی و چاکسازیی جیهانی 
بووەتە هۆی ئەوەی خەڵک بەتایبەت ژنان 

تووشی قەیرانی شوناس ببن.
لــە هەمبەر ئــەم بیروڕایانــە مانۆئێل 
کاســتلز جەخت دەکاتە ســەر شوناســی 
گشــتی نەک تاک. بە بڕوای ئەو، شوناس 
پێکهاتەیــە و بەرەبــەرە چەمکــی خۆی 
بەدەســت دێنێت. هەروەها لە نێوان سێ 
جۆر پێکهاتەی شوناس واتە شوناسی ڕەوا، 
شوناســی بەرەنگاری و شوناسی بەرنامەدا 
جیــاوازی دادەنێت. کاســتلز فێمێنیزم بە 
یەکێک لــە بزووتنەوە ئەرێنییەکان دەزانێ 
بۆ بە دەست هێنانی شوناسی ژنان. هەروەها 
دەڵێت کە بزووتنــەوەی فێمێنیزم بریتییە 
لە  دووبارە کردنەوەی پێناســەی شوناسی 
ژنــان. هەروەها باس دەکات کە ئەوەی کە 
بزووتنەوەی ژنان دژ بەوەن، شوناسێکە کە 

پیاوان بۆ ژنان پیناسەیان کردووە.
گیدێنــز لــە کتێبــی »نۆیگەرایــی و 
پێشــاندان، کۆمەڵگا و شوناســی تاک لە 
ســەردەمی نوێ« بە وردی پرسی شوناسی 
شرۆڤە کردووە. بە باوەڕی گیدێنز شوناسی 
تــاک هەم دابینکەری کۆمەڵگای ئێمەیە و 
هەمیش پێکهاتووە لەم کۆمەڵگایە. بە ڕای 
ئەو، شوناس ئەرک یان ڕۆڵێکی نەگۆڕ نییە 
کە لە الیەن کۆمەڵــگاوە بە تاک درابێت، 
بەڵکوو شــوناس هەمیشــە لە گۆڕانکاریی 
بەردەوامدایــە. بــەم واتایــە شــوناس، لە 
درێژاییــی ژیانی تاک و بــە پێی ئەزموونە 
جیاوازەکانــی و تایبەتمەندیــی کاتجــێ 
spacetime بەردەوام گۆڕانی بەسەردا دێت 

و لە ڕاستیدا ناکرێت باس لە یەک شوناسی 
نەگۆڕ بکەین.

لە زانســتی کۆمەڵناســیدا، شوناســی 
کۆمەاڵیەتــی لەســەر جیاوازیــی نێــوان 
کۆمەڵــگای نەریتــی و نوێ دامــەزراوە. 
بنەمــای  نەریتیــدا،  کۆمەڵــگای  لــە 
تایبەتمەندییــە  شوناســی کۆمەاڵیەتــی، 
پەیوەندیدارەکانیەتی. شوناسی کۆمەاڵیەتی 
هــەم پەیوەندیی کۆمەاڵیەتــی پێکدێنێت 
و هەمیــش ژیان مانــادار دەکاتــەوە. لە 
ڕاستیدا شوناسی کۆمەاڵیەتی، ڕەوتێکە بۆ 
خۆناسینەوە و تێکەڵبوون لەگەڵ کۆمەڵگا. 
شــوناس هەندێ چەمکی سەرەکیی هەیە 
کە گرینگییان هەیە و ئەوەش لەوەدایە کە 
خۆیان پێناسە دەکەن. بە گۆڕانی بارودۆخی 
کاتی وشوێنی هێندێک پێکهاتەی مێژوویی 
و ڕامیاری و کۆمەاڵیەتی، ڕوانگەی خەڵک 
لەســەر ئەوانە دەگۆڕدرێت و بەم شێوەیە 
بنەمای شوناسی کۆمەڵگا بەهێز یان سست 

و الواز دەبێت.

هاوواڵتیبوون،وێنەیەکلەپێناسەی
شوناسینوێ

ئەگەر بڕیار بێت بۆ تاوتۆێکردنی پێناســە و 
ڕوونکردنەوەی هەموو بوارەکانی، تەنیا پشت 
بە ناسینەوەی تیۆریک و ئاماری ببەستین، 
تەنیا بەشێوەیەکی میکانیکی، ناوەرۆکی ئەو 
پێناسەیەمانە بۆ دەردەکەوێت. بەاڵم لە ڕێگای 
کۆمەڵناســییەکی مێژوویی و ناسینەوەی لە 
دڵی پەیوەندیــی کۆمەاڵیەتی و کۆمەڵگادا، 
دەتوانین ڕاڤەیەکی کارا و وردمان لەســەر 
پێناســەی ژنان لە کۆمەڵگادا هەبێت. هەروا 
کە وتوومانە پێناســە کاریگەریی لە بنەمای 
ئەندیشەی نوێ وەرگرتووە کە ئەو بنەمایە، 
بەو هۆیەوە کە باســمان لەســەر کردوون 

زۆرتر پێناسەیەکی پیاوانە بووە.
لە شــی کردنەوەی بڕوا و ڕای خاوەن 
بیرەکانی ســەردەمی ڕۆشــنگەری وەکوو 



کانــت، دێــکارت، مونتێســکیۆ، ژان ژاک 
ڕۆســۆ و هابــز و ژان الک، دەگەینە ئەو 
ئاکامە کە: ســووژەی خۆبنیــاد، »پیاوێکی 
ســپی پێستی ســەردەمی ڕۆشــنبیری«، 
ســەرەڕای ڕابواردنیــان لــە مێتافیزیک و 
هەژمۆنیــی کلیســا، ســووژەیەکی نێری 
خاوەن ناسنامەی ئەورووپی و سپی پێست 
و مەســیحییە. واتە هەموو ڕۆشــنبیران و 
فەیلەسووفەکانی سەردەمی ڕۆشنگەری، بە 
ئیستێالیییەکەیان  سووژەی  ڕوون  شێوەی 
Transcendental بەم شــێوەیە ناساندووە. 
هەروەهــا لە کــۆ کردنەوە و دەســتهاتی 
ڕوانگــەی ئەوان ســەبارەت بــە کۆمەڵگا، 
سووژەی پێناســە و جێگای کەس لە نێو 

کۆمەڵگادا وا دێتە بەر چاو.
ڕەنگــە دوور لە ڕاســتی نەبێت ئەگەر 
بگوترێ ئەم تێگەیشتنە لە هاوواڵتی بوون، 
بــە بێ هیــچ گۆڕانکارییەک لــە ڕۆژاوای 
جیهانەوە هاتە نێو کۆمەڵگا ڕۆژهەاڵتییەکان. 
ئەو مانایە لە هاوواڵتی بوون و بایەخ نەدان 
بە ژن و جێگیــر بوونەوەی یەک هۆز یان 
ڕەگەز، لە پێناسەی سووژە لەم واڵتانە و بە 

تایبەت ئێران و تورکیاش جێگیر بووە.
بۆ وێنە سووژە لە ئێراندا کە ئەو ڕاڤەیە بە 
تۆزێک تێڕامانەوە هەتا ئەمڕۆ گەیشتووەتەوە 
پیاوی/فارس/شیعەیە.  بەردەوام  دەستمان، 
هــەروا کە لــە تورکیادا ســووژەی تەواو( 
پیاو/تورک/ســوننەیە.  هاوواڵتــی(  هەمان 
هەرچەند کە لە سەردەمگەلێکدا، سەردەمی 
هاوچەرخی ئەم کۆمەڵگایانە، دەوری ئایین 
و مەزهەب لە ڕاڤە کردنی ســووژەدا کەم 
و زیاد بووەتــەوە، بەاڵم بەردەوام ئەم قاڵبە 
بە شــێوەی فۆڕم و پێکهاتەی ئیستعالیی، 
لەسەر پێناسەی سووژەی ئێرانی و تورکی 

دەبینرێت.
 لێرەدا دەبێ ئەوە لەبەرچاو بگرێن کە 
پیاو بوون، تەنیا جنســیەت و ڕەگەز نییە. 
واتە ژنانێک کە تەنیا لە بواری جنســییەوە 

دەوری بایۆلۆژیکی ژنانەیان هەیە، بەاڵم لە 
شیکردنەوەی دیسکۆرســیدا وەکوو پیاوان 
چاالکییان هەیە و بۆ مەبەستی بەدیهێنانی 
پیــاو  بەرژەوەندییــە کۆمەاڵیەتییەکانــی 
هــەوڵ دەدەن. ژنانــی پارلمانتار لە ئێران، 
نموونەیەکــی تــەواون بۆ ئەم پێناســەیە: 
جەســتەیەکی ژنانــە و مێشــکێکی کــە 
ڕێــک وەکوو پیــاو بیر دەکاتــەوە و مافی 
کۆمەاڵیەتیــی پیاوان لەبەرچــاو دەگرێت. 
دەبێ هــەر ئەو ڕوانگەیە بۆ فارس بوونیش 
لەبەرچــاو بگیردرێــت. لێرەوە مەبەســت 
لــە فارس بوون پێناســە کردنی وشــەی 
هاوواڵتــی لە کۆمەڵــگای ئێرانــدا، تەنیا 
خاوەن ژێنێتیکی فارس بوون و ئەوەی کە 
زمانی زگماکیی فارســی بێت نییە، بەڵکوو 
لێرەدا بە شــێوەی بەرچــاو، ڕاڤەکردنمان 
لە فارس بوون ســەقامگیربوونی فۆڕمێکی 
سیاســی- زمانی-ئایینییە کــە بەرهەمی 
سیاسیی سەردەمی پاشاکانی پەهلەوییە لە 
ئێران کە بۆ نەتەوەپەرەســتی و یەکڕەنگ 
کردنی کۆمەڵگای فرەچەشنی ئێرانی بەدی 
هاتووە و بەم مانایــە تاکێک کە بە ڕەگەز 
کــورد یان تورک یــان عەرەبیش بێت، لە 
ئیتر  ئاسیمیالسیۆن  بە  ئالوودەبوونی  دوای 
فارس دێتە ئەژمار، چونکە بۆ بەرژەوەندیی 

نەتەوەی فارس هەوڵ دەدات.
ئەگەر هێرەمی هاوواڵتی بوون لە ئێران 
شــی بکەینەوە، دەگەینە ئەم ڕاستییە کە 
لووتکەی هێرەمەکە لە الیەن »پیاو/فارس/
شیعە«وە داگیر کراوە و بە پێچەوانەوە بنی 
هێرەمەکە »ژن/نافارس/ناشیعە«یە. واتە ژنی 
کورد ـ هەرچەند بەشێک لە ژنانی کورد لە 
ڕۆژهەاڵتی کوردســتان سەر بە ئایینەکانی 
ترن ـ لە پێناســەی دیسکۆرسی مۆدێڕنی 
ئێرانی، وەکوو هاوواڵتی لەبەرچاو نەگیراوە 
و زیاترین ڕێژەی دووچاوەکیی کۆمەاڵیەتی 

تەجروبە دەکات.
بەم پێناســەیەوە، بــە لێکدانەوەی ئەم 
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بارودۆخە، ژنی کــورد بە ناچار دەیهەوێت 
چــی بــکات؟ ڕیــگای ڕزگار بوونی دەبێ 
چــی بێــت؟ دەبــێ چ پێناســەیەکی لە 
خــۆی هەبێت و بــە چ ڕوانینێک لە بنی 
ئەو هێرەمە خــۆی دەرباز بکات. فێمێنیزم 
بە شــێوەی جۆراوجۆر لە ڕادیــکاڵ هەتا 
ئۆرتۆدۆکســترین ڕەوتــی خــۆی، هەوڵی 
داوە بۆ پێناســەکردن و شوناســی ژنان لە 
کۆمەڵــگادا. بەاڵم هەروا کە لە پێناســە و 
لێکدانــەوەی ســووژەی مۆدێــڕن و نوێی 
ئێرانی بۆمــان دەرکەوتووە، تەنانەت ئەگەر 
یەک ژنی کوردیش بتوانێت لە قۆناغی دیل 
بوون لە دۆخی ســووژەی ئێرانی تێپەڕێت، 
بێگومان دوو دیاردەی دیکە لە سەرکەوتنی 
لە هێرەمی کۆمەڵگا بەرەو قۆناغە بەرزەکانی 
هاوواڵتی ڕێگرن. لە ڕاســتیدا هیچکام لە 
فێمێنزمە ئێرانییــەکان نەیانتوانیوە دۆخی 
کۆمەڵــگا بگــۆڕن و هەلومەرجێکی نوێ و 
ســەرکەوتنانە بۆ ژنان بســەلمێننە ســەر 
کۆمەڵگای پیاوساالر و، ئاپراتوس و دەزگای 
ســووژەییی کۆمەڵــگای خۆیــان کە هەتا 
ئیستا بە شێوەی دوگماتیک پێناسە کراوە، 
هەڵوەشێننەوە. ڕوانینی فێمێنیزمی ئێرانی 
بە شــێوەی تەواو میکانیکــی و بەبێ هیچ 
چەشنە لێکدانەوەیەکی جنسیەتی لە پرسی 
ژنان خراوەتە بــەر باس کە کەلێنی زۆرێ 
تێدا دەبینرێت. لە حاڵێکدا کە بەشەکان و 
ماناکانی دەزگای سووژەیی، ڕەخنەی زۆریان 
لەســەرە و دوو هۆکاری سەرەکی دەخەنە 
پەڕاوێزەوە. لێرەدا دەتوانین ئەم ڕاســتییە 
بدرکێنین کە :بۆ ڕووخاندنی پرسی سووژەی 
ئێرانی، ڕەخنەگرتن لە یەک بەشــی کەمە. 
ئیمە چ فێمێنیســت بین و چ لە دۆخێکی 
مەدەنــی و هاوواڵتیدا بژیــن، ناچارین بۆ 
هەڵوەشــاندنەوە و چاکســازیی دووبارەی 
سوژەیی/هاوواڵتی بوون، مۆنۆپۆلی و تاکی 
بەرتەسک،  پێناســەکراوی  بەشــی  چەند 
لە پێناســەی ئەم فۆڕمە هەڵوەشــێنینەوە. 

سەنتێزی وەها دۆخێک، تەنیا لە ئەستۆی 
فێمێنیــزم نییە لەبــەر ئــەوەی ئێمە لە 
دۆخێکی چەندالیانەداین کە نەتەنیا ژنان، 
بەڵکوو کرێــکار و پیاو و بازاڕی و هتدیش 
لە خۆ دەگرێت. پرســی ئەمڕۆکەی ژنانی 
کورد لە هەر شــوێنێکی کوردستان، زیاتر 
لەوەی کە وەکوو پرســێکی سەرکۆتکردنی 
جنسی ژنان پێناسە بکرێت، بە وتووێژێکی 
دووالیەنە و چەندبەرەکی لێک دەدرێتەوە. 
شــوناس، دیــاردە و پێکهاتەیەکــی ڕوون 
و ئاشــکرا نییە کــە بتوانێت بە شــێوەی 
یەکالیانە لێک بدرێتەوە. شــوناس بە پێی 
پێویســت، مانایەکی کۆمەاڵیەتیی نییە کە 
مــرۆڤ بەو پێــوەرە خۆی پێناســە بکات. 
شــوناس بە شــێوەی ئاڵۆز و چەند الیەنە، 
بڕێک جار پێدانی بــە تاکە، بڕێک جار لە 
تاک وەردەگیرێت و هێندێک جاریش تەنیا 

بە شێوەی فۆرمالیتە پێی دەسپێردرێت.
ناســین و  بۆ  گرینگترین هەڵوێســت 
لێکدانەوەی کۆمەاڵیەتیی ژنان، تێپەڕبوون 
لە کلێشــە شــیکاری و شوڕشــگێڕانە و 
مەدەنییەکانە کە لە ژێر ناوی فێمێنیزمدایە 
و دەتوانــێ لــە پێکهاتەیەکی بــە ڕواڵەت 
ڕادیکاڵ و ڕەخنەگیرانەدا دەرکەوێت، بەاڵم 
بە هۆی ئەوەی کە هێشــتا پێیان لە قوڕی 
پێکهاتــە هێژمۆنییەکان چەقیــوە، ناتوانن 
ڕێگای ڕزگاری بپێون. ئەمڕۆکە شوناســی 
ژنانی کورد چیتر تەنیا پرسی ئازادیی لەش 
و خوازیــاری بەرانبەریی جنســیەتی نییە 
و بەڵکوو بووەتــە هەوێنێک بۆ دەرکەوتنی 
تواناییــی ژنــان و هێز و دەســەاڵتیان لە 
ئافراندنــی کۆمەڵگایەکی نــوێ. ئەمە بەو 
واتایەیە کە مێژوو دووبارە ســەرهەڵدەدات 
و ژن جێگای ئیالهەبوونی خۆی بە دەست 
دێنێتەوە. واتە مێژوو وەکوو میلی کاتژمێر 
کە لە ســووڕاندایە، دیسانەوە ژن دەباتەوە 
جێگەی خۆی، واتە پێش لە کۆیلەبوون بە 

دەست پیاوان.



بەوەی کە شۆڕش تەنیا لەسەر شانی کەسانێک یان بەشێک لە کۆمەڵگا بێت، مەترسیی 
ئەوەی هەیە شۆڕش تووشی دیاردەی »پیر بوون« بێت. لەو دیاردەیەدا بەرەیەک لە 

نەتەوەیەک که شۆڕش دەست پێ دەکەن، بە هۆی درێژخایەن بوونی ئەو شۆڕشە و بە 
ئامانج نەگەیشتنییەوە، وردە وردە درێژبوونەوەی کات و تەمەن سەری شۆڕشەکە دەخوا 
و لە گۆڕی دەنێت. ئیتر شۆڕشەکە لەنێو بەرەکانی ئەو نەتەوەیەدا دەستاودەست ناکرێت، 
یان زۆربەی بەرەی نوێ، لەگەڵ شۆڕشەکە نەبان دەبێت، بە کورتی مەترسیی ئەوە هەیە 

شۆڕشەکە پچڕپچڕ بێت.

ژنانی پەراوێزخراوی نێو 
خەباتی نەتەوەیی-دێموکڕاتیک   

ئاگریئیسماعیلنژاد
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پوختە
پێناسەکردنی پێگەی چینە جیاوازەکانی 
کۆمەڵــگا لــە بزووتنــەوەی نەتەوەییدا 
لــە دوو ڕەهەنــدەوە گرینگیــی هەیە، 
یەکەم ڕەهەنــدی ئەوەیە دەرفەتی ئەوە 
دەخوڵقێــت کــه بزووتنەوە زیاتر شــۆڕ 
دەبێتــەوە نێو کۆمەڵگا و دووهەم دەبێتە 
پشــتیوانەیەک بۆ ئەوەی لــە دواڕۆژی 
سەرکەوتندا، بزووتنەوەکە، لەدەست چین 
و توێژێکی تایبەتدا قۆرغ نەکرێت، واتە لە 
ڕەهەندی دێموکڕاتیزەکردنی شــۆڕش و 
دەستکەوتەکانی شۆڕشدا گرینگیی هەیە. 
لەو وتارەدا هەوڵم داوە پێگەی بەشێک 
لە ژنانی کورد لە بزووتنەوەی نەتەوەیی-
دێموکڕاتیکی کوردســتاندا پێناسە بکەم 
کە بەالی منەوە پەراوێزخراوترین چینی 
بەشــدار لە شۆڕشن. ئەو کەسانە بریتین 
لە دایک، ژن و منداڵی پێشمەرگە و کەم 

ئەندامانی سەنگەر 

وشەسەرەکییەکان
ژنــی  ژن،  کوردســتان،  بزووتنــەوەی 
پێشــمەرگە،  بنەماڵــەی  پێشــمەرگە، 
پێشــمەرگەی ژن، خەباتــی نەتەوەیی-

دێموکڕاتیک 

سەرەتا
هاورێیەکم  لەگــەڵ  لەمەوبەر  ماوەیەک 
پیاســەم دەکرد. باســی پــووری کرد. 
بــە زمانێکی نیوەتەوس گوتــی: »پوورم 
زۆر خــۆی بە کــورد دەزانــێ و هەموو 
جارێک دەڵێ: من جانبازی کوردســتانم 
)مەبەســتی کەم ئەندامی سەنگەر بوو( 
منیش بە نیوە سەرســوڕمانێکەوە گوتم: 
بۆ پێشــمەرگە بووە؟! گوتــی: »کورە نا! 
ئەوە ماڵیان لە گوندێکی ناوچەی تیلەکۆ  
بــووە،]1[ هەمــوو جارێک پێشــمەرگە 
ئاردیان داوەتێ و ئەویش بۆی کردوون بە 

نان؛ جارێک پاسدار پێی دەزانن، دەچنە 
سەر ماڵەکەیان یەک گوللـــە لە دەستی 
ڕاستی دەدەن فەقیرە لەو کاتەوە دەستی 

هیچ ناگرێت«. 
ئەو قســەیە بیری قســەیەکی پوور 
خەزێمی ساڵمەتی]2[ خستمەوە کە چەند 
ســاڵ لەمەوبەر میلەکانی )ئەو ئامێرانەی 
کاڵو و دەستکێشــی پــێ دەچندرێت( 
نێو دەســتی نیشــان دام و گوتی: میرزا 
گیان بەو میالنە ســەد دەستم زەنگاڵ، 
سەرکاڵوە و دەســتکێش بۆ پێشمەرگە 

چنیوە!!]3[
کۆی ئەو باسە کاتێ زیاتر هەژاندمی 
کــە لــە خۆبردووییی باجە کولســووم، 
خێزانــی فەرمانــدەی بەتوانــا جەنابی، 
مامۆستا مەال حەسەن شیوەسەڵیم دیت، 
هەڵبەت کەم نین ئەو ژنانەی کە هاوژینی 

پێشمەرگەی کەمئەندامن.
لەو کاتەوە تا ئێســتا پرسیارێک الم 
دروســت بووە باشــە ئایــا پوورخەزێم، 
باجی کولســووم، حاجیژنــە دولبەر]4[ و 
میمکە قــەدری]5[ و دەیان و دەیانی تر، 
شۆڕشــگێڕن یانی ڕوونتر باسی بکەین، 
پێگەی ئەو ژنانە لە کوێی شۆڕشدا هاتووە 

و پێناسەیان چییە؟
 لێــرە دەبــێ ســەرەتا بگەرێینەوە 
بــۆ پێناســەی شۆڕشــی کوردســتان 
و ئامانجەکــەی!! لــە پێناســەی یەک 
ڕەستەییی شۆڕش بە پێی نووسراوەکانی 
نێــو بەرەی شۆڕشــدا، دەتوانیــن بڵێن: 
»خەبــات لە پێناو مافــی دیاری کردنی 
چارەنووس، پێناسەی شۆڕشی نەتەوەیی- 

دێموکراتیکی کوردستانە«.
»مافــی دیــاری کردنــی چارەنوس« 
مافێکی فرەڕەهەندییە، بە پێی ئەو مافە، 
تاک چ لە ئاستی تاکەکەسی و چ لە ئاستی 
کۆمەڵگادا دەبێ، مافی ژیانی هاوشــانی 
ئابووری، فەرهەنگی، کۆمەاڵیەتی، ئەمنی 



و سیاسیی بۆ دابین بکرێت. 
دوکتور قاسملوو بەوە دەڵێت: »مافی 
خۆش ژیان«،]*[ خۆش ژیان بەو واتایەی 
کە تاک و کۆمەڵگا هەموو ڕەهەندەکانی 
ژیانیان کە دەبێتە هۆ و هۆکاری گەشــە 
و دەستەبەرکردنی ژیانێکی سەرفەرازانە، 
دابیــن بکرێــت. زاراوەی »خۆش ژیان«، 
لە ڕاســتییدا پێداگرییە لەســەر چەند 
ڕەهەندی بوونی ژیانی مرۆڤ و کۆمەڵگا 
و کارتێکەریــی جیــاواز و جیــای ئەو 
ڕەهەندانە لەسەر ژیانی مرۆڤ و کۆمەڵگا 
لەبەر چاویەتی. بەو واتایەی کە مرۆڤ و 
کۆمەڵگای بەختەوەر، کۆمەڵگا و مرۆڤێکە 
کە هەموو ڕەهەندەکانی ژیانی، ڕەهەندی 
ئەمنی  کۆمەاڵیەتی،  فەرهەنگی،  ئابوری، 
و سیاسی و ... دابین بکرێت و سەقامگیر 

بێت. 
خەباتێــک بنەماکانــی لەســەر ئەو 
بنەما چەند ڕەهەندییــە دامەزرابێت، بە 
پێچەوانەی خەباتــە چینایەتییەکان یان 
خەبات بۆ مافــی زایەندی، هەر تاکێکی 
کۆمەڵگا دەتوانێت ڕاســتەخۆ خۆی تێدا 
ببینێتەوە، چون لە خەباتی چینایەتی و 
زایەندیدا، ڕەنگە بەشێک لە کۆمەڵگا ئەو 
خەباتە بە دژی خۆیان بزانن و بەشێکی 
کارتێکەرییەکانی  ناڕاســتەوخۆ  تریــش 
لە ســەر ژیانیان هەڵســەنگێنن، بەاڵم 
لــە خەبــات بۆ مافــی دیــاری کردنی 
لە  بەدەر  چارەنووســدا، هەموو کۆمەڵگا 
چین و توێژەکــەی، دەتوانێ خۆی تێدا 

ببینێتەوە.
پاش ئەو پێناسەیە، دەبێ بچینە سەر 
جۆر و شــێوەی بەشــداری لە خەباتدا. 
ســەرەکیترین ڕوانگــەی گشــتیی نێو 
شــۆڕش و کۆمەڵگاش لەســەر شێوەی 
بەشداری لە شۆڕشی ڕزگاریخوازیی کورد 
، ئەندام بوونی ڕاســتەخۆ لە حیزبەکانی 
هەڵگــری ئــەو گوتارەیە، کــە من ناوم 

نــاوە »شۆڕشــگێڕیی تــەواو کات« یان 
»شۆڕشگێڕیی پیشەیی«، بەو واتایەی کە 
تەنیا ئەو کەسانە بە خەباتکار و شۆڕشگێڕ 
دادەندرێن کە بە شــێوەی تەواو کات لە 

چوارچێوەی حیزبێکدا خەبات بکەن.
ئەو ڕوانگەیە لەســەر شۆڕشگێڕ بوون 
چوار کۆســپی گەورە دەخاتــە بەر دەم 

شۆڕشەوە:
1 شۆڕش لە ئەرکێکی گشتییەوە دەبێتە   
ئەرکێکی تەواوکەر)کەفایی( بەو مانایەی 
ئەگــەر کەســانێک هەبن کە شــۆڕش 
بکەن، پێویســت نــاکات هەموو تاکێک 
لەو شۆڕشەدا بەشدار بێت، لە کاتێدا کە 
زاتی بزووتنەوەی نەتەوەییی کوردستان، 
لەگەڵ ئەو باسە لە دژایەتیدایە و شۆڕش 
هەتا بەرینتــر و بەرباڵوتر بێت، ئەگەری 

سەرکەوتنی زیاترە.
2 بەوەی کە شۆڕش تەنیا لەسەر شانی 
کەســانێک یان بەشــێک لــە کۆمەڵگا 
بێت، مەترســیی ئەوەی هەیە شــۆڕش 
تووشــی دیاردەی »پیر بوون« بێت. لەو 
دیاردەیــەدا بەرەیەک لە نەتەوەیەک که 
شــۆڕش دەســت پێ دەکەن، بە هۆی 
درێژخایەن بوونی ئەو شۆڕشە و بە ئامانج 
نەگەیشتنییەوە، وردە وردە درێژبوونەوەی 
کات و تەمەن ســەری شۆڕشەکە دەخوا 
و لە گۆڕی دەنێت. ئیتر شۆڕشەکە لەنێو 
بەرەکانی ئەو نەتەوەیەدا دەستاودەســت 
ناکرێت، یان زۆربەی بەرەی نوێ، لەگەڵ 
شۆڕشــەکە نەبــان دەبێت، بــە کورتی 
مەترسیی ئەوە هەیە شۆڕشەکە پچڕپچڕ 

بێت. 
3 »شۆڕشــگێڕی تــەواو کات« تەنیا لە 
بواری ئەخالقییەوە لــە بەرانبەر دابەش 
کردنی دەســکەوتی شۆڕشــدا بەرپرسە، 
ئەگەر بمانەوێــت ڕوونتر بڵێین ، کاتێک 
بەرهەمــی  شــۆڕش ســەردەکەوێت و 
دەبێــت، بــەو واتایەی کە شۆڕشــگێڕ 
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دەچێتە حکوومەتەوە و دەبێ بنەماکانی 
شــۆڕش دابین بکات و بیانهێنێتە دی، 
تەنیا ئەخالقــە کە ئەو پێمل دەکات کە 
حکوومەتــی دوای شــۆڕش، بنەماکانی 
خودی شۆڕشــەکە دابین بکات. ئەوەش 
مەترسییەکی گەورەیە بۆ ئەوەی شۆڕش، 
لە بنەماکانــی خــۆی دوورکەوێتەوە و 

دواخر ئامانجی خۆی نەپێکیت. 
سەیر  کوردســتان  باشــوری  ئەگەر 
بکەیــن، دەبینین هاوواڵتیــی کورد بۆ 
ئەوەی لــە الیەن حکوومەتــی کوردیی 
ئەو پارچەیەوە، مافێکی بۆ دابین بکرێت، 
زۆر جار بە درۆ دەڵێت: »من پێشمەرگە 
بووم«، یان کەســانێک بۆ ئەوەی مافێک 
بۆ خۆیان پاشقول بدەن، هەر ئەو قسەیە 
دەکەن، کــە وایە چەمکــی هاوواڵتی-
حکوومــەت هەتــا چەمکی شــەڕکەر-
غەنیمــە دێتە خوارێ و شۆڕشــگێڕێک 
کە بڕیارە مافی دابین کردنی چارەنووس 
بــۆ نەتەوەکــەی بێنێتــەدی، دەرفەتی 
وەک  کــوردی  حکوومەتی  دامەزرانــی 
غەنیمەیــەک ســەیر دەکات کــە تەنیا 
بەشــی خۆیەتی و ئەگەر خۆی تێر بێت 
جا بەشــی ئەوانیتر کە »ناشۆڕشــگێڕن« 
دەدات. چون چەمکی شۆڕشــگێڕی، لە 
کۆمەڵگای ئێمــە چەمکێکی پیرۆزکراوە، 
بێ گومان لە قۆناغی دەستکەوتدا چەمکی 
»ناشۆڕشگێڕ«ی سەرهەڵدەدات بۆ ئەوەی 
چینێک وەک میراتگری شــۆڕش سەیر 
بکرێن و چینێک لە میراتی شۆڕشــەکە 

دوور کرێنەوە.
 ئەو بیرۆکەیە ڕێک هەمان بیرۆکەیە 
کە بەســەر فتوحاتی ئیســالمی و دواتر 
مۆغۆل و تورکاندا زاڵ بوو و هانی دەدان 

بۆ ئەوەی زیاتر و زیاتر شەڕ بکەن.
4 ئەو هەواڵنەی لە دەرەوەی ڕێکخراوە 
شۆڕشگێڕییەکان دەدرێت، بە ڕوونی دوو 

چارەنووسیان دەبێت:

ئــا: هیــچ پێناســەیەکیان نابــێ و 
لەبەرچاوناگیرێــن، تەنانــەت ئەگەر زۆر 
بە بایەخیــش بن، بۆیە ئەگــەری زۆرە 
درێژەیان نەبێت یان ســەرەڕای بەبایەخ 
بوونیان، کارتێکەرییان لەسەر ڕای گشتی 

کەم بێت.
بــێ: ئــەو کەســانەی خۆیــان لە 
دەرەوەی حیزبــەکان دادەنێــن، خۆیان 
لە بەرانبــەر چارەنووســی نەتەوەکەیان 
بە ئەرکدار نازانن و بە ئاســانی دەتوانن 
ملی  بخەنە  نەتەوەکەیان  نەگبەتییەکانی 
ئەو  یان  شکستخواردووەکان  شۆڕشگێڕە 
نەگەیشتوون  ئامانج  بە  شۆڕشــگێڕانەی 
وەک چۆن ئێستا لە کوردستانی ڕۆژهەاڵت 
بزووتنەوەی  وادەکەن. زۆر جار دەبینین 
کوردســتان مەحکــووم دەکرێت بەوەی 
شــەڕخواز بووە و بیانووی داوەتە دەست 
ڕێژیمی تازە پێداکەوتووی تاران لە پاش 

شۆڕشی گەالنی ئێراندا.
بابەتەکــە کاتێک ئاڵــۆز دەبێت کە 
شێوازی سەرەکیی شۆڕشی ڕزگاریخوازیی 
کــورد، بــژاردەی چەکداریی بەســەردا 
دەســەپێت. ڕوونە لــە ئــەو بژاردەیەدا 
کەسی شۆڕشــگێڕ کەسێکە کە تواناییی 
شــەڕی زیاتر هەبێت؛ کــە وایە ئێمە بۆ 
ئــەوەی شۆڕشــگێڕتر بین، هــەم دەبێ 
ڕێکخراوی  لــە چوارچێــوەی  حەتمەن 
حیزبێکدا بین و هەم دەبێت توانای زۆر 
بەرزی سەربازیمان هەبێت، هەر بە پێی 
ئــەو ڕوانگەیەش، ئەو ژنــان و پیاوانەی 
ئەندامی حیزبەکان نەبوون بە شۆڕشگێڕ 
نازانین و هاوکات بۆ ئەوەی ژنیش ببێ بە 
بەشــێک لە شۆڕش، تەنیا دەبێ تواناییی 
بەرزی سەربازیی هەبێت؛ واتە دەبێت ژن 
لە ڕۆڵی ژن بوونــی خۆی لە کۆمەڵگای 
کوردی داماڵێن و بیکەینە پێشمەرگەی 

ژن، ئەو کات دەتوانێ شۆڕشگێڕ بێت.
ئەگەر ژنێک توانای سەربازیی نەبێت، 



یان خوازیــاری کاری پێشــمەرگایەتی 
نەبێت، ئەدی ئەوان چی؟ ئەو ژنانەی کە 
سااڵنێکە لەگەڵ شۆڕش قۆناغ و قۆناغیان 
کــردووە و مێردەکانیــان پێشــمەرگە 
بــوون و ئەوان پارێــزەری بنەماڵەی ئەو 
پێشمەرگانە بوون و ئەرکی بەرێوەبردنی 
بنەماڵەکەیان لە ئەستۆ بووە ئەوان چی؟ 
ئەو دایکانەی کە کوڕی پێشــمەرگەیان 
پــەروەردە کردووە و ســەرەڕای ئەوەی 
منداڵەکەیــان لەبەرەی شۆڕشــدا بووە، 
خۆشیان تووشی دوورخستنەوە و تەنگ 
و چەڵەمەی تربوون و کەمتری ئەوە بووە 
کە لە دیداری عەزیزترین کەســەکانیان 
بێبەش بوون، ئەوان چی؟ ئەو مندااڵنەی 
کە لە دۆخی دەســتکورت و بێ دەرەتانی 
بنکەکانی شۆڕشــدا گەورە بوون؛ ئەوان 
چی؟ ئــەوان چ پێگەیەکیان هەیە؟ ژنی 
ئەو کەمئەندامانەی کە بەشــدارییان لە 
شۆڕشــدا بووەتــە هــۆکاری کەمئەندام 

بوونیان، ئەوان چی؟
کەوایە مەترســییەکە کاتــێ قووڵتر 
دەبێتەوە که لەگەڵ دیاردەی، بنەماڵەی 
پێشمەرگە و ژنی پێشــمەرگە بەرەوڕوو 
دەبیــن، ئێمــە لــە نێو شۆڕشــدا هەم 
پێشــمەرگەی ژنمان هەیــە و هەم ژنی 
پێشــمەرگە. واتە کەســێک کە بە هۆی 
شــۆڕش  لە  بەشــداریی  بنەماڵەکەیەوە 
کردووە و ڕەنگە خۆی ڕاستەوخۆ بەشدار 

نەبووبێ.
ژنی پێشمەرگە، دیاردەی بزووتنەوەی 
کوردســتانە،  نەتەوەیی-دێموکڕاتیکــی 
چون وەک لەســەرێدا باسی لێ کرا، ئەو 
بزووتنەوەیە بەدەر لــە چینێکی تایبەت 
بوونــی هەیە و هەموو چینــەکان لەخۆ 
دەگرێــت. ژنی پێشــمەرگە، لــە هەموو 
پرسەکانی شۆڕشدا بەشــدارە و تەنانەت 
خەم و چەرمەسەرییەکانی نێو شۆڕشیش 
دەیگرێتــەوە، بــەاڵم لە شــانازییەکانی 

شۆڕشدا یان باسی ناکرێت، یان بە شێوەی 
زۆر پەڕاوێز باسەکەی دێتە گۆڕێ.

لێرە ئێمە زوڵمێکی گەورەمان لە پوور 
خەزێم، باجی کولسووم، حاجیژنە دولبەر 
و میمکە قەدری و دەیان و دەیان کەسی 
تر کردووە. لەگەڵ ئەوەی ئەوان، ئەوەی 
لە دەستیان دەهات و لە دەستیان دێت 
بۆ شۆڕشــیان کردووە و لەگەڵ شۆڕش 
بوون و یارمەتیدەری شۆڕش بوون، بەاڵم 
لە بەرانبەردا ئێمە پێگەیەکمان بۆ ئەوان 
لە شۆڕشــدا دیاری نەکــردووە، تەنانەت 
ئەگەر بە زمانیش ئەو قســەیە نەکەین، 
بە کردەوە بە بیری ئەوەی ئەوان هێمای 
شۆڕشــگێڕی بن، المان بیرێکی ئالۆز و 
تراویلکەیــە، ئەوە لە کاتێکدایە کە ئەوان 
پارێزەری بناغەکانی نێو ڕیزەکانی شۆڕش 
بوون و مافی خۆیانەوە وەک شۆڕشگێڕ و 

هێمای شۆڕشگێڕی پێناسە بکرێن.
هەڵبەت خەســاری ئەو خەمساردییە 
لێرەدا کۆتاییی نایە کە کۆمەڵێک لە ژنانی 
نێو شــۆڕش پەراوێز خراون،  بەقیمەتی 
بەڵکوو هــاوکات لەگەڵ ئــەو غەدرەی 
کە لە ئەندامانی شۆڕشــی دەکەین، بەو 
کردەوەیە ئەگــەری ئەوە هەیە فێرکاری 
و پەروەردەی نێو بنەماڵەکان کە بنەمای 
دەستاودەست کردنی هەموو شۆڕشێکی 
درێژخایەنە، تووشــی مەترســی بکەین. 
ئەگەر ئێمە وەک ئێســتا بڕوانینە پرسی 
ژنــی شۆڕشــگێڕ، ئــەرک و ڕۆڵی ژنی 
پێشمەرگە، ڕۆڵی دایک و ژنانی دەرەوەی 
ئەندامــی ڕێکخــراوەکان لە پرۆســەی 
شۆڕشــدا پەراوێز دەخرێت. بە پێی ئەو 
پێگەیەی دایــک لە بنیاتــی بنەماڵەی 
کوردســتاندا هەیەتی، ئەوە مەترســیی 
ئــەوەی لــێ دەکەوێتــەوە کــە چیتر 
دایــکان لە نێــو بنەماڵەکانیاندا مندااڵن 
فێــری ئەرکداری دەرهەق بــە خەباتی 
ڕزگاریخوازیــی کوردســتان نەکەن، لە 
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کاتێکدا بە هۆی گرینگیی ڕۆڵی بنەماڵە 
لــە کۆمەڵــگای کوردیدا و هــەر وەها 
بنەماڵەیی  پــەروەردەی  ڕۆڵی  گرینگیی 
لەســەر ژیانی تاک و بە هۆی نەبوون و 
کەم بوونی دەرەتان بۆ پەروەردەی تاکی 
کورد لەالیەن شۆڕشەوە ، ئەگەر ڕۆژێک 
هەر شۆڕشــێک بــەو تایبەتمەندییە کە 
شۆڕشــی ڕزگاریخوازیی کورد هەیەتی، 
بنەماڵە  پــەروەردەی  قەیرانی  تووشــی 
بۆ ئامانجی شــۆڕش بێت، ئەو شۆڕشــە 

بێگومان بەرەو هەڵدێر دەڕوا.
دیاریکردنی پێگە بۆ ژنانی نێو شۆڕش 
چ ئەو ژنانەی کە وەک ژنی پێشــمەرگە 
بەشــدار بوون و چ ئەو ژنانەی بەدەر لە 
سیاســی،  ڕێکخراوەیەکی  ئەندامێتیــی 
یارمەتیی شۆڕشیان داوە و چ ئەو دایکانەی 
کە منداڵەکانیان بەشدارییان لە شۆڕشدا 
کــردووە، دەتوانێ ســەرەتایەک بێت بۆ 
چەمکی فرەڕەهەندی ژن و شــۆڕش و، 
پشتکردن لەو پرســە، بە مانای قەتیس 
کردنــەوەی بزووتنــەوەی کوردســتان، 
دەبێت  دیاریکــراودا  چوارچێوەیەکی  لە 

لێکبدرێتەوە.
بێگومــان گرینگیدان بــە ڕۆڵی ژنی 
پێشــمەرگە، ڕیزەکانی نێوخۆی شۆڕش 
پتەوتر دەکات و هاوکات ڕوونکردنەوەی 
پێگەی هەموو چینەکانی نێو بزووتنەوەی 
دەتوانــێ  نەتەوەیی-دێموکڕاتیــک 
کارئاسانیی زۆری لەسەر بەڕێوەبەریی ئەو 

بزووتنەوەیە هەبێت.

کۆتایی
نەتەوەیی- بزووتنەوەی  شــۆڕکردنەوەی 
دێموکڕاتیکی کوردســتان بۆ نێو هەموو 
چیــن و توێژەکانی کۆمەڵگا کە لەســەر 
بنەمای مافــی دیاری کردنی چارەنووس 
دامەزراوە، ڕاستەوخۆ کارتێکەریی لەسەر 
پڕۆســەی شــۆڕش و ئاکامی شــۆڕش 

دەبێت، ئێمــە چ بنەمــای نەتەوەیی و 
چ بنەمــای دێموکڕاســیی بزووتنەوەی 
کوردستان لەبەرچاو بگرین، ناچارین کە 
ئــەو بزووتنەوەیە بۆ نێو هەموو چینەکان 
شــۆڕ بکەینەوە و هــەر کامەش پێگەی 
دیاری خۆیان هەبێت؛ بەو شــێوەیە هەم 
بزووتنەکەوەکــە فرەڕەهەنــدی کراوە و 
هەم ئاکامی بزووتنەوەکە لە پاوانخوازی و 
قەتیس مانەوە پارێزراوە. بۆیەش پێویستە 
که پێناســەی نوێ و زاراوەی تازە لەنێو 
بزووتنەوەی کوردستانی ڕۆژهەاڵت دیاری 
بکرێت کــە یەکێ لەو پێناســە نوێیانە 
»ژنی پێشــمەرگە«یە وەک چینێک کە 
بەشداری شۆڕش بوون و هەن و بەشێک 
لە شــۆڕش لەسەر شانی ئەوانە. هەڵبەت 
پێناســەی نوێ بە مانــای دیاریکردنی 
پێگەی ئەوان لــە بزووتنەوەکەش دێت 
و مافی ئەوەیــان دەداتێ کە کۆمەڵگا و 
ڕێکخراوە سیاسییەکان، وەک شۆڕشگێڕ 

پێناسەیان بکەن.

پەراوێزەکان

1. ناوچەیەکی کوردستانە، دەکەوێتە نێوان سەقز و دیواندەرە 
2. گوندێکی ناوچەی گەورکایەتیی موکریانە و دەکەوێتە نێوان بۆکان 

و سەردەشت و سەر بە بۆکانە
3.  پــورە خەزێــم، ژنێکی دەســت ڕەنگیــن و هونەرمەند بوو کە 
ســەرەڕای ئەوەی هونەری دەســتچن وەک تەونکــردن و چنینی 
جلووبەرگــی دەزانی زۆربەی بەیــت و حەیرانی کوردیی لە ناوچەی 
موکریانــی لەبــەر بوو و بە دەنگ دەیگوت، بەرێزیان ســاڵی 2017 

کۆچی دواییی کرد.
4.  دایکــی شــەهێدێکی بزوتنــەوەی نەتەوەیی-دێموکڕاتیکــی 

کوردستانە وەک نمونە لێرەدا باسی لێ کراوە
5. زیاتر لە 42 ســاڵە کە لەگەڵ هاوسەرەکەی لە بنکەکانی حیزب 
دەژی و منداڵەکانی لەو بنکانەدا پەروەردە کردووە،ناوی بەرێزیشیان 

وەک نموونەیەکی ژنانی ناو شۆڕش هاتووە.
*. عەبدولرەحمان قاســملوو، شــی کردنەوەیەک لەسەر کورتە باس، 

نادیار



لەم نووســـــــینەدا تێدەکۆشین هەڵسەنگاندنێکی مارگارێت تاچر وەکوو ڕێبەرێک یان 
وردتر ژنێکی ڕێبەر و قارەمانی جیهانی لیبراڵ بکەین، کەسێک کە ژن بوون لە بەرانبەر 
پێشکەوتن وسەرکەوتنی لە جیهانی پیاواندا لەمپەر نەبوو. لێرەدا تێدەکۆشین لە دووتوێی 
ڕووداوەکاندا و بەکەڵک وەرگرتن لە فاکتۆرەکانی ڕێبەری، سەرنج بخەینە سەر پێگە و 
کەسایەتیی تاچر وەکوو ڕێبەرێکی بەناوبانگ و کاریگەر. ئەو سەلماندی کە ژن بوون، 

تەنیا بیانوویە و نەریتی پیاوساالری لە بەرانبەریدا چۆکی دادا. 

خاتوونی ئاسنین   

کەیهانیووسفی
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بەرایی
مارگارێــت تاچــر، یەکێک لــە بەناوبانگترین 
ڕێبەرانی جیهانی ئازاد لە ســەردەمی شەڕی 
ساردە. سێکوچکەی تاچر، ڕەیگان و ژان پۆلی 
ڕووخێنەری  ســێکوچکەی  وەکــوو  دووهەم، 
کۆمۆنیزم و یەکێتیی سۆڤیەت ناودەبرێت. دوای 
وینستۆن چرچیل، بەناوبانگترین سەرۆکوەزیری 
واڵتی بریتانیایە. ئەو یەکەمین ژن بوو کە بوو 
بە سەرۆکوەزیری بریتانیا و لە سەدەی بیستدا 
تاقە ســەرۆکوەزیرێکە توانیویەتی بۆ سێ خول 
ئەم پۆستە بەدەســت بهێنێ. قارەمانی شەڕی 
فۆکڵەند دژی ئارژانتینە. کاتێک باسی کەرتی 
تایبەت و نیۆلیبراڵیزم دەکرێت، بێگومان ناوی 
تاچر و تاچریزمیش دەهێنرێت. ســۆڤیەتەکان 

پێیان دەوت خاتوونی ئاسنین. 
تێدەکۆشــین  نووســـــــــینەدا  لــەم 
هەڵســەنگاندنێکی مارگارێــت تاچــر وەکوو 
ڕێبەرێک یــان وردتر ژنێکی ڕێبەر و قارەمانی 
جیهانی لیبراڵ بکەین، کەســێک کە ژن بوون 
لە بەرانبەر پێشکەوتن وسەرکەوتنی لە جیهانی 
پیاواندا لەمپەر نەبوو. لێرەدا تێدەکۆشــین لە 
دووتوێــی ڕووداوەکاندا و بەکەڵک وەرگرتن لە 
فاکتۆرەکانی ڕێبەری، ســەرنج بخەینە ســەر 
پێگە و کەســایەتیی تاچر وەکــوو ڕێبەرێکی 
بەناوبانگ و کاریگەر. ئەو ســەلماندی کە ژن 
بوون، تەنیا بیانوویە و نەریتی پیاوســاالری لە 

بەرانبەریدا چۆکی دادا. 

بیۆگرافی
مارگارێــت تاچر)13ی ئۆکتۆبــەری 1925 ـ 
8 ی ئاپریلــی 2013(، لــە شــاری گرانتهام، 
شارێکی چکۆلە لە 150 کیلۆمەتریی لەندەن و 
لە بنەماڵەیەکی چینی مامناوەند لە دایک بوو. 
باوکی خاوەنی ســوپێرمارکێتێکی چکۆلە بوو. 
تاچر یەکەمین ســەرۆک وەزیری ژنی بریتانیا 
لە ســاڵی 1979 تا 1990 و سەرۆکی پارتی 
کۆنەپارێزی بریتانیا لە ساڵی 1975 تا 1990ی 
زایینی بوو. تاچر ســاڵی 1943 ز لە گەرمەی 

شــەڕی دووهەمــی جیهانیدا لە زانســتگەی 
ئەکسفۆرد و لە بەشی کیمیا وەردەگیردرێـت. 
لــەوێ دەبێتە ئەندامی ڕێکخــراوی یەکێتیی 
کۆنەپارێزانی زانســتگەی ئاکسفۆرد و لە ساڵی 
1946 دەبێتە سەرۆکی ئەم ڕێکخراوەیە. دوای 
تەواو کردنی خوێندن وەکوو لێکۆڵەری بواری 
کیمیا کار دەکات. بەاڵم حەزی ڕاســتەقینەی 

الی سیاسەت بوو. 
ساڵی 1950 لە ناوچەی دارفۆرد کە لە ژێر 
کۆنترۆڵی پارتی کرێکاردا بوو، خۆی بۆ پاڕلمان 
بەربژێر دەکات. ئەو بە دروشمی »دەنگ بدەن 
بۆ مانەوەی ئەوەی هەمانە« دێتە مەیدان، بەاڵم 
لەو ســاڵە و ســاڵی دواتریش 1951 ناتوانێت 
ســەرکەوتن وەدەســت بێنیت، بەاڵم ڕێژەی 
دەنگەکانی لــە بەربژێرە پێشــووەکانی پارتی 

کۆنەپارێز زیاتربوو. 
لە دێســەمبێری 1951 لەگــەڵ دێنیس 
تاچر کــە تاجرێکــی دەوڵەمەند بــوو ژیانی 
هاوبەش پێک دەهێنێت. دوو ســاڵ دواتر دوو 
منداڵی)دووانە( دەبێــت، کارۆل و مارک. بەو 
حاڵــەش ئەو لە ئەزموونی مــاف و پارێزەری، 
خۆی تاقی دەکاتەوە و لە ســەرەتای ســاڵی 
1954 قەبووڵ دەبێـــت. چەن ساڵێک کاری 
پارێزەری دەکات و دوایی لە ســاڵی 1959 بۆ 
یەکەمین جار لەو ناوچەیەی کە کۆنەپارێزەکان 
 Finchley دەســەاڵتیان هەبوو، واتــا فینچڵی
دەنگی پێویســت بۆ چوونە پاڕلمان بە دەست 

دەهێنێت. 
 یەکەمیــن گەاڵڵەی بۆ پاڕلمــان، مافی 
بەشــداریکردنی ڕاگەیاندنــەکان لە کۆبوونەوە 
لۆکاڵییەکانی حکوومەت بوو کە پەســەند کرا. 
ئامانجی ئەو لــەم گەاڵڵەیە ئازادیی ڕاگەیاندن 
نەبــوو بەڵکــوو کەمکردنــەوەی تێچووەکانی 
حکوومەت بوو، بابەتێک کە لە ژیانی سیاسیی 

خۆیدا هەمیشە جەختی لەسەر دەکردەوە. 
ســاڵی 1961 تاچر پێشــنیاری پۆســتی 
جێگری پاڕلمان لە وەزارتی بیمەی نەتەوەیی 
و خانەنشــینیی قەبــووڵ کــرد. ئــەو دوایی 



بــوو بە وەزیــری خوێندن و زانســت کاتێک 
کۆنەپارێزەکان دەســەاڵتیان لەســاڵی 1970 
گرتــە دەســت. ســاڵی دواتر ئەو لــە الیەن 
پارتــی کرێکار، پارتــی ئۆپۆزیســیۆنەوە بە » 
تاچری شــیردز« نــاو نرا. ئەمــەش بە هۆی 
ئــەوەوە بوو کــە تاچر پرۆگرامی شــیری بێ 
بەرانبەر بــۆ قوتابییە منداڵەکانی تەمەن نێوان 
7 تا 11 ســاڵی داخست. ســەرەڕای ئەمە ئەو 
پۆستەکەی خۆی پاراست. ساڵی 1975 پارتی 
کۆنەپارێز دەســەاڵت لە دەست دەدات. تاچر 
سەرۆکوەزیری پێشوو، ئیدوارد هێس شکست 

دەدات و دەبێتە سەرۆکی پارتی کۆنەپارێز. 
تاچــر یەکێک لە بەهێزترین ژنانی جیهان 
لــەو ڕۆژانــەدا بــوو. ئــەو تیۆرییەکانی جۆن 
مەینــارد کینز، کە الیەنگــری کەمکردنەوەی 
تێچووەکانی کەمبوونی بوودجە لە قۆناغەکانی 
بەرزبوونی ڕێژەی بێکاریدا بوو، ڕەت کردەوە و 
لە بەرانبەردا الیەنگری تیۆرییەکانی ئابووریزانی 
قۆتابخانــەی شــیکاگۆ، میلتــۆن فریدمــەن 

بوو)تیۆریی پارەگرایی(. 
تاچر لە یەکەمیــن لێدوانی خۆی، پارتی 
ئابوورییەکانییەوە  کرێکاری بە هۆی سیاسەتە 
لۆمە کرد و وتی: »مافی هەر تاکێکە بەو جۆرەی 
کە حــەزی لێیەتی کار بکات، ئــەو پارەیەی 
بەدەســتی دەهێنێ خەرجی بــکات، خاوەنی 
مڵک بێــت، حکوومەت وەکــوو خزمەتکاری 
خــۆی بزانێت نەک ئاغــاوەت و ئەمە میراتی 

بریتانیایە.«
ماوەیەکــی کــەم دوای ئــەم لێدوانــەی 
،هێرشــێکی تونــدی کــردە ســەر یەکێتیی 
ســۆڤیەت کە دەیەویست دەســەاڵتی خۆی 
بە ســەر جیهاندا بســەپێنێ. ڕۆژنامەی سپای 
سووری یەکێتیی سۆڤیەت، لە وتارێکدا نازناوی 

» خاتوونی ئاسنین«ی بە تاچر دا. 
کۆنەپارێــزەکان بــە یارمەتیی »زســتانی 
و  پیشــەیی  یەکێتییــە  کــە  ناڕەزایەتــی« 
لــە  خســتبوو،  وەڕێیــان  کرێکارییــەکان 
هەڵبژاردنەکانی ســاڵی 1979دا ســەرکەوتن. 

تاچر بوو بە سەرۆکوەزیران. 
لــە خولــی یەکەمــی ســەرۆکوەزیراندا، 
حکوومەت ماڵیاتی ڕاســتەوخۆی کەم کردەوە 
و ماڵیــات لــە ســەر تێچووی بردە ســەرێ، 
خانووە گشتییەکانی فرۆشت و ڕیفۆرمگەلێکی 
دیکەشــی کرد. بێکاری و ئاوسان لەم ڕۆژانەدا 

بوونە هۆی دابەزینی خۆشەویستیی تاچر. 
شــەڕی فۆکڵەند لە ساڵی 1982 کە دواتر 
باســی دەکەین و هەروەها گەشەی ئابووری، 
توانی خۆشەویســتییەکەی دووبارە زیاتر بکات 
و بــۆ جارێکی دیکــە لە ســاڵی1983 ببێتە 
ســەرۆکوەزیر. لەم خولــەدا حکوومەتی تاچر 
یەکێتییە کرێکارییەکانی خستە ژێر دەسەاڵتی 
خــۆی و داوای لێیان کرد کــە پێش لە هەر 
چەشنە ڕاگرتنی کار و مانگرتنێک، کۆبوونەوە 
و دەنگدانێکــی نهێنی لە نێــو خۆیاندا بەڕێوە 
ببەن. ئەو حازر نەبوو هیچ چەشنە ئیمتیازێک 
بە کرێکارانی کانگە کە بۆ ماوەی یەک ســاڵ 
مانیــان گرتبوو، بدات. تاچر هەروەها تێلکۆمی 
بریتانیا، بریتیش گاز، هێڵی ئاسمانیی بریتانیا، 
ڕولزڕویــس و ژمارەیەکــی زۆری کۆمپانیــا 
حکوومەتییەکانــی ڕادەســتی کەرتی تایبەت 
کرد و ئەمــەش وەکوو میراتــی تاچر مایەوە. 
تاچــر هەندێــک کــردەوەی دژوازی هەبوو، 
لە ئاســیا وتووێژی کرد تــا هۆنگ کۆنگ کە 
کۆلۆنیــی بریتانیا بوو، دەســەاڵتی بگەڕێتەوە 
بــۆ چینییەکان، لە زیمباوە کارئاســانیی کرد 
کە دەسەاڵتی کەمینەی ســپی پێست زووتر 
تــەواو بێت و لە هەمان حاڵیشــدا گەمارۆکان 
دژی دەسەالتی ئاپارتایدی ئەفریقای باشووری 

پەسەند نەکرد. 
لە ســاڵی 1987 بۆ جاری سێهەم بوو بە 
سەرۆک کۆمار، حکوومەتەکەی نرخی ماڵیات 
لە ســەر داهاتی بۆ خوارترین ئاست لە دوای 
شــەڕی دووهەمی جیهانی کەم کردەوە. ئەمە 
ناڕەزایەتییەکی سەرانســەریی لێ کەوتەوە. لە 
ڕێکەوتی 14ی نوامبێری ساڵی 1990 وەزیری 
پێشووی بەرگری لە مەڕ جیاوازیی تێڕوانین بۆ 
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یەکێتیی ئۆرووپا تاچری بە پێکۆڵ کێشا. تاچر 
لــە یەکەمین خولی دەنگــدان، توانی ڕێژەی 
نزیک لە ســەرکەوتن بە دەست بێنێت، بەاڵم 
چەند دەنگێکی کەم بوو. ئەندامانی کابینەکەی 
یەک یــەک لەگەڵــی چاوپێکەوتنیان کرد و 
خوازیاری دەســت لە کارکێشــانەوەی بوون. 
لە 28ی نوامبێر ئەو دەســتی لــە کار وەکوو 
ســەرۆکوزیر کێشایەوە. تا ســاڵی 1992 هەر 
ئەندامــی پاڕلمان بوو و دوایــی بووە ئەندامی 
پاڕلمانی لۆردەکان کە پاڕلمانێکی تەشریفاتییە. 
تاچر لە 8ی ئاپریلــی 2013 و لە تەمەنی88 

ساڵیدا کۆچی دواییی کرد. 

رێبەرییتاچر
تاچروئیمپراتۆریسۆڤیەت

تاچــر ڕێبــەری جیهانی ئازاد لەســەردەمی 
شەڕی سارد بوو. تاچر لە گەڵ ڕۆناڵد ڕەیگان 
ســەرۆککۆماری ئەوکاتــی ئەمریــکا و پۆپ 
ژان پۆلــی دووهــەم وەکوو ســێ کوچکەی 
ڕێبەرایەتیــی جیهانی ئازاد و ســێ قارەمانی 
دەیەی هەشــتای زایینــی دژی ئایدۆلۆژیی 
کۆمۆنیــزم و یەکێتیی ســۆڤیەت بە ئەژمار 
دێن. ئەوان بە شــێوەیەکی نافەرمی پێکەوە 

هاوئاهەنگییان هەبوو. 
ســۆڤیەتییەکان تاچریان بــە یەکێک لە 
ڕێبەرە سەرسەختە دژبەرەکانی خۆیان دەزانی 
و نازنــاوی ژنی ئاســنینیان پێ بەخشــیبوو. 
ڕەنگە ئەوان لە ســەرەتاوە پێیان وا نەبوو کە 
ژنێک، یەکێک لە ڕووخێنەرانی خەونەکانیان 
بێت. دیپلۆماســیی دەرەوەی بریتانیا لە دوای 
چرچیل و بە تایبەتی دوای شــەڕی کەناڵی 
سوئێز و شکست لە میسر زۆر خراپ بوو. تاچر 
پەیوەندییەکــی گەرموگوڕی لە گەڵ ڕەیگان 
پێکهێنــا و هاوپەیمانیــی ئانگلۆ ـ ئەمریکەن 
هیچ کات تا ئەم ڕادەیــە بەهێز نەبوو. ئەوان 
بە نیسبەت هەموو بابەتە نێونەتەوەییەکانەوە 
لە گەڵ یەک هاوئاهەنگ بوون. ڕۆڵی تاچر لە 
گەڵ ڕەیگان و پۆپ لە ڕووخاندنی ئیمپراتۆریی 

ســۆڤیەت زۆر گرنــگ بوو. ئــەوان قارەمانی 
واڵت و خاکــی خۆیان بوون و دوایی ڕۆڵێکی 
جیهانییان گێڕا. ئامانجی هاوبەش، پێکهێنانی 
هاوئاهەنگی و پەیوەندیی نێوان ئەوان بوو. ئەم 
ئامانجە هاوبەشــە، دوژمنێــک بوو کە ئەگەر 
لەناو نەدەچوو، هەموویانــی لەناودەبرد. تاچر 
بــۆ کەمکردنەوەی  بزووتنەوەیەکی جیهانیی 
کەرتی گشتی یان بە وتەیەکی دیکە ڕادەست 
کردنی کەرتــی تایبەت و ڕووخانی یەکێتییە 
کرێکارییە کێشەخولقێنەکان وەڕێ خست و 
دیسانەوە سیستەمی کاپیتالێیستیی لە جیهان 
بووژاندەوە. ئەم پرۆگرامە واتا ڕادەست کردنی 
کەرتــی تایبەت، لەو میراتە شــڵەژاوە کە بە 
ئەو وەکوو سەرۆکوەزیر گەیشتبوو، بااڵی کرد 
و کامڵ بوو. تاچر ڕاکێشــانە ئایدۆلۆژییەکانی 
بینــی و تیۆریــزەی کــرد. هەر بۆیــە ئەم 
پرۆگرامــەی ســەرەنجی بیرمەندانی جیهانی 
ئــازادی لە سەرانســەری دونیا بۆ الی خۆی 
ڕاکێشــا و زیاتر لە پەنجــا واڵتی جیهان ئەم 
پرۆگرامەیان کۆپی کرد و بەڕێوەبرد. تاچریزم 
بوو بە خۆشەویســتترین هەناردەی فیکریی 
بریتانیــا لە کاتی کینزگەراییــەوە و لەواقعدا 
بوو بە جێگرەوەی کینزگەرایی. ســەرکەوتنی 
تاچریــزم وەکوو هێزێکــی جیهانی بۆ بەرەی 
کاپیتاڵیستیش سەرکەوتن بوو. پۆل جەنسۆن، 
نووسەر و مێژوونووسی بە ناوبانگی بریتانیایی 
دەڵێت: ئەمە واتا تاچریزم، بەشــی سەرەکیی 
ڕۆڵــی تاچرە لــە ڕووخاندنــی ئیمپراتۆریی 
سۆڤیەت. تاچر خۆشی لە فێمێنیزم نەدەهات، 
بەاڵم هەڵسوکەوتی ژنانەی خۆی قەت لە بیر 
نەدەکرد. ئەو ژن بوونی خۆی پاراست گەرچی 
ڕێبەرێکــی گــەورە و کۆڵەکەیەکی بەهێزی 
جیهانــی کاپیتاڵیســتی بوو. تاچــر لە دوای 
شــەڕی دووهەمی جیهانیــەوە تەنیا ڕێبەری 
بریتانیا بوو کــە کاریگەرییەکی بەرچاوی لە 
سەر واقیعەکانی جیهان هەبوو، چ بە شێوەی 
ڕاســتەوخۆ و چ لــە ڕێگــەی هاوپەیمانیی 

واشنگتۆنەوە. 



شەڕیفۆکڵەندوڕۆڵیتاچروەکووڕێبەرێک
شــەڕی فۆکڵەنــد ناوبانگی تاچــری جیهانی 
کــرد و ســەرنجی جیهانی بــۆ الی ئەم ژنە 
سەرســەختە ڕاکێشا و لە ئاستی نێونەتەوەیی، 
لە ڕێگــەی تاچــرەوە شــکۆ و گەورەییی بۆ 
بریتانیا گەڕاندنەوە. لێرە بە وردی هەڵوێســت 
وبڕیاردانــی تاچر لەو دۆخــە تاریکەدا وەکوو 

ڕێبەرێک تاوتوێ دەکەین:
تاچر لەو ڕۆژە ســەختانەی کە تێیدا دەژیا 
ئەمەی وت: »کاتێک لە شــەڕدای، نابێت ئیزن 
بدەیت کێشــە و گرفتەکان زاڵ بن لە ســەر 
بیرکردنەوەتــدا، تــۆ دەبێت بــە ئیرادەیەکی 
پۆاڵیین ڕێکیان بخەیت و زاڵ بیت بەسەریاندا«. 
لە ســاڵی 1982ز دەســەاڵتی سەربازیی 
ئارژانتین هێــرش دەکەنە ســەر دوڕگەکانی 
فۆکڵەند لە باشووری ئۆقیانووسی ئەتالنتیک و 
داگیری دەکەن. ئەم دوڕگانە کۆلۆنیی بریتانیا 
بــوون و هەردوو واڵتــی ئارژانتیــن وبریتانیا 

ئیدیعای سەروەریی ئەوانیان دەکرد. 
ئــەم دوڕگانە لە ســاڵی 1769 وە خاکی 
بریتانیا بوون، ئارژانتین دوای ســەربەخۆیی لە 
ئیسپانیا لە ســاڵی 1824 ئیدیعای سەروەری 
دەکات و ساڵی 1829 داگیریان دەکات بەاڵم 
بریتانیایەکان ســاڵی 1833 وەری دەگرنەوە. 
ئــەم دوڕگانە لــە ســاڵی 1982 تەنیا 1800 
کەس حەشــیمەتیان هەبــوو. 8000 مایل لە 
بریتانیــا دوور بوون و 300 مایل لە ئارژانتین. 
تەنیا 80 ســەربازی بریتانیاییان لێ بوو. بەاڵم 
بە هۆی بەندەرەکانییەوە ونزیکی لە ئامریکای 
التیــن و کەناڵــی پاناما، خــاوەن پێگەیەکی 

گرنگی سیاسی و ئابووری بوون. 
لــە ســاڵی 1976وە ئارژانتیــن بوونــی 
ســەربازیی لە باشــووری تولــە و دوڕگەکانی 
ساندوویجی باشوور دەبێـت. حکوومەتی پارتی 
کرێــکاری ئەوکاتی بریتانیــا هیچ هەوڵێک بۆ 
ســڕینەوەی بوونی ســەربازیی ئارژانتین لەو 
شــوێنانە نادات و تەناتەت پەرلمانی بریتانیا تا 
دێسەمبری ساڵی 1978 ئاگای لەم مەسەلەیە 

نابێت. ســاڵی 1981 دەســەاڵت لە ئارژانتین 
دەگۆڕدرێــت و ژێنــراڵ گالتێــری دەبێتــە 
ســەرۆککۆمار. دەســەاڵتی نوێی سەربازی بۆ 
چەندیــن مانگ لە نیۆیۆرک لەگەڵ بریتانیا بۆ 
گەڕاندنەوەی دوڕگەکانی فۆکڵەند بۆ ئارژانتین، 
وتوێــژ دەکەن. بەاڵم لە نــاکاو و لە ڕێکەوتی 
دووی ئاپریلی ســاڵی 1982 ئارژانتینییەکان 
هێرش دەکەنە ســەر ئەم دوڕگانە و داگیریان 
دەکەن. ڕووداوێک کە هیچ کەس لە بریتانیا و 

تەنانەت تاچریش چاوەڕوانیی نەدەکرد. 
ئارژانتینیەکان لە دێسەمبری ساڵی 1981 
دوڕگەکانی جۆرجیای باشــوور داگیر دەکەن، 
بریتانیــا ســکااڵ دەکات و بــەاڵم حکوومەتی 
ئارژانتین دەڵێــت ئێمە ئاگامان لێ نییە. تاچر 
دەڵێــت: »لــە ڕێکەوتی 3ی مانگی مارســی 
1982ی ز، تلێگرامێک لە بۆئینس ئایرســەوە 
لە مــەڕ جموجۆڵی ســەربازیی ئارژانتین پێم 
گەیشت، ئێمە پالنی خۆمان بۆ هەر ئەگەرێک 
ئامــادە کردبوو، بەاڵم ســەرەڕای خەمباری و 
نیگەرانیی مــن، چاوەڕوانی هێرشــێکی وەها 
ئانالیزی  ئاخریــن  نەدەکرد،  سەرانســەریمان 
زانیاریی ئێمە لە ســەر ئارژانتین، چاوەڕوانیی 
وەهــا هێرشــێکی نەدەکرد. لــە 20ی مارچ 
بە ئێمەیــان گوت کە لە باشــووری جۆرجیا 
چەکوچــۆل و . . . جێگیــر کــراوە، ئێمە بە 
ئارژانتینییەکانمان گوت بەاڵم ئەوان دیسانەوە 
حاشــایان لێ کرد. ئێمە هەوڵمان ئەوە بوو لە 
ڕێگــەی وتووێژەوە لەگــەڵ ئارژانتینیەکان بە 

ئەنجامێک بگەین و پێش لە شەڕ بگرین.«
داگیــر کردبوو.  ئارژانتیــن دوڕگەکانــی 
وەزیری بەرگریی بریتانیا، جۆن نۆت هۆشداری 
دەداتە تاچر و دەڵێت ئەگەر ئەو دوڕگانە داگیر 

بکرێن، ناتوانین وەریان بگرینەوە. 
تاچر لە وەاڵمدا دەڵێت: »ئەمە کارەســاتە، 
ئەگــەر ئەوان داگیــری بکەن ئێمــە دەبێت 

وەریان بگرینەوە.«
تاچر خۆی دواتر لە زمانی ڕووســەکانەوە 
دەیگێڕیتەوە کە: »ســۆڤیەتەکان پێیان وا بوو 
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کە لە ئەگــەری داگیرکاریی ئــەو دوڕگانەدا، 
تاچر وەکوو سەرۆکوەزیر و ژنێک، ناوێرێـــت 
شــەڕ بکات، ئەگەریش بریتانیا شــەڕ بکات، 

دەیدۆڕێنێ.«
تاچــر وەکوو ســەرۆکوەزیر لــە دۆخێکی 
ســەختدا بوو، ئەو دەبێت بەرگری لە غرووری 
بریتانیــا بکا. هەروەهــا لە ڕوانگــەی ئەوەوە 
خەڵکی فۆکڵەند وەکوو بەشــێک لــە بریتانیا 
مافی ئەوەیان هەیە لە ئاشــتیدا و چۆنیان پێ 
باشە بژین و ئەم دوڕگانەش لە بواری ئابووری 

و سیاسییەوە خاوەن پێگەیەکی گرنگ بوون.
بۆ خاتوونی ئاســنین زۆر ئەستەم بوو کە 
لە داگیرکەر و دیکتاتۆرێک شکســت بخوات 
و تاچــر دەیگوت ئەم شــەڕە شــەڕی نێوان 

دیکتاتۆری و دێمۆکڕاسییە. 
بەاڵم شەڕ و ئەستاندنەوەی دوڕگەکان زۆر 
ئەســتەم بوو، فۆکلەند 8000 مایل لە بریتانیا 
دوور بوو. هیچ وشــکانییەک بۆ شەڕ لە ئارادا 
نەبــوو. ئارژانتیــن خاوەن هێزی ئاســمانی و 
زەریاییــی بەهێز بوو. باهــۆزی زەریا و دۆخی 
خراپی کەشــوهەوا لەئارادا بــوو. لە پاڕلمان و 
کابینەی حکوومەت ژمارەی ئەو کەسانەی کە 
هیچ هیوایەکیان بــە گەڕانەوەی ئەم دوڕگانە 
نەبــوو، ئێجــگار زۆر بوو. بێجگــە لە خەڵکی 
فۆکڵەند نزیکەی 700 شارۆمەندی بریتانیایی 
لە ئارژانتین بوو. داوای پشتیوانی لە ڕێکخراوی 
نەتــەوە یەکگرتــووەکان و یەکێتیــی ئۆرووپا 
و واڵتانــی بەرژەوندیــی هاوبــەش زۆر دژوار 
بــوو. ئامریکا نەیدەویســت لە نێــوان بریتانیا 
ئارژانتین  ئارژانتیــن یەکیان هەڵبژێرێــت.  و 
هاوپەیمانی ئامریکا لە ســپەڕی دژەکۆمۆنیزم 
واتا دژە کووبا و ســۆڤیەت لە ئامریکای التین 
بوو. هەروەها مەترسیی دەستێوەردانی یەکێتیی 
سۆڤیەتیش لە ئارادا بوو و ئەگەری ئەوە هەبوو 
کــە ئارژانتینییەکان یارمەتیی ســۆڤیەتەکان 

قەبووڵ بکەن. 
تاچر دەڵێت: »من پرسیارم لە فەرماندەری 
هێزە ئاوییەکان، هێنــڕی لیچ کرد و گوتم چ 

بکەیــن؟ هێنڕی گوتی مــن دەتوانم هێزێکی 
تایبــەت لــە ناڤ شــێکێن، ناڤ و کەشــتی 
هێرشبەر و پشتیوانی ڕێک بخەم. ئەو بڕوای وا 
بوو بەم هێزە دەتوانێت دوڕگەکان وەربگرێتەوە. 
تەنیا ئیزنی منی بۆ ئەم کارە دەویست و منیش 

ئیزنم پێ دا.«
تــەواوی هەوڵەکانــی تاچر ئــەوە بوو کە 
ئارژانتینییــەکان بگەڕێنێتەوە بۆ ســەر مێزی 
وتووێژ، بەاڵم ئەوان هیچ باوەڕێکیان بە وتووێژ 

نەبوو. 
تاچر دەڵێت: »ئێمە ســەرەتا دەبوا هەموو 
شتێکمان بکردبایەت تا پێش لە ڕوودانی هەر 
چەشنە کارەساتێک بگرین. تەنیا هیوای ئێمە 
ئامریکایییەکان، دۆســتان و هاوپەیمانەکانمان 
بــوون. ئێمە نامەیەکی خێرامان بۆ ســەرۆک 
کۆمــاری ئەمریکا ڕەیگان نــارد و داوامان لێ 
کرد گوشــار بخاتە ســەر ژێنراڵ گالتێری بۆ 
کشــانەوەی هێزەکانیان. ڕەیــگان داواکەمانی 

قەبووڵ کرد.«
تاچــر بۆ وەرگرتنەوەی ئــەم دوڕگانە دوو 
فاکتەری لە بەردەستدا بوو و پێداگریی لەسەر 
هەردوویان دەکرد: فاکتەرەکانی دیپلۆماسی و 

سەربازی. 
ئەو دەیگێڕیتەوە کە لە ســەرەتای ئاپریل 
ئێمــە بابەتێکی کورتمــاوە و چەندین بابەتی 
بەردەســتدا  لە  دیپلۆماســیمان  درێژخایەنی 
بوو. لــە کورتماوەدا پێویســت بــوو ئێمە لە 
ئەنجومەنی ئاسایشی نەتەوە یەکگرتووەکان لە 
دژی ئارژانتین سەرکەوتن وەدەست بێنین. لە 
درێژماوەدا ئێمە دەمانزانی دەبێت هەوڵەکانمان 
لــە دەرەوەی نەتــەوە یەکگرتــووەکان چــڕ 
کەینەوە. دووهەمین دیپلۆماسیی درێژماوەمان 
ئەوە بوو کە دڵنیا بین زۆرترین پیشــتیوانیی 
هاوپەیمانەکانمان وەدەست بێنین، بە تایبەتی 
ئەمریــکا، ئەندامانــی یەکێتیــی ئۆرووپــا و 
واڵتانــی بەرژوەندیی هاوبــەش و واڵتە گرنگە 

ڕۆژئاواییەکان.«
ئەنجومەنی ئاســایش داوا لــە هەر دوو ال 



دەکات دان بەخۆدا بگرن، واڵمی بریتانیا ئەرێنی 
دەبێت بەاڵم ئارژانتین هیچ واڵمێک ناداتەوە. 

میتــران،  فرانســوا  لەگــەڵ  لــە  تاچــر 
سەرۆککۆماری فەرەنســا پەیوەندی دەگرێت و 
لە نەتەوە یەکگرتووەکان فەرەنســا پشــتیوانی 
لــە بریتانیا دەکات. هەر وەها پەیوەندی لەگەڵ 
شاحسێن، پاشای ئۆردۆن دەگرێت و داوا دەکات 
یارمەتییان بکات بۆ پێشــگرتن لە هەر چەشنە 

ڤێتۆیەکی یەکێتیی سۆڤیەت دژی ئەوان. 
لــە پەرلمانــی بریتانیا، هەندێــک ئەندام 
پەرلمــان داگیرکاریــی ئارژانتیــن دەخەنــە 
ئەســتۆی حکوومەتەکەی تاچر. تاچر دەڵێت: 
»لەم کاتەدا من دەبوایە بەرگریم لە حکوومەت 
بکردایە و لــە هەمان حاڵیشــدا ئەوانم دڵنیا 
بکردبایە کــە وەاڵمێکی شــیاو و کاریگەر بە 

ئارژانتین دەدەین.«
ئەو پێیان دەڵێت: »فۆکڵەند خاکی بریتانیا 
دەمێنێتــەوە، نە داگیــرکاری و نە پەالماردان 
ناتوانێــت ئەمــە بگۆڕدرێـــت. ئەمــە ئەرکی 
حکوومەتــە کــە دوڕگــەکان بگەڕێنێتەوە بۆ 
باوەشــی بریتانیا و بە زوویــی ئەمە دەکەین. 
ئێمە دەمانهەوێت ئارژانتین بگەڕێتەوە بۆ سەر 
مێزی وتووێژ، بەاڵم دڵنیام ئارژانتین بێ شــەڕ 

ئەو دوورگانە بە جێ ناهێڵێت.«
تاچــر ڕێبەرە و دەبێت هیــوا و کۆڵەکەی 
خەڵکەکــەی بێــت، دەبێــت هیوایــان بێت، 
ئیرادەی پۆاڵیینێک بێت کە ئەوان پشــتی پێ 
ببەستن، دەبێت باوەڕی بەو شتەی کە دەیڵێت 
هەبێت تا غرووری خەڵکەکەی نەشکێنێـــت 
و کەرامەتی نەتەوەکەی بپارێزێـــت. ئەو بەم 
وتانــە خۆی وەکــوو ڕێبەرێکــی باوەڕمەندی 
خاوەن ئیرادە کە دەیهەوێت شــکۆی نەتەوە و 

واڵتەکەی بپارێزی دەردەخات. 
گرنگیی ئەم قسانە لێرەدا دەردەکەوێـــت 
کــە لەو کاتــەدا لــە نێوخــۆی بریتانیا هیچ 
هیوایەک بۆ وەرگرتنــەوەی دوڕگەکان نەبوو. 
بەاڵم تاچر هەم هیوای هەبوو و هەمیش باوەڕ. 
کاتێک پیاوەکانــی حکوومەت، یەک لە دوای 

یەک دەســتیان لە کار دەکێشایەوە، ئەو بیری 
لەسەرکەوتن دەکردەوە. 

پیتر کارینگتۆن، وەزیری کاروباری دەرەوە 
لەگــەڵ دوو بەرپرســی بااڵی ئــەم وەزارەتە 
دەســت لە کاردەکێشــنەوە. وەزیری بەرگری 
داوای دەست لە کارکێشــانەوە دەکات، بەاڵم 

تاچر قەبووڵی ناکات. 
تاچر لــەو دۆخە نالەبــارەی کابینەکەیدا 
دەڵێت:« تەنیا شتێک کە پێویستە ئێمە بیری 

لێ بکەینەوە، سەرکەوتنە.«
تاچر فرانســیس پایــم وەکــوو وەزیری 
کاروبــاری دەرەوە دەســت نیشــان دەکات. 
کابینەی شــەڕ پێک دەهێنێت و لە ڕێکەوتی 
6ی ئاپریــل نامە بۆ ڕێبەرانی یەکێتی ئۆرووپا، 
ئامریــکا، ژاپۆن، کەنادا، ئۆســترالیا و نیوزلەند 
دەنێرێت و داوای پشتگیری دژی ئارژانتینیان 
لــێ دەکات کە ئابلۆقەی چەک و چۆل بخەنە 

سەر ئەم واڵتە. 
دۆخەکە بە گشــتی بە قازانجــی بریتانیا 
نەبــوو، لە نەتــەوە یەکگرتــووەکان بۆچوونی 
دژەکۆلۆنیاڵیســتی بەهێــز بــوو و هەروەهــا 
یەکێتیی سۆڤیەت گەمارۆکانی دژی ئارژانتینی 
ڤێتۆ کرد. ئیتالیــا پەیوەندییەکی گەرموگۆڕی 
لە گەڵ ئارژانتین هەبوو. ئیسپانیا پشتیوانی لە 
ئارژانتین دەکرد. ئاڵمانی ڕۆژئاوا پشتیوانیی لە 
بریتانا کرد. یەکێتیی ئۆرووپا ئابلۆقەیەکی یەک 

مانگە دەخەنە سەر ئارژانتین. 
بەاڵم تاچر هەر لە ســەرەتاوە دەیزانی کە 
تەنیا هێزی سەربازی دەتوانێت ئارژانتین ناچار 

بە چۆڵ کردنی دوڕگەکان بکات. 
رێــکارە دیپلۆماتیکــەکان، گوشــارەکانی 
ئامریکا و ئابلۆقەکان نەیانتوانی ئارژانتین ناچار 

بە پاشەکشە بکەن. 
تاچــر لەو دۆخە ئاڵۆزەی نێوخۆی بریتانیا، 
کابینە و پاڕلمان و لەو دۆخە مەترســیدارەی 
دونیای دەرەوەشــدا، بڕیارێــک دەدات کە لە 
ئەگەری ســەرنەکەوتندا، دەتوانێت کارنامەی 
سیاســیی ئــەو بۆ هەمیشــە بنێتــە چاڵ و 

گۆڤارێکی شیکارانەی کۆمەاڵیەتی ـ سیاسییە  ژمارە 57  ساڵی بیست و دووەم  پاییزی 2720 238



239گۆڤارێکی شیکارانەی کۆمەاڵیەتی ـ سیاسییە  ژمارە 57  ساڵی بیست و دووەم  پاییزی 2720

کورســیی ســەرۆکوەزیریش بە جێ بهێڵێت 
و شــکۆ و غرووری نەتەوەکەشــی لە مێژوودا 
بشــکێنێ. بەاڵم ئەو ســوورە لە سەر ئەوەی 
دەیڵێ و ئەنجامــی دەدات، ئەو دەڵێت من بە 
ســۆڤیەتەکانم نیشان دا کە هەم شەڕمان کرد 

و هەمیش سەرکەوتین. 
بریتانیا لە شەڕێکی دوو مانگەدا بە ڕێبەریی 
تاچر شکســت بــە ئارژانتینــەکان دەهێنێت. 
دوڕگەکان وەردەگرنەوە. دوای ئەم شەڕە پێگە و 
جێگەی بریتانیا لە هاوکێشە نێونەتەوەییەکاندا 
دەگۆڕدرێت و ئەو شــکۆیەی تاچر دەیویست 
بۆ بریتانیا دەگەڕێتەوە. دەســەاڵتی سەربازیی 
ئارژانتین شکســت دەخوات و ژێنراڵ گالتێری 
بە هــۆی دۆڕان لە شــەڕدا دەستبەســەر و 

زیندانی دەکرێـت. 
 635 سەربازی ئارژانتینی و 255 سەربازی 
بریتانیایــی دەکوژرێــن. تاچــر بــە پالنێکی 
تۆکمە و هیوا بەســەرکەوتن و ڕیسک کردن، 
هەروەها کەڵکوەرگرتن لــە پەیوەندییەکانی و 
ئەو هێــز و ئیمکاناتەی لە بەردەســتیدا بوو، 
شــەڕەکە دەباتەوە تا ببێتە قارەمانی ئەو کاتی 
بریتانیایییــەکان و خۆشەویســتیی لــە دڵی 

خەڵکەکەیدا زۆرتر بێت. 
پــۆڵ جۆنســۆنی بریتانیایــی، 5 فاکتەر 
وەکوو تایبەتمەندییەکانی ڕێبەری بۆ ڕێبەران 
دەستنیشــان دەکات و دەڵێت هەر ڕێبەرێکی 
دێمۆکڕات دەتوانێت هەڵگری ســێ یان چوار 

خاڵ لەم تایبەتمەندییانە بێت:
1 ئایدیا و باوەڕ

2 ئیرادە
3 پێداگری

4 تواناییی پەیوەندی
5 گەورەییی ڕۆح

لێرەدا شــیکاریی ئەم تایبەتمەندییانە ناکەین 
بەاڵم بە ئانالیزی هەڵسوکەوتی مارگارێت تاچر 
بۆمان دەردەکەوێـت کە تاچر چ لە سیاسەتی 
نێوخۆیــی و بووژاندنەوەی ئابــووری و. . .  چ 
لــە سیاســەتی دەرەوە لە شــەڕی فۆکڵەند و 

ئایدیای  هــەم  ســۆڤیەت،  بەرەنگاربوونەوەی 
هەبوو و هەمیش باوەڕی بەو ئایدیایانە هەبوو. 
ئــەو خاوەن ئیــرادە بوو، ســۆڤیەتیەکان 
نازناوی خاتوونی ئاسنینان لێ نابوو و هەروەها 
لە شــەڕیش ســەلماندی کە ئــەو ڕێبەرێکی 
خــاوەن ئیرادەیە. تا ئەو ڕۆژەی ســەرۆکوەزیر 
بوو لە ســەر بۆچوونەکانی پێداگر بوو، لە شەڕ 
وێڕای هەموو دژبەرە ناوخۆیی و دەرەکییەکان 
ئەو پێداگر بوو لەسەر ئەستاندنەوەی فۆکڵەند 

لە ئارژانتینییەکان. 
ئــەو لە ڕێگــەی هەڵســوکەوت، ئیرادە و 
باوەڕەکانییەوە، پەیوەندییەکی بەهێزی لەگەڵ 

خەڵک و جیهانی دەرەوە دروست کرد. 
ئەو کاتێک ڕۆیشتە پاڕلمان، ڕێژەیەکی زۆر 
کــەم ژنی ئەندام پاڕلمــان هەبوون و تەنانەت 
سەردەمانێک لە پاڕلمان باو بوو کە دەیانگوت 

»ژنان خۆش نەهاتن بۆ ئێرە«. 
ئەو گشــت ئەم بەربەســتانەی تێپەڕاند و 
سەلماندی کە لە جەهەندەمی پیاوساالرییشدا، 
ژنێــک دەتوانێــت بااڵترین پێگەی سیاســی 
وەدەســت بێنیــت و تەنانەت ببێتــە هێرۆ و 
قارەمانێکی نەک نەتەوەیی بەڵکوو جیهانییش. 

سەرچاوەکان

“Heroes: What Great Statesmen Have to Teach Us” 
- Paul Johnson
“The heroic trinity who tamed the bear: Reagan, 
Thatcher and John pa. ” Paul Johnson
Margarert Thatcher’s Revolution – Edited by Sub-
roto Roy
Margaret Thatcher – The downing years 
- https://www. history. com/news/-۱٠things-you-
may-not-know-about-margaret-thatcher
- https://www. history. com/news/margaret-thatch-
er-falklands-war
- https://www. magzter. com/article/Education/All-
About-History/Hero-Or-Villian-Margaret-Thatcher
- https://www. bbc. com/persi an/world//۱۲/۲٠۱۲ 
۱۲۱۲۲۸_l٠۳_falkland_thatcher
-h ttps://jangaavaran. ir/%D۸ %AC%D%۸٩%٦D 
A%AF-%D%۸۱%٩D%۸A%۷ D۸٩%٤ %DA%A٩ 
%D%۸٩% ٤ D٩ %D%۸AF/
- 



شتێکی ڕوون و ئاشکرایە لە بزووتنەوە فێمێنیستیەکاندا بە گشتی پیاوەکان دەوری 
کارا و شوێندانەریان هەبووە و کەم نین ئەو پیاوە مەزنانەی کوردیش کە لەدژی 

چەوساندنەوە و ژێردەستەییی ژنان وەستاون و بەرەنگاری ئەو ستەمە بوونەتەوە کە لە 
ژن کراوە و دەکرێ. سەردەمێک کە هێشتا تەنانەت ناوی بزووتنەوەی فێمێنیسم بۆ 
واڵتی ئێمە نامۆ بوو، گەورەشاعیرانی کوردی وەک مامۆستا قانع بە چەکی پێنووسیان 
لەو نایەکسانی و هەاڵواردنەی نێوان ژن و پیاو ڕاساون و لە بەرهەمەکانیاندا بەرەوڕووی 

ئەو ستەمە بوونەتەوە کە لە ژن دەکرێ.

فێمێنیسم یان دژایەتیکردنی پیاو     

ئالینڕۆژهەاڵت
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زۆر جــار ئەگەر ســەرنج بدەینە کۆمەڵگا و 
دەوروبەرمان، جا چ لە نێو چینی خوێندەوار 
و بڕێجــار کــەم خوێندەواریش، تووشــی 
کەســانێک دەبین کە بە نێوی فێمێنیسم 
فێمێنیســتی،  بزووتنەوی  کەوتنەگــەڵ  و 
دژی پیــاو و ڕەگــەزی نێر دەوەســتنەوە 
و ڕەگــەزی نێر بــە تاوانباری ســەرەکیی 
چەوسانەوە و ژێردەستەییی خۆیان دەزانن 
و بەمجــۆرە بەرەیەکــی پــەرش و باڵو و 
بێســەروبەرە و تەواو دژی پیاو بەدیهاتووە 
کە هیچ بنەمایەکی زانســتیی لەپشت نییە 
و هەڵبــەت کاریگەریی نەرێنیی لە ســەر 
بزوتنەوەی فێمێنیستیی ڕۆژهەاڵت داناوە و 
ئەگەر ڕوونکردنەوەی لەســەر نەکرێ پەک 
بــە ڕەوتی تازەپێڕەوکەبووی فێمێنیســمی 

کوردی دەخا.
بە داخەوە لە کوردەوارییش لەو سااڵنەی 
دواییدا ئەو بابەتە تۆختر بووەتەوە و زۆرێک 
لەو ژنانەی لە ڕەوشــی خۆیان لە کۆمەڵگادا 
ناڕازیــن، ڕوو دەکەنە ئەو هەڵســوکەوتە و 
خەریکە پرسی ســەرەکی کاڵ دەبێتەوە و 

پشتگوێ دەخرێ.
 لەحاڵێکــدا ئەو بابەتە ئاشــکرا و ڕوونە 
کە کێشــەی ژن لە واڵتی ئێمە پیاو نییە و 
بەڵکوو ئەوە دیاردەی هەاڵواردنی ڕەگەزی و 
پیاوساالرییە بە ڕەهەندی جۆربەجۆریەوە کە 
نووکەڕمبی نەک هەر ڕووی لە ژنە، بەڵکوو ژن 
و پیاو و خێزان بەگشتی دەپێکێ. بێگومان 
ئەو دیاردە نەگریســە، ئەگەر بەردەوام بێ و 
خەسارناسی و لێکۆڵینەوەی لەسەر نەکرێ 
و بۆ چارەسەرکردنی لە بناغەوە و بە شێوەی 
زانســتییانە هەنگاو هەڵنەگیرێ، نەک هەر 
کۆمەڵگای لێ دەرباز نابێ، بێگومان نەوەی 
دواڕۆژیش بە هەمان شێوەی ڕابردوو، دەبنە 

قوربانیی ئەو دۆخە ناحەز و ماڵوێرانکەرە.
شــکی تێدا نییە کە کۆمەڵگای کوردی 
دیارە  بــەاڵم  پیاوســاالرە  کۆمەڵگایەکــی 
کەلتووری سەقەت و نەریتە ژەنگاوییەکان و 

خڵتەی فکری خێاڵیەتی، ئەو بااڵدەستییەیان 
ڕادەســتی پیاو کردووە و ناکرێ لەونێوەدا 

هەر پیاو تۆمەتبار بکرێ.
شــتێکی ڕوون و ئاشکرایە لە بزووتنەوە 
فێمێنیستیەکاندا بە گشتی پیاوەکان دەوری 
کارا و شــوێندانەریان هەبــووە و کەم نین 
ئــەو پیاوە مەزنانــەی کوردیش کە لەدژی 
چەوساندنەوە و ژێردەستەییی ژنان وەستاون 
و بەرەنگاری ئەو ســتەمە بوونەتەوە کە لە 
ژن کراوە و دەکرێ. سەردەمێک کە هێشتا 
تەنانــەت ناوی بزووتنەوەی فێمێنیســم بۆ 
واڵتی ئێمە نامۆ بوو، گەورەشاعیرانی کوردی 
وەک مامۆستا قانع بە چەکی پێنووسیان لەو 
نایەکســانی و هەاڵواردنەی نێوان ژن و پیاو 
ڕاساون و لە بەرهەمەکانیاندا بەرەوڕووی ئەو 

ستەمە بوونەتەوە کە لە ژن دەکرێ.
 مامۆستا هێمن پێی ستەم وغەدرە ژن 
بەس تەنیا لە ســوچی ماڵ دانیشێ، تەشی 
بڕێســێ و لــە دژی بێبەشــکردنی ژن لە 
خوێندن و زانست و بەشداری لە کۆمەڵگادا 
دەوەســتێ و ئاوات و خولیای پێشکەوتن و 

گەشەی ژنی کورد مێشکی دەتەنێ.
پڕوســکی  و  ئێســک  جــار  زۆر 
فەرامۆشکراوی ئەو ژنانەی لە ئاگری نەریتی 
بــاب و باپیرانیانــدا بوونــە خۆڵەمێش، بە 
بالۆرەی گریان و شینگێڕیی شیعری شێرکۆ 
لە خــەوی مەرگ ڕاچەنیون. شــێرکۆ ئەو 
پیاوەیــە چرای شــیعری هەڵدەگرێ و ڕوو 
دەکاتە ئەو کۆاڵنــە تاریکانەی بای خوداش 
نایانگرێتەوە و تەنها مێ بە ژانەکانیان ئەزانێ. 
ئیمپراتۆری شیعری جیهان لە بەشی زۆری 
دیوانە شــیعرییەکانیدا لە ڕێــی لزگەکانی 
ملوانکەی شــیعریەوە دەنک دەنک دەچێتە 
قواڵییــی خەمی ژنانی واڵت و بە نمەنمەی 
فرمێسکی چاوانی، ژانەکانیان دەنووسێتەوه.

ئــەو پیــاوە بوێرانەش جێــی ڕێزن کە 
شەق لە قاقای ڕەشــی مێشکە بۆگەنەکان 
هەڵــدەدەن و لــە واڵمــی بــێ ڕێــزی و 



سوکایەتی به جلوبەرگی ژنانی واڵتەکەیان، 
بە شــانازییەوە جلوبەرگەکە دەکەنە بەریان 
و دێنە پێش ئەو چاوانەی تانەی گەمژەیی، 
ســاڵەهایە بــەری ڕووناکیی ئــاوەزی لێ 
گرتوون و سوکایەتی بە جلوبەرگی دایک و 

خوشکەکانیان دەکەن.
 دیــارە پیاوســاالری وەک لوویەکــی 
شێرپەنجە وایە کە ئەگەر چارەسەر نەکرێ 
هەمــوو خانەکانــی کۆمەڵــگا دەخاتە ژێر 
کاریگەریی خۆیەوە و هەرەس بە پێشکەوت 
و تەنانەت بزووتنەوەکان دێنێ. حاشا کردن 
لەمافی ژن وەک گرینگترین چینی کۆمەڵگا 

بەرەو هەڵدێر بردنی کۆمەڵگایە.
 لەباربردنی پتانســیەل و توانستی ئەو 
چینەی سەلماندویەتی دەتوانێ لووتکەکانی 
زانســت و هونەر و ئەدەبیــات بگرێتەوە و 
تەنانەت چەک لەشــان کا و سەرکەوتووانە 
شەڕی دوژمنانی گەل ونیشتمان بکا، نەک 
هەر هەڵەیــە، بەڵکوو خەیانەتێکی پاســاو 

هەڵنەگرە لە حاند نیشتمان.
مخابن واڵتی ئێمە هێشــتاش لە بواری 
ئامار و ڕێــژەی خۆکوژیی تونــد وتیژانە و 
ژن کوژیدا لــە پلەکانی یەکەمی جیهاندایە 
.هێشــتاش ژن بۆ کوژاندنــەوەی خوێن و 
مەسڵەت دەدرێ و ژن بەژن و گەورەبەچوکی 

پێدەکرێ و حیسابی مرۆڤێکی بۆ ناکرێ.
 لــە ڕاســتیدا هیــچ نێرینەیــەک کە 
دێتە ســەر دونیا، نــە دژی ژنە و نە جێنی 
دژەژنی پێیە و نە بە چەکی پیاوســاالریی و 
چەوســاندنەوەی ژن تەیارە. ئەو منداڵە هەر 
لە ســەرەتاوە وانەی ژیان و هەڵســوکەوتی 
لــە خێــزان و کۆمەڵــگا وەردەگــرێ. بە 
جاران هەمــوو دیتوومانە پێش باوک، ئەوە 
دایکەکانن پاروو لە زاری کچەکە دەگێڕنەوه 
بــۆ کۆڕەکە، چون نێرینەیە. دایک ڕێزگرتن 
لە برا فێری کچ دەکا بەاڵم پێچەوانەکەی نا، 
خوشک دەبێ پرس بە برا بکا بۆ هەڵبژاردنی 
هاوسەر و هاوبەشی ژیانی بەاڵم برا پێویست 

نییە پرس بە خوشکی بکا. خوشک دڵداری 
بکا، برا و باب پێی ســەرنەوی دەبن، بەاڵم 
کوڕەکە بۆی هەیە دڵداری بکا و لێی عەیب 
نییە. لــە پەیوەندیی سێکســیدا ئەتک بە 
ژن دەکرێ بە پیاو نا. ژن نامووســی پیاوە، 
موڵکی پیــاوە، بەاڵم پیاو موڵکی خۆیەتی و 
نامووســی کەس نییە. ژن زەعیفەیە پیاو نا. 
بێگومان تا کاتێک ئەوانە یاســای نەنوسراوە 
و کەلتووری کۆمەڵگا بن، ژن و ڕەگەزی مێ 
زەعیفەی لێ سازدەبێ و بەڕاستیش زەعیفە.
بوونی ئەندامی نێرینــه لەپیاودا بووەتە 
هۆی ئەوەی ژن هەست بە نوقسانی بکا لەبەر 
نەبوونی ئەو ئەندامە، چون نەریت ئەوەی لە 
مێشکی ئاخنیوە کە ئەندامی نێرینە هێمای 
ئــاوەز و هێزمەندیە تا ئــەو جێگەی جگە 
لە بااڵدەســت بوونی لە سێکس و زاوزێ و 
خســتنەوەی تۆرەمە و ڕاگرتنی وەجاخدا، 
ڕێی بردووەتــە ئەدەبیاتی زارەکیشــەوە و 
لەوێشدا بااڵدەستیی بۆ پیاو بەدیاری دێنێ 
و چەکێکە بۆ جوێندان و تەنانەت دایک لە 
ئەندامــی نێرینەی برا و باب و کوڕەکەی بۆ 

جوێندان کەڵک وەردەگرێ.
بــەاڵم بوونی ئەندامی مێیینە شــەرمە 
و هۆی شــەرمەزارییە. ژن خەتەنە دەکرێ 
لە بەر ئەوەی مافی چێژ بردن لە ســێکس 
و پەیوەندیــی ژن و مێردایەتیی نییە وپێی 
ســەرنەوی دەبێ. بوونــی ئەندامی مێیینە 
شەرمە و هۆی شەرمەزارییە و بە شەرمیش 
نــاوی دەهێنــرێ و تەنانــەت جلوبەرگی 
ژێرەوەشــی شــەرمە دیار بــێ و دەبێ لە 
چــاوان ون کرێ. ژن بۆ پەســن دانەوەی 
ئازایەتییەکانی و داوێنپاکییەکەی، خۆی بە 
نێوی پیاو دەڕازێنێتەوە و بە شانازیەوە دەڵێ 

وەک پیاو وایە و زۆر مەردە.
بەاڵم کێ ئــەو ڕێبازە بــەردەوام دەکا 
و کــێ ئەو کەلتــوور و نەریتە ســەقەتانە 
بەرهــەم دێنێتــەوە؟ پیاو یــا ژن خۆی؟ 
تاوانبارن، بێ شــک  ئەگــەر هەردووکیان 
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تاوانی ژن لــە پەروەردەکردنــی زەعیفە و 
کۆمەڵگای نێرســاالردا ئەگەر قورستر نەبێ 
ســووکتر نییە. بــۆ یەکــەم و گەورەترین 
هەنگاو، ئەگــەر دایکانــی واڵت، دادوەرانە 
ســۆز و خۆشەوێســتی و ژیانی ئینسانی لە 
نێو کــوڕ و کچەکانیانا دابەش کەن، ئەگەر 
وەک دوو مرۆڤی یەکســان تەماشــای کوڕ 
و کچەکەیــان بکەن و ئەگەر بەگشــتی لە 
چوارچێــوەی ئیمپراتۆریەتــی دایکایەتی و 
بێگومان  پەروەردەدا، دادوەرانە بجووڵێنەوە، 
دوونیایەکی گەلێک تەندروست و ساغتر بۆ 
هەردوو ڕەگەز دەخەمڵێنن کە لەوێدا هیچ 
پێویستییەک بە بزووتنەوەی فێمێنیستی و 
شــیر و تیخ ســوونی ژن و پیاو لە یەکتر 
نییــە و بنەماڵە کە جێــی حەوانەوەی ڕۆح 
و ئارامیــی مرۆڤەکانــە، نابێتــە دۆزەخێک 
لەبــاری دەروونییەوە  ئەندامەکانــی،  کــە 

ناجێگیــرن و لەجیاتی بەســتێنێکی پڕ لە 
ســۆز و خۆشەویستییان بۆ دەخەمڵێنن کە 

بەختەوەریی تێدا مسۆگەر دەبێ.
 بۆ دوا وتە، فێمێنیسم لە بنەڕەتدا نە لە 
دژی پیاوە و نە بە دوای لێکهەڵوەشانەوەی 
خێزانەوەیە و ئامانجی سەرەکیی فێمێنیسم، 
جۆرەکانــی  هەمــوو  بەرەنگاربوونــەوەی 
هەاڵواردن و نایەکســانی و خەبات لە پێناو 
هاتنــە دی مافە ئینســانییەکانی ئافرەتانە، 
بەاڵم لەبەر ئەوەی داڕشتە کۆمەاڵیەتییەکانی 
زاڵ بەســەر کۆمەڵگا ئینسانییەکاندا، لە ژێر 
زاڵیەتیی پیاودا و پیاوساالرانه پێناسە کراون، 
فێمێنیســم ناچار بە خەباتێکە بۆ گۆڕینی 
ئەو داڕشــته نەخۆشــانه و ئاراستە کردنی 
پێناســەیەکی نوێ و ئینسانی، بە جۆرێک 
کە ژنیش وەک مرۆڤێکی یەکســان لەگەڵ 

پیاو خۆی تێدا ببینێتەوە.



 ئەم وتارە هەوڵی ئەوە ئەدا کە باروودۆخی ژنانی کورد و جیهان و 
هەروەها بە پێی نزیکایەتیی جوگرافیاییی ژنانی کورد لەگەڵ ژنانی ئێرانی 
هەلومەرجی ژنانی ئێرانی بخاتە بەر باس و لە الیەکی دیکەوە پەیوەندیی 
خەباتی ژنانی کورد لەگەڵ یەک سەدە بزووتنەوەی نەتەوەیی کورددا 

بەتایبەت لە ڕۆژهەاڵت بنرخێنێ.

فێمێنیسم و ناسیۆنالیسم؛ 
لێکتێگەیشتنی دووقۆڵی

زانیارسنە
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»خۆکوژیــی کچێکی تەمەن 12 ســااڵن 
لە ئیالم«، »ژنێکی تەمەن 31 ســااڵن لە 
شاری سنە بەدەست دوو براکەی کوژرا«، 
»کوشــتنی کچێکی 18 سااڵنی مەریوانی 
»کچێکی  بنەماڵەکەیــەوە«،  الیــەن  لــە 
دیواندەرەیی بە هۆی گوشــاری بنەماڵەوە 
کۆتاییی بــە ژیانی خۆی هێنــا« ئەمە و 
دەیان مانشــێتی لەم جۆرە شــایەتحاڵی 
بارودۆخی ژنان لە ڕۆژهەاڵتی کوردستانن 
کە لەم ســەدەی بیســت و یەکەمەدا لە 
کاتێکدا لە هێندێک واڵتی دێموکڕاتیکی 
ڕۆژئاوایی تا ڕادەیــەک مافەکانیان دابین 
کــراوە و ئیــدی ژنان نــەک دڵەڕاوکێی 
سەرەتاییترین مافی ژیان و ترسی کوشتن 
و بڕینان نییە، بەڵکوو هەوڵ بۆ یەکســانی 
و بەرانبــەری لە زۆربەی بوارەکاندا ئەدەن 
و نموونەشیان زۆرە کە توانیویانە لە بواری 
سیاســەت، ئابــووری و ... ڕۆڵی بەرچاو و 
چاالکانەیــان ببێت. ئەتوانین وا بڵێین کە 
ئەمڕۆ چاالکیی ژنان و ژنانی فێمێنیست، 
کەوتووەتــە قۆناغێکی دیکــەوە بەاڵم ئەم 
بەرەوپێشــچوونە لــە بەشــێکی دیکەی 
دونیا وەک واڵتانی ئاســیایی، ئەفریقایی و 
ئەمریکای التین، بەم شــێوەیە نییە. بۆیە 
پێم وایە ناتوانین کێشە و گرفتەکانی ژنان 
لە یەک کانتێکستدا بخوێنینەوە و جۆری 
کێشــەکان جیاوازن. بۆ نموونە کێشــەی 
خەتەنەی ژنان لە واڵت تا واڵت و نەتەوە 
بە نەتــەوە جیاوازە و ئــەم حاڵەتە لە ناو 

هەموو نەتەوە و ئایینەکاندا نییە. 
کورد وەک ئەوەی »دێشــنێر« دەڵێت 
نەتەوەیەکــی بــێ دەوڵەتە کە تا ئێســتا 
نەتوانیوە کیانێکی ســەربەخۆی هەبێت و 
هێشــتا خەریکە خەباتی بۆ ئەکات، بەاڵم 
ســەرەڕای ئەمانەش زۆرن ئەو ژنانەی لە 
پەنای خەبات بۆ یەکســانی، ژیانی خۆیان 
بۆ ڕزگاریــی نەتەوەیی تەرخان کردووە و 
ناویان لە مێژوودا تۆمار بووە. بزووتنەوەی 

نەتەوەییی کورد هێندێک ئەزموونی چاک 
و خراپی لە ڕووبەڕووبوونەوە لەگەڵ پرسی 
ژناندا هەبــووە. چاالکانی بواری ژنان و بە 
تایبەت فێمێنیستە کوردەکانیش ڕەخنەی 
توندیان لە کارنامەی بزووتنەوەی کوردی 
و شێوازی داڕشتنی پیاوساالرانەی هەیە و 
پێچەوانەکەشی بەرەی نەتەوەیی، هێندێک 
ڕەخنەیان لە هەڵسوکەوتی چاالکانی ژنان 
هەیە. ئێستا پرســی سەرەکی ئەوەیە ئەم 
دووجەمســەرییەی  و  ڕووبەڕووبوونــەوە 
نەتەوەخــوازی و فێمێنیســم لە قازانجی 
کێیە و ئایا یەکڕێزیی ئەم دوو بزووتنەوەیە 
ئەتوانــێ مافەکانــی هەردووال مســۆگەر 
بــکات؟ دوو بزووتنەوەیەک کە لە الیەک 
ئازادیی ژنان ئەتوانێ پوتانســیەلی نیوەی 
کۆمەڵگا بۆ خەباتی نەتەوەیی ئاوەاڵ بکات 
و لــە الیەکی دیکەشــەوە ســەرکەوتنی 
بزووتنــەوەی نەتەوەیــی دێموکڕاتیکیش 
مەشرووعی  دەســەاڵتێکی  وەک  دەتوانێ 
سیاسی و یاســاتەوەر دۆخی ژنان بگۆڕی 
و ئاســتەنگەکانی بەردەم چاالکییەکانیان 

کەمتر بکاتەوە.
 ئــەم وتــارە هەوڵــی ئەوە ئــەدا کە 
باروودۆخی ژنانی کورد و جیهان و هەروەها 
بــە پێی نزیکایەتیــی جوگرافیاییی ژنانی 
کــورد لەگەڵ ژنانی ئێرانــی هەلومەرجی 
ژنانــی ئێرانی بخاتە بەر باس و لە الیەکی 
دیکــەوە پەیوەندیی خەباتــی ژنانی کورد 
لەگەڵ یەک سەدە بزووتنەوەی نەتەوەیی 
کورددا بەتایبەت لە ڕۆژهەاڵت بنرخێنێ.

دۆخیژنانلەمێژوویجیهاندا
ڕەنگە ئەم وتەیــەی »مارکس« کە دەڵێت 
بۆ  »کەڵەکەبوونی سامان« یەکەم هەنگاوە 
داگیرکاریی مرۆڤ و دەســڕاگرتن بەسەر 
سەرجەم وزە و سامانەکان و ڕێگەیەکە بۆ 
چەوســاندنەوەی مرۆڤ بە دەستی مرۆڤ 
و هەروەها ســەرەتایەکە بۆ دروستکردنی 



کۆمەڵگای چینایەتی.
 ڕۆڵــی ئابــووری لە ڕاگرتنــی هێز و 
بااڵنس لە هەموو بوارەکاندا لە کۆمەڵگەدا 
بەرچــاوە. هــەر وەک دەگوتــرێ ژنــان 
چەنــدە لە باری ئابووریدا بەشــدار بن لە 
بڕیارەکانیشدا بەشدارن. بۆیە مرۆڤ هەوڵ 
بۆ وەدەســختنی دەسەاڵت و داسەپاندنی 
ئەو دەســەاڵتە بەســەر هەموو بوونەوەر 
و ســەرجەم سامان و ســەرمایەی گۆی 
زەوینــدا ئەدات. بێگومــان ژنانیش وەک 
بەشێکی کاریگەر لە کۆمەڵگا، بەسەرهاتی 
تراژێدیای داگیرکاری و چەوســاندنەوە و 
بەکۆیلەکردنیان وەک نیوەی کۆمەڵگا، بە 
درێژاییــی مێژوو لە ئــارادا بووە؛ واتە لەم 
ســۆنگەیەوە مێژوو لە هەموو چاخەکاندا 
پــڕە لەم کاولــکاری و یەخســیرکردنە و 
بێگومان ســێ چینی منداڵ، بەسااڵچوو و 
هەروەتر ژنان بەتایبەت لە کاتی شــەڕ و 
ملمالنێکانــدا زەرەمەند و یەکەم قوربانیی 
زێدەخوازیــی مرۆڤی بااڵدەســت بوون و 
لەم ڕووەوە کۆیلەکردنــی ژنان گرینگیی 

ئەوتۆی هەیە. 
»ئیولیــن ڕید« یەکێ لــە بیرمەندانی 
فێمێنیست کە لێکۆڵینەوەی زۆری لەسەر 
بنەما مێژوویی و کۆمەاڵیەتییەکانی ستەم 
بەرانبــەر بە ژن  کردووە لــەو باوەڕەدایە 
کە لە چاخێکی دێریندا، ســەردەمێک کە 
ژن ســاالری بووە، ژنان ڕۆڵی سەرەکییان 
لە بەرهەمهێنان و بەڕێوەبردنی کۆمەڵگادا 
گێــراوە کە دواتــر بە هــۆی پێکهێنانی 
کەســەکی،  خاوندارێیتیــی  بنەماڵــە، 
ســەرهەڵدانی بنەماڵــەی ناوەنــد تەوەر، 
ســتراکتۆری کۆمەڵگا تووشی گۆڕان بووە 
و ژنان لە گۆڕەپانی ئابووری و کۆمەاڵیەتی 

وەال نراون.) ڕید، اولین،1383.صفحه 5(
بواری فێمێنیستی بەردەوام  چاالکانی 
ڕەخنە لە دابەشکردنی کار و ئاستەنگەکانی 
بــەردەم ســەربەخۆییی ئابووریی ژنان چ 

لــە ســەردەمی هاوچــەرخ و تەنانەت چ 
پێش مۆدێڕنیشــدا دەگــرن و پێیان وایە 
دابەشــکردنی پیشــە بە پێــی تواناییی 
جێندەری، هەوڵێکــی دیکە بووە لە پێناو 
چەوســاندنەوەی ژنان. ئەگەر چی ئێستا 
بەشــێک لە ژنان لە زۆر بوار و پیشــەدا 
هەلی کاریان بۆ ڕەخســاوە، بەشێکیان تا 
ڕادەیەک ســەربەخۆییی ئابوورییان هەیە، 
بەاڵم هێشتا هەر توندوتیژی لە کۆمەڵگادا 
هەیە و هێشتا دابونەریتە کۆنەکان بەسەر 
ژیانی نوێدا زاڵن و ئەم ڕاستییانە ئەوە دەر 
دەخەن کە کار کردن لەسەر بیر و باوەڕی 
کۆمەڵگا بە نیســبەت ژنەوە وەک مرۆڤ 
نەک جنسێکی الواز، گرینگترە لە هەموو 

هەوڵێک.
ژنــان  چاالکییانــەی  هەمــوو  بــەو 
لەســەردەمی نوێدا، نە گۆڕینی شــێوازی 
ژیان، نە بەشــداریی ئابووری و دەسەاڵتی 
ئابــووری، نەیانتوانــی شــێوە ڕوانینــی 
سەقەتی پیاوساالری نێو کۆمەڵگا بگۆڕن و 
ئامرازەکانی نوێی سەردەمی مۆدێڕنیتەش 
بە ڕێکاری نوێ و شێوازی نوێوە لە خزمەت 
کۆیلەتیی ژناندا بــوون، بۆیە دەربازبوونی 
ژنان لە هەاڵواردنی ڕەگەزی شۆڕشــێکی 
هزریی پێویستە و بردنەسەرەوەی ئاستی 
خوێندنی ژنان و گۆڕینی پارادایمی فیکری، 
هــەم لە الیــەن ژنانەوە کــە جێندەرەی 
دووهــەم نین و هەم کاریگەریی لەســەر 
پیاوان، لەڕێگــەی پەیوەندیی بەردەوام و 
لێک تێگەیشتن، نەک خۆ خستنە ناو دوو 
بەرەی لێکدژی ژن و پیاو، مسۆگەر ئەبێت. 
بڕێجار بە شــێوازی مەدەنی ئیمکانی ئەوە 
هەیە کە لە ڕێگەی گوشــار خستنەسەر 
بنکەکانی دەسەاڵت و هەروەها سیستەمی 
پەروەردەوە )وەک زۆر واڵتی پێشــکەوتوو 
کــە تاڕادەیەک ســەرکەوتوو بوون(، هەر 
لە قوتابخانەوە فێری چۆن هەڵسووکەوت 
کردنــی دوو جێنــدەری جیــاواز لەگەڵ 
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یەکــدی و پرۆڤەکردنــی ئــەو پارادایمە 
فیکرییه بین کە لە واقێعدا مرۆڤ دابەش 
ناکرێتە ســەر دوو باڵی ژێر دەست و بااڵ 
دەست و ئێمە تەنها لەگەڵ یەک جێندەردا 
ڕووبەڕووین ئەویش مرۆڤێکە بە سەرجەم 
خەسڵەتەکانییەوە و ئەگەر جیاوازییەکیش 
هەیە تەنها لە ڕووی جەستەیییە و ئەگینا 
توانایییەکان بەرانبەرن. سەرەڕای ئەمەش 
و لەباســی پەروەدەدا ئەگــەر گەڕین بۆ 
بەرانبــەری ژنــان و پیاوان لەســەرجەم 
بوارەکاندا و نەهێشتنی هەاڵواردن و ماف 
و دەرفەتی بەرانبەر، ژنان پێویســتیان بە 
خەباتێکــی بەرفراونی سیاســی-مەدەنی 
بــۆ مســۆگەرکردنی ســەرجەم مــاف و 

داخوازییەکانیاندا هەیە.
بێگومــان باســی ژنــان لــە واڵتــە 
دێموکڕاتیکەکانیشــدا هێشــتا چارەسەر 
نەکــراوە و نایەکســانی و نادادپەروەریی 
هەیە، تەنانــەت لە واڵتێکی وەک فینالند 
کــە ســەرۆکوەزیران و چەنــد وەزیری 
لە ژنــان پێکهاتووە، ناتوانیــن بڵێین کە 
هەاڵواردنی ڕەگەزی سەدا سەد بنبڕ بووە؛ 
گۆڕینی سیمای سیاسی ناتوانێ کولتووری 
هــەاڵواردن بەرانبــەر بە ژنــان بگوڕێ و 
هێشــتا ژنان بۆ گۆڕانکاریــی بنەڕەتی و 
چاالکی  مافەکانیــان،  دەســتەبەرکردنی 

ئەکەن.
 بە پێــی لێکۆڵینەوەی بانکی جیهانی 
ســەبارەت بــە یەکســانیی مافــی ژن و 
پیــاو لــە 187 واڵتدا، تەنهــا 6 واڵت بە 
شــێوەی یاســایی، مافی بەرانبەر بۆ ژنان 
دابین ئەکەن. ســوید، دانماراک، فەڕانسە، 
بێلژیک، لێتۆنی و لۆکزامبۆرگ، توانیویانە 
یاســا بکەنە زامنی پاراستنی مافی ژنان و 
سەرکەوتوو بن. لەم لێکۆڵینەوەیەدا باسی 
ئابووری و ڕێژەی بڕیاردانی ژنان لەســەر 
پیشە و چاالکییەکانیان لەبەرچاو گیراوە. 
پێورگەلێــک وەک ئەوەی ژنان چەندە لە 

سەر شوێنی ژیانیان بڕیارەدەرن یان ئایا لە 
شــوێنی کار و چاالکییەکانیاندا یاسایەک 
دژ بە ئازاری جنســی لەبەر چاو گیراوە؟ 
ئەگەرچی ئەم پێوەرانــە بۆ ژنان لە واڵتە 
دواکەوتووەکان کە هێشتا لە سەرتاییترن 
مافەکانیــان بێ بەشــن چ بگاتــە ئەوەی 
کــە بتوانن لە باری ئابووری، سیاســی و 
کولتــووری چاالک بن، مســۆگەر نەبووە. 
بــۆ نموونە لەم لێکۆڵینەوەیــەدا ئێران لە 
ڕیزبەنــدی دوایین واڵتانــدا کە زۆرترین 
هەاڵواردنــی ڕەگەزیی تێدایــە، ناوبراوە.) 

سەرچاوە، دۆیچەوێلێ(
کەڵکەڵە و کێشمەکێشی ژنان لە واڵتە 
پێشــکەوتوو و دواکەوتووەکانــی جیهان 
ناکــرێ وەک یــەک لەبەرچــاو بگرین. 
لە واڵتە پێشــکەوتووەکاندا بــە پێی ئەو 
هەنگاوانەی بۆ دێموکڕاسیەت و یەکسانی 
دراوە، دیارە هەلومەرجی ژنان چەندین پلە 
لە ژنانی واڵتانــی نادێموکڕات لەبەرەوەن؛ 
واڵتە پێشــکەوتووەکان کە ژنان زۆرتر لە 
بوارەکانی ئابووری، سیاســی و کولتووری، 
بەشداری دراون، ژنان بۆ یەکسانی لە پلە 
و پایەی سیاســی و بەشــداری لە پرۆژە 
سیاسییەکان، باری ئابووری، یەکسانی لە 
مووچەی لەگەڵ پیاوان و لە ڕووی کولتوور 
و زانســتەوە، هەوڵ بۆ کاندیداتۆریی ژنان 
بــۆ پلە زانســتییەکان و هەلــی بەرانبەر 
بۆ وەرگرتنی کورســیی زانستگاکان و ... 
ئەدەن، ئەگەرچی بەمانەشەوە هێشتا ژنانی 
ڕۆژئاوا زۆریان ماوە بە مافە ڕەواکانی خۆیان 
بگەن. لە الیەکی دیکەوە گرفتەکانی ژنان 
لە واڵتــە دواکەوتــوو و نادێموکڕاتەکاندا 
جیاوازان لە واڵتانی ڕۆژئاوایی؛ هێشتا ژنان 
ســەرەتاییترین مافی هاتنە دەرەوەیان لێ 
زەوت کراوە، وەرگرتنی میرات، بەردباران، 
شێوە جل پۆشین، لێخوڕین و دەیان شتی 
لەو جــۆرە و ڕۆژانەش هــەزاران حاڵەتی 
لێدان و توندوتێژی بەرانبەر بە ژنان تۆمار 



ئەکرێ و بە پێچەوانەی واڵتانی ڕۆژئاواش 
کە بڕێکــی زۆر لەو هەاڵواردنانە لە الیەن 
چینە جۆراوجۆرەکانی کۆمەڵگاوە دەکرێ و 
لێرەدا دەوڵەت وەک مەرجەعێکی یاسایی 

پشتیوانی لە تاوانباران ئەکات.
حاشــاهەڵنەگرە کە لە یەک سەدەی 
ڕابــردوودا، بزووتنەوەی فێمێنیســتی بۆ 
سڕینەوەی ئەم هەاڵواردنانە هەوڵی زۆری 
داوە و ڕۆڵێکی بەرچاوی لە وشیارکردنەوەی 
ژناندا هەبووە، بەاڵم زۆربەی چاالکییەکانی 
ژنان، ناکرێ بخرێتە خانەی فێمێنیسمەوە 
و زۆر چاالکی ژنمــان هەیە کە خەریکی 
خەباتکــردن بــوون کەچی خۆیــان بە 
فێمێنیســت لــە قەڵەم نــادەن. ئەمەش 
ئاســایییە و بەپێی توێژینــەوەکان کە لە 
ئەمریکا و ئەورووپــا ئەنجامدراوە، لە هەر 
5 ژنی گەنج تەنها یەک کەســیان خۆی 
بە فێمێنیست ئەزانێ. »کریستینا شارۆف« 
مامۆستای زانکۆی کینگر کالێجی لەندەن 
لەو باوەڕەدایە کە ئەگەرچی هەوڵی ژنان و 
تەنانەت پیاوان بۆ ڕووبەڕووبوونەوە لەگەڵ 
هەاڵواردنی ڕەگەزیی ڕوو لە هەڵکشــانە و 
بەشێکی زۆری کۆمەڵگا لەگەڵ یەکسانیی 
ڕەگەزیــدا هــاوڕان، بــەاڵم الیەنگری لە 
چەمکی فێمێنیســم و پەیوەندی  گرتنی 
ژنان لەگەڵ ئەم زاراوەیە زیادی نەکردووە 
و ئەمەش تەنها قەبووڵ نەکردنی چەمکی 
لەگەڵ  دژایەتییــان  نەک  فێمێنیســمە، 
لێکۆڵینەوەکان  جێنــدەری.  بەرانبەریــی 
نیشــانیان داوە کە فێمێنیســم بۆ چینی 
کرێکار و خوارەوەی کۆمەڵگا سەرنجڕاکێش 
نییە  و زۆرتر کەســانێکی ســەر بە چینی 
ســەرەوە و مامناوەندیی کۆمەڵگا  خۆیان 
بــە فێمێنیســت دەزانن. لــە هەموو ئەو 
توێژینەوانــەدا فاکتــەری »نەتەوە- نەژاد« 
ڕۆڵی بەرچــاوی لە پەرەســەندنی بیری 
فێمێنیستیدا هەبووە و ژنانی ڕەش پێست، 
التین و ئاسیایی، پێیان وایە کە فێمێنیسم 

توانیویەتــی لــە دابینکردنی ئاسایشــی 
کۆمەاڵیەتیدا یارمەتیدەریان بێت.

ژنانــیئێرانــیلــەســەردەمی
سەفەوییەکانبەمالوە

یەکــەم وێنــە لــە ژنانــی ســەردەمی 
ســەفەوییەکان، قاجــاڕەکان و... کە هەر 
تاکێکــی ئێرانــی دێتە بەرچاوی باســی 
حەرەمســەرا و بوونی دەیان و سەدان ژن 
وەک هاوسەری پاشــا بووە و بڕێجاریش 
وەک چیرۆکێکی کۆمێدی باســی کراوە، 
کەچی ئەوە تەنها وێنەیەکی ســەرەتایی 
و ڕووکەشــییە لە دۆخی ژنــان و مێژوو 
تا توانیویەتــی بێڕەحمانە خۆی لە ئازار و 
قاتوقڕی و کۆێلەبوونــی ژنانی ئەو کاتە و 

بگرە ئێستاش گێل  کردووە. 
ئــەوەی تــا ئێســتا لە ســەر دۆخی 
ژنــان لە مێژوودا تۆمار کــراوە، تا دەگاتە 
ســەردەمی هاوچەرخ لە سەفەوییەکان و 
قەجەرەکانــەوە تا پەهلەوییــەکان، زۆرتر 
باســی ژنانی ناوەند و ژنانی ناو کۆشــکی 
پاشــاکان بــووە و کەمترین باســێک لە 
ژیانی ژنانی ئاســایی کراوە و ئەو بەشەی 
نێو تەالر و بارەگاکانیش حاڵ و وەزعێکی 
وایان نەبووە، وەک کۆیلە و میراتی سوڵتان 
کــە بە زۆرەملــێ داگیرکــراون و ئەوەی 
سوڵتان پێی خۆش بووە پێیانی  کردووە؛ 
زۆرەملێی سێکسییەوە  دەســتدڕێژیی  لە 
بگرە تا کوشــتن و ســەربڕین و تەنانەت 
ســووتاندن کە ئــەوەی ئاخریان زۆرتر لە 
ســەردەمی شاعەباســی دووهەم باو بووە 
و وەک کولتوورێــک ماوەتەوە کە ژنان بە 

سووتاندن سزا دەدران.
 ئەگەرچی بەشێک لەسەرچاوەکان باس 
لە گۆڕانکاریی ستراکتۆر و ڕێکخراوەکانی 
ئێران لە سەردەمی قەجەرییەکان دەکەن 
و بیچم گرتنی گۆڕانکاریی فیکریی بەشێک 
لە ژنانی کۆمەڵــگا و هێندێک ئاڵوگۆڕ لە 
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هەلومــەرج و پێگــەی ژنــان و هەروەها 
دابونەریتەکان دەکەن. ئەم گۆڕانکارییانەش 
بۆ ئاشــنابوونی کۆمەڵــگای ئێران لەگەڵ 
جیهانــی ڕۆژئــاوا و ئاڵوگــۆڕی هزری و 
کولتوریــی ئەوکات ئەگەڕێتەوە کە بووەتە 
هۆی سەرهەڵدان و هەســتانەوەی بیری 
ئایینی و میللی لە پێناو مســۆگەرکردنی 
داخوازییەکانیان کە ژنانیش بەشــێک لەو 
بزووتنەوەیــە بوون. بەاڵم »میــرزا ئاغای 
کرمانی«، ڕەخنە لە دۆخی خراپی ژنان لە 
ســەردەمی قەجەرەکان دەگرێ و دۆخی 
تاریکی ژنــان بەمجۆرە وەســف ئەکات: 
» ژنانــی ئێرانی نــەک تەنها لــە چاوی 
کۆمەڵگاوە بە سووکی و بێڕێزییەوە چاو لێ 
ئەکرێن و وەک کۆیلەن، بەڵکوو لە خوێندن 
بێبەهــرەن و لــە فەخری زانســت دوور 
خراونەتەوە و بێ ئــاگا لە هەموو جیهان، 
لە هەموو هونــەرەکان بێبەهرە کەوتوون 
و پێوەندییان لەگــەڵ کۆمەڵگا نییە و لە 
قوژبنی ماڵە وێرانەکانیان، جاڵجاڵۆکە ئاســا 
لە ناو خەیاڵی ژنانەی خۆیاندا ئەژین و بە 
پێی سروشتی خۆیان ئەیچنن. شەو لەسەر 
شــەو بە دەیان فێڵ و درۆ بەڵکوو بتوانن 
لە دەست مێردێکی ناپیاوی نەمروودڕەفتار 
خۆیان دەرباز بکەن.«)میرزا ئاغای کرمانی.

الپەڕەی 20(.
 ســەردەمی مەشــرووتە لە ئێران کە 
زۆرتر هەوڵێک بووە بۆ مســۆگەر کردنی 
دەســەاڵتی  تەســککردنەوەی  ئــازادی، 
پاشــایەتی و هەروەها ســەروەریی یاسا و 
پێکهێنانی دوڵەتی یاسا، کاریگەریی زۆری 
لەسەر جومگەکانی کۆمەڵگا داناوە. ژنان لە 
بزووتنەوەی مەشرووتەخوازیدا توانیان ڕۆڵ 
بگێڕن و هەوڵی بــە ڕێکخراوەیی کردنی 
کێشــەی ژنان درا، ئەگەرچی ئەو هەواڵنە 
لــە ئەنجامدا دەنگدانەوەیەکی لە یاســای 
ئازادییەکی  نەبوو و هیــچ  مەشــرووتەدا 
وای بۆ ژنان مسۆگەر نەکرد، تەنات مافی 

دەنگدانیشــیان پێ نەدرا. هێندێک هەوڵ 
بۆ پەروەردە و خوێندنی ژنان درا و چەند 
مەکتەب و قوتابخانەی ژنان کە زۆرتریان 
لە تاران بوون دامەرزان، بەاڵم ئەم هەواڵنە 
ئەوەندە کەم بوون کە لە ئاســت داخوازی 
و ئەو چاوەڕوانییەی کــە لە بزووتنەوەی 
ئەتوانین  نەبوون.  ئەکرا،  مەشرووتەخوازی 
بڵێین مەشــرووتەش ژنانی لەو هەاڵواردنە 
ڕزگار نەکرد بەاڵم چاالکیی ژنان، بەتایبەت 
ژنانی ڕۆشنبیر کە توانبوویان چەند گۆڤار و 
چاپەمەنیی تایبەت بە خۆیان دابمەرزێنن، 

درێژەی هەبوو.

ژنانوبزووتنەوەیکورد
ســەرجەم ئەو کتێبانەی لەسەر مێژووی 
چەند ســەدەی ڕابردووی کورد نووسراون 
پیاوســاالرانە بوونە و کەمتر ئاوڕ لە ژنان 
و دۆخــی ژیانیان دراوەتــەوە. ئەوەی لە 
هەموویانــدا هاوبەشــە و وەک گــوزارە 
و ڕســتەیەک هاتــووە کوشــتن و بڕینی 
هۆڤانەی ژنان و مندااڵنی بێ تاوان لە کاتی 
هێرشکردنی واڵتانی داگیرکەر بووە کە لە 
قۆناغە جیاجیاکاندا و سەرهەڵدانی شەڕ و 
بەرگریی کورد لەگەڵ دەوڵەتە ســتەمکار 
و داگیرکارەکاندا، ئــەو چینە تەنها وەک 
قوربانیی سەرەکی ناویان لێ براوە. ئەتوانین 
ئــەم گوزارەیە وا پشتڕاســت کەینەوە کە 
بەداخــەوە ژنانــی کــوردەواری، هەم لە 
الیەن واڵتی داگیرکارەوە بوونەتە گۆشتی 
قوربانــی و هەمیش لەمالوە لە کۆمەڵگای 
کوردیدا بە هۆی دابونەریتی باو، زۆرترین 
ســتەمیان لێ کراوە و چەوســێندراونەوە 
و کۆمەڵــگای نەریتخواز ڕێگــەی نەداوە 
ڕۆڵێکی ئەوتۆیان لە چارەنووسیاندا هەبێت 
و بڕیاردەر بن و ئەگەرچی ئەمەش لەگەڵ 
ژنانی نەتەوەکانــی دیکە لە یەک زەمەندا 
بــەراورد بکەین، حــاڵ و ڕۆژی ئەوانیش 
هیچ لە ژنانی کورد باشــتر نەبووە و بگرە 



خراپتریش بووە.
بە گشتی لە کوردســتاندا سێ جۆرە 
خوێندنەوە لەسەر گوتاری ژنان زاڵ بووە: 
یەکــەم ڕەوتی بناژۆخــوازان کە زۆرتر لە 
کەســانی ئایینی و هەروەها ســوننەتگەرا 
پێکهاتــووە کە هەر لــە بنەڕەتدا لەگەڵ 
یەکسانی و مافی ژنان هاوڕا نین و باوەڕیان 
پێــی نییە. بەرەیەکی دیکە کە ســەر بە 
پارادیمی ناسیوناڵیســمی بنەڕەتخوازن و 
پرسی نەتەوەیی و کورد زۆر ڕۆمانسی چاو 
لێ ئەکەن و پێیان وایە مێژووی کۆمەڵگای 
کوردی نیشــانی داوە کە پارێزەری مافی 

کۆمەڵگای  نــاو  کەمینەکانی 
خۆی بووە و بۆ سەلماندنی ئەو 
گوتارە پەنا بۆ مێژوو و دەیان 
حەکایەتی دیکــە دەبەن، لە 
واقیعــدا پێیان وایە کورد بێ 
کێشە و گرفت و نەتەوەیەکی 
ڕوانگــەی  بــووە.  پاقــژە 
خوێندنــەوەی  و  بەرانبــەر 
ســێهەم کە خوێندنەوەیەکی 
ژنان  لــە  فێمێنیســتییانەی 
هەیە باســی ناسیۆنالیســتی 
بــە دواکەوتووانــە ئەبینــێ 
و پێــی وایــە کــە پرســی 
نەتەوایەتی نەک کێشــەکانی 
بەڵکوو  ناکات  چارەسەر  ژنان 

ڕێگریشــە لەبەردەم چاالکی و مافی ژنان 
و زۆر ڕەشــبینانە لە بزووتنەوەی کوردی 
ئەڕوانــن. ئــەم ڕەهەنــدەش وەک ڕەوتە 
لەگەڵ  خــۆی  نەیتوانی  جیهانییەکــەی 
چینی خوارەوەی کۆمەڵگا، کە بەشــێکی 
هــەرە زۆری ژنانی کــوردی پێکئەهێنا، 
ڕێکبخــات و زۆرتر پێکهاتەکەی بریتی لە 
ژنانی چینی مامناوەندەی بەرەو ســەری 

شاری بوو.
زۆربەی کوردناســە بیانییەکان لەسەر 
ئەو باوەڕەن کە ژنانی کورد بە نیســبەت 

ژنانی نەتەوەکانی دیکەی دراوســێ وەک 
تورک، عەرەب و فــارس ئازادییان زۆرتر 
بووە و ڕۆڵێکــی بەرچاویان لە کۆمەڵگای 
کوردەواریــدا گێــڕاوە. »کلۆدیۆس جەیمز 
ڕیچ« گەڕیدە و ڕۆژهەاڵتناسی بریتانی لە 
ســەفەرنامەکەیدا کە 1820 .ز نووسراوە 
زۆربەی ناوچە و بەشــەکانی کوردســتان 
گــەڕاوە، پێــی وایــە کــە ژنانــی کورد 
لەچــاو ژنانی تورک و عــەرەب لە ڕووی 
هەڵسوکەوت و حیجاب و ... ئازادترن. ڕیچ 
دەڵێت: »پیاوان )مەبەســت پیاوی کورد( 
بە شــێوەیەکی یەکســان و هاوتا لەگەڵ 
ئەکەن.  هەڵســوکەوت  ژنان 
ژنانی کــورد، بە گاڵتەوە چاو 
ئەکەن  تورکــەکان  ژنــە  لە 
کە لە بەرانبــەر مێردەکانیان 
ئەبینرێــن.  کۆیلــە  وەک 
لــە کوردســتاندا جۆرێــک 
بنەماڵەیــی  ســەربەخۆییی 
ئەبینــرێ و کە ئەم دیاردەیە 
لە ڕوانگەی عوسمانییەکانەوە 
هەڵــە و نادروســت بــووە.« 
)جەیمز ڕیــچ، کلۆدیۆ،1396 

الپەڕەی 244(
ئەمانەش  سەرەڕای  بەاڵم 
ستەمی سەرکردەی عەشیرەت 
و خــان و خانــزادەکان لــە 
ئیمارەتەکانــی خۆیان بەرانبــەر بە ژنان 
کە چۆن لەخــۆڕا ژنەکانیان تەاڵق ئەدا و 
بەزۆرەملێ لەگــەڵ کچێکی بنەماڵەیەکی 
هەژار، بەبێ ڕەزامەندیی بنەماڵەی کچەکە 
و خودی کچەکە، هاوسەرگیرییان ئەکرد، 
ئەمانــە و زۆر شــتی دیکــەش لە چاوی 
گەڕیدە و مێژوونووســانیش دوور نەبووە و 

دەیان حاڵەتی وا تۆمار کراوە. 
»ویلیــام ئیگڵتون« بەم جۆرە باســی 
ژنانی مهاباد ئەکات و ئەڵێ: »ژنانی نەجیب 
و ناودار کەمتر پێش دێت لە ماڵ بێنە دەر 

بێگومانژنانیشوەک
بەشێکیکاریگەرلە
کۆمەڵگا،بەسەرهاتی
تراژێدیایداگیرکاری
وچەوساندنەوەو

بەکۆیلەکردنیانوەک
نیوەیکۆمەڵگا،بە
درێژایییمێژوولە
ئارادابووە؛واتەلەم
سۆنگەیەوەمێژوولە

هەمووچاخەکانداپڕەلەم
کاولکاریویەخسیرکردنە
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و ئەگەریش بە پێی پێویســت بیانهەوێ 
لە ماڵ بێنــه دەر لەگــەڵ چەند ژنێکی 
بەســااڵچوودا دێنــە دەر و خۆیان لە ژێر 
دونیایەک چارشێو و عەگاڵدا دائەپۆشن و 
دەپارێزن.«)  خۆیان  ڕەسەنایەتیی  بەمجۆر 

ایگلتون، ویلیام 1963. صفحه 56(
»سی له سەدی ئەو پەنابەرانەی ئاوارە 
و ســەرگەردان ئەبن و دێنــە ناو خاکی 
ئێران، ژنانن« )دشنر، گونتر 2011. صفحه 

)304
»لە باشوور لەگەڵ دابونەریتێکی سەیر 
ڕووبەڕوو بووم کە باس لە مافی گەنجانی 

دێهاتێــک بەســەر کچانــی 
ئەو دێهاتــەوە ئەکات، ئەگەر 
ئەو کچە لەگــەڵ گەنجێکی 
دێهاتێک یان شوێنێکی دیکە 
هاوسەرگیری بکات، بنەماڵەی 
زاوا دەبێ باجێک بە گەنجانی 
ئــەو گوندەی کە بووک تێیدا 
دەژی، بدات.«) برویین ســن، 
وان 1946. صفحه  مارتیــن 

)56
ئەوانــەی ســەرەوە چەن 
دیمەن لە دەیان و ســەدان 
دیمەنــی ژنانــی کــورد لە 
و  مێژوویەکاندایــە  کتێبــە 
دەیان حاڵەتــی جۆراوجۆری 

لەمجــۆرەی ژنانی ســتەملێکراوی کورد 
تۆمار کراوە.

هــەر  جواگرافیــای  هەلومەرجــی   
ڕۆڵی  لەســەر  کاریگەریــی  هەرێمێــک 
ژنــان لەو کۆمەڵگایەدا بــووە، ڕۆڵی ژنانی 
شوێنە شــاخاوی و چیاکان لەگەڵ ژنانی 
شــوێنەکانی دیکە جیاواز بووە، ئەوەش بۆ 
ئاستی بەشــدارییان لە کاروباری ڕۆژانە و 
تەنانەت ئابووریی بنەماڵــەدا ئەگەڕێتەوە. 
تەنانەت ئــەم جیاوازییە بــۆ ژنانی الدێ 
و ژنانــی شــار و دیوانســاالرەکان بەدی 

دەکرێت، ســەردەمانێک کــە ژنان لەبەر 
دابونەریــت و یاســای ئــەو کۆمەڵگایــە 
نەیانتوانیوە نــەک ئازادانە هاتۆچوو بکەن 
بەڵکوو مافی تەنانەت هاتنەدەرەوەیشــان 
لــێ زەوت کرابــوو، هەر ئــەوکات ژنانی 
الدێ بە پێی زەروورەتی ژیان و شــێوازی 
ژیوارکردنیــان، دەبووا شــان بە شــانی 
پیاوان لە کاتی کشــتوکاڵ یان ئاژەڵداری، 
یارمەتیــی بنەماڵەیان بــدەن، ئەگەرچی 
لەبــاری ئابوورییەوە هیج دەســکەوتێکی 
بۆیــان نەبوو و تەنانەت لــە میراتی ماڵی 
باوکیشــیان هیچیان بــەر نەدەکەوت چ 
مێردەکەیان،  ماڵــی  بگاتــە 
بــەاڵم النیکەم ئــەو هەلەی 
بۆیــان ئەڕەخســاند کــە لە 
ماڵەوە نەمێنن و پەیوەندییان 
دیکــە  ژنانــی  بەنیســبەت 
نەبچڕێ.  کۆمەڵــگا  لەگــەڵ 
ســەرەڕای ئەمانــە بەاڵم ئەو 
لە  ژنــان  بەشــداریکردنەی 
بنەماڵەکەیانــدا  ئابووریــی 
موعادیلەکــە  لــە  هیچــی 
نەگۆڕی و هیچ پارسەنگیەکی 
دروســت نەکرد و ژن هێشتا 
ســووک  بوونەوەرێکی  وەک 
ســەیر ئەکــرا و هەاڵواردنی 
ڕەگــەزی هەر لــە جێگەی 

خۆی مابووەوە. 
هەر وەک چۆن لە مەشرووتە بەمالوە 
ژنــان هەوڵیــان دا کــە مافەکانیــان لە 
ڕێگەی دامــەزراوە مەدەنییەکانەوە پەیڕەو 
ئەو  لە کوردســتانی ڕۆژهەاڵتیش  بکەن، 
ناکرێت  پێکرد.  جموجوواڵنەش دەســتی 
باس لــە بزووتنەوەی ژنانــی ڕۆژهەاڵتی 
کوردســتان بکەین و باســی پێکهێنانی 
»یەکیەتیــی ژنانی کوردســتان« نەکەین. 
ڕێکخراوەیــەک کە بەرهەم و لەدایکبووی 
کۆماری کوردســتانە و لە سەردەمی قازی 

چاالکانیبواری
فێمێنیستیبەردەوام
ڕەخنەلەدابەشکردنی
کاروئاستەنگەکانی
بەردەمسەربەخۆییی
ئابوورییژنانچلە
سەردەمیهاوچەرخ
وتەنانەتچپێش

مۆدێڕنیشدا،هەوڵێکی
دیکەبووەلەپێناو
چەوساندنەوەی

ژنان



محەممەددا ســەری هەڵدا. ئەگەرچی ئەو 
ڕێکخراوەیە لە ســەر باڵی بزووتنەوەیەکی 
ناسیۆنالیســتی دروست بوو و تا ڕادەیەک 
بەشــداریکردنی ژنــان لــە کۆمەڵــگا و 
چاالکییــەکان درێــژەدەر و لــە خزمەت 
سیاسەتی پیاوان و سەرخستنی دەوڵەتی 
کوردیدا بوو. بەاڵم بۆخۆی لە چەند ڕووەوه 
ســەرنجڕاکێش بوو. یەکەم ئەوەی کە لە 
ڕۆژهەاڵتی ناڤیندا و دەوڵەتانی دەوروبەر، 
شــتێکی بێ وێنە بوو کە سەرۆککۆمارێک 
)پێشەوا قازی( بە ڕاشکاوی و ئاشکرا داوا 
لــە ژنان بکات کە لــە کۆمەڵگادا چاالک 
بن و ڕۆڵیان هەبێ )کەچی لە مەشــرووتە 
دەســەاڵت خۆی ڕێگر بــوو( و داوا بکات 
کــە ژنان دەســت بە خوێنــدن بکەن و 
کچەکانیان بــۆ قوتابخانە بنێرن و هەر لە 
ســەردەمی قازیدا بوو کە چەند قوتابخانە 
دامەزران. دووهەم ئەوەی کە لە سەردەمی 
کۆماردا، ژنانی کــورد هێندێک ئازادییان 
پێ درا کە ژنانی دیکەی ئێران و ناوچەکە 
لێیان بێبەش بوون. لەوانە خوێندن، هاتنە 
دەرەو لە ماڵ و... ســەرەڕای ئەمانەش ئەو 
هەڵسوکەوتە ئەرێنییانەی سەردەمی کۆمار 
بوو بە کولتوورێک کە تا ئێســتاش لە ناو 
پێشــکەوتووانەتر  حیزبەنەتەوەیییەکانــدا 

پەیڕەو ئەکرێ.
ڕاســتە پێش کۆمــار و ســەردەمی 
مەشــرووتە ژنــان تا ڕادەیــەک توانییان 
چاالکــی بکەن و هێندێــک ڕێکخراوە و 
گۆڤاریــش دابمەرزێنن بەاڵم بە گشــتی 
ئەنجامێکــی ئەوتــۆی بۆ ژنــان نەبوو و 
مەشرووتەخوازانیشەوە  الیەن  لە  هەروەها 
هیچ سیاسەتێکی فەرمی بۆ پشتیوانی لە 
ژنان کە لە بەرەوپێشــچوونی مەشرووتەدا 
ڕۆڵیــان هەبووە لــە ئارادا نەبــوو. ئەگەر 
بڕگەی 51ی یاســای مەشــرووتە لەگەڵ 
دۆخی کۆماردا بەراورد بکەین، ئەبینن کە 
لە مەشرووتە ژنان و ئازادییەکانییان لەبەر 

چاو نەگیــراوە، کەچی یاســاکانی کۆمار 
پێشــکەوتووتر و بە پێی بەڵگەکان ژنان تا 
ڕادەیەک ڕزگارتر بوون. ئەمەش ئەتوانین 
وەک نموونەیەکــی ئەرێنی بــۆ کۆماری 

کوردستان لەبەرچاو بگرین.
هەرێمی کوردســتان وەک ئەزموونی 
زیندووی دەسەاڵتداری لە ئێستای کورددا 
کە نیمچە حوکمڕانییەکە و هێشــتا وەک 
نییە،  دەوڵەتێکی ســەربەخۆی کــوردی 
ئەتوانیــن لەبەرچاو بگرین. لــە هەرێمدا 
ڕاســتە هێشــتا توندوتیــژی و هەواڵــی 
کوشــتنی نامووسی کە لە الیەن بەشێکی 
گەورەی کۆمەڵگا پشتیوانی ئەکرێن، بوونی 
هەیە، بەاڵم ســەرەڕای ئەمانەش ناتوانین 
کە هێندێک خاڵــێ ئەرێنییش لەبەرچاو 
نەگرین بۆ نموونە لە بەشــداریی سیاسیی 
ژناندا بە پێچەوانەی ژنانی دراوسێ ڕێژەی 
ژنانی وەزیر و بەرپرس لە ئاستێکی بەرزە 
و تەنانەت سەرۆکی ئێســتای پەرلەمانی 
هەرێمــی کوردســتان دراوەتــە ژنێک و 
ئەمەش نیشانەی متمانە و هەلی بەرانبەر 
بۆ ژنانە، ئەگەرچــی نابێ تەنها بە ڕێژەی 
بەشــداریی ژنان لە پۆست و پلە و پایەدا 
وەک نۆرمێک و هەنگاوێک بۆ هەاڵواردنی 
ڕەگــەزی بڕۆانین و چونکە بڕێک جار ئەو 
ژنانــە وەک نوێنەری بیری پیاوســاالری 

هەڵسوکەوت ئەکەن.
یەکێ لە ڕەخنە و نیگەرانییەکانی ژنان 
لە پرســی نەتەوەیی ئەوەیە کە ئەگەرچی 
ژنان لە خەباتی میللیدا بەشداری ئەدرێن 
و له زۆر ڕووەوە ســیمایەکی پاڵەوان ئاسا 
بــە ژنان ئەدەن، بەاڵم دواتر کە شــۆڕش 
ســەردەکەوێ ژنان دووبارە هەناردەی ناو 
ماڵ و سەرقاڵی ئیشی ناو ماڵ و منداڵداری 
ئەکرێن، وەک ئەوەی واڵتی هیندووستان 
کە بزووتنەوەی سەرانسەری و نەتەوەیی دژ 
بە داگیرکەر کەوتە ڕێ کە ژنانیش تێیدا 
بەشدار بوون و سەرکەوتن، بەاڵم دواتر وەال 
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نران و پەڕاوێز کەوتــن یان ئەوەی ژنانی 
ڕۆژئاوا لە کاتی شــەڕی یەکەمی جیهانی، 
ژنان لە زۆر شــت بەشداری دران و پاش 
کووژانەوەی شــەڕ بۆ چاالکیی سیاسی و 
ئابــووری، ڕێگرییان لێ کرا کە دواتر بووە 
ژنان  بەرفراوانی  بزووتنەوەی  سەرهەڵدانی 

لە جیهاندا. 
لە شۆڕشی یەک ســەدەی ڕابردووی 
بزووتنــەوەی کــوردی بە تایبــەت ئەم 
دواییانە، ژنان هەوڵیان دا کە لە تەنیشت 
پیاواندا خەبات بکەن. پێش شۆڕشــی 57 
و سەردەمی پاشــایەتی، ژنان بە شێوەی 
نهێنی لە ڕێکخــراوە بەتایبەت چەپەکاندا 
چاالکییان دەکرد بــەاڵم پاش دامەزرانی 
کۆماری ئیسالمی، خەباتی ژنان قۆناغێکی 
نوێــی بڕی و ژنــان بە پەیوەســت بوون 
بــە هێــزە کوردییــەکان وەک هێزێکی 
سیاســی- نیزامی ڕۆڵی بەرچاویان گێڕا و 
نموونەی ئەوانەی کە شان بە شانی پیاوان 
حەماســەیان خولقاند زۆرن. ئەم دۆخە لە 
بەشــەکانی دیکەی کوردســتانیش زۆرن 
و وەک ئــەوەی لە ژنانی شۆڕشــێگێڕی 
کــوردی ڕۆژئاوا بینیمان کــە زۆر بوێرانە 
لە ســەنگەری خەباتدا چاالکییان نواند بە 
جۆرێک کە سەرنجی جیهانیان بەرەو الی 
خۆیان ڕاکێشــا و ئەتوانین بێژین خاڵێکی 
وەرچەرخان لە بزووتنەوەی تەنانەت ژنانی 
جیهــان و ڕوانینــی موحافیزەکارانــە بە 
نیســبەت ژنان دێتە ئەژمــار و بووە هۆی 

بەرزبوونەوەی ورەی ژنان. 
دەبێ خەباتی ژنان بە دوو ئاراســتەدا 
دابەش بکەین یەکەم خەباتی سیاســی- 
چەکــداری و دووهەم خەباتــی مەدەنی. 
خەباتــی چەکداریی ژنان کــە زۆرتر لە 
قەوارەی حیزبە کوردییەکاندا بووە و ژنان 
بە پەیوەســت بوون بە هێزە کوردییەکان 
چاالکییەکانیان لە دووســەنگەردا و دژ بە 
ڕێژیمێکی دیکتاتۆر و هەروەها کۆمەڵگای 

پیاوســاالر و نەریتخواز دەســت پێ کرد. 
هەروەها خەباتی مەدەنی کە لە ڕۆژهەاڵت 
و پاش شۆڕشی ئیساڵمی دەستی پێ کرد، 
مێژوویەکی پڕ هەوراز و نشێوی هەیە کە 
ئەم چاالکییانە کە بە کرانەوەی زانکۆکان 
و هەوڵی ژنان بــۆ خوێندن لە زانکۆکان، 
ڕێکخســتنی ڕێکخــراوە مەدەنییــەکان، 
ڕێکخــراوە نهێنییــەکان، چاپەمەنــی و 
ماڵپەڕەکان و سازکردنی دەیان کەمپەینی 
جۆراوجۆر، توانیان بە دەرخستنی کەڵکەڵە 
و گرفتەکانیان، دژ بە هەاڵواردنی ڕەگەزی 
چاالکــی بکــەن، بێگومان زۆربــەی ئەو 
ژنانەش لە ژێر بیری چەپ و فێمێنیستیدا 
وەک ژنانــی پێشــڕەو لە وشــیارکردنی 
کۆمەڵگا و بە تایبــەت ژناندا ڕۆڵیان گێڕا 
و ئەم چاالکی و پێشــڕەو بوونە وای کرد 
کە ژنانی ڕۆژهەاڵت توانییان ســەرەنجی 
ژنانی ئازدیخوازی ئێران بەرەوالی خۆیان 
ڕابکێشــن، بەجۆرێک کە ئەتوانین بڵێین 
پێشــەنگی ژنانی مافخواز و ســتەملێکراو 
بــوون و هێندێک لەو چاالکییانەش بوون 
بە سیمبولی خەباتی ژنانی ئێرانی. لەوانەیە 
هەر لە ســەرەتای کۆماری ئیســالمییەوە 
و بەشــداریی ژنانی کــورد لە حەرەکەتی 
مەدەنیانەی خەڵکی ســنه بۆ پشتیوانیی 
خەڵکــی مەریــوان و ڕێپێوان، شــان بە 
شانی پیاوان، بە نیشــانەی ناڕەزایەتی تا 
بەڕێوەبردنی یادی 8ی مارس و بەشداری 
لە خۆپیشاندان و کەمپەینی یەک میلیۆن 
واژۆ هەتا پایسکیلســواریی بــە کۆمەڵی 
ژنانی مەریوانی و دەیان چاالکیی لەمجۆرە 
وای کردووە کە ژنانــی ڕۆژهەاڵت، وەک 
پێشــەنگی بزووتنەوەی ژنان لــه ئێراندا 

چاویان لێ بکرێ.
 یەکــێ لــە خەســارەکانی چاالکیی 
مەدەنیی ژنان کە لە ســەرەوەش باسمان 
کــرد ئەوەیە کــە وەک زۆربــەی ژنانی 
جیهان چینــی مامناوەندی بەرەو ســەر 



تێدا بەشــدار بوون و لە ماوەی ئەو هەموو 
ســااڵنەدا ژنانی چینی خوارەوەی کۆمەڵگا 
کە زۆربەشــیان لە خوێندن بێبەری بوون 
و زۆرتــر لــە دێهاتەکان یــان پەڕاوێزی 
شارەکاندا دەژیان، ئاگایان لەو چاالکییانە 
نەبــوو و ئەگەریش ئــاگادار بوایەن لەبەر 
دۆخــی زۆر دژواری ئــەم چینــە و زاڵ 
بوونی پیاوان بەســەر ژناندا، نەیانئەتوانی 
بەشدار بن یان هاوڕایی بکەن و سەرەڕای 
ئەمــەش ژنانــی فێمێنیســت و چاالکی 
کوردەواری، کەمتر ئاوڕیان لەم بەشــەی 
کۆمەڵــگا داوەتەوە و ئەمــەش بەردەوام 
وەک بۆشــایییەک لەبەردەم بزووتنەوەی 
ژنان لە ڕۆژهەاڵتدا بووەتە هۆی نیگەرانی، 
تاڕادەیەک کە ئێســتا کەڵکەڵەی بەشێک 
لەو چاالکــە فێمێنیســتە کوردانە وەک 
ئەکتێکی ســانتیمانتاڵی لێهاتووە و دیارە 
ژنانی بەشی خوارەوەی کۆمەڵگا کە هێشتا 
بێبەرین،  مافەکانیــان  لە ســەرەتاییترن 
کەڵکەڵەگەلێکــی وەک پایسکیڵســواری، 
سێکســی ئازادانە و ... دەیان شــتی وا بە 

هی خۆیان نازانن.
پــاش شۆڕشــی 57 لــە ئێرانــدا و 
بەرەی  تاریکپەرستانی  ســەرکاری  هاتنە 
بوونی  بااڵدەســت  کۆماری ئیســالمی و 
ئایین و مەزهەبی شــیعە بەســەر یاسادا 
و هاتنە ســەرکاری دەوڵەتە فاشیســت و 
دواکەوتووەکان بە جێگەی دەوڵەتی یاسا، 
وای کــرد هەاڵواردنەکان نــەک تەنانەت 
له ڕێژیمی پاشــایەتی زیاتر بــوو بەڵکوو 
هێندێک دابونەریتــی دڕندانه دژ بە ژنان 
وەک بەردبــاران، چەنــد ژن هێنــان و... 

زیندوو بکرێتەوە.
بــە پێی ئەوەی ژنانی کورد بەشــێک 
بوون لە ژنانی ئێرانی و لە ژێر حوکمڕانیی 
فارســەکاندا ژیــاون و دەبوایە ئەو یاســا 
و ڕێســایانە کــە لە سەرانســەری واڵتدا 
هەبــوو ئەوانیش پەیڕەویی بکــەن، بۆیە 

حیجابی زۆرەملێی ســەردەمی خومەینی 
و البردنــی حیجابی ســەردەمی ڕەزاخان 
کە هەردووکیان وەک پێشــلکردنی مافی 
مــرۆڤ ئەژمار ئەکرێ، مافــی دەنگدان و 
خۆپااڵوتن و دەیان شتی دیکە کە یاسای 
فەرمــی پشــتیوانیی لێ کــردووە، ژنانی 
کوردیش بوونەتە قوربانیی یاســادانەران و 
کۆنەپەرەســتانی تاران و بەو پێیەش کە 
سیاســەتوانانی کــورد چ پێــش کۆماری 
ئیســالمی و چ پاش کۆماری ئیســالمی 
لە دەسەاڵتدا بەشــداری نەدراون و هیچ 
ڕۆڵێکیان لە دانانی یاسادا نەبووە، ناتوانین 
قەزاوەتێکی وا لەسەریان بکەین و ئاستی 
بنەڕەتیی  یاســای  لەســەر  کاریگەرییان 
ئێرانــدا بخەینە بەرباس. بــەاڵم ئەتوانین 
بێژیــن هێــزە کوردییەکانی ســەرەتای 
شۆڕشی 57 یەکەم هێز لە ئێراندا بوون کە 
دژ بە یاســای بنەڕەتی لە ئێراندا وەستان. 
ئەگەرچی کورد لە یاسای بنەڕەتیدا هیچ 
ڕۆڵی نەبووە، بەاڵم لەبەر ئەوەی یاســای 
ئێران لەســەر ئەساسی ئیسالمی سیاسی 
و مەزهەبی شــیعە دامــەزراوە و بە پێی 
نزیکاتیی جوگرافیایی، ئایینی و کولتووری 
بەشێک لەو یاســا کۆنەپەرەستانەیەی ناو 
یاسای بنەڕەتی وەک هاوسەرگیریی ژنان 
لە تەمەنی خوارەو یان منداڵ هاوســەری، 
حیســابکردنی ژن وەک نیــوەی پیاو لە 
میــرات  وەرگرتن و شــاهیدی دان، مافی 
یەکالیەنی تەاڵق بە پیاوان و... کۆمەڵگای 
ســوننەتیی کوردیش زۆر کێشەی لەگەڵ 
ئەو یاســایانە نەبووە و وەک دابونەریتێکی 

باو ڕەچاوی  کردووە.
چاالکیی ژنان و ڕەوتی فێمێنیســتیی 
کــورد تا ڕادەیەک جیاوازیی لەگەڵ ژنانی 
دیکەی جیهان هەیە لەبەر ئەوەی کە ژنی 
کورد دەبێ لە دوو ســەنگەردا شەڕ بکات، 
واتە سەرەڕای ئەوەی ژنانی کورد زوڵمیان 
لێ کــراوە و دەبێ خەباتــی بۆ بکەن، لە 
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کۆمەڵگایەکیشدا دەژین کە لە قەوارەیەکی 
گەورەتردا نەتەوەکەیشــی ستەملێکراوە و 
بێگومــان ژنیش کە نیوەی ئەو کۆمەڵگایە 
ستەمی  نەتەوەییشەوە  لەڕووی  پێکدێنێ، 
لێ کــراوە و تەنها پەیوەندیی بە پیاوانەوە 
نییــە، بۆیە لــەم الیەشــەوە خەباتی بۆ 
ئەکات هەر وەک لە ماوەی یەک سەدەی 

ڕابردوودا ئەنجامی داوە.

فێمێنیسموناسیۆنالیسم
و  فێمێنیســتی  بزووتنــەوەی  دوو 
دووک  هەر  ســتەملێکراو،  ناسیۆنالیستی 
کەڵکەڵــەی ئینســانییان بــه نیســبەت 
کۆمەڵــگاوە هەیــە، بــەو جیاوازییــەوە 
کــە فێمێنیســم وەک کەمینــە هەوڵی 
چارەســەرکردنی نیــوەی کۆمەڵــگا واتە 
ژنــان دەدات و ناسیۆنالیســم، خەباتێکی 
بەرفراوانتر بۆ گەالنی ســتەملێکراو، چ ژن 

چ پیاو، دەکات.
کورد لە سەدەی بیستەمدا ڕووبەڕووی 
هێندێــک پرســی چارەنووسســاز وەک 
مۆدێڕنیتە، پێشــکەوتن و ناسیۆنالیســم 
بــووەوە و بە وتــەی »عەبدوڵاڵ جەودەت« 
کە لە ســاڵی 1913 ئــەوکات کە باکوور 
لەژێر دەسەاڵتی عوســمانیەکاندا دەبێت، 
دەڵــێ: »ئێمە لــە ســەردەمێکدا دەژین 
کە بڕیار لەســەر چارەنووسی نەتەوەکان 
دەدرێ و بە فەرمی دەناســرێن« )کالین، 
جانیت. الپەڕەی 110( و بۆیە کورد وەک 
نەتەوەیەکــی بندەســت و داگیرکراو لەو 
دۆخەدا دەبوایە وەک زۆربەی نەتەوەکانی 
دونیا هەوڵ بۆ وەرگرتنی مافی سەربەخۆیی 
و ڕزگاری لەژێر دەســەاڵتی داگیرکەراندا 
بدات. لــەو نەزمە نوێیــە جیهانییە و بە 
ســەرهەڵدانی ناسیونالیسم لە ناو زۆربەی 
نەتەوەکانــدا، زۆربەیان بــوون بە دەوڵەت 
یان بــە مافی خۆیان گەیشــتن، کەچی 
مەخابــن کورد پاش زیاتر لەســەدەیەک 

خەبات، هێشــتا بە قەولی گونتر دێشنێر 
نەتەوەی بێ دەوڵەتە.

خاڵی گرینگ ئەوەیە کە ناسیونالیسمی 
کوردی بە پێی ئــەوەی زۆرترین هەوڵی 
بۆ وەدەست خســتنی مافی نەتەوایەتی و 
دەســەاڵتی کوردی تەرخان کردبوو و لە 
زۆربــەی قۆناغەکاندا هەوڵــی بۆ هەلێکی 
شــیاو بۆ ژنانی کورد لــە ڕووی خوێندن 
و پــەروەرەدەوە دا و کەچی ئەو هەواڵنە 
بەشــێکیان لە پێناو سەرخســتنی بیری 
نەتەوایەتی و وشــیاریی نەتەوایەتیدا بووە 
نــەک وشــیاریی ڕەگــەزی و چاوەڕوانی 
ئەوەیان ئەکرد کە ژنان، ئەرکی قورســی 
پەروەردەکردنی مندااڵنێکی شوناسخواز و 
نەتەوەیی لە ئەستۆ بێ کە ئەم خوێندنەوە 
و چاوەڕوانییەش زۆرتــر لە خوێندنەوە و 
گوتاری ئیدێئاڵیستی نزیک بوو وەک چۆن 
کەسە ئایینییەکان دەڵێن کە لە پشت هەر 
پیاوێکەوە ژنێکی باش هەیە و بەهەشت لە 
ژێــر پێ دایکانــە و ... زۆرتر ڕۆڵی ژن لە 
پەروەردەکردنی مندااڵنی چاالک و وشیار 
لە پێناو عەقڵی باوی کۆمەڵگا یان کۆڵەکەی 
سەرەکیی پتەوکردنی بنەماڵەیە؛ واتە ژن 
بۆ ویست و داخوازییەکانی ئەویدی بژیت 
و خەبــات بکات و خۆی و داخوازییەکانی 

پشتگوێ ئەخرێ.
بــە  بــەردەوام  فێمێنیســتەکان 
ڕەشــبینییەوە چاو لە ناسیۆنالیسم ئەکەن 
و پێیان وایە کە ناسیۆنالیســم نەک تەنها 
ڕێگرە لەبــەردەم مافەکانیان بەڵکوو خۆی 
بەشــێکە لەو هەاڵواردنە و تەنها لەســەر 
زێدەخوازیــی پیــاوان بــۆ گرتنی هێزی 

سیاسییە. 
ســەرهەڵدانی  کالیــن«  »جانیــت 
»کێشــەی ژن« لە ناو ئاخێوی سیاســیی 
کورددا بۆ ســەرەتای ســەدەی بیستەم و 
ڕۆشنبیرانی کوردی عوســمانی لە ساڵی 
1913 دەگەڕێنێتــەوە کە هــاوکات بووە 



لەگەڵ ســەرهەڵدانی کۆمەڵێک کێشــە 
و ئەکتــەری نوێدا و بەم جــۆرە باس لە 
کێشــەی ژنان و هــاوکات بوونی لەگەڵ 
ئەکات:  نەتەوایەتیدا  بیری  پەرەســەندنی 
»به نیســبەت کوردەوە؛ هــەروەک گەلێ 
دیکەی  ناسیۆنالیســتەکانی  بزووتنەوە  لە 
هاوچەرخ »کێشەی ژن« و تەنانەت خودی 
ژنیــش دەوری زۆر گرینگی نەبوو؛ بەڵکوو 
بابەتێــک بوو کە زۆرتر پیاوان بڕیاریان لە 
گرنگییەکەی دەدا و سیمبولی مەسەلەکانی 
دیکە بوو؛ واتا گۆڕەپانێک بوو بۆ خەبات لە 
پێناو کۆمەڵێک پرسی بەرفراوانتر.) کالین، 

جانیت. الپەڕەی 101(
کالین لــە شــوێنێکی دیکەدا وا باس 
ئەکات کە ئەگەرچی قەڵەم بە  دەســتان و 
ڕۆشــنبیرانی کوردی سەردەمی عوسمانی 
پەرەســەندنی پێگەی ژنان لە کۆمەڵگەدا 
وەک هەنگاوێکی شارســتانییەت لەقەڵەم 
ئەدەن، بــەاڵم بەهەرحاڵ کێشــەی ژن 
یەکــێ لەو کێشــە بچووکترانــە بوو کە 
ڕۆشــنبیرانی کورد لە چوارچێوەی هەوڵە 
بەرفراوانەکانیاندا هەڵســوکەوتیان لەگەڵدا 

دەکرد.
لــە کاتێکــدا کــە ڕوونــە کــوردە 
ناسیۆنالیســتەکان دانیان بــە گرنگبوونی 
پەروەردەی ژنان بۆ مــان و بەختەوەریی 
نەتەوەی کورددا دەنا، پێداگریشیان لەسەر 
دەوری زۆر بنەڕەتیــی ژنی کورد هەم لە 
بواری هوشــیاریی نەتەوەیــی و هەم لە 
بواری ژیانی نەتەوایەتیدا بە گشــتی وەک 
الپەڕەی  هەمان،  دەکرد.)  مامۆســتایەک 

)115
جیاوازبووون یــان هەوڵی جیاوازبوون 
هێندێــک  تــر،  نەتەوەکانــی  لەگــەڵ 
تایبەتمەندیی بۆ ناسیۆنالیســمی کوردی 
دروست کرد، ئەم جیاوازییەش بۆ نەتوانەوە 
لە نــاو نەتەوەکانی دیکــەی داگیرکەری 
تورک و عــەرەب و فارس دەگەڕایەوە کە 

کوردیان وەک شوناسێکی جیاواز لەقەڵەم 
نەدەدا، لەم ڕووەوە ناسیۆنالیستە کوردەکان 
جــۆری ڕوانینیان بە ژنان و مەســەلەی 
ژنیان جیاواز لێکدەدایــەوە و پێیان وابوو 
ژنانی کورد لەچــاو ژنانی دیکەی واڵتانی 
دەراوســێ ئازادترن و تەنانەت ئیسالمیش 
وەک ئایینــی زاڵی ناوچەکــە، نەیتوانیوە 
ئــەو ئازادییانە بەرتەســک بکاتــەوە و لە 
ڕووی پەروەردە، حیجاب و زۆر شــتی تر، 
کــورد هەم ئاوەاڵتر بــووە و هەم یەک لە 
پێشمەرجە ســەرەکییەکانی سەرکەوتنی 

کوردیش لەقەڵەم ئەدرێ.
ســەبارەت بە پەیوەندیی فێمێنیسم و 
هاتووەتە  نوێش  تێرمێکی  ناسیۆنالیســم، 
ناو ئەدەبیاتی فێمێنیســتەکانەوە کە پێی 
چەمکە  ئەم  »فێمۆناسیۆنالیســم«.  دەڵێن 
بەم جۆرە باس کرواە کە باســێکی نوێیە 
لە بــواری توێژینەوەی ژنــان و جێندەر 
کــە دەوڵەتانی نیۆلیبراڵیســتی ڕۆژئاوا بە 
خراپ کەڵک وەرگرتن لە کێشــەی ژنان 
بەڕواڵەت وا نیشــان ئەدەن پشتیوانی لە 
مافی ژنان ئەکەن کەچی وەک پاشەڕۆکی 
ناسیۆنالیسمن کە باسی ژنان بۆ خزمەتی 
سەرهەڵدان و بەرهەمهێنانی نەتەوە دێننە 
گۆڕێ و بەمجۆرە لە جەستە سێکسواڵیتەی 
ژن کەڵک وەرئەگرن. ئەم بزووتنەوەیە پێ 
وایە کە دەوڵەتە نەتەوەخوازەکان لە ژنان 
وەک کەرەسەیەک بۆ مۆدێڕن کردنەوە و 
هاوکاتیش گۆڕانی بایەخە جێندەرییەکان، 
بــە مەبەســتی ڕاگرتنــی ســتراکتۆری 
چینایەتیــی دەســەاڵت لە نێــوان دوو 
ڕەگەزەکەدا، کەڵــک وەرئەگرن.) صادقی 

پویا، مهدیس، صفحه 14(

ئەنجام
تەنانــەت ئەگــەر میترا دایکــی خواکان 
و ســیمبولی زاوزوێ و ئاوەدانی ســەر بە 
نەتەوەی کــورد بێت، یان »زیغە خاتوون« 
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حوکمڕانی گەورە شاری حەڵب و »حەمیدە 
خانی ئەردەاڵن« حاکمی ڕەوانسەر و ... لە 
سەردەمی خۆیاندا حوکمڕانییان  کردووە 
و ڕۆڵیان لە سیاســەتدا بووبێــت، ئەمانە 
یــان ئەوەندە کەم بووە و کــەم ڕوویداوە 
یان بە هــەر هۆکارێکی دیکە و هەر چی 
بێت نەیتوانیوە ســیمای پیاوســاالرانەی 

کۆمەڵگەی کوردی بگۆڕێ. 
باس کــردن لەســەر فێمێنیســم و 
لەگــەڵ  پەیوەندیــی  و  ڕەهەندەکانــی 
بوارگەلی سیاسی و کۆمەاڵیەتی و هەروەتر، 
پەیوەندیــی بزووتنــەوەی ژنــان لەگەڵ 
بزووتنــەوەی ناسیونالیســتی پێویســتی 
بە لێکۆڵینەوە لەو بەشــە جۆراوجۆرانە و 
وردەکاریی زۆرتــرە و کاریگەرییە ئەرێنی 
و نەرێنییەکانــی ئــەم دوو بزووتنەوەیــە 
توێژینــەوەی  هەرکامیــان،  ناســینی  و 

ئاکادیمیانەی ئەوێ.
یەکــەم دوژمنی بزووتنــەوەی ژنانی 
ڕۆژهــەاڵت، هێزی پاوانخــوازی کۆماری 
ئیسالمییە کە بە شــێوەی سیستەماتیک 
بەرانبــەر بە ژنــان توندوتیــژی ئەکات. 
بێگومــان بــۆ بنبڕکردنــی هەاڵواردنــی 
ڕەگەزی دەبێ هەوڵ بــۆ ڕووخاندنی ئەو 
ڕێژیمە بدرێ؛ بۆیە بۆ سەرخســتنی ئەم 
پالنە، پێویستە لەگەڵ هێزە کوردییەکان و 
بزووتنەوەی نەتەوەیی هاوکارییان هەبێت 
و بۆ ڕووخاندنی دووژمنی هاوبەش، یەکڕیز 

بن و هاوکاریی هاوبەشیان هەبێت.
ئەگەرچــی دەوڵەت زامن و گەرەنتیی 
بەختەوەریی مرۆڤەکان و هەروەها کێشەی 
ژنــان نییە و زۆربەی ئــەو دوڵەتانەی کە 
نموونەیــان لە ڕۆژهەاڵتــی ناڤێندا زۆرە، 
خۆیــان یەکەم کەســن کە مافــی ژنان 
نەک مســۆگەر ناکەن بەڵکوو بە شێوەی 
سیســتەماتیک هــەوڵ بۆ نایەکســانی و 
توندوتیــژی بەرانبەر بە ژنــان ئەدەن. لە 
واقێعدا ئەتوانین بڵێین کە ئەم دەوڵەتانە، 

لەسەر ئیرادە و ویستی نەتەوەکان دروست 
نەبوون و زۆرتر وەک دەبینین بە شــەڕ و 
زۆرەملێ یان لەسەر ویست و بەرژەوەندیی 
واڵتانی کۆلۆنیالیســتی دامەزراون و بڕێ 
جاریــش بە پێی تێکنەدانی ئەو شــتەی 
پێی دەڵێین ئاژینــی جیهانی و بێگومان 
ئــەوەش هەر لــە بەرژەوەندیــی واڵتانی 
زلهێزدایــە؛ بۆیە ئــەو دەوڵەتانــە کە بە 
شــێوەی نادێموکڕاتییانــە بەڕێوە دەچن 
و یاسا ســەروەر نییە، بوونیشیان ناتوانێ 
مافی زۆربــەی چینەکانی کۆمەڵگا، یەک 

لەوانەش ژنان، دەستەبەر بکات. 
پرۆسەی پێشــکەوتن و مۆدێڕنیتە لە 
الیەکەوە و چارەسەکردنی کێشەی ژن لە 
کۆمەڵگادا لــە الیەکی دیکەوە و هەروەها 
چینی ڕۆشنبیر و ئێلیت لە ڕێگەی نووسین 
و خوێندنەوەی سەردەمیانە لە کێشەکان 
و کردنیان بە پرسی ڕۆژی ناو کۆمەڵگاوە، 
دەتوانن هەنگاوەکان بــۆ ڕووبەڕووبوونەوە 
لەگەڵ هەرچەشنە توندوتیژییەک بەرانبەر 

بە ژنان شلگێرانەتر بکەن. 
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بێگومان هەموو بزووتنەوە فێمێنیستییەکان لە دونیادا، وێڕای ئەو شەپۆالنەی کە لە قۆناغە 
جیاوازەکاندا تێپەڕیان کردووە و سەرەڕای جیاوازییان، لە یەک خاڵدا هاوبەشن کە ئەویش گەیشتن 

بە بەرابەریی ڕەگەزیی نێوان مرۆڤەکانە؛ بەاڵم ئەوەی بووەتە جێگەی گرنگیپێدانی بەشێک لە 
فێمێنیستەکان، بەتایبەتی فێمێنیستی سەر بە نەتەوە و کەمینە جیاوازەکان لە واڵتێکدا، بارودۆخی 
ژنان لەڕووی تایبەتمەندییە جیاوازەکانیان و چۆنیەتیی بەهرەمەندبوونیان لە مافە مەدەنی، سیاسی، 

ئابووری، کۆمەاڵیەتی و فەرهەنگییەکان و ڕێگەی گەیشتن بەو بەرابەرییەیە. 

هاوپەیوەندیی نێوان بزووتنەوەی کوردستان و 
بزووتنەوەی ژنانی ئێران

ئەوینمستەفازادە
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بۆ ئاوڕدانەوە لە هەرباســێکی بزووتنەوەی ژنان 
لە ئێران، ئەوەی سەرەتا ڕووبەڕوومان دەبێتەوە، 
تایبەتمەندیــی فرەنەتەوەیــی لــەو واڵتەدایە؛ 
فرەنەتەوەیییــەک کــە خــۆی لــە جیاوازیی 
نەتەوەیی، ئایینــی، فەرهەنگی، زمانی وهتدی 
نێوان نەتەوەکان دەبینێتــەوە؛ هەروەها ئەگەر 
هەرکام لــەو نەتەوانە بەهۆی ئــەو جیاوازی و 
بااڵدەستەوە  نەتەوەی  لەالیەن  تایبەتمەندییانە، 
ڕووبــەڕووی هەاڵواردن و بێبەشــبوون ببنەوە، 
باسەکە ئاڵۆزتر دەبێت و مەسەلەی مافە مەدەنی، 
سیاسی، ئابووری، کۆمەاڵیەتی و فەرهەنگییەکان 
و بێبەشــکران لێیان و کاریگەریی درێژخایەن 
لەســەریان لەڕووی بەدواکەتوویی هێشتنەوە و 

گەشەنەسەندن و پەڕاوێزخراوی، دێتە ئاراوە. 
هەروەها هــەرکام لــەو نەتەوانەش بەپێی 
تایبەتمەنــدی و جیاوازییەکانیان، وێڕای خاڵی 
هاوبــەش، خاوەنی مێژوو و شوناســی جیاواز و 
جــۆر و چییەتیی جیــاواز لــە بزووتنەوەکان، 
ئامانجەکانیانن؛  و  شۆڕشــەکان، خواســتەکان 
بزووتنــەوەی ژنانیش لە ئێرانــدا، یەکێکە لەو 

بزووتنەوانەی کە هەڵگری ئەو خسڵەتەیە. 
بێگومان هەموو بزووتنەوە فێمێنیستییەکان 
لە دونیادا، وێڕای ئەو شەپۆالنەی کە لە قۆناغە 
جیاوازەکانــدا تێپەڕیــان کردووە و ســەرەڕای 
جیاوازییــان، لــە یــەک خاڵدا هاوبەشــن کە 
ئەویــش گەیشــتن بــە بەرابەریــی ڕەگەزیی 
نێــوان مرۆڤەکانە؛ بەاڵم ئەوەی بووەتە جێگەی 
گرنگیپێدانــی بەشــێک لە فێمێنیســتەکان، 
بەتایبەتی فێمێنیستی سەر بە نەتەوە و کەمینە 
جیاوازەکان لە واڵتێکدا، بارودۆخی ژنان لەڕووی 
تایبەتمەندییــە جیاوازەکانیــان و چۆنیەتیــی 
بەهرەمەندبوونیــان لە مافە مەدەنی، سیاســی، 
ئابــووری، کۆمەاڵیەتــی و فەرهەنگییــەکان و 

ڕێگەی گەیشتن بەو بەرابەرییەیە. 
بــێ ئاوڕدانەوە لــە 100ســاڵی ڕابردووی 
خەباتی ژنانی ئێران، لە ئێســتادا ژنان لە چاوی 
دەســەاڵت وەکــوو مرۆڤ و بەمافی یەکســان 
لەگــەڵ پیــاو چاویان لــێ ناکرێــت و وەکوو 

ئینســانی پلەدوو بەهەژمار دێن؛ بەجۆرێک کە 
نەتەنیا لە یاســاکان و سیستەمەکانی واڵتدا لە 
زۆر مافی سەرەتایی بێبەشن، بەڵکوو لە ڕێگەی 
یاسا و ڕێساکانیشــەوە، کۆتوبەندیان بۆ دانراوە 
و ئەمــەش بووەتە هۆی هــەاڵواردن و کەلێنی 
گەوەرەی ڕەگەزی و بێبەشــی و پەڕاوێزخرانی 
ژنان لە ئیمکانات و پێشکەوتنەکانی کۆمەڵگا بە 
گشتی. لە ئێراندا ژنان بە گشتی بە پێی یاسا لە 
مافە ســەرەتایییەکانی وەکوو مافی جیابوونەوە، 
وەرگرتنی منداڵ، پاســپۆرت و ســەفەرکردن 
بێرەزامەندیــی پیــاو تا »تمکین«ی پیــاو و ... 
بێبەشــن لەگەڵ حیجابی زۆرەملێ بەرەوڕوونە؛ 
بەاڵم ئەمە تەواوی مەســەلە و کێشــەکە نییە، 
ئەگەرچــی هەوڵێکی زۆر هەیە تاکوو کێشــە 
ئاڵــۆز و زۆرەکانی ژنانی ئێران پێکەوە بە هەموو 
جۆراوجۆرییەکانییــەوە بــەو حاڵەتانــە کورت 

بکرێتەوە. 
وێڕای سیاســەتی کۆنترۆڵی هەمەالیەنەی 
ژنــان لەالیــەن حکوومەتەوە، پیــاوان، وەکوو 
بەشــێکی کاریگەر و کارتێکەر لــە فەرهەنگی 
مێژووییی پیاوســاالری، الیەنێکی ئەو کۆنتڕۆڵ 
ملمالنێیەکانــی  بــەاڵم  بااڵدەســتییەن،  و 
بزووتنــەوەی ژنان و چاالکانی ژن لە ئێســتادا 
تەنیا ڕووبەڕووبوونەوە لەگەڵ سیستەمی سیاسی 
و کەلتووریی پیاوســاالر نییە. بەڵکوو جیاوازیی 
نێــوان بۆچوون و شــێوازی ژنانی ســێکۆالر و 
غەیرەســێکۆالر، بەرژەوەندی و خواستی ژنانی 
چین و توێژی جیاوازی کۆمەاڵیەتی و ڕوانگەی 
قەومتەوەری چاالکان و بزووتنەوەی ژنانی فارس 
)ناوەند(، لە ملمالنێیەکانی دیکەی بزووتنەوەی 

ژنان لە ئێران بووە و هەیە. 
لــە ڕەوتی خەباتــی ژنان، چ لــە قۆناغی 
تاکتیک و چ لەکاتی کرداردا، ژنانی الدێ و شار 
هاوئاراستە نین. ژنانی سەر بە چینی کۆمەاڵیەتیی 
بااڵ و بەهرەمەند لە هەوڵی بەدەستهێنانی مافی 
خوێندنی بااڵ، کار، هەڵبژاردنی ئازادانەی شوێنی 
ژیان، سەفەر، بەشــداری لە تیمە ورزشییەکان 
و کەڵکوەرگرتن لە ئیمکاناتی خۆشــگوزەرانی و 



بەرابەری لەگەڵ پیاوانی کۆمەڵگان؛ بەاڵم ژنانی 
چینەکانی خــوارەوەی کۆمەڵگا، ژنانی کرێکارو 
الدێ و شــوێنە بێبەشەکان لە دەستڕاگەیشتن 
بــە ئیمکاناتی ســەرەتاییی ژیان، لــە هەوڵی 
دەستڕاگەیشتن بە سەرەکیترین مافەکانی هەر 
مرۆڤێک وەکوو دەستڕاگەیشتن بە ئاوی خاوێن، 
تەندروســتی، دەرمان، مافی خوێندن و مانەوە 

لە ژیانن.
ئەوەی چاالکانی ژن)فارس( کەمتر گرنگییان 
پێ داوە و چاوپۆشیی لێ کراوە، ملمالنێی نێوان 
چاالکانی ژنی ناوەند و دەرەوەی ناوەندە. چاالکانی 
قەومتەوەریان  ڕوانینێکــی  ناوەند)فارس(،  ژنی 
بەرانبــەر ژنانی نەتــەوە کەمینــەکان هەیە و 
تایبەتییەکانی  پێداویستییە  تێگەیشتنی  توانای 
ئەوانیان نییە و کاتێکیش ڕووبەڕووی خواســتە 
تایبەتییەکانی ئەو ژنانــە دەبنەوە، کارتێکەر بە 
ڕوانینی قەومتەوەر و باوەڕی ناسیۆنالیســتییان، 
ئامادەی قەبووڵکــردن و هاوڕێیی لەگەڵ ژنانی 
نەتەوەغەیرە فارسەکان و ژنانی دەرەوەی ناوەند 
نین. وەک چۆن مەســەلەی زمان و کەلتووری 
ژنانی نەتەوەکەمینەکان کە لە الیان زۆر گرنگە 
و بەشــێکی تایبەت لە شوناســیانە، لە الیەن 
وەکوو  فێمێنیست/ناسیۆنالیســتەوە،  چاالکانی 
هەڕەشــەیەک بــۆ ئایندەی ئێــران چاوی لێ 
دەکرێــت و لەو خاڵەی ناسیۆنالیســتی ئێرانی 
و فێمێنیســتی ناوەند بەیــەک دەگەن، ژنانی 
نەتەوەکەمینــەکان نەک هــەر وەک هاوڕەگەز 
کە جگە لە کێشــە گشــتییەکانی ژنانی ئێران، 
کێشــەی تایبەتی و ئاڵۆزی خۆشیانیان هەیە؛ 
بەڵکــوو وەکــوو هەڕەشــەیەک کە باشــترە 

چاپۆشییان لێ بکرێت، هەڵدەسەنگێندرێن.
هەربۆیە بۆ چوونەســەر باســی پەیوەندی 
و هاوپەیوەندیــی نێــوان بزووتنــەوەی ژنانی 
کوردســتان و بزووتنەوەی ژنانی ئێران، وێڕای 

ئەوەی چەند پرسیارێک دێتە ئاراوە، وەکوو:
 ئایا پەیوەندی لە نێوان ئەو دوو بزووتنەوەیەدا 

هەیە و جۆری ئەو پەیوەندییە چۆنە؟ 
 روانینی ئــەو بزووتنەوانــە بەرانبەر یەکتری 

چۆنە و لەکوێوە سەرچاوە دەگرێت؟ 
 ئایا پێویستە ئەو دوو بزووتنەوەیە پەیوەندییان 
هەبــێ و هاوپەیوەندییەکانیان لەکوێ بە یەک 

دەگەن؟ 
 جــۆر و چییەتیی پەیوەندییەکان دەبێ چۆن 

بێت و کێ دیاریی دەکات؟ 
 بۆ پەیوەندی و هاوپەیوەندی پێویســتە چی 

بکرێت؟ 
مەســەلەی  و  بابــەت  کــــــۆمەڵێک 
پەیوەندیداریش هەیە کە پێویســتە بیانخەینە 
ڕوو، بــۆ ئەوەی هــەم واڵمی پرســیارەکان تا 
ڕادەیەک وەرگرین، هەمیش مەسەلە و خواستی 
خۆمان و ئەوان و پێویستیی بزووتنەوەی ژنان، 

المان ڕوون بێتەوە، وەکوو: 
 پێکهاتەی بزووتنەوەی ژنانی ئێران

 کورتکردنەوەی مەســەلەی توندوتیژیی ژنانی 
نەتەوە کەمینەکان بە کێشەی فەرهەنگی

 گوتاری بزووتنەوە
هــەاڵواردن  چـــــەندالیەنەی  تیۆریــی   

)ئینتێرسکشنالیتی( 
 فێمێنیســت، ڕوانینــی جیهانــی و ڕێکاری 

خۆجێیی)محلی( 

پێکهاتەیبزووتنەوەیژنانیئێران
بزووتنەوەی ژنانــی ئێران وەکوو بزووتنەوەکانی 
دیکەی مەیدانی سیاسی و کۆمەاڵیەتیی ئێران، 
پێکهاتەیەکــی ناوەندگەرای هەیە و قەوارەکەی 
بە گشتی لە هێزی نەتەوە و مەزهەبی بااڵدەست 
)فارس-شــیعە( پێکدێت. ئەو خواستانەشی کە 
لەالیــەن ئــەو گرووپەوە )وەکوو ژنــی ئێرانی( 
دێتە بەربــاس و بەدواداچوونی بۆ دەکرێت، بە 
گشــتی بێ لەبەرچاو گرتنی زۆرینە و جیاوزییە 
نەتەوەیــی، ئایینی، زمانــی و فەرهەنگییەکانی 
کۆمەڵگای ئێرانە کە کاریگەریی ڕاســتەوخۆ و 
چارەنووسســازی لەسەر ژیانی ژنانی گرێدراو بە 
هەریەک لەو کەمینانە هەیە. ستەمی چەندقات 
کە ژنێکی کوردی سوننەمەزهەب لە سیستەمی 
یاسایی و فەرهەنگیی ئێراندا پێوەی دەناڵێنیت، 
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نەتەنیــا لەالیــەن فێمێنیســتە ئیرانییەکانەوە 
بەڕسمی نەناسراوە و کەمتەرخەمن بەرانبەری، 
بەڵکوو هەوڵ بۆ کەمڕەنگ کردنەوەی شوناســە 
نەتەوەیــی و مەزهەبییــەکان و زەقکردنەوەی 

ستەمی ڕەگەزی بەتەنیا دەدریت. 
هــەر بزووتنەوەیــەک بەدواداچــوون بــۆ 
خواستی گرووپێک و ئەو ستەم و هەاڵواردنانەی 
کە بەرانبەری دەکرێت، دەکات؛ ئامانجی نەمانی 
ئەو ستەمانە و گەیشتن بە بەرابەرییە. سەبارەت 
بە ئێمەی کــورد، خەباتی بزووتنــەوەی ژنان 
بــۆ بەرابەریی ڕەگــەزی و خەباتی بزووتنەوەی 
نەتەوەیــی بۆ بەرابەریی نەتەوەیی، لەڕاســتیدا 
ڕێگەیەکی هاوبەشی هەیە، ستەمێکی هاوبەش 
ئەزموون دەکەین و ئامانجێکی هاوبەشیش هەیە، 
ئەویش بەرابەرییە؛ بەاڵم گەیشتن بە هەرکامیان 
بێ ڕەچاوکردنی شوناسە جیاوازەکانی مرۆڤێک، 
بە بەرابــەری و کۆمەڵگایەکی بەرابەر ناگات، بۆ 
نموونە چۆن دەتوانین قســە لە مرۆڤێکی ئازاد 
و بەرابەر بکەین، ئەگەر ژنێکی تورکی بەهایی، 
لە بــواری نەتەوەیی و مەزهەبــی بە بەرابەری 

نەگەیشتبێت. 
هەربۆیــە دەبــێ ڕوانگــەکان بگۆڕدرێن و 
جووڵەی ئەو بزووتنەوانە و پەیوەندی و کارکردنیان 
پێکــەوە، لەپاڵ یەکتری بێــت. ئەمەش وێڕای 
ئــەوەی هەلی کەڵک وەگرتن لە دەرفەتەکان و 
کەسانی هاوبەش لە هەر بزووتنەوەیەک دەخاتە 
بەردەستی کەســانی دیکەش، پێویستییەکە بۆ 
گەیشــتن بە کۆمەڵگایەکی بەرابەر کە هەرکام 

لەو بزووتنەوانە بەشێکن لە هیزی گۆڕان. 
لێــرەدا ئەو پرســیارە دێتە ئــاراوە کە ئایا 
بزووتنەوەی ژنانــی ئێران)فارس( مەیلی بۆ ئەو 

جۆرە لە پەیوەندی هەیە؟ 
ئەوەی کە دەبێنرێت تائێستا چاالکانی ژنی 
فارس بە گشتی، واڵمێکی ڕوونیان بەو پرسیارە 

نەداوەتەوە. ئەمەش چەندین هۆکاری هەیە: 
یەکەم؛ بە چاوێکی توندی »ئەمنیەتی« چاو 
لە بزووتنــەوە نەتەوەیییەکان لە ئێران دەکرێت 
و ژنانی چاالکی ئێران)فــارس( نایانهەوێت ئەو 

گوشارەی کە بە هۆی چاالکیی ژنانە لەسەریانە، 
بەهۆی پەیوەندی لەگەڵ چاالکانی نەتەوەیی و 
بزووتنەوە سیاســییەکان زیاتر بێت و هەزینەی 
زیاتری بۆ بــدەن، ئەم خۆبەدوورگرتنە تەنانەت 
بــۆ چاالکێکــی هــەردوو بــواری نەتەوەیی و 
ژنانیش دەبێندرێت. تەنانەت لە کاتی سەرکوتی 
چەندقاتیشــدا، بــۆ نموونــە لەکاتــی گیرانی 
ژنێکی کورد لەســەر هــەر دوو بواری ڕەگەزی 
و نەتەوەیی، وەکــوو »زارا محەممەدی«، ئامادە 
نییە بە شێوەی پێویست ئاوڕی لێ بداتەوە. بۆیە 
دەبینیــن هیچکات ژنێکی کورد یا عەرەب یان 
تورک، نابێتە هێمای یەکگرتنی دوو بزووتنەوە، 
بۆ نموونە سیاسی و ژنانە؛ چونکە وەکوو پێویست 

ئاوڕی لێ ناداتەوە، تا بیکات بە هێما. 
دووەم؛ جــۆری ڕوانگــەی ژنــی چاالکی 
ناوەندنشینی گرێدراو بە نەتەوە و ئایین و زمانی 
ڕەسمیی بااڵدەست بەرانبەر ژنی پەڕاوێزخراوی 
گرێــدراو بە نەتەوە، ئایین و زمانی ناڕەســمیی 
ژێردەست و کاریگەریی ڕاستەخۆی ئەو ڕوانینە 
لەســەر پەیوەندیی نیــوان بزووتنەوەی ژنان و 
بزووتنــەوەی گرووپــە نەتەوەیییەکانی دیکەی 
ئێــران، ڕوانگەیەکــی وەک ڕوانگــەی ژنانــی 
سپیپێســتی ئامریکا بەرانبەر ژنانی ڕەشپێست 
یان پەنابەرە. ڕوانینێکی لەســەرەوە بۆ خوارەوە، 
بێ لەبەرچاوگرتنی شوناسە غەیرەڕەگەزییەکان 
و خۆ بەناوەند و نوخبە زانین و گەاڵلەداڕێژی و 
ئەولەوییەتبەندی بۆ خواستی ژنانی ئێران، بەبێ 
لەبەرچاوگرتنــی جیاوازییــە نەتەوەیی، زمانی، 
ئایینی و فەرهەنگییەکانی کۆمەڵگای ئێران کە 
کاریگەریی زۆری لەســەر بارودۆخی یاسایی و 
نەریتیــی ژیانی ژنانی گرێــدراو بە هەرکام لەو 
شــوناس و کەمینانە داناوە. بــۆ نموونە کاتێک 
ژنانی ئێران)فارس(، گۆڕینی یاســای میراتیان 
وەکــوو یەکێک لە خواســتەکان لە کەمپەینی 
1میلیۆن ئیمزا هێنایە ئاراوە، لە ڕاستیدا چاویان 
تەنیا لە یاسایەک بوو کە بەرانبەر بە ژنی شیعە 
جێبەجێ دەکرا نە وەک ژنێکی ســوننە کە بە 
پێی یاسای باری کەســی، دەتوانرێ لەو بەشە 



میراتــەی کە دەدرێت بە ژنی شــیعە، بێبەش 
بێت. 

بە گشــتی کاتێک ئێمە، باس لە نکۆڵی لێ 
کرانی شوناسمان وەکوو ژنێکی کورد دەکەین، 
وێڕای ئەو خواست و مەسەالنەی لەگەڵی دێتە 
بەرباس، ئەوان باس لەوە دەکەن کاریان لەسەر 
خۆکوژی و کوشــتنی نامووســی لەو ناوچانەدا 
کــردووە. هەروەها کاتێک باس لە پێویســتی 
پەیوەندیــی  و  بزووتنەوەکەمــان  دەرکــی  و 
بزووتنەوەی نەتەوەیــی و ژنان دەکەین، ئەوان 
باس لەوە دەکــەن کە هێنانەئارای خواســتی 
بزووتنــەوەی ژنــان و بزووتنــەوەی نەتەوەیی 
پێکــەوە دەبێتــە هۆی قەیران و شــەڕ. وەکوو 
ئەو باســەی کە فێمێنیستە سپییەکانی ئامریکا 
دەیانکرد کە ئەگەر ژنانی ڕەشپێست مەسەلەی 
نەژادی بێننە گۆڕێ، باســی ڕەگەزی دەکەوێتە 
ژێــر کاریگــەری و بەالڕێــدا دەبرێــت. ئەوە 
لەکاتێکدابوو کە لــە دەیەی 1920، گرنگترین 
هاوپەیمانــی بزووتنەوەی مافــی دەنگی ژنان 
لــە ئامریــکا، بزووتنــەوەی دژی کۆیالیەتیی 

ڕەشپێستەکان بوو. 
تێنەگیشــتن لەو واتایە کــە مرۆڤەکان و 
شوناســیان لە یەکتری جیا ناکرێتەوە، ناتوانرێ 
یەکیان ببینرێ و یەکیــان نا، یەکیان قەبووڵ 
بکەیــن و یەکیــان نا و تەنانــەت ئەولەوییەت 
بدەین بە یەکیان و ئەویتری دوابخەین؛ دەبێتە 
هۆی ئەوەی ئەو بزووتنەوانەی کە پۆتانســیەلی 
هاوبەشیشــیان هەیــە، نەتوانــن لەگەڵ یەک 
بکــەون و هاوکاریــی یەکتری بکــەن، چونکە 
لەکۆتاییدا ناتوانرێ شوناســی هەموو مرۆڤەکان 

وەک یەکی لێ بکرێت. 
ڕۆژی  باســی  کــە  ئینتێرسکشــنالیتی، 
و  ئاکادیمــی  شــوێنە  لــە  فێمێنیســتەکان 
ئەکتیویستییەکانە؛ دان بەو شوناس و هەاڵواردنە 
چەندقاتــەدا دەنێت. بۆ نموونە ژنێکی کورد کە 
نیگەرانیی مەسەلە سیاسی و کۆمەاڵیەتییەکانی 
هەیە و دیهەوێــت ڕێگەیەک بگرێتەبەر، گرنگە 
یەکەمجــار بــۆ گرووپــی ژنان ڕادەکێشــرێت 

یان گرووپــی نەتەوەیی، چونکە هــەرکام لەو 
بزووتنەوانــە هەوڵدەدەن کە شوناســی خۆیان 
زەقبکەنەوە لە پێناو گوتاریاندا، هەندێکجاریش 
وەک بزووتنــەوەی ژنانــی ئێران)فــارس( بە 
مەترسیداری دەزانن بۆ ڕووبەڕوونەبوونە لەگەڵ 
ئاکامە ئەمنییەتییەکانی بزووتنەوەی نەتەوەیی. 
ئەو ملمالنێیە لەناو بزووتنەوەی نەتەوەییش بە 
شێوەیەکی تر دەبینرێت؛ لەناو حیزبە سیاسییە 
کوردییەکان، تا سااڵنێک زۆر هەوڵ دەدرا ژنان 
لــە پێنــاو بەرژەوەندیی نەتەوەییــدا پەروەردە 
بکرێن، بــەاڵم دواتر و بەتایبــەت لەناو حیزبە 
چەپەکان خودی ژنان بە چوونەســەری ئاگایی 
لەو بەستێنە سیاسی و کۆمەاڵیەتییە، گرنگییان 

بە باسی ژنی کورد دا. 
جگــە لــەو ملمالنێیــە، لە شــوێنێکەوە 
ڕوبەڕووبوونــەوەی ئــەو بزووتنەوانــە لەگــەڵ 
یەکتری دێتەئاراوە. لە شــوێنێک کە هەســت 
بکرێت خواســتی بزووتنەوەیــەک، نەک هەر 
بەرانبــەر بزووتنەوەیەکی دیکەیــە، بەڵکوو بە 
زیانی بەرژەوەندیی میللی و یەکپارچەییی خاکە. 
شــوێنێک کە چاالکێکی ژن)فارس( خواســتە 
نەتەوەیییەکان بەدژی بونیادی واڵت دەزانێت، 
ڕوانگەی ناسیۆنالیستی لێرەدا ڕێگرە لە دانپێنان 
بــە مافی بەرانبەر هەرچەندە دەزانێت لەســەر 

حەقیشە. 
بەاڵم مەســەلەیەک کە لەم نێوانەدا بوونی 
هەیە، ئەوەیە؛ کە بزووتنــەوەی بەرابەریخوازی 
ژنان)فــارس( لە ئێرانــی هاوچەرخدا، جگە لە 
بزووتنەوە بەرابەریخــواز و مەدەنییە نەتەوەیی، 
زمانی و ئایینییەکان و ... لەگەڵ جۆرێکی دیکە 
لە بزووتنەوەی نەتەوەییدا بەرەوڕوون کە خۆی 
لە چوارچێوەی »جوداییخوازی«دا پێناسە دەکات. 
ئەو ئامانجــەش کە ئەو بزووتنەوانــە دیارییان 
کــردەوە تەنیا »بەرابــەری و نەمانی هەاڵواردن 
لەیاســا«دا نییە؛ بەڵکوو خوازیــاری پێکهێنانی 
واڵتێکی تاک نەتەوەیین. هەربۆیە بزووتنەوەی 
ژنان لــە ئێران)فــارس( ناچارە لەنێــوان دوو 
ڕوانگەی »جوداییخــوازی« و »بەرابەریخوازی«دا 
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جیــاوازی دانێت و هاوپەیمانــی خۆی دیاری 
بکات. 

لەگــەڵ گەشــەی گوتاری شوناســخوازی 
لــە چەندســاڵی ڕابــردوودا لەالیــەن گرووپە 
ناسیۆنالیستە  ترسی  جیاوازەکانەوە،  نەتەوەیییە 
ئێرانییەکانیش زیاتر بووە. ناسیۆنالیســتێک کە 
تایبەت بە گرووپ و حیزبێکی دیاریکراو نییە و 
تەنانەت لەناو بزووتنەوەی ژنانی ئیران)فارس(دا 
دەبینرێت. دانپێدانان بە گەشەی شوناسخوازی 
و ترس لە جیاییخوازی لەالیەک و دانپێدانان بە 
پۆتانسیەلی ژنانی نەتەوە جیاوازە غەیرەفارسەکان 
لــە الیەکی ترەوە؛ لە وتاری »نوشــین ئەحمەد 
خۆراســانی«، فێمێنیســتی فارس لــە بابەتی 
»جنبشهای قومیتی و مطالبات زنان« بە ڕوونی 
دەردەکەوێــت، وەک دەڵێــت: »ئەگەر بەشــی 
غەیرەنەتەوەییــی بزووتنەوەی ژنــان نەتوانێت 
پەیوەندیی خۆی لەگەڵ ژنانی »قەومییەتەکان« 
بە دروســتی دیــاری بــکات و پەیوەندییەکی 
لۆژیکــی و بەرابــەری لەگەڵ دروســت بکات، 
دەبێتە هۆی بێبەشــبوونی ئێســتا و داهاتووی 

بزووتنەوەی ژنان لە پۆتانسیەلەکانیان ».
پۆتانســیەلە،  ئەو  نموونەیەکــی دیکــەی 
بەشداریی ژنانی نەتەوە جیاوازەکان لە زۆرێک لە 
گفتوگۆ ستراتێژی و دانیشتەکانی پەیوەندیدار بە 
تێپەرینی کۆمەڵگای ئێران بەرە و دێموکڕاسییە، 
بەتایبــەت لە دیاســپۆرادا. هەرچەندە لە ناوخۆ 
ئەو مەســەلەیە بە پێچەوانەیە، چونکە بەهۆی 
بارودۆخی داخــراو، ئیمکانــی چاالکیی ژنانی 
نەتەوە جیاوازەکان زۆرکەمترە لە چاالکانی ژنی 

غەیرەنەتەوەیی.
ئەو ڕاســتییە لە نووسینی کەسانێکی وەک 
»نوشین ئەحمەد خۆراســانی«دا دەبینرێت کە 
بــۆ خواســتەکانی بزووتنــەوە نەتەوەیییەکان 
سنوور دیاری دەکات و تا ئەو جێگەیە ئامادەی 
بایەخــدان بەو خواســتانە و پەیوەندیگرتنە کە 
لە چوارچێوەی یاســادا بتوانن دیفاع لە خۆیان 
بکــەن و ســەرووتر لە یاســا بیر لــە جیاییی 
نەتەوەیی نەکەنــەوە. تەنانەت ئەو ئەدەبیاتەش 

بــەکاری هێنــاوە، ئەدەبیاتێکــی ســووکانە و 
بەتاوانبارکردنی نەتەوەکانە. هەر ئەو ڕوانینەشە 
کە نەتەنیا بێمتمانەیی قووڵتر دەکاتەوە، بەڵکوو 
دەبێتە هۆی بەرهەمهینانەوەی کڵێشەی نەرێنی 
دژی گرووپە نەتەوەیییەکان. وەک ئەوکاتەی کە 
فێمێنیستە ڕەشپێســتەکان لە ئامریکا، داوایان 
کرد لەکاتی خســتنەڕووی ئامــاری تایبەت بە 
توندوتیژیــی دژی ژنان لەناو ڕەشپێســتەکاندا، 
بەجۆرێک هەڵســوکەت نەکەن کــە ڕوانگەی 
نەژادپەرەستانە بەهێزبکات لە بەتوندوتیژزانینی 
کۆمەڵگای ڕەشپیشتەکان لە ئامریکادا. ئەمەش 
وەک ڕوانینــی چاالکانــی ژنــی ناوەند)فارس( 
بە خەســارەکانی خۆســووتاندن و کوشــتنی 
ناموســی لە کوردستان و خووزستان و شێوازی 
باڵوکردنەوەیان لە ڕاگەیاندنەکانە بەجۆرێک کە 
لەبارەی ئەم گرووپانە، کڵێشەی توندوتیژیخوازی 
بەهێز بکات. خراپتر لەوەش؛ ئەو خەسارانە وەکوو 
بەشــێک لە فەرهەنگی نەتەوەکان دەناسێنن و 
گومانلێکراوێک  وەکوو  نەتەوەییش  بزووتنەوەی 
کە هەوڵی پاراستنی ئەو کەلتوورە دەدات)وەک 
بەشــێک لە شوناســی نەتەوەیــی(، دەبینن. 
ئیدعاییەک کــە بە ڕوونی لە وتــاری »فهیمە 
تفســیری« لەژیر نــاوی » ژنانی کورد و جیایی 
لــە ئێــران«دا دەبینرێت و دەڵێــت: »جێگەی 
ژنانی کورد لە شوناسی نەتەوەیییان لە کوێیە؟ 
ئایــا وا بڕیارە ئەوان وەک هێمــای بەردەوامی 
وەک  نەتەوەیییەکانی  ســوننەتە  نەتەوەکەیان، 
خەتەنە، کوشــتنی نامووســی، گوێڕایەڵیی بێ 
ئەمالوئەوالی پیاوان بخەنە سەرشانی خۆیان و 
نەمانی هەاڵواردن و ســتەم بە ئایدیاو دروشمی 
جودایی لە سەرچاوەی ســەرکوت، دەتوانێ بە 

ئاواتە ڕۆمانتیکەکانیان بگەیێنێت؟«. 
دونیــادا  »لەهەمــوو  دەڵێــت:  هەروەهــا 
نەتەوەیییــە  بزووتنــەوە  کــە  ســەلمێنراوە 
توندڕەوەکان لە کۆمەڵگاکانی جیهانی ســێیەم 
هەروەک چۆن بەرە و گۆشەگێری و جودایی لە 
جیهان ڕۆیشتوون و سەربەخۆییی نەتەوەیییان 
لــە ســنووری زۆر پڕرەنــگ لەگــەڵ دونیای 



ڕۆژئاوا )کە بە هۆکاری بەدبەختییەکانیشــانی 
دەزانن( پێناســە کردووە؛ خۆیــان لە کۆتاییدا 
بەرهەمهێنەرەوەی خراپترین جۆری سەرکوت و 
بااڵدەستی دەبن و ئەمەش لە ڕێگەی سەرکوتی 
ژنانی کۆمەڵگا و شوناســخوازیی نەتەوەیییان لە 
ڕێگەی دەسەاڵت بەســەر جەستەی ژن دابین 
دەکەن. ژنانی کورد، ئەگەر بەو وێنە ئارمانجخوازە 
و وەکوو ئایدیایەکی بــێ وێنە لە هەاڵواردن و 
ســتەم، بیر لە جیایی لە ئێران بکەنەوە، دواتر 
ئەگەری هەیە تووشی دڵســاردیی زۆر ببنەوە، 
چونکە ئەزموونی زۆرێک لە واڵتان نیشانی داوە 
کە ئەو ڕوانگانەی پێداگری لەســەر شوناســە 
نەتەوەیییــەکان بــە شــێوەیەکی دەرمارگژانە 
دەکەنەوە دەتوانن وەکوو شوناســە نەتەوەیییە 
دەرمارگرژەکان، بە ئاسانی فەرمانڕەوایی بەسەر 
جەستەی ژنەوە بکەن و سوننەتە دواکەتووەکان 
بە دژی ژنان زیاتر لە پێشــوو بەرهەم بێننەوە 
و ژنــان لە هەرچــی »شوناســی نەتەوەیی« و 
»شوناســی قەومی«یە بێزار بکــەن و وایان لێ 

بکەن تۆبە بکەن.«
هەروەها لەو وتارەدا، »خەتەنە«، »کوشــتنی 
بێئەمالوئــەوالی  »ملکەچیــی  و  نامووســی« 
پیاو)تمکیــن(« وەکــوو ســوننەتی »قەومی«ی 
کوردەکان ناســێندراوە و هــەوڵ دراوە بیخاتە 
ناو مێشــکی ژنی کوردەوە کە ئەو کێشــانە بە 
هۆی کوردبوونەوەن؛ وەک ئەوەی ژنانی ناوەندی 
ئێران توندوتیژیی نامووســی، چەندهاوســەری 
و »تمکیــن« لە پیــاو ئەزموون نەکــەن و ئەو 
دیاردانــە تایبــەت بــن بە کوردســتانێک کە 
خاوەنی بزووتنــەوە نەتەوەیییە ڕزگاریخوازەکانە 
کە ئەوان لە ئەدەبیــات و بیری خۆیاندا وەکوو 
گرووپی قەومی و توندڕە و دەیانناســێنن و لە 
هەوڵــی جێگیرکردنیان وەکــوو هێمای دیاری 
نەتەوەیــی بن. »فەهیمە تەفســیری« و زۆرێک 
لە ژنانی چاالکی ناوەندنشین کە دەست لەسەر 
بابەتەکانی وەک توندوتیژیی نامووسی، کوشتن 
و خۆســووتاندنی ژنان لــە دەرەوەی ناوەندی 
ئیران دادەنێن، لە هەوڵی خستنەڕوویان وەکوو 

تایبەتمەندیی فەرهەنگی، قەومی و نەتەوەیین؛ 
تەنانــەت ئامادەی تاوتوێکردنــی هەمەالیەنەی 
هۆکاری بوون یان بەردەوام بوونی ئەو خەسارە 
کۆمەاڵیەتییانــە لەو ناوچانە نیــن، ئەوەی کە 
هــەژاری و گەشەنەســەندنی پیشــەیی لــەو 
ناوچانە، بوونی کەشــی »ئەمنیەتی« و »نیزامی« 
لە ســەردەمی جیاواز، نەبوونی خوێندەواری بە 
زمانی ئەو خەڵکە و ڕاگرتنیان لە پەڕاوێزخراویی 
سیاسیی کۆمەڵگا، بە هەموو بێبەشییە ئابووری، 
کۆمەاڵیەتی، فەرهەنگی و ...ەکان تا چ ڕادەیەک 
دەتوانێت هۆکاری ســەرهەڵدانی ئەو خەسارانە 
لە ناو بەشــێک لە خەڵک و نــەک هەموو ئەو 

نەتەوەیەدا بێت. 
کــۆی هەمــوو ئــەو هۆکارانە، لە ترســە 
ناوەندگەرایی  تــا  بگــرە،  ئەمنییەتییەکانــەوە 
و ڕوانگــەی ئێلیتیانــە و کارتێکەریــی بیــرە 
نەمانــی  لــە  تــرس  و  ناسیۆنالیســتییەکان 
یەکپارچەییی ئێران و ... بەربەستێکی جیدیین 
بۆ هاوکاری و هاوڕاییی بزووتنەوەی ژنان لەگەڵ 

بزووتنەوەی نەتەوەغەیرەفارسەکان لە ئێراندا. 
ڕوانگــەی  وەک  بەربەســتەکانی  وێــرای 
وەرنەگرتنــی  جــددی  بــە  و  پیاوســاالرانە 
خواســتەکانی ژنان و لە ئەولەوییەت دانەنانیان؛ 
هەنگاوی یەکەم دەبێت بەڕەســمی ناســینی 
شــێوە جیاوازەکان و هەاڵوردنی چەندقات بێت 
بۆ پێکهێنانی بەســتێنێکی بــاش بۆ هاوکاریی 
بزووتنــەوەی ژنــان و بزووتنــەوەی گرووپــە 
نەتەوەیییــەکان، لەڕاســتای ئــەو بەڕەســمی 
ناســینەیە کە ژنی کورد یــان تورک دەتوانێت 
وەکوو ئەڵقەی پەیوەندیی نێوان دوو بزووتنەوە، 
ڕۆڵێکی زیاتر لە پێکهێنانی متمانە و پێویستیی 

یەکگرتن ئەنجام بدات. 

توندوتیژیی مەســەلەی کورتکردنەوەی
بەکیشــەی کەمینەکان نەتەوەی ژنانی

فەرهەنگی
دیاردەی ژن کوشــتن بە بیانــووی »ناموس«، 
دیاردەیەکی جیهانییــە و تایبەت بە جوگرافیا 
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و ســنوورێکی دیاریکراو نییــە، بەجۆرێک کە 
ئامارە جیهانەییەکان باس لە کوشــتنی 5000 
ژن لە ســاڵدا دەکەن. لەگەڵ ئەو ڕاستییەشدا، 
بارودۆخی سیاســی، ئابــووری، کۆمەاڵیەتی و 
ڕوانگەی دەوڵەت، یاسا و سیستەمی دەسەاڵت، 
ڕۆڵێکی گرنگی لە زیاد و کەم بوونی ئەو ئامارەدا 

هەیە. 
لەگــەڵ ئەوەشــدا ئێمە لە ئێــران لەگەڵ 
ڕوانگەیــەک بەرەڕوویــن کــە مەیلــی هەیە 
ژنکوشــتن بــە »قەومــی« بــکات و وێــڕای 
جۆراوجۆریــی نەتەوەیــی، مەزهەبــی و زمانی 
لە ئێراندا، ژنکوشــتن بەزۆری دەبەســترێتەوە 
بــە کورد و عەرەبــەکان. بەڵێ ناکرێت حاشــا 
لە ژنکوشــتن لەناو ئەو گرووپانە بکرێت، بەاڵم 
ســەرەڕای ئەوەی کە هەموو کورد و عەرەبێک 
ژنکوژ نییە، ئەم باســە هەموو ڕاســتییەکەش 
نییە؛ ئەمەش نەتەنیا بوونی دیاردەی ژنکوشتن 
لە سەراســەری ئێران ناشــارێتەوە، بەڵکوو بە 
شــێوەیەکی جەوهەری و سروشتی ژنکوشتن، 

کورت دەکاتەوە بە کورد و عەرەب.
بە واتایەکی ســادە، بە پێــی ئەو ڕوانگەیە، 
کوشتنی ناموسی بەســتراوەتەوە بە فەرهەنگی 
نەتەوەیــی، بەبێ ڕەچاوکردنــی پێکهاتەی ئەو 
کۆمەڵگایــە؛ چونکە تاوتوێکردنــی دیاردەیەکی 
کۆمەاڵیەتی پێویستی بە لەبەرچاوگرتنی هۆکارە 
جیــاواز و کاریگەرەکان بەو مەســەلەیە هەیە، 
وەکــوو بێبەشــییە ئابووری-کۆمەاڵیەتییەکان، 
ســەرکوتی سیاســی، یاســاکان، بارهێنــان و 

پەروەردە و ... 
هەروەک چۆن فاتمە کەریمی، کۆمەڵناس، 
لە گفتوگۆکانی لەبارەی »توندوتیژی و کوشتنی 
ناموسی« باسی ئەوە دەکات بەنەتەوەیی کردنی 

ژنکوشتن دوو ئاسەواری دەبێت:
یەکەم؛ گرێدان و بەستنەوەی ژنکوشتن بەو 
گرووپانە، دەبێتە هۆی زەینییەتێک کە ژنکوژی 
وەکوو تایبەتمەندیی سروشتیی خۆیان چاو لێ 
بکــەن؛ ئەم ڕوانگەیە تەنانەت لەناو هەندێک لە 
چاالکانی ژنان و مەدەنیش دەبینرێت کە جگە 

لە چاوپۆشی لە بارودۆخی سیاسی، کۆمەاڵیەتی 
و ئابووریــی کوردســتان و خووزســتان، ئــەو 
خەسارانە وەک بابەتێکی سروشتیی ئەو نەتەوانە 

چاو لێ دەکەن. 
دووەم؛ سڕینەوەی ڕۆڵ و پێگەی دەسەاڵت 
لە کەمکردنەوە و بەرەنگار بوونەوەی ئەو دیاردەیە؛ 
دەســەاڵتێک کە خــۆی دژەژنــە و توندتیژی 
بەرانبــەر بە ژنــان دەنونێت و بەشــێوەیەکی 
ئاگایانــە و یاســاییش کەڵــک لــەو بابەتانــە 
وەردەگرێت و ژنکوشــتن وەکوو تایبەتمەندیی 
گرووپە نەتەوەیییەکان چاو لێ دەکات و دەڵێت 
هیچیان  لەمبارەیەوە  حکوومــەت  ناوەندەکانی 
لە دەســت نایەت. بەکارهێنانــی ئەم ئامرازە بۆ 
حکوومەتێکی دژەژن، هەل و ئیمکانی سەرکوتی 
زیاتری ژنان دەرەخســێنێت و لە ڕۆڵی پێکهاتە 
یەکتربڕەکانی )بێبەشیی ئابووری، کۆمەاڵیەتی، 
سیاســی و ...( کــە بەســتێنێکی بەردەوامی 

ژنکوشتنن، چاوپۆشی دەکات.
هەر ئــەم دوو ئاســەوارەش بوونەتە هۆی 
ئــەوەی کــە ئەگــەر حااڵتێکی ژنکــوژی یان 
خۆســووتاندنی ژنــان بەڕاگەیانــدن بکرێ، بە 
ڕوانگەی ئەوەی ئەمە تایبەتمەندیی نەتەوەیی و 
کەلتووریــی ئەم گرووپانەیە چاوی لێ بکرێت و 
چاپۆشــی لە ڕۆڵی هەاڵواردنە سیاسی، ئابووری 
و کۆمەاڵیەتییەکان بکەن و ئەمەش کڵێشــەی 
»فەرهەنگی توندوتیژی«ی تایبەت بەو گرووپانە، 
بەهێــز دەکات. بۆیە جێگــەی نیگەرانیی ئەو 
گرووپانــە و تەنەنات حیزبە سیاسییەکانیشــە 
کە ئەمــە وەکوو تایبەتمەندییەکــی نەتەوەیی 
بناســرێت و زۆر خۆ لەو باســە نەدەن، مەگەر 
لــەو حاڵەتانەی کە مەســەلەکە پەیوەندیی بە 
هۆکارێکی دەرەکییەوە هەبێت، وەک خوکوژیی 
»فەریناز خوســرەوانی«کە لە ئەنجامی گوشاری 

کەسێکی سەر بە حکوومەتدا خۆکوژیی کرد. 
پێویســتە بگوترێت، کە مەســەلەکانی وەک 
نەبوونی ڕێکاری یاسایی و پشتیوانیی بنەمایی لە 
ژنان و یاســا دژەژنەکان، توندوتیژیی دژی ژنانی 
کــوردی بەهۆی ئەزموونــی هاوکاتی هەاڵواردنە 



ڕەگــەزی و نەتەوەیییەکان چەندقــات کردووە؛ 
تەنانــەت زۆرێک لــە ژنانی کورد، شانســێکی 
ئەوتۆیــان بۆ گۆڕان و باشــترکردنی بارودۆخیان 
نییە و چارەنووســێکی تراژێدییان هەیە. لەگەڵ 
ئەوەشدا باڵوکردنەوەی بارودۆخیان و هەواڵەکانی 
پەیوەندیدار پێیان، ڕێگەیەکە بۆ هەستیارکردن و 
ئاگاییی ناو کۆمەڵگا لەم بارەیەوە. لە ئێستادا تابۆی 
باسکردن لەو هەوااڵنە تەنانەت لەناو خۆپارێزترین 

چاالکانی سیاسی و مەدەنیشدا شکاوە. 
 هەربۆیــەش پێویســتە ئــەو بابەتە وەک 
ئەوەی کە هەیە باســی لــێ بکرێت بە هەموو 
الیەن و پێکهاتە کارتێکەر و کاریگەرەکانییەوە. 
بۆیە ئێمە چاپۆشی ناکەین کە ئەو توندوتیژییە 
نامووسییانە لە کوردســتان هەن، بەاڵم نابێت 
تاکالیەنــە لێــی بڕوانین کــە تەنیــا و تەنیا 
نەتەوەییــی  فەرهەنگــی  تایبەتمەندییەکــی 
ئێمەیە، بەڵکوو دەیان ساڵ سەرکوتی سیاسی، 
بێبەشــیی ئابووری و کۆمەاڵیەتی و، ئەمنیەتی 
چاولێکردنی هەر بابەتێکی ئەو ناوچەیە لەالیەن 
حکوومەتەوە، بــە دڵنیایییەوە توندوتیژیی دژی 
ژنانی زیاد کردووە. لەوەش گرنگتر دەســەاڵت 
نــەک هیــچ بەرنامەیەکی بــۆ کەمکردنەوەی 
ئەو خەســارانە نەبووە، بەڵکــوو ڕێگریش بووە 
لــە هەوڵی چاالکانی مەدەنــی و ژنان، ئەمەش 
نیشاندەری کەڵکوەرگرتنی سیاسیی حکوومەت 

لەم بابەتەیە. 
لــە الیەکــی دیکــەوە، ئــەو ڕوانگەیەی 
توندوتیژیــی  بەســتێینەکانی  هەمــوو  کــە 
دژی ژنــان  دەگەڕێنێتــەوە بــۆ سیســتەمی 
هەاڵواردنی  کوردستان،  کۆمەڵگای  پیاوساالری 
سیســتەماتیکی بەرەنجامی دەوڵەت-نەتەوە کە 
نەتەوەکانی دیکەی پەڕاوێز و بێبەش کردووە و 
بووەتە هۆی بەهێزکردنی پیاوساالری لەربەرچاو 
ناگرێــت. ڕوانگەیەک کــە ئیمکانــی بینینی 
دەسەاڵتی ناوەندە-دەرەوە)پەڕاوێز( لەباردەبات و 
تەنیا فەرهەنگی ئەو کۆمەڵگایە دەکاتە ئامانج؛ لە 
کاتێکدا فەرهەنگ بابەتێکی نەگۆڕ و هەمیشەیی 
نییە و دەتوانێ بەپێی کات و بارودۆخی سیاسی 

و کۆمەاڵیەتــی گۆڕانی بەســەربێت. هەروەک 
چۆن دەبینین بە هەوڵی باڵوکردنەوەی ئاگاییی 
چاالکانی مەدەنی، »خەتەنە« لە کوردستان زۆر 
کەم بووەتەوە و تابۆی باسکردن لە توندوتیژییە 
ناموسییەکان شــکاوە و تەنانەت جیابوونەوەش 
وەک مافێک چاو لێ دەکرێت؛ هەموو ئەمانەش 
بێ ئەوەی حکوومەت لەوبوارەدا بەرنامەیەکی بۆ 

ئەو ناوچانە هەبووبێت، دەستەبەر بوون. 
هەربۆیە بەڕاســت زانین و گشتیگیرکردنی 
ئەو ڕوانگەیە کە کوشــتنی ناموسی و خەتەنە، 
تایبەتمەندییەکــی نەتەوەیییــە نــەک تەنیــا 
بــۆ کوردســتان، بەڵکــوو بۆ هیچ گــرووپ و 

کۆمەڵگایەک ڕاست نییە.
روانگەیەکی لە ســەرەوە بۆ خوارەوە کە بە 
ناســاندنی نەتەوەکانی دیکە وەک »قەوم« پاساو 
بۆ سیاســەتە پاوانخــواز و ســەرکوتکەرەکانی 
حکوومەت دێنێتەوە و ناسیۆنالیسم و نەتەوەی 
ئێرانیــش تەنیا وەکوو نەتەوە و ناســیۆنالیزم و 
زمانی فارســی دەخەنــەڕوو؛ بــە جۆرێک کە 
فارســەکان مۆدێڕنــن و نەتەوەکانــی دیکەش 
پێشــمۆدێڕن. کاتێکیــش وەک تایبەتمەندیی 
نەتەوەیــی چاو لەو باســە دەکــەن، خۆێ لێ 
بێبــەری دەکــەن و دیمەنی ژنــی کوردیش، 
هەمیشــە وەک قوربانیی ئەو خەســارانە، نەک 
چاالک بۆ ڕووبەڕبوونەوەیان، نیشــان دەدەن و 

بەرهەمی دەهێننەوە. 
بە گشــتی لە ئێران ژنــان وەکوو یەکتری 
هەاڵواردن ئەزمــوون ناکەن و وەک یەکتریش 
ڕووبەڕووی توندوتیژی نابنەوە. بەڵکوو سیاسەتی 
دوڵەت-نەتــەوە، نابەرابەریــی لەنێوان ناوەندە-
پەڕاوێز چڕ کردووەتەوە کە ئەمەش کاریگەریی 
لەســەر زیاتربوونی توندوتیژی هەیە؛ هەروەک 
چۆن ژنی عەرەب و کــورد لەئێران تەنیا لەژێر 
ستەمی ڕەگەزیدا نین و ســتەمی نەتەوەیی و 

کەمینەییشیان بەرانبەر دەکرێت. 

گوتاریبزووتنەوە
هیزی سیاســی لــە ئێران، هەر لە ســەرەتای 
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دامەزراندنــی دەوڵەتــی مۆدێڕنــەوە، لەهەوڵی 
یەکدەستکردن و تواندنەوەی کەمینە نەتەوەیی 
و مەزهەبییــەکان لــە سیســتەمی نەتەوەیی 
ناوەنددا بووە کە لەژێر ناوی شوناســی میللی، 
پێناســەی کردووە. بە چاولێکردنێکی سەرەکی 
لــە بارودۆخی فەرهەنگی، سیاســی و ئابووریی 
کورد، بەلووچ، عەرەب، تورک، تورکمان، بەهایی، 
یارســان، کاکەیی و ... لە ئابووری و فەرهەنگی 
میللی، ئەو ڕاستییە بە تەواوی ئاشکرا دەکات. 

قەبووڵکردنی جیاوازیــی گرووپە نەتەوەیی 
و ئایینییەکانی ئێران، پێویســتی بە تێگەیشتن 
لە گرنگایەتییان و بەڕەســمی ناســیننیانە لە 
بەســتێنی سیاســی و کۆمەاڵیەتیــدا، وەکوو 
خاوەنــی  هەرکامیــان  کــە  گرووپگەلێــک 
تایبەتمەندیی تایبــەت بە خۆیانن لەالیەن ئەو 
ئێرانییانــەی کــە چەندکەلتووری و ڕاســتیی 
کۆمەڵگای چەندنەتەوەیی، وەکوو هەڕەشەیەکی 
گەوەرە و مەترســیدار بۆ ســەر یەکپارچەییی 
خاکی ئیــران چاو لێ دەکەن. ئــەوان بەهۆی 
تێگەیشتنی هەڵە لەو جیاوازییانە و ئاکامەکانی، 
لەســەر ئەو بڕوایــەن کە هێنانەبەرباســی ئەو 
جیاوازییانە، دەبێتە هۆی بەرزبوونەوەی هەستی 
جوداییخوازی و گۆڕانی ســنوورەکانی ئێستای 

ئێران. 
ناوەند)فارس(،  ژنــی  چاالکانی  هەربۆیــە، 
هاوتا لەگەڵ ئــەو ڕوانگەیە، بە چاوپۆشــی لە 
جیاوازیی نەتەوەیی، ئایینی و چینانیەتیی ژنانی 
کۆمەڵگای ئێران )کە بە گشتی وەکوو کەلتووری 
ئێرانــی دەیهێننــە ئەژمار( ڕۆڵــی دیاریکەری 
پیاوســاالرییان لە بەرهەمهێنانەوەی شۆڤێنیزم 
لە بزووتنەوەی ژناندا لەئەستۆ گرتووە؛ بەجۆرێک 
کە بــە ڕوانینێکی قەومتەوەرانە، داواکانی ژنانی 
ئێرانیان لە چوارچێوەی گوتاری فێمێنیســتیی 
ناوەنددا پیناســە کــردووە و خواســتەکانیان 
لــە چوارچێوەیەکی ناوەندتەوەردا خســتووەتە 
فێمێنیســتی  چاالکــی  ژمارەیەکیــش  ڕوو. 
نەتەوەکان، تەســلیمی ئەو ڕوانینــە بوونە و و 
گوتار و ڕواڵەتبەندیی فێمێنیســتیی ناوەندیان 

بۆ خواســتەکانی ژنان وەکــوو چوارچێوەیەکی 
دانپێدانراوی ئەو بزووتنەوەیە بەڕەسمی دەناسن 
و بەرهەمی دەهێننەوە. ئەو ژمارەیە لە چاالکانی 
فێمێنیست پێیان وایە چاالکترین و بەهێزترین 
دەنگ بــۆ کێشــەکانی ژنانی ئێــران، دەنگی 
چاالکانــی نشــتەجێی ناوەنــدە و هەربۆیەش 
باوەڕیان وایە چاالکانی ژنی غەیرەفارس، دەبێت 
لە تەنیشتیان ڕابوەستن و لە ئەزموون و شێوە و 
ڕوانگەیان بۆ چارەسەر کردنی کێشەکان کەڵک 

وەرگرن. 
هەربۆیــەش ئــەو ژنانــە توانای ناســینی 
جیاوازیی نێــوان ئەزموونی ژیانی ژنانی ناوەندە 
و نەتەوەکەمینەکان و ئەو ستەم و ناعەداڵەتییە 
تایبەتانەی ئەزموونی دەکەنیان، نییە و ئەمەش 
ئەو کەلێنە گەورەیەی بەهێز کردووە کە بووەتە 
هۆی بــێ متمانەییــی ژنانی کەمینــەکان بە 
ناوەنــد و لێکدابڕانی ژنانــی ناوەند و دەرەوەی 
ناوەند. لەکۆتاییشدا ئەمە کەمکردنەوەی دەردی 
ژنان و دروســتکردنی کۆمەڵگایەکی بەرابەر بۆ 
هەمووان وەدوا دەخات  و ئەمەش تەنیا تایبەت 
بە چاالکانی ناوخۆی ئێران نییە و ژنانی چاالکی 
ئێران)فارس( لە دەرەوەی ئێرانیشی گرتووەتەوە. 
چاالکانی فێمێنیســتی نەتەوە کەمینەکان 
کە ســەرنجی خۆیان خستووەتەســەر کێشــە 
و  ناوەنــد  دەرەوەی  ژنانــی  تایبەتەکانــی 
کەمینەکان، پێداگری لەســەر جیاوازیی نێوان 
ناوەند  خواست و ئەولەوییەتی فێمێنیستەکانی 
و گرووپە نەتەوەیییەکان دەکەن. بۆ نموونە ئەو 
چاالکانە دەڵێن کاتێک چاالکانی گوتاری نزیک 
بە ناوەند بۆ ڕۆیشــتنی ژنان بۆ ستادیۆم خەبات 
دەکــەن، ژنێکی فێمێنیســتی کورد، عەرەب و 
بەلووچ، بۆ نەمانی ســوننەتی تێســتی بکارەت 

خەبات دەکات.
هەربۆیــە وەک ئەزمــوون نیشــانی داوە، 
ئەســتەمە خەباتی ژنانی نەتەوە جیاوازەکان بۆ 
ئەم جۆرە مافانە بۆ ژنی ناوەند ســەرنجراکیش 
بێت. ژنانی ناوەند بە گشــتی ئەو کێشانەیان بۆ 
یەکالبووەتەوە و بۆیــەش خەبات بۆ لەناوبردنی 



ئەو ســوننەتە بۆ ئەوان گرنگیــی نییە. چونکە 
ئەوان وەکوو مەســەلەیەکی فەرهەنگی چاو لەو 
کێشانە دەکەن، نەک سیاســی، لە کاتێکیشدا 
کە حکوومەت ئەنجامدانی ئازمایشــی تێســتی 
بکارتــی ناچــاری نەکــردووە، هەروەهــا ئەو 
فەرهەنگــەش کە ئــەوان پێیان خــۆش نییە 
پێیــەوە بناســرێنەوە؛ چونکە باســکردنی ئەو 
کێشانە لەالیەن ژنانی ناوەندەوە لە ڕاستای ئەو 
وێنەیە نییە کە دەیهەوێــت وەکوو ژنی ئێرانی 
نیشانی دونیای بدات، وێنەیەک کە دەیهەوێت 
تەنیــا ئەوە بێت کە وێڕای بوونی حکوومەتێکی 
دژەژنی ئیدیۆلۆژی، کۆمەڵگای ئێران مۆدێڕن و 

ئەمڕۆیییە. 
لە الدێ و هەندێک شــارەکانی کوردستان 
ئامــاری خۆســووتاندنی ژنان لە ســەرەوەیە؛ 
خۆســووتاندنێک کــە ئەنجامی پیاوســاالری، 
هەژاری، نایەکسانی و هەموو ئەو توندوتیژییانەیە 
کــە جوغرافیــای سیاســیی ژیان بەســەریدا 
ســەپاندوون و وەکــوو نارەزایەتییــەک پەنا بۆ 
خۆســووتاندن دەبەن، بەاڵم فێمێنیستی ناوەند 

ئەوە بە کێشە و نیگەرانیی خۆی نازانێت. 
یەکێک لە هۆکارەکانی زۆربوونی سەرکوت و 
ستەم دژی ژنانی نەتەوە جیاوازەکان، کەڵەکەبوون 
ئیتنیکییــەکان،  نابەرابەرییــە  ئاڵۆزبوونــی  و 
سەرکوتە سیاســییەکان، کێشە ئابوورییەکان و 
هەاڵواردنە ڕەگەزییەکانە. فێمێنیستی ناوەند بە 
گشتی سەرنجی خستووەتە ســەر نابەرابەریی 
ڕەگەزی؛ بۆ نموونە نیگەرانی یەکدەســتکردنی 
فەرهەنگی و بێبەشــبوون لە مافی خوێندن بە 

زمانی دایکی نییە. 
هەرچەندە زۆرێک لە چاالکانی مافی ژنانی 
نەتەوەجیــاوازەکان لە ئێــران باوەڕیان وایە کە 
نایەکســانییەکان، ژیانی بۆ هەموو ژنانی ئێران 
ســەخت کردووە، بەاڵم پێداگریش دەکەن کە 
بەتەنیا سەرنجدان بە خواست و نیگەرانیی ژنانی 
ناوەند، دەبێتە هۆی کەمتەرخەمی و چاوپۆشی 
لە کێشــە و خواستی میلیۆنان ژنی کەمینەکان 
کــە لــە دەرەوەی ناوەنــد دەژیــن و دەنگ و 

خواســتیان لەناو بزووتنەوەی یەکســانیخوازی 
ناوەندتەوەردا، چاوپۆشیی لێ کراوە. 

هەربۆیە تا کاتێک کە فێمێنیســتی ناوەند 
لە ئێران نەتوانێت خەباتی خۆی لەژێر گوتاری 
»قەومتــەوەر« بێنێتــە دەرێ، ناتوانێت لەگەڵ 
ژنانی نەتەوە جیاوازەکان بەشێوەیەکی کاریگەر 
و ڕزگاریدەر هاوپەیمــان بێت؛ هاوپەیمانییەک 
کە بەبــێ بوونی خەباتی ژنان لــە ئێران دژی 
هەاڵواردن و نابەرابەری، شانســی سەرکەوتنی 

نییە. 

تیۆریــیچـــــەندالیەنەیهەاڵواردن
)ئینتێرسکشنالتی(

هێنانەئــارای هــەر تیۆرییەک بــۆ ئەوەیە کە 
باس لە کێشــەیەک بکرێ کە نادیارە و وەکوو 
مەسەلەی ســەرەکی نەخراوەتە ڕوو و دانیشی 
پێــدا نەنراوە؛ چونکە باســکردن لەســەر هەر 
مەسەلەیەک، سەرەتا پێویستی بە پێناسەیەکی 
ڕوونە و دواتریش باســەکانی تاوتوێکردنی ئەو 
کۆمەڵگایە، بارودۆخ و یاساکان و سیاسەتدارێژی 

بۆ چارەسەری دێتە ئاراوە. 
تیۆریــی چەندالیەنەی هەاڵواردن لەســەر 
بنەمای ئــەو گرنگییە، بۆ یەکەمجار 30ســاڵ 
لەمەوبەر لە الیەن »کێمبرکی کرنشا«، فێمێنیستی 
ئافریقایی-ئامریکایی هاتە ئاراوە؛ کرنشا چەمکی 
»یەکتربڕ«ی )intersectionality( بۆ وەسفی 
هەاڵواردنــی چەندالیەنە دژی ژنانی کەمینە لە 
کۆمەڵــگای ئامریکا بەکارهێنا، لەراســتیدا ئەو 
یەکەمین کەس بوو کە ئەو ناوەی لەو دیاردەیە 
نا. کرنشا دەڵێت : »بۆ چارەسەری کێشە، دەبێت 
ئەو کێشەیە پێناسە بکرێت و بۆ ئەوەی بتوانرێ 
پێناســە بکرێت، دەبێت ناوی لێ بنرێت، کێشە 

تا ناوی نەبێت ناتوانرێ چارەسەر بکرێت.« 
کرنشــا بە باســکردنی تیۆریی »یەکتربڕ« و 
ناولێنان لە ســتەمی چەندالیەنــە دژی ژنانی 
کەمینــە لە ئامریــکا، واتە ژنانی ڕەشپێســت 
یــان ئافریقایــی- ئامریکایی، قســەی نوێی بۆ 

بزووتنەوەی ژنانی ئامریکا و جیهان پێ بوو. 
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بە پێی تیۆریی »یەکتربــر« ژنانی کەمینە، 
لــە ســێ الیەنی ســەرەکی، ڕەگەز، نــەژاد و 
چینی کۆمەاڵیەتی کە دواتر الیەنەکانی مەیلی 
جنسی و بێتواناییی جەستەییشی پێوە زیادبوو، 
ڕووبــەڕووی هەاڵواردن دەبنــەوە، ئەو الیەنانە 
لــە شــوێنێک دەگەن بــە یەکتــری و ژنانی 
کەمینە، ڕووبــەڕووی یەکتربڕی ئەو هەاڵواردنە 

چەندالیەنەیە دەکەنەوە. 
کرنشا، مافناس بوو و ئەو باسەی لەبنەڕەتدا 
بــۆ ناســینی چەندالیەنیی هــەاڵواردن دژی 
ژنانی ڕەشپێســت لە بازاڕی کار بەکارهێنا. ئەو 
ژنانە نەتەنیا بەهــۆی ژن بوون، بەڵکوو بەهۆی 
نەژادیشــیان ڕووبەڕووی هەاڵواردن دەبوونەوە. 
ئــەوان دەیانزانــی چونکــە هەم ژنــن و هەم 
ڕەشپێســت، هەاڵواردنیان بەرانبــەر دەکرێت، 
لەکاتێکدا بەپێی یاســا نەدەبوایە بۆ هیچکامیان 
ڕووبەڕووی هەاڵواردن ببنــەوە. بێتواناییی ئەو 
ژنانە لە وەســفی هەاڵواردن، بووە هۆی ئەوەی 
زۆرێک لە ژنانی ڕەشپێســت و هەروەها ژنانی 
کەمینەکانــی تــری وەک پەنابــەر و غەیــرە 
ئینگلیسی زمان، بەهۆی هەاڵواردنی چەندقاتی 
»نــەژادی و ڕەگەزی« لە بەشــداریی ســووڕی 
ئابــووری بێبەش بن و مەحکــووم بە مانەوە لە 

چینی ژیردەستدا بن. 
لەراســتیدا لەبەرچاو نەگرتنــی بارودۆخی 
ئــەو ژنانــە، نیشــاندەری بوونــی هەاڵواردنی 
یەکتربڕ لە نێــوان »بزووتنەوەی مافی مەدەنی« 

و »بزووتنەوەی فێمێنیستی« لە ئامریکادا بوو. 
ئــە و کێشــانەی کــە ژنانی ڕەشپێســت 
لــە ئامریــکادا لەگەڵــی بــەرەوڕوو ببوونەوە، 
وێکچوونێکــی زۆری لەگەڵ بارودۆخی خەباتی 
ژنانــی کەمینــەکان لــە ئیرانــدا هەیــە. ئەو 
ئەزموونــەی کە ژنانی کورد، عــەرەب، بەلووچ، 
تورک، تورکەمەن، گیلەک و لوڕ،  ڕۆژانە وەکوو 
هەاڵورادنێکــی یەکتربــڕی هاوبــەش لەگەڵی 
بەرەوڕوون و تەنانەت ئەگــەر ناوەکەی نەزانن 
ڕۆژانە هەستی پێ دەکەن و هەموو الیەنەکانی 

ژیانیانی خستووەتە ژێر کاریگەریی خۆیەوە. 

ئــە و ژنانــە، نەتەنیا لــە ڕووی جوغرافیا، 
بەڵکوو لە بواری سیاسی، کۆمەاڵیەتی، ئابووری 
و فەرهەنگییــەوە پەڕاوێز خــراون و لەبەرانبەر 
ناوەندێکــدان کە تەنانەت شــارەدار و پارێزگار 
و فەرمانداریشــیان لە الیەن ناوەندوە دەســت 

نیشان دەکرێت. 
ڕوانگــەی ژنــی ناوەند بەرانبــەر دەروەی 
ناوەندە بەزۆری لــەو ڕوانگەیە دەچێت کە ژنی 
سپی پێست بەرانبەر ژنی ڕەشپێستی ئامریکایی 
هەیبــوو و ئەگەریــش دان بە ســتەمی زاڵی 
چەندقات بەســەر ئەو نەتەوانەدا بنێین، وەکوو 
بەرهەمێکــی ناوخۆییی ئەو کۆمەڵگایە دەیبینن 
و پێکهاتە و سیســتەمی گشــتیی هەاڵواردنی 
نەتەوەیی کە هۆکاری هەاڵواردنە چەندقاتەکانە 

لەبەرچاو ناگرن. 
لە ئێران ژنێکی سەر بە نەتەوە جیاوازەکان، 
ئەمریکــی  ڕەشپێســتی  ژنێکــی  هــەروەک 
ڕووبــەڕووی یەکتربڕی ڕێگەکانــی هەاڵواردن 
دەبێتەوە و جۆرە جیاوازەکانی هەاڵواردن لەسەر 
بنەمــای زمان، ئایین، ڕەگەز و نەتەوە ئەزموون 
دەکات و ئەزموونــی ژنێکــی پەڕوایزخراویش 

لەگەڵ ژنێکی ناوەند جیاوازیی هەیە. 
کاتێــک ژنانــی دەرەوەی ناوەنــد، ناتوانن 
بە زمانــی خۆیان بخوێنــن، کار بکەن یان لە 
دادگاکان بەرگــری لــە مافی خۆیــان بکەن و 
تەنانەت جلوبەرگــی کەلتوورییان هۆکارێکە بۆ 
ســووکایەتی، حیجاب بۆ ئــەوان ئەولەوییەتی 
نابێــت و ناتوانن لەگــەڵ کەمپەینێکی وەکوو 
بگرن،  پەیوەنــدی  »چهارشــنبەهای ســفید« 
هەرچەندە پۆشینی زۆرەملێ ئەوانیش بگرێتەوە. 
بزووتنەوە و ئەزموونی ژنانی ئێران لە ناوەند 
و دەرەوەی ناوەنــد بە تــەواوی لێکتر جیایە و 
لێرەدا مەســەلەی چینــە کۆمەاڵیەتییەکانیش 
زیاتر زەق دەبێتەوە. ژنێک کە لە ناوەندە، بەپێی 
چینی کۆمەاڵیەتی و شــوێنی ژیانی، مەسەلەی 
ڕۆیشــتن بۆ ستادیۆم و پۆشــینی ئازاد دەبێتە 
چەقی خواستەکانی و لەو ڕەوتەشدا لە بارودۆخی 
ژنانی بوومەلەرزەلێدراوی کرماشان کە هەر وا لە 



چادردا دەژین و لــە هەموو جۆرە ئیمکاناتێکی 
ســەرەتاییی ژیان بێبەشن، یان ژنانی بەلووچ و 
عەرەب کە نیگەرانیی ســەرەکییان دابینکردنی 
ئاوە و لەدوای هەر سێاڵو و بوومەلەرزەیەکیش 
ژیانیان دەچیتەوە سەر سیفر، تەنها شتێک کە 

بۆیان گرنگ نییە پۆشینە. 
دەســتکەوتەکانی  هەمــوو  ئەرگەرچــی 
بزووتنــەوە فێمێنیســتییەکان بەهەنگاوێکــی 
بەاڵم ســەرکەوتنی  ئەرێنــی هەژماردەکرێت، 
گرووپێکی تایبەت لــە ژنان کە لە پوەنی زیاتر 
بەراوەرد بــە ژنــی پەڕاوێزخــراوی دەرەوەی 
ناوەنــد بەهرمەندە، بەس نییــە و لە واڵتێکی 
وەکوو ئێرانیش کە بزووتنەوە فێمێنیســتەکەی 
پەیوەست بە بزووتنەوەی جیهانیی فێمێنیست 
نییــە و ژنانــی کەمینــەش لە پــەروەردەی 
پێویســت بۆ خستنەژێرپرســیاری بارودۆخیان 
بەهرەمەند نین، ئاســۆی گۆڕانی ئەو بارودۆخە 

و بەدەستهێنانی مافی ژنانی کەمینە، ناڕوونە. 

فێمێنیســت،ڕوانینیجیهانیوڕێکاری
ناوچەیی

ئە و باســە بەو پرسیارە دەســت پێ دەکەین، 
پێویســتی بوونی »بزووتنــەوەی ژنانی نەتەوە 

جیاوازەکان« لە کوێوە دێت؟ 
لە پەیوەندی لەگەڵ چاالکیی فێمێنیستی، 
پێویستە سەرەتا ئەوە ڕوون بکەینەوە کە بەپێی 
بیری شەپۆلی سێیەمی فێمێنیستی، سەرنجدان 
بــە هاوپەیوەندیــی ئابــووری، کۆمەاڵیەتی و 
فەرهەنگیــی کۆمەڵگایــەک و ڕێکارەکان وەک 
یەک نین. بــە واتەیەکی تر، هەر کۆمەڵگایەک 
بەپێــی گەشــەی ئابــووری، کۆمەاڵیەتــی و 
فەرهەنگیــی خۆی، ڕێــکاری تایبەت بە خۆی 
بــۆ بەرەوپێــش بردنی چاالکیی فێمێنیســتی 

دەگرێتە بەر. 
ئەوەی  لەگــەڵ  فێمێنیســتی  چاالکیــی 
پێویستە پشت بە ڕوانینێکی جیهانی بۆ فێمێنیزم 
ببەســتێت، لە هەمان کاتدا ڕێکارەکان بۆ هەر 
ناوچە و کۆمەڵگایەک دەبێ تایبەت بەو ناوچە و 

کۆمەڵگایە بێت. بۆ نموونە، ڕێکاری فێمێنیستیی 
کۆمەڵگای ســوید ناتوانێ ڕێکارێکی بەرەوپێش 
بۆ هاوپەیوەندیی کۆمەاڵیەتیی پاکستان بێت و 
بە پێچەوانــەوە. لەناوخۆی ئێرانیش ڕێکارەکانی 
فێمێنیســتی بۆ ژنانی کورد، تــورک، عەرەب، 
بەلووچ و ... ناتوانێت بۆ فارســەکان فاکتۆرێکی 
بــاش بێــت. هەربۆیە چاالکی فێمێنیســت بۆ 
ڕێکار ناتوانێ پشــت بە گشتیبێژی ببەستێت و 
بیربکەوەنەوە  جیهانی  فێمێنیستەکان  پێویستە 
و خۆجێیــی کردار بنوێنن و ڕێــکارو تاکتیک 
کاری  بردنــی  بەرەوپێــش  تەکنیکەکانــی  و 
فێمێنیســتی لە کۆمەڵگای خۆیان بەرنە پێش. 
بۆ نموونە کارێکی گرنگی فێمێنیستی بۆ ژنێکی 
کورد، بەرهەمهێنانی ئەدەبیاتێکی فێمێنیســتی 
بۆ ژنی کورد لەســەر ئــەو خاکەیە؛ کارێک کە 
کۆمەڵگای فارس لە ماوەی زیاتر لە 80 ســاڵ 
دەسەاڵتداریی خۆیدا ئەنجامی داوە یان النیکەم 
ئەلف وبێی ئەدەبیاتی فێمێنیستیی لەو سااڵنەدا 
جێگیر کردووە. هەربۆیە لەوانەیە ئەمە بۆ ژنێکی 
فارس کارێکی ئەساســی و ســەرەکی نەبێت، 
بــەاڵم بۆ ژنێکی کورد، تورک یــان بلووچ، ئەو 
کارە بەتایبەت پشتبەســتوو بــە زمانی دایکی، 
کارێکــی بنەڕەتییــە. هەر لــەو ڕوانگەیەوەش 
دەردی جیــاوازی ئــەو کۆمەڵگایانــە تاکتیک 
و تەکنیکــی جیــاوازی بۆ بەرەوپێــش بردنی 
ئامانجەکان دەوێت و بۆ هەمووان یەک ڕێکاری 
گشتی ناگونجێت؛ بۆیە ئیمکانی هاوکاری هەیە، 
بەاڵم دەروونیکردنەوەی هەموو ئەو بزووتنەوانە 

نا. 
لەوانەیــە دروســتترین کار لــە بارودۆخی 
ئێســتادا ئەوەیە کە چاالکیی فێمێنیســتی بۆ 
هەر شــوێنێک بەجیا بێت و ئەوەش بە مانای 
جیاکردنەوە لــە چاالکیی ژنان بە گشــتی لە 
ئێــران نییــە، بەڵکوو بە پێچەوانــەوە بە مانای 
قووڵکردنەوەی چاالکییەکان لە نێوان هەموو ژنان 
و بــە زمانی خۆیانە. لەوە زیاتر ئەگەر چاالکییە 
فێمێنیســتییەکان لە ناوچە جیاوازەکانی ئێران 
شــێوە و شــکڵی چاالکییەکی دینامیک لەخۆ 
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بگرێــت، هاوکاریــی نێوان ئــەو بزووتنەوانە بۆ 
بەرەوپێش بردنی چاالکیی فێمێنیستی، وەکوو 
پێویســتییەکی حاشــاهەڵنەگری لێ دێت. بە 
واتایەکــی دیکە، فێمێنیســم دەبێتــە پردی 
پەیوەندیــی نێوان ژنانی ســەر بــە بزووتنەوە 
جیاوازەکانی ژنان؛ لەالیەکی دیکەوە ئەو شێوەیە 
لــە چاالکیی فێمێنیســتی، ناوەندگەراییی ئەو 
چاالکییە کەم دەکاتەوە و فێمێنیســت بەزمانی 
ژنانی ناوچە جیاوازەکانی ئێران و زمانێکی ژنانە 
دەخاتە ڕوو و پانتاییی ئاگاییی فێمێنیســتییش 
لەو شــوێنانە باڵو دەکاتــەوە. هەربۆیە ئامانجی 
چاالکیی فێمێنیستی دەبێ پشت بە پێویستی 

ناوچە جیاوازەکان و گونجاو بەو شوێنە بێت. 
لێرەدا تەنانەت ئەگەر بچینە ســەر باســی 
ســەروونەتەوەیش)فراملی(  فێمێنیســتی 
پەیوەندیــی  پێکهێنانــی  و  -هاوپەیمانــی 
سەروونەتەوەییی چەند نەتەویەک- کە خۆی لە 
بنەڕەتدا خوێندنەوەیەکە بۆ ئینێرسکشــنالیتی، 
هەر دەگەڕێتەوە ســەر باسی ئەوەی فێمێنیسم 
هــەم جیهانییە هــەم خۆجێیی)محلــی(. لە 
یان  ڕاســتیدا فێمینیزمــی ســەروونەتەوەیی 
ترانسنشــناڵ، ڕوو تــێ کردنێکــی نوێیــە بە 
چەمکێکــی نوێ و هێندێــک جاریش بەرانبەر 
بە فێمینیزمــی نێونەتەوەیی دێتــە بەرباس و 
وەک یەکتربڕێــک چەمکەکانی، نەتەوە، نەژاد، 
ڕەگەز، مەیلی جنسی و ئابووری، بەیەکەوە گرێ 
دەدات. بۆ نموونە فێمێنیســمی ئافریقایییەکان 
نــە وەکوو ژنێک یــان ئافریقایییــەک، بەڵکوو 
وەکوو چەمکێکی نوێ دەناسێنێت کە پێویستی 
بە باســی تایبەت بە خۆی هەیــە، لە کاتێکدا 
فێمێنیسمی نێونەتەوەیی، تەنیا دەپەرژێتە سەر 
پێداویســتیی ژنی سپی پێســتی ئەورووپایی و 
ئامریکاییی چینی ناوەڕاست و هەوڵی گشتاندنی 
بەســەر هەموو ژنانی واڵتــان،  بەبێ گرنگیدان 
بە پێداویستی و کێشە تایبەتییەکانیان دەدات. 
لــە ڕاســتیدا »ترانسنشــناڵ فێمێنیــزم« 
گوتارێکــی نزیــک لــە ئینتێرسکشــنالیتیە و 
بەتایبەتی دوای کۆنفرانسی پەکینی 1995 و بە 

بەشداریی فێمێنیستە جیاوازەکانی واڵتانی ئاسیا 
و ئافریقا و واڵتە ئیسالمییەکان، فرەییخوازی و 
ئەویتربینیی کردە باســی تایبەتی فێمێنیزمی 
جیهانی. لە دوای ئەویــش ڕووداوەکانی 11ی 
سێپتامبر و ســەرهەڵدانی ڕەوتە توندڕەوەکانی 
وەک داعــش و ڕووداوەکانی ســووریە، عێراق، 
تورکیە، ئێران و بە گشتی ناوچەکە، بووە هۆی 
کۆچی زۆری خەڵکی ئەو ناوچە کێشەلەسەرانە 
بۆ ڕۆژئاوا و ســاز بوونی بەستێنی »ترانسنشناڵ 

فێمێنیزم« لە دیاسپۆرادا. 
ڕەوتێکی لە کۆچ، کە خاڵی ئەرێنیی ئەو، لە 
ڕوانگەی نیکی کێدی، توێژەر و ڕۆژهەاڵتناسی 
ئەمریکــی، »هاتنــی بەشــێکی زۆری ژنانــی 
کۆچــەری ڕۆژهەاڵتی بۆ ڕۆژئــاوا بەتایبەت بۆ 
ناوەندە زانســتییەکان، بووە هــۆی ئەوەی ژنی 
ڕۆژهەاڵت دەنگی خۆی بێت و ئیتر بە ناچاری 
ژنی ڕۆژئاوایی دەنگی ئەو نەبێت«. چوونی ژنان 
بۆ ئــەو ناوەندانە و پەیوەنــدی لەگەڵ ناوەندە 
نێودەوڵەتەییەکان و چاالکان و کاناڵ و ناوەندە 
فێمێنیســتییەکانی چەندین نەتەوە، بووە هۆی 
ئەوەی دووریی نێوان فێمێنیســمی خۆجێیی و 

فێمێنیسمی جیهانی کەمڕەنگ بێتەوە. 
لــە  و  ئەمــڕۆدا  ئاڵــۆزی  ڕۆژگاری  لــە 
ڕەوتــی »بەجیهانــی بــوون«، یەکگرتووییــی 
سەروونەتەوەییی فێمێنیستی، لە چەمکە سادە 
و ســەرەتایییەکانی وەک خوشکانی جیهانی و 
گلۆبالی فێمێنیزم تێپەڕیوە و ئێستا بۆ پێکهێنانی 
هاوپەیمانــی و هاوپەیوەندیــی فێمێنیســمی 
چەند نەتەوە، پێکهاتە و زمانێکی تر پێویســتە 
و گرنگیدان بە تیۆریی ئینتێرسکشــنالیتی، بۆ 
ئاسانکردنی ئەو ڕێگەیە هەرچەندە بەهێزە، بەاڵم 
هێندێک جاریش بەربەســت دروست دەکات. 
ئەو بەربەســتانەش لەو بارودۆخانەی کە الیەنی 
ڕەگەزیی ئینتێرسکشنالیتی لەبەرچاو ناگیرێت، 
ڕوودەدات؛ بۆ ڕووبەڕووبەنەوەی ئەو چاوپۆشییە 
بەئەنقەستەش، ســتراتێژیی داهێنەری زانست 
هاتووەتە کایەوە کە لەو کاتانەدا جەخت لەسەر 

چەمکی ئینترسکشنال فێمێنیزم دەکات. 



خێراییــی ڕووداوەکان لە جیهان و و ناوچە 
و گۆڕانــکاری لــە هاوپەیوەندیــی نەتەوەیی، 
ناوچەیی و ســەروو میللییەکان، تێگەیشتنێکی 
نوێ و هەمەالیەنەی لە فێمێنیزمی سەرومیللی 
دروســت کردووە. یەکگرتووییــی فێمێنیزم لە 
هەر کات و شــوێنێک و بەستێنێکی دیاریکراو، 
لەرێگەی گفتوگۆ، ڕێککەوتن، ئامانج و کرداری 
هاوبەش بەدەست دێت. چونکە فێمێنیزم هەم 
جیهانیە و هەمیــش خۆجێیی، بەمەرجێکیش 
لە بەرانبەرێتــی و پێکەوەییی نێــوان هۆکارە 
هــۆکارە  یــا  خۆجێیی/ناوچەیی/نەتەوەیــی 

سەروونەتەوەیی/ جیهانییەکان پێک بێت. 
یەکگرتوویییــە  ئــەو  پێکهیێنانــی  بــۆ 
سەروونەتەوەیییەش پێویست ناکات خەبات لە 
ڕەسەنی ڕاســتەقینەی خۆی جیابکەینەوە و بە 
زۆری لەگەڵ پێناســە و پێــوەرە جیهانییەکان 
بیگونجێنیــن، هەروەهــا پێویســتیش ناکات 
خەبات لە داهێنانی خۆجێیی بەتاڵ بکەینەوە و 
وەکوو بەستەیەکی پاککراوە بیدەین بە جیهانی 
ئاڵــۆزی نیئۆلیبرالیزم؛ بــە پیچەوانەوە ئامراز و 
نەخشــەڕێگای خەباتێک دەبێــت لە خزمەتی 
ژینگەناســیی خەباتدا بێت و بە سەرنجدان بە 
ئامانجە دیاریکراوەکان، زەمینەی ڕاســتەقینەی 
بابەتی هــەر خەباتێک دیــاری بکرێت. وەکوو 
هانا ئارێنت دەڵێــت: »ئامرازەکان هەندێک جار 
دەتوانن زیاتر لە ئامانجەکان لەگەڵ چارەنووس 

و ئایندەی بزووتنەوە پەیوەندییان هەبێت«. 
لەکۆتاییدا و بە گشتی پرسی ژن پرسێکی 
جیهانییــە، بــەاڵم لە هــەر واڵتێــک بەپێی 
بارودۆخی ژنــان و هەلومەرجی حکوومەتەکان 
و یاســاکان، بەتایبەت لە ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاست 
ئاڵۆز و ئاریشەدارە و خواست و چاالکاییەکانیش 
تایبەتمەندیی خۆیانیان هەیــە. لەبارەی ژنانی 
چەندقات  هەاڵواردنی  مەســەلەی  کوردیشەوە 
لە گۆڕێدایە. واتە بەهۆی شوناســی کوردبوون، 
ســتەمی نەتەوەیی، بە هۆی شوناسی ژن بوون، 
ســتەمی ڕەگەزی، بەهۆی شوناسی مەزهەبی، 
ســتەمی ئایینی و هتدیان لێ دەکرێت؛ چونکە 

لــە کۆمەڵــگای ئێرانــدا، کوردێک لــە ڕەوتی 
بەکۆمەاڵیەتــی بوونــی، ناچار بــە دەرکەوتنی 
ڕەسمی وەکوو شارۆمەندێکی فارسە، هەربۆیەش 

هەاڵواردان بەرانبەری چەند قاتە. 
لــە الیەکــی دیکەشــەوە لــە واڵتانێکی 
فرەنەتــەوەی وەکــوو ئێــران، هــەر ڕەوتێک، 
ئــەو ڕەنگدانەوەیــە لەخۆ نەگرێــت، ناتوانێت 
سەراســەری و تەنانــەت دێموکڕاتیکیش بێت. 
بۆیــە بزووتنەوەی ژنان لە ئێــران بەو جۆرەی 
کــە هەیــە سەراســەری نییە و کــەم تا زۆر 
نوێنەرایەتیی بزووتنــەوەی ژنی فارس دەکات 
و ژنانی ســەر بە نەتەوەکانــی دیکەش کە لەو 
ڕێکخســتنانەدا چاالکی دەکــەن، وەکوو تاک 
بەشــدارن و ناتوانن لــەو چوارچێوەیەدا وەک 
ژنێکــی نەتەوەی جیاواز کە لەگەڵ هەاڵواردنی 
چەندقــات و ئەنجامــە سیاســی و ئابووری و 
کۆمەاڵیەتییەکانــی بەرەوڕوویــە، نوێنەرایەتیی 

ژنانی ئەو نەتەوەیە بکات. 
هەربۆیــەش دەبینین کێشــەکانی ژنێکی 
نەتــەوەی جیــاواز وەک کــورد، وەک چــۆن 
ناتوانێــت لە دادگایــەک بەزمانی دایکی دیفاع 
لــە خۆی بــکات، تەنانــەت بــۆ دایکایەتی و 
پەروەردەی منداڵ دەبێ وەک فارســێک ڕەفتار 
بکات و شوناســی ژنێکی فــارس بۆ چوونە ناو 
کۆمەڵگا، زانکــۆکان، ئیدارەکان و قوتابخانەکان 
و ... وەربگرێــت و ئەمەش کاریگەریی لەســەر 
و  بیرکردنــەوە  شــێوازی  متمانەبەخۆبــوون، 
داهێنەری بــە زمانی دایکی دادەنێت، هەروەها 
دەیان کێشەی دیکەش بە سەرپۆشی دەمێننەوە 
و ئاشــکرا نابن و کەسیش لە بیری چارەسەری 

کێشەیەکی داخراو و شاراوەدا نییە.
گرنگــی نــەدان بــە مەســەلەی مافــی 
جیاوازەکانی  نەتــەوە  دێموکڕاتیک-نەتەوەییی 
ئێران لــە ڕاســتای دێموکڕاتیزەکردنی بە بێ 
مافەنەتەوەیییەکان، دەبێتە هۆی دووریی نێوان 
ژنانــی ناوەنــد و ئەو ژنانەی کە هــەم بۆ مافە 
نەتەوەیییــەکان و هەم ڕەگەزییــەکان هەوڵ 

دەدەن.
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سروشــتییە کە بەرەســمی ناســینی مافە 
جیاوازەکانــی ئەو نەتەوانــە دەبێتە هۆی لێک 
بزووتنەوەی  ڕێکخســتنەکانی  نزیکبوونــەوەی 
ژنان لــە ئێران، بــەاڵم کاتێک ژنانــی ناوەند 
تێگەیشتنێکی دروســتیان لە بارودۆخی ژنانی 
نەتەوە جیاوازەکان نییــە و تەنانەت ڕاگەیاندنە 
فارسییەکان و وێبسایتەکان، گرنگی بە هەواڵی 
چاالکانی ژنــی نەتەوەکانی تر و ســەرکوتیان 
نادەن، لە کاتێکــدا هەواڵی ژنانی ناوەند لەهەر 
بارودۆخێکــدا باڵو دەکەنــەوە و هەواڵی ژنانی 
چاالکی کوردیش کە بۆ ماف و شوناسی خۆیان 
خەبــات دەکەن، بایکۆت دەکرێ و خواســت و 
خەســار و گوتاریان باس ناکرێت، ڕوونە کە ئەو 

ڕەفتارانە بێمتمانەیی دروست دەکەن. 
هەرچەندە ناکــرێ کەمکاریی ژنانی نەتەوە 
جیاوزەکانیش باس نەکرێت کە بەو شــێوەیەی 
کە پێوســتە گوتاری خۆیانیان نەخستۆتە ڕوو؛ 
بەاڵم لەگەڵ ئەوەشــدا بە شێوەیەکی گشتی و 
وەکوو ژنانی کورد بەتایبەتی، سااڵنێکی زۆرە لە 
چوارچێوەی ڕێکخراو و حیزبە سیاسییەکاندا بۆ 
هەر دوو ئامانجی مافە بەرابەریخوازە نەتەوەیی 
و ڕەگەزییەکان خەبات دەکەن و ئەمەش خاڵی 

جوداییی ژنی کورد و فارسە.
وەک کۆتا قســەش، هەمیشە لە پەیوەندی 
لەگەڵ خەباتی ژنانی نەتــەوە جیاوزەکان، ئەو 
مشتومڕە هەیە کە ئایا ئەولەوییەت لەو خەباتەدا 
بە مافی ڕەگەزییە یان نەتەوەیی؛ مشــتومڕێک 
کــە نە بۆ بزووتنەوەی ژنــان و نە بزووتنەوەی 
نەتەوەیــی هیــچ قازانجێکی نییــە و ئەو دوو 
بزووتنەوەیــە دەبێت بە شــێوەی هاوئاهەنگ و 
هاوتەریب و هاوشــان بچنە پێشــەوە و ئەگەر 
هەرکامیان دوا بکەوێــت، کاریگەریی نەرێنی، 
هەردووکیــان دەگرێتــەوە. هــەوەک چۆن لە 
هەاڵواردنــی یەکتربــڕ هــەاڵواردن چەندقات 
دەبێت؛ ســەرکەوتنی دوو بزووتنەوەش پێکەوە 
چەندقاتــە و کاریگەریــی ئەرێنیــی هەر دوو 
بزووتنەوەی نەتەوەیــی و ژنان دەگرێتەوە و بۆ 
زیندووڕاگرتنی هەردووکیشــیان باشترین ڕێگا 

بردنەسەری ئاگایی و ســەرمایەگوزاری لەسەر 
پەروەردە و فێرکارییە. 
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لەم وتارەدا هەوڵی شیکارکردنی جیاکاریی 
جێندەری و هۆکارەکانی لە هەرێمی کوردستان 
دەدەم، هەروەها فێمێنیزم وەک ئەڵتەرناتیڤێکی 

چارەسەری بۆ دەربازبوون لەو جیاکاری و 
نادادپەروەرییە جێندەرییەی لەم هەرێمەدا هەیە، 

دەخەمەڕوو.

جیاکاریی جێندەری و فێمێنیزم 
لە کۆمەڵگەی کوردیدا

خەندەحەمید
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پێشەکی
جیاکاریــی جێنــدەری یەکێکە لەو کێشــە 
ســەرەکییانەی لــە زۆرینــەی کۆمەڵگــە و 
و  مرۆڤــەکان  ڕووبــەڕووی  کولتوورەکانــدا 
بەتایبەتی ژنــان دەبێتەوە. بەدرێژاییی مێژوو، 
ژنان هەاڵوێــردراون و جیاکراونەتەوە و وەک 
نزمتر لە پیاوان ســەیرکراون. لــە زۆرینەی 
کۆمەڵگــە و کولتوورەکانــدا پیــاوان و ژنان 
لەســەر بنەمای دوالیزمێتی سەروەر و کۆیلە، 
هۆشمەند و ســۆزمەند، بەهێز و الواز و هتد 
دابەش کراون و لە یەکــدی جیاکراونەتەوە. 
وەک دەگوترێ ژن ناسکە، یەک پارچە سۆزە، 
جوانە، الوازە؛ هاوکات پیاو ڕەقە، زبرە، توندە، 
بەهێزە! بۆیە پێویستە پیاوان و ژنان ئازاد بن 
لەوەی هەردووکیان هەســتیار بن هەروەک 
چۆن بەهێزیش بن. لەبەرئــەوە گەرەکە ئەم 

دابەشکردنانە هەڵبوەشێنرێنەوە. 
جیاکاریــی جێنــدەری لەوێوە دەســت 
پێ دەکات، کاتێک مرۆڤێــک تەنیا بە هۆی 
جێندەرەکەیــەوە بــە نایەکســانی و خراپ 
ڕەفتاری لەگەڵ دەکرێت. چونکە ســەروەریی 
پیــاو زاڵ کــراوە بەســەر ســەروەریی ژندا. 
لەبەرئەوە بەگشــتی ژنان زیاتــر ڕووبەڕووی 
جیاکاریــی جێندەری دەبنــەوە. هۆکارەکانی 
جیاکاریی جێندەری بریتین لە: سیســتەمی 
سیاســەت،  خێــڵ،  ئاییــن،  پیاوســاالری، 
ئابــووری، هەروەها خێزان یەکێکە لە هۆکارە 

سەرەکییەکان.
گەر ئێمە باس لــە جیاکاریی جێندەری 
بکەین دەبێت لە شــتە بچووکەکانەوە دەست 
پێ بکەین و پەل بهاوین بۆ شــتە گەورەکان. 
بە داخــەوە ڕەنگە بە الی زۆرێکەوە شــێواز 
و فۆڕمەکانــی جیاکاریی جێندەری، شــتی 
هاکەزایی و شــایانی قسە لەسەرکردن نەبن، 
هەربۆیە ئــەم جیاکاری و نایەکســانییانە بە 
بەردەمی هەمووانــدا ڕەت دەبن و هیچکەس 
ناوەستێنن، ئاخر الی هیچ کەس نابێتە پرسیار. 
گەرەکە هەمــوو مرۆڤێک لە خۆی بپرســێ 

بۆچی ئەم کێشــە و جیاکارییە جێندەرییانە 
بەم شــێوەیە ڕەگیان داکوتاوە؟! بۆچی بەبێ 
ئەوەی هەنگاوی چارەسەری بنێین، ئومێدی 
گۆڕانکاریمــان لەدەســت داوە؟ ئایا دەکرێ 
تاکەکانــی کۆمەڵگەی ئێمــە بەتایبەت ژنان 
ئازاد بن و ئاســوودە بژین، لە کاتێکدا ڕۆژانە 
کوشتاری ژنان لە زیادبووندایە؟ ڕەنگە زۆرێک 
بپرســن ئێمە لە کۆمەڵگەکەماندا خەمی زۆر 
گەورەترمــان هەیــە؛ من دەڵێــم دەزانم کە 
هۆشــیاریی جێندەری تەنیا خەمە گەورەکە 
نییــە، بەڵکــو یەکێ لە کێشــە گەورەکانە و 

فەرامۆش کراوە. 
لەم وتارەدا هەوڵی شیکارکردنی جیاکاریی 
جێنــدەری و هۆکارەکانــی لــە هەرێمــی 
کوردســتان دەدەم، هەروەها فێمێنیزم وەک 
ئەڵتەرناتیڤێکی چارەسەری بۆ دەربازبوون لەو 
جیاکاری و نادادپەروەرییە جێندەرییەی لەم 

هەرێمەدا هەیە، دەخەمەڕوو.

جیاکارییجێندەری
جیاکاریی جێنــدەری بریتییە لە ڕەفتارێکی 
زیانمەند کە تەنیا لەبەر جێندەرەکەی، بەرانبەر 
بــە تاکێک یــان گروپێک دەکرێــت؛ یاخود 
بریتییە لە هەڵوێســتێک، ڕەفتار و کردارێک 
یان بڕیارێک، بەشێوەیەکی الیەندارانە لەسەر 

بنەمای جێندەر.
جیاکاریــی جێنــدەری بە شــێوەیەکی 
بایۆلــۆژی بــە هیچ کــەس نــەدراوە، بەڵکو 
کۆمەڵگــە وەک نــۆرم، بەهــا و کولتــوور، 
بەســەر تاکەکانیدا دەیســەپێنێت. بە گشتی 
نایەکســانیی جێندەری و جیاکاری بەرانبەر 
ژنــان بەکاردێــت، لەبەرئــەوەی ژنان وەک 
نزمتر و الوازتر لە پیاوان ســەیر دەکرێن. ئەم 
جیاکارییــە لە نایەکســانیی ژنان و پیاوان لە 
ئابووری و داهاتدا، لە سیاسەت و دەوڵەتداریدا، 
لە ئیشــدا، لە خاوەندارێتیدا، لــە میراتدا، لە 
خوێندن و پەروەردەدا، لە توندوتیژی لەســەر 
بنەمای جێندەردا و لــە توندوتیژیی خێزانی 



بەرانبــەر بــە ژناندا دەردەکەوێــت. هەروەها 
جیاکاریــی جێندەری چەندیــن ڕووی هەیە 
بە فۆڕمــی جیــاواز، وەک: هاوســەرگیریی 
پێشــوەخت، توندوتیژیی خێزانی، دەرهێنانی 
کچ لــە خوێندن، جیاوازی کردنی کچ و کوڕ 
لە خــواردن و جلوبــەرگ، بێڕێزی کردن بە 
کچان لــە نێو کۆمەڵگــە و خێزاندا، نەبوونی 
توانســتی بڕیاردان و دەسەاڵت، سەروەریدان 
بە کوڕ، نادادیی کۆمەاڵیەتی بەرانبەر بە ژنان. 
لە ڕاســتیدا کێشــەی بنەڕەتیــی جیاکاریی 
جێندەری ئەوەیە بــۆت دیاری دەکرێت ببی 
بەکــێ، لە بری ئەوەی خــۆت کێی! بۆیە لە 
کوێدا جیاکاری هەبێت، لەوێدا نادادی هەیە.

ئایینی ئیسالم ڕەوایەتییەکی زۆر دەدات 
بەم جیاکارییە لەبەرئەوەی چەندین کۆتوبەندی 
بــۆ ژنــان دانــاوە، چۆنیەتیی قســەکردن، 
لەبەرکردنی جلوبەرگ، چۆنیەتیی خواردن و 
ڕەفتار نواندن، جووڵە و بەڕێگادا ڕۆیشــتن و 
هتد. هەموو ئەمانە پیاوان ناگرێتەوە. هەربۆیە 
ئێمەی ژنان پێوستمان بە جۆرە یاخیبوونێکە 
بــۆ الدان لە چاوەڕوانییەکانی ئایین و نەریتی 

ئایینی )یان کۆمەڵگا(.
 بە گشــتی جەســتەی پیاو لە ســەروو 
جەستەی ژنان و مندااڵنەوەیە. ئەمەش وەک 
شتێکی ئاسایی دەبینرێت، چونکە کوردستان 
کۆمەڵگەیەکی پیاوســاالرییە، وەک زۆرینەی 
کۆمەڵگەکان پیرۆزکردنی پیاو بە جەستەشیەوە 
شــتێکە قابیلی پرســیار و گومانکردن نییە. 
لەبەرئەوە زۆر ڕێگەیــان داناوە وەک نەریتی 
ئایینــی و کۆمەاڵیەتی، پەیــڕەوی دەکەن بۆ 
جەستەی  دیســیپلینکردنی  و  کۆنترۆڵکردن 
و  خەتەنەکــردن  ســەرەکیترینیان  ژنــان، 
سەرپۆش)حیجاب(ـە. هەروەها خەتەنەکردن، 
توندوتیژییەکــی فیزیکییە بەرانبەر بە کچان. 
خەتەنەکردنی  لــە  جێنــدەری  جیاکاریــی 
کچــان بەربەرییانەیە و زیانی تەندروســتیی 
هەیە، ئەشــکەنجە و ئازاری لەگەڵە، هۆکاری 
ســەرەکی بۆ کۆنتڕۆڵکردنی سێکســوالێتی و 

چێــژ و ئۆرگازمی ژنە، ئەمــەش ئاماژەیە بۆ 
دەسەاڵتی زاڵی پیاوانە. 

خەتەنەکــردن و حیجــاب دوو دیاردەی 
کۆمەاڵیەتــی و ئایینین، لــە ڕێگەی ئایینی 
ئیســالمەوە هێنراونەتــە نێــو کۆمەڵگــەی 
کوردییەوە. تاکە پاســاو بۆ ئەمە، داپۆشین و 
کۆنترۆڵکردنی سێکســوالێتیی ژنانە، هەروەها 
دیسیپلینکردنی جەستە و ژیانی کچان و ژنانی 
ئــەو کۆمەڵگایانەیە کە زۆر داخراون. هەربۆیە 
لێرە ژنان بە ڕادەیەکی زۆر جەســتەیان ئازار 
دەدرێت، ڕووبەرووی توندوتیژیی جەســتەیی 
و دەروونی دەبنەوە، هەروەها لە شەقامەکاندا 
گێچەڵی سێکســییان پێ دەکرێت بۆ هەموو 
ئەمانە هۆکار و فاکتەری زۆر هەن. هەندێکیان 
لەژێر کاریگەریی توندڕەویی ئایینی و نەریتی 
کۆمەاڵیەتــی و سیاســیدا ئەنجــام دەدرێن. 
لە ئایینی ئیســالم و بەتایبــەت لە مەزهەبی 
شــافیعیدا، کە زۆرینەی کــورد پەیڕەوی ئەو 
مەزهەبــە دەکات، وەک فــەڕز دادەنرێــت و 
دەسەپێنرێت. هەروەها لە کوردستان، خێزان، 
بنەماڵــە و کۆمەڵگا بۆ چاودێریی جەســتەی 
کچەکانیــان ســەرپۆش یــان حیجابیان پێ 
دەکەن. پێیان وایە دەبێت جەستەی کچان و 
ژنان داپۆشراو بێت، هەست و هەڵچوونەکانیان 
کــپ بکرێنــەوە، ئــەوان بەو جــۆرە لێکی 
دەدەنەوە کە کچەکانیان دەپارێزن! پرســیار 
ئەوەیە لە چی و لە کێ دەیانپارێزن؟ هەربۆیە 
تاکوو ئەو ئەقڵییەتە پیاوســاالری و خێڵەکی 
و ئایینییە نەگــۆڕدرێ جیاکاری، توندوتیژی 
و گێچەڵی سێکسی بنەبڕ نابێت. لەبەرئەوەیە 
لێرە زۆرینەی کچان بە زۆر سەرپۆشــیان پێ 
دەکرێــت بۆ ئــەوەی پارێزراو بــن! ئەوانیش 
بە ناچــاری دواتر وەک ڕاســتییەک قەبوڵی 
دەکەن. هەموو ئەم ڕەفتارانەی بەرانبەر کچان 
دەکرێت تاکە هۆکار و پاســاویان ئەوەیە کە 
بــە پاکیزەیی بمێننــەوە! کەوایە پاکیزەییش 

دیوێکی تری جیاکاریی جێندەرییە.
یەکێــک لەو بوارانەی تر کــە جیاکاریی 
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تێدا دەکرێت یاسایە، لە هەرێمی کوردستان 
یاساکان لەسەر بنەمای شەریعەتی ئیسالمی 
دادەڕێژرێن؛ یاسا شەرعییەکانیش لێکدانەوەی 
جیاوازیــان بۆ دەکرێت. ئەمــەش ڕێگە بەوە 
دەدات زیاتــر لێکدانــەوەی پیاوســاالرانە بۆ 
بەنــد و بڕگە یاســایییەکان بکرێت. هەروەها 
پیاوان و دادوەرە پیاوەکان زۆرینەی دادگاکان 
بەڕێوەدەبەن و پەرلەمانتار و یاسادانەرەکانیش 
زۆرینە پیــاون، بۆیە زیاتر لێکدانەوە و ڕاڤەی 
یاساکان و داڕشتنی یاساکان لە بەرژەوەندیی 

پیاواندایە و جیاکاریی تێدا دەکرێت. 
لە هەرێمی کوردستاندا، لە ساڵی 2014 
لە 250 دادوەر تەنیا 12 دادوەریان ژن بوون. 
هەروەها سەرەڕای ئامادەییی ژن لە پەرلەمان 
و لە ئەنجومەنە خۆجێیییەکان، ژمارەی ژن لە 
ناوەندەکانی بڕیار یەکجار کەمە، بۆ نموونە لە 
21 وەزارەتــی حکوومەتی هەرێم، تەنیا یەک 
وەزیــری ژن هەیە. لەبەر ئــەوە تاکوو بەرزتر 
بڕۆی لە هــەر بوارێکدا ژنانی کەمتر دەبینی. 
هەروەها زۆرینەی ژنە ئەنــدام پەرلەمانەکان 
لە ڕێگەی بەرپرسە پیاوەکانی حیزبەکانیانەوە 
پاڵێــوراون. ئەمەش وا دەکات کە ئەوان ناچار 
بن بە گوێــرەی تێڕوانینــی حیزبەکانیان لە 
کێشەی ژن بڕوانن. یان لە ڕێگەی سیستەمی 

کۆتاوە دەردەچن.
هەروەها لە ئابووریــدا ژمارەیەکی کەمی 
ژن خــاوەن ئیــش و کۆمپانیــان، ژنــان لە 
ڕووی ئابوورییەوە ســەربەخۆ نیــن و لە ژێر 
فەرمانگەکان،  ســەرۆک  پیاوانــدان.  ڕکێفی 
کۆمپانیــا و خاوەن ئیشــەکان زۆرینە پیاون، 
هەروەها زۆرینەیان ســکرتێری کچ بۆ خۆیان 
دادەنێــن. ئــەم کچانە زۆر جــار ڕووبەڕووی 
هەراســانکردنی سێکســی دەبنــەوە. بۆیــە 
بەشــداریی ژنان لــە سیاســەت، ئابووری و 
دەســەاڵتدا زۆر سنووردارە. بە هۆی زاڵبوونی 
ئایین و مێنتەڵێتی خێڵەکییەوە، بەشــداری 
و ئیشــی ژنان تەنیا لە ماڵداریکردن، خێزان 
و منــداڵ بەخێوکردنــدا کــورت کراوەتەوە. 

کەوایە پراکتیک کردنی جیاکاریی جێندەری 
بەردەوامــە و بەهــا جێندەرییــەکان، تاکوو 
ئێستاش پیاوساالرانەن، توندوتیژی دژی ژنان 
بەردەوامە، بەشــداریی ژنان لە کاری دەرەوە، 
ئابووری، ... هتد ســنووردارە، زۆرینەی ژنان 
ڕێژەی خوێندەوارییان لە هی پیاوان کەمترە.

هەروەها لــە زانکۆکانی هەرێم جیاکاریی 
جێنــدەری بوونی هەیە. بۆ نموونە مامۆســتا 
هەیە جیاکاری لــە نێوان کچ و کوڕ دەکات، 
نمــرەی زیاتر بە کچێک دەدات ئەگەر داوای 
پەیوەندییەکەی قەبووڵ بکات. ڕێژەی زۆرینەی 
مامۆســتایانی زانکۆکانی هەرێمی کوردستان 
پیاون. ڕێژەی زۆرینەی پرۆفیسۆرەکان پیاون. 
هەروەها ڕێژەی زۆرینەی سەرۆک بەشەکان، 
ڕاگرەکان و سەرۆکی زانکۆکان پیاون. تەنانەت 
یەک سەرۆک زانکۆی ژن نییە. ڕێژەی مامۆستا 
و پرۆفیســۆری ژن لە زانکۆکانی کوردستان 
زۆر کەمە. ڕەنگە هەندێک کەســی ئەکادیمی 
بڵێن بەرزکردنەوەی پلەی زانستی پڕۆسەیە و 
کەسەکە دەبێت هەنگاوەکان ببڕێت بۆ ئەوەی 
پلەی بەرزبکرێتەوە؛ بەاڵم لە ڕاستیدا تەنیا پلە 
بڕینی ئەکادیمی نییە، بەڵکوو ئاستەنگی زیاتر 
لەبەردەم ژنانە و لە بناغەوە زەمینەسازیی لەبار 
نەکراوە بۆ ژنانی نێو ئەکادیمیاکان تاکوو بگەنە 
پلە بەرزە زانســتییەکان. لە الیەکی دیکەوە 
ڕێژەی نەخوێنــدەواری لەناو ژنانــدا زیاترە، 
لەبەرئــەوەی جاران زوو کچــان لە قوتابخانە 
دەردەهێنران، تا پۆلی شەشــەمی سەرەتایی، 
ســێیەمی ناوەندی یان شەشــەمی ئامادەیی 
ڕێگەیان پێ دەدرا بخوێنــن، ڕێژەیەکی زۆر 
کــەم لە کچان دەیانتوانی بچنە زانکۆ، چونکە 
پێیان وا بوو کچ پێویســت نییــە بخوێنێت، 
بەڵکوو دەبێ خزمەتی ماڵ، دایک و باوک یان 

مێرد بکات!
هــەر  لــە  جێنــدەری  جیاکاریــی 
کۆمەڵگەیەکدا دەگۆڕێت. مەرج نییە ئاســتی 
یەکسانیی جێندەریی واڵتەکە لە الی هەموو 
تاکەکانــی واڵتەکە وەک یەک بێت. دەشــێ 



واڵتێک وەک سەرجەم، یەکسانیی جێندەری 
تێیدا لە ئاستێکی بەرزدا بێت، بەاڵم لە الیەن 
هەبێت،  جێندەری  جیاکاریــی  تاکەکانییەوە 
هەرچەنــدە ئەمە کاریگەرییەکــەی کەمترە. 
تەنانەت لە واڵتە پێشــکەوتووەکان و ئەوانەی 
کە یەکسانیی جێندەری لە ئاستێکی بەرزدایە، 
بۆشایی و جیاکاریی نێوان جێندەرەکان تەنیا 
توانــراوە کەم بکرێتــەوە، نەک بــە تەواوی 
بنەبڕبکرێت. بۆیە تاکوو ئێستاش یەکسانییەکی 

تەواو لە نێوان جێندەرەکاندا بوونی نییە.
یەکایەتی)وەکیەکی(  واتــای  یەکســانی 
نییــە، ئەوە نکۆڵی ناکرێ کچ و کوڕ لە ڕووی 
بایۆلۆژییەوە جیاوازن. ڕاستە پیاوان لە ڕووی 
فیزیکییــەوە بەهێزتــرن، بــەاڵم ئێمە ئەمڕۆ 
لــە جیهانێکــی جیاوازتردا دەژیــن. ئەوەی 
سەرکردایەتی دەکات کەسێکی هێزدار نییە، 
بەڵکوو کەســێکی داهێنــەر و زیرەکە. بۆیە 
دەشێ هەر دوو جێندەرەکە بە یەکسانی ئەم 
خەسڵەتانەیان هەبێت. ڕاستییەکی تاڵ ئەوەیە 
گێڕانــەوەی چیرۆکەکانی جیاکاری ئاســانە، 
بــەاڵم ئیش کــردن بۆ فرەیی و یەکســانیی 
ڕاســتەقینە ســەختە. چونکــە یەکســانیی 
جێندەری تەنیا کێشەیەکی ژنانە نییە، بەڵکوو 
کێشــەیەکی مرۆیانەیە و کاریگەریی لەسەر 

هەموومان هەیە.

فێمێنیزموەکچارەسەر
کاتێک فێمێنیســتەکان باس لە یەکســانیی 
جێندەری دەکەن، ئارگومێنتی ئەوە ناکەن کە 
نێر و مێ یا ژن و پیاو بەتەواوی وەکوو یەکن 
و لە ڕەفتــار، توانســت و هەڵبژاردنەکانیاندا 
هیچ جیاوازییەک لە نێوانیاندا نییە. هەروەها 
ناڵێن دەبێ هەموو جیاوازییە جێندەرییەکان 
لەناو ببرێن. لە یەکســانیی جێندەریدا، ژن و 
پیاو، وەک بوونێکی یەکسان لە ڕووی بەها و 
پێگەوە ســەیردەکرێن. هەروەها بڕیار بەسەر 
کەسێکدا دەدرێت لەســەر بنەمای شارەزایی 
و لێهاتووییەکــەی نەک ســەیرکردنی ژن و 

پیاو وەک ســەروەر و کۆیلــە، بااڵتر و نزمتر 
تەنیــا لەبەر جێندەرەکەیان. مافی یەکســان 
بــەس نییە، چونکە نایەکســانی و جیاکاریی 
جێندەری لەنێو هۆشــماندا بوونی هەیە، بۆیە 
دەبێت ئەمە گۆڕانکاریی بەسەردا بێت. هەربۆیە 
فێمێنستەکان ئیش لەســەر گۆڕانکاریی ئەو 

مێنتاڵێتییە دەکەن.
فێمێنســتەکان بیانــووی بایۆلۆجی ڕەت 
دەکەنــەوە و باوەڕیــان بە هیــچ جیاوازی و 
بەربەســتێکی بایۆلۆجــی و کۆمەاڵیەتــی بۆ 
ژن نییــە. بۆیە کاری ســەربازی و زۆر کاری 
تــر کە بــۆ ژنان بە نەشــیاو و بڤــە دەزانرا، 
ســەلماند.  پێچەوانەکەیان  فێمێنیســتەکان 
ئێمەش لە کوردســتان نموونەیەکی زیندوو 
و بوێرانەمــان هەیە. لە ڕۆژئاوای کوردســتان 
کە ژنانی شەڕڤان، توانیان بەرانبەر دڕندەترین 
هێزی تاریک و توندڕەو بوەستنەوە و تێکیان 

بشکێنن.
گرنگە یەکسانیی جێندەری، دادپەروەری 
و یەکســانی و بەمرۆیــی بوونی ســەرجەم 
کایەکانی لەنێو خۆیدا هەڵگرتبێ. تاکوو ژنان 
بە بیر و هزر و توانستی خۆیان، یەک گوتاری 
هاوبەشیان نەبێت و لەهەوڵی بەرفراوانکردنی 
ڕێســا و مــاف و گوتــاری ژنانە نەبــن، داوا 
کۆمەاڵیەتی و سیاســییەکانی ژنان جێبەجێ 

ناکرێ .تەنیا »ژنە پیاو« بەرهەم دێت!
پیاوســاالری ژنی هەاڵواردووە. زۆرینەی 
ژنی کورد تا ئێستا گوتار و هزری فێمێنستیی 
لــە ال نەورووژاوە و هیچ ئاگاداری ئەم مێژووە 
نییــە. تەنیا بیــر و بۆچــوون و جیهانبینیی 
پیاوســاالری )پاتریارکی( دەناسێ و پەیڕەوی 

دەکات.
فێمێنیــزم هــەوڵ دەدات بــۆ گۆڕینی 
ئەو ئەقڵیــەت و کولتوورەی کــە ژنی وەک 
گوناهبار نیشــان داوە و بەردەوام ســەرکوتی 
کــردووە. بــۆ دەرچــوون لــە چوارچێوەی 
ئەقڵیەتە ترادیســیۆنییەکان، پێویســتمان بە 
هۆشیارییە، چونکە هۆشیاری، ئازادی دروست 
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دەکات. ئەوەی پێویســتە بۆ چارەسەرکردنی 
جیاکاریی جێندەری، هەبوونی بزوتنەوەیەکی 
فمێنیستییە، کە پڕۆژەی بۆ بەرەو پێشچوونی 

هۆشیاری و فکری ژنان هەبێت.
گەرچی سیستەمی پیاوساالری بە ئاسانی 
دەســبەرداری ئەو دەســەاڵت و سەروەرییە 
بــااڵ و زەوتکەرەی خۆی نابێت، بەاڵم هەوڵی 
فێمێنســتەکان، تێکشکاندنی ئەم سەروەرییە 
زاڵ و بااڵدەســتەیە. هەربۆیــە گەر بمانەوێ 
یەکســانییەکی جێندەری دروســت بکەین، 
پێویســتە لە کچ و کوڕەکانمانەوە دەست پێ 
بکەین و بە یەکسانی و جیاوازتر لەوەی هەبووە 
پەروەردەیان بکەین. پێویستە منداڵەکانمان بە 
شێوەیەک پەروەروەردە بکەین کە سەرنجیان 
لەســەر تواناکانیــان بێــت نەک ئــەو پێگە 
جێندەرییەی هەیانە، لە کاتێکدا لە زۆرینەی 
خێزانەکاندا گرنگیی زیاتر بە کوڕەکان دەدرێ 
و جێگای شانازین، بە شــێوەیەک پەروەردە 
دەکرێــن کــە نەتــرس و پیاوانــە و توند و 
ڕەق بن، چونکە لە دواجــاردا ئەوان دەتوانن 
کچەکان بپارێزن! بەاڵم ئەمە نەک ڕوونادات، 
بەڵکو دەبێتە هۆی ئەم هەموو توندوتیژییەی 
کە ئێستا لەنێو خێزان و کۆمەڵگەی کوردیدا 

هەیە.
هەروەها پێویستە ژنانی هۆشیار و چاالک 
بۆ نیوە چەوســاوەکەی کۆمەڵگە خەمخۆربن 
و بیــر لــە ڕێگەچارەیەکــی یەکالییکەرەوە 
بکەنــەوە. ژنان پێویســتییان بەوەیە لە کۆت 
و بەنــدی ئاییــن و نەریتــی کۆمەاڵیەتی و 
پیاوساالری ئازاد بکرێن، یەکێک لە ڕێگەکانی 
ئەم ئازادبوونەش تەنیا لە ڕێگەی یەکســانیی 
جێندەری لەنێو ژیاندا بەدی دێت. لەبەرئەوە 
دەکــرێ فێمێنیــزم ئــەو ئەڵتەرناتیڤە بێت، 
کــە خۆی یەکێ لە ئامانجە ســەرەکییەکانی 
یەکســانیی جێنــدەری و هێنانــەدی مافە 
زەوتکراوەکانی ژنانە. هەروەها هۆشــیارییەکی 
دروســت دەتوانێــت خواســت و گوتــاری 
ژنانــە پەرە پێ بــدات، مافــە زەوتکراوەکان 

بســتێنێتەوە و یەکسانییەکی شیاو دەستەبەر 
بــکات. لەبەر ئــەوەی فێمنیســت مرۆڤێکە 
باوەڕی بــە پەیوەندییەکی نوێی کۆمەاڵیەتی 
هەیە؛ باوەڕی بە یەکســانی و هۆشیارییەکی 
ڕاســتەقینە هەیە؛ کەســێکە خــودی خۆی 
دەناســێ و گوزارشت لەو خودناسینەی خۆی 
دەکات. هەوڵی فێمنســتەکان تێکشــکاندنی 
سەروەریی زاڵ و بااڵدەســتیی پیاوساالرییە. 
پێویستە هیوا و ئومێدمان هەبێت بۆ گۆڕینی 
ئەم بێدادییە، چونکە مرۆڤایەتی ئەو توانستەی 
هەیــە کە ئەم دۆخە تێپەڕێنێت و جیهانێکی 

جیاوازتر و دادوەرانەتر دروست بکات.
کاری جــدی و کولتــووری دەتوانێــت 
ئــەم دەمارگرژییە خێڵەکییە پیاوســاالرانەیە 
کەم بکاتــەوە و لەناوی بەرێــت، ئەگەرچی 
کاریگەرییەکانی هێواش و لەســەرخۆش بن. 
ئێمە لە نێو کێشــەکانی ئەو کۆمەڵگایەداین، 
هەربۆیە لەو کێشانە تێدەگەین و دەیانبینین 
کە لەنێو کۆمەڵگاکەماندا هەن، بە هەموومان 
دەتوانین تیشــک بخەینە سەریان و ڕاستیان 
بکەینەوە. پێویستە کاربکەین بۆ کۆمەڵگایەکی 
یەکســان و باڵوکردنــەوەی هۆشــیارییەکی 
جێندەری کە شایســەتەی ژیان و گوزەرانی 
هەموو تاکێک بێت، بەتایبەت ئەو کەســانەی 
کە گۆڕانــکاری خەمیانــە و دەیانهەوێت لە 
ژیانێکی شایستەی یەکسان و گونجاودا بژین. 
بەهــۆی جیاکارییــەوە بۆشــاییی نێوان 
جێنــدەرەکان فراوانتــر دەبێــت، هەربۆیــە 
پێویســتە بەهاکانی ئەم دوو جێندەرە لەسەر 
بنەمایەکی یەکسان دیاری بکرێن. هەرچەندە 
ئەمــە ئیش کــردن و کاتی دەوێــت، بەاڵم 
شتێکی مەحاڵ نییە. فێمێنیزم مرۆڤ و تاک 
هۆشیار دەکاتەوە. ڕەنگە هەندێک کەس، ئەمە 
بە مەترســی بۆ دەسەاڵتی پیاوساالری بزانن. 
فێمێنیزم هەوڵــی ئەوەیە بە جیهانبینییەکی 
ژنانــەوە ڕەخنە لــە گوتاری زاڵــی پیاوانە و 
نێرساالرانه  بگرێ. لەو ڕوانگەیەوە دەڕوانێت کە 
گەیاندنی ژنان بە بارودۆخی باش و شایستە، 



گەیاندنی ســەرجەم کۆمەڵگایە بە بارودۆخی 
دروست و سروشتی. هەروەها فێمێنیزم ئیش 
دەکات بۆ ســەربەخۆییی ژیان و جەســتەی 
ژنــان، لە دەســتدرێژی و هەراســان کردنی 
سێکسی و توندوتیژیی خێزانی. هەوڵ دەدات 
بۆ دابین کردنی دەرفەتی یەکســان بۆ ژن و 
پیاو لــە پەروەردە و ئیــش کردندا، هەروەها 
کرێی یەکسان و مافی خاوەندارێتی. هەروەک 
چۆن پێویســتە ئێمــە لە هەمــوو بوارەکاندا 
)هونەری، ئەدەبی، کۆمەاڵیەتی، سیاسی و ...( 
هۆشیاریی تاک بەرزبکەینەوە، بە هەمان شێوە 
پێویســتە ژنان بە ماف و توانستەکانی خۆیان 
بناســێنرێن و لە گۆڕانکارییەکاندا بەشداربن. 
کەوایە گرنگیی هۆشیاریی فێمێنیستی ئەوەیە 
کە دەتوانێت لە ڕوانگەیەکی فێمێنیستییەوە 
پرسیار لەســەر جیاکاری و نایەکسانییەکان 
دروســت بکات. فێمێنست کەسێکە لە ڕووی 
ئابووری، کۆمەاڵیەتی و سیاســییەوە باوەڕی 
بــە یەکســانیی نێــوان ڕەگــەزەکان هەیە. 
هەروەک ژنە فێمێنســت، بێــل هوکس، لە 
کتێبی فێمێنیزم بۆ هەمووان دەڵێ؛ ئامانجی 
سیاســەتی فێمێنســتی کۆتایــی هێنانە بە 
زاڵبوون، بــۆ ئەوەی ئێمە ئــازاد بکات ببین 
بــەوەی کە کێین، ژیانێــک بژین کە دادمان 
خۆش بوێت و بتوانین بە ئاشــتی تێیدا بژین، 
 Hooks,) .لەبەرئەوەیە فێمێنیزم بــۆ هەمووانە

(Bell 2000

دەرئەنجام
جیاکاریــی جێنــدەری یەکێکە لە کێشــە 
ســەرەکییەکانی کۆمەڵگەی کــوردی، کە لە 
زۆرینەی بوارەکاندا جیاکاری لە نێوان ژنان و 
پیاواندا دەکرێت. ئەمەش بە هۆی سیستەمی 
پیاوســاالری، زاڵبوونــی ئایینی ئیســالم و 
مێنتاڵێتیــی خێڵەکی ســەری هەڵداوە، ئەم 
جیاکارییانــە بوونەتە هۆی ئــەوەی کە ژنان 
نەتوانن توانســت و کاراییەکانــی خۆیان بۆ 

بەرەوپێش بردنی کۆمەڵگە بەکاربهێنن. 

لەم وتارەدا سەرەتا جیاکاریی جێندەریمان 
خستەڕوو، پاشــان نموونەی ئەم جیاکارییانە 
لە بوارە جیــاوازەکان و هۆکارەکانی پشــت 
ئەم جیاکارییانەمان باس کــرد. لە کۆتاییدا، 
چارەسەری  ئەڵتەرناتیڤی  وەک  فێمێنیزممان 

پێشنیار کرد.
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بزووتنەوەی فێمێنیستییش لە سەرەتادا بە کەڵک وەرگرتن لە چەمک 
و ئایدیالەکانی لیبراڵی، خوازیاری مافی یەکسان لەگەڵ پیاوان و مافی 
دەنگدان و چاکسازی لە یاسا لە چوارچێوەی سیستەمدا بوون.«ئەگەر 
لیبراڵیسم وەک هەوڵێک دژ بە مافە تایبەتییەکانی ئاریستۆکراسی 
و دەسەاڵتی ڕەهای ئەوان و بۆ وەدەس هێنانی ئازادی و یەکسانی 
بۆ هەمووان لەبەرچاو بگرین، دەتوانین فێمێنیسم لە بنەڕەتدا وەک 

بەرهەمی لیبراڵیسم بزانین«

بنەماڵە؛ یەکەم مەتەرێزی فێمێنیسم

واڵتزاگرۆس
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»هەر شۆڕش و تێکۆشانێک ئازادیی ژن نەکاتە 
ناوەندی تێکۆشانەکەی و لەو بوارەدا زۆرترین 
مەودا نەبڕێت ئەوا چارەنووسەکەی هەرچی بێت 
هەر بن کەوتنە«.
دوکتور سادق شەرەفکەندی

مێژووی مرۆڤایەتی بە درێژاییی تەمەنی خۆی، 
مێژووی هەاڵواردن و چەوســاندنەوەی مرۆڤ 
بە دەســتی مرۆڤ و خەباتی چینی ژێردەست 
لە پێناو نەهێشــتنی ئــەم هەاڵواردنەیە؛ ئەمە 
تەعبیــری کارل مارکس لە مێــژوو و توخمی 
بزوێنــەری مێژووە. ئــەم بۆچوونەی مارکس و 
فەلسەفەکەی بە درێژاییی نزیک بە دوو سەدە، 
هەوێنی زۆرێک لە شۆڕشــەکان و خەباتەکانی 
مــرۆڤ لە سەرانســەری دونیادا بــووە. ئەگەر 
مارکــس و فەلســەفەکەی وەک بەرهەمــی 
سەردەمی ڕۆشنگەری پێناسە بکەین، دەتوانین 
چەندیــن بزووتنــەوە و قوتابخانەی هزریی تر 
ئامــاژە پێ بدەین کە بە خوێندنەوەیەکی تر لە 
مێژوو، لەم ســەردەمەدا هاتنە ئاراوە و هەوڵی 
نەهێشــتنی چەوســاندنەوەیان دا. فێمێنیسم 
وەک بەرهەمی ڕۆشــنگەری، ئاماژە بە ڕێباز و 
بزووتنەوەیەکە کە جیهان لە دەالقەی ڕوانینی 
ژنانەوە ســەیر دەکا. ژن بــە درێژاییی مێژوو، 
ئەو دەســتە و گرووپە بووە کە چەوساندنەوە و 
زۆرداری، بەشێکی جیانەکراوە لە ژیانی ڕۆژانەی 
بووە. هەندێک لە بیرمەندانی بواری فێمێنیسم 
پێیــان وایــە هەاڵواردنی ڕەگــەزی، کۆنترین 
مۆدێلــی هەاڵواردنــە و هەر لــە دێرزەمانەوە 
ژن وەکوو ڕەگەزی ژێردەســت لەنێو جڤاک و 

بنەماڵەدا چەوسێندراوەتەوە.
 بە دەســتپێکردنی سەردەمی ڕۆشنگەری 
و هاتنەئــارای گۆڕانکاریــی قووڵ لــە هەموو 
ڕەهەندە فکری و سیاسی و کۆمەاڵیەتییەکان، 
ژنانیــش وەک نیوەی کۆمەڵگە و گرووپێک کە 
زیاترین ڕێــژەی هەاڵواردنی لەســەرە، وەخۆ 
کەوتن و بیرمەندانی ئەم گرووپە لە قۆناغگەلی 
جیــاوازدا توانیویانە بە پێکهێنان و پەرەپێدانی 

تیۆریی فێمێنیســم، ژنان وەک بزووتنەوەیەک 
بۆ دەســتەبەرکردنی مافەکانیان و لەنێوبردنی 
هەاڵواردنەکان، ڕێکبخەن. تیۆریی فێمێنیســم 
لە هەموو تەمەنی خۆی و قۆناغە جیاوازەکانیدا 
لە فەلسەفە و تیۆرییە سیاســییە جیاوازەکان 
بۆ دەوڵەمەندکردنی خــۆی کەڵکی وەرگرتووە 
و ئەگەر فێمێنیزم وەک بەرهەمی ســەردەمی 
ڕۆشــنگەری)واتە  فەلسەفەی  و  ڕۆشــنگەری 
لیبرالیســم( بزانیــن، ئــەوە دەتوانیــن بڵێین 
فێمێنیسم لە بنەڕەتدا بەرهەمی بیری لیبراڵی 
بۆ وەدەستهێنانی مافی بەرانبەر لەگەڵ پیاوان 
بووە. بــەاڵم دواتر و لە قۆناغگەلــی جیاوازدا، 
هزری فێمێنیستی بە هەست کردن بەوەی کە 
لە چوارچێوەی دنیای لیبراڵی و بیری لیبراڵدا 
نەیتوانیوە مافەکانی دەســتەبەر بکا، کەوتووەتە 
کەڵــک وەرگرتن لە گوتارە شۆڕشــگێڕ و دژە 
سیســتەمەکانی ســەردەمی خــۆی و لە زۆر 

شوێندا بە دژی نەزمی لیبراڵ وەستاوەتەوە.

پێناسەیفێمێنسیم
بمانهــەوێ  ئەگــەر  دژوارە  زۆر  کارێکــی 
پێناســەیەکی کورت و پوخت لە فێمێنیســم 
کــە هەموو فێمێنیســتەکان لەســەری کۆک 
بن بەدەســتەوە بدەین. لەڕاســتیدا بیرۆکەی 
فێمێنسم، بەهۆی فرەچەشنی و جیاوازیگەلێک 
کــە ئاوێتەیەتــی، کەمتــر وەک بیرۆکەیەکی 
یەکانگیر و یەکدەســت دەچێــت بەڵکوو زیاتر 
وەک دەمەقاڵەی بێ پایانــی نێوان داڕێژەرانی 
ئەم بیرۆکەیە خۆی دەنوێنێت]1[ لەنێو مێژووی 
دوور و درێژی بیرۆکەی کۆمەاڵیەتی و سیاسیی 
ڕۆژئــاوادا، ئەم چەمکــە )واتە فێمیێنیســم( 
تــا ڕادەیەک نوێیە و بەم مانایــە چوارچێوە و 
دیمەنێکی نوێش پێشــکەش دەکا. جیا لەمە، 
»پێناســەی ئەو، بە تێپەڕبوونــی کات گۆڕانی 
زۆری بەســەردا هاتووە و مانای چەندالیەنەی 
لەگەڵ  زۆری  هەنووکەیییەکەی، جیاوازییەکی 

پێناسەی لە دەیەی1890دا هەیە.]2[
دەتوانیــن وەک پێناســەیەکی گشــتگیر 



بۆ فێمێنیســم کە بتوانێت هەمــوو جیاوازییە 
زۆرەکانی ئەم بیرۆکەیە لە تەمەنی خۆیدا لەخۆ 
بگرێــت، ئاماژە بەو خااڵنــە بکەین: »بیرۆکەی 
فێمێنستی بەشێک لە کۆمەڵە لێکۆڵینەوەیەک 
دەربارەی ژنانە کە بە شێوەی پاڵەکی )ضمنی(، 
یــا فەرمی سیســتەمێکی هزریــی بەرباڵو و 
گشــتی لەمەڕ تایبەتمەندییــە بنەڕەتییەکانی 
ژیانی کۆمەاڵیەتی و ئەزموونی تاکەکەســی لە 

گۆشەنیگای ژنێکەوە بونیات دەنێت«.]3[
لەالی فێمێنیستەکان بەگشتی بەنیسبەت 
بیرۆکەی سیاســی و کۆمەاڵیەتیــی نەریتیی 
ڕۆژئــاوا، ڕەخنــە و تێبینیی بەرچــاو هەیە و 
پێیان وایــە پێگەی ژن لە هزری سیاســی و 
کۆمەاڵیەتیی ڕۆژئاوادا زۆر الوازە یا خود خاوەن 
هیچ پێگەیەک نییە. لەوانەیە بێرنادێت موساالی 
فێمێنیســت پوختەی ئەم بۆچوونەی بەجوانی 
نیشــان دابێت ئەو کاتەی لەمەڕ هەڵوێســتی 
ئــەوان دەربارەی ژنــان دەڵێــت: »ناهەقی و 
دەســدرێژی بەنیســبەت پیــاوان تراژێدییە، 
ناهەقی کردن بەرانبەر بە ژنان نەریت«]4[. هەر 
بۆیە دەسپێکی سەردەمی ڕۆشنگەری و هاتنە 
ئارای پرسگەلێک وەک ماف، ئازادی، یەکسانی 
و بەرابەری، بەســتەرێکی لەباریان پێکهێنا بۆ 
ئەوەی ژنانیــش داوای مافەکانی خۆیان بکەن 
و بەرانبەر نایەکسانیەکانی کۆمەڵگە ڕاوەستن و 
لە ڕاســتیدا خەبات و بزووتنەوەکەیان فورمولە 
بکەن. لە ڕوانگەیەکی دیکەوە هەمیشــە جۆرە 
ڕوانگەیەکی فێمێنیســتی، »بە واتای بەرەنگار 
بوونەوەی زوڵم«، بوونی هەبووە. لەهەر شوێنێک 
ژنــان لەژێر گوشــاردا بووبێتن-کە کەم و زۆر 
هەموو کات و لە هەموو شــوێنێک بەو چەشنە 
بووەـ  ژنگەلێکیش هەبوون کە بەم ناهەقییەیان 
زانیوە و بە جۆرێــک دژکردەوەیان بەرانبەری 

هەبووە. 
لە جیهانــی ڕۆژئــاوا، مێــژووی فەرمیی 
دەســتپێکردنی فێمێنیســم، بەو چەشــنەی 
هەنووکە لە ئارادایە، بە بەرهەمگەلێک کە وەک 
دژکردەوە بەنیســبەت دۆخــی نالەباری ژنان 

بەرهــەم هاتوون دەناســرێت. بێجگە لە چەن 
بابەتێک، ئەم جۆرە بەرهەمانە بۆ جاری یەکەم 
لە دەیــەی1630 وەبەرچاو دەکــەون]5[. ئەم 
مێــژووە بە بەراورد لەگەڵ ئەوەی کە بۆ یەکەم 
جار مافی دەنگدانی ژنان لە ئامریکا لە ســاڵی 
1920 وەدی هاتووە، نیشان لەوەیە کە کولتوور 
و بیری پیاوســاالرانە زۆر بەهێز و ڕیشــەدارتر 
لەوەیە تا بە ئاســانی و لــە ماوەیەکی کورتدا 
بتوانین بە ئاواتی یەکســانی و نەمانی ستەمی 

جێندەری لە کۆمەڵگەدا بگەین.

فێمێنیسموەکبزووتنەوەیەکیسەربەخۆ
لــە دەســپێکی ســەردەمی ڕۆشــنگەریدا بە 
پێچەوانــەی ئــەو بەڵێنانــەی کە بــۆ ئازادی 
و مافــی بەرانبەر بۆ هەمــوو تاکێک لە الیەن 
ڕۆشنبیرانی ئەو سەردەم دەدرا، لە واقیعدا مافی 
بەرانبەر و مافی دەنگدان تەنیا بۆ پیاوانی سپی 
پێســتی موڵکدار بوو و بە نیسبەت ئەو مافانە 
بــۆ باقیی چین و توێژەکانــی کۆمەڵگە خۆیان 
نەبان کردبوو. هەر ئەمە وای کرد ژنان و باقیی 
چینە مافخوراوەکان کە لە ســەرەتادا بە ئاواتی 
گەیشتن بە ئەو بەڵێنانە لەگەڵ ڕەوتی سەرەکی 
و ڕەســمیی خەبات و هەروەها تیۆریی ئەوان 
کەوتبوون، وردە وردە بکەونە خۆ و هەم تیۆری 
و هــزری نوێ بــۆ وەدەســهێنانی مافەکانیان 
لەم سیســتەمە نوێیەدا بەرهەم بهێنن و هەم 
ســنوورەکانی کاری ڕێکخراوەیییــان لەگــەڵ 
ئەوان ڕوونتر بکەن و بە چاوێکی واقیعبینانەتر 
بڕواننــە گۆڕەپانی خەبات. فێمێنیســم بەپێی 
سەردەم و بۆ بەهێزتر کردنی بیرۆکەی خۆی لە 
تیۆری و قوتابخانە فکرییە جیاوازەکان کەڵکی 
وەرگرتووە، هەر بۆیە فێمێنســم دابەش دەبێت 
بەســەر دەســتەگەلێکی جیاوازدا کە زۆرجار 
دەتوانیــن بێژین دژ بە یەکن. بەاڵم هەر وەک 
چۆن لە ســەرەتادا کۆمەڵگەی پیاوساالر ژنانی 
لە ڕیزی مرۆڤــە خاوەن ماف و ئازادییەکان بە 
ئەژمار نەدەهێنا، لە کۆڕ و کۆبوونەوە ئاکادێمیک 
و ڕۆشنبیرییەکانیش بە هەمان شێوە دژوار بوو 
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کــە بتوانن لێکۆڵینەوە و دەســکەوتە هزری و 
کولتوورییەکانی فێمێنیسم لەناو خۆیان قەبووڵ 

بکەن و وەبەرچاوی بگرن.
زانایانی فێمێنیستی ســەردەم، کۆمەڵێک 
بەرهەمــی هزرییان پێشــکەش کــردووە کە 
گەشــەکردنێکی بەرچــاو، دەوڵەمەندییەکــی 
نــاوازە و پانتایەکی زۆر لەخــۆ دەگرن. ئەوان 
بزووتنەوەیەکــی بەرینی ڕۆشــنبیرییان وەرێ 
خست کە لیســتێکی دوور و درێژ لە تیۆرییە 
جیاوازەکانی فێمێنیســم لەخۆ دەگرێ وەکوو: 
فێمێنیســمی ڕەشپێســتەکان، فێمێنیســمی 
ڕادیــکاڵ،  فێمێنیســمی  دەروونشــیکارانە، 
فێمێنیســمی  مارکسیســتی،  فێمێنیســمی 
سۆسیالیستی و زۆرێکی تر.]6[ ئەم فراوانییە زۆرە 
و ئەو هەوڵە شێلگیرانەیەی ژنان لە سەرانسەری 
دونیــادا، وای کــرد کــە لەبەرچاونەگرتنیان 
بــۆ کۆمەڵگــەی نەریتــی و پیاوســاالر نەک 
هــەر دژوار بەڵکــوو نامومکین بێــت. ئێمە بە 
لەبەرچاوگرتنــی ئــەو ڕەنگاوڕەنگییە فراوانەی 
کە لەنێو فێمێنیستەکاندا هەیە، هەوڵ دەدەین 
لێرەدا سێ چەشن لە گرنگترین خوێندنەوەکان 
بۆ فێمێنیســم کە تا ڕادەیەک دەتوانین بڵێین 
هەموو خوێندنەوەکانی تر بەجۆرێک ژێرشاخەی 

ئەمانن بخەینە بەرباس:

لیبراڵفێمێنیسم
فێمێنیسمی لیبراڵ ناسراوترین شێوەی هزری 
فێمێنســتییە و زیاتر ڕواڵەتی میانەڕەو یاخود 
ڕەســمیی فێمێنیسم نیشــان دەدات.]7[ بەاڵم 
لە نێو ڕەوتەکانی هەنووکەییی فێمێنیســمدا، 
فێمێنسمی لیبراڵ زۆر الوازە و لە کەمینەدایە.

 ]8[

لیبراڵیســم لە بنەڕەتدا بزووتنەوەیەک بوو 
بە دژی مافــە تایبەتییەکانی چینی زەویدار و 
ئاریســتۆکرات و بانگەشەیەک بوو بۆ یەکسانی 
و مافی یەکســان بۆ هەمووان. بەاڵم نابێ ئەمە 
لەبەرچاو نەگرین کە بازنــەی ئەم »هەمووانە« 
لە دەســپێکدا زۆر بەرتەســک بوو و تەنیا ئەو 

کەسانەی دەگرتەوە کە بەهۆی ئاڵوگۆڕێک کە 
بەسەر پەیوەندییە ئابووریەکاندا هاتبوو، چینێکی 
تایبەتیــان پێکهێنابوو، واتە چینی مامناوەندی 
شــاریی ئوروپایی، کە ماف و ئازادییەکانی ئەم 
چینە نوێیە لە الیەن ئاریستۆکراسییەوە قەبووڵ 
نەدەکرا. »کەواتە گشتاندنی ئەم مافانە بۆ هەموو 
مرۆڤــەکان، تەنیا لەبەر ئــەوەی کە مرۆڤن، لە 
هزر و بــاوەڕی کەمتر کەســێک لــە لیبراڵە 

سەرەتایییەکاندا دەبیندرا«.]9[
بزووتنەوەی فێمێنیســتییش لە سەرەتادا 
بە کەڵک وەرگرتن لــە چەمک و ئایدیالەکانی 
لیبراڵی، خوازیاری مافی یەکسان لەگەڵ پیاوان 
و مافــی دەنگدان و چاکســازی لە یاســا لە 
چوارچێوەی سیستەمدا بوون.«ئەگەر لیبراڵیسم 
وەک هەوڵێــک دژ بــە مافــە تایبەتییەکانی 
ئاریستۆکراســی و دەســەاڵتی ڕەهــای ئەوان 
و بــۆ وەدەس هێنانی ئازادی و یەکســانی بۆ 
هەمووان لەبەرچاو بگرین، دەتوانین فێمێنیسم 
لیبراڵیســم  بەرهەمــی  بنەڕەتــدا وەک   لــە 
بزانین«.]10[ واتە دەکرێت بەهــا لیبراڵییەکانی 
بەهــای  وەک  فێمێنیســتەکان،  ســەرەتای 
هەمیشــەیی و نەگۆڕی فێمێنیسم تا ئێستەش 
حیســاب بکەین بــەاڵم ئەوەی کــە گۆڕانی 
بەســەر هاتووە، چۆنیەتی و مێکانیســمەکانی 
فێمێنیستەکانە بۆ دەســتەبەرکردنی ئەم بەها 
و مافانــە. قۆناغــی یەکەمی فێمێنیســم کە 
دەتوانین بڵێین بە تــەواوی لە ژێر کاریگەریی 
بیر و ئایدیالەکانی لیبراڵیسم و مێکانیسمەکانی 
جێ پەســەندی ئەو بووە، لــە دەیەی1630 تا 
سەردەمی شۆڕشــی فەڕانســەیە کە زیاتر بە 
نووســینی بەرهەمگەلێکی پەڕتەوازە دەربارەی 
مافی بەرانبەر بۆ ژنان دەسنیشــان دەکرێت و 
کەمتر دەتوانین وەک بزووتنەوەیەکی گشتگیر، 
کە لە مەیدانی واقیعدا توانای ڕێکخستنی ژنانی 
هەبێت، حیســابی بۆ بکەین. لە کۆتایییەکانی 
ســەدەی 18وە، بەرهەمە فێمێنیستییەکان و 
بزووتنەوەی فێمێنیسم، بە کاریگەری وەرگرتن 
لە شۆڕشی فەرانســە و سەربەخۆییی ئەمریکا، 



بەگوڕوتینتر لە جاران دێنــە مەیدانی خەبات 
و نووســین بــۆ وەدەس هێنانــی مافەکانیان. 
لیبراڵ-فێمێنیســتەکانی ســەدەی نــۆزدە بە 
کۆکردنەوەی ئەزموونــی زیاتر و خوێندنەوەی 
ڕەخنەگرانە بۆ پێشــینیانی خۆیان بەو ئەنجامە 
دەگەن کە تەنیا بــە بەڵگەهێنانەوە و دیالۆگی 
لۆژیکی ناتوانن مافێک کە هەزاران ساڵە لێیان 
زەوت کراوە وەری بگرن، هیچ جیاوازییەکیش 
ناکات کە الیەنی بەرانبەر دەســەاڵتی ڕەهای 
پاشــاکان و قەشەی کەنیســەکان بن یا خود 
ئەو لیبراڵە تازە بە دەســەاڵت گەیشــتووانەی 
کە هەموو قســەی ئەوەڵ و ئاخریان ئازادی و 
مافی بەرابەرە. گۆڕانی کۆمەڵگە پێویســتی بە 
گۆڕینی هاوکێشەکانی هێز هەیە و ئەم کارەش 
جودا لە تیۆری و بیرۆکەی بەهێز پێویستی بە 
ڕێکخستن و نیشــاندانی هێزی ماددی هەیە. 
نابێت ئەوە لە یاد بکەین کە لیبراڵیســم دژ بە 
سەرەڕۆییی پاشــایەتی وەستایەوە کە هەزاران 
ســاڵ تەمەنی بوو، هاوکات سیستەمی ئابووری 
و کۆمەاڵیەتیی داڕێژراو لەســەر مافی تایبەتی 
ئاریســتۆکراتەکانی لەبەریەک هەڵوەشــاند کە 
ئەمە لە کاتی خۆیدا لەوانەیە هێندەی بیرۆکەی 
مارکس دژ بە خاوەنداریەتیی تایبەت ڕادیکاڵ 
بووبێــت. کەواتە هەر بەو جــۆرەی کە لیبراڵە 
لە هەڵوەشاندنەوەی دەسەاڵت  سەرەتایییەکان 
و ملهوڕیی ئاریســتۆکراتەکان دوودڵ نەبوون و 
ئەمەیان دژ بە بنەماکانی لیبراڵیســم نەدەزانی، 
فێمێنیستەکانیش بە هەمان شێوە دژبەرایەتیی 
پیــاوان وەک چینی سەردەســت و هەوڵ بۆ 
تێکدانی بااڵدەستیی ئەوانیان دژ بە بنەماکانی 
لیبراڵیســم نەدەزانی. بەم پێیە دەتوانین بێژین 
کە فێمێنیسمی لیبراڵ، فێمێنیسمێک نییە کە 
حەتمەن داواکارییەکانی سنووردار و بەرتەسک 
بن، بەڵکوو هەندێ جار وەســفی لیبراڵیســم 
بــۆ ئــەم تیۆرییــە، ئاماژەیەکە بۆ ئــەو بنەما 
شــیکارییەی کە ســەرچاوەگرتوو لە بیرۆکەی 
لیبراڵیســمە. کەوابوو فێمێنیســمی لیبراڵیش 
هەندێ جــار دەتوانێ ڕادیــکاڵ بێت و داوای 

گۆڕانکاریی بنەڕەتی لــە تەکووزیی کۆمەڵگەدا 
بکات، بەاڵم ئەم گۆڕانکارییە بنەڕەتییانە ناتوانن 
بگەنە نکۆڵیکردن و سڕینەوەی ئەو بنەمایانە کە 
لە چوارچێوەی ئــاکار و بایەخە بنەمایییەکانی 
لیبراڵیسمدان: وەک ڕەسەنایەتی و لەسەرتریی 
وێکچوون بە نیســبەت جیاوازی، ئاشــتی بە 
بەنیسبەت  تەکووزی  تێکهەڵچوون،  نیســبەت 
بشێوی، یاسا بەنیسبەت شــۆڕش و...]11[. ئەم 
بەها و ئامانجە بنەمایییانەی لیبراڵیســم ڕێک 
ئەو شــوێنەن کە ژنان و فێمێنیســتەکانی تر 
لە ســەردەم و شــوێنی جیاوازدا وا لێ دەکات 
کە ڕێگەی خۆیان لە لیبراڵ-فێمێنیســم جودا 
کەنەوە؛ ئایا هەموو ژنان وێکدەچن؟ ئایا پێگەی 
ژنی کرێکار و ژنی دەوڵەمەند، ژنی ڕەشپێست 
و سپی پێست، یا خود ژنی نەتەوەی بندەست 
و سەردەســت وەک یەکــە و بە قــەد یەک 
ستەمیان لێ دەچێ؟ ئایا تەنیا ئەوەی کە ژنان 
مافی دەنگدانیان هەبێ و ڕێگەی کار لە بازاڕی 
کاریان بۆ بڕەخسێ ئیتر ستەم تەواو دەبێ؟ ئایا 
هەموو کات لە چوارچێوەی یاسادا دەکرێ ماف 

بسێندرێ؟

ڕادیکاڵفێمێنیسم
ئــەو پرســیارانەی ســەرەوە بوون بــە هۆکار 
بــۆ ئەوەی کــە لە ناوەڕاســتەکانی ســەدەی 
نۆزدەوە، خوێندنەوە جیاوازەکان لە فێمێنیسم 
بێنــە مەیدان و تــا ڕادەیەکــی زۆر لیبراڵ ـ 
فێمێنیســتەکان ببنــە کەمینــەی مەیــدان. 
یەکێک لەم خوێندنەوانە فێمێنیسمی ڕادیکاڵە. 
تایبەتمەندیــی زۆر بەرچــاوی فێمێنیســمی 
ڕادیــکاڵ، قایــل بوونی بایەخــی زۆر پۆزێتیو 
بەنیسبەت ژنان و تایبەتمەندیی ژنانە و هەوڵ 
بۆ دروســتکردنی پێوەندیی دەستەخوشکایەتی 
لەنێــوان ئافرەتــان و ڕق و بێزاریی زۆر قووڵ 
بە نیســبەت ســتەمی پیاوانە دەرحەق بەوانە. 
تایبەتمەندیــی  ڕادیکاڵــەکان  »فێمێنیســتە 
سەرەکی و گشتگیری کۆمەڵگە بە ستەمکاری 
دەزانــن«.]12[ ئەمــەش وا دەکات کــە ئەوان 
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هەمــوو فۆڕماســیۆنە باوەکانــی کۆمەڵگە بە 
بیانــووی ئەوەی کــە زاڵێتی و ســتەمکاریی 
پیاوانــە بەرهەم دێننەوە ڕەت بکەنەوە، گرنگتر 
لــە هەمووشــیان فۆڕمــی پێکهێنانــی ژیانی 
هاوبەش لــە چوارچێــوەی ژن و مێردایەتی، 
پێکهاتــەی بنەماڵە و جــار و باریش دەوڵەت. 
نابێت ئەمە لەبەرچاو نەگرین کە »فێمێنیسمی 
ڕادیكاڵ بەرباڵوترین شــێوەی فێمێنیسمە کە 
تاکوو ئێســتە لەگەڵی بــەرەوڕوو بووین«]13[ و 
هێنانــەوەی هەمــوو ڕەنگاوڕەنگییەکانــی ئەم 
خوێندنەوەیە لە فێمێنیسم، کارێکی زۆر دژوارە 
بــەاڵم ئەو ئاماژانەی کە لەســەرەوە پێمان دا، 
ڕەهەندە  ئەم  تایبەتمەندییەکانی  گشتگیرترین 
لە فێمێنیســمن. بە ئاشنایییەکی کەم لەگەڵ 
مێژووی هزری ڕۆژئــاوادا، بۆمان دەردەکەوێ 
کە ڕیشــەی ئەم جۆرە بۆچوونانــە کە هەموو 
جۆرە پلەبەندی )سلسلەمراتب( و دەسەاڵتێک 
بــە بیانــووی دروســت کردنــی زاڵێتی ڕەت 
دەکەنەوە، دەگەڕێتەوە بۆ سەدەی نۆزدەهەم و 
سەرهەڵدانی خوێندنگەی هزری ئانارشیسم، کە 
پەیدابوون و ســەرهەڵدانی کەم و زۆر هاوکاتە 
لەگەڵ دامەزران و پەرەســەندنی مارکسیسم. 
ئەوەی کە ئانارشیسم تا ڕادەیەک، کەم یا زۆر، 
کاریگەریی لەســەر هەموو ڕەوتە فەلســەفی، 
ئەدەبی، هونــەری و زۆری دیکە لە بوارەکاندا 
هەبووە، شتێکە حاشاهەڵنەگر، بەاڵم نابێ ئەوە 
لە یاد بکەین کە ئانارشیسم هیچکات نەیتوانی 
ببێتە ڕێکخەری هیچ بزووتنەوە یا ئەزموونێکی 
ســەرکەوتووانە )بە پێچەوانەی مارکسیســم و 
ئەو کاریگەرییەی کە لەســەر شۆڕشەکانی دوو 
ســەدەدا هەیبوو(. ئەمەش دەگەڕێتەوە بۆ ئەو 
خوێندنــەوە تایبەتەی کە بۆ چەمکی ئازادی و 
پەیوەندیی ئازادی لەگەڵ پێکهاتەی دەسەاڵت 
هەیانە. مرۆڤ بۆ ئازادی پێویستی بە دەسەاڵت 
هەیە. دەســەاڵتیش بێ پێکهاتەی دەســەاڵت 
دەســتەبەر نابــێ.]14[ پێوەرەکانــی واقیعبینی 
و مێــژووی مرۆڤایەتــی، پێمــان دەڵێــن کە 
ڕەتکردنەوەی پلەبەندی و دەســەاڵت ناتوانێت 

هیــچ کۆمەڵگەیەک بــەرەو ئــازادی ببات و 
لەڕاستیدا ئەم بۆچوونە جۆرە ئاواتێکی ڕۆمانتیکە 
کە بۆ هەڵهاتن لــە دزێوییەکانی ئەمڕۆ پەنا بۆ 
ڕابردوویەکــی خەیاڵی دەبا )هــەروەک چۆن 
ئانارشیســم باس لە ڕابردوویەک دەکا کە هیچ 
دەسەاڵت و پلەبەندییەک نەبووە و مرۆڤەکان بە 
شێوەی ئۆرگانیک و ئازاد لەپاڵ یەک گەشەیان 
کــردووە( و هیوادارە ئەو کۆمەڵگــە خەیاڵییە 
جارێکــی دیکە دابمەزرێنێتەوە. فێمێنیســمی 
ڕادیکاڵیش ســەرەڕای ئــەوەی کە کاریگەریی 
بەهێــزی لەســەر شــیکردنەوەی وردبینانەی 
پرســی ژنان و شــرۆڤەی جۆرەکانــی زاڵێتی 
هەبووە، بەاڵم لە زۆر شوێندا ڕەخنەی جیددیی 
لەســەرە. »هەڵەی ئەوان ئەوەیــە کە زیادە لە 
حەد جەخت لەســەر پیاوساالری دەکەن. ئەم 
پێداگرییــە توندڕەوانەیە بووەتــە هۆی ئەوەی 
کە ڕاســتییەکانی سیســتەمی کۆمەاڵیەتی و 
نایەکسانیی کۆمەاڵیەتی ساویلکانە لێکبدەنەوە 
و لەبارەی شێوازەکانی گۆڕانکاری بۆ چاکسازیی 
دۆخی ژنــان، بەراوردێکی دوور لــە واقیعیان 
هەبێ«.]15[ هەروەها ئەوان بە بینینی جیاوازیی 
جێندەری لە کۆمەڵگە و بنەماڵەدا و ڕەچاوکردنی 
پلەبەندی لەسەر ئەساسی جێندەر، بە دروستی 
دژی ئەم تەکووزییە وەســتاونەتەوە بەاڵم ئەم 
دژکردەوەیە لەجیاتــی ئەوەی کە هەوڵ بدات 
هاوکێشــەکانی ئەم تەکووزیە ســەرلەنوێ بە 
قازانجی خۆی )ژن( دابڕێژێتەوە، ڕاست خودی 
تەکووزیەکە و هەرجــۆرە پلەبەندییەکی پالن 
بۆ داڕێژراو ڕەت دەکاتــەوە. لەحاڵێکدا هەموو 
ئەزموونەکانــی بەڕێوەبەری و ڕێکخســتن لە 
مێژوودا و زانســتی بەڕێوەبەری، پێمان دەڵێن 
کە پلەبەندی و پالنداڕێژی پێویستی بێ ئەمال 
و ئەوالی پێشکەوتن و گەشەیە. هیچ مەرجێک 
نییە کە پلەبەندی لە سیستەمی کۆمەاڵیەتیدا 
لەڕووی پێــوەری جێندەرەوە بێت و لەالیەکی 
تریشــەوە مەرج نییە ئەو پلەبەندییانەی لەنێو 
کۆمەڵگەدا هەن حەتمــەن بگوازرێتەوە بۆ ناو 
بنەماڵە و لە ئەگەری پلەبەندییشدا، ئەگەر ئەو 



پلەبەندییە لەسەر ئەساسی توانایی و لێهاتووییی 
تاکەکان بــێ، ئەوە لەجیاتــی زاڵێتی دەتوانێ 
هەست بە بەرپرسیارێتی و توانای کاری هاوبەش 
»ئاڵتێرناتیڤی  بــکات.  تاکەکانــدا بەهێز  لەنێو 
ڕادیکاڵــەکان یان جیاکردنــەوەی تەواوی دوو 
ڕەگەزە کە بەرچاوترین کێشــەی ســڕانەوەی 
مرۆڤایەتییە، یاخود پەیوەندیی نێوان دوو ڕەگەز 
لە چوارچێوەیەکی جودا لە ژن و مێردایەتییە، 
کە ئەگەر ئەمە بە شــێوەی پەرتەوازە و تاک و 
تووک بێ، ئــەوە تەکووزی و بنەمای کۆمەڵگە 
دەکەوێتە مەترسییەوە و ئەگەریش گشتگیر و 
بە بەرنامە بێت، ئەوا هەر هەمان بەستراوەییەی 
کە هۆکاری ڕەتکردنەوەی ژن ومێردایەتی بوو 
بەرهەم دێتەوە؛ ناونیشانی ژن ومێردایەتی نییە 
کــە دەبێتە پێکهێنەری زاڵێتیی پیاوســاالری، 
تاکوو بۆ نموونە لە ژیانی بێ ژن و مێردایەتیدا 
یاخود لە سیســتەمی بنەماڵەییــی کۆمۆنی و 
تێکەاڵودا کێشــەکە چارەســەر بێ. کێشــەی 
ســەرەکی، هەمان ئایدیۆلۆژیــی بەرهەمهاتوو 
لە کەونارای پێوەندییــە نابەرانبەرەکانی هێزە، 
کە ڕێگەچــارەی ڕێفۆرمی هەنگاو بە هەنگاوی 
یاسا و کولتوورە. ئەزموونی مێژوویی، باشترین 

بەڵگەی ئەم بۆچوونەیە«.]16[

فێمێنیسمیسۆسیالیستی
فێمێنیسمی سۆسیالیستی، خوێندنەوەیەکی تر 
لە فێمێنیسمە کە هەرچەند لەژێر کاریگەریی 
مارکسیسم و بزووتنەوەی چەپی نوێدایە، بەاڵم 
لەگەڵ فێمێنیســمی مارکسیســتی جیاوازیی 
هەیە. فێمێنیسمی سۆسیالیستی بە پێچەوانەی 
فێمێنیســمی مارکسیســتی و فێمێنیســمی 
ڕادیکاڵ کــە پێگەی ژنان تەنیــا لە دەالقەی 
ستەمی چینایەتی یاخود ستەمی پیاوساالرییەوە 
بەرباڵوتر  خوێندنەوەیەکی  بە  هەڵدەسەنگێنن، 
هــەوڵ دەدەن هەموو شــێوەکانی ســتەم و 
نابەرابــەری کــە دیاریکــەری پێگــەی ژنانن 
هەڵســەنگێنن و خوێندنــەوەی بــۆ بکــەن. 
ســەرەڕای ئەوەی کە وەک هەموو ڕەوتەکانی 

تری فێمێنیسم، سەرنجی ئەوان لە سەر ستەم 
بەرانبەر ژنانە بەاڵم تیۆریسیەنانی سۆسیالیست 
هەموو جۆرە ئەزموونەکانی ســتەمکاری، چ لە 
الیــەن پیاوان و چ لە الیــەن ژنانەوە، تاوتوێ 
دەکــەن. ئەوان ئەوەش لەبەرچــاو دەگرن کە 
چۆن هەندێک لە ژنان، ســەرەڕای ژێردەستە 
بوون، دەتوانن لە ســتەم کردن نیســبەت بە 
ژنانــی دیکە بەشــداریی کارایــان هەبێت. بۆ 
میناک، ژنانی ســپی پێســتی ئەمریکایی کە 
ژنانی ڕەش پێستیان دەچەوساندەوە.]17[ ئەگەر 
بگەڕێینەوە بۆ ئــەو خوێندنەوە جیاوازانەی کە 
لەم وتارەدا ئاماژەیان پێ درا، بۆمان دەردەکەوێ 
کە جیاوازیی ســەرەکیی ئەم دەستەی ئاخر بە 
نیسبەت ئەوانی پێشوو، ئەوەیە کە جیاوازییەکان 
دەبینێ، و ئەمە تایبەتمەندییەکی زۆر گرنگ و 
جێگای سەرنج لە تیۆریی فێمێنیسم لە سااڵنی 
دواییدایە. لە چوارچێوەی تیۆریی فێمێنیسمدا، 
بەنیســبەت  ڕووەوهەڵکشــان  هۆگرییەکــی 
چەوســاندنەوەی ژنانی چین، نەژاد و کەمینە 
ئەتنیکییەکان بە دەســتی ژنانی چین، نەژاد و 
ئەتنیکەکانی دیکە، وە یا هەڵوێســتی جیهانیی 
ژنانی دیکە بەرانبەر ئەم جۆرە چەوساندنەوەیە 
بەدی دەکرێت. بەواتایەکی تر پرسیارێکی نوێ 
کە بۆ تیۆریســیەنەکانی فێمێنیســم هاتووەتە 
پێش ئەوەیــە: »دەربارەی جیاوازییەکانی نێوان 

ژنان چی دەزانین؟«.]18[ 
هــەر لــە فێمێنیســمی لیبراڵــەوە هەتا 
گشتگیر  نیگایەکی  مارکسیستی،  فێمێنیسمی 
و تــاک الیەنیان بەنیســبەت ژنــان هەیە و 
ڕێگەچــارە لــە هەڵگرتنی تەنیا یەک شــکڵ 
لە ســتەمدا دەدۆزنەوە. ئێمــە لەمەڕ ئیدعای 
لیبراڵــەکان، بــە ڕاشــکاوی دەبینیــن کە بە 
وەدەســت هێنانی مافی هەڵبــژاردن و دابین 
کردنی هەلی کار لە بازاڕدا، ســەرەڕای ئەوەی 
کە لە باشــتربوونی دۆخی ژناندا کاریگەر بووە، 
بەاڵم ژن لــە کۆمەڵگــەی ڕۆژئاواییدا لەگەڵ 
کێشەی نوێ و زۆر ئاڵۆز چ لەنێو هاوکێشەکانی 
بــازاڕدا و چ لــە کولتــووری نوێــی جیهانیدا 
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لەوانەیە چارەســەرکردنیان  بــەرەوڕووە کــە 
زەمەنێکــی زۆری پێویســت بێ. بەنیســبەت 
مارکسیســتەکانیش  فێمێنیســتە  ئیدعــای 
هەرچەن ئەزموونێکی ســەرکەوتوو کە بکرێت 
وەک نموونە هەڵیسەنگێنین لەبەردەست نییە، 
بــەاڵم لە ســەردەمی ئێســتەدا زۆر ڕوونە کە 
دابەزاندنی مەســەلەی ژنان و کورتکردنەوەی 
تەنیا بۆ جیاوازیی چینایەتی، خوێندنەوەیەکی 

تەواو سەقەت و تاک الیەنەیە. 
لەڕاســتیدا هێڵی جیاکەرەوەی خوێندنەوە 
جۆراوجۆرەکانی فێمێنیسم لە زۆر بواردا ناڕوونە 
و لــە هەندێ جێگەدا هــەر لەناو دەچێ. ئێمە 
لە ڕەهەندە جۆراوجۆرەکاندا، لە هەندێ شوێن 
هەڵوێست و هەڵســانگاندنی هاوشێوە دەبینین 
و هەروەها پێناســەگەلێک وەک فێمێنیسمی 
سۆسیالیســتیی ڕادیکاڵ یا تەنانــەت لیبراڵی 
ڕادیکاڵ و شــتی لەم شــێوەیە دەبینین. ئەمە 
خــۆی واڵمێکی بەجێیــە بۆ ئەو کەســانەی 
کە بانگەشــەی ئــەوە دەکەن کە فێمێنیســم 
نابێــت وەک تیۆرییەک کــە خاوەنی ئامانج و 
هەڵوێســتی ڕوونە ســەیر بکرێ. لەڕاســتیدا 
فێمێنیستەکان لەسەر ئەو بڕوایەن کە تیۆریی 
زانســتی، خــاوەن پێگەیەکــی کۆمەاڵیەتییە 
و باشــترین ڕێگەچــارە بــۆ هــەر پێگەیەکی 
کۆمەاڵیەتی، گوێگرتنە لە هەموو ئەو کەسانەی 
لــەو پێگەیەدا هاوبەشــن. مێــژووی خەباتی 
ژنان نیشــانی داوە کە تا گەیشتن بە ئامانجی 
یەکســانی ڕێگەیەکی دوورودرێــژ و دژوار لە 
پێشە. هەتا کاتێک گۆڕانکاریی قووڵ لە هەموو 
بوارەکانــی کۆمەاڵیەتی، سیاســی، کولتووری، 
ئابووریدا نەیەتە پێش، ناتوانین هیوادار بین کە 
کۆمەڵگەیەکــی بەختەوەرمــان چ بۆ ژنان و چ 
بــۆ پیاوان هەیە. ژن لــە کۆمەڵگەیەکدا کە لە 
قۆناغی خەباتی نەتەوەییدا بێت، بەرپرسیارەتیی 
زۆر قورســتری لەسەر شــانە چون هەم دەبێ 
لەگەڵ ئەو باوەڕە کولتوورییە دواکەوتووانەی کە 
بەهۆی گەشەنەکردووییی کۆمەڵگە سەقامگیرن 
بەشەڕ بێ و هەم وەک تاکێکی ئەو کۆمەڵگەیە 

خەباتی نەتەوەیی بکا.

خەباتبــۆوەدەسهێنانیمافیژنانلە
کوردستانیخۆرهەاڵت

ئەگەر بمانهەوێــت بەپێی ئەو مێژووە کورتەی 
کــە لەم وتــارەدا باس کــرا، خوێندنەوەیەکی 
بەراوردکارانــە بۆ خەباتی ژنــان لە ڕۆژهەاڵتی 
کوردســتان بە دەســتەوە بدەیــن، دەتوانین 
دەسپێکی سەردەمی ڕۆشنگەری لە کوردستانی 
ڕۆژهەاڵت بگەڕێنینەوە بۆ ســاڵەکانی نزیک بە 
دەسپێکی کۆماری کوردستان. هەر لە سەردەمی 
کۆماریشــدایە کە ژنان بە شێوەی فەرمی دێنە 
ناو گۆڕەپانی جڤاک و سیاسەتەوە و بە شێوازی 
ڕێکخــراو و تاک، هەوڵ بۆ دەســتەبەرکردنی 
کۆمــاری  ئــەدەن. ســەردەمی  مافەکانیــان 
کوردستان و یەکیەتیی ژنان وەک ڕێکخراوەی 
سەر بە ئافرەتان، هەنگاوێکی گەورە لە مێژووی 
خەباتی ژنانی کوردستانە کە هەرچەند تەمەنی 
کۆمــار کورت بوو بــەاڵم کاریگەریــی قووڵی 
لەســەر کۆمەڵگای پاش خۆی دانا. یەکێک لە 
هەوڵەکانی ئەو کات دەگەڕێتەوە بۆ خۆشکردنی 
ڕێــگا بۆ خوێندنی کچان کە لەو ســەردەمەدا 
وەک شۆڕشــێکی کەلتــووری دێتــە پێــش 
چــاو و ڕێگەی بۆ هەنگاوەکانــی دیکە لەبارتر 
دەکرد. لە پاش ڕووخانی کۆمار، تا ســەردەمی 
شۆڕشــی گەالنی ئێران هەوڵی یەکگرتووانە و 
ڕێکخراوەیی لەم پێناوەدا بەدی ناکرێت )ئەمە 
بە واتــای نەبوونی هەوڵی تاکەکەســیی ژنان 
نییە(. پاش شۆڕش و سەرهەڵدانەوەی خەباتی 
ئاشکرای پارتە سیاســییەکان، لەم سەردەمەدا 
دیســانەوە خەباتی ژنان و بەشــداریی ژنان لە 
جڤاکــدا بە ڕادەیەکی بەرچاو گەشــە دەکات. 
ئەم بەشــدارییە بەرچاوەی ژنــان لە کۆمەڵگە 
و لــە خەباتــدا، کاریگەریــی زۆر بەرچاوی لە 
متمانەبەخۆییی ژنان و گۆڕانی نیگای نەریتیی 
کۆمەڵگە بەرانبەر ژنان دەبێت کە دەکرێ وەک 
خاڵێکی زۆر پڕشــنگداری مێــژووی خەباتی 
ژنان لەبەرچــاوی بگرین. بەاڵم ئــەم خەباتە، 



تەنیا خەباتێکی فێمێنیستی نییە بەڵکوو خۆی 
لــە چوارچێوەی بەرنامــە و جیهانبینیی پارتە 
سیاســییەکاندا دەبینــێ و هاوکاتیش خەبات 
بۆ وەدەســت هێنانــی مافی ژنــان دەکا. ئەم 
جۆرە فێمێنیســمە، ناتوانرێت بە پێناسەیەکی 
دیاریکــراو وەک ئەوجۆرانــەی کــە باس کرا 
دەسنیشان بکرێت و لەڕاستیدا تێکەڵەیەکە لە 
هەموو فێمێنیســمەکان، مەبەست ئەوەیە کە 
هەم فێمێنیستی ڕادیکاڵی تێدا دەبیندرێ هەم 
سۆسیالیســتیی تێدا دەبینــدرێ هەم لیبڕال. 
ئەم ســەردەمە لە خەباتی ژنان تا ساڵی 75 و 
کۆتایی هاتنی خەباتی چەکداری درێژەی هەیە 
و تا ئــەم کاتە، پارتە سیاســییەکان، زیاترین 
کاریگەرییان لەســەر هەموو بوارەکانی کۆمەڵگا 
و یــەک لەوان خەباتی ژنــان هەیە. پاش ئەم 
قۆناغە، بەرەبەرە و بە ماوەی نزیک بە بیســت 
ســاڵ کاریگەریی حیزبە سیاسییەکان کەم و 
کەمتر دەبێتــەوە و ئەم ڕەوتە کــە لە نیوەی 
دەیەی حەفتای هەتاوییەوە دەستی پێ کرد، تا 
هەنووکەش هەر بەردەوامە . پاش ساڵی حەفتا 
و پێنج و گەشــە کردنــی هێندێک ئازادی کە 
دەسەاڵت لەبەر ئەو هەڕەشانەی لەسەری بوو بە 
جڤاکــی ئەدا و هەروەها پەرەگرتنی ڕاگەیاندنە 
گشــتییەکان و تۆڕە کۆمەاڵیەتییەکان، هاتنە 
مەیدانــی ژنان گەشــەی بەرچاو بــە خۆیەوە 
ئەبینــێ. هەر لــەم ســەردەمەدا جۆرێک لە 
خەباتی جیا لە حیزب و ڕێکخراوەکان لە الیەن 
دەسەاڵتەوە بەسەر کۆمەڵگادا دەسەپێت و لەم 
ڕێڕەوەشــدا و بە هۆی ئەو ئازادیانەی کە دراوە 
ژنانیش هەوڵ بۆ دەســتەبەرکردنی مافەکانیان 
ئەدەن. لەم ســەردەمەدا ڕێژەی چوونی کچان 
بۆ زانســتگەکان و دەنگدانیان وەک ڕەگەزێکی 
تایبەت )مەبەســت لە مافی دەنگــدان نییە( 
کاریگەریی لەســەر هەڵبژاردنەکان دادەنێن و 
تەنانەت لە هەندێ شــار وەک نوێنەر و وەک 
ئەندامــی شــۆڕای شــاریش هەڵدەبژێردێن و 
هەروەها هەندێ ئــازادی کەبەهۆی کراوەییی 
کولتووریی کۆمەڵگە پێکهاتــووە بۆ ژنان دێتە 

ئاراوە.
ئــەوەی کــە دیســان تایبەتمەندیی ئەم 
ســەردەمەیە و مەترســیدارە، ڕێــژەی زۆری 
تەاڵق و لێک هەڵوەشــانەوەی بنەماڵەکانە کە 
دەتوانیــن بێژین جگە لە زۆربوونی خەســارە 
کۆمەاڵیەتییەکان وەک هەژاری و تووشبوون بە 
مادە ســڕکەرەکان و...، یەکێک لە هۆکارەکانی 
ئەم تەاڵقانە دەگەڕێتەوە بــۆ ئەو جیهانبینییە 
نوێیە کە لەنێو ژنان و پیاوان هاتووەتە ئاراوە و 
ڕاســت بنەماکانی پێکهاتەی بنەماڵە دەپێکێت 
و الوازی دەکات کــە هــەروەک لــەم وتارەدا 
ئاماژەمان پێ دا، ئەمە دەکرێت بە جۆریک وەک 
کاریگەریی فێمێنیســمی ڕادیکال لەسەر بیر و 
هزری کۆمەڵگە سەیری بکەین. لە هەمان کاتدا 
ژمارەی زۆری خۆکوژییەکان لە نێو ژناندا وەک 
دژکردەوەیەک لە هەمبەر چەوســاندنەوەکان و 
ئەو زوڵمەی لێیان دەکرێت، تایبەتمەندییەکی 
دیکــەی ئــەم ســەردەمە و تراژێدییەکی زۆر 
ترســناکی ئەم ســەردەمەیە کە بــاس لە بێ 
هیوایییەکی قووڵ بــۆ داهاتوو و نەبوونی هیچ 
ئاسۆیەک دەکات و توێژینەوە و شیکردنەوەی، 
پێویســتی بە هــەوڵ و ماندووبوونی جیددی 

هەیە.

هەوڵبۆفێمێنیسمیسەربەخۆیکوردی
هەروەک چــۆن زۆربەی ڕەوتــە هزرییەکانی 
بە گشــتی ڕۆژهەاڵتی دنیا، الســایی کردنەوە 
و هەندێ جاریش کۆپییەکی ســەقەتی ڕەوتە 
فکرییەکانی ڕۆژئاوایە، ژنانی خۆرهەاڵتیش لەم 
ســەردەمەدا بێبەش لەم هەڵە کوشەندەیە نین 
و هزری فێمێنیســتی، زیاتر دەبێتە الســایی 
کردنەوە نــەک گونجاندنی لەگــەڵ نەتەوە و 
نەریتی جڤاکی خۆیان. لەم سەردەمەدا زۆربەی 
هەوڵەکان و ئامانجەکان تاکەکەسین و کۆمەڵگا 
یان تەنانەت تــەواوی ژنانیــش ناگرێتەوە؛ بۆ 
نموونە هەوڵە بۆ هاتنە ناو کار و بازاڕەوە کە لەم 
سەردەمەدا وەک گەورەترین دەسکەوت پێناسە 
دەکرێ؛ خافڵ لەوەی کە تا کاتێک هاوسەنگیی 
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هێز لە بناغەوە نەگۆڕدرێت، هاتنە ناو بازاڕیش 
خۆی دەبێتە چەوساندنەوەیەکی زیاتر. 

پــاش ڕاســانی ڕۆژهــەاڵت هەنــدێ لە 
هاوکێشەکان گۆڕانی بەسەردا هاتووە. هەرچەند 
هێشــتا و بە ڕێژەی چاوەڕوانییەکان نییە بەاڵم 
شــیمانەی ئــەوە دەکرێ کە بکــرێ ژنان لە 
شــێوازێکی ڕێکخراو یان بــە هزرێکی تایبەت 
بــە کۆمەڵــگای زاگرۆس و ڕوون لــە هەمبەر 
کێشــەکانی ژنان، هەوڵ بۆ دەستەبەر کردنی 
مافەکانیــان بدەن. بەاڵم ژنــی کورد نابێ ئەوە 
لەبە چاو نەگرێت کە ئەو ژنە لە کۆمەڵگایەکی 
ژێردەســت و ئەندامی نەتەوەیەکی ژێر دەستە 
و لــە هەمان کاتدا نابێ لــە بیرمان بچێت کە 
یەکێک لە کێشە ســەرەکییەکانی کۆمەڵگای 
هەڵوەشــانەوەی  یــەک  لەبــەر  ڕۆژئاوایــش 
خێزانەکانە. )سەیری فیلمەکانی هالیوود بکەی، 
یەکێــک لە پەیامــە ســەرەکییەکانیان کە لە 
زۆربەی فیلمەکاندا پێداگریی لەسەر دەکرێتەوە 
پاراســتنی بنەماڵەیە(. کە واتە دەبێ ژنی کورد 
ئەوەشــی لەبەر چاو بێت کە ئەوان بەشــێکن 
لەو نەتەوەیە و ئەگەرلە نەتەوەیەکیشدا بنەماڵە 
لەنێوچــوو ئەوە هەمــووان دەکەونــە بەردەم 
هەڕەشــەی لەنێوچوون و ڕازی ســەرکەوتنی 
نەتەوەیــش بنەماڵەیە. هەر بۆیــە ئێمە دەبێ 
لە هەمان کاتدا کە شــێلگیر بین بۆ وەدەست 
هێنانــی مافەکانمــان و هەوڵ بــۆ لەناوبردنی 
هەرجۆرە چەوســانەوەیەک بە نیســبەت ژنان 
لــە هەموو ئاســتێکدا بدەین، هــاوکات دەبێ 
پارێــزەری بنەماڵە و نەتەوەکەمان بین و نابێت 
ئەو هەڵەیەی کە کۆمەڵگای ڕۆژئاوا لەو بوارەدا 
تووشــی بووە )ڕێژەی زۆری هەڵوەشــانەوەی 

بنەماڵەکان( ئێمە بیپێوینەوە. 

کۆتایی
خەباتی ژنان لە سەردەمی کۆماردا و پاشانیش 
تا ساڵی حەفتاوپێنج، خەباتێکی تەنیا ژنانە نییە 
بەڵکوو خەباتی ڕێکخراوەیی و تاکەکەســییە بە 
ژن و پیاوەوە بۆ دەســتەبەرکردنی مافی ژن و 

لە پاش حەفتا وپێنجــەوە ژن خەبات دەکا بۆ 
خۆی؛ هەرچەن هەندێ پیاو هەن کە تێکەڵی 
ئەم خەباتــە دەبن بــەاڵم زۆرکات ژن و پیاو 
لــەم پێناوەدا نابنــە هاوکاری یــەک، بەڵکوو 
دەبنــە دژبەری یەک و هەوڵ بۆ ســڕینەوەی 
یەکدی ئەدەن )یەکێک لە تایبەتمەندییەکانی 
فێمێنیســمی ڕادیکاڵ(. نابێــت ئەوەمان لەبیر 
بچێت کە خەباتی ژنان تەنیا سیاسی، ئابووری 
یان کەلتووری نییە. بەرەوپێشــچوون لە بواری 
سیاســی و ئابووریدا، تا ئەو کاتەی بەســتێنی 
کەلتوور و نەریت بۆ ئەم خەباتە ئامادە نەکرێ، 
ئەســتەمە بــە ئاواتەکانی بگات هــەر بۆیە بۆ 
دەستەبەرکردنی ئەم ئاواتانە یەکەم هەنگاو و لە 
هەمان کاتیشــدا گرینگترین هەنگاو بنەماڵەیە 
و هەربۆیــە تــا کاتێــک بنەماڵــە نەگاتە ئەو 
ئاستەی کە مافی ژن و پیاو بە فەرمی بناسێ، 
هیچکات مافی ژن یان هیچ توێژێک دەستەبەر 
نابێ و وەک شــەهیدی ڕێبەریش دەفەرمێ تا 
زیاترین مەودا بۆ ئازادیی ژنان نەبڕین هیچکات 

سەرناکەوین.
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هێندێک لە بیرمـــــــەندانی ئیکۆفێمێنیست )ژینگەخوازانی ژن تەوەر(، 
الیان وایە سروشت و ژن وەکوو یەک، سووژەگەلی ژێر دەسەاڵتی پیاوانن 
و لە ڕوانگەی ئەوانەوە فەرهەنگی دژە سروشت، هەمان فەرهەنگی دژە 
ژنە و ڕیشەی چەوساندنەوە و دەسەاڵت سەپاندن بەسەر »ژن« و بەسەر 

»سروشت«دا دەگەڕێتەوە بۆ تێفکرینی ئامرازیکی پیاوانە. 

ڕزگاریی ژن لە دەالقە جیاجیاکانەوە   

ساماڵڕۆژهەاڵت
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لە فەلســەفەی سیاســیی هاوچەرخدا، 
پرســی سوبژکتیویتەی ژن و ڕۆڵی ژنان 
لە زیســتی سیاســی و کۆمەاڵیەتیدا، 
مشــتومڕێکی زۆری لــێ کەوتووەتەوە. 
بیرمەندانــی ڕەوتە جۆراوجۆرەکان، هەر 
یەکەو لە گۆشــە نیگای خۆیەوە بۆ  ئەم 
پرســەیان ڕوانیوە و لەنگەریان لەســەر 
گرتــووە، لەم نێــوەدا ڕەوتــە فکری و 
سیاســییەکانی ژن تەوەر)فێمێنیست(، 
جێگە و پێگەیەکی بەرچاویان بۆ خۆیان 
تەرخــان کــردووە و هەمــووکات ئەم 
پرسیارە گرینگەیان ئاراستەی خۆیان و 
کۆمەڵــگا کردووە کە چۆن دەکرێ ژنان 
هەلومەرجێکی بەرابەر دەگەڵ پیاوانیان 

بۆ بڕەخسێ؟
تێفکرینــی  کــە  کاتێکــدا   لــە 
مۆدێــڕن،  بەرابەری و یەکســانیی ژن 
و پیــاوی، بە یەکێک لــە بەرچاوترین 
شــێوەبیرکردنەوەکانی خــۆی دەبینێ، 
ئەوە تەنیــا وەک ژێســت و فیگۆڕێک 
چاوی لێ دەکرێ و لەم قۆناخەشدا ژن 
بە ڕێژەی بەشــداریی پیــاوان لە ئەرکە 
کۆمەاڵیەتی و سیاسییەکاندا بوونیان نییە 
و بەربەســتیان لە پێشە و بە کورتی لە 
پەڕاوێزەوە  خراونەتە  گشتیدا،  بەستێنی 
و دەرووی بەستێنی گشتییان لێ قۆرغ 
و پاوان کراوە.  لە کاتێکدا  بۆ بەشــداری 
لە بەســتێنی گشــتیدا ناچار کراون لە 
»شوناس«ی ژنانە بەتاڵ بکرێن. کەوابوو، 
ڕزگاربوون لە داپڵۆســین و سەرکوت و 
یەکسان  هەلومەرجی  وەدەستخســتنی 
دەگەڵ پیاوان و ڕەخساندنی دەرفەت بۆ 
بەشــداریی تەواو لە گۆڕەپانی چاالکیی 
سیاسی و کۆمەاڵیەتی، بووەتە کەڵکەڵەی 
ســەرەکیی ڕەوتە فکری و سیاســییە 
ئــەم  هاوچــەرخ.  فێمێنیســتییەکانی 
ڕەوتانە، لەســەر بناخەی واڵمدانەوەیان 
بە پرسی سوبژێکتیویتەی ژن، دەتوانین 

بە چەندین دەستە دابەش بکەین:
ڕەوتێکــی پــاش پێکهاتەخوازی کە 
لە ژێر کاریگەریی »میشــێل فۆکۆ«دان 
و خوازیــاری بەرەنگاربوونــەوەی ماکە 
پەراوێزخراوەکان بــە تایبەتی ژنانن لە 
بەرابەر گوتار و دەسەاڵتی زاڵی پیاوانەدا. 
بەپێی بۆچوونی فۆکۆ، لە هەر شــوێنێ 
بوونی  دەســەاڵت هەبێ، بەرەنگارییش 
هەیە. لە ڕوانگەی ئەو فێمێنیســتانەی 
لە ژێر کاریگەریی شــێوە بیرکردنەوەی 
فۆکــۆدان، لــە ڕێگــەی پەیوەندیــی 
دەسەاڵتی نێوان ژن و پیاودا کە هاوڕێ 
دەرووی  بەرەنگاربوونەوەیــە ،  دەگــەڵ 
ئــازادی بە ڕووی ژنــدا دەکرێتەوە . بەم 
پێیە، باشــترین ڕێگەچارە بۆ لەکزیدانی 
گوتارەکانی پیاوساالری، دەستەمۆنەبوونی 
ژنان و زەقکردنەوەی جۆرەکانی جیایی، 

واتە »ئەویتربوونە«.
لەوالشەوە، تاقمێکی تر لە بیرمەندانی 
پــاش مۆدێڕن، وەک »بودریــار«، الیان 
وایە کە بەرگریکردنــی ژنان لە بەرابەر 
کۆمەڵگای داپڵۆسێنەردا، نە دەکرێ و نە 
ئاکامی ئەرێنیشــی دەبێت و الیان وایە 
سووژە سەرکوتکراوەکان، بۆ درزتێخستنی 
حەقیقەتی خەیاڵیی سەرکوتکەر)پیاوان(، 
دەبێ بەشداری ناو گۆڕەپانە جیاجیاکان 
بن و بە ڕەفتارگەلی لۆژیکی، حەقیقەتی 
خەیاڵــی پیاوســاالرانە ، لە مانــا بەتاڵ 
بکەنەوە و هەڵیتەکێنن. تا بەم شــێوەیە 
لە  »ناحەقیقەت«ەکان،  مردنی  شاهیدی 

پڕۆسەیەکی مێژووییدا بن.
»ژاک دریدا«ش، لــە ڕوانگەی پاش 
مۆدێڕنیستییەوە دەڕوانێتە پرسی ژن و 
لەم بوارەدا بە بۆچوونی پێکهاتەشکێنی، 
سەرنجی بەشــێکی زۆر لە فێمێنیستە 
هاوچەرخەکانی بۆ الی خۆی ڕاکێشاوە. 
پیاوانەی  ئاوەزتەوەریی  وایە،  دریدا پێی 
حاکم بەسەر شارســتانییەتی ڕۆژئاوادا، 



هــۆکاری ســەرەکیی غیابــی ژنــە لە 
گۆڕەپانە سیاســی و کۆمەاڵیەتییەکاندا. 
بە باوەڕی دریدا ڕێگای ڕزگاریی ژن، لە 
نوێ داڕشتنەوەی دوانە لێکدژەکانە، بەم 
پێیە دەکرێ ئەوەی تا ئێســتا سروشتی 
هاتووەتە بەرچاو، وەک بااڵدەستیی پیاوان 
تێکبڕووخێندرێ  ژنان،  ژێردەســتیی  و 
و لە ئاکامدا بوونــی ژنان لە پەراوێزەوە 
بگەڕێتەوە ناو ناوەندی ژیانی مرۆڤایەتی.
»گایاتــری ســی. ســپیواک«، وەک 
فێمێنیســتێکی دواکۆلۆنیاڵی، بۆچوونی 
پێکهاتەشکێنی و بونیاتنانەوەی دریدای 
بۆ ڕزگاریی ژنان لە جیهانی ســێهەمدا 
بەکار بردووە. ڕێگەچارەی »ســپیواک«، 
بــۆ ڕزگاریی ژنانی جیهانی ســێهەمی، 
ســەلمێندراو«ە،  »زاتخوازیی  سیاسەتی 
کــە لــە ســەرەتادا ژنــان دەبــێ لە 
جێگــەی و پێگــەی قــورس و قایم و 
خاوەن هەلوێســتدابن و ئەوجار دۆخی 
کۆلۆنیالیســتیی پیاوانە، بنەماشــکێنی 
بکەن. لە ڕاستیدا »ســپیواک« دەیزانی 
تێکۆشــانی بۆ ســەرلەنوێ داڕشتنەوە، 
وەک ڕۆیشــتن بەســەر خەنجەرێکــی 
دووســەردایە، دەتوانێ تێکۆشــانەکانی 
ژنان تووشــی مەیین و ڕاوەستان بکات، 
هەربۆیە الی وابوو کە بۆ ڕزگاریی ژنان، 
ناوچەییی  ســەرەتا دەبێ وردەشوناسی 
ژنان بســەلمێندرێ و لەســەر بناخەی 
ئــەو وردەشوناســانە، بۆ وێنــە نەتەوە، 
زمان و ...، گوتارە داسەپاوەکانی پیاوانە 

پێکهاتەشکێنی بکرێت.
بیرمەندانــی  لــە  تــر  یەکێکــی 
دواکۆلۆنیاڵی کە سەرنجی بە پرسی ژنان 
داوە »هومی بهابها«یە، کە بە مێتۆدگەلی 
ڕزگاریی  ڕێگاچارەی  دەروونشــیکارانە، 
ژنانــی لە تەقلیدی کلتــووری پیاوانەدا 
دۆزیوەتەوە و الی وایە تەقلید، ئەو هەلە 
بۆ ژنان دەڕەخســێنی تــا لە پێکهاتەی 

زەینی - زمانیی سەرکوتکەردا بەشداری 
بکــەن و بە پێــی تێفکرینــی خۆیان 
بیگۆڕن. بە سەرنجدان بەوەیکە تەقلید، 
کەموکوڕی تێدایــە، کەوابوو لە ڕێگەی 
ڕووخســاری کاریکاتۆرانە و گاڵتەجاڕانە 
پیاوانــە کردن،  ســەیری  دەســەاڵتی 
دەتوانن لە هەناودا ئەو دەسەاڵتە بڕزێنن 

و لەرزۆکی بکەن.
ڕادیکاڵەکانیــش ـ چ  فێمێنیســتە 
شەپۆلی یەکەم، چ شەپۆلی دووهەم و چ 
شەپۆلی سێهەمـ  ڕێگاچارەی جیاجیایان 
بۆ بەرپەرچدانەوەی، ســەرکوتی پیاوانە 

لەبەرچاو گرتووە.
کەڵکەڵەی  یەکــەم،  شــــــەپۆلی 
ســەرەکییان مەفڕوزاتێکی لیبڕاڵییە، بۆ 

بەرابەریی مافی ژن و پیاو.
شــەپۆلی دووهەم، لەســەر بناخەی 
ئەســڵی جیاوازی، لە دووی سیاسەتی 

جیایی دەگەڵ پیاوانن .
شەپۆلی ســێهەمیش، لەبەر باوەڕ بە 
بوون  تێکەاڵوێک  فرەچەشنی،  هۆکاری 
لە تێفکرینی ڕەخنەگرانە، هاوڕێ دەگەڵ 
پاش پێکهاتەخوازی و پاش مۆدێڕنیسم.

بەشێوەی گشتی زۆربەی فێمێنیستە 
تایبەتی شــەپۆلی  بــە  ڕادیکاڵــەکان، 
دووهــەم، هێرشــی ســەرەکییان، ڕوو 
لە فەرهەنگی پیاوســاالرە، کە گشــت 
بوارەکانی لەدەستی خۆیدا قۆڕغ و پاوان 

کردووە.
لەم نێوەدا »ئیریس ماریۆن یانگ« کە 
ســەر بە شەپۆلی سێهەمە، الی وایە کە 
پرسی سەرکوت، نەک هەر دیاردەیەکی 
تایبەت بە ژنان نییە، بگرە دەبێ وەکوو 
دیاردەیەکی گشــتی سەیری بکرێ، کە 
دەســتە و تاقمەکانی تری ناو کۆمەڵگا، 
وەک: پەراوێزنشــینان، چەوســاوەکان، 
کەم داهاتان و گشت ئەوانەی بەجۆرێ 
کەوتوونەتــە بەر تەوژمی ســەرکوت و 
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داپلۆســینەوە؛ لەخۆ دەگرێ، هەر بۆیە 
دەڵــێ: ڕێگەی ڕزگاریی ژنان، بە دااڵنی 
تێدەپەڕێ.  ئەواندا  دەگەڵ  یەکگرتوویی 
بە هەر شــێوەیەک ســەیری دەکەین، 
فێمێنیستە ڕادیکاڵەکان، ڕێگای ڕزگاریی 
ژنان لە پابەندبوونیان بە جیاوازییەکانەوە 

دەبینن.   
هەروەها بەشێکی زۆر لە فێمێنیستە 
پــاش مارکســییە کانی وەک »ســیلویا 
والبای«، هۆکاری ســەرەکیی سەرکوتی 
چەوســاندنەوەی  پێکهاتەکانی  لە  ژنان 
دەبینــن  کاپیتالیســتیدا  سیســتەمی 
و ڕێگــەی ڕزگاریشــیان پــێ خەباتی 
سیاســییە.  شۆڕشــی  و  چینایەتــی 
هەرچەنــد بیرمەندانی وەک »شــانتال 
موفــە«، بــە کەڵکوەرگرتن لــە بیری 
پــاش مۆدێڕنیســتی، ڕزگارییــان لــە 
پڕاکســیس)کردەوەی کارا(ی ژنان و لە 
هەناوی پێکهاتەی فەرهەنگی، سیاســی 
و دێموکڕاســیی کارادا دەبینن، بە پێی 
بۆچوونی ناوبراو دێموکڕاسیی کارا، وەک 
جۆرێک لە ژیانی سیاسی - کۆمەاڵیەتی، 
ئەو هەلــەی بۆ ژنان دەڕەخســێنێ، تا 
بەپێی شوناســی چەند دەنگی خۆیان، 
فەرهەنگی داســەپاوی پیاوانە بەرنە ژێر 

پرسیار.
هێندێــک لــە فێمێنیســتە لیبڕاڵە 
»ســۆزان  وەک  هاوچەرخەکانیــش، 
مولێر ئۆکین« و »ڕیچارد فەالســمەن«، 
لەســەر بناخەی »گەڕانــەوە بۆ خۆ« و 
و  گەردوونی  مافــی  »ئاوەزمەندێتــی«، 
دونیاپەســەندییان، بــە تەنیــا ڕێگەی 

ڕزگاریی ژنان زانیوە.
فەرهەنگخـــــــــوازە  هەروەهــا، 
جیایان  بۆچوونگەلی  فێمێنیستەکانیش 
لەســەر ڕزگاریی ژنــان گەاڵڵە کردووە، 
بۆوێنە »ویــل کیملیکا«، کە ماکی ژنانە 
بــوون، دەگەڵ شوناســی فەرهەنگی - 

نەتەوەیی لێک گرێ دەدات و الی وایە 
لــە ڕێگەی زیادکردنــی مافی تاقمێکی 
تایبەت، لە نێو مافی گشــت تاکەکانی 
مافی  قەرەبووی  دەتوانــرێ  کۆمەڵگادا، 
پێشــێلکراوی ژنانە بکرێتەوە، چونکە لە 
وەها هەلومەرجێکــدا، ژن هەم خاوەن 
مافــی »تایبەت« دەبێ و هــەم خاوەن 

مافی »گشتی«.
هێندێــک لــە بیرمـــــــــەندانی 
ژن  )ژینگەخوازانــی  ئیکۆفێمێنیســت 
تەوەر(، الیان وایە سروشت و ژن وەکوو 
یەک، سووژەگەلی ژێر دەسەاڵتی پیاوانن 
و لە ڕوانگەی ئەوانــەوە فەرهەنگی دژە 
سروشــت، هەمان فەرهەنگــی دژە ژنە 
و ڕیشــەی چەوســاندنەوە و دەسەاڵت 
بەســەر  و  »ژن«  بەســەر  ســەپاندن 
»سروشــت«دا دەگەڕێتەوە بۆ تێفکرینی 
ئامرازیکــی پیاوانە. )بۆ موتــااڵی زیاتر 
پێشنیار دەکەین کتێب و بۆچوونەکانی 
ئاناڕشیســتێکی  بوکچین، وەک  مورای 
سەوز بخوێندرێتەوە. بوکچین، بە وردی 
باس لە سیستەمێکی هیرارشی دەکات 
کە هەوەڵ سروشت و دواتر ژنی کردووە 
بە ئامراز، تا بتوانێ لە ڕواڵەتدا بە مەڕام و 
ویستەکانی بگات، بوکچین لەم دەالقەوە 
بەگژ سیستەمی کاپیتالیستی ئامرازیکدا 

دەچێتەوە(.
لەســەرەوە  بــە کورتی  هــەروەک 
ئاماژەمــان پــێ کــرد، ڕێگەچــارەی  
ســوبژێکتیویتەی  لەســەر  بیرمەندان، 
ژن و ئیمکانــی ڕزگاربوونیــان لە کۆت 
و زنجیر و نابەرابــەری هاتووەتە ئاراوە، 
هەروەهــا زۆر ڕێگەچــارەی تر بوونیان 
هەیە و توانیویانە شــەپۆلی گەورە ساز 
بکەن، یەکێک لەم ڕێگەچارانە لەســەر 
بیر و هزری »ژولیا کریســتوا« ڕســکاوە 
و شکڵی گرتووە. لەســەر بۆچوونەکانی 
کریســتوا خاوەنڕایان و ڕەخنەگرانێکی 



»فێمێنیســتی«،  جوواڵنــەوەی  زۆری 
لەنگەریان گرتووە و کەڵکیان لە ڕوانگه 

و بۆچوونەکانی وەرگرتووە. 
کریستوا ســێ خاڵی هەرە گرینگ، 
بە تایبەتی بــۆ خاوەنڕایانی جواڵنەوەی 
فێمێنیســتی، لە فەلسەفەدا دەخاتە بەر 

چاو و ئاماژەی پێ دەکات :
1- تێکۆشــان بۆ گەڕاندنەوەی »لەش«، 
)Body( بــۆ نــاو گوتارەکانی زانســتی 

مرۆیی،
2- لەنگەرگرتنی ناوبراو لەسەر بایەخی 
»دایکانە«ی، پێش  ئودێپی لە پێکهاتەی 

زەینیدا،
3- خوێندنەوەیەکــی قــووڵ بۆ بابەتی 
پێنــاو  لــە   ،)Abjection( گاڵوبینــی 

سەرکوت و هەاڵواردندا.
بەالی »فێمێنیست«ەکانەوە، »لەش«، 
لەبــەر هــۆکاری مێژوویی لە زانســتی 
مرۆییــدا هەمــوو کات گرنگایەتیی پێ 
دراوە، ژن و ڕەگــەزی مێیینــە، وەکوو 
بابەتێکــی الواز، ناسروشــتی، ناپاک و 
زەعیفە چاوی لێ کراوە. کریستوا لە سێ 
دەیەی ڕابردوودا کاری فیکریی لەســەر 
پەیوەندیــی نێوان زەین و لەش، کلتوور 
و سروشــت، ڕوح و لــەش و ... کردووە 
و پێداگریی لەســەر پاڵنەرەکانی لەش، 
لە دووبارە خۆنیشــاندانەوەدا کردووە و 
ڕای وایە کە لۆژیکی دەاللەت لە لەشی 
دایکانەشــدا خۆی دەبینێتەوە. کریستوا 
بە لەنگەر گرتن لەســەر دوو سیستەمی 
»نیشانە«یی و » هێما«یی، کە خوڵقێنەری 
دووجۆر زمانــی »دایکانە« و »باوکانە«ن، 
ڕای وایە کە تەواوی دەاللەتە مانایییەکان 
لە هەناوی ئەم دوو چەمکەدا دەستەبەر 
دەبن. ئەمری نیشــانەیی بــە پاڵنەری 
»لەش« دەقەبڵێندرێ و خۆشــی دەخاتە 
ناو هەناوی ماناکانــەوە و دەگەڵ ڕیتم، 
ترپە، ســۆزداری و جووڵــە لێک گرێ 

دراون و بــەم پێیە و بە ناچاری تەواوی 
مرۆڤــەکان بــەم دەڤــەرەدا گوزەریان 

کردووە.
یەکێک لــە هۆکارەکانی هەاڵواردنی 
ژن لــە بازنــەی مێــژوو و لــە گوتارە 
جیاجیاکانــی پێکهێنــەری کۆمەڵــگا، 
دەگەڕێتەوە ســەر ئەوەیکــە، هەرێمی 
»دایکانــه«،  ســەرنجێکی ئەوتــۆی پێ 
نەدراوە و لە ڕاستیدا خراوەتە پەراوێزەوە.
پــاژی »هێما«یــی، دەاللەتی مانایی 
دەگەڵ ڕێزمــان و پێکهاتەی مانایی لە 
پەیوەنــدی توندوتۆڵدایــە و ئیڕجاع بۆ 
شــتەکان دەســتەبەر دەکات. بۆ وێنە 
واژەگــەل لەبــەر هــۆکاری پێکهاتەی 
هێماییــی زمــان، خــاوەن ماناگەلــی 
لەبەر  ئیڕجاعین، لەوالشــەوە وشەگەل 
هــۆکاری ئەمری نیشــانەیییان، مانای 
نائیڕجاعــی بە ژیــان دەبەخشــن. لە 
ڕاســتیدا هەم سیستەمی »نیشانە«یی و 
هەم سیســتەمی »هێما«یی، له  بەرهەم 
هێنانــی مانــا و ماناکانــی دەاللەتیدا 
ڕۆڵگێڕن و خەمســاردی ســەبارەت بە 
یەکێکیان، ژیان تووشــی بەستەڵەک و 

بێ هیوایی دەکات.
لە ڕوانگەی کریستواوە سوبژێکتیویته،  
چاوەدێرە بەسەر پەیوەندیی نێوان مرۆڤ 
و زمانــەوە ، زمانێــک کــە هەمووکات 
بواری ڕۆحی و لەشــی پەیڤێنەر نیشان 
دەدات. لــە نێوان »خود« و »ســووژە«دا 
جیاوازی هەیە، زمان لەدەستی »خود«دا 
ئامرازی پەیوەندییە، کەچی »ســووژە«، 
بەرەبــەرە دەبێتە موریدی زمان و زمان 
لە شــکڵ گرتنی ئەودا ڕۆڵی سەرەکی 
سوبژێکتیویتە،  ڕۆڵی  کریستوا  دەگێڕێ. 
واتە کارتێکردنی زمان بۆ ســەر سووژە 
و پەیڕەوی کردنی ســووژە لە زمان، ئاوا 
دەبینێ کە الی وایە ســووژە »بەرهەمی 
پڕۆسەگەلی زمانییە«. بە الی کریستواوە 
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ســوبژێکتیویتە هیچکات شکڵێکی دیار 
و ڕوون بــە خۆیــەوە ناگــرێ، چونکە 
پەیوەندیی نێوان مرۆڤ و زمان هیچکات 
بــە نەگۆڕی نامێنێتــەوە و بەردەوام لە 

حاڵی گۆڕاندایە.
کریستوا لە ژێر کاریگەرێتیی »مالنی 
کالین« و بە پێجەوانەی »زیگموند فڕۆید« 
و »ژاک الکان«، الی وایە کە بێچمگرتنی 
زەینییەتی مرۆڤ، لەسەر دەستی کلتور 
و زمانی »دایکانە«، پێکدێت ، لە کاتێکدا 
بــە ڕای فڕۆیــد و الکان، منــاڵ لەبەر 
هەڕەشــەکانی باوک، لەســەر سڕکردن 
ئەمری  یەکجارەکیی  خامۆشــکردنی  و 
جینســی، دێتە ناو کۆمەڵگاوە. ئالێرەدا 
کریســتوا پرســیار دەکات: ئەگەر تەنیا 
هانە بۆ هاتنەناو کۆمەڵگای مناڵ، ترسە، 
ئەی بۆچی زۆربــەی مرۆڤەکان ڕەوانی 
نین؟ کریســتوا لە »داستانی عیشقی«دا، 
بۆچوونەکانــی فڕۆید و الکان لەهەمبەر 
هەڕەشــەکانی باوکانە کە دەبێتە هۆی 
ئەوەی باوەشــی  ئەمنــی دایکانە بەجێ 
بێڵێ، دەباتە ژێر پرســیار و ڕای وایە کە 
سەرەتای شکڵ گرتنی زەینییەتی مناڵ 
دەگەڕێتەوە بــۆ بارودۆخی پێش ئۆدیپی 

فڕۆیدی و قۆناغی ئاوێنەی الکانی. 
کریســتوا دەڵێ: »ڕێسای دایکانە بەر 
لە یاسای باوکانەیه«  ناوبراو بەم بۆچوونە 
گەرەکییەتــی گوتارێکی دایکانەی نوێ 
بێنێتەکایەوە و بایەخی دایک لە شــکڵ 
گرتنــی زەینییەتدا تەتەڵــە بکات و بە 
بەڵگەی قایم ئەم بۆچوونە پشتئەستوور 
بــکات. کریســتوا بە پێداگری لەســەر 
ئــەوەی »لــەش«ی دایکانە، لــە نێوان 
هەڵدەسووڕێ،  فەرهەنگدا  و  سروشــت 
گەرەکیەتــی ئەو کڵێشــانەی دایک تا 
ئاستی »سروشت« دادەبەزێنن سڕبکات. 
کریســتوا، تیئۆریی زمانی خۆی بە 
یارمەتیــی دەروونناســیی الکان شــی 

دەکاتەوە. الکان لە پرۆســەی دروست 
بوونی سووژەدا دەڵێت سووژە ئافراوێکی 
ناتــەواو و ناکامڵە کە بــەردەوام هەوڵی 
ئەوە دەدات ببێ بە بوونەوەرێکی کامڵ. 
تیئۆریی ســووژەی الکان بــە منداڵی 
دەســت پێ دەکات، منداڵێک هیشــتا 
ئاگای لە هیچ بەربەســت و کێشەیەک 
نییە و لەگــەڵ دایکی هەموو نیازەکانی 
»تەنانــەت پێــش ئــەوە هەســتی پێ 
بــکات« جێبەجێ دەکــرێ. منداڵ لە 
باوەشــی دایکیدا هەست بە ئاسودەییی 
جەستەیی دەکات، هەر شتێک ئارامیی 
بداتێ بۆی رەخساوە، لە ڕاستیدا هەست 
بە کەمــاڵ و تەواو بــوون دەکات، ئەم 
کەماڵ و تەواوییە تا ئەو کاتە بەردەوامە 
کە منداڵ لەگەڵ دایکی خۆی بە یەک 
دەزانێ و پەیوەندییان هیچ جۆرە درز و 
دوورییەکی تــێ نەکەوتووە، لەو کاتەوە 
منداڵ لە دایکــی جیا دەبێتەوە و دێتە 
ناو زمانەوە، هەستی نوقسانی و ناکامڵی 
دایدەگرێت و ئەو هەســتە بە ســەریدا 
زاڵ دەبــێ. بە بڕوای الکان ســووژە بە 
دوای عیشقێکی بەردەوامدایە کە تەواو 
بوونی بۆ نییە. گەر ســووژە ئەو عێشقە 
ونبووەی خۆی وەدەست بهێنێ، هەرگیز 
نابێتە سووژەیەکی  نابێت و  سەرکەوتوو 
وتەبێژ، واتە ئیمە زمان و کەرەســەکانی 
لە باتی ئەو شتانە بەکاردەهێنین کە لە 
دەستمان داون. زمان و لە دەستدان دوو 
دیوی یەک دۆخن و تەواوکەری یەکن. 
زمان، جێنشینی باوەشی دایکە. منداڵ 
کە لە دایــک دەبێت و مەودا دەکەوێتە 
نیوانیــان، لــە مەیــل و ئارەزووەکانی 
دادەبڕێ و تێکەڵ بــە دونیای هێمایی 
دەبێــت. لێرەدا منداڵ دەبێتە ســووژە، 
بەاڵم ســووژەیەکی هەمیشــە نوقسان 
و ناجێگیــر. الکان دەڵێــت ئەو کاتەی 
منــداڵ لــە ئارەزووەکانــی دادەبــڕێ، 



شوناســە جیاوازەکانی لە الیەن گوتارە 
جیاوازەکانەوە بە ســەریدا زاڵ دەبن و 
بە تەواوی ئەو شوناســە دەگرێتە خۆی 
کە سیستەمی هێمایی پێی دەبەخشێ. 
شوناســی ســووژە ئیتر شوناسی خۆی 

نییە، شوناسی ئەویترە.
الکانــی  بوچوونەکانــی  کریســتوا 
قەبووڵە، بەاڵم ئەوەی الکان دەڵێ منداڵ 
بە تەواوی لــە مەیــل و ئارەزووەکانی 
دادەبڕێ و شوناسی دەکەوێتە بندەستی 
سیســتەمی هێمایییەوە، الی کریستوا 
جێگای گومانە. کریستوا وای بۆ دەچێ 
کــە الکان بەســەر قۆناغێکــی گرنگی 
گەشەی منداڵدا قەڵەمبازی کردووە کە 
قۆناغی نیشــانەیییە. کریســتوا باوەڕی 
وایــە مەیــل و ئــارەزووەکان، پێــش 
قۆناغــی هێماییش بوونیــان هەبووە و 
کاریگەریــی خۆیان لە ســەر شــوناس 
دانــاوە، ئەوە بە کاریگەرییەکانی قۆناغی 
»نیشــانە«یی ناو دەبات لە سەر شوناس. 
ئــەو دەڵێ ســووژەی وتەبێــژ لە نێوان 
دوو ئەرک و دەاللەتــی زمانیدا دابەش 
دەبێ. بەســەرێک زمانــی هێمایییە  کە 
زمانێکــی عەقڵی، لۆژیکی، کۆمەاڵیەتی، 
یەکانگیــر و تەبایــە لــە نــاو خۆیدا، 
بەسەرێکی تریش زمانی نیشانەکانە کە 
ناکۆمەاڵیەتی و  زمانێکی ســۆزدارانە و 
پەرت  لە ناو خۆیدایە. لێرەوە کریســتوا 
باوەڕی بــە بوونی دوو جۆری جیاواز لە 
ســووژەی وتەبێژدا هەیە: سووژەیەک بۆ 
بەکار  دەربڕینی دەاللەتــە عەقڵییەکان 
دەبرێ، وەک الی فەیلەســوف و زانا و 
لۆژیکزانەکان دەیبینین، کە سووژەیەکە 
لە سایەی سیستەمی هێماییی الکانیدا 
تریــش  ســووژەیەکی  گەشــەدەکات؛ 
کــە زمانێکــی پەرتی ئیحساســاتی و 
نالۆژیکییە کە شــاعیران و مۆسیقازانان 
و نووســەران بەکاری دەهێنن. بەاڵم بە 

بڕوای کریستوا، ســووژەی نۆرماڵ، ئەو 
سووژەیەیە کە هەر دوو لقی ئەم زمانانە 
لە نێویدا تێکەڵن و پێکەوە دەژین و وەک 
ناکۆکیی دوو جەمسەری دەرناکەوێ. لەو 
کاتەدا کە زمانی هێمایی تەواوە لە قسە 
یارمەتیی  و دەربڕیندا، زمانی نیشانەیی 

دەدات لە پەیڤین و مانا بەخشیدا.
قۆناعی نیشــانەیی یان قۆناغی پێش 
ئۆدیپی الی کریســتوا ئــەو قۆناغەیە کە 
دەســەاڵتی دایــک بە ســەریدا زاڵە، ئەو 
بایەخێکی گرینگ بەو ماوەیە دەدات و بە 
ماوەی »دایکانە« ناوی دەبات و بە بەشێکی 
داڕێژەری ســووژەی دەزانێ. بە بۆچوونی 
کریســتوا، یاســای دایک پێش یاســای 
باوکە، کەواتە ســووژە بە تەنیا بەرهەمی 
باوکساالری نییە، بەڵکوو دایکیش رۆلێکی 
گرینــگ دەبینێ لە شــێوە بەخشــی بە 
ســووژەدا، یەکێک لــە کەموکۆڕییەکانی 
تیئۆریی پێشــینییەکان لە سەر شوناس، 
فەراموش کردنی قۆناغی پێش ئۆدیپییە بۆ 
ڕۆڵی دایک. الی کریســتوا دەبێ دایک و 
دایکایەتی بەجۆرێکی نوێ پێناسە بکرێنەوە، 
ئەفســانەیییە  موقەددەســێکی  نە  دایک 
و نە ئەرکێکی بایۆلۆژیی ڕووتیشــە وەک 
زانستی نوێ لە بارەی دەدوێ. دایکایەتی، 
زمان و یاســا و جیهانبینییە. سڕینەوەی 
قۆناغی دایکایەتی لە گەشــەی مرۆڤدا، بە 
بەرزنرخاندنــی قۆناغــی هێمایی لەکزیی 
داوە، کە قۆناغێکی پیاو ساالرانەیە. قۆناغی 
نیشــانەیی یان پێش ئۆدیپــی، بەوەدا لە 
ژێر دەسەاڵتی دایکدایە سروشتێکی ژنانە 
وەردەگــرێ. کاتــێ مندالیــش لە دایک 
دادەبڕێــت و دەکەوێتــە ناو سیســتەمی 
هێمایییەوە، وەک ئەوە پیشــان دەدرێ و 
دەردەکەوێ کە ژن بوونی سەرکوت کرابێ. 
الی کریســتوا ژن وەک ژن، بوونی نییە، 
بەاڵم لە ناو ســووژەدا هێزێکی نیشانەیی 

هەیە کە سروشتی ژنانەی هەیە.
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کریســتوا دەڵێ: »ژن وەک گوتارێکی 
فەلسەفی بوونی نییە« بەاڵم وەک گوتارێکی 
سیاسی حزووری هەیە. »نیشانە« و »هێما« 
وەک ئاماژە بۆ »ژن بوون« و »پیاو بوون«، لە 
هەموو مروڤێکدا وەک یەک بوونیان هەیە، 
لە هەمووماندا لۆژیک و نالۆژیک، کۆمەڵ و 
دژەکۆمەڵ، یاخی و ملکەچ، بە یەک ڕادە 
بوونیان هەیە. واتە ژن بوون و پیاو بوون، 
بە هەمان پلە لــە هەموو مرۆڤیکدا هەیە، 
کریستوا دەڵێ: باوەڕ بەو قسەیە کە بڵێین 
کەســێک بە تەواوی ژنە بــە هەمان ڕادە 
گێالنەیە کە بە کەسێک بڵێین بە تەواوی 
پیاوە. الی کریســتوا لە قۆناغی نیشانەیی 
یان پێش ئۆدیپیدا، منداڵ هێشتا شتێک 
لە سەر جنسیەتی خۆی نازانێت تا بیهەوێ 
لەشی خۆی لەگەڵ لەشــی دایکیدا جیا 
بکاتەوە، بەاڵم دوایی لەترســی خەســان، 
خــۆی لە گوتاری بــاوک نزیک دەکاتەوە 
و لە دایــک دوور دەکەوێتەوە، بۆ ئەوەی 
ئەو دوورکەوتنەوەیە بەباشــی بەڕێوەبچێ، 
دەبێ جۆرێک لە نەفرەت و کینە و بێزاری 
بەرابەر بە دایکی گەشــە بســتێنێ، ئیتر 
لەشی دایک بچووک و بێ نرخ دەکاتەوە و 
لەگەڵ باوکی هاوسۆزی دەکات. کریستوا 
ناوی ئــەم دیاردەیەی نــاوە گاڵوبینی یا 

ئەبجێکشێن.
کریستوا دەڵێ: ڕەگ و ڕیشەی نەفرەت 
و کینە، یان دروســت بوونی بەرز و نزمی 
نێــوان مرۆڤەکان، گرێــدراوی گرێی  لە 
خەســانە و ڕق و بێزاری لە منداڵدا سەوز 
دەکا. بە کورتی زمان، خۆی سروشــتێکی 
دوو چەشنی هەیە، نەک دوو جەمسەری، 
بەاڵم دوایی زمانی هێمایی )زمانی باوک(، 
زمانی نیشانەیی )زمانی دایک( سەرکوت 
دەکات و لەگــەڵ ئەم دابەشبوونەشــدا، 
دوالیزمــەکان دروســت دەبــن. ئالێــرە 
فێمێنیستیکاڵی  پرســی  کە  دەردەکەوێ 
ژولیا کریســتوا، چەندە قووڵ و پڕبایەخە 

و ئەگەر بــەوردی بخوێندرێتەوە و کاری 
بۆ بکرێ، شێوە ڕوانینی ئێمە بۆ دیاردەی 
بەرابەری و یەکســانی و مافی ژن و پیاو 
لە کۆمەڵگادا بەتەواوی ئاڵوگۆڕی بەسەردا 

دێت.
ڕۆاڵن بــارت چەند جوان پێناســەی 

ژولیا کریستوای کردووە: 
لە زانســتی مرۆییدا و لەو شوێنانەی 
هەست دەکەی بە خاڵی کۆتایی گەیشتووی، 
ژوولیا کریســتوا دێــت و زۆر لۆژیکااڵنە، 

هەموو شتێک هەڵدەوەشێنێتەوە.
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لەم نووسینەدا هەوڵ دەدەین باس لەوە بکەین که کۆمەڵگای کوردستان بە هۆی 
داگیرکراوی لە هەموو جومگەکانی سیاسی، ئابوری و کلتووری و کۆمەاڵیەتییەوە، چۆن 

دەکەوێتە ژێر کاریگەری و هاوکات لەگەڵ ئەوە ئەو توندوتیژییانەی که لە ژینگەی 
کۆمەاڵیەتی و سیاسی بە تایبەتی لە ڕۆژهەاڵتی کوردستان ڕوو دەدەن شەنوکەوی 

بکەین.

توندوتیژیی ڕیشەیی و سیستماتیک 
دژی کۆمەڵگا یا تەنها ژنان

ڕۆژیندابەیان،ژیالموستەئجێر
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»ئاگاداری خۆتان بن، مامۆستاکانتان عەقڵتان 
لێ نەستێنن و ئەوەی کە دەیانهەوێ پێتانی 
بسەلمێنن«
 له ئامۆژگارییەکانی برنارد شۆ 
بۆ قوتابییەکانی

دەستپێک
هــەر خەباتێک لــە کۆمەڵــگای ڕۆژهەاڵتی 
کوردســتان کاتێــک دەگاتــە ئەنجــام کە 
باوەڕێکی ڕادیکاڵی بە ئازادیی ژنان و هاوکاری 
و هاوخەباتیی ژنان هەبێت، لە ســەردەمێکدا 
دەژین که پاراستنی هەمەچەشنیی ڕەگەزی 
بــۆ دابین بوونــی دێموکڕاســی، بنەمایەکی 
حاشاهەڵنەگرە و هیچ بزووتنەوەیەک ناتوانێ 
چاوپۆشی لەم بنەمایە بکات و لە هەمان کاتدا 
بتوانێــت بانگەوازی ڕزگاری بــۆ کۆمەاڵن و 

دەنگە جیاوازەکان بکات.
لەم نووســینەدا هەوڵ دەدەین باس لەوە 
بکەین کــه کۆمەڵگای کوردســتان بە هۆی 
داگیرکراوی لە هەموو جومگەکانی سیاســی، 
ئابوری و کلتــووری و کۆمەاڵیەتییەوە، چۆن 
دەکەوێتە ژێر کاریگــەری و هاوکات لەگەڵ 
ئــەوە ئــەو توندوتیژییانەی که لــە ژینگەی 
کۆمەاڵیەتــی و سیاســی بــە تایبەتــی لە 
ڕۆژهەاڵتی کوردستان ڕوو دەدەن شەنوکەوی 

بکەین.
وتارەکــە ئاوڕێکــی کورت لەســەر ئەو 
باســەش دەبێت کــه سیســتەمی داگیرکار 
چۆن ڕێگری لە گەشەسەندنی کۆمەڵگا دەکا 
و چۆن ئەو جــۆرەی بیهەوێ ئەم کۆمەڵگایە 
بەرەو توندوتیژبوون دەبات و خەباتی مەدەنی 
بەرتەســک دەکاتــەوە و کەســانی چاالک 

گۆشەگیر و نامۆ دەکات.
باســەکە لە کۆتاییدا ســووکە لەنگەرێک 
لەسەر ئەو پرسە دەگرێت که داگیرکەر چۆن 
بەســتێن بۆ خولقاندن و ســەرهەڵدانی هەر 
جۆرە دیاردەیەک ســاز دەکات و لە دوورەوە 
ســەیری ئــەم گێــژاوە دەکات و هەلــی بۆ 

دەرەخسێت کە ئەم نەتەوە بندەستە، وەحشی 
و بکــوژ و توندوتیژ نیشــان بــدات و خۆی 
وەکوو دەسەاڵتدار، لە ئاستی چارەسەری ئەم 

کێشەیە دەستەوەستان نمایش بکات.
ئێمــە لــەو باوەڕەداین کــە توندوتیژی 
مژارێک نییە که لــە مرۆڤێکەوە بۆ مرۆڤێکی 
تر پێناســەکەی بگۆڕدرێت بەڵکوو چەمکێکی 

گشتی و جیهانییە.
 بــەاڵم لەگەڵ ئــەوەی کــەم نین ئەو 
ڕێکخــراوە و دەوڵەتانەی هەوڵ بۆ پێناســە 
کردنــی توندوتیژی دەدن، ئــەو كاتەی باس 
لە چەمكی توندوتیژی دەكرێت، كێشەیەكی 
گــەورە دێتــە پێشــەوە ئەویــش ئەوەیە تا 
ئێســتا پێناســەیەكی كۆنكرێت و دیاریكراو 
لە توندوتیژی نەدراوە بە دەســتەوە. بەشێك 
لە كۆمەڵناســان و دەروونناســان لەوانە گێڵز 
و ســتراوس توندوتیژی بە هەڵســوكەوتێكی 
مەبەستدار دەزانن كە خەساری جەستەیی و 
دەروونیی بۆ ســەر تاك هەیە.]1[ لێرەدا الی 
ئەم دوو دەروونناســە خەســاری جەستەیی 
و دەروونــی وەک یــەک پێناســە دەکرێت 
و ڕەنگــە زیاتریــش گرینگی بە خەســاری 
دەروونی بدرێت. بێگومان خەساری دەروونیی 
هەر چەشــنە توندوتیژییەک لە ســەر تاک، 
کاریگەریی درێژخایەن و هەمەالیەنەی هەیە 
کە دەتوانێ ســەرەڕای تێوەگالنی دەوروبەر، 
تەنانــەت نەســڵی داهاتوویــش بخاتــە ژێر 

باندۆرێکی نەرێنیی خۆیەوە.
ئــەوەی ئەم باســە لە کوردســتان و بە 
تایبەتــی لــە ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان جیا 
دیکتاتۆرییەتێکــی  هەبوونــی  دەکاتــەوە، 
مەزهەبیــی توندوتیژخــوازە کــە دڵنیایــە 
خەســارەکانی هۆڤانەبوونــی بەرانبەر بە ئەم 
نەتەوەیــه، دەروونییە و بێ ئــەوەی بەخۆی 
بزانێ لە ئازارێکدا نوقم دەبێ. دووپاتبوونەوەی 
ئەو توندوتیژییە و ڕێگەنەدان بۆ چارەســەری 
توندوتیژییەکــە وا دەکات، ئێمە بێینە ســەر 
ئــەو بــاوەڕەی کــه کارتێکەریــی نەرێنیی 



توندوتیژیــی دەســەاڵتی سیاســی لەســەر 
نەتەوەی کــورد، ڕۆچووەتە نێو دەروونی هەر 
تاکێکی کوردستان و بەردەوام خۆی لە ژیانی 

مرۆڤەکاندا دەردەخاتەوە. 
دەوڵەتــی ئێران لــە ڕێــگای مکانیزم و 
ڕێگە و شــوێنی تایبەتی داگیرکارانەوە، جیا 
لــە بەردەوامیــی تااڵنکــردن و وێرانکردنی 
کوردستان، هەوڵی داوە بە ڕۆنان و پەرەپێدان 
بە هەاڵواردنی ڕەگەزی و پەرەدان بە بیرۆکەی 
داگیرکاریی جەستەی ژن، بەشیک لە هێزی 
کۆمەڵگای نێوخۆیی و دەرەکیی کوردســتان 
بەم دیاردەیەوە ســەرقاڵ بــکات و لەالیەکی 
دیکەشــەوە بەردەوام کورد وەک نەتەوەیەکی 

توندوتیژیخواز و توندوتیژیکار پێناسە بکات.
ڕێگە نەدان بە هەر چەشــنە چاالکییەک 
بــوارەدا و پەرتەوازەییــی هــزری و  لــەم 
یەکنەگرتووییی چاالکانی ژنان و سیاسییەکانی 
کوردستان و نەبوونی بزووتنەوەیەکی تایبەت 
بە ژنــان و هەروەها ناشــارەزابوونی زۆرێک 
لە چــاالکان ئەم بــوارە، بووەتە هۆی ئەوەی 
بەشێکی بەرچاو لە ڕووناکبیران بە سەرکوتی 
ناوخۆییــی تاکی کورد، بانگــەوازی هۆڤینی 

بوونی ئەم نەتەوەیە بکەن.

ژنلەژێردەسەاڵتیکۆماریئیسالمیدا
یەکێک لــە فۆڕمەکانی تۆندوتیژی دژی ژنان 
کە چاالکانی کۆمەاڵیەتی و کۆمەڵناسان باسی 
دەکەن و هەر لەم ڕێگایەوە هەموو جومگەکانی 
کۆمەڵــگا دەخرێتە ژێر ڕکێــف، توندوتیژیی 

یاسایی یان توندوتیژیی حکوومەتییە. 
توندوتیژیــی یاســایی بــە فۆڕمێک لە 
توندوتیــژی دەوترێت کە بە پێی یاســا و بە 
هۆی ماددە یاســایییەکانەوە لە سەر ژنان بە 
ڕەوا دەزانرێت؛ یاســا و حکوومەت پاڵپشــت، 
هــۆکار و پەرەپێدەری ئــەو توندوتیژییەن و 

پشتیوانیی لێ دەکەن. 
`لێرەدا یاســا جگــە لەوەی پشــتیوان 
و الیەنگــری قوربانــی نییــە، بەڵکوو خۆی 

ڕێکخەری پێکهاتەیەکە کە قوربانییەکە زیاتر 
دەچەوسێنێتەوە و پەڕاوێزتری دەخات.

 یەکێک لەو واڵتانــەی کە لە 4 دەیەی 
ڕابــردوودا، یاســا پشــتیوان و پەرەپێدەری 
توندوتیــژی دژی ژنــان بووە و بــە هەموو 
شێوەیەک دژی ژنان بووە، کۆماری ئیسالمیی 

ئێرانە. 
 حکوومەتــی کۆمــاری ئیســالمی، هەر 
لە ســەرەتای بە دەســەاڵت گەیشــتنییەوە، 
بەشــێکی زۆر لە توێژ و چینە کۆمەاڵیەتی- 
سیاســییەکانی کردە ئامانج و هێرشی کردە 
ســەریان و بۆ پتەوکردنی دەســەاڵتی ڕەشی 
خۆی دەستی کرد بە ســەرکوتی ئەو توێژ و 

چینانە.
 داخســتنی زانکــۆ و زانســتگەکان بە 
نــاوی شۆڕشــی فەرهەنگییــەوە، هێرش بۆ 
ســەر کرێــکاران و بزووتنــەوە و یەکیەتییە 
کرێکارییەکان، داخستنی ڕۆژنامە و ڕاگەیاندنە 
جیاوازەکان، هێرش بۆ سەر ژنان و بەرتەسک 
ژنان.  تاکەکەســییەکانی  ئازادییە  کردنەوەی 
داسەپاندنی چارشێو و عەبا و لەچکە بە سەر 
ژناندا و حیجابی زۆرەملێ و دوورخستنەوەی 
ژنان لە بەشــێکی زۆر لە چاالکییە مەدەنی- 
هــەوڵ  و  سیاســییەکان   – کۆمەاڵیەتــی 
بــۆ مانەوەی ژنــان لە چوارچێــوەی ماڵدا و 
ڕێگەنەدان بۆ چــاالک بوونی ژنان لە کەرتی 
ئابوورییدا، هەم بە شــێوەی یاسایی و هەم بە 
زەق کردنــەوەی هێندێ کەلتوور لە ئاســتی 

کۆمەڵگادا.
لە ڕاســتیدا ژنان بە پێی یاســایەک، کە 
پشتی بە شەریعەتی ئیسالمی شیعە دەبەست، 
لە کۆمەڵــگا خرانە پەڕاوێزەوە. هەرچەشــنە 

دەنگ هەڵبڕینێکیان وەک تاوان ناو دەبرا. 
بــە پێــی ئــەو شۆڕشــە کەلتوورییــە 
ئیســالمییەی کە لە ســەرەتای بە دەسەاڵت 
گەیشــتنی کۆماری ئیسالمییەوە دەستی پێ 
کــرد، لە باری خوێندنەوە ژنــان بۆیان نەبوو 
لە کۆمەڵێک بــواری تایبەتدا بخوێنن، لەبەر 
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ئەوەی ئەو بوارانە وەک بوارێکی تایبەتی پیاوانە 
ناویان دەبرا. خوێندن لە هێندێک ڕشــتەی 
ئەندازیــاری بەتایبــەت لە دوای کارناســیی 
بااڵدا بــۆ ژنان بــە تەواوەتــی قەدەغەدەیە، 
ســاڵی 1391ی هەتاوییش، زانکۆکانی ئێران 
وەرگرتنی ژنانیان لە 77 ڕشــتەی خوێندن، 
پەروەردەیی،  زانســتی  وەکــوو ژمێریــاری، 
ڕاوێژکاری، چاککردنەوەی بینا مێژوویییەکان، 
شیمی مەحز، ئەدەبیاتی ئینگلیس و زانستی 

ئابووری قەدەغە کرد. ]2[
لــە قوتابخانەکاندا منااڵن هــەر لە پۆلی 
یەکەمی ســەرەتایییەوە جیا کرانەوە و کچان 
لە پۆلی یەکەمەوە لــە قوتابخانەکان مانتۆ و 

مەقنەعەیان بەسەردا کرا و داپۆشران. 
سیســتەمی خوێندن و پــەروەردە کە لە 
هەموو واڵتان بەردی بناغەی واڵتی لە ســەر 
دادەنرێت، لە ئێران سیســتەمێکە لە ســەر 
ئەســاس و بنەمای جیاکاریی ڕەگەزی بونیاد 
نراوە. لەم سیســتەمەدا ژنــان پەڕاوێزخراون. 
هــەر لە قارەمانەکانی نــاو کتێبەکانەوە بگرە 
تا جۆری چیرۆکــەکان. لەم کتێبانەدا ئەوەی 

پاڵەوان و قارەمانە پیاوە.
 بۆ وێنــە لە کتێبەکانــی قوتابخانە »ریز 
عەلــی«، »پێتــرۆس« و »حســێن فەهمیدە« 
کران بــە قارەمان کە هەموویــان پیاون. بە 
پێچەوانــەوە »کوبرا« کچێکی فەرامۆشــکارە، 
کتێبەکەی لە ژێــر دارەکەدا لەبیر ئەچێت و 
کتێبەکەی تەڕ ئەبێت. کاری »کەوکەب خانم« 
ئەوەیە هێلکەوڕۆن دروست بکات و میوانداری 
لــە میوانەکان بــکات. بــەاڵم پیاوەکانی ناو 
کتێبــەکان کاری دەرەوە دەکەن. دوکتۆرن، 
مامۆســتان، ئەندازیارن، وەرزێرن و... وێنە و 
ڕەســمی ناو کتێبەکانیش بە هەمان شــێوە 

دەرخەری ئەم جیاکارییەن.
 لە سیستەمی پەروەردەی ئێراندا جەخت 
لەســەر ئەوە دەکەنەوە کە کاری ژن ماڵداری 
و مناڵدارییە و کاری دەرەوە بە گشــتی کاری 

پیاوانە.

کتێبــی »حیرفــە و فــەن« نموونەیەکی 
بەرچاوی جیاکاریی ڕەگەزییە لە ئێران. کوڕان 
لەم کتێبەدا فێری دارتاشین، ئیشی کارەبا و... 
دەکران و کچان فێری جل دوورین و ماست 
دروســت کردن و ... واڵتێک کە سیستەمی 
پەروەردەکەی لە ســەر ئەساســی جیاکاریی 
ڕەگەزی بونیادنرابێت، دیــارە ئەوەی دەبێت 
بە دەرهاوێشــتەی ئەو سیستەمە، جیاکارییە 
ڕەگەزییەکەیــە و برەوپێدانە بــەو جیاکارییە 

ڕەگەزییە.
ژنان لە کۆماری ئیســالمیدا، لە بەشێکی 
زۆر لــە چاالکییــەکان دوور خراونەتەوە، ژن 
بۆی نییە ببێت بە دادوەر، ژن لە زۆر پیشەی 
کۆمەاڵیەتی و سیاســی تەنهــا و تەنها لەبەر 
ئەوەی ژنە دوور دەخرێتەوە. ســەرۆک کۆمار 
لە ئێــران ناتوانێت ژن بێــت و تەنها »رجال 
سیاســی«، واتە پیاوە سیاســییەکان، ئەگەر 
شیعەی 12 ئیمامی بن و باوەڕیان بە ویالیەتی 
فەقیە هەبێت بۆیان هەیە ببن بە ســەرکۆمار  

)ئەسڵی سەدوپانزەی یاسای بنەڕەتیی ئێران(
ژن لــە ئێرانی ژێر دەســەاڵتی کۆماری 
ئیســالمیدا، ناتوانێت بە بێ ئیزنی پیاوێک لە 
بنەماڵەکەی ســەفەر بکات، بۆ سەفەر کردن 
پێویستی بە ئیزنی »مێرد«، »باوک«، »برا« و بە 
گشتی پیاوی سەرپەرەشتی بنەماڵە هەیە. یان 
دەبێت یەکێک لە پیاوانی بنەماڵە لەگەڵی بن 
بۆ ســەفەر کردن. ئەمە لە حاڵێکدایە سەفەر 
کردن و ئازادیی ســەفەر کــردن، یەکێکە لە 
مافە ســەرەتایی و بناغەییەکانی هەر تاکێک.
)بەندی 3ی مادەی 18ی یاســای پاسپۆڕت دەڵێت بۆ 
دەرهێنانی پاسپۆرت پێویست بە ڕەزایەتی نوسراوەییی 

مێرد هەیە(.
ژن لەم دەسەاڵتەدا لەبەر ئەوەی پاشکۆی 
پیاوە، بۆی نییــە داوای مافی جیابوونەوە لە 
مێرد بــکات. پیاو تەنها لەبەر ئەوەی پیاوە لە 
هەر پلەیەکی کۆمەاڵیەتیدا بێت بۆی هەیە 4 
ژن بهێنێت، لەبەر ئەوەی یاســاکە یاسایەکی 
ئیســالمییە. دەبێت ژن ملکەچــی ئەو بێت. 



مافی جیابوونەوە و تەاڵق بە پیاوە و ئەم مافە 
کە وەک مافێکی بنەڕەتی دەبیندرێت، لە ژنان 
زەوت کــراوە و ئەمە وای کردووە ئەگەر هات 
و ژنێــک بە هەر هۆکارێــک نەیتوانی لەگەڵ 
هاوسەرەکەی بژی و داوای جیابوونەوەی کرد، 
پیاو لە پێنــاو ڕازی بوون بە جیابوونەوە، ئەو 
لە بەشــێکی زۆر لە مافەکانی خۆی بێبەری 
دەکات. لەوانــە سەرپەرەشــتیی مناڵ، مافە 

داراییەکانی و...
منــاڵ بە پێــی یاســا، مناڵــی باوکە و 
سەرپەرەشــتیی مناڵ بە باوکــە. دایک تەنها 
ئەتوانێت بەخێوکەری مناڵ بێت. بەاڵم کاتێک 
باسی سەرپەرەشتی و خاوەندارێتی دەکرێت، 
باوک خاونی مناڵە. لە ئەگەری جیابوونەوەی 
ژن و مێرد، مەگەر پیاوەکە بە هەر بیانوویەک 
بێــت، ڕازی بێت بەوە سەرپەرەشــتیی مناڵ 
بدرێــت بە دایــک، ئەگینا دایــک بۆی نییە 
و ناتوانێت سەرپەرەشــتی منــاڵ بێت و ئەو 
منالەی کە جەرگیەتی لێی دوور دەخرێتەوە.

پیــاو تەنهــا لەبەر ئــەوەی کــە پیاوە و 
خاوەنی ئیمتیازێکی تایبەتە، خاوەنی مڵک و 
دارایییە و بۆی هەیە بەو شــێوەیەی کە حەز 
دەکات ئەم مڵــک و دارایییە بەکار بهێنێت، 
بــە پێچەوانەوە ژنان بە پێی یاســا و بە پێی 
دابونەریتیش، خاوەنــی مافی ئابووری نین و 
ئەبێ چاولەدەستی پیاوان بن. تەنانەت بەشی 
زۆری ئەو ژنانەش کە لە دەرەوەی ماڵ ئیش 
ئەکەن و خاوەنی ئیشــی تایبەتــی خۆیانن، 
زۆربــەی کات بە هۆی دابونەریت و یاســای 
بــاوەوە، چاو لە دەســتی پیاوەکانیانن. ئەوان 
وا ناچــار دەکرێن و بار هێنراون داهاتەکەیان 
سەری مانگ بە سەری مانگ بدەن بە دەست 
پیاوانی بنەماڵە و چاوەڕێی کەرەمی پیاوانەی 
ئــەوان بن بەوەی پارەیان پێ بدەن بۆ ئەوەی 
پێویســتییەکانی ڕۆژانــەی ژیانیــان بکڕن و 

دابینی بکەن.
میدیــا و سیســتەمی میدیایی لە هەموو 
واڵتــان کاریگەریــی زۆریان هەیە، لەســەر 

پێکهێنــان و ڕێکخســتنی بیری گشــتی و 
ڕای گشــتیی کۆمەڵــگا؛ میدیا لــە کۆماری 
ئیسالمیدا لەبەر ئەوەی دەرهاویشتەی هەمان 
بیرکردنــەوەی حکوومەتییە و بە بیســتراو و 
بینراوەوە میدیای حکوومەتییە، میدیایەکە کە 
خزمەت بە پیاوســاالری دەکات و دژی ژن و 

مافەکانی ژنانە. 
  لەم میدیایــەدا ژن وەک بوونەوەرێکی 
شەیتانی نیشان دەدرێت. ژن فزوولی گەڕەکە 
و ژن بشــێوێنکەی بنەماڵەیە و هەر وەها لە 
میدیــای کۆماری ئیســالمیدا پڕۆپاگەندە بۆ 
چەند ژنە بوونی پیــاوان دەکرێ. پڕۆپاگەندە 
بۆ زوو بەمێرددانی کچان دەکرێت. پاراستنی 
شــەرەف و نامــووس و نامووس پەرەســتی 
پڕۆپاگەندەیــان بــۆ دەکرێــت. سیســتەمی 
میدیاییی کۆماری ئیسالمی، بە هەمان شێوەی 
سیستەمی پەروەردەکەی، لەبەر ئەوەی لە ژێر 
چاودێریی توندی حکوومەتییدایە و سەربەخۆ 
نییە و بەشــێکن لە سیستەمی پەروەردەییی 
و  پیاومــەزن  سیســتەمێکی  حکوومــەت، 
پیاوساالرن و دژی ئازادییە تاکەکەسییەکانی 

ژنانن. 
ئەمانــە بەشــێکن لەو کێشــانەی کە بە 
هۆی دەســەاڵتی کۆماری ئیسالمییەوە، ژنان 
ڕووبەڕووی دەبنەوە. بەاڵم بەمەشەوە ژنان لە 
42 ساڵی ڕابردوودا سەرەڕای هەموو بەربەستە 
یاســای و کۆمەاڵیەتــی و کەلتوورییــەکان 
کــە بۆیان دروســتکراوە. ســەرەڕای هەموو 
هەوڵەکانی حکوومەت کە هەوڵ دەدات ژنان 
دەستەوەســتان بکات، بێدەنگ نەبوون و لە 
خەباتی خۆیان بەردەوامن. بەشــێکی زۆر لە 
ژنان و کچانی ئێرانی، ســەرەڕای هەموو یاسا 
دژە ژنییەکانی وەک یاســای بەناو پاراستنی 
بنەماڵە و ... توانیویانە لە خوێندندا سەرکەوتوو 
بن. بە شێوەیەک کە زیاتر لە 50% دەرچووانی 

زانکۆ ژنن.]3[ 
بەاڵم ئەگەر بمانهەوێت کۆی ئەو باســانە 
گرێدەینەوە بە پرســی ژنی کورد، زۆر کورت 
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دەتوانین بڵێین کێشەکانی بەردەم ژنی کورد 
لەم سیستەمەدا چەند قاتە. ژنی کورد جارێک 
وەک ژن، لە ژێر دەســەاڵتێکی پیاو ساالردا 
دەچەوسێتەوە. جارێک لە الیەن مێرد و باوک 
و برا و هتدەوە دەچەوســێتەوە، دەســەاڵت 
دابونەریتیــش  و  ئاییــن  و  حکوومــەت  و 
مەشــرووعییەت بەو چەوســانەوەیە دەدەن. 
لەگەڵ ئەمەش ژنی کورد جارێکی تر تەنها بە 
تاوانــی کوردبوون، لەبەر ئەوەی کوردە، وەک 
تاکی کورد دەچەوســێتەوە. ئەمەش ئەتوانین 
بڵێین سیانەیەکی گەورەی چەوسانەوەی ژنی 
کــوردن و بێگومان هەوڵدان بــۆ نەمانی ئەم 
چەوســانەوانە، گرێــدراوی یەکترن و نەمانی 
کۆماری ئیســالمی، ئەتوانێت بەشێکی زۆر لە 

دەرگاکان بەڕووی ژناندا بکاتەوە.

توندوتیژی،بەرهەمهێنەرەوەیتوندوتیژیە
وبێدەنگــیخوڵقێنــەریدیکتاتۆریی

توندوتیژیکارە
ئەگەر چاوێکی خێرا و گشــتی بە کۆمەڵگەی 
کوردســتاندا بخشــینین، دەبینین کە پالنی 
داگیــرکار چەندە نــەرم و بێدەنــگ دزەی 
کردووە و بووەتە کلتــوور و تاک بە تێکڕایی 
وەکوو ئەرزشــێکی پیرۆز دەیپارێزێت. گیران، 
دەستبەســەر کــران، مانەوە و ئەشــکەنجە 
لەالیــەک و ئیزن دان بە کوشــتن وحەپس 
کردنــی ژنان لە ئاخێــن و هەناوی بنەماڵە و 
کۆمەڵگا لەالیەکی دیکەوە، هەموو نۆرمەکانی 
کۆمەڵگای تێکداوە و وردە وردە ئەوەی بەرەو 
داڕووخان دەچێــت، بایەخ و نرخی بنەماییی 

دروست کردنی کۆمەڵگایەکی تەندروستە.
ڕیکخــراوی مافی مرۆڤــی هەنگاو، وەک 
ماڵپەڕێــک کە هەواڵ و ڕاپۆرتەکانی لەســەر 
پارێزگاکانی کوردســتان و ئەو ناوچانە کە لە 
چوارچێوەی ئێراندا کوردی لێ نیشــتەجێە، 
باڵو دەکاتەوە، دەتوانرێ وەکوو سەرچاوەیەکی 
باوەرپێکراو پشــتی بێ ببەســترێ. کە چاو 
لە بەشــی ژنانی ئەم ڕێکخراوەیــە دەکەی، 

هەواڵەکانی تەنها چوار پارێزگای کوردستانی 
لە خۆ دەگرێت و ئەو جۆرەی دیارە دەســتی 
بە بەشــەکانی دیکەی کوردســتان لەســەر 
دۆخــی ژنان ڕاناگات کە خــودی ئەم بابەتە 
دەرخەری ئەوەیە کــە ڕوانگەی کۆمەاڵیەتی 
لەســەر باروودۆخی ژنان لە هێندێک ناوچە 
جیا لەوەی لە ژێر گاریگەریی دەســەاڵتدایە، 
لــە ڕووی هەبوونی چاالکانــی مافی ژنان و 
ئاستێکی سەرەتایی  لە  چاالکانی مەدەنییەوە 

و دڵخۆشکەردا نییە.
بەم حاڵەشەوە ئەگەر ئامار و ڕاپۆرتەکانی 
بەشــی ژنان لــە ڕیکخراوی هەنــگاو بۆمان 
ڕێفرێنــس بێت، ڕێــژەی توندوتیژییەک کە 
داگیرکار هەوڵ دەدا لە ڕۆژهەاڵتی کوردستان 
پــەرەی پێ بدات و لە مێکانیزمی ئەمنییەتی 
کەڵــک وەردەگرێت، لــە جۆرەکانی دیکەی 
توندوتیژی هەم زیاتــرە هەمیش کاریگەرتر. 
بە دڵنیایییەوە لە بواری دەروونشــیکارییەوە، 
هەڵکوتانی داگیرکار بۆ ســەر مــاڵ و حاڵی 
هەر هاوواڵتییــەک، کاریگەرییەکی نەرێنی و 
بارودۆخێکی نەخوازراو لەسەر تاک و کۆمەڵگا 
دادەنێــت کە ئەم شــێوازە لە ســەرەتاکانی 
ئیســالمییەوە  کۆمــاری  هاتنەســەرکاری 
لەسەر کوردســتان پیادە کراوە و بە شێوەی 
ڕاســتەوخۆیش خودی ژنانیشــی کردووەتە 
ئامانج. سەرەڕای گرتن و لەسێدارەدانی پیاوان، 
ژنانیــش بوونەتە ئامانجی حــەزف و ئامانجی 
توندوتیژیی سەربازی و بە دەیان ژن و کچی 
پێشــمەرگە، ئەندام و چاالک و ئازادیخواز لە 
ڕیزی سەفەکانی ســێدارە و تیرباران شەهید 
کراون و سەدانیش لە گرتووخانەکاندا لە ژێر 
ئەشــکەنجەدا لە مافی هەبوونی داهاتوویەکی 
هێمــن و گەش بێبەش کــراون. هەموو ئەم 
کەســانە، بنەماڵە و دەوروبەریان و داهاتووی 
هەموویان، بە شــێوەی ڕاســتەوخۆ کراوەتە 
هەدەفی داگیــرکار. لە کۆی 2270 کوردێک 
کە کۆماری ئیســالمی لە ســێدارەی داون، 
143 کەسیان ژن بوون، لەم ئامارە 15 ژنیان 



پێشــمەرگە و ئەنــدام و هــەواداری حیزبی 
دێموکــرات بــوون و 43 ژن پێشــمەرگە و 
ئەندامی کۆمەڵە، 33 ژنی موجاهید و هەروەها 
18 کەســیان خەڵکی ئاســایی و یا ئەندامی 

ئەحزابی دیکە بوونە.]4[
لە ئێستاشــدا هەر بە هەمان شــێواز، 
داگیرکار هەوڵ دەدا بە گرتن و ئەشکەنجە 
و ڕاگیران لە بەندیخانەکاندا، کۆمەڵگا لە نێو 
ترس و تۆقاویدا ڕاگرێت و دوای سەرهەڵدانی 
هەر چەشــنە چاالکییەک بە تایبەت ئەگەر 
ژنــان تێیدا بەشــدار بــن، بە ســەپاندنی 
پێناســەیەکی ئەمنییەتی، ژنــان بخزێنێتە 
ماڵەوە و ڕێگری بکات لە بەشدارییان لە هەر 
جۆرەفۆڕمێکی چاالکیی مەدەنی و سیاسی 
و تەنانەت ژنانەش. بە توندوتیژی و خزاندنی 
ژنان بۆ نێو فۆرمی دڵخوازی داگیرکار، پەرە 
بــە فۆرمەکانــی دیکــەی توندوتیژیی نێو 
بنەماڵە و کۆمەڵگایش بە شێوەی ڕاستەوخۆ 

دەدەن.
بە پێی ئامارێک کە لــە ناوەندی ئامار و 
بەڵگەکانــی هەنگاو وەرمانگرتــووە، لە ماوەی 
پێنج ساڵی ڕابردوودا، 2797 پیاو لە کوردستان 
دەستبەسەر و ڕووبەری توندوتیژیی یاسایی و 
ئەمنییەتی کراون کە بەشێکی زۆریان حوکم 
دراون و تەنانەت سێدارە و لەم سەردەمەشدا 

تیرباران کراون.
لە بەرانبەریشــدا 159ژن لە کوردستان 
دەستبەسەر و حوکمی بەندیخانەیان بەسەردا 

سەپێندراوە.]5[
تــەواوی ئــەم حاڵەتانــە کــە بێگوومان 
بەشــێکی بەرچاوی تۆمار ناکرێت، سەرەرای 
ئامانجــە کاتییەکانــی داگیرکــەر  ئــەوەی 
دەپێکێــت، ئامرازێکــە بــۆ هەرچــی زیاتر 
پەرەپێدانــی توندوتیــژی و بێبەهــا کردنی 
بنەماکامی دێموکڕاســی کە بــۆ پێکهێنان و 
ڕۆنانی کۆمەڵگایەکی پێشکەوتوو و بەتایبەت 
کۆمەڵگایەکــی پێشــکەوتووی تەندروســت 

پێویستە.

لە داگیرکار هۆڤینی بیرۆکەی درێژەی
نێوهێزەسیاسییەکاندا

مێژووی خەباتی ژنان بۆ سڕینەوەی هەاڵواردنی 
پرشــنگدار  لەوانەیە  مێژوویەکی  ڕەگــەزی، 
نەبێت بــەاڵم هەمــوو کات لە ئــارادا بووە، 
داکەوتن و هەستانەوە، تێوەگالن لە سیاسەتی 
پیاوســاالری و هەروەها هەڵســوورانگەلێکی 
سەقەتی بە خۆیەوە دیوە بەاڵم کۆڵی نەداوە و 
خۆی بە دارودیواری مانەوەدا کێشاوە و گیانی 

نەسپاردووە.
نەبوونی پەروەردە و بارهێنانێک لەســەر 
بنەمای زانســتی ســەردەمی فێمێنیستی و 
بەتایبەت بۆشــاییی نەبوونی فێمێنســتێکی 
کوردانــە، نەبوونــی ڕاهێنانــی بــەدوور لە 
خەســارەکانی  لــە  یەکێــک  ئایدۆلــۆژی، 
سەرنەکەوتنی بزووتنەوەی ژنان بووە. ئەوەی 
لێرە مەبەستمانە ئاماژەی پێ بدەین هەبوونی 
کێشــەیەکی نەدیتراو و شاراوەی بەردەم هەر 
چەشنە گەشــەیەکی هەوڵی ڕزگاریدەرانەی 
ژنانی کوردە کە لە ژێر گاریگەریی داگیرکاریی 
دەوڵەتی حاکمدا بەسەرماندا سەپاوە و نەبوون 
و بۆشــاییی فاکتەرەکانی ســەرەوە، پەرە بە 
ســەرهەڵدان و جێگیرکردنــی ئاریشــەکان 
دەدات و بەردەوام بە دەوری خۆماندا و لە نێو 

بازنەیەکی هەڵەدا، خۆخۆری دەکەین.

یەکسانیخوازانیپیاوساالر
پیاوســاالری چەمکێکە بۆ ئەو دەسەاڵتانە کە 
یان بە شــێوەی ڕەها، پیاوان بەڕێوەی دەبەن 
و سیاســەتەکانی دادەڕێژن یان ژنان بەشێکی 
کەم لەم دەسەاڵتە بەدەستیانەوەیە و بەشداریی 
ژنان لە پۆستە بەڕێوەبەرییەکان، ڕێژەیەکی زۆر 
کەم تۆمار دەکات و لە ڕاستیدا ئەم بەشداری 
کردنە، خزمــەت بە بەرژەوەندیــی پیاوەکان 
دەکات، هەر بۆیە ژنان لەم جۆرە سیســتمەدا 
هیچ جــۆرە ماف و بەرژەوەندییەکیان پارێزراو 

نییە.
دەتوانین بڵێین کە زۆربەی دەسەاڵتەکانی 
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جیهان پیاوســاالر بوونە و دوای گواستنەوەی 
بزاڤی ژنان و هەوڵەکانیان لە بواری پەروەردە 
و بارهێنان، ئەمە ژنان خۆیان بە تێکۆشانیان، 
خۆیان لەم دەســەاڵتەدا جــێ کردووەتەوە و 
سەلماندوویانە کە ناکرێت لە بەڕێوەبەریی هەر 
لە گروپێکی بچووکەوە بگرە تا دەسەاڵتداریی 
واڵتێک، ژنان و هێزی ژنان لەبەر چاو نەگیرێن 
و بە گشــتی نەریت و تابۆی بەشــداریکردن 
و هەبوونــی ژنــان لــە ئاســتی ســەرەوەی 
دەسەاڵتەکان و ناوەندەکانی بڕیاردان بشکێت.

بیــری پیاوســاالری وەکــوو زۆریەک لە 
هەڵســوکەوت و بیر و بۆچوونەکانی مرۆڤ، لە 
یەکەم و بچوکترین کۆمەڵگا واتا بنەماڵەدا، کە 
مرۆڤەکان تیایدا لەدایک دەبن و گەشە دەکەن، 
بیچم دەگرێ. بێگومان لە ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاست 
وەکووو بەردەســتترین نموونە، پیاوساالری بە 
هۆی تیئۆکراســی و تێکەاڵوبوونی شــێوازی 
دەســەاڵتداری لەگەڵ ئایین )چون زۆربەیان 
دژە ژن و پیاوساالرن(، لە ڕێگەی پەروەردەی 
تایبەتــەوە دەکرێتە سەرمەشــقی بارهێنان و 
ئولگوو و ڕەفتارێکە ڕۆژانە بە ئاســایی دووپاتە 
دەکرێتــەوە. ئایدۆلۆژیی پیاوســاالرانە لە نێو 
پرۆســەی پەروەردە و بارهێنان بە دەســتی 
دەوڵەتــی حوکمڕان، لە هەمــوو جومگەکانی 
خوێندنگە، کار و نێو بازار، تی ڤی و ڕۆژنامە و 
ڕاگەیاندندا بونیاد دەنرێت و بە شێوەیەک کە 
هاوواڵتییان دەستەمۆ دەکرێن و بارهێنانەکان 
بــەکار دهێننن  لــە پەیوەندییەکانی خۆیان 
و لە ڕاســتیدا بە واتایەکی دیکــە دەبنە ئەو 
بووکەڵەیــەی کە داگیرکار پالنی ســازکردنی 
بــۆی هەبــووە و لە ئاکامــدا ئــەم ڕەفتار و 
ئولگــووی ڕەفتارییە توندوتیژیــکارە، دەبێتە 
بەشــێك لــە بیــر و باوەڕێک كــە زۆر جار 
بەوپەڕی دەمارگرژییەوە بەرگریی لێ دەکرێ 
و بــە دروســت دادەنرێت و نەســڵ لە دوای 
نەســڵ، لە ئەگەری هەر چەشنە وشیارییەکی 
بچووکیشدا، هەر کاریگەرییە نەرێنییەکانی بە 
ڕوونی و ئاشکرایی دیار دەبن و ڕێگر دەبن لە 

تەندروستی  گۆڕانگارییەکی  هەر  جێگیربوونی 
ڕەفتاری بە پێی سەردەم.

ژنانی کورد، هەر لە سەرەتای دەستپێکی 
ئــەم خەباتە و بزاڤی یەکســانی و بەرابەری و 
بزووتنەوەی فمینیســتی، دەبوایە لەگەڵ زۆر 
نۆرمی چەقبەســتووی کۆمەڵگە بەشــەڕبێن 
و ئــەم خەباتــە ســەرەڕای هاوتەریب بوون 
لەگەڵ بزووتنەوەی ڕزگاریدەری نەتەوەیی، لە 
گەیشتن بە دەرەنجامێکی حەقیقی بەنیسبەت 
خەباتی ژنانی ناوچەکانی دیکەی جیهان زیاتر 

درێژەی کێشاوە. 
ژنانی کورد جیا لەوەی لەگەڵ ئایینی زاڵ 
و نــۆرم و تابۆ دژ بە ژنەکان، دەبێت بەرەوڕوو 
ببنــەوە، پێویســتە لەگــەڵ هەڵســوکەوتی 
ڕیشــەداکوتراوی )نەهادینــە( پیاوســاالریی 
خۆیان و پیاوانی یەکســانیخوازیش بەرەوڕوو 
ببنــەوە. هەمان هەڵســوکەوتێک کە بە هۆی 
پــەروەردەی دەســەاڵتی داگیــرکار لــە نێو 
دابونەریتی بنەماڵەدا سەقامگیر بووە و بووەتە 
هۆی ڕێگری لە ســەرکەوتنی هەر هەنگاوێک 
کە بۆ خەباتی یەکســانیخوازی هەڵدەگیرێ و 
لــە جێگای خۆی دەینیشــێنێتەوە و ڕێگە لە 

بەرەوپێش چوونی بزاوتی ژنان دەگرێت.
ئــەوەی کە پیاوانــی یەکســانیخواز لەو 
بــاوەڕەدان هەمــوو بەســتێنێک بــۆ ئەوەی 
ژنــان بتوانن خۆیــان پێبگەیەنن و لە هەموو 
بەشــەکانی دەســەاڵت و کۆمەڵگــە خۆیان 
بســەلمێنن ڕەخساوە، حەقیقەتی نییە و تەنیا 
پاکانەیەکی شووشەیییە کە پیاوان بۆ خۆدەرباز 
کردن لە بەرپرسیاریەتی بەرانبەر یارمەتیدانی 

ژنان بۆ گەیشتن بەمافەکانیان دەیڵێنەوە. 
پیاوان لەو باوەڕەدان ئەوە خودی ژنانن بە 
هۆی تایبەتمەندییە دەروونییەکانیانەوە ڕێگرن 
لە ســەرکەوتنی خەباتی یەکســانیخوازییان، 
ئەوان بە گوێــرەی بنەمای پەروەردەی هەڵە، 
بەردەوام ژنان بە کەم دادەنێن و دەڵێن هەموو 
هەلێک بۆ ژنان لەبەردەستە، ئەوە ژنان خۆیانن 
کە ناتوانن ئەم بەرپرســیارەتییە بگرنە ئەستۆ، 



مەیدانــی کار بــۆ ژنان دەڕەخســێنن بەاڵم 
بەردەوام هەر لەو مەیدانەدا دەیانچەوسێننەوە 
و دەڵێن ئەمە یاســایە!! )نمونــە: ناڕەزایەتیی 
بەردەوامی ژنان لە بەشــداری پێ نەکردنیان 
لە بڕیارە سیاســییەکاندا بــە تایبەت نەبوونی 
حزوری ژن لە ناوەندی هاوکاریی حیزبەکان(

ئەمە هەمــان باوەڕی دژە ژنــە بەاڵم لە 
فۆڕمێکی بەناو ڕووناکبیری و شێوازێکی نوێدا، 
لە مەیدانی سیاســەتدا نمایش دەکرێن، بەاڵم 
لە کاتی بڕیارداندا، ژنی سیاســەتزان و بەتوانا 

پەیدا نابێت.
ئــەم حاڵەتە تایبــەت نییە بــە پیاوانی 
یەکســانیخواز، زۆرن ژنانێــک کە بۆ پاســاو 
لەبــەر بەرژەوەندیی  یا  هێنانەوەی کەمکاری 
هەمــان پیاوان، بــەردەوام ڕەخنە لە خەباتی 
ژنان دەگرن و دەڵێن کە خودی ژنان بە هۆی 
کێبەرکێی )تەندروست یا ناتەندروست( ناتوانن 
بگەنە ئاکام، دەنا بەســتێنەکانی سەرکەوتنی 

ئەم بزووتنەوەیە ئامادەیە.
بیرۆکەی  لێرەدا دەردەکــەوێ هێژمونیی 
داگیرکار لە ســەر هۆڤینــی کردنی کۆمەڵگا 
کاریگەریــی درێژخایەنی داناوە و ســەرەڕای 
گۆڕینی ژینگە و شــێوازی بیرکردنەوە لەسەر 
سیاســەت و کۆمەڵگــە بــەاڵم ناتوانیــن بە 
تەواوەتی ناخ و بیرمان لە بارهێنانی داگیرکار 
داماڵین و لــە مەیدانی سیاسەتیشــدا، ژنان 
وەکــوو بەرانبەرێــک دەبیندرێــن و بە هۆی 
ئەوەی ســەرتۆپی خەباتی حیزبەکان، خەبات 
بۆ ڕزگاریی گشــتییە و پیــاوان ڕێبەرایەتیی 
بزووتنەوەکانیان لەسەر شان بووە، زۆر ئەستەم 

و بە هێواشی خەباتی ژنان پێدەگات.
لە نێو حیزبەکانی ڕۆژهەاڵتی کوردستاندا، 
زۆربــەی ژنــان و پیاوانێــک کــە بانگەوازی 
تێکۆشــان بۆ یەکســانیی مافەکانــی ژنان و 
پیاوان دەکەن، ئێستاش لەگەڵ هەڵسوکەوت 
و لێکەوتەکانی سەقامگیر لە بیر و هزری هەڵە 
و دژە ژنــدا دەســتەمالنن بە هــۆی نەبوونی 
زانستێکی فمێنیستیی کوردانە، ناتوانن خۆیان 

لەگەڵ بابەتەکە یەکال بکەنەوە.
بۆ نموونە ئایا پیاوان کێبەرکێ و ملمالنێیان 
نییە پێکەوە؟! ئایا لە شۆرشگێڕانەترین حاڵەتدا 
زۆربەی پیاوان هەوڵی ســڕینەوەی یەکترییان 
نەداوە؟! بۆچی تا ئــەم ڕەفتارانە دەگاتە ژنان، 
ڕخنــەکان ژنــان دەکەنە ئامانــج و بە هۆی 
کێبەرکێکانــەوە گشــتایەتیی خەباتــی ژنان 
بەرەوڕووی شکســت دەکەنەوە هۆی شکستی 
هەوڵەکانــی خەباتی ژنان، ملمالنێکانیان نییە 
پێکەوە، ئەوە قەبــووڵ نەکردنی هێز و توانای 
ژنانــە لە نێو پیاوان و خودی ژنانیشــەوە کە 
بــە بڕوای ئێمە زۆربەی کۆمەڵگا بە شــێوەی 
ناوشیارانە و ئەگەریش وشیارانەیە دەرەنجامی 
پەروەردەی ســتەمکارە، پەرەی پێ دەدەین و 
کاتیەتی لەم وێستگەیەدا، زۆر قووڵتر بڕوانینە 

ئەم پرسە.
هەڵەیەکی گــەورە دەکەین ئەگەر پێمان 
وابێت ئەم بابەتە ناچێتە خانەی توندوتیژییەوە. 
ئادرەسی توندوتیژی تەنها چاوێکی ڕەش بۆوە 
و قســە و ناتــۆرەی نێو بنەماڵە و شــەقام و 
هەروەها زوڵم و ستەمی ئاشکرای داگیرکار لە 
ڕێگای دەستبەسەرکردن و سێدارە و حوکمی 
نــاڕەوای درێژماوە و کورتمــاوە نییە، بەڵکوو 
هێزی ئەو پەروەردە نەرمەیشە کە کاریگەرییە 
نەرێنییەکان، لە هەزاران کیلۆمەتر دوورتر لە 

ناوەندەوە، هەر لەسەرمان دەمێنێت.
لەگەڵ ئەوەیکە پێشــەوا قازی محەممەد 
یەکەم کەس بووە کە هانی ژنانی بۆ بەشداری 
لە خەبات داوە، بەاڵم دوکتور عەبدولڕەحمان 
قاســملوو بوو کە بە شــێوەیەکی سەردەمیانە 
و پشــت ئەســتور بە زانســتی فێمێنیستی، 
هاوکاری ژنان بوو بۆ دەرکەوتن و بەشدارییان 
لــە خەبات و هاندانیان بۆ تێکۆشــانی زیاتر و 

پراکتیکتر.
دوکتور قاســملوو وەکوو یەکەم ڕێبەرێک 
کە هــەر لەســەرەتای دەســتپێکی خەباتی 
خۆی، ڕاشکاوانە باسی لە گرینگیی تێکۆشانی 
ژنان و هەبــوون و حزووریان لە جومگەکانی 
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کۆمەاڵیەتی، ئابووری و سیاسیدا بۆ وەدەست 
خســتنی مافی ژنان کردووە، لە زۆربەی وتار 
و ئاخاوتنەکانیدا هەمیشــە بــاس لەوە دەکا 
دەبــێ ژنان لــە دوو بەرەدا خەبــات بکەن، 
خەباتی نەتەوایەتی و خەبات بۆ گەیشــتن بە 

یەکسانی...
دوکتور قاسملوو پێی وا بووە تەنها ژنانن کە 
ئاگاداری ماف و بەشە خوراوەکانیان نین، ئەو 
هیچ کات لە پرسەکانی تایبەت بە ژناندا باسی 
لەوە نەکردووە پیاوانیش وەکوو تاکی چەوساوە 
لە نەبوونی عەداڵەت و یەکسانی دەبێ لەم دوو 
بەرەیەدا هاوکات لە تێکۆشــان بەردەوام بن، 
بەو زەروورەتە کە دوکتور قاســملوو هەستی 
پێ کردبوو کە دەبێ بە شێوەی پراکتیک هانی 
ژنان بۆ بەشــداری لە خەبات بدا ئەم ڕخنەیە 
بەرەوڕوویــان دەکەین کە دەبوو بناغەییتر بیر 
لە بونیاتنان و بەستێنســازیی بەشداریی ژنان 
بکەنــەوە و ئەگەر بە پێی ســەردەمیش بۆی 
بڕوانیــن دەبوو هەر ئــەو کات زیاتر گرینگی 
بە ئامادەســازیی فکریەتیی پیــاوان بەرانبەر 
بــە ژنان، بەرانبەر بە هاوخەبــات بوونی ژنان 
و هەروەهــا پەرەدان بــە تواناییی هاوبڕیاڕیی 

پیاوان لەگەڵ ژنان بدرێت. 
ئێستا ئەگەر لە دوورەوە بڕوانینە بارودۆخی 
خەباتی ژنــان لە نێو ئەحزابــی ڕۆژهەاڵتیدا 
دەبینیــن بە زۆر هۆکار، یەک لەوان زاڵبوونی 
بیــر و هزری داگیرکارانە لە ســەر تاکەکان، 
بۆشــاییی پەروەردەی فێمینیســتی هەست 
پــێ دەکرێت و لەم ســەردەمەدا کە ژنان لە 
هەموو گۆشەیەکی جیهاندا سەرکەوتنی مەزن 
و هاوتەریب لەگــەڵ بنەماکانی مافی مرۆڤ 
تۆمار دەکەن، دەبێت کورد بیر لە زانســتێکی 
دژە داگیرکارانە بۆ بڕەودان بە خەباتی ژنان و 

خەباتی یەکسانیخوازانەی خۆی بکاتەوە.
گرینگتــر لە هەمــوو شــت، بەردەوامی و 
دووپات کردنەوەی ئەو پەروەردەیەیە کە تاک بە 
تایبەت تاکی شۆرشگێر و هەستیار بەو قەناعەتە 
دەگەیێنێت کــە هەر جۆرە هەڵســوکەوتێکی 

داگیرکار پالن بۆ دارێژراوە و دەبێت بە وریایییەوە 
بەرپەرچی بداتەوە و پێش لە کاریگەرییەکانی بۆ 

ئێستا و نەوەکانی داهاتوو بگرێت.
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بە تێپەڕینی کات و گەشەسەندنی بیرۆکەی چەپ و دۆخی پێکهاتەییی کۆمەڵگا 
سۆسیالیستەکان، بە یارمەتیی پێشکەوتنە تێکنۆلۆژییەکانی ڕاگەیاندن و گرینگترین وێنە 
واتە »تەلەڤیزیۆن«، دەرفەتێکی بەرباڵو بۆ کۆمەڵگا بەدی هاتووە. هەر ئەمەش بوو بە هۆی 

ئەوەی زۆربەی چینەکانی کۆمەڵگای بلۆکی ڕۆژاوا لەگەڵ گۆرانکارییەکانی کۆمەڵگای 
بلۆکی ڕۆژهەاڵت بە تایبەت لە بواری مافی ژناندا ئاشنا بن. بوو بە هۆی داخوازیی 

یەکسانی لە الیەن کۆمەڵگای مەدەنییەوە.

تیۆرییەکانی فێمێنیزم

بابانڕۆژهەاڵت
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زایفــە، دایکی منداڵــەکان، ژنەکــە و ... هەزاران 
وشــەی دیکە کە لە سەردەمی کۆیلەتێی ڕەگەزی 
بــە جێ ماون، زۆر زیاتر لــەوە بیری لێ بکەنەوە، 
بــە کار دەهێنرێن. ئەوەی ڕاســتی بێ ئەوەیە کە 
تەنانەت ئەو کەسانەی لە سەر ئەم مژارە دەنووسن 
و پێیان وایە پشتیوانی لە ژنان دەکەن، لە ڕاستیدا 

بە شێوەیەکی تر هەڵسوکەوت دەکەن.
من چی دەڵێم؟ دەمەوێ بەم شــیوەیە ڕاستی 
بۆ ئێوە ڕوون بکەمەوە. بەڵێ ڕاســتی. ئایا ڕاســتی 
ئەوە نییە کە سێبەری کۆنەپەرستی هێشتاکەش لە 
سەر کۆمەڵگاکانە. بۆچی ژن دەبێ ئیش بکات؟ ژن 
چۆن بە تەنیا دەبێ ژیان تێپەڕ بکات؟ کێ ماڵداری 

بکات؟ کێ دایکایەتی بکات؟
هەندێ پرسیاری پێکەنینی کە دۆخی ئەمڕۆی 
مرۆڤ، توانــای واڵمدانەوە بەوانەی هەیە؛ هەڵبەت 
ئەگەر ئۆلیگارشــیی میدیایی ئیزنی بیرکردنەوەی 

قووڵ و ڕاستی دابێت.
ئەم پرسە لێکدەدەینەوە کە چۆن و بۆچی ژن 
لــە ماف و ڕەگەزێک کە کەســێک دەتوانێ ببێتە 
خاوەنی، بووەتە ڕەگەز یان هاوڕەگەزێک کە شیاوی 

مافە و حەقیقەتی هەیە.
فێمێنیــزم چۆن و بۆچی بــەدی هات؟ و ئایا 
بە شــێوەی شیاو پێداویستیی ژنان بۆ گەیشتن بە 

یەکسانی و عەداڵەتی لێکداوەتەوە؟
ئایا فێمێنیزم بە باشی توانیویەتی هاواری ژنان 
بۆ یەکســانی و عەداڵەت هەڵبڕێت؟ چ لەمپەرێک 
پێشــی بە گەیشــتن بەم مافانە گرتووە؟ ئایا بیر و 
هزرێکی نوێ بۆ گەیشــتن بە ئاکامی کۆتایی، واتا 

هاوسانی و عەداڵەتی ڕەگەزی پێویستە؟
سوسیالیزم و کاپیتالیزم لە دەیەکانی پێشوودا 

چۆن بابەتی ئەم مافانەیان لێک داوەتەوە؟
ئایــا نێوان ژن و سروشــت وەکوو دوو دایکی 
هەمیشەییی زەوین، وێکچوونێک بۆ مەبەست یان 

ئامرازێک بۆ گەیشتن بەم مەبەستە هەیە؟
ئەم پرسیارانە و چەندین پرسیاری تریش هەن 
کــە ڕەنگە نەکرێت لە وتارێکــدا واڵمی هەموویان 
بدرێتەوە بەاڵم  هەرجار بە نووسراوەیەک دەتوانین 
بە ڕێگاکانی گەیشــتن بە ئامانــج نزیک و نزیکتر 

ببینەوە. 
وا دیارە وشەی فێمێنیزم یەکەم جار لە 1871 
زایینی لە دەقێکی پزیشکی بە زمانی فەڕەنسی بۆ 
توێکاریی جۆرێک ڕاوەســتان لە گەشەی ئەندامان 
و تایبەتمەندیــی جینســیی نەخۆشــە پیاوەکاندا 
نووســراوە، کە پێدەچوو لە تایبەتمەندیی ژنانەییی 

جەستەی خۆیان ئازار دەبینن.
یەک ســاڵ پاش ئەوە، نووسەرێکی فەڕەنسی 
ئەم وشــەیەی بۆ ئاماژە بــە ژنانێک بەکار هێنا کە 
پیاوانە هەڵسوکەوت دەکەن. هەرچەند لە وشەنامەی 
پزیشکیدا واتای فێمێنیزم وەرگرتنی تایبەتمەندیی 
پیاوانەی ژنان بوو، بەاڵم، لە پێناسەی سیاسیدا ئەم 
وشــەیە ســەرەتا بۆ وەرگرتنی تایبەتمەندیی ژنانە 
بەکار دەهات. کەڵکوەرگرتن لەم وشەیە تا دەیەی 
60-70ی زایینی بۆ ئامــاژە بە کۆمەڵەکانی ژنان، 
باو نەبوو و لە پەیوەندی لەگەڵ کێشەکانی تایبەت 
و گرووپەکانی تایبەتدا، بەکارهێنانی ســنوورداری 
هەبوو. نەمــازە لەم دوایییانەدایە کە کەڵکوەرگرتن 
لەم وشــەیە بۆ هەموو گرووپەکانــی پەیوەندیدار 
لەگەڵ پرسی مافی ژنان  فرەپات و گشتگیر بووە.

شەڕ لە مێژوو و شووناسی کۆمەڵگا مرۆڤییەکان 
هەمیشــە خاڵی هاوبەشــی پێکهاتنی گۆڕانی نوێ 
و جیاکــەرەوەی نەریتە کۆنــەکان بووە، بەتایبەت 

ئەگەر شەڕی گەرم و بەزەبر بووبێت.
پاش دوو شەڕی جیهانیی یەکەم و دووهەم کە 
کاریگەریی زۆریان لەســەر کۆمەڵگەی مرۆڤایەتی 
هەبوو و جوگرافیای سیاسی و فەرهەنگیهی جیهان 
تووشــی گۆڕانکاری بوو، ئەم بۆشــایییە لە ئاستی 
سیاســەت و ئایدۆلۆژییەکان هاتــە ئاراوە کە زیاتر 
لە هەر بارودۆخێک کارتێکەریی نەرێنیی لە پرسی 

ڕەگەزی سەرچاوەی دەگرت.
توێژینەوەکانی سااڵنی پاش شەڕ بەتایبەت لە 
بواری کۆمەڵناسی و دەروونناسیدا نیشاندەری ئەوە 
بوون کە زۆرترین گرفتە بێدەنگ کراوەکان لەسەر 

کۆمەڵگەی ژنان بووە.
بەم پێیە توێژینەوە ســەرەتایییەکان لەالیەن 
کۆمەڵناســان و دەروونناسانی پیاوەوە لە پەیوەندی 
لەگەڵ دۆخی ژنان لە سەردەمی شەڕ و پاش شەڕ، 



دەستی پێ کرد.
ئەم گۆڕانکارییانە لە کاتێکدا دەستیان پێ کرد 
کە سەرهەڵدانە سۆسیالیستییەکان، بە پشتیوانیی 
بلۆکــی ڕۆژهەاڵت یــەک لە دوای یــەک بەپێی 
خواستی کۆمەڵگەی مەدەنی یان لەژێر کاریگەریی 
گوتــاری زاڵــی دەوڵەتــی بەهێزی ســۆڤیەت لە 
خوڵقاندا بــوون. لــە زۆربــەی کۆمەڵگەکاندا کە 
کۆمەڵگەی مەدەنی و بەتایبــەت بوونی پیاوان بە 
ڕادەیەکی پێویست نەبوو، پەرەپێدانی ئایدۆلۆژی بە 
شێوازێک بوو کە ژنانیش لە ڕیزی بەردەنگانی ئەو 

ئایدۆلۆژییەدا بن.
لە الیەکــی دیکەوە لە ڕێکخــراوەی دەوڵەتە 
کۆمــاری  بەتایبــەت  و  سۆسیالیســتییەکان 
سۆسیالیســتیی یەکگرتووی ســۆڤیەت، کارلێکی 
سیاســی، ئابووری، فەرهەنگــی، ڕاگەیاندن و... بە 
شێوازێک بەرنامەی بۆ دادەڕێژرا کە بەشداریی ژنان 
)تەنانەت بە ســپاردنی کەمترین بەرپرســیارەتی( 
پێویســت بێــت، و ئەمە یەکەمین تروســکەکانی 
گۆڕانکاری لە پرســی بەشــداریی ژن بــەدەر لە 
چوارچێوەی »ماڵ« و بەرپرســیارەتییەکانی بنەماڵە 
بوو، گۆڕانی ئەو سەردەمە، پێشکەوتووترین گۆڕان 

بوو لە بواری فێمێنیزمدا.
لەالیەکی دیکەشــەوە بووە هۆی دەرکەوتنی 
کەلێنی زۆر لە سیستەمی بورژۆوازی لە پەیوەندی 

لەگەڵ ژناندا.
لەگەڵ تەواوبوونی شــەڕی ســارد، هەر دوو 
سیســتەمی فکریــی بــورژوازی و سۆســیالیزم، 
لــە  دوور  ڕوانگــەی  و  دەرفــەت  یەکســانیی 
هەڵبواردنــی کۆمەڵگەکانی بەتەواوەتی نەڕەواندەوە 
و پێناســەکردنەوەی ئازادیی ژنــان لەالیەن بیری 
نیۆلیبرالیســتییەوە بــوو بە بەکااڵبوونــی زیاتر و 

ڕوانگەیەکی بەکارهێنەرانەی ژنانی لێ کەوتەوە.
بە ئاشــکرابوونی شکســتی دوو بیــری زاڵی 
سەدەی بیستەم لە بواری ژناندا، داڕمانێکی هزری 
لــە بیری »فێمێنیزمدا« هاتە ئاراوە و ئەمە هاوکات 
بوو لەگەڵ بەجیهانی بوونی »قەیرانە ناوچەیییەکان« 
و ورووژاندنی ســەرنجی کۆمەڵگەی جیهانی بەرەو 
پرسی ڕزگارکردنی زەوی و گۆڕانی ڕوانگە بەرانبەر 

بە ژینگە.
لــە مێــژەوە و بە پشت بەســتن بــە چاخی 
ئوستوورەکانی باستان و چاو لێخستن لە فاکتۆرەکانی 
ئوستوورەناسیی فەرهەنگە سەرەتایییەکانی مرۆڤ، 
بــە یارمەتیی دەروونشــیکاری و هەڵســەنگاندنی 
مێژووییی ڕووداوە ئوستورەیییەکان هەموو کاتێک 
هۆشــیاری ســەبارەت بە پەیوەندیی قووڵی ژن و 
زەوی لــە گەشە ســەندندایە و داگیرکردنی ژن و 
زەویی لــێ دەکەوێتەوە. لــەم تیۆرییە دا دەتوانین 
بەردەوام ببینین کە کاریگەریی بیری چەپ، هەیە، 
لە الیەکی دیکەوە هەڵســوکەوتی لە ڕادەبەدەری 
هەردووک بیری سۆسیالیســتی و ســەرمایەداری 
لە کار کێشــان لە زەوی و ژینگە بــۆ بە دیهاتنی 
ئامانج و بەرنامە یەکالیەنەکان، بە جەخت کردنەوە 
لەســەر تاکڕەویــی پیاوانە لــەم ڕوانگەیەوە زۆرتر 
ئاشــکرا دەبێــت، هەروەها   کار کێشــانەوە لە ژن 
پەیوەندییەکــی نهێنی و برینی هاوبەشــی لەگەڵ 
زەویدا هەیــە کە لە مێژوو و بارودۆخی ئێســتادا 

ڕوونی دەکاتەوە.
هاوکات لەگەڵ ئەم گۆرانکارییانە ناکۆکییەکانی 
شەڕی سارد بەهێزتر بوو و گەشەسەندنی فەرهەنگی 
لە بلۆکی ڕۆژهەاڵتدا بە هۆی گوشارە ناپێویستەکان 
کەوتە بارودۆخێکەوە کە خێراتر کەلێنەکانی بواری 
ژنــان ڕوون بکاتەوە، وەک وێنە ئامادەنەبوونی ژنان 
لە دەسەاڵتی سیاسی و هەروەها بەشەکانی یاسایی، 
دەزگای دادوەری، چاودێری، ئاسایش و ... تەنانەت 
ئەگــەر ئیزنی ئامادە بوونــی ژنانیش درابا، تایبەت 
بــوو بە پلەوپایە نزم یــان ناوەندییەکان. لە بواری 

مووچەکانیشدا هەروەها کێشەی سەرەکی هەبوو.
مووچەکان بە هیچ شــێوەیەک لەگەڵ پیاوان 
تەنانــەت ئەوانەش کــە پلە و پایەیــان نزمتر بوو 
لــە یەک ئاســتدا نەبوون، هەڵبەت ئەبێ ئاســتی 
کۆمەڵگاش لەبەرچــاو بگرین. گەرچی کاریگەریی 
ئایینی بە توندی ســنووردار کراوە بەاڵم ئەخالقی 
ســەرچاوەگرتوو لە »سیســتەم/ پێکهاتە«ی زەقی 
ئۆرتودۆکســی، لە هەڵسەنگاندنی ئەم گۆرانکارییانە 

بە باشی دیارە.
لە الیەکی دیکەوە هەر ئەم پرســانە لە بلۆکی 
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ڕۆژاواشــدا هەبوون بەاڵم چون هەڵسەنگاندنەکان 
لە ئاســتێکی ئازادتردا دەردەکەوتن و هیرارشــیی 
دەوڵەتــی کەم بوو، هێندێک لە کەلێنەکان دیاری 

کران و بۆ لەو ناو بردنی ئەوانە هەوڵ درا.
بەاڵم زۆرێک لە بۆشایییەکان لە بوارەکانی تردا 
سەریان هەڵدا و دەرکەوتن. تەنانەت زۆرێک گیر و 
گرفتی نوێ لە بوارە جۆراجۆرەکاندا سەریان هەڵدا.
ئــەم کاتە، لێک گرێ درانی چارەنووســی ژن 
و  زەوی بــوو و دەســپێکی ســەرهەڵدانی »ئێکۆ 
فێمێنیــزم«. لە زۆر الیەنەوە کە چاو لە ئێســتا و 
ڕابــردووی ژن و زەوی دەکەین، هاوبەشــییەکی 

زۆرتر بۆ ئێمە ئاشکرا دەبێ.
بــەاڵم ئەو شــتەی بۆمان ڕوونــە، ئەوەیە کە 
بۆشــاییەک لەم تیۆرییەدا هەیــە، هەرچەند ئەمە 
شتێکی ڕوون و ئاشکرایە بەاڵم  هۆکاری بێ هیوایی 
نییــە و دەبێ قەبووڵــی بکەین کــە دیالێکتیکی 
مێژوویی، لە کەمتر لە ســەدەیەکدا، دۆخی ژنانی 
گەیاندووەتە قۆناغێک کە ئێســتا ژنــان لە بواری 
بنەماکانی زانســتی مرۆڤی، ئەندازیاری،  ڕامیاری، 

ئابووری و ... بەشدارییەکی بێوێنەیان هەیە.
هەرچەنــد تــا ئێســتاش النیکــەم ئامانجی 
یەکەمیــن ژنانــی پێشــەنگ دەســتەبەر نەبووە، 
بــەاڵم پەیوەندیــی زەوی و ژن، نیشــانەی چڕتر 
و قووڵتربوونــی بابەتی ژنان لە ئاســتی جیهانی و 
بنەڕەتی لە بــواری بەربەرەکانێی جۆری مرۆڤ بۆ 

مانەوە بووە.
پرســی گرینــگ لێڕوانینــی ڕادیکاڵی ڕەوتی 
فێمێنیزمە کە لە بواری وەدیهاتنی ئامانجەکانیان، 
لە ڕێی زێدەڕۆییدا هەنگاویان هەڵێناوە و وەشوێن  
ڕوانگەیــەک دەکەون کــە هاوڕێیەتیــی پیاو لە 
قەرەبووکردنەوەی هەڵەی مێژووییی خۆی، دەکاتە 

کاردانەوە و هەڵوێستگیری.
ئەمە لە کاتێکدایە کە ئەوەی بزووتنەوەی ژنان 
بە دوایدا بوون، یەکسانی لە هەبوونی دەرفەتەکانی 
بواری فەرهەنگی، کۆمەاڵیەتی، ئابووری، سیاسی و 
.... هــاوڕا لەگەڵ ڕوانین، بەراوردی دوور لە ڕەگەز 

بوو.
پرســێکی دیکە، دادوەریی هەڵنەســەنگێنراو 

بە  بنەمــای قووڵ لە بیروبــاوەڕی  نەریتخوازییە 
کە گەیشتووەتە سەردەمی ئێستا و نۆژەنکردنەوەی 
هەڵەکانی قووڵی مێژوویی بە الڕێدا دەبات. پڕسێک 
کە پێویستە ژنان لەسەری سوور بن، شیکردنەوەی 
بنەمای سۆبژێکتیڤ)هزری( لە ڕوانگەی ژنانەیە کە 
هزری پیاوســاالری بخاتە ژێر پرسیار و ڕێگەیەکی 
جیاواز و ئاسۆیەکی باشــتر بۆ گۆڕانکاری بکاتەوە 
و ناکامیــی بنەڕەتی بیــری »پیاو تەنیــا مرۆڤە«، 

چارەسەر بکات.
هاوکاتیش دەبێ ئەم بنەما تیۆرییانە بە شێوەی 
بەرچاو لە دۆخی کۆمەڵگاکان دابڕێژڕێت کە زۆرتر 

گەشەی هزری بەهێز دەکەن.
گەرچی لە کۆمەڵگا پێشکەوتووەکان و ئەوانەی 
لــە پێشــکەوتندان، ڕەنگە ئیدی بــاس لە ڕامانی 
»مرۆڤ بەس پیاو« نەکرێــت بەاڵم ئەوەی کە زۆر 
ڕوون و بەرچاوە لە هەموو سیستەمەکانی ئێستادا، 
پەیتاپەیتا سیاسەت، دەسەاڵت و لە ڕاستیدا پیاوانی 
سیاسەت و دەسەاڵت بە چەکی بەزەبرتر هاتوونەتە 
گۆڕەپان و هێدی هێدی بیر و هزری کۆمەڵگاکان 

دەکەنە ئامراز بۆ گەیشتن بە مەبەستی خۆیان.
ئیدی ئەم ئامرازە دەتوانێ پشــتیوانی لە مافی 
ژن بە ناوی فێمێنیزم یان هەر شتێکی تر بێت کە 
بتوانن دەست بە سەر دەسەاڵتدا بگرن و سیاسەتی 

خۆیان دابڕێژن.
بۆ ئەوەی کە چۆن بەرەنگاری ئەم سیستەمە و 
سیاسەتەکانی لە کۆمەڵگاکاندا ببینەوە، لە ڕاستیدا 
بە لەبەرچاو نەگرتنی ئەو شتانە، بزووتنەوەی ژنان 
و بــە پێی ئەوەش کۆمەڵــگای مرۆڤی دەچێتەوە 
سەر کۆنەپەرەســتیی پێشــووی خۆی؛ تەنانەت 
ئەگــەر خۆی لــە ڕەنــگ و بۆنێکی جوانیشــدا 
بنوێنێ. کەواتە گەشــەی بیــر و داڕژاندنی بیری 
بەرەنگار بوونەوە لەگەڵ کۆنەپەرەســتییەکی لەم 
چەشنە، پێشبارێتیی هەیە. بۆ ئەم بەرەنگاربوونەوە 
بزووتنــەوەی ژنان دەبێ زۆرتر لــە ڕابردوو وریاتر 
بێت تاکوو عەداڵەت و یەکسانیی ڕاستەقینە لەگەڵ 
ئەو شــتەی کە بۆیانی دیاری دەکەن، نەگۆڕنەوە 
و حەقیقەتــی کارەکه بکەن بــە واقیعییەتێک که 

بوونی هەیە.



سوای موانعی که  جامعه  را از پیشرفت باز می دارد، دو مقولۀ بارزِ »باورهای 
سّنتی« و »قوانین کشوری« در جغرافیای سیاسی کنونی ایران، مباحثی هستند 
که سد راه پیشرفت زنان نسبِت به مردان شده است یا به عبارتی دیگر، )عامل 
جنسّیت( زنان، متأثر از محدودیت مضاعف دو گفتماِن مورد اشاره  )با توجه  به  

مردان( قرار گرفته  است. 

گذری بر موانع پیش روی زنان   

رزگاربهاری
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بافت و ســاختار اجتماعی ُکردها در رابطه با جایگاه 
زنان در مقایســه  با ســایر ملت های خاورمیانه، این 
بخش از جامعــه  را در جایگاهی متمایــز قرار داده  
که چنین ویژگی ها یی، مشــخصاً در جایگاه  و نقش 
آنــان در فرهنــگ و مبــارزات ملّی ُکردهــا نمایان 
اســت. اگر زنان و دختراِن برخــی اتنیک و ملّت ها 
بنا به  یک  ســری باورها و محدودیت های اجتماعی 
قادر نیســتند همراه با مردها در برخی مراســمات و 
جشــن ها شرکت داشته  باشــند، اما زنان و دختران 
ُکرد دوشــادوش مردان در مراسمات ملی و مبارزات 
مسلحانه شــرکت می کنند. بعنوان مثال طبق رسوم 
بجا مانده  از نیاکان، این دختران جوان ُکرد هســتند 
که ضمن پوشــیدن لباس های محلی با شــادترین 
رنگ ها، مشــعل های آتش را برافروخته  و آتش را در 
مراســم ملی ُکردها در نورز مناطق اورامانات روشن 
می کننــد. زنان و دختران ُکرد طبق رســوم دیرینۀ 
جامعۀ خود، در مراســم عروسی ها شرکت کرده  و در 
کنار مردان به  رقص و پایکوبی می پردازند. حاکمیِت 
ایدئولوژیک مذهبِی در دسِت دولت ملِت غالب فارس 
که  زبان و مذهب خود را تحمیل کرده ، باورهای خود 
را با وجود تمام امکانات و مکانیســم ها برای بلعیدن 
فرهنگ و تمدن جغرافیای ُکردســتان بکار گرفته  و 
تا حدی توانســته  بر فرهنگ غنی این جغرافیا تأثیر 

سلبی بگذارد.
زنــان ُکــرد از دیرباز دوشــادوش مــردان، در 
جنگ های مســلحانه  علیــه  رژیم های اشــغال گر و 
تمامیت خــواه  جنگیده انــد و نقش آفرینی در جنگ 
بــا پلیدترین گروه  تروریســتی جهان یعنی داعش و 
ســایر گروه های تروریستِی وابســته  به  رژیم ترکیه ، 
واپســین مبارزات مســلحانه  زنــان و دختران کورد 
اســت که هم اکنون نیز در جریان اســت. چه بســا 
ممکن بود در صورت نوعی دیگر از شرایط اجتماعی 
و سیاســی به نوعی که  ُکردها، چرخ سیاسی به همراه 
ســایر اتنیک ها مدیریت می کردند، آن وقت ناچار به 
جنگ با دولت ملت ها نبودند و زنان نیز بجای شرکت 
در جنگ، راه  کســب علم و دانش را می پیمودند اما 
اقتضای زمانی و ژئوپولتیک، چنین شــرایط متفاوتی 

را خلق کرده  است.

با این وجود زنان ُکرد در گذشــته  شاهد رنج و 
مشّقت های بســیاری بوده اند و سوای اموِر منزل، در 
بیــرون نیز همچون مردها به  کشــاورزی و دامداری 
پرداخته انــد امــا امروزه  بــا پیشــرفت تکنولوژی و 
اتوماســیون، زنان نیز، وقت و امکانــات کافی برای 
رســیدن به  اهداف و ارتقای خــود در اختیار دارند. 
طی ســال های اخیر زنــان و دختــران در مناطق 
ُکردســتان با شرکت در انجمن های مدنی و سازمانی 
مردم نهاد، شــورای شهر و روســتاها و فعالیت های 
سیاســی، توانایی های خود را در بسیاری از زمینه ها 
نشــان داده اند چه  بسا الزم اســت عرصۀ فعالیت ها 
را گســترش دهند چراکه  پیشــرفت جامعه  مّتکی و 
مســتلزم تالش زنان است. آگاهی سیاسی و پرورش 
فرهنگی و مبارزاتی زنان ُکرد در مقایسه با زنان سایر 
اتنیک ها نیز در نتیجه  تفاوت پیشینه  و خواست های 
سیاســی اســت که  در پرورش جامعه  ُکردی نقش 

داشته است.
ســوای موانعی کــه  جامعه  را از پیشــرفت باز 
می دارد، دو مقولۀ بارِز »باورهای ســّنتی« و »قوانین 
کشــوری« در جغرافیــای سیاســی کنونــی ایران، 
مباحثی هســتند که سد راه پیشرفت زنان نسبِت به 
مردان شده است یا به عبارتی دیگر، )عامل جنسّیت( 
زنان، متأثر از محدودیــت مضاعف دو گفتماِن مورد 
اشــاره  )با توجه  به  مردان( قرار گرفته  اســت. گاهاً 
مردانی ســنت گرا نیز به  سبب اعتقاداتی )تحت تأثیر 
دو مقولۀ مزبور( از شــرکت زنان و دختران خانوادۀ 
خود در اجتماعــات، مباحِث روز، انجمن ها و حضور 
در میان مــردم ممانعت می ورزند و اجازۀ خودنمایی 
را به  آنان نمی دهند که  نتیجۀ آن چیزی نخواهد بود 

جز عقب ماندگی جامعه .
افزایش سطح دانش زنان و شرکت در تصمیمات 
اجتماعی، به  رفع بسیاری از ناهنجاری ها، آسیب های 
اجتماعــی و اقتصادی می انجامد کــه  همزمان از بار 
مسئولیت مردان نیز خواهد کاست. آنچنان که  همراهی 
و همفکــرِی زنــان در امور خانــواده  می تواند به  رفع 
مشکالت و آرامش خانواده  کمک کند، بهره  جستن از 
توانایی های آنان در سطح جامعه  نیز نتیجه ای مشابه  
به  دنبال خواهد داشت. هستند بسیاری از سرپرستان 



خانواده هایی  که از افزایش ســطح آگاهی زنان واهمه 
دارنــد و به  بهانه هایی، از شــرکت آنان در اجتماعات 
ممانعــت می ورزند؛ لزوماً اعتقاد این دســت از مردان 
شــامل همــۀ زنان و دختــران در جامعه نمی شــود 
بدین منظور که  این دست افراد مانعی نمی بینند سایر 
زنان و دختــران در جامعه  ایفای نقــش کنند، اما با 
ایفــای نقش اعضای خانوادۀ خود مخالفت می ورزند و 
حتی از قوانین اعمال شــده  از جانب حاکمیت نیز در 
راستای محدود شدن زنان استقبال می کنند در حالی 
 که  با شــرکت  دادن زنان، این قشر که  نصف جامعه  را 
تشکیل می دهند، نیم دیگر نیروی انسانی آزاد خواهد 
شــد و نقِش مفید و مؤثری ایفا خواهند کرد. همزمان 
از مصرف کننده  به  تولید کننده  تبدیل خواهند گشت 
و بجز پیشــرفت فرهنگی و اجتماعی، جامعه  از لحاظ 
اقتصادی نیــز ترقی خواهد کرد. کشــورهای مترقی 
غربی، مدیون شــرکت زنان در تولید )بویژه از جنگ 

جهانی دوم به این سو( هستند.
هرگاه  پس از دگرگونی های سیاســی در جامعه ، 
نقش زنان کمرنگتر گشــته ، آن جامعه از بســیاری 
لحاظ همچون فرهنگی، هنری، شعور سیاسی و علم 
تنزل کرده اســت. نمونۀ بارز آنرا پــس از روی کار 
آمدن حاکمیت اسالمی در ایران در چهار دهه پیش 
مشــاهده  کردیم که  بواسطۀ تطبیق ایدئولوژی، زنان 
)لزوماً بطور نسبی( از ایفای نقش در جامعه  بازماندند 
و بجای اینکه  نقش آنان پررنگتر شود، تا حد زیادی 
ایفای نقش را از آنان ســلب کرده  و به حاشیه رانده 
شــدند. البته  این به  معنی تأیید سیاســت های رژیم 
پیشین در ایران نیست اما زنان تا حدی از زمینه هایی 
همچــون هنر از آزادی نســبی برخــوردار بودند اما 
همچنان در خفقان سیاسی بسر می بردند. اگرچه  این 
به  تنهایی نمی تواند تنها عامل فروپاشی دستاوردهای 
اجتماعی یا ملّی باشد اما نقش ویژه ای در این زمینه  
خواهد داشت. تغییرات در بافت سیاسی کشور عراق 
پس از روی کار آمدن دولت جدید در سال ٢٠٠٥ و 
در ترکیه  پس از قدرت گیری رجب طیب اردوغان نیز 

وضعیت های مشابهی به  خود گرفته اند.
از طرفــی، قوانیــن در ایران به گونــه ای وضع 
شــده اند که  به منظور تحقیر زن در راستای ممانعت 

از مســئولیت پذیری، بــه  زن همچون جنس ضعیف 
نگریسته  و در بسیاری از امور محدود شده اند؛ بعنوان 
مثال طبق اصل ١١٥ قانون اساســی ایران که تبیین 
می کند »رییس جمهور باید از میان رجال مذهبی و 
سیاسی باشد«، زنان در ایران نمی توانند برای پُست 
ریاست جمهوری کاندید شوند کما این که در برخی 
کشورهای پیشــرفته باالترین مقام ها در اختیار زنان 
است در این میان می توان به  آنگالمرکل صدر اعظم 
آلمان اشــاره  داشت که  ریاســت یکی از قدرت های 
برتــر اقتصادی، نظامی در اتحادیۀ اروپا و جهان را بر 
عهده دارد و به نوعی وی قدرتمندترین زن جهان نیز 
می باشد. هرچند قوانین ایران بطور ضمنی و ظاهری 
از حقــوق زنان در کنار مردان حمایت می کند اما در 
قوانین موضوعه، حمایت مراجع قضایی را مشروط بر 
رضایت شــوهر دانسته و استقالل را تا حدی از زنان 

سلب کرده است.
اصل ٢١ قانون اساسی ایران نکاتی را در حمایت 
از زنان در بر داشــته و دولت را بــه حمایت از آنان 
موظف کرده است اما همچنان اجرای این اصول را بر 
موازین اســالمی و شایسته بودن زن مشروط دانسته 
است. طبق مواد ١١١٧ قانون مدنی ایران و ١٨ قانون 
حمایــت از خانواده، مرد می توانــد زن را از حرفه  یا 
صنعتــی که  منافی مصالح خانــواده  یا حیثّیت خود 
باشــد منع کند و در اصالحیه ای، این اختیار به  زنان 
نیز داده  شــد اما اینچنین آنرا مشــروط بر این نکته 
دانســته: »چنانچه اخاللی در امر معیشــت خانواده 
ایجاد نشــود« که با توجه به عــرِف حاکم بر زندگی 
اکثریت جامعۀ ایــران، مردان تنها شــاغل خانواده 
هســتند و در صورتیکه زن از مرد به دلیل اشــتغال 
در حرفه ای که  با حیثّیت خانواده  منافی دارد، شاکی 
باشد، دادگاه  به  نفع مرد رأی صادر خواهد کرد چراکه 
دادگاه تشخیص خواهد داد با بیکار شدن مرد، در امر 
معیشت خانواده اخالل ایجاد خواهد شد، هرچند که 

شغل مرد منافی مصالح یا حیثّیت خانواده  باشد.
طبق بند ٣ مــادۀ ١٨ قانون گذرنامه، زنان تنها 
با اجازۀ کتبی شوهران و در مواردی استثناء با اجازۀ 
دادســتان می توانند به  خارج از کشور مسافرت کنند 
و طبــق مادۀ ١٩ همان قانون، مــرد می تواند زن را 
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ممنوع الخروج کند. در مبحــث طالق، قانون گذاران 
به نحوی مفاد قانــون را تدوین کرده انــد که  تقریباً 
اختیارات تام این موضوع نیز در دستان مرد گذاشته 
به  همین دلیل زنانی که  از طریق قانون نمی توانند از 
شوهر خود جدا شوند، گریبانگیر فشارهای اجتماعی، 
افسردگی شده  که  در بسیاری از موارد که  تمام درها 
را بروی خود بســته می بینند، اقدام به  خودکشی یا 
خودسوزی می کنند و یا اینکه چاره ای نمی بینند جز 
کنــار آمدن با زندگی ای کــه  تمایلی برای ماندن در 

آن ندارند.
حتی در مواردی  کــه  طبق یکی از اصول قانون 
اساسی، قانون مدنی یا قانون حمایت از خانواده  مرد 
محکوم شــناخته  شود و به نفع زن رأی صادر گردد، 
احتمال می رود زن به  ســبب عــدم حمایت خانوادۀ 
پدری یا حفــظ آبرو به  همان زندگی پر از آشــوب 
برگردد که  از آن به  دادگاه  پناه  برده  است. همچنین 
طبــق ذهنّیت مردســاالرانه ای که  بر دســتگاه های 
دولتی سایه  انداخته  و در کنار آن قوانینی که  با اسالم 
منطبق گشــته ، ترازوی عرف و رویّۀ قضایی به زیان 
زنان سبکی می کند؛ قضات در مراجع قضایی کشور 
بر این مبنا رأی صادر می کنند که  خود نوعی از نقض 
حقوق زنان اســت، آنهم توسط بزرگترین تشکیالت 

قضایی که می بایست مرجع دادخواهی باشد.
ســن قانونِی ازدواج در ایران برای دختران ١٣ 
و برای پســران ١٥ سال اســت که  بنا به  شرایط آب  
و هوایی، اجتماعی و محیطی، رســیدِن شخصی در 
این ســن به  حد بلوغ جسمی و رشد )توانایی و درک 
تصرف در اموال خود( تقریباً غیر ممکن اســت و در 
این سن شخص غالباً تابع خانواده  و طبق احساسات 
تصمیم گیری می کند لذا این ســن قادر به  تشخیص 
مصلحــت خود نخواهد بــود تــا بزرگترین تصمیم 
زندگی اش را گرفتــه  و ازدواج کند. از طرفی مطابق 
با ماده  واحدۀ مصوب ســال ١٣١٣ که تاکنون با آن 
کار می شــود، اشخاص زیر ١٨ ســال تمام شمسی 
نمی توانند در دفاتر ثبت اســناد رســمی نسبت به  
معامالت و عقود اقدام به  امضای اســناد رسمی کنند 

به  استثنای نکاح و طالق.
بنابراین طبق مــواد فوق، قانون گذاران در ایران 

مانعــی بــرای اقدام بــه  ازدواج دختری ١٣ ســاله  
نمی بینند که  زندگی و سرنوشــت وی را تحت تأثیر 
قرار خواهد داد و دختری با این ســن کم اجازه  دارد 
عقــد نکاح خود را به  امضاء برســاند اما همان دختر 
اجازه  ندارد قبل از رســیدن به  ســن ١٨سالگی در 
رابطه  بــا انتقال یک مال کم ارزش )حتی دویســت 
هزارتومانــی(، در دفاتر ثبت اســناد یا ادارات دولتی 
اوراقی به  امضاء برساند و بایستی ولی یا قّیم بجایش 
امضــاء کنند. این دســت از قوانینی که  نقض حقوق 
زنان و دختران را در پی داشته  در مفاد قانونی ایران 
بارها تکرار شــده  نیاز به  دگرگونی ای بنیادی دارد تا 

زنان از این بیشتر مورد ظلم واقع نشوند.
اگر زنان احساس می کنند جامه ای که  برایشان 
دوخته  شده  مناسب نیســت و نقش آنان در جامعه  
نادیــده  گرفته  می شــود، محکومند بــه  تالش برای 
دریــدن و ســربرآوردن از آن و می توانند با حضور و 
ایفای نقش پُررنگ در مراکز تصمیم گیری نقش مؤثر 
داشته باشــند. آن دســته  از زنان که وابستۀ برخی 
تعلّقات )زیور آالت، پارچه ، ُمدگرایی و تجّمل گرایی( 
هستند، شایسته  است این وابستگی ها را که  تنها در 
جوامع توسعه  نیافته  مخاطب دارد کنار گذاشته و از 
آن جامعۀ زنانۀ جزیره مانند که  برای خود ساخته اند 
بیرون بیایند، منطقه ای و جهانی تر فکر کنند. بسیاری 
از زنان ُکرد )به تبع فرهنگ ســو گرفته اجتماعی و 
هنجارهای تحمیل شده (، اسیر چنین ناهنجاری هایی 
شــده اند که  آنان را از تفکر باز می دارد. مفهوم واقعی 
زن در جامعــه  و بویژه  میان زنــان، تغییر پیدا کرده  
و از آن موجــودی ضعیــف و مصرف گرا ســاخته اند 
اما بایســتی یک تعریف جدید را با توجه  به  شرایط 

فرهنگی و سیاسی جامعه  تراشید.
هیچ دگرگونــی ای فرهنگی یا سیاســی بدون 
نقــش زنان میّســر نیســت و در صورتیکــه زنان و 
مردان دوشادوش یکدیگر مســئولیت ها را به  دوش 
بکشند، جامعه را منقلب کرده  و به  الگویی برای سایر 
مردمان منطقه  و جهان تبدیل شــوند همانند آنچه  
که  مشاهده  کردیم زنان و مردان ُکرد روژاوا در کنار 
یکدیگر بزرگترین گروه  تروریســتی منطقه  را از پای 

در آورند.



فێمێنیزم و واڵتی سوید 

تاهیرعەلیار

نایەکســــــانیی بەینی ژن و پیاو و تاوانبارکردنی ژن و بااڵدەست کردنی پیاو، 
ڕەنگە لەو کاتەوە بێ کە خواردنی  میوەی قەدەغەکراو نەزەری ئێمەی سەبارەت 
بە ڕۆڵی ئەو دوو  جنسەی نێو ماڵ و نێو کۆمەڵگا داڕشتبێ. بە گوێرەی ئینجیل 
کردەوەی حەوا کە فریوی ماری خوارد و میوەی قەدەغەکراوی خوارد بووە هۆی 
ئەوەی ئەو دوو جنسەی لە بەرابەر یەکتردا ڕاگرت. بەڕاستی کەم تێکستی وا 
هەیە ئەوەندەی ئەو تێکستەی تەوڕات کە دەڵێ)پەکوو لەو پیاوەی کە ڕێگا 
بە خۆی دەدا فریوی قسەی ژنێک بخوا( بناغەدانەری بۆچوون و کردەوەی 

ستەمکارانەی پیاو بەرابەر بە ژن لە ڕەوتی مێژووییی خۆیدابووبێ. 
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فێمێنیزموواڵتیسوید
فێمێنیزم کۆی ئەو جوواڵنەوە و ئیدئۆلۆژییەیە کە 
داوا دەکا و ئیســباتی دەکا  ژنەکان هەمان ماف 
و ئیمکانــات و ئەرکیان هەیە کە پیاوان هەیانە و 
خۆی لەوتێکۆشانانەدا  نیشــان دەدا کە لە باری 
سیاســی و ئابووری و کۆمەاڵیەتییەوە مافی ژنان 

دەسەلمێنێ.
ئەو ئیدئۆلۆژییە سیاســییە لە ســەر بنەمای 
»هەموو ئینســانەکان یــەک بایەخیــان هەیە«، 
فورموولە کــراوە و لە یاســای بنەڕەتیی واڵتانی 
پێشــکەوتوودا ددانی پێداهێندراوە، بە شێوەیەک 
کــە  ئەرک و ماف بۆ شــەخس بــە بێ فەرق و 
جیاوازی دیاری کراوە، ئەو شەخسە دەتوانێ ژن یا 
پیاو بێ. لە یاسادا ئەرک و مافیان هیچ فەرقی نیە.
 ئەو دیــاردە مۆدێڕنە بووەتــە فەرهەنگێکی 
کۆمەاڵیەتیــی پێشــکەوتوو بــۆ پێکــەوە ژیانی 
ئینســانەکان.  لەو کۆمەڵگایانەدا بۆ هەموو کەس 
ڕوون و ئاشــکرایە کــە ژن، وەک پیــاو مافــی 
کۆمەاڵیەتی، یاســایی، سیاسی و ئابووریی هەیە. 
ئەوەش لــە ڕەوتــی خەباتێکــی دوور و درێژدا 
دەســتەبەر بووە کە ئێســتاش درێــژەی هەیە. 
ئــەو خەباتــە بۆیە دوور و درێژ بــووە  چونکە بە 
درێژاییی مێژوو، پیاو بە ســەر ژنــدا زاڵ بووە و 
ســەرکوتی کــردووە؛ بەاڵم ئەو ســەرکوتە چۆن 
ناســێندراوە و پاســاو دراوە و فێمێنیزم چۆن لە 
شۆڕشــی فەڕانسەوە تا ئەوڕۆ خۆی ڕێکخستووە و 
چۆن توانی بیسەر پەیدابکا بۆ ئەو ئیدە ڕادیکاڵە؟ 
و فێمێنیزم چۆن ســەرکەوت بە ســەر جنســی 
سەرکوتکەر و دەســەاڵتی غاڵبدا؟ و ئایا نەفرەت 
لە ژنان لە دنیای ئــەوڕۆدا مەجالی هەیە دووبارە 
مەیدانــداری بــکا؟ هەرکامیان جێــگای باس و 
ڕامانێکی وردە و بەشــێکە لە مێژووی ئینسانی و 

شارستانییەتی ئەوڕۆ.  
ئــەوە ئــەو فەرمایشــەی تــەوڕات و ئــەو 
هەڵخلیســکانەی حەوا لە باغی عەدەن بوو کە بوو 
بە هۆی ئەوەی ژنە سویدییەکان تا سالی 1873 لە 
چوونە زانکۆ بێبەش کرابوون و تا ساڵی 1919 مافی 
دەنگدانیان نەبوو و تا ســاڵی 1927 دەبیرســتانی 

کچانە نەبوو و تا ســاڵی 1958 حەقی دادوەرییان 
نەبوو. لە ســاڵی 1960 بــەوالوە ئیزن بە ژنان درا 
لە دەرمان یا ئامێری پێشــگیری لە دووگیان بوون 
کەڵک وەرگرن و پێشــی منداڵداریــی نەخوازراو 
بگرن. هەروەها مافی منداڵ لەباربردنیان وەرگرت. 
ساڵی 1967 یاسای تازەی منداڵ لەباربردن پەسند 
کرا. بە گوێرەی ئەو یاسایە تا هەفتەی هەژدەهەمی 
دووگیانــی ژن مافــی هەیە  منــداڵ لەبار بەرێ 
بەاڵم کە ئەو کاتــە تێپەڕی، ئیدی ئەو مافەی لێ 

دەستێندرێتەوە و ناکرێ ئەو کارە بکا. 
یاســای کەڵک وەرگرتن لە دەرمان و ئامێری 
پێشــگرتن لە دووگیــان بوون یا یاســای مافی 
منداڵ لەباربردن هەروەها یاسای مافی دەنگدان، 
لە ڕێــگای خەباتی فێمێنیســتییەوە  هەموویان 
دەستەبەر کران و ئەگەر تێکۆشانی ژنانی کۆڵنەدەر 
نەبوایە، ئێستاش ئەو مافانە هەر وا پێشێل دەکران. 
لــە کۆنترین یاســاکانی میســری باســتان  
هەروەها لە یاسای حەمۆڕابی لە بابل، هیچ ماف و 
جێ و ڕێیەک بۆ ژن لەبەرچاو نەگیراوە. یاساکان 
تەنیا بۆ پیــاوەکان نووســراون و ژن و کۆیلە لە 
کۆمەڵگادا بەحیســاب نەهاتوون. مادام بەحیساب 
نەهاتوون، مافیشیان نەبووە و بەشێک لە داراییی 
پیــاوەکان بوون. ئــەو ســوننەتە نابەجێیە وا بە 
یاســاکراوە و زیهنیەتــی ژن و پیاوی بە هەزاران 
ســاڵ وا داگرتــووە، وەک واقعییەتێکی مێژوویی 
ئێســتاش لە هێندێک ناوچەی دواکەوتووی ئەو 
دنیایە، جێ پێی هەر دیارە و بەرۆکی مروڤایەتیی 
بەرنــەداوە. ئەڵبەتە لە واڵتی ســوید کۆمەڵگا ئەو 
مێژووە جەببارانەیەی تێپەڕاندووە. ســوید ئێستا 
یەک لە ئااڵهەڵگرانی یەکســانی و یەکڕەنگییە و 
لە هەمــوو بوارێکدا و لە هەموو ڕەدە و قۆناغێکدا 

یەکسانیی بەینی ژن و پیاو تەتبیق دەکرێ. 
فێمێنیزم بە مانای مۆدێڕنی ئەوڕۆییی خۆی 
بەرهەمی شۆڕشــی گەورەی فەڕانسەیە. زەحمەتە 
پیاو بتوانێ بڵێ کەنگێ جوواڵنەوەی فێمێنیستی 
دەســتی پێ کــردووە، بەاڵم لە نێوەڕاســتەکانی 
ســەدەی 18ەوە ئــەو بیرۆکەیە پێشــڤەچوونی 
گرینگی هەبــوو. پێش ئــەو ڕێکەوتە زۆر کەس 



بــۆ دابین کردنــی مافی ژن تێکۆشــابوون بەاڵم 
نەگەیشــتبوونە ئەو هەڵوێســتەی کە دەبێ ژن و 

پیاو مافی بەرابەریان هەبێ. 
ئەگەر بڵێین ئەو جوواڵنەوەیە لە ســەدەی 17وە 
دەســتی پێ کردووە و لە ڕێــگای جۆراوجۆرەوە 
گەشــەی کردووە، دەتوانین بەسەر سێ شەپۆلدا 

دابەشی کەین. 

شەپۆلیبەینیساڵەکانی1700تا1940
لەو ســەردەمەدا ئیدەی فێمێنیزم کە ڕیشــەی 
لە شۆڕشــی گــەورەی فەڕانســە و ســەردەمی 
ڕۆشنبیریدایە،  دەســت بەوە کرا ئەو باسە  بێتە 
گۆڕێ کە ئینســانەکان بایــەخ و مافی دەنگدانی 
وەکوو یەکیان هەیە. لە ڕاســتیدا تێگەیشــتن لە 
جوواڵنەوەی ژنان لەو ســەردەمەوە دەســت پێ 
دەکا. جان ستوارت میل، فیلسووفێکی بەناوبانگی 
ئەو سەردەمە، بوو بە ئااڵهەڵگری سەرەتای بیری 
فێمێنیســتی. پێشــاهەنگی بیری فێمێنیستی لە 
واڵتی سویدیش نووسەرێک بوو بە نێوی »فردریکا 
برمر« کە لە سەدەی 1800 دا دەژیا. لە ئاڵمان و 
بریتانیا لە سەدەی 1800 و دەستپێکی 1900دا 
جوواڵنەوەی فێمێنیستی تین و گوڕێکی تایبەتی 
هەبوو و زۆر لەسەر مافی دەنگدانی ژنان پێداگریی 
دەکرد تا ئەو جێگایەی کەوتە نێو ئیدئۆلۆژییەکانی 

وەکوو کۆمۆنیزم و سۆسیالیزمەوە.  
ســەرەڕای خەباتێکــی درێژخایــەن زۆری 
پێ چوو تا لە نێوەڕاســتەکانی ســەدەی نۆزدەدا، 
مافــی دەنگدانی ژنان لە هێندیــک واڵتی دنیادا 
ســەرکەوتنی بەدەستهێنا. ســوید ئاخرین واڵتی 
باکــووری ئورووپا بوو کە ددانــی بەو مافەدا هێنا 
و لە ساڵی 1921 مافی دەنگدانی ژنانی یاسامەند 
کرد. ئەوە لە حاڵێکدا بوو کە فینالند لە نێو واڵتانی 
باکــووری ئورووپادا هەوەڵین واڵت بوو لە ســاڵی 

1906دا یاسای دەنگدانی ژنانی بەڕێوە بردبوو. 
ئەو مافــی دەنگدانە بەرهەمی ئەو خەباتە بوو 
کە لە  هەموو سەدەی 18 و 19 لە دنیای ڕۆژاوادا، 
هەمیشــە خۆپێشــاندان و خۆ دەرخستنی ژنان 
بەڕێوە چووە تا گەیشــتوونە ئەو سەرکەوتنەی کە 

بگەنە ئەو ئاســتەی لە یەک شوێن دەگەڵ پیاوان 
قسەی خۆیان بە مافی بەرابەرەوە بسەلمێنن. یەک 
لەو تێکۆشــەرە ناودارانەی لەو بــوارەدا لە دنیای 
ڕۆژاوادا هەوڵــی دا »ئێمیلین پانک هورســت«ە. 
ئەو ژنانەی لەو جوواڵنەوانەدا بەشدارییان کرد لە 
بریتانیا و ئامریــکا هەوڵێکی زۆریان دا بۆ ئەوەی 
بتوانن کۆمەڵگایەکی یەکســانتر دروســت کەن. 
خەباتی بێوچان و بەردەوامی ئەوان بەشــێکە لەو 
بنەمایانەی کە جوواڵنەوەی ئەوڕۆی فێمێنیستیی 
لە سەر دارێژراوە.  ئێستا هەموو واڵتانی ئورووپا ئەو 
مافەیان لە یاسای بنەرەتیی خۆیاندا گونجاندووە و 
بەڕێوەی دەبەن. ئاخرین واڵت لیختن شتاین بوو 

کە ساڵی 1984 ئەو مافەی بەیاسایی کرد. 

شەپۆلیبەینیساڵەکانی1940تا1990
پێــش شــەڕی جهانیــی هــەوەڵ، پەرەگرتنی 
پیشەســازی و بەرهەمهێنانــی بەکۆمەڵ، بۆوەی 
واڵمــدەرەوەی ویســتی بازاڕ بێ پێویســتیی بە 
هێزی کاری زیاتر هەبوو بە چەشنیک ئەو هەلەی 
ئامادەکــرد کە ژنان لە کونجــی ماڵێ بێنە دەر و 
وەکــوو هێزی کار بێنە بــازاڕەوە و وەکوو پیاوان 
بتوانــن لە کارخانە و دامــەزراوەی دەوڵەتیدا کار 
بکەن و دەوریان هەبێ و ئەوە کەلێنێکی گەورەی 
نایەکســانیی بەینی ژن و پیاوی پڕکردەوە.  بەاڵم 
شەڕی جهانیی هەوەڵ و ئەو کارکردانەی بەدوایدا 
هاتن، بۆ وێنــە داڕمانی ئابــووری، بۆ ماوەیەکی 
کاتــی جوواڵنەوەی فێمێنیســتیی لــە ڕەونەق 
خست بەاڵم لە بەینی ساڵەکانی 1950 تا 1980 
بووژانەوەیەکی بەهێزی فێمێنیستی سەری هەڵدا 
کە لەســەر ئاشکرا  کردنی بایەخی ژن و نەبوونی 
یەکســانیی بەینی ژن و پیاو و شکڵی ناشایستی  
کۆمەڵگا لەو پەیوەندییەدا دەدوا و باسی یەکسانیی 
ژن و پیاو لــە نێو بنەماڵە، شــوێنی کار، ڕادەی 
خوێندن، توندوتیژی لە نێو بنەماڵەدا و هتدی دێنا 
گوڕێ.  مارکسیزم بە کەڵکوەرگرتن لەو پرسانە لە 
شۆڕشی ئازادیخوازانەی ئەو سەردەمەدا لەسەر ئەو 
زەمینەیە  بوو بە ســەرهەڵدانێکی بااڵدەســت. لە 
ســاڵی 1960 تا 1970 جوواڵنەوەی فێمێنیستی 
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هێــز و قەوامێکی دیکەی گرت و هەنگاوەکانی بۆ 
ئازاد کردنی ژن بە هێزتر کرد.  

لە ســاڵی 1960 ڕا کە بەڕاستی دەستپێکی 
ئــەوە بوو کە ژن لە هەمــوو بوارێکدا وەکوو پیاو 
مافی یەکســانی هەبــێ،  کاتی ئــەوە هات زۆر 
پرســیاری گرینگی دیکە تاوتوێ بکرێ؛ بۆ وێنە 
یەکســانیی ئابووری و یەکســانیی کۆمەاڵیەتی. 
ژنەکان دەستیان بەوە کرد داوای مافی کارکردن 
و حەقدەســتی وەکوو پیاوان بکەن کە هەرچەند 
لەوبارەیەوە پێشکەوتن زۆربووە دیسانیش هێندێک 

جیاوازی هەر هەیە.

شەپۆلیسێهەملە1990ەوەتائێستا:
ئێســتا ئێمــە خۆمــان لە شــەپۆلی ســێهەمی 
فێمێنیزمــدا دەبینینەوە کــە زۆر پان و بەرینە و 
زۆر بابەتی تازەی هێناوەتە گۆڕێ وەکوو پێشگرتن 
بە فێمێنیزمی ســپی]1[، خەبات بۆ البردنی چینی 
جیــاوازی کۆمەاڵیەتی، دژایەتی دەگەڵ باســی 
نژادپەرەســتی، چۆنیەتیی پەیوەندیی سێکسی و 

زۆر شتی دیکە. 
واڵتــی ســوید لــە 21 ی ژانویەی ســاڵی 
2019 ەوە کابینەیەکــی فێمێنیســتی هەیە کە 
وەزارەتەکانی بەینی ژن و پیاو یەکســان دابەش 
کــردووە و لە ڕاســتیدا فێمێنیزم و یەکســانیی 
بە تــەواوی لێک گرێداوە و لــە بەرنامەی کاری 
دەوڵەتدا نووســراوە دەمانهــەوێ کۆمەڵگایەکمان 
هەبێ کە لەوێدا هەموو ئینسانەکان بایەخی وەک 
یەکیان هەبێ، مافی وەک یەکیان هەبێ، ئیمکانی 
وەک یەکیان هەبێ و ئەرکی وەک یەکیان هەبێ 
و جنســییەت بەربەســت بۆ کەس دروست نەکا. 
بۆ واڵمدانەوە بەو پرســانە، شەش خاڵی گرینگی 
دیاری کردووە کە لەو بوارەدا کاریان لەسەر دەکا:

1 دابەش کردنی یەکسانی دەسەاڵت و نفووز
یانی ژن و پیاو، ماف و ئیمکانی یەکسانیان هەبێ 
لە هەڵســووڕانی کۆمەاڵیەتی و چۆنیەتیی دابەش 
کردنی دەسەاڵت و ئیمکانات لە هەموو ئیدارات و 
دامەزراوەکانی دەوڵەتی و نێو کۆمەڵگا بە شێوەی 

یەکسان و بەرابەر.

2 یەکسانیی ئابووری
ژن و پیــاو بــۆ کاری یەکســان، حەقدەســتی 
یەکسانیان هەبێ و تواناییی بەخێو کردنی خۆیان 
و منداڵەکانیــان هەبێ و بتوانن بەرپرســی ژیانی 

خۆیان بن.
3 پەروەردەی یەکسان

مافــی وەک یەک بــۆ ژن و پیاو و کــچ و کوڕ، 
بــۆ خوێنــدن و هەڵبژاردنــی لقــی خوێندن و 
بەرنامەدانان بــۆ پێشــکەوتن و پەروەردەکردنی 

کەسایەتیی خۆیان. 
4 کار کردنی بێ حەقدەست وەکوو یەک

مەبەست کارکردنی نێو ماڵێیە کە بۆ ئەوە پارەیەک 
وەرناگیڕێ و ژن و پیاو یەکســان و پێکەوە دەبێ 
ئەو ئەرکە ڕاپەڕێنن کە چاوەدێری و گەورەکردنی 

منداڵیش دەگرێتەوە. 
5 یەکسانی لە ساغی و ساڵمەتیدا

مەبەست ئەوەیە ئیمکاناتی پێشگیری لە نەخۆشی 
و خزمەتگوزاریی چاک کردنەوەی نەخۆش و هەر 
پێداویستییەکی بۆ ژیانێکی ساڵمەت و سەرکەتوو 
الزمە، بە بێ فەرق و جیاوازی لە ئیختیاری گەورە 
و منداڵ، پیر و جحێڵ، کچ و کوڕ، ژن و پیاو، بە 
شێوەی یەکســان، بە بێ فەرق و جیاوازی بەکار 

دەهێندرێ.
6 توندوتیژیی پیاو بەرانبەر بە ژن دەبێ تەواو بێ
ئەو خاڵە زۆر شــت دەگرێتەوە و تەنیا مەبەســت 
لێــدان و کوتان نیــە، بۆ وێنە جنێو و قســەی 
ســووک، تەوس و تەشەر، فشاری ڕۆحی خستنە 
ســەر ژن، فشــاری ماڵی و کار خستنە سەر ژن، 
تەنانەت کاری سکســیش دەگــەڵ ژن کردن بە 
بێ مەیلی ژنەکە، ئەگەر ژن و مێردیش بن مەنع 

کراوە و بە تاوان دەژمێردرێ و نابێ ڕووبدات. 

ژێدەر
)1( فێمێنیزمــی ســپی : زیاتر مەســایلی ژنانی ســپی پێســتی 
کالســی نێونجیی کۆمەڵگا دەخاتە بەرچاو. هەوڵ دەدا ئەو هەنگاوە 
نێودەوڵەتییانەی بۆ دابینکردنی مافی یەکســانی دەدرێ داپۆشــێ و 
بیانشــارێتەوە. هەوڵ دەدا مافی ژنانی چینی کرێکار لە پێش چاوان 
البــا و نەدیدەیــان بگرێ. خەباتــی چینایەتیی ژنان و ئەو شــێوە 
ســەرکوت کردنەی لە واڵتانی دواکەوتوو، ژنان بەرەوڕووی دەبنەوە 

هەروەها ڕاسیزم بەهێند ناگرێ.



لە ئێپیستمە سەرەتایییەکان و لە سەرەتای مێژوو یا پیش مێژوو، ژن و 
بااڵ دەستیی ژن، باڵی بەسەر شارستانی و ئابووری و خێزاندا کیشابوو. 
تەنانەت ژن جەنگ و ئاشتیی بەرپا دەکرد و زایندە  و ژینەریش هەر 
خۆی بوو. ئەمەش لەو تێڕوانینەوە دەهات کە ژن و پیاو لە سیستەمە 

مەعریفییەکەی ئەوکات  بۆ ئاسمان هەیانبوو.

ئاسمانی بێ ڕەگەز، ئاسمانێکی ئازادە!

شەهرامڕەسووڵ
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ژن  گرفتەكانی  دەربــارەی  هەمــووان 
ئاگاداریــن.  فێمێنیــزم  كێشــەی  و 
بابەتەكانی ئەم بزووتنەوەیە فرە ڕەنگ و 
جۆراوجۆرن. خۆیان لە سیاسەت و زمان 
و پێگــە و ئازادی و  چــی و چی تردا 
دەبیننــەوە بەاڵم ئاخۆ بــە دیاریكراوی 
ئــەم كێشــەیە چییە؟ كێشــەی ژن، 
یان مێیینە، یا ئــەوەی لەم درەنگانەدا 
قەوارەی بزووتنــەوەی وەرگرت و ناوی 
لێ نرا بزووتنــەوەی فێمێنیزم، چییە؟ 
ئایا تەنها كێشــەیەك یــا دیاردەیەكی 
كۆمەاڵیەتییــە؟  ئایا گرفتەكانی ژن، لە 
نێــوان ژن و ژنە؟ لە نێوان ژن و پیاوە؟ 
یان چی؟ ئایا ئەم گرفتە لەسەر بنەمای 
جیاوازییە دەروونییەكان دروست بووە؟ 
یا گرفتەكە جیاوازییە دەروونیەكانی لە 
نێــوان ژن و پیاودا دروســت كردووە؟ 
ڕیشەی كێشــەكە دەگەڕێتەوە بۆ چی 
و بــۆ كوێ؟ ئابــووری و كار؟ بەهێزیی 
جەستەی پیاو؟ یان دڕندەییی سروشت 
بەرامبەر بــە مێیینە؟ ئــەوەی پیاو لە 
دژی ژن دەیكات، لە كوێوە هێناویەتی؟ 
هەڵكشان و داکشانەكانی پێگەی ژن لە 
ناو كۆمەڵگا لەم ســەر زەوییە لە  كوێوە 
هاتووە؟ بۆچی جارێ ســەنەمە و جارێ 
تابۆ؟ جارێ حاکمە و جارێ مەحکوم؟ 

بێگومان حاشا لەوە ناکرێت کە ئەم 
کێشەیە پێیەکی لە ناو کایەی مەعریفەی 
سۆسیۆلۆژیدایە و پێیەکی دیکەشی لە ناو 
ئێپیستمۆلۆژیا. چۆنیەتیی بیرکردنەوەت 
لە جیهان و چۆنیەتیی بیرکردنەوەشتە 
لە خۆت و لە ئەوی تریش. لەم وتارەدا 
من دەمەوێت دەســت بۆ بابەتێک ببەم 
کــە بە بڕوای من کەم تا زۆر خوێنەری 
ئێمە لــەم بارەیەوە بیری نەکردووەتەوە 
یا سەرنجی نەخستووەتە سەر، ئەویش 
پەیوەندیــی ژن بە ئاســمانەوەوە. یان 
بە واتایەکی تر، تێگەیشــتنی مرۆڤ بۆ 

ئاســمان و دواتریش ڕەنگدانەوەی ئەم 
تێگەیشــتنە بۆ ئەدای مرۆڤ لە ژیانیدا، 
لە  لــە دەروونی و  لەپەیوەندییەکانیدا، 
خەیاڵدانیــدا. خۆ کەمیش نین ئەوانەی 
لــە دژی ئەمەن. ئەوانــەی پێیان وایە 
پێچەوانەوە مرۆڤ ســتراکتەرەکانی  بە 
خۆی لە ئاسمانەوە نەهێناوەتە خوارەوە 
و خۆی و تێگەیشــتنی خۆی لەســەر 
ئەو تێڕوانینە ئاســمانیانە بونیاد نەناوە، 
بەڵکوو ئاســمانی لەسەر زەوی و لەسەر 
نەزمە دونیایییەکان ڕام کردووە.  واڵمە 
ڕاســتییەکە هەر کامێکیان بێت، هیچ 
ناگۆڕێت.  بابەتەکــە  لە دووســەرەییی 
هیچ لــەوە ناگۆڕێت کە لــە نێوان ژن 
و ئاســماندا و یاخود لە نێوان ئاســمان 
و ژنــدا، پەیوەندییەکی نەپســاوە هەیە 
و کێشــەکانی ژن و پێشــکەوتنەکانی 
لــەو  فێمێنیزمیــش،  بزووتنــەوەی 
پەیوەندییــەدا بوونیــان هەیــە و ئێمە 
هــەوڵ دەدەین چەنــد دیمەنێك یان 
چەند ئێپیســتمێکی مەعریفی لەو ڕۆڵە 
باس بکەین و بیگوازینەوە و شــرۆڤەی 

بکەین. 
بێگومان بێ ئاوڕدانەوە لە چەمکەکانی 
و  مەعریفییــەکان  ئێپیســتمە  وەك 
ئێپیستمۆلۆژیا و دابڕانی ئێپیستمۆلۆژیا، 
ســەخت دەبێت بەو باســەدا تێپەرین. 
)بەالم ئێرە شــوێنی بــاس کردنی ئەم 
چەمکانــە نییــە و هیــوادارم خوێنەر 
بتوانێت خۆی بەدوایاندا بچێت تا باشتر 
بە مەبەستی وتارەکە ئاشنا ببێت( ئەوە 
ناشــاردرێتەوە کە مێژووی ئێمە )ئێمە 
وەک کۆی زەمین نشینەکان( چەندین 
قۆناغی شارستانی و مەعریفیی لە یەکتر 
جیاوازی تێپەراندووە و چەندانی لە خۆی 
دابڕاندووە. ئایا ئەم دابڕانانە دابڕانی خێرا و 
کتوپڕ بوون یاخود ناڕاستەوخۆ و هێواش 
هێواش، سیستەمە مەعریفییەکانی ئێمە 



لە شــێوە و فۆڕمێکەوە بووە بە شێوە و 
فۆڕمێکی تر؟ ئەمە خۆی کێشەیەکە کە 
تا ئێستا مشتومڕ لە نێوان بیریارانی ئەو 
بابەتەدا هەیە، بــەاڵم هیچ نکۆڵی لەوە 
ناکرێت ئــەم دابڕانانە چ هێواش بن چ 
خێڕا، ڕوویانداوە و ئێپیستمەی جیهانی 
ئەمــڕۆی ئێمــە لەگەڵ هی هــەزاران 
ســاڵ پێش ئێســتای ئێمە جیــاوازە. 
ئەم جیاوازییە لە کــۆی کایەکانە و لە 
ژنیش  بێگومــان  ڕەهەندەکانە،  کــۆی 
وەک ســەرەکیترین دانــەی نــاو ئەو 
بەسەرداهاتووە  گۆڕانکاریی  ئێپیستمانە 
و لە شوێنێک نەوەســتاوە و بە بەرزی 
و نزمی خۆیدا ڕۆیشتووە.  فاکتەری ئەو 
دابڕانە ئێپیســتمانەش یەک و دووان و 
ســیان نین و هەر توێژەر و بیریارێك، 
کۆمەڵێ فاکتــەر دیاری دەکات، هەیانە 
ماددە، هەیانە ئایدیا، هەیانە سروشــت 
و گۆڕانکارییەکانی سروشت و هەشیانە 
لــەو باوەڕەدایە کە ئێمە ناتوانین دابڕانە 
ئێپیســتمۆلۆژییەکان دیــاری بکەین و 
لەبارەیانــەوە بدوێین! ئێمە لە بەشــی 
خۆمــان هیچ کام لە زانســتەکان و لە 
مێتافیزیکا  وەک  فەلســەفە  لقەکانــی 
و زانســت یان مــاددە و ئایدیا دیاری 
ناکەین، بەڵکوو ئاســمان وەک یەکێک 
لە ســەرەکیترین فاکتــەرەکان دیاری 
دەکەین. ئاسمانێک کە دیار نییە، ماددەیە 
یــا تەنها ئایدیایە، پێمان وایە ئاســمان 
و تێڕوانینی ئێمەی مرۆڤ بۆ ئاســمان 
ئێپیستمۆلۆژییەکانەوە  دابڕانە  بارەی  لە 
گرنگتریــن لێکەوتەیــان هەیــە و لە 
ناویشیدا لەگەڵ ئەو جۆرە پەیوەندییە و 
ئێپیستمەیە، کیشەی ژنیش گۆڕانکاریی 
بەسەرداهاتووە و دوا یا پیش کەوتووە. 

ئــەوە بۆ هەمو الیــەک ڕوونە کە لە 
ئێپیستمە سەرەتایییەکان و لە سەرەتای 
مێژوو یا پیش مێژوو، ژن و بااڵ دەستیی 

ژن، باڵی بەسەر شارســتانی و ئابووری 
و خێزاندا کیشابوو. تەنانەت ژن جەنگ 
و ئاشــتیی بەرپــا دەکــرد و زایندە  و 
ژینەریش هەر خۆی بــوو. ئەمەش لەو 
تێڕوانینــەوە دەهات کــە ژن و پیاو لە 
سیســتەمە مەعریفییەکەی ئەوکات  بۆ 
ئاســمان هەیانبوو. ئاسمانێک کە تێیدا 
چەندەها خوداوەند هەن، خوداوەندانێک 
کە ژن تێیاندا پشکی شێری بەرکەوتبوو 
و ئەو خۆی بەڕێوەبەری باران و جوانی، 
ئــاو و دەریا، با و چاندن بوو. بە خەیاڵی 
ئــەوان ئاســمان هیچ نەبــوو جگە لە 
شوێنێک بۆ ئەوەی خوداوەندە خانمەکان 
تێیدا بدرەوشــێنەوە و دەســت بە سەر 
دونیاد بگرن! هەر لەمەشــەوەیە دەبینی 
خوداوەندی دایک، وەک یەکەمین سەنەم 
لەســەر زەمین، وەک نوێنەری ئاسمان 
دەســت دەگرێت بەســەر هەموواندا و 
هەمووان لەبەر دەمی ملکەچن و داوا و 
پاڕانەوە و نزای هەمووان، هەر بۆ دایک 

و بۆ ژن خۆی بوو! 
ئەی چی بوو ئیتر ئەم سەنەمە شکا؟ 
ئیتر ئەم بتە ئاوا بوو؟ بێگومان دابڕانێکی 
ئێپیســتمی بەسەر تێگەیشتنی ئێمە بۆ 
ئاســماندا دێت. ئیتر ئاسمان شوێنێك 
نامێنێت بۆ بااڵدەســتیی ژن. لە دوای 
ئەوەی ئایینە یەکتاپەرەستەکان دەست 
بەسەر تێڕوانینی ئێمە بۆ ئاسماندا دەگرن 
و ئیتر ئاســمان دەبێت بە نیشــتیمانی 
تاکــە خودایــەک کــە کــەس نازانێ 
ڕەگەزی چییە و ســەرجەم باڵوێزەکانی 
لەم ســەر زمینە پیــاو و نێرینەن. خۆ  
ئەگەر خــودا  ڕەگەزیشــی هەبێت بە 
دڵنیایییەوە مێیینە نییە! خودایەک کە 
چی نوێنەری هەیە، چی نێردراوی هەیە، 
هەر یەکێک کە پەیوەندیی لەگەڵ هەیە 
و لــە الی ئەوەوە دێت و دەچێت، نێرە. 
نێرینەکانی  بە دروستکراوە  ئاسمانەکان 
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ئەو داپۆشــراون. خودایەک کە یەکەم 
مێیینــە لە یەکــەم نێرینە دروســت 
دەکات، ئیتر ئەو ئاســمانە نامێنێت کە 
ژن تێیدا بااڵدەســت بوو و ئاسمان لە 
ژێر دەستی ژن دەردەهێندرێت و دوای 
ئەمەش زەمیــن! ئیتــر ژن دەبێت بە 
تەکنەلۆژیایەک، بە کەرەســتەیەک، بە 
کەلوپەلێک کە بۆ ســایە و پێویســتیی 
پیاو هەیە و لــەو پێناوەدا، ژن ئابووری 
و سیاســەت و ئیدارە و  چی و چی لێ 
وەردەگیرێتەوە و جگە لە کێڵگەیەک کە 
لە الیەن پیــاوەوە خاوەنداری دەکرێت، 

هیچی تری لێ نامێنێتەوە!
ئەم ئێپیســتمەیە، ئەم بااڵدەستیی 
پیاوە، بــەردەوام دەبێــت. دووبارە ئەم 
ئاســمانە دەڕوخێت و ئاســمانێکی تر 
جێگەی دەگرێتەوە. بەاڵم ئاسمانێک کە 
چۆڵە و ئیتر بۆشــایییە. ئاسمانێک کە 
نە نێر نە مێ، نە خودا نە نێردراوەکانی 
خودای لێ نییە. ئیتر ئەو ئاســمانە، لە 
بۆشــایییەکی گەورە زیاتــر، هیچی تر 
نییە. ئەم مەعریفەیە لەســەر زانســت 
هەڵدەچنرێت و ئیتر دابڕانێک لە  خۆی 
و ئێپیســتمەکانی پێش خۆی دروست 
لە  ئیتر  ئێپیســتمەیەک کــە  دەکات. 
بەرانبەریــدا ژن و پیــاو دەبێت وەک 
یەکتــری بن. ئێپیســتمەیەک تێدا نە 
پیاو ســەنتەرە و نە ژن، نە زەوی و نە 
ئاسمان. ئیتر ئاسمان وەک سەنتەرێک 
نامێنێتەوە، ئیتر زەوی و خۆر سەنتەری 
هیچ شــتێک نین. ئەی بۆ پیاو سەنتەر 

بێت و ژنیش مانگی بێت؟
ئەم تێڕوانینە بۆ ئاسمان تێڕوانینێکی 
نوێیــە و لەوێــوە دووبــارە ژن ئــازاد 
دەبێتــەوە و ئەمیش لــە دوای پیاو بە 
دوو ســاڵ گەشــت دەکات بۆ ئاسمان. 
بۆ نیشــتمانەکەی خۆی و لەوێوە ئیتر 
لە دونیادا کێشەکانی ژن  دەتەقنەوە و 

بزووتنەوەکانی فێمێنیزم لە سەرانسەری 
دونیادا داوای مافەکانی ژن دەکەن و لە 
پێناویدا دەجەنگن و ڕۆژ بە ڕۆژ دەسەاڵتی 
پیاو دێننە خوارەوە و هی خۆیان دەبەنە 
پێشەوە. ئیتر دەردەکەوێت کە کێشەی 
نەبووە،  ژن بەتەنهــا لەگــەڵ پیــاودا 
لەگــەڵ کاردا نەبــووە، لەگەڵ بەهیزی 
و الوازیــدا نەبووە، بەڵکوو بابەتەکە لەوە 
ئاڵۆزترە و تەنانەت ژن خۆشــی لە گەڵ 
ژن کێشــەی هەیــە و هەبــووە. لە ناو 
ئێپیستمە یەک لە دوای یەکەکانی تردا، 
ژن خۆشی باوەڕی بەو چیرۆکانە کردبوو 
و دەســتبەرداری ئەو ئاسمانە بووبوو و 
لێشــی بێ هیوا بووبوو. تا ئەوەی ئیتر 
خۆی چــوو دڵنیابۆوە لەوەی ئاســمان 
بە تەنها هــی پیاوەکان نییــە، بەڵکوو 
هی کەس نییە، تەنانەت ژن ئێســتاش 
لەگــەڵ ئەو ژنانەدا کێشــەی هەیە کە 
باوەڕیان بە بێالیەنیی ئاسمان نەکردووە. 
بێگومان ئەم تێڕوانین و پارادایمانە، ئەم 
ئێپیستمە و سەردەمانە، بێ کاریگەرییە 
دەروونــی و کۆمەاڵیەتییــەکان نابــن، 
بەاڵم بە بڕوای ئێمە ئەمە ســەرچاوەی 
کێشــەکان نین، بەڵکــوو لێکەوتەکانی 
ئێپیســتمە و تێڕوانینەکان بۆ ئاسمانن 
کە ژن لە زاتێکی ســەنەمەوە دەگۆڕن 
بۆ تابۆیەک و هەر ئەوەشــە ئیتر ژن لە 
دەست پیرۆزی و نەفرەت دەردەهێنێت 
و ئــازادی دەکات و شــەڕ بــۆ ئازادیی 
خۆی دەکات. بەاڵم شــەڕێک کە ئیتر 
ئاســمانێک لەو نێوەندەدا لە ئارادا نییە. 
شــەڕێک کە ئیتر بووە بە شــەڕی ئەو 
دیــدە نەریتییانەی بۆ ئاســمان هەن. 
شەڕێک لە دژی ئەو پێگەیەی کە ئێستا 
پیاو هەیەتی و نایهەویت وا بە ئاســانی 
دەستبەرداری بێت. شەڕێک کە ئاسمان 
یەکالیی نەکاتەوە، شەڕێکی دوور و درێژ 
دەبێت؛  شەڕێکی یەکالکەرەوە نابێت !



فێمێنیسم یا ناسیۆنالیزم: 
دژایەتی، هەڤڕایی یا دەستەوایی 

سندووسئەفشین،ئاویەرشێخی

پەرژانە سەر گەنگەشەکانی بەردەم ڕەوتی فێمێنیسم و چاالکی و خەبات بۆ مافە ڕەواکانی 
ژنان لە شوێنگەلێک کە هێشتا لەگەڵ ڕەوتی ناسیۆنالیزم و ئازادیی نەتەوە بەرەوڕوون و 
زۆربەی هەوڵەکانیان لە بازنەی چارەسەرکردنی پرسە نەتەوەیییەکاندایە و هەروەها پەرژانە 
سەر بابەتێکی وەک لەسەربوونی ئاستی یەکێکیان لەوی تر و لەم نێوانەدا دۆخی ژنی کورد 
و هەروەها هەڵسوکەوت و چۆنییەتیی ڕووبەرووبوونەوەی هێز و الیەنە سیاسییە کوردییەکان 
لەگەڵ پرس و پێگەی ژنان، تەوەرە سەرەکییەکانی ئەم بابەتەی بەردەستتان لە خۆدەگرێت. 
هەروەها هەوڵ دراوە بە ئاوڕدانەوەیەک لە ڕابردوو و ئێستای ئەم پرسە، شێوەکانی کەڵک 

وەرگرتنی ئەم بزووتنەوانە لە ژنان و گۆڕینی دونیای پەنگخواردوو و نەناسراویان بۆ جیهانێکی 
کردەکی و نەناسراوتربخرێتە ڕوو و واتایەکی تر و یان لە بنەڕەتدا نیشاندانی رێگەیەکی نوێ بە 

مەبەستی خستنەڕووی پێناسەیەکی نوێ لە »ژنی نوێی کوردی« بدۆزرێتەوە.
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»خەبات بۆ ئەوەی ژن مافی خۆی 
وەربگرێت جودا نییە لە خەباتی میللەتەکەمان 
بۆ دێموکراسی و ئازادی. لە هەر جێگایەک 
دێموکراسی زیاتر پێشکەوتووە و میللەتان 
مافی خۆیان وەرگرتووە ژنانیش ئازادیی 
زیاتریان دەست کەوتووە. ئەو سێ خەباتە 
وەک یەکە، بەاڵم نایشارمەوە و دەمەوێ 
بۆ تاریخی بڵێم، کە خەبات بۆ مافی ژنان 
تەنانەت لە وەرگرتنی خودموختاریش 
درێژترە«. 
»دوکتور قاسملوو«

ســەرەتا بە پێویستی دەزانین بە مەبەستی 
چوونە نــاو بابەتــی دیاریکــراو، ئامانجی 
نووســینی ئەم بابەتە بە پێناســەگەلێکی 
ئامادە و کورت لە دوو دەســتەواژە دەست 
پێ بکەین کە دەمانهەوێــت بە پەیوەندیی 

نێوانیان بگەین.

ناسیۆنالیزم
بە ســەرنجدان بــەوەی کە ســەرچاوەی 
وشــەی ناســیۆنالیزم بــۆ زمانــی التین 
دەگەڕێتــەوە و پاشــان هاتووەتە ناو زمانە 
مۆدێڕنەکانــی ئێســتای ئەوروپــا، دەبێت 
ســەرەتا ڕەگ و چوارچێوەی بەکارهێنانی 
ئەم وشەیە بدۆزینەوە و ئەو گۆڕانکارییانەی 
کە بە درێژاییی مێژوو و لە ئەنجامی چەند 
کەتــوار و ڕووداوی مێژوویی بە ســەریدا 
هاتووە بخەینە بەرباس، هەتاکوو مەبەستی 
سەرەکیی بابەتەکە و چوارچێوە فراوانەکەی 

ڕوون ببێتەوە. 
لــە ســەدەی دوازدەی زایینیدا، نزیک 
لە ســاڵەکانی 1160 دەستەواژەی ناسیۆن 
)nation( سەرچاوەگرتوو لە وشەی ناتوس 
)natus(ی یۆنانــی بــە واتای شــوێنی لە 
ناوچەیەکــی دیاریکراوی  دایکبوون یــان 
ســەرەتای  لە  بەکارهێنــراوە.  »قەومــی« 
دەستپێکی سەدەی شازدەیەمیشدا  لەم ناوە 

هاوەڵناوی »ناسیۆنالیزم« دروست کرا.
لە کاتی هەڵگیرسانی شۆڕشی گەورەی 
لــە  یەکێــک  فەڕەنســە)1795-1789( 
نوێنەران پێشنیاری ئەم ناوەی بۆ کۆمەڵێک 
لە نوێنەرانی خەڵک یا خود »چینی  سێهەم« 
Assembee nationale کــرد. ڕۆژنامــەی 
 Ami du people خەڵــک«  »هاوڕێــی 
بــە بەڕێوبەرایەتیــی »مارا« شۆڕشــگێڕی 
بەناوبانگ و نوێنەری پەرلەمان، هاوەڵکاری 
ناسیۆنالیزمی بە مەبەستی دەوڵەتی کردن 
بەکارهێناوە. دواتر لە کۆتایییەکانی سەدەی 
هەژدەیەم ناوی چاوگی هاوەڵکاری ناوبراو، 
بە شــێوەی »نەتەوەیی یــا دەوڵەتیکردن« 
بەکارهێنرا. هەر لەو سااڵنەدا دەستەواژەی 
ناســیۆنالیزم لەالیەن فەڕانســەوییەکانەوە 
کــە گومان دەکرێت لە زمانــی ئینگلیزی 
وەریانگرتبێت، بە شــێوەیەکی گشــتی لە 
ئەوینداری  یــان  »نەتەوەپەروەری  جێگای 
نەتەوەبــوون« بــەکار هێنرا. ئــەم گۆڕانە 
هیوابەخشە. بەو واتایەی ئەوانەی کە خۆیان 
بــە نەتەوەپــەروەر )patriote(  ناو دەبرد، 
لــە پێناو خۆشەویســتییان بۆ خاکەکەیان 
ستایشی کەسانێکی شۆڕشگێڕ یان هەمان 
»گەل«یان کرد و ئەوانیان خســتە ســەر 
دەســەاڵت و لەسەر کورســیی حکومڕانی 
گشــتی  بەشــێوەیەکی  دایاننیشــاندن، 
 )nationalism( دەتوانین بڵێین ناسیۆنالیزم
جۆرێــک ئاگاییی کۆمەڵــە، واتە ئاگایی لە 
هەمبــەر خاوەندارێتیــی گــەل، کە وەک 
»ئاگاییی نەتەوە«ییش ناو دەبرێت. ئاگاییی 
نەتەوەیــی، زۆربــەی کات دەبێتــە هۆی 
پێکهاتنی هەســتگەلێکی وەک وەفاداری، 
خۆشەویســتی و هۆگربوونــی مــرۆڤ  بە 
چوارچێوەگەلی پێکهێنەری نەتەوە ) نەژاد، 
زمان، نەریت و کلتوور، ئەرزشە کۆمەاڵیەتیی 
و ئەخالقییەکان و بەشــێوەیەکی گشــتی 
فەرهەنــگ( هەندێکجاریش زێدەڕۆیی لەم 
هەستەدا دەکرێت و دەبێتە هۆی سازبوونی 



بــڕوای زاڵ بوونــی نەتەوەیەک بەســەر 
نەتەوەیەکی تردا.]1[

فێمێنیسم
فێمێنیســم هەوڵ و خەباتێکــی بێوچانە 
لە ڕێگای گەیشــتن بە هاوســانیی نێوان 
ژن و پیــاو و بنبڕکردنــی چەوســاندنەوە 
ڕەگەزییــەکان. ڕوونــە کە ئەم پێناســە 
گشتیی و بە رواڵەت سانایە، لەگەڵ هەموو 
الیەنە جۆاروجۆرەکانی ژیانی تاک و کۆمەڵ 
و هەروەهــا زۆر و کــەم لەگــەڵ هەموو 
پەیوەندی  کۆمەاڵیەتی،  ژیانــی  بوارەکانی 
چێ دەکات. لە ڕاستیدا وشەی فێمێنیست 
لە الیەکەوە مامەڵە لەگەڵ فەلسەفە، ماف، 
فەرهەنگ، دابونەریت، خوڵقیات و کولتوور، 
بیری تاک و کۆمەڵ و لە الیەکی تریشەوە 
مامەڵە لەگەڵ سیاسەت و ئابووری و هتد... 

دا دەکات. 
 ئــەم جوواڵنەوەیــە، لەگــەڵ هــەر 
کۆمەڵێک  هەڵیهێنــاوە،  کــە  هەنگاوێکی 
دژایەتیــی  و  دژواری  و  کەندوکۆســپ 
جۆراوجۆر و بەردەوامی توندی هەندێک لە 
نەریت و عادەتەکان، ڕووبەرووی دەبوونەوە. 
لەگەڵ هەموو هەوڵ و تێکۆشانی بەردەوامی 
جوواڵنەوەی فێمێنیســتی بۆ گەیشتن بە 
مافی یەکســانی و پێکهێنانی گۆڕانکاریی 
یاســایی لەم بوارەدا، دژوارترین ئاستەنگ 
لە بەرەدەمیدا، ڕووبەڕووبوونە و پێکهێنانی 
گۆڕانــکاری لە بیر و نەریتــە دواکەوتوو و 

کۆنەکاندا بووە.]2[
هــەروا کە کریس بیســلی لە یەکێک 
لە کتێبەکانی خۆیدا بــە ناوی »چییەتیی 
فێمێنیســم  دەڵێــت؛  فێمێنیســم« 
دەستەواژەیەکی پڕ دەردەسەرە، ئەو کەلێنە 
گەورەیــەی کە تێیــدا هەیە لــە ئاکامی 
زانیاریی ســنووردار یاخــود هەڵەگەلێکی 
بەرچاوتەنگانــەوە نییــە. فێمێنیســم لەو 
پێداگرییــەوە  بــە  کــە  دەســتەواژانەیە 

بــەر  دەخاتــە  ســاناکان  ڕوونکردنــەوە 
پرســیار. هەروەها ئاڵۆزی و فرەجۆر بوونی 
فێمێنیســم، بەربەســتێک لەبــەردەم ئەو 
کەسانەدا ساز دەکات کە خولیای فێربوون و 
تێگەیشتنێکی پێملکەرانەیان لە فێمێنیسم 
هەیە. ئەم پێکهاتە سەرنجڕاکێش و بەهێزە، 
لە بنەڕەتدا لە چوارچێوەی پێناســەیەکی 
کورت و ســانادا کورت ناکرێتەوە، بەڵکوو 
بــە شــێوەیەکی بــەردەوام بۆ بەشــێکی 
ســەلمێندراوی دیسکۆرســی کۆمەاڵیەتی 
و سیاســیی باو دەگۆڕدرێت؛ تەنانەت ئەو 
کاتانەش کە لە گۆشەنیگای جیاوازەوە لێی 

ڕابمێنین.
بە شــێوەیەکی گشــتی فێمێنیســم 
بەتەواوی کێشە و گرفتەکانی کە هەیەتی، 
یــەک ئامانجی ســاکار و ڕوونــی هەیە، 
ئەویــش کۆتایــی هێنانە بە سیســتەمی 
فێمێنیســمیش  تیۆریی  پیاوســەروەری. 
ئامانجێکی گشتگیرتری هەیە کە پێکهاتووە 
لە ناسین، شیکردنەوە و بە پرسیار کێشانی 
دەسەاڵت و سیستەمی پیاوسەروەری، کە 
لە کۆتاییهێنان بەو دەســەاڵتەدا، کاریگەر 
و یارمەتیــدەرە. دەوترێــت، لــە ویالیەتە 
یەکگرتووەکانــی ئامریکا هۆگریی ژنان بە 
جوواڵنــەوە فێمینســتییەکان بە هەمان 
ئەنــدازە شــیاوی ڕێزە کــە هۆگریت بە 
هــەرکام لە حیزبە سیاســییەکانی واڵتی 
ئامریــکا هەبێت. بەپێــی لێکۆڵینەوەیەک 
کــە لــە ســاڵی 1989 کــراوە و تێیدا 
بیروبۆچوونــی هەمــوو خەڵکــی ئامریکا 
وەرگیراوە، دەردەکەوێت بە نزیکەی یەک 
لەسەر سێی ژنان لە واڵمی پرسیاری »ئایا 
خۆتان بە فێمینیســت دەزانن؟« وەاڵمی 
»بەڵێیــان« داوەتەوە و تەنیا کەمێک زۆرتر 
لەم ڕێژەیە وەاڵمی پۆزەتیڤیان بەرامبەر بە 
پرســیارەکانی »ئایا خۆتان بە کۆماریخواز 
دەزانــن؟« و »ئایا خۆتان بــە دێموکرات 

دەزانن؟« داوەتەوە.]3[
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بزووتنەوەیژنانیکورد
 باس کــردن لەبارەی ســیمای جیاواز و 
کەلێنی بزووتنەوەکانی ژنانی کورد لەگەڵ 
جوواڵنەوەکانــی ژنــان لە سەرتاســەری 
جیهانــدا، بابەتــی ســەرەکی و دەروازەی 
چوونــە نــاو ئــەم بابەتەیــە، چونکە ئەم 
و  بزووتنەوە  ژێرکۆمەڵــەی  جوواڵنەوەیــە 
جوواڵنەوەی نەتــەوەی بێ دەوڵەت یاخود 
کەمینەی ژێر دەسەاڵتداری زۆرینەیە. بەم 
هۆیەشــەوە الیەنی تایبەت بە خۆی هەیە. 
هەرچەندە هەروەک دلوز دەڵێت »کەمینە« 
بوون بە واتای »ئەنــدام بوون لە گروپێک 
کــە ئەندامــی کەمتــری هەبێــت نییە«. 
بەڵکوو کەمینە بوون دەتوانێت لە شــێوەی 
گروپێکــدا بێت کــە ئەندامەکانی لەالیەن 
کەسانێکی ترەوە بچەوسێنرێنەوە. بەم پێیە 
ژن دەتوانێت نموونەیەکی دیار و بەرچاوی 
»کەمینەیەکی سیاســی« بێت. هەر بەپێی 
هەمان بنەما، هەمــوو ژنان کە هەرچەندە 
دەکرێت  لــە ڕووی هەژمارەوە ژمارەیان لە 
پیــاوان زێدەتر بێت، بەاڵم بە هۆی ئەوەوە 
کە مافێکی نزمتر و ناهاوسانیان لە بەرانبەر 
پیاودا هەیە بە بەشــێک لــە کەمینە بێنە 

ئەژمار. 
بزووتنەوەکانــی ژنانی کــورد، بەهۆی 
گرێدراوییان بە چەند گروپێکی کەمینەیی 
)زمانــی،  نەتەوەیــی، دینــی، ڕەگــەزی 
بەخۆیانیان  تایبــەت  تایبتەمەندیــی  و...( 
هەیــە. هــەروەک پێشــتر باســمان کرد 
جوواڵنەوەیەکە لە ژێر سێبەری جوواڵنەوەی 
نەتەوەیەکی بێ دەوڵەتدا. شــیاوی ئاماژەیە 
کە هەبوونی دەوڵەت بە واتای تەواو بوونی 
جوواڵنەوەکانــی ژنان نایــەت. هەر وەک 
چــۆن زۆربــەی دەوڵەتانی جیهــان ڕۆڵی 
پاســەوانی نیزامی پیاوسەروەری دەبینن و 
یاساگەلێک لە ئاراستەی هەاڵواردنی ژنان و 
چەوساندنەوەیان پەسەند دەکەن و دەیخەنە 
بواری جێبەجێکردنەوە. چەند نموونەیەکی 

کەمی دەوڵەتان لە جیهاندا هەن کە ڕۆڵی 
کاریگەر و بەرچاویان لە بواری چاکســازی 
و گەیشتن بە مافی یەکسانیی ژنان داوە و 
بە شێوەی یاسایی لە پالنی کاری خۆیاندا 
و لە دەســتووری واڵتەکەیاندا گرینگییان 
بــەم پرســە داوە و یاســای گونجاویان بۆ 
پەسەند کردووە. )نموونە: یاساکانی واڵتانی 

پێشکەوتووی سکاندیناوی(
 جیاوازییەکی ســەرەکی کە لە نێوان 
بزووتنەوەکانــی ژنــان لە کوردســتان و 
جوواڵنەوەکانی ژنانی دراوســێ و تەنانەت 
واڵتانــی ڕۆژئاویی هەیــە، ئەوەیە کە لەو 
واڵتانە، کێشەی ناسیۆنالیزم چارەسەرکراوە 
و ســەرکەوتووبوونە کە ئەوە خۆی بەشێکە 

لە »دیموکراسییەتی ڕۆژئاوایی«.
 لــە کۆتایییەکانی ســەدەی هەژدەدا 
دەســەاڵتی  ڕۆژئاوایــی  ناســیۆنالیزمی 
حکومەتی گرتە دەست و گەل، دەوڵەت-
نەتەوەی خۆی ســازکرد. هەتا  پێش  ئەم 
مێــژووە ژنــان لە هیچ شــوێنێکدا وەک 
»هاوواڵتــی«ی دەرەجە یــەک بە ئەژمار 
بــەاڵم پێکهاتنــی دەوڵەت  نەدەهاتــن. 
نەبووە هــۆی ئەوەی کە ژنان یەکســەر 
مافــی هاوواڵتیبوونی خۆیــان وەربگرن. 
بەڵکو پێویســتی بە یەک سەدە خەباتی 
فێمینیســتی هەبوو. دوای ئەو خەبات و 
تێکۆشــانانە، ژنان توانیان چەند مافێکی 
ســەرەتایی وەک مافی دەنگدان بەدەست 
بێنن و وەک هاوواڵتییەکی دەرەجە یەک 
بێنــە ئەژمــار. ژنان لە ڕێگــەی خەباتی 
سیاسیی ڕێکخراو و ڕووبەڕوو بوونەوەیەکی 
سیستماتیکی بەرفراوان و تیۆریک لەگەڵ 
نیزامی پیاوســەروەری و ناســیۆنالیزمی 
پیاوسەروەر، توانیویانە یەکسانیی یاسایی لە 
زۆرێک لە واڵتانی دێموکراتیکی ڕۆژئاوادا 
بەدەســت بێنن. لە واڵتانی درواسێشــدا 
دەبینیــن هێشــتا ناکۆکــی لــە نێوان 
ناســیۆنالیزم و فێمێنیسمدا بوونی هەیە. 



ناســیۆنالیزمی تورک، عەرەب  و فارسیش 
کە لــە دوای جەنگی جیهانیی یەکەمەوە 
دەسەاڵتیان گرتووەتە دەست، هیچ کاتێک 
بەرابەری و یەکسانیی نێوان ژن و پیاویان 
نەخســتووەتە ناو دەســتوور و بەرنامەی 
کاریانەوە و بەشــێوەی ئاشــکرا و نهێنی، 
ناهەماهەنگــی و دژایەتی و ناکۆکییەکانی 
خۆیان لەگەڵ مافی یەکسانیی نێوان ژن 
و پیاو و فێمێنیســمیان، بەشــێوەیەکی 
گشتی نیشــان داوە. پێشینەی ئەوانیش 
لە هەڵســوکەوت لەگەڵ پرسی بەرابەری 
و یەکسانی و پەیوەندیی نێوان دوو ڕەگەز 
بە هیچ شــێوەیەک باشــتر لە هاوشــانە 
ڕۆژئاوایییەکانیــان نییە. ئەوەیکە مێژووی 
ناســیۆنالیزمی کــورد و ئامانجەکەی بە 
ئێمەی نیشان دەدات، ئەمەیە کە ئامانجی 
بزووتنــەوەی نەتەوەییی کوردســتانیش، 
ئەگەرچی ئاوڕی لە پرســی ژن داوەتەوە، 
دەیبینیــن  ئێســتا  ئەوەیکــە  بــەاڵم 
وەک  و  زۆرە  یەکجــار  کەموکووڕیــی 
پێویست نەیتوانیوە پرۆبلماتیزەی بکاتەوە. 
لــە ڕاســتیدا ناســیۆنالیزمی کوردییش 
نەیتوانیوە لە ئاراستەکانی ناسیۆنالیزم کە 
لە ڕۆژاوا دەســتی پێ کردبــوو البدات و 
خۆماڵی تر)واقیعگەراتر(  و  نوێ  شــێوازی 

بەرهەم بهێنێت.

ژنیکــوردلەنێــوانجوواڵنەوەی
جوواڵنەوەی و نەتەوەیــی ڕزگاریی

فێمینیستیدا
ئێســتا بە  پێویســتی دەزانیــن بپەرژێینە 
ســەر پەیوەندیــی ژنــی کــورد لەگەڵ 
جوواڵنەوەی ڕزگاریی نەتەوەیی و هەروەها 
ئامانجیان  کە  فێمینیستییەکان  جوواڵنەوە 
بەدەسهێنانی مافی یەکسانی و لەنێوبردنی 

کڵیشە باوە ڕەگەزییەکانە.
ســەرەڕای ئــەوەی کــە کــوردەکان 
گەورەتریــن نەتــەوەی بــێ  دەوڵەتن لە 

جیهانــدا، بــەاڵم مێژووییەکــی درێــژی 
حوکمڕانی لەسەر نیشتمانی خۆیانیان هەیە. 
لە سەدەی بیستەمدا دامەزراندنی دەوڵەت، 
پاڵنــەر و ئامانجــی زۆربەی هــەرە زۆری 
جوواڵنــەوەی ناسیۆنالیســتیی کوردەکان 
بــوو. کوردانی رۆژهەاڵتی کوردســتان لە 
ســاڵی 1946، کۆماری کوردســتانیان کە 
جیاوازییەکــی بنەڕەتیی لەگــەڵ دەوڵەتە 
پێش مۆدێرنەکانی خۆیدا هەبوو بە ڕێبەڕیی 
پێشەوا قازی محەممەد، دامەزراند. کۆماری 
کوردســتان کە تەنیا یازدە مانگ تەمەنی 
هەبوو، لەم ماوە کەمەدا چەندین هەوڵی لە 
ئاراستەی بەشداریکردنی ژنان لە چاالکییە 

کۆمەاڵیەتییەکاندا داوە.
ســەرۆک کۆمــاری کوردســتان بــە 
ئاشــکرا خوازیاری بەشداریی ژنان لە بیاڤە 
جیاوازەکانــی کۆمەڵــگادا بــوو. ژنانی بۆ 
بەشداریکردن لە چاالکییە کۆمەاڵیەتییەکان 
هان دەدا. هەرچەندە ئازادیی ژنان و مافی 
یەکســان لە دەســتووری کاری کۆماری 
هاوکاتیش  بــەاڵم  هەبــوو.   کوردســتاندا 
دەبینین کە بەدەستەوە گرتنی چارەنووسی 
نەتەوە، سیاســەتێکی پیاوانــە بووە و ژنان 
وەک چاالکانی بزووتنــەوەی ژنان، یاخود 
کادر و چاالکــی حیزبی یا ڕێبەری لە ماڵ 
نەهاتبوونە دەر و تێکەڵی خەبات نەبووبوون 
بەڵکوو بۆ پشــتیوانی لــە کار و ئامانجێکی 
نەتەوەیــی بوو. ژنان ئەرکیــان ئەوە بوو لە 
یارمەتیی  ناسیۆنالیســتییەکاندا  ئامانجــە 
پیاوان بدەن. لەو سەردەمەدا ڕێکخراوێکی 
ژنان بە ناوی »یەکیەتیی ژنانی کوردستان« 
دادەمەزرێت. ئــەم ڕێکخراوەیە لقێک بووە 
لە حیزبی دێموکراتی کوردســتان و بەڵگە 
مێژویییــەکان ئــەوە نیشــان دەدەن کە 
ئەندامانی ئەم ڕێکخراوەیە هیچ ئاگایییەکی 
فێمینیســتییان نەبــووە و کەڵکەڵەکانیان 
گەیشتن بە بناغە سەرەتاییەکانی بەرابەری 

و یەکسانیی ڕەگەزی نەبووە. 
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ئــەم ڕێکخراوەیــەی ژنان، بــە هیچ 
شێوەیەک لە ئەنجامی بیرێکی فێمینیستیدا 
بەڵکوو لەالیــەن حیزبێکی  دانەمەزرابــوو 
سیاســییەوە دامەزرا، کە پیاوان ڕێبەرییان 
دەکرد و ڕووی ســەرەکییان پێک دەهێنا. 
تەنانەت کادرەکانی ڕێکخراوی ژنان، بەناوی 
هاوســەرەکانییانەوە دەناســران، بــە پێی 
بەڵگەگەلێک کە لە ڕۆژنامەی کوردســتاندا 
هەیــە، ژنانــی ئەندامی ئــەو ڕێکخراوەیە، 
نە تەنیــا ئاگاییی فێمینیســتییان نەبووە 
بەڵکو خۆشــیان بەجۆرێک لــە جۆرەکان 
لــە قســە و وتارەکانیاندا پشــتگیریان لە 
نیزامــی پیاوســەروەری و چەوســاندنەوە 
خوێندەوار،  ژنانــی  کردووە.  ڕەگەزییەکان 
باوەڕیــان بــە خوێندەوارکردنــی ژنان و 
پیاواندا هەبوو،  بەرابەریی فەرمی لەگــەڵ 
بەاڵم تەنانــەت ئەوانیش بە شــێوەیەکی 
شێلگیرانە، سیستەمی ئەوکات و جیاوازی 
و نابەرابەرییەکانی نێــوان دوو ڕەگەزییان 
نەدەخستە ژێر پرسیار. ڕادیکاڵترین ڕەخنە 
لەالیەن کوبرا عەزیمییەوە گیرا، کە ئەویش 
لەگەڵ ناڕەزایەتیی ژناندا بەرەوڕوو بوویەوە. 
ئەم نووســینەی خوارەوە وتــەی یەکێک 
لە مامۆســتایانە کە بۆ ژنان قســە دەکات، 
بــە وردە تێڕامانێک لە قووڵیــی نائاگاییی 

فێمینیستی دەگەین:
ئــەوەی  پێــش  ڕۆژێــک  »هەمــوو 
هاوســەرەکانتان بڕوات بۆ بازاڕ دەبێت لێی  
بپرســن، »کە ئایا فەرمایشــتێکیان نییە؟« 
ژنی بــاش و جێگای باوەڕ تاجی ســەری 
هاوســەرەکەیەتی. ئەگەر هاوســەرەکەتان 
نییە،  بــەدڵ  ئێــوەی  هەڵســووکەوتێکی 
ئێوەش نابێت بەدڵتان بێت و دەبێت واز لەو 
هەڵســووکەوتە بێنن. باسی هیچ پیاوێکی 
غەریبە بە باشە نەکەن، دەنا هاوسەرەکانتان 

لێتان بەشک دەکەون.
تەنانــەن ئەگــەر زۆر ناڕەحەتیش بن، 
دەبێت کاتێک هاوســەرەکەتان دەگەڕێتە 

ماڵەوە ڕووتان خۆش بێت.« 
لە حەز و ئارەزووەکانی هاوسەرەکەتان 
تێبگەن و بەوپێیە هەڵســوکەوت و ڕەفتار 

بکەن.«]4[
 ئەڵبــەت ئەم ڕێکخراوەیــە، یەکەمین 
ڕێکخــراوی ژنانــی کــورد نەبــوو، بەڵکو 
یەکەمیــن ڕێکخــراو لــە ســاڵی 1919 
لەالیــەن ئەندامانی ئێلیتە ناسیۆنالیســتە 
دوورخراوەکان لە ئەستەمبوڵ دامەزرا. دواتر 
لە ساڵی 1920دا لە سەردەمی حکوومەتی 
خودموختاری شــێخ مەحمووددا، یەکێک 
لە ئەندامانی ئاریستۆکراسی خاوەن موڵک 
بەنــاوی »حەفســە خانــم«، ڕێکخراوێکی 
تایبەت بە ژنانی دامەزراند. ئەڵبەت لە کار و 
چاالکییەکانی حەفسە خانمیش نیشانەیەک 
لە وشــیاریی فێمینیستی نابینرێت و تەنیا 
بــۆ یارمەتــی و پشــتیوانیکردنی ئامانجی 

نەتەوەیی بووە.

بەرایەتیدانیناســیۆنالیزمبەســەر
فێمینیستلەکوردستاندا

زۆربەی حیزب و و سیاسییەکانی کورد)جگە 
لە چەند نموونەیەک وەک پێشــەوا قازی 
محەممــەد و د.عەبدولڕەحمان قاســملوو 
کە ئاماژەمان پێ کردن( چ بە شــێوەیەکی 
فەرمــی یاخــود نافەرمی لە باســکردنی 
چەوســانەوە ڕەگەزییەکاندا پاســاوی ئەوە 
دەهێننــەوە، کە مەســەلەی نەتەوەیی لە 
بەرایەتیی باســی فێمینیســتییە، یان بە 
دەربڕینێکی تر باس لەوە دەکەن لە هەوڵی 
ئەوەدان کە زەمینەیەکی گونجاو و لەبار بۆ 
جێگیرکردنی بەرابەریی ڕەگەزی بخوڵقێنن. 
ئەمەش ئەو ڕاستییە دەخاتە بەردەستمان، 
قووڵی  مێژووییەکی  پیاوســەروەری،  کــە 
هەیە و هەمــوو الیەنەکانــی گرتووەتەوە؛ 
بــە شــێوەیەک کــە پیــاوان و ڕێبەرانی 
بزووتنــەوەکان کە زۆربــەی پیاوانن، ئەو 
مــاف و ڕەوایییە بەخۆیان دەدەن کە بڕیار 



لەسەر بەرایەتییەکان بدەن و بە بیری ژنان 
بهێننەوە کە تا کاتێک کێشــە و پرســی 
نەتەوەیی چارەســەر نەبێت، پەرژانە سەر 
پرســی ژن و هەوڵدان بــۆ گۆڕینی دۆخی 
ژنان کارێکی بێســوود و کات بەفیڕۆدەرە. 
بەاڵم ســەرەڕای ئــەم بڕیــار و لێکدانەوە 
بێڕەحمانەیە کە چ بــە ئاگایییەوە درابێت 
یاخــود بە نائاگایییەوە، ئێمــە بینیومانە و 
گەواهیدەری بەشــداریی بەهێزی ژنان لە 
بوارەکانی زانستی، کۆمەاڵیەتی و فەرهەنگی 
و تەنانەت لە مەیدانی جەنگیشــدا بووین. 
بەڵگەش بــۆ قســەکانمان ئامارەکانن کە 
دەریدەخــەن؛ ڕێــژەی ژنانــی خوێندەوار 
و خــاوەن کار لــە پیشــە جیاوازەکانــدا 
چووەتەســەر. چوونەسەری ئاستی ئاگاییی 
ژنان لە دۆخی خۆیــان و بە تایبەتیتریش 
کاتێک هزر و بیرکردنەوەکانیان دەنووسن، 
بووەتە هۆی ئەوەی کە فێمێنیسمی کوردی 
پەیداببێت و بە هاوکاریی کەســانی شارەزا 
و کارنــاس بتوانن بابەتــە پێوەندیدارەکان 
تیۆریزە بکەن و واڵمی پرسیارە ناڕوونەکان 
بدەنەوە. ئەوەی کە لەم بابەتەدا پێویســتە 
بــاس بکرێت، دەبێت ئەمە بێت کە دەبێت 
ژنانی چاالک لەم بوارە، هەوڵەکانی خۆیان بۆ 
دژایەتییە سەرەتایییەکان  پوچەڵکردنەوەی 
و  فێمێنیســم  دەســتەواژەی  لەگــەڵ 
هەوڵەکان بۆ بەدەستهێنانی مافی یەکسانی، 
پێداچوونەوە و شیکردنەوەی ورد و زانستی 
بە دروشــمەکانی حیزبــە کوردییەکان و 
شڕۆڤەی دیسکۆرســە پێوەندیدارەکان بەم 
پرســە توندتربکەنەوە، هەروەها پێشگیری 
بکەن لە کەڵک وەرگرتنی کااڵیی لە ژن و 
سیاسییە  بزووتنەوە  لەالیەن  ڕەگەزەکەیان 
پێوەندیدارەکانەوە، بە بردنە سەری ئاستی 
ئاگاییــی ژنانــی بەهێــز و کاریگــەر لەم 
بوارەدا و بــە ئەزموون وەرگرتن لە خەبات 
و هەوڵەکانــی ڕابــردوو، ڕێگایەکی نوێ بۆ 
خەبــات لەبــەردەم هەموو ژنانــی کورددا 

بدۆزنەوە.
تەنانــەت ئەگەر بــۆ مێژوویەکی نزیک 
بگەڕێینەوە، واتا ساڵەکانی دەیەی حەفتای 
زایینــی و دامەزرانــی حیزبــە چــەپ و 
پێشەنگە کوردییەکان، چ پێش ڕاگەیاندنی 
کار و سیاســەت و چاالکییەکانیــان و چ 
دوای ڕاگەیاندنی بەرنامە سیاســییەکانیان، 
هەرچەندە هەڵگری دروشــمی یەکســانی 
و بەرابەریی ڕەگەزییش بوون، بەشــداریی 
ژنــان بــە شــێوەیەکی بــەردەوام وەک 
تەواوکەری گەیشــتن بە ئاڕمانگەلێکی لە 
پێشــدا دیاریکراوی پیاوانــە، چینایەتی و 
لێ  کەڵکی  ڕێکخــراوەکان  نەتەوەیییانەی 
وەرگیــراوە. ئەوەی کە جێــگای تێڕامان و 
ئاوڕدانەوە بێت، جلوبەرگی ژنانی ئەندام لەم 
گروپە سیاســییانەدایە کە لە جلوبەرگ و 
ئەرکە سەربازییەکاندا هاوشانی پیاوان بوون 
و هیــچ جیاوازییەک لــە نێوانیاندا نەبووە 
بەاڵم لە پاڵیشــیدا، هیچ کار و هەنگاوێکی 
بەرچاویان لە ئاراستەی بردنە سەری ئاگاییی 
فێمینیســتی هەڵنەهێنــاوە و بزووتنەوەی 
ژنان یان باشــترە بڵێین جوواڵنەوەی ژنان، 
ئاراســتەی خەبات و تێکۆشــانیان بەرەو 
ڕووی خەباتێکــی تایبەت بە کێشــەکانی 
ژنان نەچووە و لە ئاستی هەمان دروشم و 
»بێچمە وێنەییەدا« ماوەتەوە. بەاڵم ئەوەی 
ڕوونــە ئەوەیە کــە چ لە کاتــی کۆماری 
کوردســتان و چ لــە پێــش و دوای ئەو 
ســەردەمەش جوواڵنەوەیەکی فێمینیستی 
بوونی نەبووە یان ئەگەریش هەبووە، زۆرتر 
ئیلهامــی لــە جوواڵنــەوە نەتەوەیییەکان 
وەرگرتووە. بەشــێوەیەکی گشتی دەتوانین 
بڵێین بزووتنەوە و خەباتی نەتەوەیی، باڵی 
بەســەر جوواڵنەوەی فێمینیستیدا کێشاوە 
و خســتوویەتە ژێــر ڕکێفی خۆیــەوە. بە 
دەربڕینێکی تر جوواڵنەوەی فێمینیســتی 

زۆر لە دوای جوواڵنەوەی نەتەوەیییە.
قوربانــی بوونی داواکاری و خواســتە 
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فێمینیستییەکان لە پێناو ئامانجی ڕزگاریی 
نەتەوەییــدا، تەنیا تایبەت بە کوردســتان 
نییە. ئەگەر چاوێک بە مێژووی جوواڵنەوە 
ناسیۆنایســتییەکانی جیهاندا بخشێنینەوە، 
ئــەم ڕاســتییەمان بــۆ دەردەکەوێت. بۆ 
نموونە لــە واڵتانی *غەیــرە عەرەبی* و 
کۆلۆنیالی یان پاش  کۆڵۆنالیستی، دەبینین 
کە چۆن بەشــێوەیەکی باو داوا و خواستە 
فێمینستییەکان بوونەتە قوربانیی ئاڕمانەکانی 
ئازادیی نەتەوە و خستنەبەرباســی پرسی 
ژنیان وەک هەڕەشــەیەکی گەورە بۆ سەر 
یەکگرتوویی و یەکدەنگیی گەل لەبەرانبەر 
»دوژمــن«، »بێگانــە«، »کۆلۆنیالیســت« و 
ئەندامانــی  زانیــوە،  »ئیمپریالیســتەکان« 
جوواڵنەوەکانی ژنانیان بە ستونی پێنجەمی 
ئیمپریالیــزم یاخــود ســیخوڕانی لۆکاڵی 
ناودێــر کــردووە. دوای ئازادییش دەوڵەتە 
نەتەوەیییەکانی پاش کۆڵۆنیالیســت، بەبێ 
هیــچ گوێدانێک بــە بەشــداریی ژنان لە 
بزووتنەوە دژە ئیمپریالیستییەکان لە ڕەوتی 
سازکرانی نەتەوە و گەیشــتن بە ئازادیدا، 
لە دەوڵەتی نوێدا بە پێدانی چەند ڕۆڵێکی 
دواکەوتوو وەک ئەوەی لە پێشتردا هەبووە، 
وەک لــە بوارەکانی تایبەت بە بنەماڵە یان 
پەســەند کردنــی چەند یاســایەکی کەم 
و بچــوک لــە ئاراســتەی کەمکردنەوەی 
هەاڵوردنە ڕەگەزییــەکان، دووبارە ژنانیان 
پەراوێزخســتووەتەوە و هیــچ هەوڵێکــی 
پێکهێنانی  ئاراســتەی  لە  شــێلگیرانەیان 
گۆڕانــکاری لە ناوەنــدە کۆمەاڵیەتییەکان 
یاخود لەناوبردنی هەاڵواردنە ڕەگەزییەکان 
و الوازکردنی سیســتەمی پیاوســاالری لە 
دابونەریت و فەرهەنگ و کولتووردا نەداوە. 
 ئەمە لەکاتێکدایە کە سەردەمی شۆڕش 
و پێــش وەدیهێنانی ئازادیــی نەتەوەیی و 
گەیشــتن بە هێز ودەســەاڵت، جوواڵنەوە 
ناسیۆنالیســتییەکان لە خەبات بۆ ئازادیی 
نەتەوەدا ژنانیان بە هاوبەشــی ئەو خەباتە 

زانیوە.
بە ئاوڕدانەوەیەک لە مێژووی شەڕەکان 
دەبینیــن لــەو کاتانەی کــە حکومەت یا 
هێزە شۆڕشــگێڕەکان لە قەیراندان، کلێشە 
ڕەگەزییەکان دەشــکێنن و ژنان لەناکاو بۆ 
بەدەســتهێنانی ئامانجــی نەتەوەیی دەبنە 
خــاوەن ڕۆڵگەلێــک کە بە شــێوەیەکی 
ئاشــکرا دژایەتی لەگەڵ ڕەواڵی نەریتی و 
سیاسەتی ئاســاییی ڕەگەزیی دەوڵەتەکان 
دەکات.  ناسیۆنالیســتەکان  هێــزە  یــا 
ژنان لــە کەســایەتییەکی الوازەوە دەبنە 
کەسایەتیگەلێکی بەهێز و هاوشانی پیاوان، 
تەنانەت زۆرجاریــش کەڵکاژۆیی لە ئەرکە 
کۆمەاڵیەتییەکانیــان دەکەن و وێنگەلێک 
لە ژنان باڵودەکەنەوە کە بە دەستێکیانەوە 
چەک و بە دەستێکی تریانەوە کۆرپەکانیان 
هەڵگرتووە. هەتا بەو شــێوەیە ڕایبگەیێنن 
کــە ژنانیــش بارتەقــای پیــاوان ئەرکی 
پاراســتنی نیشــتمانیان لەســەر شانە. لە 
دوای کۆتایهاتنی شــۆڕش و ســەرکەوتن 
هەر ئــەم ژنانە کە ســیمای ســەرەکیی 
ڕاگەیاندنەکانــی شۆڕشــیان پێک دەهێنا، 
داوایان لێ دەکەن بگەڕێنەوە چوارچێوەی 
ئەو هاوواڵتییە گوێڕایەڵ و ژێردەســتانە و 

وەک هاوواڵتییەکی پلە دوو بمێننەوە.
ژنــان لــە ڕێــگا جیاوازەکانــی وەک 
بەرهەمهێنانەوەی  بەرهەمهێنانەوەی جیل، 
کلتــووری، بەرهەمهێنانــەوەی شوناســی 
و بەرهەمهێنانــەوەی شــارۆمەندی و لــە 
نەتەوەسازی و پێکهێنانی شوناسی نەتەوەدا، 
ڕۆڵێکی گرینــگ دەبینن بەاڵم هەتا پێش 
سەدەی بیستەم واڵتانێکی کەم هەبوون کە 

مافی هاوواڵتی بوون بە ژنان بدەن.
ئێســتا پرســیارە گرینەگەکە لێرەدایە 
کە لە نێــوان نەتەوەخوازی و جوواڵنەوەی 
ڕەوای ژنان بۆ بەدەســتهێنانی مافەکانیان 
چ پەیوەندییــەک هەیە؟ ئەوەی ڕاســتییە 
واڵمێکی ســانا و ڕێکوپێک بۆ ئەم پرسیارە 



لەبەردەستدا نییە. بەاڵم دەتوانێ بگوترێت 
بە گوێرەی مێژوو لە ڕۆژئاوا، یەکگرتووییی 
ژنان پێش دامرکانی یەکەمین شەپۆلەکانی 
گڕوتینی نەتەخوازی ســەری هەڵداوە. بۆ 
یەکەمجــار جوواڵنەوە فێمینیســتییەکان، 
پرسەکانی بەدەســتهێنانی مافی دەنگدان، 
خوێندن و دەستڕاگەیشتن بە ناوەندەکانی 
پەروەردە، مافی کۆنترۆڵکردنی جەســتەی 
خۆیان و حەزی سێکســییان خســتووەتە 
بەرباس و لەالیەن ئەوانەوە ســەریهەڵداوە 
ناسیۆنالیســتییەکان.  جوواڵنــەوە  نــەک 
بــۆ  دەگەڕێتــەوە  ســەرەکیی  هــۆی 
و  ڕەگەزییــەکان  جیاوازییــە  ئــەوەی 
پیاوســەروەری، تایبەتمەندییە ئاشکراکانی 
ناسیۆنالیســتەکانی لەخۆ دەگرت.هەندێک 
لە نێوان ناســیۆنالیزم یاخود نەتەوەخوازیی 
کالســیک و جوواڵنــەوەی ڕزگاریخوازیی 
جوواڵنەوەی  داناوە.  جیاوازییان  نەتەوەییدا 
ناسیۆنالیزمیان بە پرۆژەیەکی تەواو پەتیی 
سیاســی پێناســە کردووە کە چارەسەری 
کێشــەی نەتەوەیی تەنیا لــە چوارچێوەی 
پێکهاتنی دەوڵەتدا دەبینن و دروستکردنی 
دەوڵــەت دەبێتــە ئامانــج نــەک ئامراز. 
ڕزگاریخوازییە  جوواڵنەوە  لەبەرانبەریشــدا 
نەتەوەیییەکان بەم شێوەیە پێناسە دەکەن 
کە ئەم جوواڵنەوانە سەرەڕای ئەوەی داوای 
نەتەوەیییەکان و مســۆگەربوونیان  مافــە 
دەکــەن و لــە گەاڵڵەی کاریــان دا هەیە، 
تەنیــا لە دەوری ئەم ئامانجە سیاســییەدا 
کــۆ نابنــەوە، بەڵکــوو ئــەم جوواڵنەوانە، 
دەتوانن تایبەتمەندیی تر وەک هاوســانیی 
ڕەگــەزی و ژینگەپارێــزی لــە داڕێژەی 
کاری خۆیانــدا بگونجێنن. ئەوەی ئێمە بە 
چاوخشــاندنەوەیەک بە مێــژووی خەباتە 
نەتەوەیییەکان بۆمان دەردەکەوێت ئەوەیە 
کە زۆربەی جوواڵنەوانەوەکان لە ڕیزبەندی 
یەکەمدان و جوواڵنەوەی ناسیۆنالیســتین. 
بۆ نموونــە بزووتنەوەی ئازادیخوازیی هیند 

لەپێش چــاو بگرین؛ هاوشــێوەی هەموو 
واڵتانی جیهانی سێهەم، واڵتی هیندیش بۆ 
ڕزگاری لە ژێر کۆلۆنیالیزمی بریتانی، ژنان 
تیایدا بەشــداری خەبات بوون. بەاڵم دوای 
دەستەبەر کردنی ڕزگاری، سەرلەنوێ ژنان 
ڕۆڵی خۆیان وەک شۆڕشــگێڕ و خەباتکار 
لەدەســت دا و بۆ هەمــان ڕۆڵی گوێڕایەڵ 

بوونی پێشتر گەڕانەوە. 
بــە  ئازادیخــوازی  »جوواڵنــەوەی 
ڕێبەرایەتیــی گاندییش هەر وەک میناکی 
بەرهەڤکردنی جەماوەری و پاشان گوێڕایەڵ 
کردنی ژنــان خۆی دەبینییــەوە؛ ئەمە لە 
کاتێکدا بــوو کە شۆڕشــی ڕزگاریخوازی، 
بانگــەوازی لە ژنان دەکرد بۆ شــەڕکردن 
شانبەشــانی پیــاوان لــە دژی کۆلۆنالیزم 
پەیوەست بن بە خەباتەوە، گاندی داوای لە 
ژنان و پیاوانی هیندی دەکرد کە پەیوەست 
بن بە بەرگریی پاســیڤانە و لە پاڵیشــیدا 
تانەی لە پیاوەکان دەدا کە وەک »ژنان« لە 
خەباتدا هەڵسوکەوت نەکەن و بێگومان هیچ 
کەس بێجگە لە ژن، بە هێمنی لەبەرانبەر 
نەجوواڵوەتەوە  پیاوســەروەریدا  دەسەاڵتی 
و بەم چەوســانەوەیە ڕانەهاتــووە، کەچی 
بێگومــان دەیتوانی مۆدێلێکی باشــتر بۆ 

بەرگریی پاسیڤانە بهێنێتەوە.«
»بەم پێیە گاندی بە بەشداری پێ کردنی 
ژنــان لــە بزووتنــەوەی ســاتیاگەراکان 
تووندوتیــژی(  لــە  دوور  )بزووتنــەوەی 
پێویســت نەبوو ڕۆڵــی ژن و پیاو تێکەاڵو 
بکات بە تایبەت ئەوەیکە گاندی، کەلتووری 
ژنانی  و چەوســاندنەوەی  پیاوســەروەری 
بەرەوڕووی پرســیار نەدەکردەوە. سەرەڕای 
تێڕوانینــی تایبەتــی ئەو کە پێــی وابوو 
سۆزی سێکسیی ژن لە چوارچێوەی ژیانی 
هاوبەش، هاوســەربوون، دایکایەتی، ژیانی 
بنەماڵەیــی، نەریتــی جێکەوتــووی یەک 
ئیدیۆلۆژی واتە شــێوازەکانی زاڵ بەســەر 
جەستەی ژن دا بەهەموو شێوەیەک ڕەوایە«.
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بەشــداریی ژنــان لــە بزووتنــەوەی 
ساتایاگەراکاندا لە بنەڕەتدا هەستی بەهێز 
بوونی دا بە ژنان. بەاڵم ئەم هەستە هێزێکی 
جێگە دیــار و بۆ خەباتێکــی مێژوویی لە 
ئاراستە وەدیهێنانی ڕزگاریی نەتەوەیی بوو. 
بەشــداریی گشــتیی ژنان لە بزووتنەوەی 
ســاتیاگەراکاندا، بووە هۆی ئەوەیکە وەک 
نەهــرۆ دەڵێــت: »خۆیان لــە کۆیالیەتیی 
ماڵەوە ڕزگار بکەن.« بــەاڵم ئێمە ناتوانین 
ئەم بەشدارییە لەگەڵ گۆڕانکاریی سیاسی 
هاوتا بزانین و پێمــان وا بێ دەبێتە هۆی 
بنبڕکردنــی بیــری بەســتنەوەی ژنان لە 

چوارچێوەی بنەماڵەدا.]5[ 
“لــە جیهانی ســێهەمدا نموونەی ئەم 
ڕووداوە مێژوویییانــە زۆرن و بەشــداریی 
ژنان لە خەبات و شۆڕشــە نەتەوەیییەکاندا 
لــە زۆربەی ئەم واڵتانــەدا وەبەرچاو دێن، 
تەنانــەت ئەگەر ئێمە لــە کەڵک وەرگرتن 
لە دەستەواژەی »بەکارهێنانی ئامرازییش«، 
کــە دەتوانرێت لــە ڕێــگای ڕێدۆزگەلی 
بەراوردی، کۆمەڵناســی و مێژوویی، زۆر بە 
ســوود و خاوەن ئەزموون بێ، خۆببوێرین. 
نموونەگەلێک کە پێمان دەڵێت تێگەیشتن 
لە سروشت و مانای مێژووی چاالکییەکانی 
ژنــان لــەم ناوچانــەدا چەنــدە گرینگە. 
گرینگیی ئەم باســە کاتێک دەردەکەوێت 
کە دەبینین چۆناوچۆن کەسانێک دەخوازن 
ژنان هەروا ژێردەســتە بمێننەوە، نکۆڵی لە 
نەریتە مێژوویییەکانی بەشــداریی ژنان لە 
بزووتنــەوە کۆمەاڵیەتییەکان و هەوڵەکانی 
ژنــان بــۆ هاوســانیی یاســایی دەکەن و 
بانگەشەی هاوردەبوونی ئەم باوەڕە دەکەن. 
بەاڵم پێویســتە جەخت لەوە بکرێتەوە کە 
فێمێنیسم یان داکۆکیکردن لە مافی ژنان، 
تەنیا تایبەت بە ڕەگەزێکی دیاریکراو نییە. 
هەروەها هەموو جوواڵنەوە ڕزگاریخوازەکان 
و هەروەها پارێزگاری لە کیان و نیشــتمان 
لە جیهانی ســێهەمدا لە هەر ئاستێکدا، بە 

بەشداریی ژنان بەهێزتر دەبێت و ئەوان بەم 
شــێوەیە دەتوانن خۆیان لە چەوساندنەوە، 
نەهامەتییەکان و پێکهاتەی پیاوسەروەرانە 

ڕزگار بکەن.

نوێترین نموونە بۆ ئەم باسە بەشداریی ژنان 
لە بیاڤی خەبات و شۆڕش لەدژی داگیرکەر 
و هێزی کلۆنیالیســتی و پەیوەســتبوونی 
بــە ڕێژەیەکی زۆرتری ژنانــە بە ڕیزەکانی 
خەباتەوە، هەروەها هاتنە ناو گۆڕەپانیان لە 
بوارگەلــی جیاوازی فەرهەنگی و ڕێکخراوە 
مەدەنییــەکان، بێت و لەســەر بنەمایەکی 
زانســتی و پێشــکەوتووانە بێت، دەتوانێ 
گەلێــک هیوابەخــش بێــت. تەنانەت لە 
خۆپیشــاندانەکاندا،  بەڕێوەبردنی  ئاســتی 
ئــەوە  و  هەیــە  چاالکیــان  بەشــداریی 
دەرخەری وریا بوونەوەی ژنانە سەبارەت بە 
دۆخی سیاســیی کۆمەڵگا و ڕۆڵیان وەک 
شــارۆمەندێکی خاوەن پێگە و بەرپرسیار. 
ئەوەی نابێ لە بیر بکرێتەوە ئەو پرســیارە 
جەوهەری و سەرەکییەیە: ئایا بەرابەری لە 
مەیدانی جەنگ و شۆڕشــدا، دەبێتە هۆی 
پێکهاتنی یەکسانی لە بوارەکانی »سیاسەت، 
فەرهەنگ، ئابووری، کۆمەاڵیەتی... هتددا ؟
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تهران؛ نشر ژرف 1391.



اهمیت درک و شناخت اخالق تا حدی است که اغلب دانشمندان و بسیاری از 
متخصصان محیط زیست، حفاظت محیط زیست را یک موضوع مهم اخالقی 

می دانند. اخالق بطور سنتی، به تعریف روابط بین افراد و روابط بین افراد و جامعه 
پرداخته است و بنابر نظر برخی صاحب نظران، اخالقی که رابطه دو جانبه بین انسان 
و زمین، حیوانات و گیاهان را تنظیم کند، تاکنون وجود نداشته است به نظر آنان 
گسترش اخالق به این جزء سوم، یعنی رابطه انسان با محیط زیست، یک فرصت 

انقالبی و ضرورتی زیست محیطی است.

محیط زیست کردستان
با نگاهی به معیارها   

کەماڵڕۆژهەاڵت
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بــدون درک واقعــی نطــام اکولوژیک، به 
حقیقت بقــا و دوام حیات نمی توان پی برد. 
درک هر نظام اکولوژیک نیز ابتدا مســتلزم 
درک جغرافیایی محیط زیست و کره زمین 
است. محیط زیست مجموعه ای بسیار عظیم 
و درهم تنیده از عوامل گوناگون اســت که 
در یک روند تکامل تدریجی موجودات زنده 
و اجزای سازنده ســطح زمین، بوجود آمده 
است. دو تحول عظیم در تاریخ زندگی انسان 
و رابطه آن با محیط زیست ایجاد شده است. 
که اولی حدود ١٠٠٠٠ ســال قبل با شروع 
کشــاورزی رخ داد که به انقالب کشاورزی 
معــروف اســت. در این دوره عــدم تعادلی 
بین عرصه ی اجتماعی و اکوسیســتم برقرار 
نبود. تحول دوم با آغــاز انقالب صنعتی در 
قرن ١٨ میــالدی رخ داد. در این دوران که 
حدود ٣٠٠ ســال به طول کشید، انفجاری 
رخ داد کــه سرتاســر کره زمیــن را لرزاند. 
رشــد ســریع جمعیت و نیازهای روزافزون 
این جمعیــت فزاینده، تعادل های زیســت 
محیطی و اکوسیســتم ها را به شدت متأثر 
ســاخت. در ادامه انقالب صنعتی در همین 
اواخــر تحوالت عصر اتم، فضــا، الکترونیک، 
انقالب ژنتیک و غیره، تحوالت اساســی در 
روابط انســان با محیط زیست را رقم زدند. 
امروزه بسیاری از دانشــمندان با استناد به 
اطالعات متعدد و ارائــه آمار و ارقام متنوع، 
تأکید می کنند که آلودگی آب، خاک و هوا، 
ابعاد گســترده ای در سطح جهان پیدا کرده 
اســت. جنگل ها که ریه های زمین هستند، 
شــتابان کاهش می یایند، شهرها به سرعت 
توســعه یافته و حاشیه نشینی و فقر و فساد 
و تباهی، حیات اجتماعــی و منابع طبیعی 
را به شدت تهدید می کنند، با نابودی منابع 
مورد نیاز نسل های آینده، افق تاریکی برای 
این نسل رقم می خورد )آل یاسین ١٣٨٣(. 
افزایــش جمعیت همراه بــا افزایش تقاضا و 
مصرف گرایی، فشار بر منابع را بیشتر نموده و 

سبب تخلیه سریع منابع اکولوژیک می شود. 
گرمایش جهانی، تغییــر اقلیم، تخریب الیه 
ازن، تشــدید پدیــده ی گلخانــه-ای، ذوب 
شــدن یخ های قطبی، کاهش تنوع زیستی، 
فرسایش خاک و افت بازدهی زمین، کمبود 
منابع آب شــیرین، کاهش ذخایر اقیانوسی، 
بیابــان زدایی و ده ها معضل دیگر زیســت 
محیطــی، می تواند دلیلی واضــح بر نگرانی 

بسیاری از دانشمندان در این زمینه باشد.
سیاســتمداران،  از  بســیاری  مقابل  در 
اقتصاددانان و تکنولوژیست ها معتقد هستند 
که محیط زیســت از خود مراقبت می کند و 
پیش بینی های صورت گرفته در مورد انفجار 
جمعیت صرفاَ تخیالتی بیش نیستند. جهان 
در حــال رونــق و آبادانی اســت و کیفیت 
زندگی مردم نســبت به گذشــته بهتر شده 
است. رشد جمعیت کشورهای توسعه یافته 
ثابت مانده است و کشورهای در حال توسعه 
باید سعی کنند در قرن ٢١ جمعیت خود را 
ثابت نگه دارند )شــریفی و غفوری، ١٣٨٧(. 
مالتوســیان  و  مالتوس  نظرات منفی گرایانه 
تحقق نیافته و هنوز رشــد جمعیت بر تولید 
غذا پیشی نگرفته است. بهداشت و سالمتی 
بهبــود یافته و بســیاری از بیماری ها تحت 
کنتــرل درآمده انــد. تکنولوژی های جدید، 
مهندســی  نوین،  ارتباطــی  سیســتم های 
ژنتیــک، مهندســی فضا و غیــره، وضعیت 
زندگــی و رفاه انســان ها را روز به روز بهتر 
می سازد. بی تردید ما مؤظفیم دنیایی بهتر و 
دلپذیرتر برای نسل های آینده فراهم نماییم. 
هر نسل بایستی این وظیفه را در برابر نسل 
بعــدی بر عهده بگیــرد. از آنجایی که حفظ 
محیط زیســت یک موضوع جهانی است لذا 
نیازمند مشــارکت و همیــاری آحاد مردم 
جهان است. بدون اقدامات جمعی نمی توان 
در حفظ منابع مورد نیاز برای امروز و نســل 
فردا و بهره برداری منطقی از محیط زیســت 

موفق شد.



در راســتای حفاظت از محیط زیســت 
بایســتی عالوه بر مبانی، چالش های اساسی 
محیــط زیســت و همچنین سیاســت های 
مدیریتی مرتبط با مســائل محیط زیســت 
از جملــه افزایش جمعیــت، منابع طبیعی، 
مخاطــرات طبیعی، سیاســت، تکنولوژی و 
مدیریت در محیط زیست را نیز مورد توجه 
قرار داد. اقدامات زیادی در ســطح جهان در 
زمینه حل مســائل زیســت محیطی انجام 
می گیرد. اقدامات بســیاری نیز در آینده به 
عمل خواهد آمد، با ایــن وجود چالش های 
پیش روی محیط زیســت بطــور روز افزونی 
در حال گســترش اســت و از این رو تغییر 
نگرش هــا، تغییــر سیاســت ها و تغییرات 
تکنولوژیک در آینــده اجتناب ناپذیر خواهد 
بود. همکاری های جدی و سازمان یافته بین 
دولت ها، ســازمان ها و نهادهای بین المللی، 
ســازمان های غیــر دولتی، دانشــمندان و 
متخصصین علوم مختلف و آحاد مردم جهان 
اعم از دنیای توســعه یافته و در حال توسعه 
برای غلبه بر معضالت زیست محیطی جهان، 

ضروری است.

تعریف محیط زیست
متخصصین بســته زمینه تخصصی خویش 
تعاریف متفاوتی را برای محیط ارائه نموده اند. 
در علوم زیســتی محیط به معنای بســتر و 
زیربناست بطوریکه یک جانورشناس، محیط 
را به عنوان بســتری برای جانوران می داند 
که بر زندگی و تکامــل آنها تأثیر می گذارد، 
یک گیاه شناس، محیط را بصورت زیر بنایی 
برای حیات گیاهی می بیند. روانشــناس نیز 
محیط را بستری جهت شکوفایی یا نهفتگی 
اســتعدادهای ذاتی و درونی انسان ها تلقی 
میکند. یک متخصــص ژنتیک محیط را به 
عنوان زیربنایی کــه عملکرد ژن ها و انتقال 
صفــات و کنش هــای رفتاری را مشــخص 
می کند، در نظر می گیــرد. یک جغرافیدان 

نیز معتقد اســت که کره زمین بستر واقعی 
تمام حوادث است، هیچ واقعه ای قابل درک 
نیســت مگر اینکه بســتر واقعی آن معلوم 
گردد )شــهداد، ١٣6٨(. هلپــاخ آلمانی که 
از بنیانگذاران روانشناســی محیط محسوب 
می شــود حدود ١٠٠ ســال پیــش، محیط 
را به ســه نوع تقســیم می کند: ١- محیط 
طبیعــی مانند خاک، آب، هوا و... که موجود 
زنــده و رفتار آن را تحت تأثیر قرار می دهد. 
تقریباَ تمامی این محیط ها به وســیله انسان 
دگرگون شــده اند. ٢- محیط اجتماعی که 
شامل نهادها، تشــکیالت سازمانی، مدارس، 
خانواده و غیره اســت. به عبارت دیگر، کلیه 
افــراد پیرامون که بر ما تأثیر می گذارند و ما 
نیز از آنها تأثیــر می پذیریم در زمره محیط 
اجتماعی ما محســوب می شوند. ٣- محیط 
فرهنگی که شــامل کتاب-ها، قوانین، بناها 
و غیره می شــوند. محیط فرهنگی به وسیله 
انســان ها ایجاد شــده و تاریــخ را منعکس 
می کند. برخی دیگر از دانشمندان چهار نوع 
محیط را تعریف می کنند)لنگ، ١٣٨١( که 

عبارتند از : 
محیط کالبدی: شامل محیطهای فیزیکی 
و فضاهای ساخته دست انسان که محیطهای 

انسان ساخت نیز نامیده می شوند.
محیــط اجتماعــی: افــراد و گروه هــا، 
سازمان ها و تشکیالت گوناگون ادبی، علمی، 

هنری و ... را شامل می شوند.
محیط روان شناختی: آنچه که در ذهن 

فرد رخ می دهد.
محیط رفتــاری: شــامل مجموعه ای از 
عوامل که فرد به آنها واکنش نشان می دهد.

محیط زیســت به معنای رایــج آن در 
بســیاری از زبان ها یک اصطالح تازه اســت 
که فقط از آغاز دهــه ١٩6٠ و بعد از جنگ 
دوم جهانی بطور گســترده مورد اســتفاده 
قرار گرفته اســت. اصطالح محیط زیست را 
می توان به یک منطقه محدود و یا تمامی یک 
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سیاره و حتی فضای بیرونی احاطه کننده آن 
نیز اطالق نمود کــه اصطالحا کره ی حیات 
یا بیوســفر نامیده می شــود. مصوبه شورای 
اقتصــادی اروپا در ســال ١٩6٧ در تعریف 
محیط زیســت می گوید که محیط زیســت 
شامل آب، هوا، خاک، عوامل درونی و بیرونی 
مربــوط به حیات هر موجود زنده اســت. به 
عبارت دیگر می توان گفت که محیط زیست 
به تمامی محیطی اطالق می شود که انسان 
و یــا دیگر موجودات زنده به طور مســتقیم 
و غیر مســتقیم به آن وابسته بوده و زندگی 
و فعالیت هــای آن را در بــر می گیرد. دانش 
محیط زیست هم در راتباط با علوم فیزیکی 
و علوم تجربی اســت و با علــوم اجتماعی و 
انســانی نیز ارتباط ناگسستنی دارد. به بیان 
دیگر چون محیط زیســت بعنــوان محیط 
زندگــی در برگیرنده انســان اســت و با او 
در ارتبــاط و کنش و واکنش دائمی اســت 
اغلب دانش ها بــه نحوی با این دو ربط پیدا 
می کنند. بــه همین دلیل بعضی از محققین 
بطور کلی محیط زیست را به سه بخش کلی 
١- محیط زیست طبیعی ٢- محیط زیست 
انسانی ٣- محیط زیســت اجتماعی تقسیم 
می کننــد )بهرام ســلطانی، ١٣6٥(. محیط 
زیست طبیعی به آن بخش از محیط زیست 
اطالق می گردد که ســاخت دســت انسان 
نباشد. کوه ها، بیابان ها، علف زارها، جنگل ها، 
دریاهــا، رودخانه ها و غیره تشــکیل دهنده 
محیط طبیعی می باشــند. معمــوال عوامل 
تشکیل دهنده محیط طبیعی را به دو گروه 
بی جان و جاندار تقســیم می نمایند. عوامل 
بی جان شــامل: اتمســفر و کلیه پدیده های 
جوی، لیتوسفر )مخصوصاَ سنگ مادر بعنوان 
ماده اولیه تشکیل دهنده خاک(، هیدروسفر 
)شــامل کلیه آب های سطحی و زیرزمینی(، 
پدوســفر یا پوشــش خاک ســطح زمین و 
توپوگرافیک شامل  یا  اوروگرافیک  ســاخت 

پستی و بلندی های سطح زمین می شود.

عوامل جاندار: پوشــش گیاهی که صرفاَ 
رویش طبیعی مورد نظر می باشــد و حیات 
وحش شــامل آبزیان، دوزیستان، خزندگان، 
پرندگان، پستانداران و دیگر انواع مهره داران 
را شــامل می شــود. ترکیب عوامل جاندار و 
بی جان، فضایی به استعداد قابلیت حیاتی به 
نام بیوسفر یا زیســت کره را پدید می آورد. 
بیوســفر )Biosphere( الیه ای است از خاک 
سطح زمین، هوا و آب های سطحی که همه 
جانــداران در آن زندگــی می کنند و خود 
بخشــی از آن محسوب می شــوند. به بیان 
دیگر بیوسفر به بخشی از کره خاکی اطالق 
می گردد که در آن حیات به صورت متمرکز 
وجود داشــته باشد و به وســیله موجودات 
زنده اشــغال گردیده باشد. اگرچه بعضی از 
پرنــدگان تا ارتفاع ٣٠٠ متــری و بعضی از 
جانوران تا عمق ١٠٠٠٠٠ متری اقیانوس ها 
زندگی می کننــد ولی به غیــر از این گونه  
موارد استثنایی، بیوسفر الیه نازک به ارتفاع 
چند متر از ســطح زمیــن و چند متر از زیر 

خاک را در بر می گیرد.

محیط زیست اجتماعی
محیط زیســت اجتماعی از فامیل ها شروع 
شــده و همســایه ها، همــکاران، رهگذران، 
صاحبان مشاغل و امثال این ها را در جوامع 
شهری و روســتایی در بر می گیرد و وسعت 
آن تا ملت و دولت پیش می رود. هنگامی که 
روابط اجتماعی، اقتصادی، سیاســی و حتی 
فرهنگی میان دو یا چند مملکت مورد توجه 
باشــد، مفهوم محیط زیست اجتماعی فراتر 
از سرحدات سیاسی را نیز شامل می گردد و 
بهمین خاطر می گویند مسئله محیط زیست 
فراگیر و جهانی است. در حقیقت تصمیمات 
اتخاذ شــده در ســطح تصمیم گیرنده گان 
از مهم تریــن عوامل مؤثر بر محیط زیســت 
اجتماعی تلقی می شود. ساخت های مختلف 
اجتماعی شــامل جوامع شــهری، روستایی 



و عشــایری هر یک به ســهم خود بر اساس 
ســاخت فرهنگــی، اقتصــادی و فنی خود، 
طبیعت و یا بســتر طبیعی خود را دگرگون 
ســاخته و مطابق میل و نیازهای خود و نه 
بر اســاس قوانین، امکانات و محدودیت های 
محیط طبیعی به آن شکل می بخشد. مسلم 
است که انسان به دگرگون ساختن طبیعت 
نیــاز دارد، چرا که از میــان تمام موجودات 
زنده تنها انسان است که فاقد استعداد ذاتی 
سازگاری با محیط زیست است. لذا به عوض 
سازگاری، محیط را با وضعیت خویش یعنی 
توان های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خود 

سازگار می کند.

محیط زیست انسان ساخت
محیط زیســت انسان ساخت به آن بخش از 
محیط زیســت که بوســیله انسان ساخته و 
پرداخته شده اســت، اطالق میگردد. بر این 
اساس، شهرها و روستاها با کلیه تأسیسات و 
ملحقاتشان که تجلی گاه مهم ترین مصنوعات 
بشری هستند، محیط زیست انسان ساخت 
ما را تشکیل می دهند. محیط انسان ساخت 
تنها در برگیرنده مناطق مســکونی نیســت 
بلکه نیروگاهی که نیاز انرژی شــهر را تأمین 
می کند، جاده ها، بنــادر و فرودگاه هایی که 
امکان جابجایی جمعیت و کاالها را میســر 
می کنند، مراکز بهداشتی، فرهنگی، ورزشی، 
صنعتی و بسیاری دیگر را نیز شامل می شود. به 
عبارت دیگر به مجموعه ساخت های کالبدی 
که برای انســان امکان زندگی در شــرایط 
اسکان یافته را فراهم می آورد، محیط انسان 
ســاخت یا محیط مصنوعی گفته می شــود. 
البته در اینجا نه تنها ساخت کالبدی محیط 
مطرح نیســت بلکه عواملی چــون آلودگی 
هوا، کیفیــت آبهای ســطحی و زیرزمینی، 
زباله هــای کنار خیابان، کیفیــت ترافیک و 
وضعیت فضای ســبز و غیــره تماماَ در زمره 
عوامل تشــکیل دهنده محیط انسان ساخت 

بشمار می آیند. تاکنون عناوین مختلفی برای 
محیط های زیست انسان ساخت مطرح شده 
اســت که هر کدام از مزایایــی برخوردارند. 
از جملــه آنهــا می-تــوان بــه محیط های 
اشــاره   Anthropsphere و   Technosphere
نمود که بیشتر به انسان ساخت بودن فضای 
مورد نظر )تکنوســفر( و حاکمیت انسان بر 
فضا )آنتروپوسفر( تأکید دارند. اکولوژیست ها 
و طبیعت شناســان بیشــتر مایل هستند از 
 Urban-( عبارت اکوسیستم شهری صنعتی
Industrial Ecosystem( اســتفاده نماینــد. 
از این دیدگاه شــهر نیز نوعی اکوسیســتم 
مصنوعی تلقی می شود. که البته در مقایسه 
با اکوسیستم طبیعی از ساختی بسیار ساده 
و ابتدایی برخوردار است. در اکوسیستم های 
شهری جریان ماده و انرژی به شدت ناپایدار 
و شــکننده بــوده و از این رو می-بایســت 
بطور مداوم مــورد مراقبت، کنترل و اصالح 
قرار گیرد، چونکه در غیــر اینصورت انهدام 
اکوسییســتم یعنی فروپاشی حیات غیرقابل 

اجتناب خواهد.

اهمیت شناخت و حفظ محیط زیست 
بطــور کلــی ارزش گذاری محیط زیســت 
می تواند بر مبنای چهار دسته از توجیه های 
مختلــف به شــرح زیــر پایه گذاری شــود 
)اردکانــی، ١٣٨٢(. توجیــه منفعت طلبانه: 
توجیــه منفعت طلبانه برخــی از جنبه های 
محیط زیســت را با ارزش می داند که برای 
انسان منافع اقتصادی به همراه دارد و یا این 
که بطور مستقیم برای بقاء او ضروری است.

اکولوژیکی  توجیــه  اکولوژیکی:  توجیه   
بر پایه ارزش بعضی از عوامل مبتنی اســت 
که بــرای کارکردهای حیات بخش اساســی 
ضــرورت دارد. هر چند ممکن اســت بطور 
مستقیم برای فرد منافعی در بر نداشته باشد.

توجیه زیبا شناختی: توجیه زیبا شناختی 
به درک ما از زیبایی طبیعت مربوط می شود 
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مثاَل بســیاری از مردم مناظر زیبا را دوست 
دارند، حیات وحش و طبیعت را می ستایند 
و ترجیــح می دهند در چنین دنیایی زندگی 
نمایند. این توجیه بــه تدریج مبنای قانونی 

پیدا کرده است.
 توجیــه اخالقی: توجیه اخالقی در واقع 
با این اعتقاد پیوند خورده اســت که محیط 
زیســت نیز حــق حیات دارد و مســئولیت 
اخالقی ما انسان ها حکم می کند که در حفظ 

و تداوم حیات آن کوشا باشیم.

آموزش محیط زیست
موضوع آمــوزش محیط زیســت و افزایش 
ســطح آگاهی هــای عمومــی به ویــژه در 
کشــورهای در حال توســعه، برای متوقف 
کردن حرکت پرشتاب نابودی محیط زیست 
راه حل جدی و مؤثر قلمداد می شود) پالمر، 
١٣٨٢(. ســازمان اموزشی، علمی و فرهنگی 
ســازمان ملل متحد )یونســکو( در ســال 
١٩6٨ در همایش بیوســفر کــه در پاریس 
پایتخت فرانســه برگزار شــد اعالم داشت 
که شاید توجه ســازمان یونسکو به آموزش 
محیط زیست طی برگزاری همایش بیوسفر 
پاریــس در ســال ١٩6٨ را بتــوان بعنوان 
نخســتین اقدام جدی در رابطــه با محیط 
زیســت تلقی نمود. یونسکو در این همایش 
خواســتار افزایش و گسترش مطالب درسی 
الزم برای مطالعه محیط زیســت در تمامی 
ســطوح آموزشــی، ترویج آموزش های فنی 
و همچنین جلب توجه مردم به مشــکالت 
برگــزاری کارگاه  زیســت محیطی گردید. 
آموزشــی بین المللی محیط زیست یونسکو 
در برنامــه مدارس ایالت نــوادای آمریکا در 
سال ١٩٧٠ یکی از مهمترین تالش ها جهت 
تعریف مفهوم آموزش محیط زیست به شمار 
می رود. پشــتیبانی مجامع بیــن المللی  از 
آموزش محیط زیست در کنفرانس استکهلم 
سوئد در سال ١٩٧٢، کارگاه آموزشی برنامه 

بین المللی آموزش محیط زیست در بلگراد 
پایتخت کشــور یوگسالوی ســابق در سال 
١٩٧٥، همایش آموزش محیط زیســت در 
تفلیس پایتخت گرجســتان در سال ١٩٧٧ 
باعث رشد فزآینده توجه جهانیان به مسائل 
زیست محیطی گردید. در سال ١٩٨٠ طرح 
 World راهبــردی حفاطــت از کره زمیــن
Conservation Strategy تدویــن گردید که 
یکی از فصــول آن در زمینه آموزش محیط 
زیست بود. بطوریکه در سال ١٩٨٧، یونسکو 
اعالم داشــت که در دراز مدت هیچ اقدامی 
در زمینــه کاهش تهدیــدات محلی و بین 
المللی علیــه محیط زیســت روی نخواهد 
داد مگــر اینکه میزان آگاهــی مردم در باره 
روابط عمیق میان کیفیت زندگی انســانی و 
محیط زیست افزایش یابد. بطور کلی هدف 
از آموزش محیط زیست این است که در هر 
فردی حساسیتی نسبت به حوادث و تغییرات 
فیزیکــی، زیســتی، اجتماعی،اقتصــادی و 
سیاســی محیط زیســت به وجــود آورد و 
نگرانیهایی نسبت به مسائل به وجود آمده در 
وی ایجاد و نسبت به اصالح مشکالت انسانی 
مانند فقر، بی سوادی، بی عدالتی اجتماعی و 
نظایر آن همت گماشت و مهارتی برای ابداع 
روش ها، وسایل و حل مسائل زیست محیطی 
در او بپروراند )محرم نژاد و حیدری، ١٣٨٥(.

حقوق محیط زیست
آغاز تمایل عمومی به ســوی مقررات زیست 
محیطی و توســعه این رشته از حقوق به سر 
آغــاز دوران اکولوژی یعنی دهه ی ١٩٧٠ بر 
می-گردد کــه در جهت کاهش آلودگی ها و 
جلوگیری از انقراض نســل جانوران وحشی 
و گیاهان طبیعی در ســطح جهان گام هایی 
بر داشته شد. در دهه ی ١٩٨٠ عالقه مندی 
به تأثیر قوانین در حمایت از محیط زیســت 
افزایش یافت و به آهستگی و بی وقفه از سوی 
قانون گذاری کوشــش هایی به عمل  مراجع 



آمد. اینکه بطور قطع عقیده داشــته باشیم 
که حقوق محیط زیست بتواند همه مشکالت 
محیط زیســت را حل کند عقیده ای دور از 
واقعیت اســت ولی اینکه ابزارهای قانونی را 
هم بطور کلی کنار نهیم نیز نتیجه ای جز فرو 
پاشیدن حفاظت از محیط زیست را عاید ما 
نخواهــد نمود. فهم بهتر ما از جایگاه و نقش 
حقوق در دنیای کنونی، دیدگاه ما را نسبت 
به آن متوازن ساخته و ما را از افراط و تفریط 
رها می ســازد )حبیبی، ١٣٧٩(. حقوق بین 
المللی، مجموعه ای از قواعد حقوقی الزام آور 
بــر روابط بین کشــورها و دیگر اعضای بین 
المللی را در بر می گیــرد. حقوق بین الملل 
محیط زیست یکی از جدیدترین گرایش های 
حقوق بین الملل می باشــد که در دهه های 
اخیر توســعه روز افزونی داشــته است. این 
رشــته از حقــوق بین الملل بــه موضوعات 
گوناگون زیســت محیطــی مثل آب، خاک، 
هوا و گونه هــای جانوری و گیاهی و به طور 
کلی به اکوسیســتم ها می پردازد و کوشش 
دارد تا با ترســیم نظام حقوقی از تمامی آنها 
حفاظت و حمایــت الزم را بعمل آورد. یکی 
از مهمترین موضوعاتی که حقوق بین الملل 
محیط زیست به آن می پردازد، موضوع وقوع 
اثر گلخانه ای ناشــی از فعالیت های بشری و 
نیز پیامدهای آن یعنــی گرمایش جهانی و 
تغییرات نامطلوب ایمنی در کره زمین است. 
در واقع هدف از ترســیم نظام حقوقی حاکم 
بر چنین فرآیندی، کاهش گازهای گلخانه ای 
ناشــی از فعالیت های بشری است )فیروزی، 

.)١٣٨4

چالش توسعه و حفاظت از محیط زیست
فرآیند توســعه چه در کشورهای فقیر و چه 
در کشــورهای غنی و پیشــرفته، به شدت 
منابع طبیعی تجدیــد پذیر و تجدید ناپذیر 
ســیاره زمین را مورد تهدید و تخریب قرار 
داده است. شکاف میان کشــورهای فقیر و 

کشــورهای صنعتی، در حال گسترش است. 
کشورهای صنعتی از الگوهای ناپایدار تولید 
و مصرف پیروی می کنند که تأثیر شــگرفی 
بر تخریب محیط زیســت می گذارد، در واقع 
ایــن الگوها در کشــورهای جهان ســوم به 
فقیرتر شــدن مردم و تخریب هرچه بیشتر 
محیط زیســت می انجامد. کشورهای جهان 
ســوم به دلیل بدهی های خارجــی، نیاز به 
افزایــش صادرات جهت کســب ارز، فشــار 
فزآینــده جمعیت، برآورد نشــدن نیازهای 
اولیه انسانی، فقر، سیاست های غلط و ناقص 
حکومت ها و بهره برداری نادرســت از منابع 
طبیعی، نابودی محیط زیست را رقم زده اند. 
از دیگر سو کشــورهای توسعه یافته جهت 
تداوم توســعه، تخریب شدید محیط زیست 
در نتیجه مصرف زیاد انــرژی، تولید و دفع 
زباله، نابــودی منابع محدود محیط و تأمین 
نشــدن نیازهای بخش بزرگــی از جمعیت 
جهان را رقم زده اند. ایده توسعه پایدار برای 
نخســتین بار در همایش بین المللی راهبرد 
محافظت جهانی در سال ١٩٨٠ ارائه گردید. 
مفهوم توســعه پایــدار در راهبرد محافظت 
جهانی عبارت اســت از توسعه منابع موجود 
بدون لطمه زدن به توسعه نسل آینده برای 
برآورده نمودن نیازهایشــان. این راهبرد سه 
اولویت انسانی را در تمامی برنامه های توسعه 
دولت ها ضروری می داند که عبارتند از : ابقای 
فرآیندهای اساســی اکولوژیک، بهره برداری 
پایدار از منابع طبیعــی و محافظت از تنوع 
ژنتیکی و حیات وحش. در شــکل ١ مفهوم 
توســعه پایدار که بر چهار جنبــه پایداری 
اقتصادی، اجتماعی، تکنولوژیکی و زیســت 
محیطی تأکید دارد، نمایش داده شده است. 
راهبــرد حفاظت جهانی یا دســتور کار ٢١ 
به منظور رفع یک تناقــص طراحی گردید. 
تناقص این اســت که ما هر چه بیشــتر به 
زمین وابسته می شویم توانایی زمین در رفع 
نیازهایمــان را کمتر می کنیــم. جنگل ها از 

گۆڤارێکی شیکارانەی کۆمەاڵیەتی ـ سیاسییە  ژمارە 57  ساڵی بیست و دووەم  پاییزی 2720 342



343گۆڤارێکی شیکارانەی کۆمەاڵیەتی ـ سیاسییە  ژمارە 57  ساڵی بیست و دووەم  پاییزی 2720

بین می روند و سرزمین های مرطوب، خشک 
می-شــوند. ما در حال بهره برداری فزآینده 
از منابع معدنی و منابع حیاتی تجدیدناپذیر 
ســوخت های ارزشمند فســیلی هستیم، ما 
زباله ها و ضایعاتمان را به اقیانوس ها، رودها و 
اتمسفر می فرستیم. ما بر روی زمین زراعی 

مرغوب خانه و جاده می سازیم. ما از گیاهان 
و جانــوران بخاطر منافــع اقتصادی بی رویه 
اســتفاده می کنیم و بســیاری از آنها را به 
ســمت انقراض میکشانیم. ما بیشتر به امروز 
می اندیشــیم و کمتر به فردا فکر می کنیم. 
راهبرد محافظت جهانی یک دســتورالعمل 

شکل 1. مفهوم توسعه پایدار در قالب یک نمودار

توسعه 
پایدار

پایداری از جنبه اجتماعی:

تامین نیازهای جامعه
برآورده کردن خواسته های جامعه

برآورده ساختن استانداردهای 
فرهنگی و اخالقی جامعه

تضمین آموزش و آگاه سازی

پایداری از جنبه اقتصادی:

عرضه منابع توجیه پذیر
تامین خدمات و 

فناوریهای توجیه پذیر
تسریع در نیل به استانداردهای خوب 

زندگی 

پایداری از جنبه تکنولوژیکی:

عرضه منابع مورد نیاز و ضروری
داشتن فناوری سازگار با محیط زیست 
تامین نیروی انسانی تحصیل کرده و 

ماهر 
بکارگیری ارزیابی چرخه عمر

پایداری از جنبه زیست محیطی:

ایجاد محیط سالم، مطلوب و 
قابل استفاده کاستن از اثرات 
زیست محیطی تا حد امکان

ترمیم آسیب های 
زیست محیطی



برای بقاء کره زمین است.

اقتصاد محیط زیست
واژ ه یونانی اویکوس، ریشــه مشترک اکو در 
کلمــات اکونومیک و اکولوژی اســت که در 
متــون به معنای صاحب خانــه به کار رفته 
اســت. می توان گفت که اکولوژی به معنای 
مطالعه ی صاحب خانه، خانه ی طبیعی است 
ولی اقتصاد به معنای مطالعه صاحب خانه ی، 
خانه انســان اســت. در این صورت اقتصاد 
محیط زیســت چگونگی ارتبــاط این دو را 
مطالعه می کند )پرمن و همکاران، ١٩٩٩(. با 
افزایش آلودگی های زیست محیطی، اقتصاد 
محیط زیســت به عنوان شــاخه ای از علم 
اقتصاد که نه تنها جنبه های اقتصادی محیط 
زیست را در بر می گیرد بلکه به تأثیر متقابل 
اقتصاد و محیط زیســت توجه دارد، مطرح 
شده است. این رشــته از علم اقتصاد دارای 
توان زیادی در درک مسائل زیست محیطی 
است. نکته اساسی در اقتصاد محیط زیست 
آن اســت که اقتصاد و محیط زیست جدا از 
یکدیگر نیستند و هیچ تصمیم اقتصادی یافت 
نمی شــود که بر محیط طبیعی و مصنوعی 
تأثیر نگذارد و هیچ تحول زیســت محیطی 
وجــود ندارد که در آن تأثیر اقتصادی وجود 
نداشته باشد. بنابراین با توجه به بحران های 
زیســت محیطی در سیســتم های اقتصادی 
کشورهای غنی و فقیر، اقتصاد محیط زیست 
می توانــد نقــش مهمی در رفع مشــکالت 
زیســت محیطی ایفــا کند. امــروزه مفهوم 
توســعه با رعایت حفاظــت از منابع طبیعی 
و محیط زیســت مترادف اســت به طوریکه 
ارتباط تنگاتنگــی بین نظام های اقتصادی و 
محیط زیســت وجود دارد. زیرا برای محیط 
زیست می توان سه کارکرد اصلی تأمین مواد 
اولیه برای تولید محصوالت، جذب ضایعات 
حاصــل از فرآیندهای تولید و رضایت خاطر 
معنوی برای انســان به منظــور بهره برداری 

زیبا شناختی در نظر گرفت بنابراین اقتصاد 
محیط زیســت روز به روز اهمیت بیشتری 
خواهد یافت و به همین دلیل نیز می باشــد 
که برخی قرن بیســت و یکم را قرن اقتصاد 
محیط زیست نامیده اند )قربانی و فیروز زارع، 

.)١٣٨٧

اخالق محیط زیست
اهمیت درک و شناخت اخالق تا حدی است 
که اغلب دانشمندان و بسیاری از متخصصان 
محیط زیست، حفاظت محیط زیست را یک 
موضوع مهم اخالقــی می دانند. اخالق بطور 
ســنتی، به تعریف روابط بین افراد و روابط 
بین افراد و جامعه پرداخته است و بنابر نظر 
برخی صاحب نظــران، اخالقی که رابطه دو 
جانبه بین انسان و زمین، حیوانات و گیاهان 
را تنظیم کند، تاکنون وجود نداشته است به 
نظر آنان گســترش اخالق به این جزء سوم، 
یعنی رابطه انســان با محیط زیســت، یک 
فرصت انقالبی و ضرورتی زیســت محیطی 
است. ســعی اخالق زیســت محیطی، ارائه 
دالیل نظامند و جامع برای این منظور است 
کــه چرا بایــد روابط اخالقی بین انســان و 
محیط زیست طبیعی وجود داشته باشد؟ و 
می توان آن را، مطالعه رفتار درست و اشتباه 
در درون یک محیط زیست مشخص، تعریف 
نمــود. بنابراین نقش اصلی اخالق زیســت 
محیطی، ایجاد موانع درونی اخالقی در آحاد 
جامعه برای رفتار نســبت به طبیعت است ) 
عابدی سروســتانی و همکاران، ١٣٨6(. در 
میان فالسفه اخالق زیست محیطی تعریف 
واحدی وجود ندارد. برخی معتقدند اشــیای 
طبیعی و نظام های طبیعــی مثل درختان، 
دریاچه ها و حیوانات وحشــی دارای ارزش 
ذاتی هســتند و معیار این نوع ارزش گذاری 
نیز منافع انســان نیســت. گروه دیگری از 
فالسفه که مخالف گروه اول هستند، معتقد 
هســتند که هــر چیــز دارای ارزش که در 
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طبیعــت می یابیم، در نهایــت مالک تعیین 
ارزش آن منافع انســان خواهد بود )رستمی 
شــاهرودی، ١٣٨٢(. غلبه طرز تفکر دسته 
دوم را سال هاســت که در برخورد انسان با 
محیط زیســت شاهد هستیم. این طرز تفکر 
را در تمام ســطوح مدیریتی محیط زیست 
و برنامه ریــزان و تصمیم گیران خرد و کالن 
در جهان و ایران شــاهد هســتیم. این افراد 
در درک منافع انســان نیز دچار کج فهمی و 
خطا هســتند، چرا که اگر انسان را جزئی از 
محیط زیســت بدانیم و نه جدایی از محیط 
زیست، در این صورت همه چیز در این نظام 
به هم پیوسته و وابسته است. پیدایش مقوله 
اخالق زیســت محیطی به واســطه آگاهی 
از تأثیرات فنآوری، صنعت، توســعه  بشــر 
اقتصادی و رشــد جمعیت بــر روی محیط 
زیســت در دهه ی ١٩6٠ بود. دو کتاب مهم 
در این دهه منتشــر شــد که تأثیر بسزایی 
در آگاه ســازی جوامع )بویــژه جوامع غرب( 
و توجه آحــاد مردم و دوســتداران محیط 
زیست به واقعه هولناکی که به سبب عوامل 
گفته شــده جهان را تهدید می کند، داشت. 
یک از این دو کتاب )بهار خاموش( نوشــته 
راشل کارسون بود که در سال ١٩6٢ انتشار 
یافت. این کتاب همگان را آگاه می ســاخت 
که اســتفاده بی برنامه و بی حســاب از مواد 
شیمیایی و آفت کش های غیر بیولوژیک چه 
بالیی بر سر محیط زیســت انسان و حیات 
وحش می آورد. کتاب دیگر )بمب جمعیت( 
اثر پل ارلیش بود که نشــان می داد توسعه 
جوامــع و افزایش بی رویــه جمعیت چگونه 
کلیه منابع ســیاره زمین را در خطر نابودی 
قــرار داده اســت. البته آلودگــی و نابودی 
منابع طبیعی را نمی تــوان تنها نگرانی های 
زیســت محیطی از آن زمان تاکنون دانست. 
کاهش مداوم تنوع گیاهی و جانوری، نابودی 
بیابان ها، افول اکوسیســتم ها و تغییرات آب 
و هوا همه و همه دســت به دست هم داده 

و بر وجدان عمومی و سیاســت جوامع تأثیر 
گذاشته اســت و این مسئله در سالیان اخیر 
به طرزی فزآینده گســترش یافته است. در 
این شــرایط اخالق زیســت محیطی ایجاب 
می کند که ما نیز تعهــدات اخالقی خود را 
در جهت رویارویی با این نگرانی ها تنظیم و 
شاخک های حسی وجدان ها را بدین سمت و 
سو حساس کنیم. در واقع دو سوال اساسی 
که اخالق زیســت محیطی باید به آن پاسخ 
دهد، عبارتند از: به منظور احترام به محیط 
زیســت چه وظایفی بر عهده آحاد نوع بشر 
است و چرا؟ و ســوال دوم که بایستی ابتدا 
پاسخ داده شــود، آیا الزاماتی برای برخورد 
با مسائل زیســت محیطی بشر امروز داریم؟ 

برای زندگی بشر در آینده داریم؟

دین و محیط زیست
در ادیان شــرقی بویژه در مائوئیسم و آیین 
کنفوســیوس، نوعی سرسپردگی به طبیعت 
و ادراک اهمیــت متافیزیکی آن را می بینیم 
که حائز اهمیت است. در خدا محوری ادیان 
ابراهیمی، خداوند خالق و نگهدار زمین است. 
بنابراین، مراقبت از محیط زیست، مراقبت از 
چیزهایی اســت که متعلق به خداوند است. 
اگــر چه برخی به این دیدگاه، ایراد انســان 
محــور را گرفته انــد زیرا، معتقدند انســان 
را نســبت به ســایر موجودات در مرتبه ای 
متفاوت می بیند. امــا در دفاع باید گفت که 
اگر چه انســان در ادیــان ابراهیمی متفاوت 
از بقیه مخلوقات اســت ولی، انسان به دلیل 
مســئولیتی که در قبال خداوند دارد نسبت 
به محیط زیست نیز مســئولیتی ویژه دارد. 
لذا می توان گفت معیار اخالقی نیز در چنین 
نگرشی، بر مبنای انجام وظایفی استوار است 
که با خداشناســی بر عهده انســان گذاشته 
شده است. این گفتار معیاری کلی و مطلوب 
می باشد که به کمک آن می توان در رابطه با 
وضعیت محیط زیســت هر منطقه ای اظهار 



نظر کــرد و آن را مورد ســنجش و ارزیابی 
قرار داد. کردســتان نیز از این امر مستثنی 
نیست و می شود وضعیت زیست محیطی آن 
را با چهارچوب های گفته شده مورد قضاوت 
قرار داد. برای این مهم الزم است بخش های 
مختلف محیط زیست بصورت جزئ به جزئ 

بررسی و تشریح گردد.

محیط زیست طبیعی شرق کردستان
عوامل بی جان

از مهمتریــن اجزاء محیط زیســت طبیعی 
بی جــان می توان به آب، خاک و هوا اشــاره 
نمود در شرق کردستان به دلیل محرومیت 
از ســرمایه گزاری های صنعتــی و کشــاورز 
محور بودن جامعه، از گذر به صنعتی شــدن 
و تبدیل شــهرها به کالن شهرهای صنعتی 
بی نصیــب مانده اســت. اگرچــه این مهم 
بیکاری گسترده، حاشیه نشینی و فقر را برای 
مردمان این دیار به ارمغان آورده اســت، اما 
برای ســالیان طوالنی پاک بودن هوای این 
مناطــق را در مقایســه با شــهرهای فارس 
نشین سبب گردید، اما در یک دهه گذشته 
با پیدا شــدن موضوع و مسئله ریزگردها در 
خاورمیانه بعنوان یک مســئله حاد زیســت 
محیطی، شرق کردســتان بعد از خوزستان 
به دلیــل توپوگرافــی ویژه و قــرار گرفتن 
شــهرها و روســتاها در محاصره ی کوه های 
ســر به فلک کشــیده به آلوده ترین مناطق 
از لحــاظ کیفیت هوا بدل گشــت. بطوریکه 
طبق گزارشات ســازمان های محیط زیستی 
جهانی شــهرهای سنندج، کرمانشاه، ایالم و 
خرم آباد از لحاظ تعداد روزهای خطرناک و 
در ســطح هشدار در رابطه با ریزگردها برای 
سالیان متوالی در زمره آلوده ترین شهرهای 
جهان قرار گرفتند، همین امر نیز از کیفیت 
زندگی در این مناطق کاســت و آمار مرگ 
و میر افــراد با بیماریهای تنفســی و قلبی، 
کودکان و افراد مســن را به شــدت افزایش 

داد. در این میان همــواره اخباری مبنی بر 
رادیواکتیو بودن این ریزگردها در میان مردم 
بطور خــاص و عام بوده و هســت که دلیل 
آن را به اســتفاده مداوم از تسلیحات جنگی 
در پنج دهه گذشته در خاورمیانه و دزدیده 
شــدن مواد رادیو اکتیو نیروگاه اتمی بغداد 
در سال ٢٠٠٣ ذکر می نمایند، ولی بصورت 
علمی تاکنون گزارشــی از صحت وسقم آن 
در دسترس نیســت. متولیان محیط زیست 
در ایران همواره منشــأ ایــن ریزگردها را به 
کشورهای همســایه نسبت داده و خود را از 
داشــتن هر گونه نقش و مسئولیتی در این 
زمینه مبرا ســاخته اند، ولی فعاالن مدنی و 
محققین محیط زیســت منشأ و علل بخش 
چشــمگیری از این ریزگردها را مشــکالت 
زیســت محیطی خود ایــن مناطق از جمله 
و  تخریب گســترده جنگل ها  بیابان زایــی، 
مراتــع، مدیریت و انتقال غیر کارشناســی 
منابع آبــی، احداث بی رویه ســدها و غیره 
نسبت می دهند. دکل  های سیگنال دهی برای 
اعمال پارازیت بر روی فرکانس شــبکه های 
ماهواره ایــی با طول موج های خطرناک برای 
ســالمتی انســان از جمله عوامــل مخرب 
زیســت محیطی در این مناطق هستند که 
بطــور معنی داری ابتال به بیماری ســرطان، 
اختالالت ذهنی و ژنتیکی قبل از تولد را در 
این مناطق افزایش داده است. از دیگر عوامل 
آلوده کننده هوای شرق کردستان می توان به 
استفاده بی رویه از سموم دفع آفات و امراض 
نباتی غیربیولوژیک توسط کشاورزان و عدم 
رعایت اســتانداردهای فنی توســط معدود 
کارخانجات فعال در این مناطق برای نمونه 
اشاره  و...  پتروشیمی، ســیمان  کارخانجات 
نمود. به دلیل اینکه بیش از 4٠ درصد مردم 
کرد در حال حاضر نیز به کشاورزی مشغول 
بوده و از این راه ارتزاق می نمایند و متأسفانه 
بیشتر این کشــاورزان نیز سواد علمی و به 
روز را ندارند، ایــن مناطق جوالنگاه مافیای 
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کود و ســم شده و این مافیا همواره با فریب 
کشــاورزان آنان را وادار به استفاده بی رویه 
از ســموم دفع آفات و امــراض نباتی می-

نماینــد که عالوه بر اینکه آثار زیانبار آنها بر 
روی اعصاب، دســتگاه تنفسی و ریخته ارثی 
بــرای مدت های مدید باقــی می ماند، تأثیر 
منفــی و معنی داری را بــر تولید محصوالت 
کشــاورزی در این مناطق از لحاظ کیفیت، 
هزینه تولید، بازار پســندی و توانایی رقابت 
در بازار را برجای گذاشــته است، برای مثال 
توت فرنگی کردستان قربانی منفعت طلبی 
همین مافیای کود و سموم دفع آفات نباتی 
گردید. معدود کارخانجاتــی که در مناطق 
شرق کردستان قرار دارند در کنترل افراد و 
گروه های خاص قرار دارند که به دیگر مراجع 
همانند اداره محیط زیســت و بهداشت و... 
به هیچ وجه جوابگو نبوده و نیســتند. برای 
نمونه می توان به کارخانه ســیمان بیستون 
کرمانشــاه، پتروشیمی ایالم، مهاباد، سنندج 
و کرمانشــاه اشــاره نمود که به دلیل عدم 
رعایت اســتانداردهای فنی خسارت جبران 
ناپذیری را به کیفیت هوای این مناطق وارد 

ساخته اند.

آب
آب حیاتی ترین ماده روی کره زمین اســت، 
فاکتور اصلی شــکل گیری تمدن ها و آبادانی 
مناطق است. آب و قوانین تقسیم آن از قدیم 
االیام جزو مؤلفه های اصلی قدرت و حاکمیت 
بوده اســت، آنطور که پیش بینی می شود در 
آینــده هم با توجه به رشــد جمعیت ارزش 
آب بیــش از پیش خواهد بــود و حتی ادعا 
می گردد که جنــگ آب در آینده ی نزدیک 
نه در میان کشــورها  بلکه درون کشــورها 
خواهــد بود. کردســتان در هالل حاصلخیز 
قرار گرفته اســت، ریزش های آسمانی )برف 
و بــاران( در این مناطق بطــور معنی داری 
بیشتر از همسایگان فارس )مناطق کویری( 

و عــرب )مناطق بیابانی( و ترک می باشــد. 
کردستان رودخانه ها، چشــمه ها، قنات ها و 
آبشارهای خروشــان، بی نظیر و پر آبی دارد 
که دلیل و عامل ایجاد تمدن در این مناطق 
و گسترش آن به سراسر کره زمین می باشد. 
پــر آب بودن کردســتان در کنار خاک های 
حاصلخیز به وفور تولید محصوالت کشاورزی 
در کردســتان منجر گردیده و از زمان های 
دور یکــی از دالیل هجوم بادیه نشــینان و 
کویرنشینان گرسنه به این مناطق بوده است.  
در مناطقی از شمال کردستان ساالنه چندین 
متر برف می بارد در شــهرهای پاوه، مریوان، 
بانه، بخش هایی از ایــالم و ارومیه میانگین 
میلمتر  بــه ١٠٠٠-٨٠٠  بارندگی ســاالنه 
می رسد، در شهر ســنندج و کرمانشاه بطور 
باران  میانگین ســاالنه 6٠٠-4٠٠ میلیمتر 
می بارد، این در حالی است که در بسیاری از 
شهرهای کویری فارس نشین، سال ها تجربه 
دیدن یک بار بارش بــرف را ندارند و میزان 
بارندگی ســاالنه به صد میلیمتر نمی رسد. 
متأسفانه کردها هرگز نتوانستند از این ابزار 
طبیعی قدرت برای ایجاد و بدســت گرفتن 
حاکمیت بهره ای ببرند. در حالیکه اشغالگران 
کردستان این اسحله حیاتی و بسیار مهم در 
سرزمین کردها را که من از آن بعنوان سالح 
بیولوژیک یاد می کنم بر علیه خود ملت کرد 
بکار می گیرند، برای نمونه ترکیه با بســتن 
ســد جلو انتقال آب از شــمال کردستان به 
جنوب، شــرق و غرب کردســتان را گرفته 
است و در اشغالگری های جدیدش در غرب 
کردستان، حتی آب آشامیدنی شهر حسکه 
را قطع نمــوده و بدین طریــق این مناطق 
را تحت فشــار قرار داده است. ایران ساالنه 
آب زاب کوچــک را می بنــدد و موجبــات 
ضرر و زیان میلیاردی به کشــاورزان جنوب 
کردســتان را فراهم می گردد. در حال حاضر 
عواملی همچون احداث بی رویه ســد بدون 
کار کارشناسی برای انتقال آب و همچنین از 



بین بردن اکوسیستم های طبیعی کردستان، 
پروژه های غیرکارشناســی و منسوخ انتقال 
آب از شرق کردستان به دیگر مناطق ایران، 
خشکسالی و گرم شدن هوا، استفاده بی رویه 
از آب  برای تولید محصوالت کشــاورزی با 
راندمان مصرف آب پائین و آلودگی آب های 
زیرزمینی از عمده مشکالت زیست محیطی 
آب شرق کردستان می باشد. احداث بی رویه 
سد توســط گروه های خاص حکومتی بدون 
کار کارشناســی برای ایجاد کانال های رانتی 
و روزنه هایی بــرای اختالس به نیت تخریب 
اکوسیستم این مناطق، خالی نمودن اطراف 
رودخانه های تاریخی از ســکنه و کوچاندن 
مردمان اصیــل از این خاک و بوم، بســتن 
مسیر انتقال آب به جنوب کردستان بعنوان 
کارت فشــار بر حکومت اقلیم کردســتان، 
انتقــال آب به مناطق فارس نشــین و ثروت 
اندوزی این گروه و مستشــاران محلی شان 
در البه الی انجام ایــن پروژه ها بعنوان یک 
خطر جدی سرتاسر خاک کردستان را تهدید 
می نماید. در حالیکه هر روز شــاهد احداث 
ســدهای جدید در کردســتان هستیم در 
کشور آمریکا از ســال ٢٠٠٠ تاکنون بیش 
از 4٠٠ ســد را تخریب نموده انــد. احداث 
این ســدها در سال های اخیر گرم شدن هوا 
و شــرجی بودن آن را در شــرق کردستان 
سبب گردیده اســت. استفاده بی رویه از آب 
توسط کشاورزان کردســتانی به دلیل عدم 
استفاده از مکانیزاســیون و روش های نوین 
آبیاری اســت، بنیه مالی کشاورزان در این 
مناطق پائین بوده و قــادر به اجرای به روز 
این روش ها نیســتند، یارانه های دولتی نیز 
در این مناطق به میزان ٩٠٪ کمتر از ســایر 
مناطق بوده است، عدم آگاهی و بهره مندی 
از دانش روز توسط کشاورزان و نبود الگوی 
کشــت متناســب با این مناطق نیز مشکل 
اتالف آب در کردســتان را تشــدید نموده 
اســت. عمق چاه های عمیق در دشــت های 

کردســتان از ٨٠ متر در دو دهه گذشــته 
به ٢٥٠ تا ٣٠٠ متر در حال حاضر رســیده 
اســت، در صورت ادامه این روند حداکثر تا 
٥٠ ســال آینده بیشتر این مناطق به بیابان 
و غیرقابل ســکونت تبدیل می شــوند. زنگ 
خطر برای آلودگی آب های زیرزمینی شرق 
کردســتان به دلیل استفاده از کود و سموم 
شیمیایی، مواد مورد اســتفاده در استخراج 
معادن خصوصاَ معادن طال، شیرابه زباله های 
شــهری، بیمارســتانی و صنعتی به صدا در 
آمده اســت و بصورت لکه ای بطور بســیار 
معنی داری شــمار مبتالیان به بیماری های 
گوارشــی مانند سرطان دســتگاه گوارش را 
افزایش داده است. الزم است فعالین مدنی، 
رسانه ها و شبکه های اجتماعی بطور جدی به 
این موضوع بپردازند و با فشار به دستگاه های 
ذیربط آنان را وادار به اتخاذ تصمیم درســت 

نمایند.

خاک
خاک کردســتان در رده بندی خاک ها جزو 
و حاصلخیزترین  مالــی ســویل  خاک های 
خاک های جهان محســوب می شود. پوشش 
گیاهی قوی، جنگل ها، تولیدات زیاد و متنوع 
کشــاورزی خصوصاَ غــالت و ... نیز معلول 
این علت است. مردم کردســتان نه تنها به 
روش مطلوب از این ســرمایه ملی بهره مند 
نبوده اند، بلکه آگاهانه یا ناآگاهانه خســارت 
زیادی نیز به آن وارد ســاخته اند. منشــأ و 
سرچشــمه این بی توجهی ها به فقر در تمام 
جنبه های آن و نداشــتن علم و دانش به روز 
کشــاورزی بر می گردد. در خیلی از مناطق 
کردســتان در شیب های باالی ٥٠٪ اقدام به 
شخم زدن در جهت شیب می نمایند. این در 
حالی است که شخم در شیب های باالی ٨٪ 
ممنوع می باشــد. همین امر باعث فرسایش 
آبی شــدید و شستشــو و انتقــال خاک به 
مناطق پائین دست گردیده است. از آنجایی 
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که این زمین هــا پیش تر مرتــع بوده اند، با 
شخم آنها پوشــش گیاهی به تمامی از بین 
رفته اســت، عالوه بر اینکه حذف و انقراض 
شمار زیادی از گونه های گیاهی ارزشمند را 
سبب گردیده اســت، زمینه را برای بالیای 
طبیعی مانند ســیل های ویرانگر و فرسایش 
بادی خاک را نیز فراهم نموده است. مردمان 
کردستان بایستی بدانند که آنها همزیست و 
اجزاء واقعی در این اکوسیســتم هستند و به 
هیچ وجه نبایستی برای تخریب و نابودی آن 
خــود را در رقابت با حکومت و دولت ها قرار 
دهند. برعکس بایستی آنها در مقابل اقدامات 
مخرب حکومت ها ایستادگی کنند. از آنجایی 
که به دلیل فقر ممکن است، عدم استفاده از 
زمین های شیب دار در حال حاضر امکان پذیر 
نباشد، لذا پیشنهاد می گردد در این مناطق 
از روش های ســنتی مانند شخم زدن با گاو 
برای شــخم بصورت عمود بر جهت شــیب 
اســتفاده گردد. اینکه ما با آمــدن امکانات 
جدید، امکانات، ابــزارآالت و روش هایی که 
برای قرن ها از آنها اســتفاده می کردیم بطور 
کامل کنار زده و از آنها چشم پوشی نموده ایم، 
اشــتباه بزرگی است. برای نمونه در کشوری 
توسعه یافته مانند آمریکا در حال حاضر نیز 
٥٠٠-٢٥٠ هزار هکتار از زمین های شیب دار 
و کوچک مقیاس را با گاو شخم می زنند. در 
همیــن رابطه می توان در یــک اقدام ملی و 
یک بیدار باش سراســری، این زمین ها را به 
کشت محصوالت باغی مانند انگور دیم، گل 
محمدی دیم، ســماق، بادام، زرشک، زیتون 
و... اختصــاص داد و به ایــن ترتیب نه تنها 
درآمد پایدار مردمان این مناطق برای رهایی 
از فقــر و بردگی عضویت در ســازمان های 
حکومتی ماننــد کمیته امــداد و... افزایش 
می یابد، تــا اندازه زیادی نیــز اثرات مثبت 
زیســت محیطی برای جلوگیری از فرسایش 
بادی و آبی و اثرات مخرب شخم های عمیق 
در جهت شــیب خواهد داشت. همانطوری 

که در رابطه با آب مطرح گردید، اســتفاده 
بی رویه از ســموم و کودهای شــیمیایی در 
شرق کردستان خاک را نیز تهدید می-نماید. 
باقی مانده ســموم و کودهای شــیمیایی در 
خاک شور شدن خاک ها، تخریب ساختمان 
خاک، بهم ریختن PH خاک، ســمیت خاک 
و تخریــب فلــور بیولوژیک خاک را ســبب 
گردیده اســت، عالوه بر موارد فوق، مصرف 
بی رویه کود و ســموم شیمیایی هزینه تولید 
محصوالت کشاورزی را باال می برد و توانایی 
رقابــت محصــوالت تولیدی کردســتان در 
بازارهای مصرف را به حداقل رســانده است. 
درصورتی که اثــرات مخرب باقی-مانده این 
مواد روی محصوالت کشــاورزی بر دستگاه 
گوارش، سیستم ایمنی و سالمتی بدن انسان 
منظور گردد، آنوقت به درستی لزوم آگاهی 
بخشــی عمومی برای کاســتن اســتفاده از 
سموم و کودهای شیمیایی و جایگزینی آنها 
با مواد کم خطر بیولوژیک و طبیعی احساس 
می شود. اطالعات موثق نشان می دهد که در 
سال زراعی ٩١/٩٢ تنها برای مبارزه با آفت 
سن گندم در استان ســنندج 6٠٠ تن سم 
فنیتریتون مصرف شده است، استفاده از این 
میزان سم تنها برای یک محصول آنهم برای 
مبــارزه با یک نوع آفت یک فاجعه زیســت 
محیطی محسوب می گردد. مطالعات میدانی 
صورت گرفته توســط نویســنده در چندین 
ســال متوالی نمایان ســاخت کــه مصرف 
بی رویه کود شــیمیایی ازته در تولید سیب 
زمینی باعث افزایش نیترات مضر گاهاَ تا ١٠ 
برابر حد استاندارد جهانی )6٠ میلی گرم در 
١کیلوگرم وزن تر( و ٣ برایر استاندارد ایران 
)٣٠٠-٢٠٠ میلی گــرم در ١ کیلوگرم وزن 
تر( شده اســت. معضل نیترات آزاد فقط به 
سیب زمینی محدود نمی شود و در رابطه با 
گوجه فرنگی، توت فرنگی، ســبزیجات و پیاز 
نیز سالهاســت به حد بحران رســیده است. 
باال بودن غلظت نیتــرات در اندام های قابل 



مصرف سبزی ها و علوفه و در آب آشامیدنی 
انواعی از مسمومیت ها را در دام ها، کم خونی 
متموگلوبینمیــا )Methmoglobinemia( در 
اطفــال و ماده ســرطان زای نیتروزآمین در 
بزرگساالن را بوجود می آورد. در صورتی که 
آگاهی های الزم در این زمینه داده نشــود و 
با مافیای ســموم و کود شیمیایی در شرق 
کردســتان برخورد صورت نگیــرد، مطمئنا 
در آینــده ای نه چنــدان دور بخش عظیمی 
از دشت های کردســتان لم یزرع) غیر قابل 
کشت( خواهد شد. از دیگر خطراتی که این 
مؤلفه از محیط زیست طبیعی را در کردستان 
تهدیــد می کند می توان به فــروش و اجاره 
زمین های کشــاورزی در تمام اســتان های 
ارومیه  کرمانشاه،  )ایالم، سنندج،  کردنشین 
و خرم آباد( به کشاورزان ترک و برده شدن 
اختیاری کشــاورزان کرد به دلیل فقر بیش 
از حد و اعتیاد )اســتفاده بی رویه کشاورزان 
تــرک از کــود مرغــی و شــیمیایی جهت 
برداشــت چنــد برابری، بیشــتر زمین ها را 
شــور، فقیر و غیر قابل کشت نموده است(، 
تغییر کاربری زمین ها با بزرگ شدن شهرها 
و حاشیه نشینی، تملک زمین های کردستان 
در مقیــاس بزرگ)هــزاران هکتــار( برای 
مؤسســات حکومتی ایدئولوژیــک و نظامی 
ماننــد بنیاد مســتضعفان )در دشــت قروه 
١٠٠٠ هکتــار و صحنه ١٥٠٠ هکتار(، بنیاد 
برکت و مؤسسه ابرار و سند زدن زمین های 
کشــاورزی مردم کردســتان به نام دولت با 
اجرای انواع طرح های استعماری مانند طرح 
کاداستر و غیره میباشد. در صورتی که مردم 
کردســتان نجنبند آینده درخشــانی از این 
لحاظ نخواهند داشــت و دموگرافی منطقه 
نیز به صــورت خزنده تغییــر خواهد یافت 
و کردهــا بازنده بزرگ تاریــخ خواهند بود. 
افراد صاحب نفوذ زیادی از کرمان، شــمال، 
تهــران و غیره نیز هزاران هکتــار از مراتع، 
جنگل ها و زمین های کردســتان را به اسم 

خود ســند زده اند و اسامی خیلی از آنها نیز 
موجود اســت. با ابراز تأســف رسانه کردی، 
فعاالن مدنی، دوســتداران محیط زیســت، 
تحصیل کردگان کــرد و ثروتمندان کرد در 
این زمینه هیچ کدام به مسئولیت ملی خود 
عمــل ننموده اند، انگار همه در خوابی عمیق 
فرورفته انــد. ثروتمندان کرد بــا دولتمردان 
صاحب قدرت تنها و تنها در جهت استفاده از 
رانت و افزایش سرمایه خود به هر قیمتی که 
شده، هم پیمان شده اند و بدین ترتیب نسبت 
به رنج ها و مشکالت ملی ملت خود بی تفاوت 
گشته اند. آگاهی عمومی پائین بوده و فعالین 
مدنی خوانــش عمیق و علمی از رویدادهای 
زیســت محیطی را ندارند، بیشــتر فعالین 
زیســت محیطی کردستان، تنها آتش سوزی 
را مشــکل زیســت محیطی می دانند و یا به 
نوعی این دو را مترادف هم قرار می دهند.     

عوامل جاندار محیط زیست طبیعی
این عوامل در دو دســته ١- پوشش گیاهی 
کــه صرفاَ رویش طبیعی مورد نظر اســت . 
٢- حیات وحش شــامل آبزیان، دوزیستان، 
خزندگان پرندگان، پستانداران و دیگر انواع 
مهره داران تقســیم بندی می شود. کردستان 
پوشــیده از گیاهــان مرتعــی و جنگل های 
بی نظیر اســت. همانطوریکه بحث آن رفت 
این مهــم به بارندگــی زیــاد و خاک های 
حاصلخیز بــر می گردد. بــرای نمونه مرتع 
سارال به پادشــاه مراتع ایران معروف است 
و جنگل های بلوط کردستان شهرت جهانی 
دارند، هزاران گونه گیاهــی منحصر به فرد 
در این مراتع و جنگل ها یافت می گردند که 
می شد با نامگذاری آنها تحت نام کردستان و 
معرفی این گونه ها به دانشمندان و محققین 
گیاهشناســی جهان، آوازه نــام و جغرافیای 
کردستان را به جهانیان شناخت. در این میان 
بســیاری از گونه های دارویــی و دارای مواد 
مؤثره بسیار ارزشمند هســتند که به دلیل 
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برداشــت بی رویه و ارسال خام آنها با قیمت 
نازل به دیگر مناطق در معرض انقراض قرار 
گرفته اند. اگر چه تالش هایی جسته و گریخته 
جهت نوشــتن فلور گیاهی شرق کردستان 
آنهم بصورت محدود صورت گرفته است اما 
متأســفانه علی رغم پیشرفت های امروزی در 
زمینه امکانات و جمع آوری اطالعات، هنوز 
کردستان در تمامی بخش های آن فاقد یک 
فلور گیاهی منسجم و علمی است تا بعنوان 
یک شناسنامه و هویت ملی بتواند از به تاراج 
رفتن و دزدیده شــدن این سرمایه ارزشمند 
توسط ملیت های غیر کرد حاکم بر کردستان 
و عرضه آن به نام آنهــا در بازارهای جهانی 
جلوگیری و حفاظت نماید. برای نمونه بلوط 
کردستان که با نام کردستان در فلور گیاهی 
جهان ثبت شــده بود، با اصــرار، پیگیری و 
رشوه فارس ها به بلوط ایرانی تغییر داده شده 
اســت. فقط در استان سنندج ٢٥ هزار گونه 
گیاهی وجود دارد که بالغ بر ١٢٠٠ گونه آنها 
خاصیت دارویی دارند. خطرات متعددی این 
سرمایه زیســت محیطی کردستان را تهدید 
می نماید که مهمتریــن آنها عبارتند از : ١- 
تملیک مراتع و جنگل های کردستان توسط 
دســتگاه های حکومتی ماننــد اداره اوقاف، 
بنیــاد مســتضعفان، بنیاد برکت، مؤسســه 
و ســاختارهای  نظامی  ابرار، دســتگاه های 
شــبه حکومتی ٢- واگذاری هزاران هکتار از 
اراضی مرتعی و جنگلی کردستان به اشخاص 
صاحب نفوذ از مناطق مختلف ایران به بهانه 
انجــام پروژه هــای خیالی ٣- عــدم وجود 
برنامه علمی و منســجم برای کنترل آفات 
و امراض )بــرای نمونه کرم برگخوار بلوط از 
بین رفتن صدها هکتار از جنگل-های بلوط 
را در سال های اخیر ســبب شده است( 4- 
عدم حمایت مالی و برنامه ریزی علمی برای 
واکاری مراتــع، جنگل ها، گونه های تضعیف 
شــده و در معرض انقراض ٥- شخم مراتع و 
تبدیل مراتع به زمین های زراعی برای کشت 

غالت مانند گندم و جو توسط کشاورزان به 
دلیل فقر مالی، آگاهــی پائین، خالء قانون، 
قوانین حامی تخریب محیط زیســت و رانت 
و رشــوه خواری مســئولین ذیربط 6- قطع 
درختان بلوط و قاچاق چوب توسط مافیای 
حکومتی و غیــر حکومتــی ٧- آتش زدن 
جنگل ها برای مقاصد خاص سیاسی و نظامی 
٨- چرای بی رویه دام ٩- برداشــت بی رویه 
علوفه ١٠- برداشت بی رویه گیاهان دارویی 
و خوراکــی خصوصــاَ در اوایل بهــار.  برای 
حفاظت از مراتع و جنگل های کردستان در 
مرحله نخست بایستی مردم از نیات و اهداف 
دستگاه ها حکومتی برای تملیک و تصاحب 
ایــن منابع به بهانه های واهــی و پروژه های 
خیالی کــه در نهایت برای بیرون راندن آنها 
طراحی و اجرا می گردند، آگاهی پیدا کنند و 
در مقابــل این طرح ها بصورت جمعی مقابله 
نمایند. اجازه ندهند این اهداف اجرا و تثبیت 
گردد، این مهم نیز تنها با همکاری و همدلی 
همه ی آنها با همدیگر امکان پذیر اســت، در 
مرحله دوم نیز الزم است از ارزش و اهمیت 
این منابع برای زیست بوم خودشان اطالع و 
آگاهی یابند، تا از شــخم زدن مراتع، چرای 
بی رویه دام، برداشت بی رویه علوفه، برداشت 
بی رویــه گیاهان خوراکــی و دارویی پرهیز 
نمایند. ضــرورت دارد، ســازمان های مردم 
نهاد و فعاالن مدنی زیست محیطی اقدامات 
جــدی را در زمینه واکاری مراتع و جنگل ها 
با برنامه علمی، منســجم و مداوم، مبارزه با 
آفــات و امراض در موقــع مقرر با روش های 
مکانیکی، زراعی و بیولوژی، و رســوا نمودن 
مافیای بومــی و غیربومی قاچــاق چوب با 

آگاهی بخشی عمومی را انجام دهند. 
در رابطــه بــا حیات وحش کردســتان 
وضعیت بسیار اســفناک تر می باشد. با توجه 
بــه ویژگی های خاص این بخش متأســفانه 
پرداختــن به آن نیازمنــد اطالعات ریزتری 
می باشــد کــه در حال حاضر در دســترس 



نیست. اما آنچه واضح و مبرهن است، بیشتر 
گونه های حیات وحش کردستان در معرض 
انقراض قرار دارند. در سال های اخیر مناطق 
قرق شده ای توسط سازمان های دولتی متولی 
محیط زیست در شهرهای مختلف کردستان 
برای احیای مجدد بعضی از گونه های در حال 
انقراض ایجاد گردید، ولی در کمال تعجب هر 
کدام از آنها با اتفاقات و رویدادهای ساده ای 
مانند آتش ســوزی و غیره از دســت رفتند. 
دستکاری اکوسیستم کردستان با احداث سد 
و خشــکاندن رودخانه های تاریخی، احداث 
پایگاه هــای نظامی در ارتفاعات کردســتان، 
صدور پروانه های شکار و شکار بی رویه،  فقر 
مالی شدید و ناتوانی در تأمین گوشت قرمز 
و روی آوردن مردم به شکار، قاچاق و خرید 
و فروش پرندگان و استفاده بی رویه از سموم 
دفع آفات نباتــی از مهمترین عوامل تهدید 

کننده حیات وحش کردستان می باشند.
در رابطــه با تبعیض موجود در ارتباط با 
حفاظت از محیط زیســت کردستان همین 
بس کــه مقامات ایران یوز پلنگ ایرانی را از 
روســیه به ایران آورده و با پرداخت هزاران 
دالر به فدراسیون جهانی فوتبال، برای تبلیغ 
جهت احیای آن عکــس یوزپلنگ ایرانی را 
روی لبــاس بازیکنان تیــم فوتبال ایران در 
جام جهانی ٢٠١4 برزیل زدند. با کوچکترین 
اتفــاق برای هر کدام از این یوزپلنگ ها ده ها 
دامپزشک از تهران راهی محل شده و اعالم 
آمادگی برای همکاری می نمایند. در حالیکه 
حیات وحش کردســتان در معرض انقراض 
قرار گرفته است، نه دستگاه-های حکومتی، 
نــه فعالین مدنی و ســازمان های مردم نهاد 
هیچ گونه احســاس مســئولیتی در برخورد 
با آن بعنوان یک مســئله ندارنــد. انقراض 
جانوران کردســتان تنها بــه حیات وحش 
محدود نمی شــود، گونه های اهلی را نیز در 
بر گرفته است. از آنجایی که کردها یک ملت 
واحد، مجزا و با جغرافیای مشــخص بوده و 

هستند، قبل از توسعه ماشینی در ٥٠ سال 
قبل و بیشتر، برای مدت های مدید خودکفا 
بــوده و تأمین نیازهای اولیــه جامعه مانند 
گوشت، شیر، پشم، چرم و غیره را خود این 
مردمان بر عهده داشته اند. در این میان و در 
طول تکامل شــهرها و روستاهای کردستان 
متناسب با وضعیت آب و هوایی، توپوگرافی، 
پوشش گیاهی و ... نژادهای ارزشمندی برای 
بیشــتر حیوانات تحت نام نژاد کردی اهلی 
و اصالح شــده اند که از نظــر ژنتیکی، ژرم 
پالســم های بسیار ارزشــمند و سرمایه های 
انحصاری ملــت کرد محســوب می گردند. 
ایــن ذخایر ژنتیکــی می توانند نقش تعیین 
کننده ای در ریشه کنی فقر و بیکاری، بهبود 
اقتصاد کردســتان و شناساندن کردستان به 
جهانیان داشته باشند. ولی متأسفانه در ٥٠ 
ســال اخیر با تغییر رویه زندگی و ماشینی 
شــدن، این ژرم پالســم های ارزشــمند در 
معــرض انقراض قرار گرفته انــد. برای نمونه 
می تــوان به بز مرخز، اســب نــژاد کردی، 
گوســفند نژاد کردی با تنوع و پلی مورفیسم 
ژنتیکــی باال و حامــل ژن های ارزشــمند 
اقتصادی مانند ژن دوقلوزایی و سه قلو زایی، 
مرغ و خروس نژاد کردی، ســگ وتازی نژاد 
کردی و... اشــاره نمود، که به حال خود رها 
شــده و در معرض انقراض قرار گرفته اند. در 
رابطه با این بخــش چیزی که ضرورت آنی 
اســت آگاهی بخشی عمومی به شیوه علمی 
و مداوم، احیای زیســت بوم ها با رهاســازی 
آب چشــمه ها که امروزه بیشتر آنها بصورت 
اســتخرهای سرپوشــیده و حصارکشــیده 
درآمده اند و امکان اســتفاده حیات وحش از 
آنها را ســلب نموده اســت و در نهایت الزم 
اســت تمام کردها بعنــوان یک وظیفه مهم 
ملی بر خــود واجب بدانند که توجه ویژه ای 
به بحث بیوتکنولوژی داشــته باشند و حتما 
بایستی تالش گردد در بخش های آزاد شده 
کردستان به وفور بصورت دولتی و خصوصی 
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روی بیوتکنولوژی سرمایه گذاری نمایند.

محیط زیست اجتماعی
محیط زیســت اجتماعی از فامیل ها شروع 
شده و همسایه، همکاران، رهگذران، صاحبان 
مشــاغل و امثال اینها را در جوامع شهری و 
روســتایی در بر می گیرد و وسعت آن تا یک 
ملت و دولت پیش می رود. با پیدایش دولت- 
ملت هــای فارس، عرب و ترک در اوایل قرن 
بیستم، توسعه سازمان های دولتی، مدارس، 
دانشــگاه ها، پادگان ها و پاسگاه های نظامی، 
سیستم قضایی، صدا و سیما و... در راستای 
غالب نمودن زبــان و فرهنگ ملت حاکم بر 
کردســتان بر ملت کرد، ســیل عظیمی از 
کارمندان فــارس، ترک و عرب را با تفکرات 
فاشیســتی و ضد کردی به کردستان گسیل 
داشــتند که با ســرلوحه قرار دادن تحقیر، 
توهیــن و نفی زبان، فرهنگ و هویت کردی 
جهــت آسمیالســیون و تغییــر دموگرافی 
بیشترین ضربه و خسارت را به زیست محیط 
اجتماعی کردستان وارد ساختند. در وهله ی 
اول با نفی و تحقیــر زبان، فرهنگ و هویت 
کردهــا و در اظهارنظرهای فریبکارانه محلی 
خواندن زبان و فرهنگ کردها و قوم نامیدن 
ملت کرد، نســل های جدیــد کردها را یکی 
پــس از دیگری و بیــش از پیش با فرهنگ 
غنــی خود، که طی هزاران ســال در ذات و 
فطرت آنها نهادینه شده بود، غربیه ساختند. 
از آنجایی که تحقیقات متعدد انجام شــده 
توسط محققین بین المللی در زمینه ژنتیک 
و الندســکیپ ژنتیک اثبات ساخته است که 
کردها ملتی مجــزا از فارس، ترک و عرب با 
ویژگی های زیست محیطی منحصر به خود 
و متناســب با جغرافیای زیســتی کردستان 
می باشــند، لذا شــرایط تحمیلی با روحیات 
اکراد ســازگار نبوده و همین امر نیز موجب 
بی هویتی در میان نســل های تازه به دوران 
رســیده ی کرد گردیده اســت که در پیامد 

آن با شیبی تند به سوی ناامیدی، مهاجرت 
بی رویه از کردســتان، انحرافــات اجتماعی 
مانند اعتیاد، خودکشی و..... سوق می نماید.

با مطالعه تاریخ شــروع و میزان شــدت 
این سیاســت ها در نقاط مختلف کردستان 
و مقایســه میزان آثار مخرب آن به آســانی 
می توان دریافت که شهرهایی مثل کرمانشاه، 
ایالم، خرم آباد، صحنه، کنگاور، اسدآباد و.... 
بطور معنــی داری از این سیاســت ها تأثیر 
منفی پذیرفته انــد و غمناک-تر از آن اینکه 
شــهرهای دیگر کردســتان مانند سنندج، 
بیجار، قروه، ســقز، مهاباد، ارومیه و غیره نیز 
همــان راه را با تأخیر در پیــش گرفته اند و 
در صــورت عدم برنامه ریزی و مدیریت برای 
جلوگیــری از آن، در آینده نزدیک شــاهد 
مشکالت و مســائل عدیده ای در این ارتباط 
خواهیــم بود. از صد ســال پیــش تاکنون 
افراد زیادی اعم از نظامــی و غیرنظامی در 
کردســتان را از دیگر مناطق ایران آورده و 
آنها را مجاز نموده تا با عالیق و سالیق خود 
با ملت کرد برخــورد نمایند. در ٩٩٪ اوقات 
برخــوردی توهین آمیــز و تحقیر آمیز بوده 
است. این افراد را غالباَ در مناطق برخوردارتر 
و به قولی باال شــهر با امکانات و حقوق های 
نجومی مســتقر می کنند و بــا وام های کم 
بهره و کالنی که به آنها داده می شود، سعی 
می کنند تا این افراد نبض اقتصادی شــهر را 
نیز در دســت بگیرند. در مقابل نخبگان کرد 
که همواره بیــکار و در اوج نامیدی و فقر به 
سر می-برند، راه غربت را در پیش می گیرند 
و بقیه مردم هم در حاشیه های شهر در اوج 
فالکت به سر می برند. با این کار دو هدف را 
دنبال می-نمایند، اول اینکه با سیل آوردن 
غیربومی هــا و برخوردار نمــودن آنها از یک 
سو و اجبار به مهاجرت نمودن نخبگان کرد 
از دیگر ســو، جمعیت کــرد را رقیق نموده 
و به آرامی و بصورت خزنده آسمیالســیون 
کردها را دنبال می کننــد. دوم اینکه با رفاه 



مطلق این افراد غیربومی در کردستان و فقر 
نزدیک به مطلق بیشــتر بومییان در حاشیه 
شهرها، این تلقی را بوجود آورده اند که عامل 
خوشــبختی در فارس بودن و عامل بدبختی 
در کرد بودن است. به همین دلیل بسیاری از 
خانواده های کرد از روی نا آگاهی با بچه های 
خود فارسی صحبت می کنند، به امید اینکه 
اینها هم خوشبخت گردند، ولی تجربه نشان 
داده اســت این بچه ها نه تنها خوشــبخت 
نشده اند با گم کردن هویت خود به انحرافات 
اجتماعی متعددی نیز کشیده شده اند. برای 
نمونه در ســال های ٩٥-٨٥، ١٨٠٠٠٠ نفر 
غیر بومی به استان سنندج وارد و مقیم شده 
و در مقابل ٣٠٠٠٠ نفر بومی از این اســتان 
مهاجرت کرده اند، با کمال تأسف بیشتر اینها 
نخبگان کــرد بوده اند. بدیــن ترتیب با این 
روال کردستان به مرور زمان خالی از نیروی 
توانمند و نخبه گردیده و همواره بهانه برای 
کوچاندن کویرنشینان به این مناطق ایجاد و 
بوجود خواهد آمد. فاشیست های فارس به این 
هم اکتفا نکرده و در سال ٩٨ طرح بسندگی 
زبان فارسی را برای کودکانی که وارد مدرسه 
می شوند مطرح نمودند بطوری که االن دیگر 
آنها قبول ندارند حتی بچه های کرد قبل از 6 
سالگی نیز با زبان مادری خود صحبت کنند. 
این گروه از وزیر آموزش و پرورش خواستند 
تــا از ثبت نام بچه هایی که بســندگی زبان 
فارســی را ندارند، جلوگیــری نمایند، حتی 
پا را از این هم فراتر گذاشــته و پیشــنهاد 
کردند، شناســنامه و کارت ملی والدینی که 
با بچه های خود فارسی صحبت نمی کنند را 
باطــل نمایند. این پیــام در این برهه زمانی 
اوج تفکرات فاشیستی مدیران آموزشی ایران 
را نشــان می دهد. نباید فراموش کرد که در 
٥٠ ســال اخیر رادیو، تلویزیون و رسانه های 
ارتبــاط جمعــی بــا فیلم هــا و برنامه های 
ایدئولوژیک برای تحقیر، توهین و شستشوی 
مغزی کودکان، جوانان، والدین و همه اقشار 

جامعه کردی سنگ تمام گذاشتند، متأسفانه 
رســانه-های کردی نیز به رسالت خود عمل 
ننموده و با دوبالژ فیلم های فارســی، ترکی 
و عربی تیشــه به ریشــه خود می زنند. فقر، 
بیکاری و حاشیه نشینی در شرق کردستان: 
نامیدی، ناآگاهی نســبت بــه تاریخ و تمدن 
کرد، عــدم توانایی جوانان برای ازدواج، عدم 
توانایی زوج های جوان برای بچه دار شــدن، 
انحرافات اجتماعی، طالق و اعتیاد را ســبب 
گردیده اســت طوریکه با مالحظه آمار رشد 
جمعیتی ایران در سال ٩٨ می توان خطرات 
جدی در این حوزه را بخوبی درک و احساس 
نمود. میانگین رشــد جمعیتــی ایران باالی 
١/٥ است در حالیکه میانگین رشد جمعیتی 
کرمانشــاه، ســنندج، ایــالم و ارومیه 4/٠ 
می باشد. از آنجایی که برای حصول میانگین 
ایران، نرخ پائین رشد جمعیتی این استان ها 
نیز محاسبه شــده است، لذا نرخ پائین رشد 
جمعیتی استان های کردنشین میانگین ایران 
را کاهش داده اســت. با ایــن اوصاف نتیجه 
می گیریم رشد جمعیتی فارس، ترک و بلوچ  
برابــر ٢ و باالی ٢ می باشــد، در صورتی که 
نرخ رشد جمعیتی در میان کردها ٠/4 بوده 
و این به معنی جینوساید خاموش کردها در 
شرق کردستان می باشــد. حکومت مرکزی 
برای اینکه کردها ملت نباشــند و حول یک 
قرارداد اجتماعی بر مبنای کرد بودن و هویت 
کردی شناخته نشــوند، عالوه بر موارد فوق 
راه های بسیار دیگری را نیز رفته است که با 
اســتفاده از آنها توانسته است محیط زیست 
اجتماعی کردستان از هم بپاشد و واحدهای 
اجتماعی مانند فرد، خانواده و جامعه کردی 
را دچــار ســردرگمی و از هم گســیختگی 
خانمانسوز بنماید. حکومت مرکزی فارس ها 
از نیمه دوم قرن نوزده و اوایل قرن بیستم تز 
تقسیم جامعه کردستان به عشایری، دهاتی 
و شــهری را ارائه کردنــد، طوریکه فرد کرد 
و خانواده کرد خــود را در قالب این مفاهیم 
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تعریــف می کردند. آنچنان نفرتــی را میان 
دهاتی و شــهری برانگیختند که شــهری ها 
مینی بوس روستائیان را سنگباران می کردند 
و چه فحش های رکیکی که به هم نمی دادند. 
از روی نا آگاهی آنچنان در قالب این تعاریف 
برساخته فرو رفتند که کرد بودن را فراموش 
نمودند. در ادامه و در اواســط قرن بیســتم 
کردها را با واژه های جدیدی تقســیم بندی 
کردند از جمله می تــوان به کردهای خوب 
و کردهای بد اشــاره نمــود. کردهای خوب 
و متمــدن آنهایــی بودند که سرســپرده و 
طرفــدار دولت و حکومت هــای فارس بوده 
و در خیانت، ظلم و ســتم بــه ملت کرد از 
فارس ها و ترک ها پیشــی می گرفتند و یا به 
قولی روی اشغالگران کردســتان را همواره 
سفید کرده-اند. کردهای بد، کردهایی بوده 
و هستند که دولت اشغالگر فارس و هژمونی 
آن را قبول نداشــته و ندارند و زندگی خود 
را حول محور کرد بودن نظم می بخشند. در 
میان خود کردها نیز این تعریف به شــیوه ی 
دیگری انعکاس یافته اســت، طوریکه عکس 
آثار  اســت.  مرکزی  تعاریــف حکومت های 
مخرب این توصیف تاکنون هم برجای مانده 
و حکومت های اشغالگر کردستان هنوز هم از 
آن بهره می برند و از طریق آن جامعه کردی 
را نیز از رسیدن به اهداف خود نامید و متفرق 
ســاخته اســت، طوریکه تخم این تفرقه تا 
درون پائین ترین واحدهای اجتماعی کاشته 
شــده اســت. برای نمونه درون یک خانواده 
ممکن است شــماری از برادران و خواهران 
کــرد باش)بــد حکومتی( و شــماری دیگر 
کرد جاش )خوب حکومتی( باشــند. با این 
کار حکومت ها به اشغال سرزمین کردستان 
بســنده نکردند بلکه در پی اشغال مغز تک 
تک افراد جامعه نیز برآمدند. نمونه کردهای 
جاش یا کردهــای خوب حکومتی بســیار 
زیادند ولی از افــرادای مثل عصمت اینونو، 
نوری سعید، حســن خیری، عیسی پژمان، 

نصیری و.... می توان بعنوان سرشــناس ترین 
آنها نام برد.

با ســقوط رژیم پهلوی و ســرکار آمدن 
حکومــت جمهــوری اســالمی برنامه های 
حکومــت مرکزی بــا عناویــن جدید برای 
جلوگیــری از اتحــاد ملت کــرد و متفرق 
ساختن آنها ادامه یافت. در اوایل با مسلمان 
و غیرمســلمان شروع کردند. کردهای خوب 
یا طرفــداران حکومت را برادران مســلمان 
نامیدند و طرفداران هویت کردی را کردهای 
غیر مســلمان و کافر خواندند. بدین ترتیب 
با این حربه به آســانی کردهای مســلمان 
را تســلیح و بر علیه احــزاب و جریان های 
سیاسی کرد که خواهان احقاق حقوق کردها 
بودند، شــوراندند. با این عمل در پی بی اثر 
نمودن تمــام واژه های مقدس جامعه کردی 
برای جلوگیری از شــکل گیری اتحاد کردها 
برآمدنــد. برای نمونه وقتی کــه دیدند واژه 
پیشمرگ پیروز و مقدس است، برای بال اثر 
نمودن آن پیشمرگ مسلمان )همان جاش( 
را ایجاد کردند. پس از این برای جدا نمودن 
ایالم، کرمانشاه و لرستان از سنندج و ارومیه 
مجدداَ کردها را با تشــیع، تسنن و یارسان 
کاروان هایی  و حتــی  نمودند  دســته بندی 
را در کرمانشــاه و ایــالم راه اندازی نمودند، 
که در آن کردهای خوب با شــعار ما شیعه 
هســتیم، کرد نیستیم راهپیمایی کردند. در 
سنندج نیز کســانی مثل جالل جاللی زاده 
را بولد نمودند که طــوری قلمداد نماید که 
کــرد یعنی ســنی، این آقا کــه از کردهای 
بســیار خوب حکومتی است و یک دوره هم 
نماینده مردم سنندج در مجلس ایران بوده 
اســت، تمام عمر خود را برای القا این مهم 
در ذهن مردم کرد و غیــر کرد وقف نموده 
اســت که کرد یعنی ســنی و ســنی یعنی 
کرد و بدین ترتیب جغرافیای کردســتان را 
به چند شهر کردنشــین با حداکثر جمعیت 
سنی محدود کرده است. با وجود همه اینها 



باز هم حکومت بیکار ننشســته و همواره بر 
این عمل اصرار مــی ورزد. طوریکه در اوایل 
قرن بیســت و یکم آنها تخم تفکرات افراطی 
مانند ســلفی گری، القاعده و حتی داعشی را 
در کردســتان کاشته و بصورت خزنده آن را 
توسعه بخشــیدند، این تفکرات که متأسفانه 
شــماری از مردمان کرد و حتی نخبگان را 
اشتراک شــان  نطقه  نمودند،  بخود جــذب 
مقابله با هویت کردی اســت. بطوریکه اینها 
در مســاجد و محل تجمعاتشان به رهبران 
کرد فحش داده و تمام هویت کردی را مورد 
تحقیر و توهین قرار می هند. در اوایل خیلی 
از این گروه ها را تســلیح کردند تا به فعالین 
و دلسوزان کرد با هویت کردی حمله کنند. 
خوشــبختانه با رو شــدن تفکرات داعش و 
القاعده در خاورمیانه و جهانی شدن جنایات 
آنها دســت این گروه ها بــرای خلق کرد نیز 
بیش از پیش رو شد و مردم تا حدود زیادی 
از آنها رویگردان شدند. با این وجود هنوز هم 
افراد زیادی از این گروه ها بعنوان ورزشــکار، 
بــازرگان و.... در میان مــردم حضور دارند و 
مشــغول جمع آوری دســته برای مبارزه با 
هویت کــردی و جلوگیــری از تحاد کردها 
حول محور کرد بودن هســتند. اما از میان 
آنها اخوانی های کردســتان با حمایت کامل 
حکومت، حزب یا شبه حزبی را تحت عنوان 
جمعیــت دعوت و اصالح درســت نموده اند 
کــه از ایالم تا ماکو حضــور دارند. در میان 
کردهای مقیــم تهران نیز حضــور پررنگی 
دارند. اینها هم هویت کــردی را نهی کرده 
و دعاگــوی اردوغان برای فتح کردســتان 
هســتند. عالرغم تضــاد در ایدئولوژی ها، از 
آنجایی کــه اهداف مشــترک یعنی متفرق 
کردن کردها و نفی هویــت کردی را دنبال 
ایــران قرار  می کنند، تحــت حمایت رژیم 
دارند. قضیه اســتراتژی تخریب زیست بوم 
اجتماعی کردســتان به اینجا نیز ختم نمی-

شــود. پس از اینکه جوانان و جامعه کردی 

از تفکرات تندروانه ساپورت شده حکومتی، 
اســتقبال نکردنــد، برنامه دیگــری را برای 
احیــای درویش و صوفی طراحی و اشــاعه 
دادند. تکایای دراویش قادری در سرتاســر 
کردستان اعم از شــهر و روستا پس از دهه 
6٠ تقریبــاَ اکثــراَ تعطیل و در روســتاه ها 
تخریب هم شــده بودند. تکایای صوفی های 
نقشبندی نیز از خیلی وقت پیش و در اواخر 
دهه ی ٥٠ هجــری قمری تخریب و تعطیل 
شده بودند، طوریکه آثاری از آنها باقی نمانده 
بود. در کمال تعجب پس از سفر خامنه ای به 
سنندج و کرمانشاه در نیمه دوم دهه هشتاد 
ظرف کمتر از ١٠ سال تمام تکایای دراویش 
قادری و صوفی های نقشــبندی بازســازی 
و دایــر گردید، خیلی از ایــن تکایا به دلیل 
کمک های بســیج در بازسازی شــان، محلی 
برای دایر نمودن دفاتر بســیج نیز شدند. اما 
نکته قابل تأمل این است که خلیفه این تکایا 
در شهر و روستا، خصوصاَ در روستاها همگی 
عضو فعال بســیج، والیت مدار، حقوق بگیر 
و مسلح هســتند. اگر به سخنرانی خامنه ای 
در سنندج رجوع گردد، مشخص می-گردد 
اولین چیزی که ایشــان در موردش صحبت 
کرد درویش و صوفی بود و گفت اینها مظلوم 
هستند. جنگ و دعوای درویش و صوفی که 
مدت ها بود به فراموشــی ســپرده شده بود، 
هم اکنون زنده شــده اســت و با راه اندازی 
کانال های تلگرامی برای روستاها و اداره آن 
توسط افراد تعلیم دیده و حقوق بگیر داخل 
روستا، اصطکاک و تنش این دو گروه تصوف 
را به حد اعال رسانده و تا سرحد جنگ تمام 
عیار داخل روستا پیش برده اند. طوریکه این 
دو گروه همکاری های عادی روزانه خویش را 
جدا ساخته و در مسجد هم از همدیگر جدا 
و هر کدام طالب و تابع امام جمعه و جماعت 

خویش هستند.
جدیدتریــن تز بــرای تخریــب محیط 
زیست اجتماعی کردستان از طرف فارس ها 
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جهــت جلوگیری از اتحــاد و اجماع کردها 
برای اینکه یک ملت نباشند، پناه بردن به در 
مقابل هم قــرار دادن لهجه های زبان کردی 
است. از اوایل دهه نود لهجه های زبان کردی 
را بولــد کرده اند و در مقابل هم قرار داده اند. 
ســنندجی ها را دشمن کرمانشــاهی نشان 
می دهنــد و برعکس. از زبان ســنندجی ها 
کرمانشــاهی ها را کرد جعلی و سنندجی ها 
را کرد اصلــی خطاب می کننــد. بانه را در 
مقابل سقز قرار داده و سقز را در مقابل بانه. 
کارمندان ســنندج را از کرمانشــاه آورده و 
کارمندان کرمانشاه را از سنندج می آورند. در 
سنندج طوری القا می کنند که کرمانشاهی ها 
حق آنها را خورده اند و در کرمانشــاه همین 
طور، این وضعیت در مورد دیگر مناطق هم 
صادق است. لک ها، کلهرها، لرها، هورامی ها، 
اردالنی ها، سورانی ها و کرمانج ها، همه و همه 
را طوری نشــان دادند که اینها کرد نیستند. 
جغرافیای اینها را مجزا ســاختند و با مطرح 
کردن نام هــای جغرافیایی مانند لرســتان، 
کلهرستان، لکســتان، کردستان )فقط برای 
ســنندج( و ...... در پی متفرق ساختن بیش 
از پیــش کردها و کم رنــگ نمودن نام کرد 
و کردســتان برآمدند. برای سالیان متمادی 
کردها به دلیل فقــر و بیکاری و تغییر رویه 
زندگی جامعه، برای کارگری روانه شهرهای 
تهران، تبریز، اصفهان و ... می شــدند، شمار 
ایــن افراد بــه قدری زیاد بــود که کارگری 
در وضعیتهای آســفناک، شناسنامه کردها 
گردیده بــود، طوریکه در این کالنشــهرها 
اگر کارگــری را می یافتی بطور حتم کرد یا 
افغانی بود که با دســتمزدهای پائین بدون 
بیمه و بدون جایی برای خواب، اســتراحت 
و اســتحمام در شرایط غیرانســانی و بسیار 
ســخت زندگی را بسر برده و می برند. ملیت 
حاکم فارس که از این شــرایط خشــنود و 
خوشــحال بوده و هســت، این وضع فالکت 
بــار از کردهــا را در ذهن بچه هــای خود و 

بچه های کرد حک نمــوده و طوری قلمداد 
کــرده که آنها خود بطــور ذاتی ملت برتر و 
کردهــا ملتی دون پایه و ذاتــاَ کارگر و برده 
صفت هســتند. بــا ورود بچه هــای کرد به 
دانشــگاه ها در دهه ٧٠ به بعد و درخشــش 
آنــان در مقاطع مختلف تحصیلی در ایران و 
جهان، کردها روی دیگری را از خود نشــان 
دادند و آنچه را که فارس ها در بی سواد بودن 
کردها بافته بودند را پنبه کردند. پس از آن 
بود که راه های دیگری را برای برده نشــان 
دادن کردهــا طراحی و اجرا نمودند تا از آن 
طریق شکوه و اراده ی ملت کرد را تخریب و 
نابود سازند. کولبری در واقع همان اصطالح 
و راهکار جدید اســت که توسط ملت حاکم 
برای تخریب اعتماد بــه نفس، از بین بردن 
شکوه ملت کرد و نشان دادن کردها از زاویه 
کولبــری به دیگر ملت ها و جهانیان اســت، 
طرح و اجرا گردیده اســت. دست اندرکاران 
حکومت ایران خود در تهران بجای اینکه راه 
حلی علمی و اقتصادی برای اشــتغال پایدار 
در کردســتان با اختصــاص بودجه کافی و 
رفع تبعض ارائه نمایند، اصطالح کولبری را 
بعنوان یک واژه-ی استثماری جدید ارائه و 
در مجلس آن را مطرح می نمایند، جای بسی 
تعجب است مجلس بجای محکوم کردن آن 
و درخواست برای ایجاد اشــتغال پایدار در 
کردستان از آن حمایت می نماید و در نهایت 
بــا ایجاد کارت کولبری وجــه قانونی به آن 
می بخشند تا به نوعی برای دور زدن تحریم ها 
هم از آن استفاده کنند. جالب اینکه همزمان 
با این به فرماندهان نظامی دستور تیراندازی 
و کشتار همین کولبرها را می دهند تا بدین 
طریق با کشاندن کاروان بیکاران کرد به این 
بیراهه اشتغال و بار نمودن پیر و جوان کرد 
در راه های کوهســتانی ســخت و پرمشقت 
و کشــتار آنها با تیرباران کــردن، پرتاب از 
صخره هــا، یخ زدن در بــرف و کوالک و به 
تصویر کشــیدن همه اینها، شکوه، عظمت، 



اعتمــاد به نفس و خود بــاوری ملت کرد را 
درهم بشــکنند و به آنها تحمیل نمایند که 
ملت نیستند و توانایی تغییر سرنوشت خود را 
ندارند. جدیدترین حربه برای تخریب بیش از 
پیش محیط زیست اجتماعی کردستان ورود 
تیم های آموزش دیده بــه فضاهای مجازی 
و ایجاد کانال های مســتهجن و ضد فرهنگ 
کردی با نام جوانان کردســتان و کشــاندن 
جوانان و بچه های کرد به بیراهه و انحرافات 
جنسی است. در پایان این بخش الزم است 
تأکید  گردد تنها بخشــی از محیط زیســت 
کردســتان که به شدت تخریب گشته است 
و در واقع وضعیت آن وخیم می باشد، محیط 
زیســت اجتماعی است. لذا واجب است فرد 
کرد، خانواده کرد، جامعه کردســتان و تمام 
گروه ها وفعالین کردســتانی بــا ارائه بموقع 
انتخاب اســتراتژی  آنتی تزهــای مربوطه و 
صحیح، هوشیارانه در پی جلوگیری و اصالح 

آن برآیند.

محیط زیست انسان ساخت
محیط زیســت انسان ســاخت به آن بخش 
از محیط زیســت که توسط انسان ساخته و 
پرداخته شده اســت، اطالق می شود. بر این 
اساس، شهرها و روستاها با کلیه تأسیسات و 
ملحقاتشان که تجلی گاه مهم ترین مصنوعات 
بشری هستند، محیط انســان ساخت ما را 
تشــکیل می دهند. اما محیط انسان ساخت 
تنها در برگیرنده مناطق مســکونی نیســت 
بلکه نیروگاهی که انرژی مورد نیاز شــهر را 
تأمین می کند، جاده ها، بنادر و فرودگاه هایی 
که امکان جابجایی جمعیت و کاالها را میسر 
می کنند، مراکز بهداشتی، فرهنگی، ورزشی، 
صنعتی و بسیاری دیگر را نیز شامل می شود. 
کسی که شــهر و روســتاهای کردستان را 
دیده باشد، با معیار قرار دادن همین مقدمه 
کوتاه وضعیت محیط زیســت انسان ساخت 
کردستان را در می یابد. شهرهای کردستان 

در واقع روســتاهای بزرگ هستند. در هیچ 
از معماری کردی  کجای کردســتان آثاری 
یافت نمی شود، ســاخت شهرها بدون توجه 
به زیبایی شناســی و نیازهای درونی انسان 
صورت گرفته اســت. بالغ بر 6٠٪ شــهرها 
حاشیه نشین و ٢٥٪ آن را نیز بافت فرسوده 
تشکیل می دهد. حاشیه شهرها از لحاظ تمام 
پارامترها کیفیت پائین تــری دارند و میزان 
انحرافــات اجتماعی در ایــن مناطق بطور 
معنی-داری بیشتر از سایر نقاط شهر میباشد. 
جاده های شهری و بین شهری استانداردهای 
الزم را ندارند و خیلی از جاده های کردستان 
به قتلگاه معروفند. فضای سبز شهری در تمام 
شهرهای کردستان نگران کننده می باشد و 
ســرانه فضای سبز شهری تفاوت معنی داری 
با صفر نــدارد. مافیای زمین خواری به همان 
میزان کم فضای سبز شــهری در شهرهای 
مانند سنندج، کرمانشاه، ایالم، ارومیه و خرم 
آبــاد نیز رحم نکرده و بســیاری از آنها را با 
تغییر کاربری به مســکونی و تجاری تبدیل 
کرده اند. مراکز بهداشتی در حد متوسط در 
مراکز شهری موجود می باشد ولی در مناطق 
روستایی این بخش هم بسیار ضعیف و گاهاَ 
در حد صفر اســت. مراکز فرهنگی با ماهیت 
کــردی به هیچ وجه وجود نــدارد، حتی به 
ســازمان های غیردولتی مردم نهاد نیز اجازه 
این کار داده نمی شــود، امــا مراکز فرهنگی 
دولتی برای بســط دادن هویت فارســی و 
ایدئولوژی ملــت حاکم ماننــد مراکز ایران 
شناسی، دانشگاه مذاهب اسالمی، حوزه های 
علمیه، مراکز بزرگ اسالمی و... با بودجه های 
کالن توســعه یافته و بطور مــداوم در حال 
گســترش به تمام مناطق کردســتان حتی 
روســتاها هســتند. مراکز غیر دولتی مردم 
نهاد تحــت اداره و مدیریت دولت توســط 
کردهای خوب حکومتی نیــز با بودجه های 
کالن دولــت برای تثبیت و تــداوم هژمونی 
ملــت حاکم فارس در ایــن مناطق در حال 
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گسترش است. از آنجایی که مردم کردستان 
کمتر جذب مراکز فرهنگی دولتی می شوند، 
فریب ایــن مراکز بــه ظاهــر غیردولتی را 
خورده و متأسفانه جذب می گردند. در سال 
٩٨ به علت ســابقه درخشــان شهر سنندج 
در موســیقی که با همت و تــالش بی وقفه 
هنرمندان این شــهر حاصل گردیده است، 
ســازمان یونسکو این شــهر را بعنوان شهر 
خالق موســیقی معرفی نمود و بودجه ای را 
نیز برای توســعه زیرساخت های موسیقی به 
آن اختصاص داد، که متأســفانه شــهردار و 
شورای شهر سنندج بجای اینکه این بودجه 
را صرف هویت کردی موســیقی کردستان 
نمایند، آن را تمام و کمال به ســاخت مرکز 
رودکی اختصاص دادند. این تصمیم بســیار 
دردناک است که نتیجه رنج و زحمت هزاران 
موزیکدان و هنرمند کرد در ده های گذشته، 
صرف زیرســاخت بــرای تثبیــت و تداوم 
هژمونی فــارس در این مناطق می گردد، در 
حالی بچه های کرد بایستی روزانه، بارها نام 
رودکی و امثالهم فارس را بشــنوند، بسیاری 
از آنها نام هنرمندان کرد را هرگز نشنیده اند 
و در ذهن خود شاید اینطور فکر می کنند که 

کردها هنرمندی نداشته اند.
از لحــاظ مراکز ورزشــی نیــز وضعیت 
به مراتب وخیم تر اســت. تمام اســتان های 
کردنشــین یک تیم فوتبال در لیگ دســته 
دوم فوتبــال ایران هم ندارنــد. در حالی که 
استان تهران، مشهد، اصفهان، تبریز و حتی 
خوزستان هر کدام چندین تیم در لیگ برتر 
دارند. این در مورد بســکتبال و والیبال و .... 
نیز صادق اســت. در مــورد ورزش بانوان و 
زیرســاخت های آن وضعیت منفی است. در 
رابطــه با صنعت هم الزم به گفتن نیســت، 
طوریکه محرومیت و عقب ماندگی کردستان 
از لحاظ صنعت شهره خاص و عام است و از 
این لحاظ چیزی بــرای گفتن وجود ندارد. 
نتیجه گیری در رابطه با محیط زیست انسان 

ساخت در کردستان این است که انسان کرد 
به دلیل نداشتن قدرت و ثروت غیر از ساخت 
سرپناه های غیر اســتاندارد، قادر به ساخت 
هیچ کدام از مؤلفه های این بخش نبوده و از 
لحاظ بیشــتر پارامترها در اوج محرومیت و 
مظلومیت بســر می برد. در حالی که بیشتر 
کالن شهرهای ایران در فکر تکمیل و توسعه 
مترو ، قطار هوایی و ... هســتند در سنندج 
حتی امکان بکارگیری اتوبوس خط واحد به 
دلیل کوچک بــودن خیابان ها وجود ندارد. 
کیفیت آب آشــامیدنی کردستان به شدت 
پائین اســت و در سال های اخیر چندین بار 
اخبــار آلودگی آب ســنندج در مجامع غیر 

رسمی شنیده شده است.

معادن
معــادن جــزو محیــط زیســت طبیعی 
دسته بندی می گردد اما به دلیل اهمیت آن 
بطور مختصر بصورت جداگانه به آن پرداخته 
می شود. در رابطه با معادن کردستان شامل 
طال، آهن، مس، روی، نیکل، سیلیس، آهک، 
سنگ الشه، سنگ های مرمریت، سنگ های 
تزئینی و قیمتــی، نفت، گاز و... دو دیدگاه 
وجود دارد. دیدگاه اول که فریبکارانه بوده 
بر این باور اســت که کردســتان از لحاظ 
معــادن ضعیف بــوده و معادن ارزشــمند 
آنچانــی ندارد. این دیــدگاه مربوط به چه 
کسانی است؟ چرا تالش می کنند این باور 
را نهادینه کنند؟ تمام کسانی که این باور را 
گسترش می دهند کردهای خوب حکومتی 
و یا کردهای مذهبی تندرو هســتند، وقتی 
پیشــینه آنها را دنبال کنیــد در می یابید 
که اینها ســرمایه داران جدیدی هستند که 
با مافیای قدرت همدســت شده و در واقع 
به ابزار اجرایی آنها تبدیل شــده اند، اینها 
آرام و کامال عادی بهمراه مهندســان زبده 
معدن، تمام نقاط کردســتان را گشــته و 
معادن را می یابند ســپس برای جلوگیری 



از اعتــراض مردمان محلی و همچنین دور 
زدن قوانیــن، با گرفتن وکالت تام آن را به 
اســم یکی از اهالی ثبــت می کنند، پس از 
ثبت و طــی مراحل قانونی با قیمتی اندک 
)در حــد ٢ میلیون تومان( آن را به اســم 
خود می نمایند. در مراحل بعد با قیمت های 
درشت )٥-١ میلیارد تومان(، اما نه قیمت 
واقعی این معادن، آن را به افراد خاص و یا 
نهادهای خاص در تهران واگذار می نمایند. 
االن معادن زیادی هستند که اصاَل استخراج 
نشــده اند و یا معادن فعــال همگی تحت 
مالکیت افرادی از تهران هســتند. دســته 
دوم کسانی هســتند که با اطالعات علمی 
معتقدند کردستان غنی از معادن ارزشمند 
است. این دسته معتقدند که حکومت های 
ایران از صد سال پیش از وجود این معادن 
باخبر بوده و هســت اما بــرای محروم نگه 
داشــتن کردها اقــدام به اســتخراج آنها 
ننموده، و این کار را به زمان مناسب یعنی 
زمانی که کردها آســیمیله شــده باشند و 
همدســتان قوی از میان کردهای خوب در 
منطقه پیدا نمایند، موکول کرده اند که هم 
اکنــون با اولویت دادن بــه معادن در حال 
اجرای نقشــه ی خویش هستند. حتی این 
افــراد معتقدند که حکومت هــای مرکزی 
نقشــه تک تک معادن را در دســت دارند، 
اینهــا بر این باورند کــه در حکومت قبلی 
ایران، انگلیسی ها نقشــه معادن کردستان 
را به تفســیر تهیــه کردند و برای نشــان 
کردن آن در روســتاهایی که دارای معادن 
ارزشــمند هســتند، امامزاده، شیخ، مرقد، 
زیــارت یا هر چیزی شــبیه ایــن را ایجاد 
نموده اند. این دســته معتقدند برای مثال 
بر اســاس اطالعات موثق ٣٠ درصد طالی 
جهان در ایران قرار دارد، از این ٣٠ درصد 
هم 6٠ درصــد آن یعنی ١٨ درصد طالی 
جهان در کردستان قرار دارد، اکنون معادن 
طالی ســقز، تکاب، قروه توســط چینی ها 

و قزاق هــا در حال بهره برداری اســت و در 
آینده نزدیک معدن طالی سارال دیواندره 
بعنوان بزرگترین معــدن طالی خاورمیانه 
آغاز بکار خواهد کرد. این دسته افراد نفت 
و گاز ایالم و کرمانشــاه را بر می شمارند، و 
بر وجود نفت و گاز در مریوان اشاره دارند. 
معادن مرمریت سریش آباد قروه و قشالق 
لوی بیجار، ســیلیس بیجار، کرمانشــاه و 
ارومیه و معادن بزرگ آهن منطقه کوماسی 
مریوان همگــی گواهی بــر صحت ادعای 
دســته دوم و غنای معادن کردستان است 
که بخــش بزرگی از آن بنام افراد غیربومی 
صاحب قدرت و نفوذ ثبت و بدون استخراج 
راکد مانده است و بخش کوچکی از آن نیز 
توسط همین افراد استخراج و خام فروشی 
می گردد. آگاهی عمومی مردم از این منابع 
طبیعی و همــکاری آنان بــرای رویارویی 
با افراد ســودجو جهــت جلوگیری از ثبت 
و اســتخراج ایــن معادن ضروری اســت. 
بایســتی مردم از خطــرات مواد  خصوصاَ 
مورد اســتفاده در استخراج معادن طال که 
به شدت ســرطان زا هستند آگاهی یابند و 
آنان را ملزم به رعایت استانداردهای زیست 

محیطی نمایند. 

نتیجه گیری
بطور کلی می توان نتیجه گرفت که وضعیت 
زیســت محیطی کردستان مطابق معیارهای 
جهانی از لحاظ بیشتر پارامترها در حد هشدار 
قــرار دارد و تاکنون  متحمل خســارت های 
جبران ناپذیر بســیاری گشته است. اما آنچه 
در این میــان وضعیت اش از همه ی بخش ها 
وخیم تر و تأثیرش کشــنده تر اســت محیط 
زیست اجتماعی کردستان است که بایستی 
به سرعت مورد توجه فعالین مدنی، دلسوزان 
ملت کرد و ... قــرار گیرد تا بتوان از تخریب 
بیش از پیــش آن جلوگیــری و در صورت 

امکان نسبت به ارتقائ آن اقدام نمود.
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پیشنهادها
 آگاهی بخشی عمومی در تمام بخش های 
جامعــه با روش هــای علمــی و دالیل قانع 

کننده بصورت مداوم ایجاد گردد.
تلویزیون،  )رادیــو،   رســانه های کــردی 
تا  مجــازی(  روزنامه، مجالت، شــبکه های 
اکنون به رســالت خود عمل نکرده اند. بهتر 
است این رسانه-ها به افراد متخصص سپرده 
شــده و با احساس مسئولیت ملی به رسالت 
خود در مقابل ملت کرد جامه عمل بپوشاند.

 ایجاد یک پویش اشــتغالزایی و اقتصادی 
در کردســتان بــا ارائــه برنامــه اقتصادی 
استراتژیک توسط متخصصین در بخش های 
مختلف خصوصاَ کشاورزی، صنایع تبدیلی و 

بسته بندی.
 ارائه تعریف جامع از محیط زیست بصورت 
یک پالتفرم مشترک میان تمام فعاالن کرد 
با زبان ســاده و منطبق با معیارهای جهانی. 
برای نمونه بسیاری از فعالین محیط زیست 
در کردستان، فعالیت زیست محیطی را فقط 
در خامــوش کردن آتش می دانند. هســتند 
کســانی که پرشــورانه برای خاموش کردن 
آتــش مراتع و جنگل های کردســتان اقدام 
می کنند در همان حــال با فرزندان خود در 
سنندج و کرمانشــاه و ایالم فارسی صحبت 

می کنند. 
 جهانی کردن موضوع و مشــکالت محیط 
زیست کردســتان در مراجعی مثل یونسکو، 
یونیســف، دادگاه الهه، سازمان فائو و دیگر 
سازمان-های جهانی مرتبط با محیط زیست.

 راه اندازی رســانه مختص محیط زیســت 
مانند مجله، روزنامه و.........

 ارائــه آنتی تزهای مناســب و به موقع با 
دامنه برد وسیع در جامعه برای خنثی سازی 

تزهای داده شده
 راه اندازی ژورنال های علمی – تخصصی با 
درجه ISI برای چاپ و جمع آوری مطالعات 
میدانی مربوط به محیط زیست کردستان در 

تمام جنبه های آن. 
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وەک«پیشە« پێناسە دەکەن.  ڕێژیمە پۆپۆلیستەکان خواردنی ئەسڵی وەک )گەنم، 
گەنمەشامی، فاسۆلیا و ... ( کە پەیوەندیی لەگەڵ تەندروستیی کۆمەڵگەدا هەیە، 

وەک چەکێک بۆفشار لەسەر خەڵک بەنیسبەت بەرژەوەندییەکانیان بەکار دێنن،  هەر 
بۆیە لەم توێژینەوەیەدا تا ڕادەیەک بە نیسبەت بەرهەمە کشتوکاڵییەکانی خۆرهەاڵت 

فۆکووس کراوە. 

توێژینەوەک لەسەر بەرهەمە کشتوکاڵییەکانی
)ساڵی ١٣٩٩-١٣٨٩( پارێزگای کرماشان

بەختیارنەزەری
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توێژینەوەک لەسەر بەرهەمە کشتوکاڵییەکانی 
پارێزگای کرماشان لە خۆرهەاڵتی کوردستان 
وەک »گەنم، نۆک، گەنمەشامی، جۆ، نیسک«و 
بەراوەردکردنــی لەگــەڵ بــازاڕی عێراق و 
هەرێمی کوردســتان و بازاڕەکانی جیهان بە 

تایبەت ئامریکا لە ساڵی 1398ی هەتاوی.
لــە هەمــوو دونیــا بەهایەکــی زۆر بە 
کشــتوکاڵ و بەرهەمەکانیان دەدرێت چونکە 
ڕاســتەوخۆ پەیوەندیی بە خواردنی ڕۆژانەی 
مرۆڤەوە هەیە و زۆرێک لە واڵتان، کشتوکاڵ 
وەک«پیشــە« پێناســە دەکــەن.  ڕێژیمــە 
پۆپۆلیستەکان خواردنی ئەسڵی وەک )گەنم، 
گەنمەشــامی، فاســۆلیا و ... ( کە پەیوەندیی 
لەگەڵ تەندروســتیی کۆمەڵگەدا هەیە، وەک 
چەکێک بۆفشــار لەســەر خەڵک بەنیسبەت 
بەرژەوەندییەکانیان بــەکار دێنن،  هەر بۆیە 
لــەم توێژینەوەیەدا تا ڕادەیەک بە نیســبەت 
خۆرهــەاڵت  کشــتوکاڵییەکانی  بەرهەمــە 

فۆکووس کراوە. 
85 لــە 100ی بەرهەمی  کشــتوکاڵ لە 
جیهاندا لە زەویی«دێم« بەرهەم دێت. لە واڵتی 
ئێران 50 لە 100ی زەوییە کشــتوکاڵییەکان 
»دێم«ـــین و تەنیا 8 لــە 100ی  بەرهەمی 
کشــتوکاڵ لــەو زەوییانە بەرهــەم دێن کە 
ئەوەش دەگەڕیتەوە بۆ کشــتوکاڵی ناکارامە و 

بێ بەهرە.
زۆربەی خەڵک لە کوردستانی خۆرهەاڵت 
سەرقاڵی کشتوکاڵن و لەو پێناوەدا بەداخەوە 
ڕێژیمە یەک لە دوای یەکەکانی زاڵ بەسەر 
بە  ئەوتۆیان  کوردســتاندا، چاکســازییەکی 
نیسبەت کشتوکاڵەوە نەکردووە و خەڵکیش 
تەنیا لەبــەر بێ دەرەتانــی و نەبوونی هیچ 
بژیوێکی دیکــەی ژیان لەســەر زەویی باو 
و باپیرانیــان، بەردەوامــن لــە کار و ئــەو 
زەوییانەیان ڕاگرتووە. لە الیەکی دیکەشــەوە 
بــە هۆی مردنی خاوەنی زەوی، ئەو زەوییانە 
وەک میــرات لە نێــوان منداڵەکاندا دابەش 
دەکرێن کە لە قازانجی ســااڵنە، مەخاریجی 

»کشتوکاڵ«، ســاڵ بە ســاڵ زیاتر دەبێت، 
لەالیەکی دیکەشەوە نرخی کڕینی بەرهەمە 
کشــتوکاڵییەکان ئەوەندە بــەرز نابێتەوە کە 
جووتیــار قازانجێکی ئەوتۆ بکات، کە ئەویش 
دەگەڕێتــەوە ســەر ئــەوەی کە لــە کاتی 
فرۆشــتنی بەرهەمەکان، دەاڵڵەکان قازانجی 
ســەرەکی دەکەن و جووتیارەکان ڕۆژبەرۆژ 

قەرزدارتر دەبن.
لەســاڵی 1398ی هەتــاوی، 1میلیــارد   
بەرهەمــە  هاوردەکردنــی  بــۆ  دۆاڵر 
کشــتوکاڵییەکان)حبوبات( و گۆشت تەرخان 
کراوە. ئەم ڕیژەیە لە ڕەدیفی بوودجەی ساڵی 
98 بە ئــەرز)دۆاڵری دەوڵەتی(ی حکومەتی 
کە لەســاڵی 1398بۆ هەر یەک دۆاڵر 4200 

تمەن دیاریکراوە، تەرخان کراوە.
 لەســاڵی 1398ی هەتاوی، 2میلیۆن تۆن 

گەنم هاوردەی ئێران کراوە.
 لە ســێ مانگەی یەکەمی ســاڵی  1399 
ی هەتــاوی 1/943/821 )یــەک میلیون و 
نۆسەدو چل و سێ هەزارو هەشتسەدو بیست 
و یــەک( تون گەنم هاوردەی ئێران کراوە کە 
747/000 هەزار تۆنی لە واڵتی ڕووسیە بووە.
 لە ســاڵی 97 و 98 ی هەتاویدا، 6میلیۆن 
تۆن گەنمەشــامی)زوڕڕەت( هاوردەی واڵتی 

ئێران کراوە.
 1لە 4 ی بوودجەی ئێران بۆ هاوردەکردنی 
بەرهەمە کشــتوکاڵییەکان و گۆشت تەرخان 

کراوە.
 لە 60ساڵی ڕابردوودا، ڕێژەی بەرهەمهێنانی 
گەنم ســێ قات زیادی کــردووە، لە حاڵێکدا 
حەشیمەتی واڵتی ئێران لە 20 میلیۆن کەس 

بۆ 80 میلیۆن کەس بەرز بووەتەوە.
 لــە واڵتی ئێران ســااڵنە 6میلیۆن هێکتار 
زەوی بۆ چاندنــی دانەویڵە تەرخان دەکرێت، 
کە 2میلیۆن هێکتار بــۆ گەنمی بەرئاوە و 4 

میلیۆن هێکتار بۆ گەنمی دێمە.
 هەر یەک کەس ئێرانی ســااڵنە، 110 کیلۆ 

گەنم بۆ خواردن بەکار دێنێت.



خشتەیپێنجپارێزگاییەکەمیئێرانبۆبەرهەمهێنانیگەنم

ڕیژەیبەرهەمهێنانیگەنم/تۆنناویپارێزگاریز

1

2

3

4

5

خووزستان

گوڵستان

فارس

سنە

کرماشان

1/396/000

1/360/000

920/000

840/000

740/000

خشتەیسێپارێزگاکە500هەزارتۆنبەرهەمیگەنمیانبووە

ڕیژەیبەرهەمهێنانیگەنم/تۆنناویپارێزگاریز

1

2

3

ئۆرمیە

لوڕستان

هەمەدان

500/000

500/000

500/000

بــۆ نموونــە ئەگــەر دانیشــتوانی پارێزگای 
کرماشــان 2میلیۆن کەس ئەژمار بکەین و بۆ 
هەر کەس لە ساڵدا، 110 کیلۆ گەنم تەرخان 
بکرێت 520/000/000 میلیۆن کیلۆ گەنمی 

زیادی بۆ پارێزگای کرماشان دەمێنێتەوە کە 
دەتوانرێــت وەک کااڵی بازرگانی هەناردەی 

دەرەوەی پارێزگا بکرێت.

بەپێی ئەو دوو خشــتەیەی ســەرەوە بۆمان 
ڕوون دەبێتــەوە کــە ئــەو شــوێنانەی کە 
خاکی کوردســتانن یان زۆرینەی دانیشتوانی 
کوردن)ســنە، کرماشــان، ئۆرمیە، لوڕستان، 
هەمــەدان و بەشــێک لە خاکی گوڵســتان( 
باشــترین و لەبارتریــن زەوییــان هەیــە بۆ 
کشــتوکاڵ، ئەمە لەحاڵێکدایە کە 1 لە سەر 
3ی خاکی ئێران بیاوانە و 2 لە سەر 3ی ئەو 
ڕێژەیە بیاوانی تەواوە کە هیچی لێ شین نابێت، 
بەاڵم ئەگەر چاوێک لە کوردستانی خۆرهەاڵت 
بکەین لەهەر وەرزێکدا چــوار وەرز دەبینین 
و هەرێمێکی ڕەنگینە و لەبارە بۆ کشــتوکاڵ، 

باغداری،  پەروەردەکردنی مەڕومااڵت. جیا لە 
وانەی کە باســمان کرد کودستان کانگایەکی 
سروشــتیی ئاوی ژێرزەمینی، سروشتی لەبار 
بۆ پیشــەی تووریســم، جۆرەکانــی بەردی 
زینەتــی، نەوت، گاز، زێڕ و دەیان و ســەدان 
بەرهەمــی هەیە کە دەتوانرێــت لە داهاتوی 
کوردســتاندا بکرێت بە ســەرچاوەی داهات، 
بەاڵم بەداخەوە ئێســتە هەمــووی ئەوانە لە 
ژێر دەســتی داگیرکەردایە و هەرزان فرۆش 
و تااڵن دەکرێت و کوردســتانییان، لەوپەڕی 
بێ هیوایی و بێ ئیمکاناتیی ســەردەمدا ژیان 

تێدەپەڕێنن.
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خشتەیزەوییەکانیگونجاوبۆکشتوکاڵلەپارێزگایکرماشان

خشتەیبەرهەمەکشتوکاڵییەکانلەپارێزگایکرماشانبەهێکتار

زەوییگونجاویچاندنیبەرهەم/هێکتار

گەنم/هێکتار

دێم/هێکتار

جۆ/هێکتار

بەرئاو/هێکتار

نۆک/هێکتار

946/871

316/000

709/871

150/000

235/000

7/500
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هەر وەک لە خشــتەکەدا هاتــووە لە پارێزگای 
بــۆ  هێکتــار   7/500 ســااڵنە  کرماشــان 
بەرهەمهێنانی نۆک تەرخــان دەکرێت کە ئەو 
ڕێژەیە نیوەی بەرهەمــی نۆک لە ئێراندا لەخۆ 
دەگرێت، ئەگەر بۆ ئــەو بەرهەمە بەرنامەیەکی 
دروســت هەبێت دەتوانرێت بەرهەمی نۆک لە 
هەرێمی کوردســتاندا)خۆرهەاڵتی کوردستان( 

بکرێت بە سەرچاوەی داهات بۆ ئەو هەرێمە. 
تێبینی:

 شارەکانی )روانســەر و جوانڕۆ( 7.9 لە کۆی 
گشــتی زەویەکانی پارێزگای کرماشــان لەخۆ 
دەگــرن کــە ســااڵنە زۆرترین ڕێــژەی باران 
بارینیــان هەیە و دەکرێت لــە داهاتوودا ببێت 
بــە ســەرچاوەی داهات لەو بــوارەدا، بەاڵم بە 
مەرجێک کــە زەوییەکانیان یەکپارچەســازی 
بکرێــت، کێاڵن و چانــدن میکانیــزە بێت و 
کەرەسەی پێشکەوتووی کشتوکاڵی بۆ تەرخان 

بکرێت.
 پارێــزگای کرماشــان 5/000 )پێنج هەزار 
هێکتــار( زەویــی  لــە بەرزایییەکانــی وەکوو 
تەپۆڵکە و شوێنی شــاخاوی هەیەکە لەبارە بۆ 
چاندنی داری بەرهەمدار وەک )ترێ، بادام، توو، 
هەنار، گوێز، زەیتوون(کە بەداخەوە تا ئێستە لەو 
ڕێژەیە تەنیا یەک هەزار هێکتاری دار چێندراوە.
 لــە پارێــزگای کرماشــان 90 لــە 100ی 
بەرهەمە کشــتوکاڵییەکان تەرخان دەکرێت بۆ 

بەرهەمهێنانی )گەنم، جۆ، نۆک(.
پارێزگاکانــی  لــە  یەکێــک  کرماشــان 
کوردســتانی خۆرهەاڵتە کە لــە بەرهەمهێنانی 
نۆکــدا یەکەمە)لە قەوارەی ئێســتەی ئێران( و 
زەوییەکانی لەبارە بۆ کشــتوکاڵ. بەداخەوە ئەو 
بەرهەمە وەک هەموو بەرهەمە کشتوکاڵییەکان 
و زۆر شــتی دیکە، گیرۆدەی دەســتی دەاڵڵە. 
بۆ نموونە هەموو ســاڵێک مافیای ڕەشی ڕێژیم 
بــە هەزاران تۆن نــۆک لــە دەرەوە هاوردەی 
ئێــران دەکات، بەســتەبەندی دەکرێــت و بە 
هەر 900 گرەم بــە 2000 )دوو هەزار( تمەن 
لەبازاڕ دەفرۆشــرێت. بەو حاڵەشــەوە بەرهەمە 
دەکات.  ڕکابەری  کوردســتان  خۆجێیییەکانی 
بەاڵم ئەوە یەکێک لە هۆکارە سەرەکییەکانە بۆ 
ئەوەی جووتیاران قازانجێکی ئەوتۆ نەکەن و لە 
زۆر حاڵەتیشدا زەرەرمەند دەبن، بەو حاڵەشەوە 
حــازر نین کە زەویی بــاب و باپیرانیان بەجێ 
بهێڵــن یان بایــری بکەن. بەو حاڵەشــەوە کە 
قازانجێکی ئەوتۆ ناکەن بەاڵم هەر بەردەوامن. 

بــە نیســبەتی گەنــم و گەنمەشــامیش 
بە هەمان شــێوەیە. بــۆ نموونە لــە هەرێمی 
خۆرهــەاڵت کــەش و هــەوا و زەویــی لەبار 
گونجاوترینــن بۆ بەرهەمهێنانــی گەنم. ئەگەر 
خۆرهەاڵت هەرێمێکی ســەربەخۆ بێت سااڵنە 
دەتوانرێت بەرهەمە کشــتوکاڵییەکان باشترین 
ســەرچاوەی داهات بن بۆ هەرێمی کوردستانی 



خۆرهەاڵت لەبەر ئەوەی کە سااڵنە بە هەزاران 
تۆن بەرهەمی کشــتوکاڵ ئیزافە لە مەسرەفی 
نێوخــۆ دەمێنێتــەوە، دەتوانرێت بفرۆشــرێت 
و داهاتەکــەی، خەرجی ژێرســازیی هەرێمی 
کوردســتانی خۆرهــەاڵت و خۆشــگوزەرانیی 
خەڵک بکرێت. لەو نێــوەدا جووتیاران دەتوانن 
بەرهەمەکانیــان لە بازاڕی واقیعیدا بفرۆشــن 
و ماندووبوونیــان دەرچێــت و هاندەرێک بێت 
بــۆ بەرهەمێکــی باشــتر لە ســاڵی داهاتووی 
جووتیارییانــدا. لەخوارەوە بە وردی پەرژاوینەتە 
ســەر هەموو کەموکۆڕییەکان وەک مەسرەف و 
داهــات و بۆ ئێمە و هەمــوو جووتیاران ڕوون 
دەبێتەوە کە لە یەک ساڵدا هەر جووتیارێک لە 

یەک هێکتاردا چەندە قازانج دەکات. 
لەبەر چەنــد هۆکار جووتیار هەســت بەو 
خەســارە گەورەیە ناکات، کە سااڵنە قازانجێکی 
ئەوتۆی دەســت ناکەوێت و لەدرێژەی ســاڵدا 
دەبێ هێــز و وزەیەکــی زۆر تەرخان بکات بۆ 
بەرهەمهێنانی بەرهەمی کشــتوکاڵی کە لێرەدا 

ئاماژە بە چەند خاڵێکی دەکەین. 
یەکەم: زۆربەی جووتیارەکان هەر لە کۆنەوە 
بنەتوو و کەرەســتەی کشــتوکاڵیان هەیە کە 
ڕەنگە لە درێژەی ساڵدا ئەو نرخەی کە دەبێت 
بۆئەو ئیشە تەرخانی بکەن، پێیانەوە دیار نەبێت 
بەاڵم دەبێت ســووتەمەنی و تایەر )الســتیک( 
و ڕۆن و تەعمیراتــی لە پێــش چاو  بگرن کە 
کەمتر لەوانەی باسمان کردووە زەق دەبێتەوە. 
دووهــەم: بەداخەوە بە هــۆی بێکاربوونی 
خەڵکی کوردستان بەتایبەت لە گوندەکان، هەر 
بنەماڵەیەک هێــزی کاری خۆماڵیی هەیە یان 
زۆرجار بە پێی نەریتی کۆن هەرەوەرزی )زبارە( 
دەکەن کە ئەمەش هەســت بە نرخی کرێکار و 
ئیشکردنی یەک ســاڵی کشتوکاڵ ناکرێت یان 

ناکەوێتە بەرچاو.
لێرە بە وردی چاومان خستووەتە سەر یەک 
ســاڵی کشتوکاڵ لە کوردســتان کە بە ڕاوێژ و 
هاوکاریی  کارناســێکی  ئەو بوارە کە خۆی بە 
وردی چاوەدێریــی کشــتوکاڵ دەکات و ڕۆژانە 

لەگەڵ ئەو ئیشە بەرەوڕوویە، ئامادە کراوە، هەر 
بۆیــە هەموو ئەو نرخانــە )تایبەتە بە بەرهەمی 
کشتوکاڵ ســاڵی 98-99( کە لە خشتەی هەر 
بەرهەمێکدا هاتووە، چەند خاڵ لە بەرچاو گیراوە 
کە لە خوارەوە هەموویان بە وردی باس دەکرێن.
 بنەتووی دەرەجە یەک، سەم و کوودی تەواو 

بۆ یەک ساڵ مەبەستە.
 )چانــدن، پێڕاگەیشــتن، هەڵگرتن( لە کاتی 

خۆیدایە.
 زەوی بۆ کشتوکاڵ، زەوییەکی دەرەجە یەک 

بە ئەژمار هاتووە.
 لە کاتی بەرهەم و دروێنەکردن النی زۆری لە 

بەرهەمە کشتوکاڵییەکان حسێب کراوە.
 لەکاتــی بازاڕکردن)فرۆشــتن( النی زۆریی 

نرخی فرۆش حسێب کراوە.
خشــتەی بەرهەمهێنانــی کشــتوکاڵ لە 
پارێزگای کرماشــان، ئــەم نمــوودارە هەموو 
خەرجییــەکان و داهاتــی کشــتوکاڵ لە خۆ 
دەگریت کە جووتیاریک لە یەک ســاڵی کشتو 

کاڵدا بۆ بەرهەمەکەی بەکاری دێنیت.
تێبینی:

 بە پێی ئەم خشــتەیە بۆ هەر جووتیاریک لە 
پارێزگای کرماشان ڕوون دەبێتەوە کە لە ساڵدا 

چەندە تێچوو و چەندە داهاتی هەبووە.
 بۆ هەر بەرهەمێکی کشــتوکاڵ ڕێژەی یەک 
هێکتــار واتــە 10/000 )دە هــەزار( میتر لە 

بەرچاو گیراوە.
 لە پارێــزگای کرماشــان 946/781 هێکتار 
زەویی کشــتوکاڵ هەیە کــە 709/781 دێم و 

235/000 بەرئاوە.
 لەبازاڕی جیهانی بۆ کڕین و فرۆشــتنی گەنم 
بە بوشــل بە ئەژمار دێت لە هەر 1 بووشــل = 
27.216 کیلــۆ و لە بازاڕدا هەر 100 بووشــل 

)100*216.27( بە 600 دۆالر بازاڕ دەکرێت.
 لە بازاڕی عێراق و هەرێمی کوردســتان هەر 

1تۆن بە 487 دۆاڵر بازاڕ دەکرێت.
 لە بازاڕی ئێران و خۆرهەاڵتی کوردستان هەر 

1 تۆن90 دۆاڵر  بازاڕ دەکرێت.
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 لەبازاڕی ئێران بۆ هەر یەک کیلۆ، 90 سنت.
 لەبازاڕی عێراق بۆ هەر یەک کیلۆ ، چوار دۆاڵر 

و هەشتادو حەوت) 4.87(سێنت.
 لەبازاڕی ئامریکا بۆ هەر یەک کیلۆ چوار دۆاڵر 

و پەنجا )4.5(سێنت.
جێــی ئاماژەیە کــە لە کاتــی بازاڕکردن و 
تەحویلدانی بەرهەمی کشتوکاڵ بەتایبەت گەنم بە 
سیلۆ)لەژێر چاوەدێری و کونتڕۆڵی حکومەتدایە( 

پارەی ئەو بڕە گەنمەی کە ڕادەســتی سیلۆکان 
کراون بە قیســتی بە جووتیــاران دەدرێت و لە 
سااڵنی ڕابردوودا بە هۆی گەمارۆکان دوای چەند 
مانگ پارەیان بــە جووتیاران تەحویل دەدرا کە 
ئەویش بارگرانییەکی زۆری لەســەر جووتیاران 
دروســت کردبو، بۆ نموونە جووتیار نەیدەتوانی 
خــۆی ئامادەبــکات بۆ چاندنــی وەرزی نوێ و 

تووشی کێشەی کردبوون.

خشتەیگەنملەسێواڵتی)ئێران،عێراق،ئامریکا(بەکیلۆلەساڵی2020/1399

خشتەیگەنم)دێم(

ریز

جۆریکار

بۆهەر1کیلۆبەدۆاڵرواڵت

بەهەزارتمەن

1

2

3

ئێران

عێراق

ئامریکا

 90 سنت

 4.87

4.5

کێاڵن
دیسک

بنەتوو            250 ک*2800ت
بەزرکار، بۆ هەر1 ئەنبار 

کوود پایزە، کوودی فوسفات، کیسەی 100/000
کوود بەهارە، اورە، کیسەی 60/000

کوودپاش
سەم

سەمپاش
کومپاین،  بۆ دوو ئەنبار 340/000

گواستنەوە
کرێکاری وەرزانە

کۆی هەموو خەرجییەکان
کا )کوڵێش(بۆ فرۆشتن

دەرکەوتی گشتی لەکاتی فرۆش، 2000*2800
دەرکەوتی گشتی+کا

دەرکەوتی گشتی- خەرجییەکان

دەرکەوت بۆ جووتیار )خالیس(، یەک میلیۆن و پانسەد و سی هەزار تمەن. 

150
100
700
100
200
130
40
400
200
340
150

2/160/000
4/670/000

600
5/600/000
6/200/000
-4/670/000
6/200/000
1/530/000



قازانج دەکات.
هــەر چۆن لە خشــتەکەدا هاتــووە جووتیار 
لــە  ئــاوی  گەنمــی  بەرهەمهێنانــی  بــۆ 
یــەک دۆنمــدا 6تــۆن بەرهەمــی دەبێت 
حکومــەت   ،)16/800/000=2800*6000(

هەر ســاڵ بــۆ بنەتوو بە نرخێــک بنەتوو بە 
جووتیاران بفرۆشــێت لە کاتی دروێنەکردنی 
بەرهەمیشــدا بەهەمــان نرخ لــە جووتیاران 
دەیکڕێت، ئەڵبەتە ئەو نرخە پێشتر لە الیەنی 
دەوڵەتەوە بــە مەجلیس پێشــنیار دەدرێت 

خشــتەکە ڕوونە بــەاڵم بۆ زانیاریــی زۆرتر 
تەنیــا دەپەرژێمە ســەر کرێــکاری وەرزانە 
کە لە خشــتەکەی ســەرەوە هاتووە، بۆ هەر 
ســێ قۆناغی بەرهەمهێنانــی گەنم )چاندن، 
پێڕاگەیشــتن، هەڵگرتن(، کرێکار پێویســتە 
کە نزیک بە ســاڵێک لەســەر زەوی بێت و 
ئەرکەکانی ڕاپەڕینێت کە نووسەر لەم ڕاپۆتەدا  
بە هاوکاری و ڕێنوێنی و ڕاوێژکاریی کارناسی 
ئــەو بوارە، هەموو خاڵــەکان و ئەرکەکانی لە 

بەرچاوگرتووە هەر بۆیە ئەو ژمارەیە دەرچووە. 
لــەم خشــتەیەدا بۆمــان دەردەکەوێت 
کــە جووتیارێــک لە یــەک ســاڵی کاریدا 
بــۆ بەرهەمهێنانــی گەنم لە یــەک هێکتار 
بەرهەمەکــەی  ڕێــژەی  میتــر(   10/000(
بــە کیلــۆ دەکاتــە 2/000 کیلــۆ گەنــم 
ئەگــەر  کــە   )5600000=2800*2000(
هەموو خەرجییەکانی لێ دەرخەین ســااڵنە 
یەک میلیۆن و پانسەدوســی هــەزار تمەن 

خشتەیگەنم)بەرئاو(
بەهەزارتمەنجۆریکار

کێاڵن
دیسک

بنەتوو، 330 کیلو* 2800
بەزرکار، یەک ئەبار و نیم 

کوود پایزە، فوسفات، هەر کیسە 100/000
کوود بەهارە، اورە، هەر کیسە 60/000

کوودپاش
سەم

سەمپاش
کومپاین

گواستنەوە
حەقی ئاو

کرێکاری وەرزانە
کۆی هەموو خەرجییەکان

کا بۆ فرۆشتن
دەرکەوتی گشتی لەکاتی فرۆش، 6000*2800

دەرکەوتی گشتی+کا
دەرکەوتی گشتی- خەرجییەکان

دەرکەوت بۆ جووتیار )خالیس(، یازدە میلیۆن و شەش سەد و پەنجا هەزار تمەن. 

150
300
900
150
400
180
60
50
50
900
300
150

2/160/000
5/750/000

600
16/800/000
17/400/000
-17/400/000
5/750/000
11/650/000
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خشتەیبەرهەمهێنانیجۆدێم
بەهەزارتمەنجۆریکار

کێاڵن
دیسک

بنەتوو            250 ک*2800
دەزگای تۆوەشێن      

کوود پایزە، فوسفات، هەر کیسە 100/000
کوود بەهارە، اورە، هەر کیسە 60/000

کوودپاش
سەم

سەمپاش
کومپاین

گواستنەوە
کرێکاری وەرزانە

کۆی هەموو خەرجییەکان
کا بۆ فرۆشتن

دەرکەوتی گشتی لەکاتی فرۆش، 3500 *2000تمەن
دەرکەوتی گشتی+کا

دەرکەوتی گشتی- خەرجییەکان
دەرکەوت بۆ جووتیار )خالیس(، دوو میلیۆن سێسەد و شەست هەزار تمەن.

150
100
700
100
200
120
30
400
200
680
300

2/160/000
5/140/000

500
7/000/000
7/500/000

5/140/000-7/500/000
2/360/000

و مەجلیــس پاش مشــتومڕ، نرخی کۆتایی 
پەسەند دەکات. 

جێــی ئاماژەیــە کە بۆ ســاڵی داهاتووی 
کشــت، واتــە 1399 جووتیاران ســەرجەم 
مەســرەفەکانیان چەندقات بەرز بووەتەوە. بۆ 
نموونــە تەنیا بۆ کوودی ڕەش کە لە ســاڵی 
1398 تەنیــا بۆ هــەر یەک کیســەی 50 
کیلۆگرەمی بــە 100 هــەزار تمەنی ئێرانی 
دەکــڕی، دەبێت بۆ ســاڵی 1399-1400 بۆ 
یــەک کیســەی 50 کیلۆگرەمی 500 هەزار 
تمەن بدات، دیارە ئەمــە تەنیا یەک قەڵەمە 
کە گران بووە لەکۆتاییی وەرزی بەرهەمیشدا 
حکومــەت تەنیا بۆ هەر یەک کیلۆگرەم گەنم 
4000 هەزار تمەن پــارەی تەرخان کردووە 
لە حاڵیکدا تا کاتی ئامادەکردنی ئەم ڕاپۆڕتە، 

جووتیــار دەبێت نرخی پێداویســتییەکان بە 
دۆاڵری 3/000/000 ســێ میلیــۆن تمەنی 

تەرخان بکات.
تێبینی:

جووتیــاران لە کۆتاییی دروێنــە و جۆخیندا 
دەتوانن کڵۆشی زەوییەکەیان لەبازاڕدا بفرۆشن 
کــە بۆ ســاڵی 1399 لە بازاڕ بــۆ هەر یەک 
هێکتار 600/000 هەزار تمەن دیاریکراوە کە 
وەک داهات لە خشتەکانی دانەوێڵەدا هاتووە. 
چاندنی جۆ لە کرماشــان پلەی سێیەمی 
هەیە و ســااڵنە زیاتر لە 150/000 )ســەد و 
پەنجا هەزار( هێکتار بۆ کشتی جۆ بەکاردێت. 
جۆ لە زەویی دەرجە 1و2 و3 شــین دەبێت 
بەاڵم خەڵک زۆرتر لــە دەرەجە 3 دەیچێنن 
لەبەر ئــەوەی کە زەحمــەت و ماندووبوونی 



کەمترە و بەنیســبەت گەنــم و نۆک داهاتی 
باشــترە بەاڵم با لەبیرمان نەچێت کە هەموو 
بەرهەمە کشــتوکاڵییەکان لەدەســتی ڕەشی 
مافیادایە و جووتیــاران بەداخەوە قازانجێکی 

ئەوتۆ ناکەن. 
رەنگە جێی پرســیار بێت کە بۆ جووتیار 
هەر کیلۆ بە 2800تمــەن دەکڕێت بەاڵم لە 
کاتی فرۆشــتن لە بازاڕدا بۆ بە 2000 تمەن 
دەیفرۆشێت، لەکاتی کڕینی بنەتوو، بنەتووەکە 
خالیسە، بەاڵم لە کاتی فرۆشتن و بازاڕکردن، 
ناخالیســیی زۆری پێوە دیارە بۆنموونە ڕەنگە 

نۆک، گەنم، نیســک، پەرەنێشــک، قەالس 
)چۆدەن(،  دووگونە و ... تێیدا بەرچاو بکەوێت. 
یەکێک لەو بەرهەمە ســەرەکییانەی کە 
لە پارێزگای کرماشــان بەرهەم دێت »جۆ«یە. 
بەرهەمی جۆی دێم پێویستی بە ئاوێکی زۆر 
کەم هەیــە و تارادەیەکی زۆر لە خۆرهەاڵتی 
کوردستان لە زەوییەک دەچێندرێت و ڕیژەی 
بەرهەم و داهاتیشی زۆرە بەاڵم لە درێژخایەندا 
هێز و پیت و بەرەکەتی زەوی کەم دەکاتەوە 
هــەر بۆیە لە کوردســتان خەڵک کەمتر جۆ 

دەچێنن. 

خشتەیبەرهەمهێنانیجۆبەرئاو
بەهەزارتمەنجۆریکار

کێاڵن

دیسک

بنەتوو            315 ک*2800

بەزرکار ، یەک ئەنبارو نیم 

کوود پایزە، فوسفات، هەر کیسە 100/000

کوود بەهارە، اورە، هەر کیسە 60/000

کوودپاش

سەم

سەمپاش

کومپاین

گواستنەوە

کرێکاری وەرزانە

کۆی هەموو خەرجییەکان

کا بۆ فرۆشتن

دەرکەوتی گشتی لەکاتی فرۆش، 5/000 *2000تمەن

دەرکەوتی گشتی+کا

دەرکەوتی گشتی- خەرجییەکان

دەرکەوت بۆ جووتیار )خالیس(، پێنج میلیۆن و سێسەد و دە هەزار تمەن 

150

100

700

150

200

120

30

400

200

680

300

2/160/000

5/190/000

500

10/000/000

10/500/000

10/500/000-5/190/000

5/310/000
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بۆ یــەک دۆنم 45 کیلۆ نۆک پێویســتە کە 
لەبــازاڕدا بــە 7هەزارتمەن بــە جووتیارانی 

دەفرۆشــن و بەزرکاریش هەمان ڕێژە بە هەر 
کیلۆ 3هەزار تمەن دەچێنێت.

خشتەیبەرهەمهێنانینۆک)بەهارە(مکانیزە
بەهەزارتمەنجۆریکار

کێاڵن
بنەتوو، 45*7/000            

بەزرکار،45*3/000   
سەم

سەمپاش
فاروو

کومپاین
گواستنەوە
بووجاڕی

کۆی هەموو خەرجییەکان
دەرکەوتی گشتی لەکاتی فرۆش، ئەگەر زەوی دەرەجە 1بێت لە هەر یەک هێکتار 700 
تا 1000 کیلوو نۆک بەرهەم دێت کە لە بازاڕدا لە نێوان 7500 تا 8500 دەفرۆشرێت.

دەرکەوتی گشتی- خەرجییەکان
دەرکەوت بۆ جووتیار )خالیس(، شەش میلیۆن و هەشت سەد هەزار تمەن.

150
350
150
50
150
150
500
100
100

1/700/000
8/500/000

8/500/000-1/700/000
6/800/000

خشتەیبەرهەمهێنانینۆک)بەهارە(مکانیزە
بەهەزارتمەنجۆریکار

کێاڵن
بنەتوو، 45کیلو*7000تمەن            

کرێکار بۆ چاندن یا وەشاندن
سەم

سەمپاش
کرێکاری وەرزانە، دەسکەنە               5*120

گواستنەوە
خەرمەنکووب

کۆی هەموو خەرجییەکان
دەرکەوتی گشتی لەکاتی فرۆش، ئەگەر زەوی دەرەجە 1بێت لە هەر یەک هێکتار 700 
تا 1000 کیلوو نۆک بەرهەم دێت کە لە بازاڕدا لە نێوان 7500 تا 8500 دەفرۆشرێت.

دەرکەوتی گشتی- خەرجییەکان
دەرکەوت بۆ جووتیار )خالیس(، شەش میلیۆن و نۆسەد و پەنجا هەزار تمەن.

150
350
50
50
150
600
100
100

1/550/000
8/500/000

8/500/000-1/550/000
6/950/000



خشتەیبەرهەمهێنانینۆک)بەهارە(بەکرێکار

خشتەیبەرهەمهێنانینۆک)پایزە(مکانیزە

جۆریکار

جۆریکار

بەهەزارتمەن

بەهەزارتمەن

کێاڵن
بنەتوو، 45کیلو*7000تمەن            

کرێکار بۆ چاندن یا وەشاندن
سەم

سەمپاش
کرێکاری وەرزانە، دەسکەنە               5*120

گواستنەوە
خەرمەنکووب

کۆی هەموو خەرجییەکان
دەرکەوتی گشتی لەکاتی فرۆش، ئەگەر زەوی دەرەجە 1بێت لە هەر یەک 

هێکتار 700 تا 1000 کیلوو نۆک بەرهەم دێت کە لە بازاڕدا لە نێوان 7500 
تا 8500 دەفرۆشرێت.

دەرکەوتی گشتی- خەرجییەکان
دەرکەوت بۆ جووتیار )خالیس(، شەش میلیۆن و نۆسەد و پەنجا هەزار تمەن.

کێاڵن
بنەتوو 50ک*7000ت

بەزرکار     50ک*3000ت
سەم

سەمپاش
فاروو

کومپاین
جێ بە جی کردن

بووجاڕی
کۆی هەموو خەرجییەکان

دەرکەوتی گشتی لەکاتی فرۆش، ئەگەر زەوی دەرەجە 1بێت لە هەر یەک 
هێکتار 700 تا 1000 کیلوو نۆک بەرهەم دێت کە لە بازاڕدا لە نێوان 7500 

تا 8500 دەفرۆشرێت.
دەرکەوتی گشتی- خەرجییەکان

دەرکەوت بۆ جووتیار )خالیس(، شەش میلیۆن و هەشت سەد هەزار تمەن.

150
350
50
50
150
600
100
100

1/550/000
8/500/000

8/500/000-1/550/000
6/950/000

150
350
150
50
150
150
500
100
100

1/700/000
8/500/000

8/500/000-1/700/000
6/800/000
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خشتەیبەرهەمهێنانینۆک)پایزە(کرێکار

خشتەیبەرهەمهێنانینیسک

جۆریکار

جۆریکار

بەهەزارتمەن

بەهەزارتمەن

کێاڵن
بنەتوو                  50ک*7000ت

بەزرکار                  50ک*3000ت
سەم

سەمپاش
کرێکاری وەرزانە          6*120/000

گواستنەوە
بووجاڕی

کۆی هەموو خەرجییەکان
دەرکەوتی گشتی لەکاتی فرۆش، ئەگەر زەوی دەرەجە 1بێت لە هەر یەک 

هێکتار 700 تا 1000 کیلوو نۆک بەرهەم دێت کە لە بازاڕدا لە نێوان 7500 
تا 8500 دەفرۆشرێت.

دەرکەوتی گشتی- خەرجییەکان
دەرکەوت بۆ جووتیار )خالیس(، شەش میلیۆن و هەشت سەد هەزار تمەن.

کێاڵن
بنەتوو                  25ک*30000ت       

خەرمانکوب
کرێکاری وەرزانە         

گواستنەوە
کۆی هەموو خەرجییەکان

دەرکەوتی گشتی لەکاتی فرۆش، ئەگەر زەوی دەرەجە 1بێت لە هەر یەک 
هێکتار 700 تا 1000 کیلوو نۆک بەرهەم دێت کە لە بازاڕدا لە نێوان 7500 

تا 8500 دەفرۆشرێت.
دەرکەوتی گشتی- خەرجییەکان

دەرکەوت بۆ جووتیار )خالیس(، شەش میلیۆن و هەشت سەد هەزار تمەن

150
350
150
50
150
600
100
100

1/650/000
8/500/000

1/650/000-8/500/000
6/850/000

150
750
100

2/000/000
700

3/700/000
10/500/000

3/700/000-10/500/000
6/800/000

نیــوەی بەرهەمی نۆک لە ئێــران لە پارێزگای 
کرماشــان بەرهەم دێت. ســااڵنە لە پارێزگای 
کرماشــان 41هەزار هێکتار لــە زەوییەکانی بۆ 

نۆکــی پاییــزە و 140هەزار هێکتــار بۆ نۆکی 
بەهــارە تەرخان دەکرێ و ســااڵنە 112 هەزار 

تۆن نۆک بەرهەم دێت.

لە پارێزگای کرماشان 4500 هێکتار بۆ نیسک 
تەرخــان دەکرێت کە لەســاڵدا 2هــەزار تۆن 

نیسک بەرهەم دێت.

تێبینی: لە پارێزگای لوڕستان ڕێژەی 16 تا 18 
هەزار هێکتار لــە زەوییەکانی ئەو پاریزگایە بۆ 

بەرهەمهێنانی نیسک تەرخان دەکرێت.



خشتەیگەنمەشامی،)دانە(

خشتەیگەنمەشامی،)بۆسەوزە(

جۆریکار

جۆریکار

بەهەزارتمەن

بەهەزارتمەن

کێاڵن
دیسک

بنەتوو        25ک*30000ت
بەزرکار    25ک*5000ت

کوود پایزە، فوسفات، هەر کیسە 100/000
کوود بەهارە، اورە      )0 1 کیسە( هەر کیسە 60/000

سەم
سەم تەقوییەتی

سەمپاش
حەقی ئاو

کوودی تەڕ
فاروو

کومپاین
گواستنەوە

کرێکاری وەرزانە
کۆی هەموو خەرجییەکان

دەرکەوتی گشتی لەکاتی فرۆش، ئەگەر هەموو ڕێکاری کشتوکاڵ لە پێش چاو بگیرێت، 
بنەتوو سالم بێت و لە درێژەی وەرزدا دروست ئاو و کوودی پێ بدرێت لە هەر یەک 

هێکتا 8تا12تۆن گەنمەشامی بەرهەم دێت کە لەبازاڕدا بە هەر کیلۆ3000 تمەن 
دەفرۆشرێت.

دەرکەوتی گشتی- خەرجییەکان
دەرکەوت بۆ جووتیار )خالیس(، بیست و پێنج میلیۆن و نۆسەد و بیست و پێنج هەزار تمەن.

کێاڵن
دیسک

بنەتوو            25ک*30000ت
بەزرکار            25ک*5000ت

کوود پایزە، فوسفات، هەر کیسە 100/000
کوود بەهارە، اورە، هەر کیسە 60/000

کوود ئاوی تەقوییەتی
سەمپاش
حەقی ئاو

کوودی تەڕ
فاروو

کرێکاری وەرزانە
کۆی هەموو خەرجییەکان

دەرکەوتی گشتی لەکاتی فرۆش، ئەگەر هەموو ڕێکاری کشتوکاڵ لە پێش 
چاو بگیرێت، بنەتوو سالم بێت و لە درێژەی وەرزدا دروست ئاو و کوودی پێ 

بدرێت لە هەر یەک هێکتار70تا80 تۆن ئاڵف یان کای سەوز  بەرهەم دێت کە 
لەبازاڕدا بە هەر کیلۆ 350 تا 400 تمەن دەفرۆشرێت.

دەرکەوتی گشتی- خەرجییەکان
دەرکەوت بۆ جووتیار )خالیس(، بیست و سێ میلیۆن و هەشت سەد و حەفتاو 

پێنج هەزار تمەن

200
100
750
125
300
600
200
200
200
100
300
200
500
300

6/000/000
10/075/000
36/000/000

10/075/000-36/000/000
25/925/000

200
200
750
125
200
600
300
150
100
300
200

5/000/000
8/125/000
32/000/000

8/125/000-32/000/000
23/875/000
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خشتەیگەنمەشامی،
زەڕات،دانەیی

)لەپارێزگایکرماشان(

خشتەیگەنمەشامی،
زەڕات،دانەیی

)لەپارێزگایکرماشان(

گەنمەشامیدانەیی
هێکتار

گەنمەشامیبۆکا)علووفە(
هێکتار

بەرهەملەیەکساڵ
تۆن

بەرهەملەیەکساڵ
تۆن

17/000

2/287

153/000

171/000

تێبینــی: بۆ ئەم بەرهەمــە، کڕیار خۆی ئەرکی 
دروێنەکەی لە ئەستۆ دەگرێت. 

لــە پارێــزگای کرماشــان 17هــەزار هێکتار 
بەرهەمهێنانــی  بــۆ  کــراوە  تەرخــان  زەوی 
گەنمەشامی)دانەیی( کە سااڵنە 153هەزار تۆن 

گەنمەشــامی)دانەیی( بەرهەم دێت، هاوکات و 
لــە مانگی جــۆزەردان 2/287 هێکتار تەرخان 
کراوە بۆ بەرهەمهێنانی گەنمەشامی )علوفە( کە 
171هەزار تۆن گەنمەشــامی )علوفە(  بەرهەم 

هاتووە.

تێبینی: بۆ ســاڵی 1400ی هەتاوی نرخەکانی 
بەرهەمهێنان »کشت« و »داشت« سێ قات بەرز 

بووەتەوە، بەاڵم نرخی کڕین و فرۆشــتن هێشتا 
ناڕوونە و بڕیاری کۆتایی لەسەر نەدراوە.





ڕوانگە



ڕێکخستنە کوردییەکانی سەردەم، خاوەنی پێکهاتەی لێکئااڵو 
و پڕپێچوپەنان  کە لەودا، کۆمەڵێک چەمک و دیاردەی دژ بە 
یەکتریان لە خۆیاندا حەشارداوە. نزیک بە تەواوی پێکهاتەکان، 

خاوەنی لقێکی چەکدارین کە کەلتووری تایبەت بە خۆی هەیە و 
مۆرکێکی بێ بەدیلی لە فەرهەنگی ڕێکخستنی داوە.

کەلەبەری نێوان دوێنێ، ئەمڕۆ و سبەی    
)بەشیسێیەم(

سەالحمەجیدپوور
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ئەو وتارە بریتییه لە خوێندنەوەی زنجیرێکی 
پێکهاتــە،  )ســتراتێژی،  ئاڵقەیــی  شــەش 
فەرهەنگ، مرۆڤ، کەرەســه، دەسکەوتەکان( 

کە مۆدێلێکە  بۆ پێکهێنانی گۆڕانکاری.
بەهێزی یان الوازیی ناوئاخنی هەر یەک 
لەو ئالقانە، کاریگەریی ڕاســتەوخۆی دەبێت 

لەسەر سەرجەم بەرهەم و دەسکەوتەکان.
 بەشی یەکەمی ئەو وتارە لەپەنا ناساندنی 
ئەو مۆدێلە، هەوڵی دەستنیشانکردنی ئاڵوگۆڕە 
زانیاری و تێکنۆلۆژیکییەکانی سەردەمی  داوە 
و هەروەهــا کاریگەریی ئــەو گۆڕانکارییانەی 
لەســەر بوارە سیاسی، ئابووری و کۆمەاڵیەتی 
و ڕۆحییەکانی کۆمەڵــگای مرۆڤایەتی، تێیدا 
بــاس کرا. ئــەوە کە کــورد لە کوێــی ئەو 
وەرچەرخانــە مەزنە جێگەی گرتــووە؟ یان 
دەبێ کامە نەخشــەی ڕێگا بەرەو بەشــداری 
و کەڵکوەرگرتــن لەو ڕەوتە بەکار بێنێ؟، ئەو 
پرســیارە نوێیانەن کە پێویســتیان بە جوابی 

نوێ هەیە.
 لــە بەشــی یەکەمــدا هەروەهــا خاڵی 
یەکەم، یانی ســتراتێژیی ڕەچاوکراو لەالیەن 
سیاســەتی  یانی  کوردییەکان،  ڕێکخســتنە 
»قۆزتنەوەی هەل« خرایە بەر باس. لێرەدا ئەو 
ڕاســتییە دەستنیشان کرا، کە  لە 150 ساڵی 
ڕابردوودا ئەو ســتراتێژییە لــە الیەن هەموو 

هێزە کوردییەکانەوە بێ جیاوازی ڕەچاوکراوە. 
هەوڵ دراوە، واڵمێک بۆ ســەرکەوتوونەبوونی 

ئەو ستراتێژییە بدرێتەوە.
لە بەشی دووهەمدا ڕێکخستن و پێکهاتە 
وتایبەتمەندییەکانی رێکخستنە کوردییەکان و 
کەم و کورتییەکانی  پێکهاتەکەیان دەستنیشان 
کران و لە هەمــان کاتدا، تایبەتمەندییەکانی 
مۆدێلە رێکخستنییەکانی سەردەم باس کران.
لە باســی ئــەم بەشــەدا دوو ئاڵقەی تر 
یانــی فەرهەنگــی ڕیکخســتنی و مــرۆڤ 
)سەرمایەی ئێنسانی( وەک بزوێنەر و توانای 

ڕێکخستنەکان دەخرێنە بەرباس. 

فەرهەنگ
فەرهەنگی سیاسی، کۆیەکە لە بایەخ، هەست 
و زانســتە بنەڕەتییەکان کە فۆڕم بە پرۆســە 
سیاســییەکان دەدات. بەشــێک لە زانایانی 
زانستی سیاسی باس لە سێ توێی جیاواز لە 

کەلتووری سیاسیدا دەکەن :
1 فەرهەنگــی سیاســیی بەرتەســک کــە 
هاوواڵتییان زۆر ئاگایان لە دەسەاڵتی ناوەندی 
نییە و لە سیاســەتدا هاوواڵتییەکی هەڵسوڕ 

نیین.
2 فەرهەنگی سیاســیی دەســتەمۆکەر کە 
لــەودا هاوواڵتی لە جیاتی ئەوەی خۆی وەک 

سەرلێشێواوی

مودیلیکنۆستربۆگۆڕانکاری؛و:سەالحمەجیدپوور

ئانارشی

موقاومەت

نیگەرانی

تووڕەیی

بێبایەخی

گەشەوگۆڕان

دەسکەوتەکان

دەسکەوتەکان

دەسکەوتەکان

دەسکەوتەکان

دەسکەوتەکان

دەسکەوتەکان

کەرەسە

کەرەسە

کەرەسە

کەرەسە

کەرەسە

کەرەسە

مرۆڤ
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بەشدارێکی پرۆســەی سیاسی ببینێ، خۆی 
هەســت بە ڕعیەت بوون لە پرۆسە سیاسیدا 

دەکات.
بەشــداریکردن،  سیاســیی  فەرهەنگــی   3
کە لــەودا هاوواڵتی باوەڕی بــەوە هەیە کە 
جێگای لە پرۆسەی سیاسیدا دیارە  و دەتوانێ 
کاریگەریی هەبێ. سیستەمە دێموکڕاتیکەکان، 

تێکەاڵوێکن لە هەر سێ توێ. 
ڕۆژهەاڵتــی ناوەڕاســت بێبەرییــە لــە 
سیستەمکی سیاســیی خاوەن هاوسەنگی و 
کەلتووری بەشــداریی گشتی. فەرهەنگی زاڵ 
بەسەر نیزامە سیاســییەکانی ئەو ناوچەیەدا ، 
کەلتووری دەوڵەتە ئۆتۆریتارەکانە )اقتدارگرا(. 
بــۆ ئــەو دەو ڵەتانــە، کەلتووری سیاســی و 
دینامیکــی گۆڕانی کەلتــووری، دیار دەیەکی 
ناســراو نییە، ئەوان زۆرتر خەریکی ڕاگرتنی 
فەرهەنگی هەنووکەی زاڵ بە ســەر پرۆســە 
سیاســییەکاندان و تێدەکۆشن کە کۆمەاڵنی 
خەڵک لە بەشــداری لە دەوڵەت و پڕۆســە 

سیاسییەکاندا دوور بخەنەوە. 
ناسیونالیزم و دین دوو ڕەگەی کەلتووری 
سیاســین کە سیاســەتوانە ئۆتۆریترەکان لە 
پاراستنی دەسەاڵت و رێکخستنی دانیشتووانی 

واڵتدا کەڵکیان لێ وەردەگرەن. 
حاوانــەوەی  و  ســەرهەڵدان  ژینگــەی 
کوردییەکانیش، شوێنی  ڕێکخســتنە  هەموو 
ژیانی دەســەاڵتە ئۆتۆریتۆرەکانە. سەرجەمی 
ڕێکخســتنە کوردییەکان خۆێان لە دژایەتی 
دەگەڵ ئەو سیستەمە ســەڕەڕۆیانەدا پێناسە 

دەکەن. 
لەگەڵ ئــەوەی کە ئــەوان خۆیان وەک 
قوتبی دژ بە دەواڵتانی ناوچە پێناسە دەکەن، 
بــەاڵم ژینگــەی سیاســی و کۆمەاڵیەتی و 
قەواعیدی زاڵ بە سەر کۆمەڵگادا، کاریگەریی 
زۆری لە سەر فۆڕم دانی فەرهەنگی ناوخۆییی 
ڕیکخســتنەکان هەیــە ؛ کــە لــەودا  نەک 
نەیانتوانیوە فەرهەنگێکی سیاسیی نوێ جێگیر 
بکەن، بەڵکوو بوون بە بەشــێک لە پارێزەرانی 

فەرهەنگی سیاسیی سەردەست.
هەربــۆ ئەو مەبەســتە ڕووی ئەو وتارە لە 
کەلتووری زاڵ بە ســەر رێکخســتنەکانە کە 
زۆرتر یاریدەدەرە لە زیندوو ڕاگرتنی باسەکە. 
ڕێکخستنە کوردییەکانی سەردەم، خاوەنی 
پێکهاتــەی لێکئااڵو و پڕپێچوپەنان  کە لەودا، 
کۆمەڵێک چەمک و دیاردەی دژ بە یەکتریان 
لــە خۆیاندا حەشــارداوە. نزیک بــە تەواوی 
پێکهاتەکان، خاوەنــی لقێکی چەکدارین کە 
کەلتووری تایبەت بە خۆی هەیە و مۆرکێکی 

بێ بەدیلی لە فەرهەنگی ڕێکخستنی داوە.
هەر بــەو پێیە هەموو ئەندامانی ناســراو 
و ڕێبەرانی ئەو ســازمانانە بە پێشمەرگە یان 
گەریال پێناســە کراون، ئەو ناسناوە هەنگاوی 
یەکەمە بــۆ پەرەپێد انی کەلتــوری گەورە و 
بچووکی سەربازی، هەڵگرانی ئەو فەرهەنگەش 
لە هەمان کاتدا کادری باڵوکردنەوە و تەبلیغی 

ئەهدافی سیاسیی رێکخستنەکەیانن.
ســەرکەوتووانەی  بردنــی  بەرەوپێــش 
پڕۆسە سیاسیەکان بە میکانیزم و فەرهەنگی 
سەربازی، کارێکی چەتوون و تاقەتپڕووکێنە. 
کوردییەکان  ڕێکخستنە  هەڵسووڕانی  مێژوی 
نیشــاندەری ئەو ڕاســتییەیە که ڕەواجی ئەو 
فەرهەنگە لــە وەدی نەهاتنی ئامانجەکانیاندا 

کاریگەر نەبووە.

فەرهەنگیبەڕێوەبردەنیجەزیرەیی
بــە موتــااڵ کردنی شــیوازی ســازماندان و 
دابەشــکردنی دەســەاڵت لــە ڕێکخســتنە 
کــە  بەرچــاوە  زۆر  کوردییەکانــدا، 
ناوەندگەرایییەکی زۆر بەهێز بەسەریاندا زاڵە. 
ناوەندی دەســەاڵتیش پێکهاتــووە لە ئاڵقەی 
بچووکی بەهێز کە زۆر جار گرێدراوی ڕێبەری 
خاوەن دەستەاڵتن. ئەو ئاڵقانە لە درێژخایەندا 
لە بۆشــاییی نەمانی ڕێبەرانی بەهێزدا، دەبنە 
خاوەنی دەسەاڵت و لە ئاکامدا ڕێکخستنەکان 

بە سەر تاقمی جیاوازدا دابەش دەبن. 
نەبوونی  ناوچەگەرایی، چنۆکیی سیاسی، 
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هەســتی پێکەوەکارکردنی، بەرژەوندیخوازیی 
تاکەکەســی یــان دەســتەیەک، خۆخوازی 
)ئگۆیــزم(، ڕوانین لە دەالقەی  بەرتەســکی 
دەســتە و تاقمییەوە، بەشــێک لــە بەردی 
بناخــەی دابەشــکردنی ڕێکخســتنەکانە بە 
یەکەی جیاوازی دوور لە یەگدیی. لە ئاکامدا 
ناوەندی هێزی جیاواز، بە شێوەی جەزیرەیی 
دەڕوێــن و لــە دەرفەتی پێویســتدا جەزیرە 
دەســەاڵتی  ناوەندێکی  دەبنە  فیکرییــەکان 

سەربەخۆ. 
ئاکامــدا  لــە  جەزیرەیــی  فەرهەنگــی 
هــۆی ســەرەکیی تێکدانــی یەکپارچەییی 
ڕێکخســتنییە. مێژووی سازمانە کوردییەکان 
تەژییە لە لەت بــوون و دابڕان کە بەرهەمی 
کاریگەریــی فەرهەنگــی جەزیرەیییــە. ئەو 
فەرهەنگە هەنووکەش  لە ژینگەی رێکخستنی 
کوردیــدا زۆر بەتوانا درێژە بــە ژیانی خۆی 

دەدەات. 

مرۆڤ)سەرمایەیئینسانی(
ئەو ســەرمایەیە بریتییە لە خەزێنەیەک  کە 

تــەژی لە زانســت، ئەزمــوون و لێهاتووییی 
شەخســی و کۆمەاڵیەتییه؛ هــاوڕی دەگەڵ 
توانایەکی مەزن بۆ خوڵقاندن. مەیدانی کاری 
هەر ڕێکخســتنێک، کۆمەڵگایە و کاریگەری 
دانانە لە سەر ئەندامانی کۆمەڵگا کە مرۆڤەکانن. 
لــە جیهانی ئەمڕۆدا کە تێکنۆلۆژی، فاکتەری 
بەهێزە لە پرۆسەی دانوستانی کۆمەاڵیەتیدا، 
لە هەمان کات دا ڕۆڵی بێ بەدیلی ئینســان 

نابێ لەبیر بکرێت.
 هەر بۆیە توانای مرۆڤ وەک سەرمایەیەک 
تەماشــا دەکرێت. لە واڵتانی کار و سەرمایە 
میحوردا، دەزگای جیاواز هەن کە بێ پسانەوە 
خەر یکی لێکۆڵینەوە لەسەر تواناکانی مرۆڤن. 
لە بچووکتریــن یەکەی کاریشــدا هەبوونی 
بەشی مودیرییەتی ســەرچاوە ئینسانییەکان 

زۆر ئاسایییە. 
بۆ ڕێکخســتنی سیاســییش، سەرمایەی 
ئینسانی خاوەنی شوێنێکی گەلێک بەهێزە لە 
گەیاند نی پەیامــی ڕێکخراوەکان بە کۆمەڵگا. 
هاوکاریی نێوان ڕیکخســتنەکان و ئەندامان 
لەســەر بناخەیەکی خۆبەخشی و بە دڵخواز 



دامەزاروە. سەرمایەی ئینسانی لە ڕێکخستنی 
کوردیــدا لەگــەڵ گرینــگ بوونــی، بەاڵم 
جێگایەکی ئەوتۆی لە بەرنامەی ڕێکخستنیدا 
پەیوندییە  تەنزیمــی  میکانیزمەکانی  نییــە، 
نێوخۆیییــەکان لــە  خزمــەت بەهێزکردنی 

دەسەاڵتی ناوەنددایە.
لە بەرنامە و ئەساســنامەی ڕێکخستنیدا 
ئــەرک و وەزیفەکانــی ئەندامــان دیــاری 
کراون، بەاڵم مافەکانــی ئەندامان تەقریبەن 
ســیفرە. هەڵبەت ئەوەی کە لــە بەرنامەی 
ڕێکخســتنەکاندا بــاس کراوە مــاف نین، 
بەڵکوو زۆرتــر وەک ئیجازەی کەڵکوەرگرتن 
لــە کۆمەڵک ئێمکانن.  ئــەو مافەنەی کە لە 
بەرنامەی ســازمانەکاندا بــاس کراو ن، پڕن 
لــە ئەگەر و ئەمما. لە هەمــان کاتدا بە زاڵ 
بوونی جەوی ســەربازی، بەشــێکی زۆر لە 
خەتی تەبلیغیی ڕێکخســتنەکان بۆ هێنانی 
هێزی ئینســانی بــۆ بەتواناکردنــی دەزگا 

سەربازییەکانە.
ئەم چەشنە ســازماندانە  لە درێژخایەندا 
الیەنــی  ســەربازی و ئەمنــی بەهێز دەکات 
و لــە ئاکامدا ســەرجەم ڕێکخســتنەکە لە 
خۆیــدا دەتوێنێتەوە. مرۆڤ لە پرۆســەکەدا 
کەرەســەیەکی کاتییە کە لەش و ڕەوانی لە 
ماوەیەکی زۆر کەمدا دەکەوێتە بەر ئیمتحانی 
زۆر ســەخت  کــە زۆر جاران  لە دەســتدانی 
گیــان، خاڵی کۆتایی لە ژیانی ڕێکخســتنیدا 
دەبێت. پرۆسەی تەسفیە و الدانی مرۆڤەکان 
زۆر هاســانە. کەســێکی کــە تــا چەند ڕۆژ 
لەمەوبەر بەشــێک لــە ڕێکخســتنەکە بوو، 

زۆر بە هاســانی دەردەکرێت و هەتا بێبەری 
دەکرێ، بە شــێوەیەک کــە هاوڕێیانی چەند 
ڕۆژ لەمەوبەری پشــتی تێ دەکەن. ئەو چەند 
نموونەیــە پێشــاندەری نەبوونی سیاســەتی 
تایبەت بە سەرمایەی ئینســانییە، هەر بۆیە 
مودیرییەتــی هیــزی ئینســانی، نیگایەکی 
سەبازیی کورتخایەنی بە سەردا زاڵە کە ڕووی 

لە سەرمایەسازیی درێژخایەن نییە. 
لە هاوکێشەی رێکخستنی ڕوو لە داهاتوودا، 
»گۆڕانــکاری« الیەنی ســابیتە. ســەرمایەی 
ئینســانی و فەرهەنگیی ڕێکخستن، ئەو ئاڵقە 
گرینگانن کە پیویستە ڕادەی هەستیارییان لە 
ســەرەوە بێت بۆ ئەوەی کە بتوانن لە گەڕی 

گۆڕانکارییەکان بەجێ نەمێنن.
 هەڵسوکەوت لەگەڵ سەرمایەی ئینسانی، 
وەک تاشینی بەردی ئەڵماس وایە، ئەگەر بە 
زانست و وەستایی ئەو کارە نەکرێ، بەردەکە 
نەزمی ناوخۆی تێکدەچێ و له بایەخ دەکەوێ. 

فەرهەنگوسەرمایەیئینسانییڕوولە
داهاتوو

جگە لەوەی پێویسته ڕیبەریی ڕێکخستنەکان، 
سەرمایەی  ئینسانی و فەرهە نگیی ناوخۆ وەک 
حیسابێکی کەسری بینین کە خاوەنی سووڕەت 
و مەخرەجە، هەردو بەشی کەسرەکە بوونیان 

گرینگە بۆ بەهێزبوون وبەرەوپێشچوون.
 کامــرۆن و کوییــن دوو بوعــدی زۆر 
گرینگی بۆ سازماندانی ڕێکخستنکی کاریگەر 

دۆزیوەتەوە. 
بەو پێیە فەرهەنگی ڕێکخســتن، بە سەر 
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چوار شێوازدا دەبەش دەکرێت کە بریتین لە:
 ئینسانگەرا

 نوێخوازیخواز
 نەتیجەگەرا

 پارێزەری وەزعی ئارایی
لــە هەلومەرجی ئەوڕۆدا، ڕێکخســتنەکان له 
ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاست بە گشتی و کوردستان 
بە تایبەتــی، لە  هەڵبژاردنی شــێوازی کاردا 
قەتیس مانــەوە  لە ڕابردوویان زۆر پێوە دیارە 
و بەپێچەوانــەی میســیونی و مەوزووعــی 
کاریان کە دانانی  کاریگەری لە سەر جیهانی 
دەرەوەی ڕێکخســتنە، ئــەوان زۆرتر دەگەڵ 
ناوخــۆی خۆیان خەریکن. هــەر بۆیە کە لە 

بەشی خوارەوەی جەغزەکەدا ماونەتەوە. 
 لە جیهانی داهاتوودا هەر ڕێکخستنێکی 
بەشدارلە سیستەمی کۆمەاڵیەتیدا ، بۆ ئەوەی 
ســەرکەوتن بە دەســت بهێنێت یان بەر بە 
توانــەوەی خۆی بگــرێ، پێویســتە الیەنی 

نوێخوازیخــوازی لە خۆیاندا بــە هێز بکەن. 
شەرتی سەرەکی بۆ سەرکەوتن لەو سیستەمە 
فەرهەنگییــەدا، شــرۆڤەی دەقیق و ڕۆژانەی 
ر ێکخستنە. الیەنێکی  دەورانپشــتی  جیهانی 
تــری گرینــگ، ڕەچاوکردنــی فەرهەنگــی 
ئینســانگەرایییە کە پێویســتە بەسەر ڕوانگە 
و سیاســەتەکانی ســەبارەت بە ســەرمایەی 

ئینسانیدا زاڵ بێت. 
  مانــەوه لــە سیســتەمی مودیرییەتــی 
پاراستنی ڕابردوودا، ویرووسێکی کوشندەیە بۆ  
گۆڕان و گەشــەپێدانی ڕێکخستن. مانەوە لە 
ڕابردوودا، لە خۆباییبوونــی بێجێ و درۆیین 
بەهێز دەکات، لە ئاکامدا ڕۆحی ڕێکخســتن 
نەخــۆش و جەســتەکە بــێ خاســییەتی 
دەکات. هیوادارین کە ئەو بەشــە لە باسەکە 
دەالقەیەکــی کردبێتەوە بۆ بــاس کردن لە 
فەرهەنگــی نوێخوازی، نەتیجەگەرایی و باوەڕ 

بە سەرمایەی ئینسانی.

گۆڕانوخۆگونجاندن

ڕاوەستانومانەوەلەدوێنێدا

جیهانیدەرەوەی
ڕێکخستن

ناوخۆی
ڕێکخستن

نوێخوازیخواز

نەتیجەگەرا

ئینسانگەرا

پارێزەری
وەزعیمەوجوود





وتووێژ



وتووێژ لەگەڵ
فرمێسک مستەفا
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فرمێسک مستەفا، لەدایک بووی 1966 لە شاری 
سلێمانییە. قۆناخەکانی خوێندن، تا دوا ئامادەیی 
لە ســلێمانی بــووە، دواجار بۆ خوێندنی شــانۆ 
چووەتە بەغدا و لە زانکۆی بەغدا، کۆلێژی هونەرە 

جوانەکانی تەواو کردووە.
شــانۆ،  خوێندنــی  کردنــی  تــەواو  دوای 
دەگەڕێتەوە بۆ سلێمانی و وەک مامۆستای هونەر 
و شــانۆ لە پەیمانگەی پێگەیاندنی مامۆســتایان، 
پەیمانگەی هونەرەجوانەکانی سلێمانی، ئامادەییی 
خانزادی کچان، دوا ناوەندیی فریشــتەی کچان، 
ناوەنــدی نەورۆزی کچان،  ئامادەییی ســلێمانی 
کچــان، دەســتبەکار دەبێ. لــە چەندین کاری 
شــانۆیی و درامــای تیڤیدا نواندنی کــردووە. لە 
گرووپە شــانۆیییەکانی ســاالر، کۆمەڵەی هونەرە 
جوانەکان و نواندنی سلێمانی، بەشداریی چاالکییە 

هونەرییەکانی کردوون.
هەروەهــا بــۆ ماوەیــەک ســکرتێری تیپی 
شــانۆی ئەحمەد ســاالر بووە. لە ســاڵی 1993 
کوردســتان بەجێدەهێڵێت و لــە ئەڵمانیا خێزان 
پێک دێنێت و دەبێتە خاوەنی ســێ جگەرگۆشە. 
ماوەی هەشــت ســاڵ وەک دایک ژیانی تەنیا بۆ 
خێزان و پــەروەردەی کوڕەکانی تەرخان دەکات، 
بــەاڵم لە بواری چاالکیــی مەدەنی و ڕێکخراوی 
کلتوریی شاری شــتوتگارت کاردەکات. هەروەها 
وەک نووسەر لە ڕۆژنامەی پەیامی کورد لە شاری 
بۆن، وتــار و کورتە چیرۆکی بــاڵو کردووەتەوە. 
لە ساڵی 2001 دەســت دەکاتەوە بە بەشدارییە 
شــانۆیییەکانی لە ئەڵمانیا و کوردستان. لە ساڵی 
2010 دەگەڕێتەوە کوردستان و وەک مامۆستای 
ڕاهێنەر بۆ ماوەی شــەش مانگ بە خۆبەخش لە 
زانکۆی سەالحەدین، لە کۆلێژی هونەرەجوانەکان، 
وانەی پراکتیکی نواندن و دەنگ دەڵێتەوە، دوایی 

بەگرێبەست بۆ دوو ساڵ دەستبەکار دەبێ.
 وەک سەرپەرشتیاری بەشی درامای ڕادیۆ و 
سیناریست لە ڕادیۆی هێلین کاردەکات، هەروەها 
وەک نووسەر لە ڕۆژنامەکانی هەولێر و وشە گۆشە 
دەنووســێت. بابەتەکانی دیکەی لە گۆڤاری ڕامان 
باڵو دەکاتەوە و دەستەی بەڕێوەبەری گۆڤاری ڕاز 

دەبێ لە سلێمانی.
هەروەهــا بێجگە لــە بەشــداریی نواندن لە 
شــانۆ و درامادا، وەک چاالکی مەدەنی بەشداریی 
چەندین چاالکیی کــردووە. دواجار لە وەزارەتی 
ڕۆشنبیری و وەرزش و الوان دەبيتە فەرمانبەر. لە 
ســاڵی 2016وە تا ئيستە لەسەر سەکۆی شانۆی 
ئەڵمانیــا وەک ئەکتــەر ڕۆڵ دەبینێت. هەروەها 
وەک چاالکوانی بواری جێندەری کاردەکات و لە 
ئەنجومەنی هەردوو پارێزگای فێلباخ و شتوتگارت، 
لە بوارەکانی یەکسانی و سیاسەتی ئینتگراسیۆندا 

کاری خۆبەخش دەکات.
رێکخــەر و بەڕێوەبــەری دیــداری خانمانی 

شانۆیە.
ئەندامی شــانۆی کوردیی ئەڵمانییە لە شاری 

 Nexsus بۆن بە ناوی
هەروەهــا ئەکتەری میوانە لــە هەردوو ماڵی 
شانۆیی Tri Bühne, Theaterhaus  لە شاری 

شتوتگارت.

 بــە تێپەڕینــی مەودایەکی زۆر لە 
نێوان دەستپێکی هونەری شانۆ لە کوردستان 
و قۆناغــە جیاوازەکانــی هونەر بە گشــتی، 
زۆربەی هونەرمەندان و مامۆســتایانی بواری 
هونەری شــانۆ و نوانــدن، بوونی بنەمایەکی 
تیــۆری لە هونــەری کوردیدا بە پێویســت 
دەزانن و دەشڵێن ئەو بنەما تیۆرییە پێویستی 
بــە ڕۆشــنبیریی گشــتی هەیە لــە بواری 
نواندنیشــدا بەتایبەتی. پێتانوایە ئێستا کورد 

خاوەنی بنەمای تیۆرییە لە شانۆگەریدا؟

ڕۆشــنبیریی گشــتی، بــۆ هەمــوو 
مرۆڤێک وەک ئەو ئۆکســجینەیە بۆ 
مێشــک دەچێــت و بــە هۆیــەوە 
چاالکییەکانی بەدەنی و زیهنی گەشەدەکات.  بۆ 
شانۆکار دووجار ئەمە گرنگە، جارێک بۆ خزمەتی 
خۆی وەک مرۆڤ، جارێکیش وەک شــانۆکار بۆ 
خزمەتی ئەو ڕۆڵەی پێی هەڵدەستێ وەک نواندن،  
بەهەمان شت بۆ دەرهێنەر و نووسەری درامیش.  



تێگەیەشتن لە ژیان دەرئەنجامی ڕۆشنبیرییە.
هەموو زانســتێ لە تیۆرییەکەوە ســەرچاوە 
دەگرێ، دوایــی پراکتیزە دەکرێت. لە زانســتی 
گەشــەکردنی قۆناخەکانــی شــانۆ، دەگەڕێتەوە 
بــۆ ســەرهەڵدانی فەیلەســووفەکان و لەگــەڵ 
ســەدەکاندا هاوتەریبی تیۆرییە فەلســەفییەکان 
وەرچەرخانــی بەخۆیەوە بینیووە. بــۆ نموونە لە 
ســەرهەڵدانی فەلسەفەی بوونگەرایی، فەلسەفەی 
دادایییەکان، فەلســەفەی ســوقرات لــە یۆنان، 
فەلسەفەی مارکیسزم و هتد،  چەندین ڕێچکەی 
بۆ  نووســەرانی شــانۆ خوڵقانــد و بوونە خاوەنی 
قوتابخانەی تایبەت بەخۆیــان و هێنانە ناوەوەی 
میتــودی جیاواز لــە شــانۆدا و بەمەیش بواری 
پراکتیــزەی شــانۆ بەرفراوانتر بوو. لە شــانۆ لە 
کڵێساکاندا و بۆنەی ئایینیی لە گریکی کۆن، لەسەر 
دەســتی ئەسخیلۆس و یۆربیدس و سۆفۆکلیسدا، 
گواســتنەوەی بۆ قوتابخانەی مەلحەمی برێخت، 
قوتابخانەی پێشــڕەوی بێکێــت و جان جینێ و 
یونســکۆ و ئادامۆڤ. بێ لە چەندین نووســەری 
جیهانیی دیکە کە شــانۆنامەکانیان لەسەر بنەما 
فەلســەفییەکانی قۆناخە جیاوازەکان نووســیووە، 
وەک سارتر، نیتچە، کالسیک الی شکسپیر و زۆر 

نموونەی تریش هەن .
لە هەمان کاتدا  ئەمــە بۆ دەرهێنەرەکانیش 
هەمان شــت بووە، کە خاوەنــی میتۆدی تیۆریی 
خۆیان بوون و دواجار پراکتیزەیان کردووە، وەک 
زاناکانــی کارەبــا و ماتماتیک و فیزیــا و کیمیا 
بوون. نموونەش مایرهۆڵد لە تەکنیکی جەســتە، 
برێخــت لە البردنی دیواری چوارەم و داڕشــتنی 
تێکستی شیعری شانۆیی.  شانۆی هەژاری بۆئال، 
ئەزمونگەری، ئاهەنگســازی و موزیک، شــانۆی 
وێنە، شانۆی کالسیک، کۆمیدی دیالرتی، شانۆی 
سیاســی، تەکنیکی نواندن الی ستانیسالفیسکی 
و چێخــۆف و ئۆگســتین و چەندینی تریش کە 
پێشــڕەو بوون لە بەرفراوانکردنی پانتاییی تیۆریی 
زانســتی شــانۆ و پراکتیــزەی ئەو زانســتە بە 
شێوازێکی ئەکادیمیی پتەو. کە شانۆیەکی ڕەسەن 
بۆ نەوەکان پێکبێــت و قوتابییان و ئەماتۆرەکانی 

شــانۆ لەو ســەرچاوە تێۆرییانەوە پەرە بە خۆیان 
بدەن و خۆیان لە شــانۆدا بناســن، بەپێی توانا و 
بەهرە خۆڕسکە بایۆلۆجییەکەیان، ڕێگەی خۆیان 
بدۆزنەوە و بیردۆزی خۆیان لە شانۆدا دەستنیشان 

بکەن و نمایشەکانیان هەڵبژێرن.

 ئایــا کورد توانیویەتی ببێتە خاوەن 
شــانۆیەک بە تایبەتمەندیی کوردییەوە، یان 
زیاتر هەوڵــی دووبارەکردنــەوەی ئەزموونی 

نەتەوەکانی دیکەی داوە ؟

شــانۆ دەکــرێ شناســێک بێــت بۆ 
گەلەکــەی خــۆی، وەک ئــەوەی لە 
یۆنان، ئیتالیا، نەرویج، سوید و ئەڵمانیا، 
فەڕەنســا، ڕووســیا، ژاپــۆن، پۆلۆنیــا، بەریتانیا و 
دواجاریــش ئەمریــکا هەبووە. لەســەر دەســتی 
نووســەرانی شــانۆی هەریەکێک لــەم واڵتانەدا و 
دروست بوونی شانۆ تێیاندا گرێدراوە بە ڕەوڕەوەی 
ڕووداوە مێژوویییەکان و، پێشــکەوتنی سیاســی و 
فەلســەفیی هەر یەکێک لەم واڵتانە، دۆخێکی بۆ 
نووســەران ودەرهێنەران و ئەکتەرەکانیان خوڵقاند 
کە شانۆکەیان شناسی خۆی هەبێ و بەجیهاندا باڵو 
ببێتەوە و لە چوارچێوەی ئەکادیمیدا پەیڕەو بکرێ. 
بەگشــتی  ناوەڕاســت  ڕۆژهەاڵتی  شــانۆی 
میراتگــری ئــەو قوتابخانانەی شــانۆن لە واڵمی 
پرســیاری یەکەمــدا ئاماژەم پێ داون. شــانۆی 
کوردییــش یەکێکە لــەو میراتگرانەی شــانۆی 
دەرەوەی خۆی. تاکی کورد هەمیشە لە گەڕاندابووە 
بۆ شناســی خۆی، لە شانۆشــدا بە هەمان شێوە 

ئەمە دووبارە بۆتەوە.

 پێتان وایە شانۆی کوردی توانیویە 
لەگەڵ نوێبوونەوەی چەمکــە هونەرییەکان، 
بــڕەو بە بــواری مۆدێڕنیتــە و نوێبوونەوەی 
هونــەر بــدات یان بــە هــۆی بەردەوامیی 
دووبارەبوونــەوەی لــە چوارچێــوەی کلتوور 
و مێژوویەکــی دیاریکــراودا، ئــەو قۆناغەی 

پشتگوێ خستووە؟
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شــانۆی کوردی بە پێی هەلومەرجی 
سیاسیی ناوچەکە، گۆڕانی بەخۆیەوە 
بینیــووە. دواجــار شــانۆی کوردی 
لەچوارچێوەی سیســتماتیکی جێبەجێ نەکراوە، 
هەر بەو شێوە  ستراتیجییە تەقلیدییەی لەوەتەی 
هەیــە کار دەکات، کار و پرۆگرامــی گرووپــە 
شانۆیییەکان و میکانیزمی بەڕێوەبەرایەتی و دەزگا 
کلتورییەکانیش بە هەمان شــێوەن. ڕاستە لەهەر 
قۆناخێکــدا کۆمەڵێــک نووســەر و دەرهێنەر و 
ئەکتەری بە توانا دەردەکەون و خاوەنی میتۆدی 
تایبــەت بە خۆیانن و لە پێنــاو گۆڕینی ئەو باوە 
چەندین ســاڵەیەی لە شــانۆی کوردیدا هەبووە 
ماندوو بوون. )بێگومان مەبەســتم کوردســتانی 
باشــوورە، چونکــە ئاگاداری ڕەوشــی شــانۆی 
بەشــەکانی دیکە نیم( بــەاڵم واقعی ژیانی کورد 
نەیتوانیــوە  پەڕتەوازەیــە،  و  هێنــدە ســەخت 
هەنگاوێــک یــان گۆڕانکاریی گــەورە بەخۆیەوە 
ببینێت. تا میکانیزمی تەکنیکی ئیداری لە شانۆی 
کوردیــدا نەگۆڕێــت، ئەســتەمە بتوانێ خۆی لە 

دووبارەبوونەوە دەرباز بکات.
گرنگ نییە شــانۆی خۆماڵیی ســوننەتیمان 
هەبێ بڵێین سەربە شانۆی کوردیین. ئەو شانۆیەش 
ســەرچاوەکەی لە تیۆرییەکی جیهانییەوە سەری 
هەڵداوە، لە شانۆی دیکەی جیهانییشدا هەر وایە. 
گرێدانی ئێستا و ئێرەیە بەو تێکست و میتۆدانەی 
لە خودی زانستی فەلسەفەی شانۆدا هەیە، ناوی 

شانۆی سەردەم یان ئەمڕۆکەیە.
ئــەوەی بۆ من وەک شــانۆکار گرنگە، کورد 
بەڕێوەبردنێکی سەردەمیانەی شانۆی هەبێ. ئەوی 
دیکە لە ژێر چارۆکەی ئەو میکانزم و سستەمەدا، 

قۆناخێکی نوێی سەردەمیانە دەخوڵقێ.

 ئێوە یەکەم بەشداریتان لە شانۆ، لە 
ساڵی 1983 بووە، سەردەمێک کە زەحمەتە 
بۆ ژن کە بتوانێت لەو کەشوهەوا نامۆ بە ژن 
و کلتورە ســەپێندراوەی کۆمەڵگای کوردیدا 
بەو شێوەیە لە بوارێکی هونەری وەک نواندن 
و شــانۆدا دەربکەوێت، لەو کاتەوە تا ئێستا چ 

جیاوازییەک لە نێو گۆڕانکارییەکاندا دەبیین 
لە کوردســتان بــۆ پێگەی ژن لــە هونەری 

کوردیدا؟

لەچاو ڕۆڵی ژن لــە بوار و کایەکانی 
تری ئەمڕۆ کە لە کۆمەڵگەی کوردیدا 
دەبینرێــت، پێگەی ژن لە شــانۆی 
کوردیدا، پێگەیەکی پاسیڤە. ئەوەش دەگەڕێتەوە 
بۆ بوونە تەقلیدییەکەی کە لە بەڕێوەبردنی خودی 
شــانۆدا دەبینرێت لە الیەک، لە الیەکی دیکەش 
خودی ئەو ژنانەی دێنە بوارەکەوە، حەوســەڵەی 
پەروەردەی خۆیانیــان لەو بوارەدا نییە. بەداخەوە  
دەتوانی بە پەنجەی دەســت بیژمێریت کە چەند 
ژنــی جدییمــان هەیە لــە شــانۆدا و چەندی 
ئەکادیمیمان هەیە!! دەرهێنەر، نووسەر، ڕەخنەگر، 
تەکنیــککاری شــانۆ، دیزاینــەر، دراماتۆگ، ئەم 
پســپۆرانە بۆ پیاوەکانیش کەمن، ئەوە بۆ ژنەکان 
هــەر زۆر دەگمەنە. لە ئەوروپادا بە شــێوەیەکی 
بەرفراوان ژنان لە شــانۆدا لە پیــاوان چاالکترن. 
لەسەدا شەستی ماڵە شانۆیییەکان ژنان بەڕێوەی 
دەبــەن. لــە کوردســتان کاری بەڕێوەبەرایەتی، 
بەگشتی نەک هەرلە شــانۆدا، لە دامودەزگاکانی 
تریشــدا، بەزۆری  تەنیا بۆ پیاوەکانە. دوو گرووپ 
هــەن بەڕێوەبەریــان ژنن. گرووپی شــانۆی با و 
شــانۆی هاوڕێیانــی گەزیــزە. لەناو ئــەو هەموو 
گرووپانەی هەن یان بەڕێوەبەرایەتییە کلتورییەکان 
و پەیمانگە و کۆلێژە هونەرییەکانیش هەر بۆ پیاو 
دانراون و ژن تێیدا فیگۆرێکی پاسیڤی وەالخراوە.

 پێتــان وایــە قۆناغەکانــی شــانۆ 
پەیوەســتە بە ئاڵوگــۆڕە سیاســییەکان لە 
کۆمەڵگای کوردیدا یان شانۆ و سیاسەت دوو 

ئاراستەی جیاوازن لە یەکتر؟

سیاســەتی شانۆ، سیاســەت کردنە.. 
بەاڵم چۆن؟ بە چ شــێوازێک لەسەر 
شانۆ و لە نمایشــێکدا بەرجەستەی 
دەکەیــت؟ ڕەخنەگرتــن، تەنــز، شــرۆڤەیە لە 



چوارچێوەی تێکست یان بێ بوونی تێکستیش، لە 
ڕێــی تەکنیکەکانی تری شــانۆوە دەکرێ ئەنجام 
بدرێ. گرنگ تۆ ئامانجت چییە؟ ئێمە تا ڕادایەک 
بە هەڵە لە سیاســەت لەشــانۆدا گەیشتووین، وا 
دەزانین گوتنی شیعاراتە. هەندێ کات باسکردن 
لە خێزانێک لە ئەمڕۆدا سیاســەتە، نورای ئەپسن 
شانۆیەکی سیاسییە. بەاڵم دایکە ئازاکە بە قەولی 
برێخت خۆی سیاسی نییە. یان نایەوێ بیکاتە ئەو 
قاڵبەوە کە ئێمە  المان شــانۆنامەیەکی سیاسییە. 
مــن وەک ئەکتەر لە دوو شــانۆنامەدا لە ئەڵمانیا 
ڕۆڵ دەبینم، دوو شانۆنامەی سیاسین، یەکێکیان 
واقعی نــاو کارگەیەکی چنینە. ئــەوی دیکەیان 
واقعی ژیانــی ژن و کۆمەڵگەیــە، ڕووداوەکانیان 
یەکێکیــان لــە کارگەیەکــە و ئەویتریــان لــە 
حەمامێکی ژناندایە. هەروەها  بەشداریم لە سێ بۆ 
چــوار کاری پێرفۆرمانس هەیە، کــە هەموویان 
سەرچاوەیەکی سیاسییان هەیە. شانۆیەک باس لە 

ئێستە و ئەوڕۆی کوردبکات سیاسییە.

 ئیــوە لــە دەرەوەی کوردســتان 
ئەزموونتان لە بواری شــانۆدا هەیە و لەوێش 
لەگەڵ هونــەری هونەرمەندانی شــانۆکاردا 
تێکەاڵوییەکتــان هەبــووە، پێتــان وایە ئەو 
ئەزموونە چییە لە شانۆی واڵتانی ئەورووپیدا 

کە پێویستە کورد کەڵکی لێ وەربگرێت؟

جیاوازییــەکان زۆر زۆرن. هــەر لە 
سەرەتای پرۆسە شانۆیییەکە، یاخود  
شــێوازی بەڕێوەبردن و سیستەمی 
شــانۆ، جیاوازی هەیە.  کە باســکردن لێی زۆر 
بەرفراوانــە.. بــەراوەردی بکەیــن، دەگەینە ئەو 
ئەنجامەی ئێمە خاوەنی شانۆ نین. تەنیا خۆمان 
پێوە ســەرقاڵ کردووە. بە داخێکی زۆرەوە ئەمە 
ئەڵێم دوای تەمەنێکی زۆری سی و شەش ساڵم 
لەشــانۆی کوردیدا و پێنج ساڵی کارکردنم وەک 
ئەکتەر لە شــانۆی ئەڵمانیدا، جیاوازی لەهەموو 
ســوچێکدا دەبینرێ. لەخودی تێگەیشــتن لە 
شــانۆوە تا دەگاتە شــێوازی فرۆشتنی بلیت کە 

سادەترین شــتە. ئەو ئەزموونەش تەنیا گۆڕینی 
سستەمی چۆنیەتیی بەڕێوەبردنی شانۆیە.

بەراوردێکمان هەبێت لە   ئەمەوێ 
نێوان ئەزموونی ژنی کورد لە بواری شانۆ لە 
کوردســتان و لە دەرەوەی کوردستان، ئێوە 

چۆن پێناسەی ئەم دوو ئەزموونە دەکەن؟

کاتێ شــانۆ لــە نێــوان ئەوروپا و 
کوردســتان جیاوازیی نێوان ئەرز و 
لــە  دەبــێ  هەبــێ،  ئاســمانی 
شانۆکارییشدا هەروابێ، من هەڵبەتە مەبەستم لە 
توانا و بەهرە نییە، ، ژنی شانۆکاری کورد هیچی 
کەمتر نییە لە  ژنە شــانۆکارێکی ئەورووپی. ژنە 
شــانۆکارە ئەوروپییەکــە بەهــۆی کارکردنــی 
بەردەوامــی لەســەر ســتەیج،  تواناکانی خۆی 
دەناســێت و خودێکی ئازادی هەیە. زۆربەی ژنە 
شــانۆکارە کوردەکان، بە هۆی ئەوەی بواریان بۆ 
نەڕەخســاوە، توانای تەواوی خۆیان تا ئێســتە 
نەناسیووە. هەربۆیە سەرەتاش ئاماژەم بەوە دا کە 
ڕۆڵێکی پاسیڤیان دراوەتێ بۆ نموونە ئایا دەتوانێ 
ســەما بکات؟ چ جــۆرە ســەمایەک دەزانێت؟  
جەســتەی وەک ژن و ئەوســا وەک شــانۆکار 
دەناسێت؟ لە چەند خول و ڕاهێناندا پەروەدەی 
دەنگی خۆی کردووە؟ ڕۆژانەی خۆی لەدەروەی 
شانۆ بەچییەوە ســەرقاڵە؟ لەچ بوارێکی دیکەی 
داهێناندا کاردەکات؟ چاالکییە مرۆڤایەتییەکانی 
چین؟ مەعریفەی شــانۆ و ژیان و ڕۆشنبیریی تا 
چ ئاســتێکە؟ ئەمە شــانۆکاری پیاوی کوردیش 
دەگرێتــەوە. شــانۆکاری ژنی ئەوروپــی ئەمانە 
دەزانێــت، بە حوکمــی ســتراتێژیی کارکردن 
لەشــانۆدا، بێ لــە پــەروەردە ی کۆمەاڵیەتی و 
فێرکردن و پەروردەکردنی لە فێرگە جیاوازەکانی 
قۆناخی ژیانیــدا.  وە تێڕوانینی کۆمەڵگە بۆ ژنی 
شــانۆکار، کە هێشتا ژنی شانۆکاری کورد بەمانە 
نەگەیشتووە.  دەنا توانا و بەهرەیەکی باشی هەیە 
بەداخــەوە لە چوارچێوەیەکی سســتدا زیندانی 

کراوە.
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  لــە بیرکردنــەوەی فرمێســک 
مستەفا، ژن چ پێگەیەکی لە دەقی شانۆکاندا 
بووە. ئایــا هەوڵــت داوە نوێنەرایەتیی ژنی 
کــورد بکەی و ئازار و مەینەتی و بێ مافیی 

ژنان بنوێنی؟

ماوەی چەند ســاڵێک گۆشــەیەکم 
هەبوو لە ڕۆژنامەی هەولێر بە ناوی 
) ئەفرۆدیــت( لــەو وتارانەدا هەوڵم 
دابــوو کە باس لە کەســایەتییەکی ژن بکەم لە 
یەکێک لە تێکســتە شــانۆییەکاندا و شرۆڤەی 
ڕۆڵی ئەو کەسایەتییە و گرێدانی  بە ئێستەوە و 
بەتایبەتی لە کۆمەڵگــەی کوردیدا تا چەند ئەو 
کەســایەتیە نزیکە لە ژنی کــوردەوە. بۆ نمونە 
نــورای ئەپســن، گەر نــورا بێتــە کۆمەڵگەی 
ڕۆژهەاڵتی، چۆن هەڵسوکەوت دەکات؟ و بڕیاری 

کۆتایی چۆن دەبێ؟ 
بــۆ یەکەمین جــار کە ئــەم نمایشــە لە 
نەروێژەوە هاتە ئەوروپا، لە واڵتی ئەڵمانیا نمایش 
کرا. نورا ماڵەکەی جێنەهێشــت بەڵکوو مایەوە. 
واتە هەڵبژاردنی ژنــەکان  بە پێی  کۆمەڵگەکە 
لە  دەگۆڕێــت. گەرچی  بەرجەســتەکردنەکەی 
ئەوروپادا گوترا، دەنگی داخستنی دەرگاکەی نورا 
گەیشــتە ئەوروپا. جا گەر ئەم بابەتە بگوازرێتەوە 
بۆ کوردستان، نورا لە مێردەکەی خۆش دەبێ و 
بەهۆی منداڵەکانییەوە بە بوکەڵەییی خۆی ڕازی 
دەبێ. هەروەها شانۆنامەی زریانی ئەستۆفیسکی 
لە ڕوســیا. لە کۆتاییی سەدەی هەژدە، ئەم دەقە 
نوســراوە کە باس لە پەیوەندیی کوڕ و دایک و 
بوک دەکات. ژن ژن دەچەوســێنێتەوە و دایک 
ساالری لە چوارچێوەی ماڵێکدا پەیڕەو دەکرێ. 
شــانۆنامەکانم بــە تایبەتــی ئەوانــەی لە 
ئەڵمانیا بە ئەنجامم گەیاندن، دەســپێکێک بوو 
بۆ فرمێســکی ژن، چۆن بگــەڕێ بە دووی ئەو 
ڕۆاڵنەدا کە گوزارشــت لە پێگەی ژن بکەن. بۆ 
نموونــە چەندین کاری پيرفۆرمانســیم کردووە، 
لەســەر تاوانــی ژن کوشــتن، یەکێــک لەوانە 
چیرۆکی مەرگی ئەرخەوانیی مەهاباد قەرەداخی 

بــوو، کــە بــۆ هەفتــەی بەرەنــگار بوونەوەی 
توندوتیژیــی دژ بەژنان، لە چەندین شــارۆچکە 
لە کوردســتان پێشکەشــم کرد، پێرفۆرمانسی 
سەرشــەقام لە هەشتی مارســدا لە سلێمانی و 
ڕانیە و خانەقین و کەالر پێشکەشــمان کرد، کە 
بۆ سنوور کرا و باسمان لە کارەساتی ژن کوشتن 
و چەوســاندنەوەی کرد. دەقی شیعری مەهاباد 
قەرەداخــی بوو، مۆنۆلۆگێکم بۆ دوعا نووســی و 
دەمودەســت دوای بەردباران کردنەکەی بوو، لە 
شاری شتوتگارت نمایشــم کرد. بێ لەو هەموو 
دەقانــەی کە وەک خودی ئەکتــەری ژن ڕۆڵم 

بینیوو. 
هەروەها گوزارشــت لــە ژنی ئەنفــال، لە 
سەرگوزشــتەی دەفێک. مۆنۆدرامــای تارماییی 
ژنێک کەخۆم کاری دەرهێنان و نواندنم بۆ کرد. 
لــەم تەمەنە و دوای ئەو ئەزموونەی لە شــانۆدا 
هەمە، ئارەزووی تەنیا ئەوە دەکەم دەنگی ژن بم 
لەســەر سەکۆ، چ وەک فرمێسکی ژن دەست لە 
شــانۆ هەڵنەگرم و بتوانم بەرگری لە مرۆڤایەتی 
بکەم لەسەر سەکۆ، چ وەک فرمێسکی شانۆکار، 
ئەو لێپرســراوێتییە و وەســێتەی باوکم کردییە 
سەرشــانم لەیەکــەم  هەنگاوم بــۆ چوونە ناو 
دونیای خوێندنی شــانۆ، کە پێی گوتم: ئیدی تۆ 
ســەربازی ناو جەنگی، کــەی هێرش کرا، دەبێ 
تــۆ ئامادە و پڕچەک بیت. ئەمە بووە فەلســە و 
موتیڤی کارم لەشــانۆدا.  ساڵی 2013  دیداری 
خانمانی شــانۆم ڕێکخست، ســێ ڕۆژی خایاند، 
کــە بە چاالکیی جۆراوجــۆر و گۆڕینەوەی ڕا و 
گفتوگۆ لەســەر ئەوەی ئاریشەکانی بەردەم ژنی 
شــانۆکاری کــوردان چین و چۆن چارەســەر 
بکرێن؟ یادداشتمان نووسی  بۆ چەندین الیەنی 
پەیوەندیدار، ئەوە بوو بەداخەوە جەنگی ڕەشــی 
داعش یەخەی گرتین و نەمانتوانی هەنگاوی تر 
هەڵبهێنین. بەاڵم دڵنیام دیدار زیندوو دەبێتەوە 
و ژنانی شــانۆکار، یادداشــتەکان جارێکی دیکە 
دادەڕێژنــەوە و تەمەن بوار بــدات، هەردەبێ بۆ 
ژنانی شــانۆکاری کورد، هەموو هەوڵ و توانام بۆ 

ماف و ڕۆڵی حەقیقیی ئەوان، بخەمە گەڕ.



وتووێژ لەگەڵ
نیگار حەسیب قەرەداغی 
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نیــگار حەســیب قەرەداغی لــە دایکبووی 
سلێمانی 1966

1988 دەرچــووی ئەکادیمیــای هونەرە 
جوانەکان لە شاری بەغداد

لــە  شــانۆ  مامۆســتای   1991-1988
پەیمانگای هونەرە جوانەکانی سلێمانی 

لە سالی 1984 تاکوو ئەمڕۆ بێ داپچڕاندن 
کاری شانۆ دەکات

لە کۆتایی 1991ەوە لە ڤییەنا نیشتەجێیە
سالی 2000 بڕوانامەی ماستەر و لە سالی 
2006 بڕوانامەی دکتۆرای لە کۆلێژی زانستی 
شــانۆ و کۆلێژی سۆسیۆکولتوورئەنترۆپۆلۆژی 

لە زانکۆی ڤییەنا بەدەست هێناوە 
دامەزراندنی البۆری شانۆی اللەش لەتەک 
شــەماڵ ئەمین لە ساڵی 1998 و کردنەوە و 
بەڕێوەبردنی هۆڵی تایبەت بە کاری خۆیان لە 

سالی 2000 لە شاری ڤییەنا. 
بەشــداریکردن لە چەندەها فێستیڤاڵ و 
کۆنفڕانســی نێودەوڵەتی لە زۆرینەی واڵتانی 
ئەوروپا و واڵتانی عەرەبی و ژاپۆن و بێگومان 
لە هەرێمی کوردســتانیش، بــە پێرفۆرمانس 
و وۆرکشــۆپ و البۆر بەڕێوەبــردن. یەکێک 
لەو فێســتیڤاڵە گەورانە، فێســتیڤاڵی ساڵی 
گرۆتۆڤسکی بوو لە پۆلۆنیا کە البۆری شانۆی 
اللەش لەتەک پیتەر بــروک و ئیجینۆ بەربا 
و ڕیچارد شــێخنە و تاداشی سوزوکی و پینا 
بــاوش، پــڕۆژەی خۆیان بە ســەرکەوتوویی 

نومایشت کرد. 
وتنــەوەی وانە لــە بوارەکانی شــانۆ لە 

چەندەها زانکۆی جیهانیدا. 
لە سالی 2012وە نیگار و شەماڵ لێکتۆری  
میوانن لە زانکۆی ئینســبروک لە نەمســا لە 
کۆلێــژی Peaceandconflictstudies و لە 
سالی 2018 لێکتۆری میوانن لە ئەکادیمیای 
Forum Civil Peace لە شاری بۆن/ئەلمانیا 

ئالوگۆڕی میتــۆدی و پراکتیکی لەتەک 
چەندەها گــرووپ و هونەرمەندانی جیهانی، 
لەوانــە ئویجینۆ بەربا، بە بەشــداریکردن لە 

دیداری شــانۆی ئەنترۆپۆلــۆژی و هەروەها 
ســەنتەری گرۆتۆڤســکی و تۆماس ڕیچارد. 
هەروەها ئالوگۆڕ لەتەک شــانۆی نوێی ژاپۆنی 
لە تۆکیۆ و بوتۆ دانسی کازوۆ ئونۆ لە یۆکۆهاما. 
چەندەها خەاڵتی پێ بەخشــراوە لەسەر 

ئاستی جیهانی.

 حــەز دەکــەم بــۆ ســەرەتای 
چاالکیی ئێوە بگەڕێمەوە، هەست دەکەم 
بیرۆکــەی دامەزراندنی  لــە ســەرەتاوە 
»تاقیگــەی شــانۆی اللەش« بــۆ یەرژی 
گرۆتۆفسکی بگەڕێتەوە. ئایا داماڵینی شتە 
زێدەکان لە شانۆ و تەنیا هێشتنی شانۆکار 
لە بەرانبــەر بینەراندا لــە بەرهەمەکانی 

ئێوەدا ڕەنگی داوەتەوە؟

گرۆتۆڤسکی  دیدی  دڵنایییەوە  بە 
کاریگەرییەکی بەرفراوانی بۆ سەر 
دیدی گرووپــە ئەزموونکارەکان و 
ئەڵتەرناتیڤەکانــی جیهان هەبــووە، بێگومان 
ئێمەش بەشــێکین لەو چاالکییە جیهانییانە. 
بەاڵم بیرۆکەی دامەزراندنی تاقیگەی شانۆی 

اللەش بۆ گرۆتۆڤسکی ناگەڕێتەوە.
میتــۆدی  لەتــەک  ئێمــە  کارکردنــی 
ســەر  دەخاتــە  جەخــت  پێرفۆرمانســیدا 
»پیرفۆرمێــر« وەکوو مرۆڤ، نەک تەنها وەکوو 
نومایشــتکارێک، هەروەها  گرنگە ســەرنجی 
ئــەوە بدەین کــە پێرفۆرمێر، لــە پڕۆژەکانی 
ئێمــەدا بەرجەســتە و نوێنەرایەتیــی هیچ 
ڕۆڵ و فیگورێــک نــاکات. واتــە پڕۆســەی 
ترانسفۆرمەیشن لە مانا ناسراوەکەیدا لە کاری 

ئێمەدا بوونی نییە.
پێرفۆرمێــر الی ئێمە وەکــوو خودێکی 
تــەواو، وەکــوو کائینێکــی یەکگرتــوو لــە 
پڕۆســەی  بــە  خۆبەئەنجامگەیاندنــدا، 
چەقــی  لــە  و  دەگات  ترانسفۆرمەیشــن 
ئامادەگییەش  ئــەم  پێرفۆمانســەکانماندایە. 
وا دەکات کــە کەســی پێرفۆرمێــر بە تەنیا 



ببێتــە خوڵقێنەری پانتایی و ئەتمۆســفێر و 
کۆمەنیکەیشن.

 ڕەنگە بەردەنگەکانی ئێمە »پیتر 
برۆک« زیاتر بە فیلمەکانیەوە بناســنەوە. 
بــەاڵم دەزانین برۆک دەســتێکی بااڵی 
لــە شــانۆی مۆدێرنی بریتانیــدا هەیە و 
زیاتریش بەوە ناســراوە کــە هەوڵ دەدا 
بۆ هەندێک ئێلێمــان )توخم( بگەڕێتەوە  
بۆ ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاســتدا )بۆ نموونە لە 
شانۆی ئۆرگاســت لە پێرسپۆلیس( حەز 
دەکەین لــەم دەروازەیەوە زیاتر ئاگاداری 

بیرۆکەکانی ئێوە بین.

کاری البۆراتۆری ئێمە پشــت بە 
پڕۆســەی بەکاربردنــی دەنگ و 
ئەکسیۆنی گۆرانیئامێز دەبەستێت.
)دەنگ وەکوو سەرچاوە(: خوازیاریەتی دەنگ 
بکاتە بینراو، هەروەها گەڕان بە دوای فیزیکالی 
و تەقســییەتی دەنگدا، واتە لەم پڕۆســەیەدا 
ئێمــە لە هەوڵی ئەوەدا نین مانای وشــەکان 
و ناوەڕۆکی تێکســتەکان بەرجەستە بکەین. 
هەر لێرەشــدا بە پێویستی دەزانم سەرنجتان 
بۆ ئەوە ڕابکێشــم کە ســەرجەمی ئەکسیۆنە 
دەنگی و گۆرانیئامێزەکان، میلۆدیی خۆمانن. 
سەرەڕای ئەمەش هەندێک جار ڕوویداوە کە 
گۆرانییەک یاخــود تەکنیکێکی دەنگیمان لە 
کولتوورێکی دیکەوە هێناوە، کە ڕەهەندی زۆر 
تایبەت و سەرنجڕاکێشــی لەخۆگرتووە، بەاڵم 
ئێمە هەوڵمان نــەداوە  وەکوو خۆی بەکاری 
بهێنینەوە، بەڵکو کاری زۆرمان لەسەر کردوون 
تا بتوانین ئەکســیۆنێکی دەنگی و جەستەیی 

بیانخەینەکار.
ئەمــڕۆ لــە ســەردەمێکدا دەژیــن کە 
کولتوورەکان زیاد لە هەموو ســەردەمێکی تر 
تێکەڵ بە یەکن و نزیکن لەیەکەوە و ئاڵوگۆڕ 
و بەرکەوتەی ڕاســتەوخۆ لە نێوانیاندا هەیە، 
ئێمەی کوردیش خاوەنی مێژوویەکی دوور و 

درێژ و قووڵیــن و بەرکەوتەمان هەیە لەگەڵ 
چەندەها کولتووری دراوسێ و ناوچەکەماندا، 
و ئەمانــە هەمووی بوونەتە ســەرچاوەی بیر 
و هەســت و خەیاڵی کەســایەتیمان، بەاڵم 
پرسیارەکە لێرەدا ئەوەیە کە چۆن ئەم کولتوور 
و بەیەکگەیشــتن و ئاڵوگۆڕە بە شــێوەیەکی 

داهێنەرانە بەرهەم دەهێنینەوە.
من خۆم بە تایبەتی زیاد لە بیســت ساڵە 
بە شــێوەیەکی چڕوپڕ کار لەســەر تەکنیکی 
دەنگی )الرینکس/ لەرینەوی قوڕگ( دەکەم، 
لەم بوارەشدا زۆر سوودم لە تەکنیکی گۆرانیی 
سیاچەمانە و هۆرەی کوردی وەرگرتووە. ئەم 
تەکنیکە دەنگــی و گۆرانیئامێزەش کۆنترین 
شــێوازی گۆرانییە لە زۆرتین کولتوورەکانی 
جیهانــدا و هەر کولتوورێکیش بە شــێوازی 
تایبەتی خۆی ئــەم تەکنیکە دەنگییەی راڤە 
دەکات. بــەاڵم کاتێــک من ئــەم تەکنیکە 
دەنگی و گۆرانییانە لە کاری پێرفۆرمانســیدا 
بەکاردەهێنم، ئەوا هەموو ئەو کەســانەی کە 
شــارەزاییان لــەم بوارەدا هەیــە پێم دەڵێن: 
»ڕاســتە تۆ ســەرچاوەت هەیە، بــەاڵم ئەمە 
خۆتیت، ئەمە ڕاڤەی تایبەتی داهێنانی نیگار 
حەســیبە«. ئەمەش ئەوەمان پێ دەڵێت هەر 
ســەرچاوەیەک کە من سوودی لێ وەردەگرم 
و هەر تەکنیکێکــی دەنگی و گۆرانیئامێز کە 
خۆم بەرهەمی دەهێنم، ئەوا لە کۆنتێکستێکی 

نوێ و ئینۆڤاتیڤدا دەیخەمەکار.
ئاوڕدانەوەی ئێمە لە کولتووری ڕۆژهەاڵتی  
بەگشــتی و کولتووری کوردیــی خۆمان بە 
تایبەتــی، پڕۆســەیەکی هونەرییە و لەســەر 

ئاستێکی بااڵ دەخرێتە کار. 

اللــەش  شــانۆی  تاقیگــەی   
بــە دەستپێشــخەری و هاوکارییەکــی 
»نیــگار  درێژخایەنــی دوو هونەرمەنــد 
حەسیب« و »شــەماڵ ئەمین« دامەزراوە 
و ناســراوە. دەکــرێ زیاتر لەســەر ئەم 

هاوکارییە بۆمان بنووسن؟
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شەماڵ ئەمین و من هەردووکمان 
ئەکادیمیــای هونەرە  دەرچــووی 
جوانەکانــی شــاری بەغدادین لە 
هەشتاکانی سەدەی ڕابردوو، هەر ئەو ساتەش 
شــەماڵ لەتەک چەند شــانۆکارێکی تر تیپی 
شــانۆی ئەزموونگــەری کوردیان لە شــاری 
ســلێمانی دامەزراند و منیش هەر لەسەرەتای 
دامەزرانــدی ئــەم گرووپەوە بــەردەوام کارم 
کردووە و چەندەها نومایشتی سەرکەتوومان لە 
كوردستان پێشکەش کردووە و تا ئەمڕۆکەش 

ئەو ئەزموونانە باس دەکرێن.
لە کۆتاییی ساڵی نەوەدا گەیشتینە واڵتی 
نەمسا و پاش سێ مانگ یەکەم نومایشتمان لە 
شاری ڤییەنا پێشکەش کرد و بەردەوام بووین 
لە کاری شــانۆییی خۆمان و دەستمان کرد بە 
خوێندن لە کۆلێژی زانســتی شانۆ و کۆلێژی 
سۆســیۆ کولتوور ئەنتەرۆپۆلــۆژی لە زانکۆی 
ڤییەنــا و بڕوانامــەی ماســتەر و دکتۆرامان 

بەدەست هێناوە.
دامەزراندنــی البۆری شــانۆی اللەش لە 
ساڵی 1998، پێداویستییەکی گرنگی پڕۆسەی 
کارکردنمان بوو لە بواری دەنگ و جەســتەی 
ئامــادە و مەبەســتمان لــە کاری البــۆری، 
قووڵبوونەوە و توێژینەوەی بەردەوام و پڕاوپڕی 
ئەم پڕۆسەیەیە. لە ساڵی  دووهەزاریشەوە هۆڵی 
شــانۆییی تایبەت بە خۆمانمان کردووەتەوە لە 
شــاری ڤییەنا، بە پشتگیریی دەزگای هونەر و 
کولتووری شــاری ڤییەنا و وەزارەتی هونەر و 

کولتووری واڵتی نەمسا.

 ڤییەنا وەک یەکێک لە پێتەختە 
گرنگەکانــی هونەر لــە دنیادا ناســراوە. 
دەرکەوتــن و پێشکەشــکردنی بەرهەمی 
هونەری لەم شارە لەگەڵ ئەوەدا دەرفەتی 
بۆ دەڕەخســێ، بەاڵم لە هەمان کاتیشــدا 
ئاســتی بەرزی کارە هاوشــێوەکان ڕەنگە 
بەربەستێک بن کە دوو هونەرمەندی کورد 
بتوانن درێژە بە چاالکییەکانیان بدەن. ئێوە 

چۆن توانیوتانە شانۆ و پێرفۆرمانسەکانتان 
نیشــان بدەن کە ببێتە جێی ســەرنجی 

بینەران؟

هەر لەسەرەتاوە شێوەی تایبەتی و 
جیاوازی کارکردنی البۆری شانۆی 
اللەش لــە بواری پیرفۆرمانســدا، 
جێی ســەرنج و گرنگی پێدانی شــانۆکاران و 
ڕەخنەگران و بیرکارانی شانۆ و ئەنترۆپۆلۆژی و 
دامودەزگا هونەری و ڕۆشــنبیرییەکانی واڵتی 
نەمسا بوو، گەر تۆ خاوەنی کۆنسێپتێکی نوێی 
کارکــردن بیت، ئــەوا بە ئەنجــام گەیاندنی 
پڕۆژەکانت لە هەر شــوێنێکی ئــەم جیهانەدا 
بێت، مەحاڵ نییــە. بێگومان ئەمەش کارێکی 
هەروا ئاسان نەبووە، شەونخوونیمان بەدیار ئەم 
پڕۆژەیەوە کێشاوە و ماندوو و شەکەت بووین، 
بــەاڵم بەختەوەرین کە گەیشــتووینەتە ئەم 
ئامانجەی کە خۆتان دەرکی پێ دەکەن. ئێمە 
نەک تەنهــا لە نەمســا، بەڵکوو لــە زۆربەی 
بــە  پڕۆژەکانمــان  جیهانــدا  واڵتەکانــی 

سەرکەوتوویی بە ئەنجام گەیاندووە.

بەرهەمەکانی  بابەتــی   هەندێک 
ئێــوە بوونەتــە جۆرێــک لە پێناســەی 
تایبەت بۆ شــانۆگەریی اللەش. بۆ نموونە 
بەکارهێنانی چەندیــن زمانی ڕەنگە دوور 
لە یــەک )ئینگلیزی، کــوردی، ئاڵمانی و 
عەرەبی(. خۆتــان دەزانن کە بەکارهێنانی 
زمان یەکێک لــە ئامرازەکانی پەیوەندیی 
شــانۆکارە لەگەڵ بینــەرەکان. ئێوە چۆن 
توانیوتانــە لەمپــەری چەندین زمانی جیا 

بکەنە کەرەسەی سەرکەوتن؟

وەکوو باسم لێوەکرد، بناغەی کاری 
ئێمە دەنگە.

کــردارە  ســەرچاوەی  دەنــگ 
فیزیکاڵییەکانــە و ئەتمۆســفێر و پانتایــی و 

چیرۆکەکان دەخوڵقێنێت.



زمانیــش یەکەیەکی دەنگییــە و هەموو 
زمانێک ڕیتم و ڕەنینــی تایبەتی خۆی هەیە  
و بێگومان گرنگــە کە کاریگەریی جوگرافی و 
پەیڕەوی  زمانەکان  ســەرهەڵدانی  کولتووریی 

بکرێت. 
لــە پێرفۆرمانســەکانماندا زۆر جار زمانی 
جیاجیای وەکوو زمانە ناســراوەکانی ئینگلیزی 
و ئەڵمانــی و ئیســپانی و کوردی و عەرەبی و 
فارســی  بەکاردەهێنین. ئەوا بە مەبەســتەوە 
ئاوڕیــش لە زمانــە کۆنــەکان دەدەینەوە، کە 
ئەمڕۆکــە بەکارناهێرێن و یاخــود کۆمەڵێک 
کەســانی کەم لە ژیانــی ڕۆژانەیاندا بەکاریان 
دەهێنــن، وەکــوو زمانــی کوردیــی کۆنــی 
ســەردەمی زەردەشــت، زمانــی قوپطــی لە 
واڵتی میســر، زمانی کێلتــەکان لە ئیرلەندا و 
زمانی ســۆمەری-ئەکەدی. ئەمەش لە بواری 
ڕیتمییەکان  تێکستە  دانسقەی  هەڵبژاردنێکی 
ڕوودەدات کــە خــۆم میلۆدییان بــۆ دادەنێم 
و هەندێکیــان ئیندیڤیدوێلیــی و هەندیکــی 
تریشــیان لەتەک گرووپە نێونەتەوەییەکەماندا 
کاری لەســەر دەکــەم. هەروەها شــەماڵیش 
زۆربەی تێکســتەکان بە شێوەیەکی ڕیتمی و 

میلۆدیی جیاواز بەکاردەخات.
هەردووکمــان هەوڵی ئــەوە دەدەین کە 
ســەرچاوە ئەرخایی و کۆنەکان لە پانتایییەکی 
ئێســتایدا بخەینە کار، کە چیدی ئێکسۆتیک 

نین، بەڵکوو ئێمەین لە ئێستا و لێرەدا..
بەدەر لــەم زمانانەش ئەوا گرنگترین زمان 
کە ئێمــە لــە پێرفۆرمانســەکانماندا بەکاری 
دەهێنین هەڵبەتە ئەو زمانــە هونەرییەیە کە 
خۆمــان دەیخوڵقێنین. ئەم زمانەش بەدەرە لە 

زمانێکی لینگویستیکی ناسراو.
ئــەم زمانــە هونەرییــە بریتــی نییە لە 
یاریکردنی سەربەســت بە فۆکاڵەکان، بەڵکوو 
وەکوو هەموو زمانێکی تر کۆنتێکســتی زمانی 

خۆی هەیە. 
تــا ئەم ســاتەش هەموو بینــەران لەهەر 
شوێنیکی ئەم جیهانەدا کە ئێمە پڕۆژەکانمان 

بــە ئەنجام گەیانــدووە، لەو بــاوەڕەدا نەبوون 
کــە ئەمە زمانێکی نا-لینگویســتی تایبەت بە 
داهێنەرانــەی خۆمــان بێت، بۆیە هەمیشــە 
پرســیاری ئەوەمان لــێ کراوە کــە ئەمە چ 

زمانێکە ئێمە بەکاری دەهێنین.
لێرەدا بە گرنگــی دەزانم ئاماژەی ئەوەش 
بکەم کە ســەرجەمی پڕۆســەی کارکردنمان 
لەسەر ئەکســیۆنە دەنگی و گۆرانیئامێزەکان، 
بە زمانی هونەریی خۆمان لە پیرفۆرمانسێکەوە 
بۆ پێرفۆرمانسێکی تر لە گۆڕان و توێژینەوەی 

ئەزموونکاریی بەردەوامدایە.
پرســیارێک  حەزدەکــەم  لێــرەدا  مــن 
بووروژێنــم: ئایــا ئــەم زمانــە هونەرییە نا-
لینگویستیکییە و بەکارهێنانی زمانە کۆنەکان، 
توانای خوڵقاندنی پڕۆســەی کۆمەنیکەیشنیان 

هەیە لە پێرفۆرمانسدا؟
لــە وەاڵمــدا دەڵێم: گرنــگ نیە من چی 

دەڵێم، بەڵکو گرنگ ئەوەیە چۆن دەیڵێم.

تایبەتمەندییەکانی   گواستنەوەی 
و  الیەکــەوە  لــە  کولتــوور  چەندیــن 
تێکەڵکردنی لەگــەڵ ریتواڵە ئایینییەکان 
و تەنانەت دەنس و مۆســیقای جاز، چۆن 
دەتوانێ وەک مارکەی شانۆگەریی اللەش 

سەیر بکرێ؟

ڕاســتە ئێمە بۆ پێناسەی میتۆدی 
کارکردنمــان، چەمکی ڕیتواڵ زۆر 
بەکاردەهێنیــن، بــەاڵم هەرگیــز 
ڕیتواڵــی نەتەوەیەکمان نەهێنــاوە تاوەکوو لە 
پێرفۆرمانســێکدا بەکاری بهێنین، چونکە ئەوە 

کارێکی مەحاڵە.
هەموو ڕیتواڵێک شوێن و زەمەن و بەشداربووان 
و ئامانجــی قووڵی خــۆی هەیــە و تەنها بۆ 
نەتەوەیــەک یاخود بۆ گرووپێــک لە خەڵک 
کاریگــەری و مانا و بەهای خــۆی هەیە. کە 
لەو شوێن و زەمەن و بەشداربووانە داپچڕینرا، 
ئەوا کاریگەری و بەهــای خۆی ون دەکات و 
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دەبێتە هەر شۆیەکی ئاساییی تر، بۆیە دەبینین 
ســاتێک هەندێــک ڕیتواڵ کە بە مەبەســتی 
موتعە بۆ گەشــتیاران بەڕێــوە دەبرێت، هیج 
کاریگەرییەکی قووڵیان نییە و تەنها بۆ چێژی 

چاو وەکوو ڕووکەش قابیل بە سەیرکردنن.
ئێمە کە باس لە ڕیتواڵ دەکەین، دەگەڕێینەوە 
ســەر ڕەگەزە ڕیتواڵییەکان کە بۆ کاری ئێمە 
زۆر سوودبەخشن، بە تایبەتی ئەو سێ هەنگاوە 
گرنگەی کــە لە هەمــوو ڕیتواڵێکــدا پیایدا 
تێدەپەڕیــن، هەنــگاوی ئامادەکردنی پانتایی 
و ئەتمۆســفێر و بەشــداربووەکان، هەنگاوی 
بەڕێوەبردنی ڕیتواڵەکە و پاشــانیش هەنگاوی 

گەڕانەوە بۆ ژیانی ئاسایی.
هەروەها چەند ڕەگەزێکی گرنگی تری ڕیتواڵ، 
ئاڵوگۆڕی  ئەتفۆســفێر،  پێکەوەیــی،  وەکــوو 
ئەنێرجی، نانخواردن و خواردنەوەی پێکەوەیی 
و هەموو ڕەگەزەکانی تری وەکوو گۆرانی و سەما 
و ڕیتم، بەهەمان شێوە لە پێرفۆرمانسەکانماندا 

گرنگیی خۆیان هەیە.
لــە  پڕۆژەیەکــی جیایــە  میوزیکــی جــاز 
پیرفۆرمانســەکانمان، ئێمە ســااڵنێکە لەتەک 
»گروپی ڕیفۆرم ئارت ئۆرکێسترا« کار دەکەین، 
ئەم گرووپە لە شەســتەکانی سەدەی ڕابردوو 
لەســەر دەســتی کۆمەڵێک میوزیشەنی جاز 
لە ڤییەنــا دامەزراوە و ســەرقاڵی ڕیگەیەکی 
نوێــی جــازن، بــە تایبەتــی لــە ئەمەریکا 
ناوبانگیــان دەرکــردووە، ئەمان کار لەســەر 
ئیمپرۆڤیزەیشــن دەکەن، من و شەماڵیش بە 
دەنگ ئیمپرۆڤیزەیشــن دەکەیــن لەگەڵیاندا 
و چەندەها ســیدیمان پێکــەوە دەرکردووە و 
چەندەها کۆنســێرتمان لە شانۆکەی خۆمان و  
لە سەنتەری موزیکی جاز لە ڤییەنا پێشکەش 
کردووە، کە بەیەکگەیشــتنی دەنگ و ڕیتمی 
ڕۆژهەاڵتــی و کوردیی ئێمەیە لەگەڵ میوزکی 

جازی ڕۆژئاوایی.
لە دوای هەموو کۆنسێرتێک زۆربەی بینەرانی 
نێونەتەوەیی، ســەریان لەوە دەســوڕمێت کە 
کــەس لەم  گرووپــە نۆتــە بەکارناهێنێت و 

پرۆڤەی پێکەوەیی ناکەین و هیچ ڕێککەوتنێکی 
پێشــوەختەش نییە لــە نێوانمانــدا. ئەمەیە 
پڕۆژەکەمان لەتەک ڕیفۆرم ئاڕت ئۆرکێســترا 

کە بە پۆست ئیمپرۆ جاز ناسراوە.

ئێــوە هــاوکات لەگەڵ شــانۆ   
چاالکییەکــی  پێرفۆرمانســەکانتاندا  و 
بەرچاوتــان لە بواری فێرکاری لە ناوەند و 
زانکۆکان هەبووە. دەکرێ بڵێین شانۆگەریی 
اللــەش بووەتــە باڵوێزی کوردســتان لە 
نەمســا؟ یا ڕەنگــە بگوتــری تەنانەت لە 
ئاستێکی نێودەوڵەتیدا توانیوتانە کولتووری 

فرە ڕەهەندی پێشکەش بکەن؟

البۆری شــانۆی اللەش وا زیاد لە 
بیست ساڵە لەسەر ئاستێکی بەرزی 
نێودەوڵەتیدا خۆی ســەلماندووە و 
جێ دەســتی دیارە و لە چەندەها فێستیڤاڵ و 
نێونەتەوەیــی  و  نیودەوڵەتــی  کۆنفڕاســی 
پێرفۆرمانســەکانمان پێشــکەش کردووە و لە 
چەندەها کۆلێــژی جیاجیا لە زانکۆی واڵتانی 
جیــاواز، وۆرکشــۆپ و ســیمینار و البــۆری 
کراوەمــان بەڕێوەبــردووە و لــە هەمــوو ئەو 
واڵتانەش وەکوو دوو خودی کوردی ناسراوین، 
هەرچەندە ئێمە بە ناوی نەمساوە لەو فێستیڤاڵ 
و کۆنفرانســانەدا بەشدار دەبین، چونکە واڵتی 
و  شــانۆییەکە  هۆڵــە  پشــتگیریی  نەمســا 
پڕۆژەکانمان دەکات و هەروەها ئێمە بەشێکین 
لە ژیانــی کولتووریی نەمســا. لــە چەندەها 
باشترین  نێونەتەوییشــدا خەاڵتی  فێستیڤاڵی 
پێرفۆرمانس  و خەاڵتی فەخریمان پێ دراوە.

 مــن هەردەم دەڵیــم: ئێمە دوو شــانۆکاری 
جیهانین، بە ڕەچەڵەک کورد و بە پاســپۆرت 
نەمساوین، هەروەها شەماڵ دەڵێت: شانۆکەمان 

ڕووبارێکە، بە هەموو جیهاندا ڕەو دەکات

بۆ زانیاریی زیاتر بڕوانە:
www.lalishtheater.org





وەرگێڕان



تاقیکردنەوەی ناسیۆنالیزمی کورد بە فێمێنیزم*   

مستەفازەنگین
و:سیپانڕۆژهەاڵت
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تێگەیشــتنێکی ڕواڵەتی و بــە کەمگرتن 
لەوەی کــە ناســیۆنالیزم تاکــە هۆکاری 
بــەدی نەهاتنی یەکســانیی ژن وپیاوە لە 
کۆمەڵگــەی کوردیدا، هەر لە ســەرەتاوە 
بووە هۆی ئەوەی کە ڕۆلی ناســیۆنالیزم لە 
ناسنامەی  بەرجەســتەکردنی  و  پێشاندان 
ژن الواز پێشــان بدات. ئەگەر سیاســەتی 
ئەو ئیدیۆلۆژییانەی کە ناســیۆنالیزم وەکوو 
بنەما بۆ خۆیان بەکاردینن بەاڵم دژایەتیی 
ئازادی و مافی ژنان و یەکسانییان دەکەن، 
لەســەر ناســیۆنالیزم حیســاب بکرێــت، 
ئەو تێگەیشــتنە دەبێتە هــۆی ئەوەی کە 
گرنگیدانی ناســیۆنالیزم بــە ئازادیی ژنان 

نەبینرێت و بە ناڕەوا پێشانی بدات.  
دیارە کە لــەم ســااڵنەی دواییدا ئەو 
پەڕتووک و بابەتانەی لەسەر پەیوەندیی نێوان 
فێمێنیزم و ناسیۆنالیزم نووسراون، ڕووی لە 
زیادبوون کردووە. بــەاڵم لەنێو کۆمەڵگەی 
کوردیدا ئەو بابەتە ڕەنگدانەوەیەکی کەمی 
هەبووە بە شــێوەیەک کە دەتوانینن بڵێین 
هەر نەبــووە. من لەو بڕوایەدام کە یەکێک 
لە هــۆکارە ســەرەکییەکانی ئــەم بابەتە، 
یــەک نەبــوون و ناســازبوونی فێمێنیزم 
وناســیۆنالیزمە، لە بەر ئەوەی ناسیۆنالیزم 
وەک ڕێگرییــەک بۆ یەکســانیی ڕەگەزی 
ومافی ژنان ناســێنراوە. هەرچەندە ناتوانین 
سەرجەم ئەوشــتانەی لەســەر ئەم مژارە 
وتــراون و نووســراون ڕەت بکەینــەوە و 
خۆمــان بە مافدار پێشــان بدەین و بڵێین 
ئەوان هیچ بەڵگەیەکیــان نییە. دەمەوێت 
لەم نووسینەدا پێشان بدەم کە نابێ لەسەر 
بنەمای ئەم تێگەیشتنە کە ناسیۆنالیزم تاکە 
هۆکاری نایەکسانیی ڕەگەزییە، ناسیۆنالیزم 
ئیدیولۆژییەکی موتڵەقی پیاوساالرانە  وەکو 
قەبووڵ بکەین و فێمێنیزم بە شــێوەیەکی 
ڕادیــکال ڕەت بکەینەوە. ئەوە دەبێتە هۆی 
الوازکردنی ڕۆڵی ناســیۆنالیزم لە پاراستنی 
مافی ژناندا. ئەو بابەتە لەالیەن »بزووتنەوەی 

ژنانــی کــورد« لەنێو کۆمەڵگــەدا قەبووڵ 
کراوە و بــەردەوام دووبارە دەکریتەوە. لەم 
نووسینەدا لە چوارچێوەی ڕەخنە گرتن لەو 
بزووتنەوە سیاســییەی کە باسمان کرد و 
بەرگریکردنیان لەو تێگەیشــتنە، باس لەوە 
دەکەیــن کــە ناســیۆنالیزم چ کارێکی لە 
بەرژەوەندیی دۆزینەوەی ناسنامە و ئازادیی 

ژناندا کردووە. 

رەخنــەیبزووتنەوەیژنانیکوردلە
ناسیۆنالیزم

لێرەدا کە باس لە »بزووتنەوەی ژنانی کورد-
حەرەکەتا ژنێن کورد« دەکەین مەبەستمان 
ئــەو بزووتنەوەیەیــە کە لەســەر بنەمای 
تیورییەکانــی عەبدوڵــاڵ ئۆجەالن ڕێبەری 
پ ک ک و بە شــێوەیەکی ڕەوا)لێگال( لە 
گەالن  دیموکراتیکی  پارتــی  چوارچێوەی 
)HDP  و پارتــی هەرێمــە دیموکراتەکان 
DBP و ڕێکخراوەکانی نزیک لەو دووپارتە 
جــێ دەگرن. بەاڵم دەبێ ئــەوە بڵێین کە 
هیچ ڕێکخراو یان گرووپێکی فەرمی نییە بە 
نــاوی بزووتنەوەی ژنانی کورد، بەاڵم لەبەر 
ئەوەی کە زۆربەی هەڵســوڕاو و ئەندامانی 
ئــەو بزووتنەوەیە ژنانی کــوردن، بەو ناوە 
دەناسرێت. بۆیە ئەو ڕێکخراوانەی ژنان کە 
لە نێو ئەو بزووتنەوەیەدا باســیان دەکەین، 
بزووتنــەوەی  هەڵوەشــاندنەوەی  دوای 
دیموکراتیکــی ژنانی ئازاد، لە ژێر ناوەکانی 
بزووتنــەوی ژنانی ئازاد-تەڤگەرا ژنێن ئازاد 
TJA و کۆنگرەی ژنانی ئازاد KJA، درێژەیان 
بە کارکــردن داوە. بزووتنەوی ژنانی کورد 
کە لە دوای ســااڵنی 1990 لە بوارەکانی 
کۆمەالیەتی، سیاسی و سەربازیدا گەشەی 
خێرای بە خۆیەوە بینیوە، ئەم پێشکەوتنەی 
ڕێکخســتنە،  کۆمەڵەکان کە شــێوازێکی 
وەکوو بەرەوپێشچوونێکی گرنگ دەبینێت. 
بە دەســتپێکردنی قۆناغــی نوێبوونەوە و 
دەستپێکردنی شۆرشی گەالن کە  ئەنجامی 



بەدیهێنانی ئازادیی تاکەکەسی و کۆمەڵگە 
و برایەتی و یەکســانی بــۆ نەتەوە بوو، ژن 
وەکوو بنەمای سەرەکیی پێکهێنانی نەتەوە 
دادەنــرێ. ئــەوەی کە لێرەدا بــە گرنگی 
باســی لێوە دەکرێت، نەتەوە یا میللەتە کە 
توانی  خۆی لە پڕۆســەی نەتەوەییبوونی 
سروشــتیدا پێشــان بدات. بەاڵم بە بڕوای 
بزووتنــەوەی ژنانی کورد، نەتەوە لە الیەن 
چینی بورژوا کە دەســتیان بە سەر قۆناغی 
شۆرشدا گرتووە، لە ڕێرەوی دروستی خۆی 
دوورخراوەتەوە، تێکدراوە و بە الڕێدا براوە. 
ئەو بزووتنەوەیە لــەو بڕوایەدایە کە بە 
شێوەیەکی سروشتی، پێکهاتەی کۆمەڵگەی 
پیشــکەوتوو لــە الیەن دەســەاڵتدارانەوە 
بــە الڕێــدا دەبرێــت و بە نــاوی هەموو 
کۆمەڵگەکانەوە شەڕی خوێناوی ڕوودەدات، 
کە بۆ خودی ژنانیش دەبێتە هۆی پێشهاتنی 
ئالنگارییەکی گــەورە.  بزووتنەوەی ژنانی 
کورد لــەو بڕوایەدایە کە مژاری نەتەوە کە 
لە الیەن دەسەاڵتداران و بورژوازەکانەوە لە 
جەوهەری ســەرەکیی خۆی دوورخراوە و 
بە الڕێدا براوە، بووەتە هۆی بەدەستهێنانی 
ئەنجامی قووڵ بۆ ژنان و کۆمەڵگە. (فادیلە 
یلــدرم -20212) لەم خاڵــەدا ڕەخنەی 
بزووتنــەوەی ژنانی کورد لە ناســیۆنالیزم 
دەکەوێتە ژێر پرسیارەوە. وەکوو لە سەرەوە 
باســم کرد بزووتنەوی ژنانی کورد لەسەر 
بنەمای پارادیگمــای عەبدوڵاڵ ئۆجاالن بۆ 
کۆمینال )اشتراکی( دیمۆکراسی، ژینگەیی 
و ڕەگەزی خۆی دەناسێنێت و شێوەیەکی 
بنەمــای ڕەتکردنەوەی  ڕەخنەی لەســەر 
گشــتیی ناســیۆنالیزم پەســەند دەکات. 
ئەمەش لەســەر بنەمای ڕوانینی ئۆجەالنە 
کە ناســیۆنالیزم وەکوو نەخۆشیی سەردەم 
پێناسە دەکات و ناسیۆنالیزم وەکوو یەکێک 
لە ئیدیولۆژییەکانی هێز و دەسەاڵت وەسف 
دەکات کــە لەســەر بنەمــای جیاوازیی 

ڕەگەزی گەشەی پێ دەدرێت. 

بزووتنەوەکــە دەڵێــت ناســیونالیزمی 
گەشەســەندوو و بە دەسەاڵت  گەیشتوو، 
بە ســوود وەرگرتن لە نەتەوە، دەسەاڵتی 
بە پیاو داوە)پیاوســاالریی وەدی هێناوە( و 
ژنانی داپلۆســیوە و لە کایەکانی کۆمەڵگە 
وەدەری ناون. بە زمانێکی توند ناسیۆنالیزم 
بە )شوناسی پیاوساالری( پێناسە دەکات. 

چینی بورژوا لە نەتەوەی  پیاوساالرانە 
هــەوڵ دەدات ژن وەالوە بنێت لە کاتیكدا 
کە ژن جەوهــەری ســەرەکیی پێڤاژۆی 
ناســیۆنالیزم  بووە و چینی بورژوا لە سەر 
بنەمای تیۆریی نەتــەوە –دەوڵەت، ژن بۆ 
پرۆپاگەندەکردن بە مەبەستی گەیشتن بە 
ناسیۆنالیزم کە  ئامانجەکانی بەکار دێنێت. 
بە هۆکاری قووڵبوونی کێشە ڕەگەزییەکان 
لەنێو کۆمەڵگەدا دادەنرێت، ڕێگە نادات لە 
کاتی بونیادنانی نەتەوەدا، ئیرادەی ژنان بە 
بەدەستهێنانی  لە  واقیعییانە،  شــێوەیەکی 
یەکسانی و ئازادیدا بەشدار بێ. بزووتنەوەی 
ژنانــی کــورد، ناســیۆنالیزمی  نەتەوە –
دەوڵەت و سێکۆالر-الئیک  لەسەر بنەمای 
تێگەیشتنەکانی ئۆجاالن قەبووڵ دەکات و 
لەو بڕوایەدایە کە نەتەوە-دەوڵەت، توندترین 
شــێوازی نوێنەرایەتیکردنــی دەســەاڵتی 
پیاوساالرانە و ئیستیســمارییە و ڕەخنەی 
لێ دەگرێ. نەتەوە-دەوڵەت وەکوو دوایین 
پێناسە  دەســەاڵتداری  مێژوویی،  ڕێڕەوی 
دەکات کــە ڕۆلی ژنان بە نادیدە دەگرێت، 
وەکــوو تەقینــەوەی ئیمپراتۆرییەتی پیاو 
پێناســە کراوە ) عایشــە گۆککان 2016(.  
بزووتنەوەکــە لەو بڕوایەدایــە کە پڕۆژەی 
نەتەوەی دیموکرات کە وەکوو جێگرەوەی 
نەتەوە-دەوڵــەت دادەنرێــت، تەنیا کاتێک 
دەتوانێت ســەرکەوتوو بێت کە ژن وەکوو 
کۆمەاڵیەتیبــوون،  ســەرەکیی  ئەکتــی 
»نەتەوە« پەســەند بکات.  )یلدرم 2012( 
دژایەتیکردنــی بزووتنەوەی ژنانی کورد لە 
گەڵ ناســینالیزم لەسەر ئەو بنەمایەیە کە 
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ناسیونالیزم ئیدیۆلۆژییەکی پیاوساالرانەیە و 
لە بەر ئەوە ناســنامەی ژنان دەسڕێتەوە و 
وەکوو ئامانجێک درێژە بە چەوساندنەوەی 

ژنان دەدات. 

ژنان ناســنامەی بەرانبەر: رەخنەی
هۆکارێکبۆشــاردنەوەیناسنامەی

کورد
بێ دوودڵــی دەتوانین بڵێیــن بزووتنەوی 
ژنانی کــورد بێتاوان نین لە دوورکەوتنەوە 
لە ناســیۆنالیزم، لە بەر ئەوەی بۆچوونێک 
هەیــە کــە دەڵێــت ئــەو بزووتنەوەیە بە 
هێنانە پێشــی ناســنامەی ژنان دەیەوێت 
ناســنامەی ناسیونالیستی بشارێتەوە.   لەو 
بزووتنەوەیەدا ناسنامەی ژنان کە خۆی لە 
ناســنامەی کورد جیــا دەکاتەوە و پێگەی 
ســەرەکیی خۆی بەدەســت دەهێنێت، لە 
خەباتی  نەتەوەییشــدا گەیشــتووەتە ئەو 
بڕوایەی کە »بەر لە هەر شــتێک، خەبات 
بۆ ئازادکردنــی ئەو نەتەوەیە بکرێت کە لە 
الیەن چینی پیاوســاالرەوە داگیر کراوە«. 

یلدرم 2012 
گوڵتەن کشاناک لەو بڕوایەدایە  کە لە 
خەباتی نەتەوەییی کورددا، وەکوو هێزێكی 
الوەکی مامەڵە لەگەڵ ژنــان کراوە، بەاڵم 
ئــەوان بە تێگەیشــتن لە ناســنامەی ژن 
بوون، خۆیان لەو کێشــەیە ڕزگار کردووە.  
هەروەها لە ســەرجەم نووســینەکانیدا لە 
پەڕتووکــی »ڕەنگی مۆری- وەنەوشــەییی 
سیاسەتی کورد«، گوڵتەن کشاناک بۆچوونە 
سیاســییەکانی خــۆی لەســەر بنەمــا و 
بەرجەستەکردنی ناسنامەی ژن بوون بەیان 
دەکات، گوایــە ئــەو کار و توندوتیژییەی 
بەرانبەریــان کــراوە، تەنیا بــە هۆی ژن 
بوونیان بووە. هەرچەندە قسەکردن لەسەر 
ئــەوەی کە ئەمە بە ئەنقەســت کراوە یان 
نــە بابەتێکی جیاوازە، بەاڵم لە ســەرجەم 
نووســین و لێدوانــی ئــەو کەســایەتی و 

ڕێکخراوانــەی ســەر بــە بزووتنەوەکە کە 
لە ئاژانســی ژن نیوز و گۆڤــاری ژنۆلۆژیدا 
باڵوکراونەوە، هیچ هۆکارێک نییە وا پێشان 
بدات کــە ئــەم کارە بە نەزانیــن کراوە. 
دوورکەوتنەوە لە ناســیۆنالیزم و پێشاندانی 
ئەوەی کە ناسیۆنالیزم تاکە هۆکاری زۆرێک 
لە واتە خراپەکانی نێو کۆمەڵگە بە تایبەتی 
جیاوازیــی ڕەگەزییــە، لە خــودی خۆیدا 
دژایەتــی کردنی  ناســیۆنالیزمە. زیادە لە 
پارێزگاریکردن لە ڕێکخراوێکی فێمێنیستیی 
ســەربەخۆ کە خەباتی نەتەوەیی ناکات، بە  
بچــووک کردنی خەباتی نەتەوەی کورد بۆ 
خەباتی ناســنامەی ژن بە دروشمی »ژنی 
ئازاد کۆمەڵگەی ئازاد«، دەیەوێت فێمێنیزم 

بکاتە جێگرەوەی ناسیۆنالیزمی کوردی. 
بزووتنــەوەی ژنانــی کــورد ئامانجی 
لەپێشینەی چاالکییە سیاسییەکانی خۆی 
لەجیاتــی خەباتی نەتەوەیــی، خەبات بۆ 
ئازادیی ناســنامەی ژنــان دادەنێت. وەک 
ناســنامەی  نادیدەگرتنــی  نموونەیەکــی 
نەتەوەی کورد لە بەرژەوەندیی ناســنامەی 
ژنــان و دانانــی ناســنامەی نەتەوەیی لە 
پێگەی دووەم لە دوای ناسنامەی ژن بوون، 
دەتوانین ئاماژە بە مەقالەیەکی مەلیکە گول 
دەمیــر بکەین کە لە ماڵپــەری ژن نیوزدا 
باڵوکراوەتەوە و لە ژێر ناوی«هەموو کاتێک 
خەباتکــردن لــە دژی ئەو سیاســەتانەی 
کە ژنان بــە ئامانج دەگرن«، نووســەر لە 
بابەتەکەدا ئاماژە بە شــەڕی خەندەقەکان 
)شەڕی نیوان پەکەکە و سوپای تورکیا( لە 
شارەکانی نســێبین، جزیر و سوور دەکات 
کە بە پارێزگا کوردییــەکان ناویان دەبات 
و دەڵێت لــەو ڕووداوانەی کە لە شــەڕی 
خەندەقــەکان ڕوویانداوە، ژنانی کورد تەنیا 
لە بەر ئەوەی ژن بوون ئەشــکەنجە دراون 

و کوژراون. 
نووســەر دەڵێت الشــەی ئەو ژنانە کە 
لە شــەڕی شــارە کوردییەکانــدا بریندار 



کراون  یان خود ژیانیان لەدەستداوە، بووە 
مەیدانێک بۆ ســەرکەوتنی پیاوە یونیفۆرم 
لەبەرکان )ســەربازەکان( و شەڕەکە وەکوو 
شەڕی نیوان دوو ڕەگەزی ژن و پیاو پێناسە 
دەکات، بەاڵم نووســەر هیچ ئاماژەیەکی بە 
ناســنامەی کوردبوونی ئــەو ژنانە ناکات، 
بەاڵم ڕاستییەکە ئەوەیە کە بە ئامانجگرتنی 
ئەو ژنانە لەو شەڕانەدا، لەبەر ئەوە نییە کە 
ئەوان تەنیا ژنن، بەڵکۆ لەبەر ئەوە بووە کە 

ئەوان ژنانی کوردن. 
دیباچــەی  لــە  کشــاناک  گۆڵتــەن 
کتێبەکەیــدا بە ناوی ڕەنگی وەنەوشــەی 
سیاســەتی ژنان لە ژیر نــاوی »هەنگاو بە 
ئازادیخوازیی  خەباتی  گەشەکردنی  هەنگاو 
ژنــان«، بــاس لــە کاردانەوەکانــی دوای 
سوێندخواردنی لەیال زانا، ژنە پەرلەمانتەری 
کورد، لە ساڵی 1991 لە پەرلەمانی تورکیا 
دەکات و دەڵێت لە هەموو بوارەکاندا دەست 
بە تێشــکاندنی ژنان کرا، بەاڵم کشــاناک 
وا پێشــان دەدات کــە ئەمانــە بــە هۆی 
قەبووڵنەکردنی ناسنامەی ژنان و هەوڵدان 
بۆ الوازکردنی خەباتــی ئازادیخوازیی ژنان 
بــووە،  لەکاتێکــدا ناڕەزایەتــی دەربڕین 
لە کاتــی ســوێندخواردنی لەیــال زانا بە 
هــۆی ئەوە بوو کە گوتی »ئەم ســوێند بۆ 
برایەتیی گەلی کــورد و تورک« دەخۆم و 
هەمــوو الیەک هاوڕایە، کە بە هۆی هاتنی 
وشــەی کورد لە بەر ئەوەی ئەو ســوێندە 
بە کوردی بوو کاردانــەوەی لێ کەوەتەوە. 
پێشــاندانی ئەو بابەتە لە الیەن کشاناکەوە 
وەکــوو دژایەتیکردنی ناســنامەی ژنان و 
چەوساندنەوەیان،  هەوڵێکە  بۆ نادیدە گرتن 
و شاردنەوەی زمان و ناسنامەی کوردبوون.  
لە ڕاستیدا هیچ تێگەیشتنێک نییە لەسەر 
ئەوەی کە کشــاناک خۆی وەکوو کەسێک 
کە ســەختیی زۆری بە هۆی ناســنامەی 
نەتەوەیییــەوە بینیوە و زۆرجار ڕووبەڕووی 
دەردەســەری و گوشار بووە، بەاڵم باس لە 

ناسنامەی کوردبوون ناکات و ناسنامەی ژن 
بوون دەخاتە پیێشەوە.  

ئــەوە خەیــاڵ و هەڵخەڵەتاندنــە کە 
بزووتنەوەی ژنان دەستکەوتەکانی نەتەوەی 
کورد وا پێشــان بدات کــە تەنیا بە هۆی 
خەبای ژنان و ناسنامەی ژنانەوە بە دەست 
هاتــوون وەکوو ئەوەی لە ســاالنی 1999 
و 2004 لــە هەڵبژاردنــە خۆجییەکان لە 
ناوچەی )دۆغۆ بەیازیــدی ئاگری( ڕوویدا 
ســەرکەوتنی  کوبیــالی  موقەدەســە  و 

بەدەستهیێنا  
کوبیــالی بابەتێکی لە پرتووکی ڕەنگی 
وەنەوشــەیی سیاســەتی ژنانی کورددا لە 
ژێر ناوی )ســەرۆک، چیدی ناتوانین هیچ 
شــتیک بە ژنان بڵێین) نووسیوە و باس لە 
کاندیدبوون بۆ ســەرۆکی شارەوانی و ئەو 
سەرکەوتنانە دەکات لەو بەروارەی ئاماژەمان 
پێکرد بەدەســتیهێناوە،  ئەو ســەرکەوتنە 
بەوە دەبەســتێتەوە کە بە هۆی پشتگیری 
بزووتنەوەی ژنان و ناسنامەی ژنبوونییەوە 
بــووە.  دەکرێت بە ڕێژەیەکی کەم لە ژنان 
بە هۆی ناســنامەی ژنبوونەوە پشتگیریان 
لە کوبیالی کردبێــت، بەاڵم هەم بە هۆی 
)سوســیولۆژی(  کۆمەاڵیەتی  پێکهاتــەی 
دۆغۆبەیازید و هەم کاندیدبوونی کوبیالی لە 
الیەن پارتەکانی هادەپ و دەهاپ، بەڵگەی 
ئەوەیە کە ناکرێت ئەو ســەرکەوتنە تەنیا 
لە ناسنامەی ژنبووندا قەتیسبکرێت. لە بەر 
ئەوەی ئەو ڕاستییە هەیە کە لەو سەردەمە 
و ئێســتاش لە دۆغۆبەیازید پێکهاتەیەکی 
باوکســاالرانە هەیــە لــەوە گرنگتریــش 
ئەوەیەکــە هەردوو پارتی  هادەپ و دەهاپ 
لە الیەن کوردەکان بۆ گەیاندی داواکارییە 
نەتەوەییەکان دامەزراون و وەکوو دوو پارتی 

ناسیونالیستی کورد قەبووڵکراوەن. 
سارا ئاکتاش کە یەکیک لە چاالکڤانانی 
بزووتنەوەی ژنانی کوردە لە ســاڵی 2017 
بــە بنەماگرتنی ژنان ئەوەنــدە زیادەرۆیی 
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کــردووە کە دەڵێت بزووتنــەوەی ڕزگاری 
کورد کە مەبەســتی پ، ک، ک یە زیادە 
لە کۆلۆنیالیزم، فئودالیزم، عەشــیرەگەری 
و دژەدیــن بوون، گرنگی بــە ئازادی ژنان 
داوە و وەکــوو یەکەم ئامانجی خۆی داناوە.  
بە هەمان شــێوە ئاکتــاش کە جۆرئەت لە 
ڕەخنەکانــی پ. ک. ک لە ســەر بابەتی 
ڕەگەزیــی کۆمەگە وەردەگرێــت دەڵێت، 
»مێــژووی بزووتنەوەی کــورد. . مێژووی 
ئازادیخوازە کە سەر  ژنانی  دروســتکردنی 
لە نوێ ژنبوونی خۆیان پێناســە دەکەن و 

پیاوان، پیاوەتی خۆیان دەکوژن«
شۆرشگێرانی  »سەرکەوتنی  دەڵێت  ئەو 
ژنی کورد و شۆرشــی ڕۆژئاوا«دا مەترسی 
کورد  پیاوســاالری  زیهنییەتــی  لەســەر 
کۆلۆنیالیزمــی  نــەک  دروســتکردووە 

کوردستان. 
ئەم گوتانەی ئاکتاش هەموو شــتێکی 
ئاشکرا کردووە کە ناوی دیکەی بزووتنەوەی 
ڕزگاریخوازی کورد بــوووە بە ژن، واتە لە 
سەرووی بزووتنەوەی کورد بابەتیکی دیکە 
هەیە کــە ئەویش خەباتی ژنانە کە دەبێت 
شرۆڤەی بۆ هەموو بابەت و مژارێک هەبێت
بە پێی بەیاننامــە و لێدوانی ئەندامانی 
ئــەو بزووتنەوەیە، دانانی قەیووم لە ســەر 
شــارەوانییەکان و پێشــاندان و گێرانــی 
الشــەی ڕووتی کوژراوانی شەڕی  خەندق 
لە نێو شارەوکان کە ژنیشیان لە تێدا بووە 
لە لەیــەن فەرمانبەرانــی جێبەجێکردنی 
یاسا  وهەڵکوتانە سەر شوێنەکان و گرتنی 
چاالکوانــان وەکو ئەوەی لە مەراســیمی 
کۆچــی دوایــی دایکی ئایســەل توگلۆک 
ڕوویدا و هێرش کرایە ســەر مەراســیمی 
جەنازە و ناشــتنی تەرمی دایکی ئایسەل 
توگلۆک، تەنیا وەکوو دژایەتی دەســەاڵتی 
پیاوساالرانە بەرامبەر ئیرادەی ژنان پێشان 
دەدرێت، مەبەســتی ســەرەکیش ئەوەیە 
کە دەیەوێت ناســنامەی کوردبوون نادیدە 

بگرێت.  
دەتوانین بڵێین دیتنی کارەکانی دەوڵەتە 
کوردستان  کۆلۆنیالسیتەکان)داگیرکەرانی( 
و توندوتیژییەکەیــان بەرامبەر ناســنامەی 
کورد وەکــوو توندوتیژی پیاوســاالرانە  و 
بە ســەنتەرگرتنی ژن بۆ هەموو شــتێک 
لە الیــەن بزووتنەوەی ژنانــی کورد و لە 
ورانگەی ژنبوونەوە هەموو شــتێک ببینی 

وەکوو وەسواسێکی لێهاتووە.  
پێــش  بــەرەو  ئەوەنــدە  بزووتنــەوە 
ڕوویشــتووە کە خۆی لەگەڵ ڕەخنەکانی 
لە بزووتنەوەی ناسیونالیســتی و دەسەاڵت 
دژیەکییەکی گــەورەی پەیدا، کە گوایا لە 
ناســیونالیزمی ژنانە و دەســەاڵتی ژنانە لە 

)تیوری ژنانە(دا جێگیر دەکات.

ناســیۆنالیزمیپاریزەریفێمێنیست
یانفێمێنیزمیناسیۆنالیست

بە پێی قسەکانی جۆزێفین دۆنوڤان 2014، 
ئەبیگێــل ئادامز لە ســەردەمی شۆرشــی  
ئەمریکا دا، کاتێک جۆنی هاوســەری یاسا 
نوێیەکان ئامادە بۆ دامەزراندنی نەتەوەیەک 
ئامــادە دەکات دەڵێت پێویســتە دەنگێک 
و نوێنەرێکی ژنانیــش هەبێت،  دەتوانین 
بڵێیــن ئــەو جۆرئەتــەی کە لــە خۆیدا 
دۆزییــەوە بــۆ بەیانکردنی ئەم قســەیە، 
نیشــانەیەکی مۆدێرنبوونە کــە لە نەوەتە 
سەرچاوە دەگرێت، لە ڕاستیدا ئەم قسەیە 
لەســەر بنەمای تیوری ڕانجۆ سادۆ هەری 
Ranjoo Seodu Herr›in )2003( لە بارەی 
یەکســانی ئەندامانی نەتەوە کە ژنانیش لە 
خۆ دەگرێت کراوە.  لە ســەردەمی نوێدا، 
بەشداری ژنان لە پێشکەوتنی ژیان وەکوو 
پێداویســتییەکی نەتەوەیەکــی مۆدێــرن 
وەســفکراوە کە ئەمەش بووە هۆی ئەوەی 
ژنان بەرێگەی بەشــداربوون لە هەوڵەکانی 
پێگەیەکــی  )ناسیۆنالیســتی(  نەتــەوەی 
 Tanıl Bora,( بەدەســتهێنا  تایبەتیــان 



2017(, ژنــان بە بەشــداربوون لە پرۆژەی 
ناسیۆنالیســتی و ڕزگاربوون لەوەی کە لە 
نێوخۆیاندا داخراوبن، لە ژیانی کۆمەاڵیەتیدا 
 Cynthia Enloe,( پێگەیەکیــان پەیدا کرد

 .)2013
لە ڕاستیدا ناســیۆنالیزم، دروستکردنی 
زەمینــە و ناوەندێکی هاوبەشــە لە نێوان 
هاوواڵتیان)نەتــەوە(دا، کــە بتوانــن بــە 
مەبەســتی گەیشــتن بە ژیانێکی ئاسوودە 
بــە یەکســانی پێکەوە کار بکــەن. لە زۆر 
بارودۆخدا ژنان بە دەستی خۆیان زەمینەی 
هەرچەندە  دروســتکردووە،  نەتەوەبوونیان 
نوخبەی ناسیونالیســت کە بەدەســەاڵت 
دەگەیشــتن، هەندێک جــار درێژەیان بە 
سیستەمە کۆنەکەیان دەدا لە دژی ژنان  و 
ئەوانیان وەال دەنا بەاڵم ژنان بەگشــتی بە 
فیمێنیستەکانیشەوە،  پشتگیرییان لە مافی 
دەنگدان، بەشــداریکردن لــە بەڕێوەبردنی 
دەوڵــەت، کە یەکێــک لــە هۆکارەکانی 
فراوانکردنی سیاســەت بــوو، دەکرد و زۆر 
جار خەباتیان دەبووە بەشــێک لە خەباتی 
 .)Elif Ekin Akşit,2010( ناسیۆنالیستی

ئاکســوو بۆرا لە ســاڵی 2010 لەگەڵ 
ناسیۆنالیســت  ڕەخنەگرتنی  باســکردنی 
لە فێمێنیســت، ئامــاژە بــەو ڕێککەوتنە 
نەنووســراوە دەکات کە ناسیۆنالیزم لەگەڵ 
فێمێنیزم هەیەتی. لە مەقالەیەک بە ناوی 
ئیســالمی  لە جۆگرافیای  »مۆدێڕنیزەبوون 
و بزووتنەوەکانی ژنــان«دا دەڵێت کە ژنان 
لــە چوارچێــوەی نەتــەوەی مۆدێڕن کە 
لە ناوەڕاستی ســەدەی نۆزدە دەستی پێ 
کرد و ســەرجەم کۆمەڵگەکانی گرتەوە، لە  
گۆڕانــی کۆمەاڵیەتــی و ئابووریدا ڕۆڵێکی 
چاالکیــان هەبووە. بــۆرا هەروەها، پێدانی 
ئەرکــی نــوێ بە ژنــان و دابیــن کردنی 
دەرفەتی نوێی بەشداربوونیان لە کایەکاندا، 
وەکــوو خاڵێک باس دەکات کە ناکرێت لە 
ناســیۆنالیزمی نوێ جیــا بکرێتەوە. لۆیس 

ویســت لــە پێشــەکیی بەرهەمێکــدا بە 
ناوی ناســیۆنالیزمی فێمێنیستی لە ساڵی 
ناسیۆنال  بۆ فێمێنیزمێکی  بانگەواز   1997
دەکات و دەڵێــت هەروەکــوو چۆن ژنان 
لە کۆتاییی ســەدەی 19 و ســەرەتاکانی 
ســەدەی 20دا بەشــداربوون لــە خەباتی 
دژی ئیســتعمارگەری، ئەمڕۆش بە هەمان 
شــێوە یەکێک لە پێکهاتە سەرەکییەکانی 

بزووتنەوە ئێتنیکییەکان پێکدەهێنن. 
بــە ڕاســتی نەتەوەپەروەریی پۆســت 
خەباتــی  بــە  ڕەوایەتــی  کۆلۆنیالیــزم، 
کۆمەاڵیەتــی ژنــان دەدات، کــە ئەمەش 
میراتێکــی ناســیۆنالیزمە کە بەشــداریی 
ژنــان لە سیاســەت لــە واڵتانی پۆســت 
کۆلۆنیالیزمدا ئاســانترە تاوەکوو لە واڵتانی 
Ania Loom- )مێتروپۆلیتان)کەالن شەهر( 

 .)ba, 2000
 »قومــری ژایاوەردەنــە«، ئامــاژە بەوە 
دەکات کــە لــە کۆتاییی ســەدەی 19 و 
سەرەتای ســەدەی 20دا، فێمێنیستەکان 
لە ســێیەمین بزووتنەوەی ناسیۆنالیستیدا 
بە مەبەستی بەدەســتهێنانی ئازادیی ژنان 
بزووتنەوە  هەبــوو.  چاالکانەیان  ڕۆڵێکــی 
لە  نەتەوەیییــەکان ڕۆڵێکــی کاریگەریان 
کۆکردنــەوەی چاالکڤانە فێمێنیســتەکان 
بــە دەوری یەکتردا هەبــووە و دەڵێت کە 
خەباتــی ڕزگاریــی ژنان لــە چوارچێوەی 

خەباتی نەتەوەییدا بەڕێوە چووە.
بــڕوای ژایاواردەنــە، بزووتنەوەی   بە 
ژنان بە مەبەســتی سەربەخۆییی سیاسی، 
لە خەباتە نەتەوەیییەکاندا ڕۆڵیکی چاالکی 
هەبــووە و بۆ بەدەســتهێنانی ناســنامەی 
نەتەوەیی و کۆمەڵگەیەکی ســەردەمیانەی 
مۆدێڕن هەوڵیــان داوە. لەوە زیاتر خەباتی 
ئازادیخوازانــەی ژنــان، بووە بە بەشــێکی 
سەرەکی و جیا نەکراوەی خەباتی نەتەوەیی 

  .)akt. Sylvia Walby, 2015(
 لە کاتی سەرهەڵدانی شەپۆڵی دووەمی 
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فێمێنیزم لە سااڵنی 1970-80 لە زۆر کۆڕ 
و کۆبوونەوەی نێودەوڵەتیدا، شرۆڤە لەبارەی 
نەبوونــی دیالۆگ لە نێــوان ژنانی جیهانی 
یەکەم و ســیێەم کــراوە کــە یەکێکیان 
ڕزگاریــی ژنــان وەکــوو تاکــە ئامانجی 
فێمێنیــزم دادەنێت، بەاڵم الیەنی بەرانبەر 
دەڵێت تاوەکوو نەتەوەکەیان ڕزگار نەکرێت 
 Nora( .باسکردنی  ئازادیی ژنان بێ واتایە

 .)Yuval-Davis, 2007
لــە ڕێگــەی ئەزموونــی مێژوویی لە 
چەنــد واڵتی جیهــان دەتوانیــن ببینین 
کە ناســیۆنالیزم، لەبارەی بەدەســتهێنانی 
مافەکانی ژنان، ئیدیۆلۆژییەکی سیاســیی 
وا نییــە کــە نەتوانێت لەگــەڵ فێمێنیزم 
بگونجێت. دەتوانین واڵتانی وەکوو تورکیە، 
ئێران، هندســتان، فیلیپین، ئەفغانستان و 
میســر وەکوو نموونەیەک باس بکەین کە 
لە سااڵنی کۆتاییی سەدەی 19 و سەرەتای 
سەدەی 20دا،  ناســیۆنالیزم بە تەواوەتی 

چووەتە قۆناغێکی نوێوە.
ســەرجەمیان یەکســانیی ڕەگەزی و 
ئازادیی ژنیان وەکوو بەشــێک لە پڕۆژەی 
نوێکردنەوەی نەتەوەی ســەربەخۆ قەبووڵ 
کردووە. تێگەیشتنی نەتەوەیی لەو واڵتانە، 
مۆڵەتی  وهەڵبــژاردن،  دەنگــدان  مافــی 
منداڵبــوون، ڕێگــەدان بــە خزمەتەکانی 
بەخێوکردنــی منــداڵ و گرنگیــدان بــە 
خێزان بە پێــی بەها کلتورییەکانی خۆیان 
بنەمای خۆشەویستی  و هاوژینی لەســەر 
و تــاک هاوســەری و مافی قســەکردنی 
ژنانیان پاراســتووە. ناسیۆنالیســتەکان لە 
چەند واڵتێکــی ئانتی کۆلۆنیالیســت، بە 
ئاماژەیەکی ئەفسانەیی بە ڕابردووی خۆیان، 
ئیدعــای ئەوە دەکەن کە یەکســانیی ژن 
تایبەتمەندییەکانــی نەتەوەی  لــە  و پیاو 
ئەوانە. بنەمای ئەو یەکســانییەی باس کرا، 
بەو واتەیەی کە بە بڕوای یەشــیم ئارات، 
لــە ســاڵی 1999 لەگەڵ ئــەوەی دەبێتە 

هــۆی بەهێزبوونی ناســیۆنالیزم، ئەنجام و 
لە  مۆدێرنە.  ناســیۆنالیزمی  زەرورەتێکــی 
الیەکی دیکەوە بەشداریی چاالکانەی ژنان 
لە پرۆسەی ناسیۆنالیستی و سەربەخۆبوونی 
نەتەوەکەیان لەخۆیدا دەرخەری پەیوەندی 

لە نێوان فێمێنیزم و ناسیۆنالیزمدایە. 
وەکــوو نموونەیەک کــە تانیل بۆرا لە 
سالی 2017 باسی لێوە دەکات و بە بڕوای 
بەشداربوونی  عوســمانی،  فێمێنیستەکانی 
دڵخوازانــەی ژنان لە خەباتــی نەتەوەیی، 
دەرچەیەک بوو بۆ دروستکردنی هێزێک بۆ 
دەستەبەرکردنی مافی ژنان و هەمیش بووە 
هۆی ئەوەی کە لە ڕیزی ڕۆشــنبیرەکاندا 
لە نێو پرۆســەی بە نەتەوەبووندا جێگەیان 
هەبێــت.  هەروەهــا لە میســریش کە لە 
سەرەتاکانی سەدەی 19 وەکوو دەوڵەتێکی 
دەکرد،  گەشەی  ســەردەمیانە  نەتەوەییی 
مەیدان  هاتــە  فێمێنیســتی  بزووتنەوەی 
و ڕۆڵیکــی دیــار و چاالکیان لــە خەباتی 
نەتەوەییدا هەبووە. ژنانی میسر، لە شۆرشی 
ســاڵی 1919 لە دژی ئیستعماری بریتانیا 
ناسیۆنالیســتی  خەباتــی  بەرهەمــی  کە 
بووە، بــە ئازادانە لــە مەیدانەکانی قاهیرە 
میتینگیان ساز دەکرد و بیروڕای خۆیانیان 
بە ئاشــکرا دەردەبــڕی. بەشــداریی ژنان 
بە وەها شــێوەیەکی چاالکانــە لە خەباتی 
نەتەوەییــدا، لە واڵتانی وەکــوو جەزایر و 
فەلەستین لە خەباتی ئازادیخوازی و دژی 
کۆلۆنیالیــزم چووە قۆناغــی توندوتیژی و 
شەڕ، ژنان لە ســەرجەم بوارەکاندا ژیان و 
ئازادیی خۆیانیان خستە مەترسییەوە و بە 
شێوەیەکی چاالکانە بەشدارییان لە شەڕی 
خەباتی ئازادیخوازیی نەتەوەکەیاندا کردووە. 
لە کۆتاییدا ناســیۆنالیزم، وەکوو ئەوە نییە 
کە بزووتنەوەی ژنانی کورد باسی دەکات و 
دەڵێت بەهۆی شوناسی پیاوساالری، ژنانی 
وەالوە نــاوە، بە پێچەوانــەوە دەرفەتی بە 
ژنــان داوە کە بە شــێوەیەکی چاالکانە لە 



)سیاسەتی  سۆسیۆپۆلیتیک  چاالکییەکانی 
کۆمەڵگە(دا  ڕووداوەکانــی  کۆمەاڵیەتــی- 

بەشدار بن.
وەکــوو ئەوەی ئەلیف ئەکین ئاکشــت 
دەڵێت: کە چاو لە مێژووی گەشــەکردنی 
ناســیۆنالیزم و فێمێنیــزم بکەین ناتوانین 
بە ئاســانی لێکیان جیابکەینەوە، هەروەها 
ناســیۆنالیزم کە بووە ڕۆژەڤی سەدســاڵی 
دواییی جیهان، بەر لەوەی کە تەنیا وەکوو 
پرۆســەیەک ببینرێت کــە تەنیا لە پیاوان 
پێکهاتووە، زیاتر تیشــکی خستووەتە سەر 

کیشەکانی فێمێنیزم. 

ئامانجیکۆتایی
ئەو بیرۆکەیەی تێگەیشتنی تێکشکێنەر کە 
ناسیۆنالیزم وەکوو تاکە هۆکاری نایەکسانیی 
ڕەگەزی لە کۆمەڵگــەدا دادەنێت، هەر لە 
سەرەتاوە ئەو هەواڵنەی ناسیۆنالیزم نادیدە 
دەگرێت کە بە مەبەســتی ئاشکرا کردن و 
گرنگیدان بە ناسنامەی ژنان داویەتی. ئەو 
ئیدیۆلۆژییانە، ئەوە دەدەنە پاڵ ناسیۆنالیزم 
کە تیوری و هێزێکــی دژی ئازادیی ژنان 
و یەکسانیی ڕەگەزییە. ئەم ڕوانینە دەبێتە 
هۆی ئەوەی کە تێگەیشتنی ناسیۆنالیزم بە 
ناوەرۆکی ئازادیی ژنان نەبینرێت و تەنانەت 
بە خراپ پێشان بدرێت. وەکوو نموونەیەکی 
مێژوویی دەتوانین باس لە ناســیۆنالیزمی 
لیبراڵ و ناســیۆنالیزمی موحافزەکار بکەین 
کــە لە واڵتانی عــەرەب هەبوو و لە بارەی 
ئازادیی ژنان، ڕووانینی دژبەیەکیان هەبووە.
کاندیوتــی-2013،  دەنیز  قســەی  بە 
ئازادیــی ژنــان دەبێتە یەکێک لــە بنەما 
ســەرەکییەکانی خەباتی ناسیۆنالیســتیی 
لیبراڵ، بەاڵم لە بەرانبەردا ناسیۆنالیســتی 
بیــروڕا  لــە  پشــتگیری  موحافــزەکار 
ئایینییــەکان دەکات کــە ژنــان وەکــوو 
پلە دوو قەبــووڵ دەکات«. لێــرەدا ئەگەر 
ڕوانینــی ناسیۆنالیســتیی موحافزەکار لە 

بارەی یەکســانیی ڕەگەزی کــە لە بیروڕا 
و ئارگۆمێنتــی ڕێکخســتنە دینییــەکان 
سەرچاوە دەگرێت لەســەر ناسیۆنالیزم بە 
گشتی حیساب بکرێت، تووشی هەڵەیەکی 
گەورەی بەڕێوەبردن دەبین.  وەکوو ئەوەی 
لێرەدا دیارە دانانی ژنان لە پێگەی دووەم، 
ناســیۆنالیزم نییە بەڵکوو ئەو ڕیکخســتنە 
دینییانەن کە لە الیەن کۆمەڵگەوە قەبووڵ 
کراون. هەمــان حاڵەت لە بارەی مافەکانی 
ژنان کە لە ژێر گۆشاردان بۆ واڵتانی وەکوو 
پاکســتان، بەنگالدیش، ئێران، ئەفغانستان 
و لە ســااڵنی دواییدا تورکیا، ڕاستە. لەبەر 
ئەوەی لــەو ڕژێمانەش بــۆ ملکەچکردنی 
ژنان، دین بەکارهاتووە نەک ناســیۆنالیزم 

.)Loomba, 2007(
هەڵســەنگاندنی ئەوەی کە ناسیۆنالیزم 
لە دژی مافی ژنان و یەکسانیی ڕەگەزییە، 
خۆدزینەوەیەکی ئاسانە لە چارەسەرکردنی 
ئــەو بابەتە. بــۆ قەبووڵکردنــی ئەوەی کە 
ناســیۆنالیزم لــە زاتی خۆیدا یەکســانیی 
ڕەگــەزی ڕەت دەکاتــەوە، یــان دەبێ لە 
هاوکاریی نێوان ناســیۆنالیزم و فێمێنیزم 
بێ ئاگا بین یان بە مەبەســت خۆمانی لێ 
وەالبدەین. من وەکــوو خۆم لەو بڕوایەدام 

کە بژاردەی دووەم هەڵبژێردراوە. 
ســەرەکیی  ئامانجی  ئــەوەی  لەبــەر 
ســەرجەم ئــەو لێکدانەوە و شــرۆڤانەی 
کراون، لە جیاتی شــیکردنەوەی سەرجەم 
الیەنەکانــی ئەو کێشــەیە، زیاتر ڕەوایەتی 
بە بەرگریکردن لــەو بیرۆکەیە دەدات کە 
باسکرا. بەاڵم ئەگەر تەماشای بزووتنەوەی 
ژنانــی کورد )کە مــژاری ئێمەیە( بکەین، 
دەتوانیــن زۆر هــۆکار بێنــن کــە تاکوو 
گەیشــتووە بــەم قۆناغە، زۆر قــەرزداری 
بزووتنەوەی ناسیۆنالیســتیی کوردە.  لەبەر 
ئەوە پێویســت ناکات کە خەسارناســیی 
ناســیۆنالیزم بە هۆی فێمێنیزمەوە بکرێت. 
بەڵکوو دەبێت بە ڕێگەی بە سەنتەرگرتنی 
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ناســنامەی کوردبوون بێت و ناسنامەیەکی 
کوردی بە بزووتنەوەی ژنانی کورد بدرێت. 
وەکوو ئــەوەی ڕانژوو شــەئدۆ  هەرری، لە 
شــرۆڤەکانی لــە ســاڵی 2013دا دەڵێت، 
پێویســتە هەوڵ بدرێت بۆ بەدەستهێنانی 
ناسنامەی فێمێنیزمی ناسیۆنالیست. لە بەر 
ئەوەی ناســیۆنالیزم، بە قەبووڵ کردنی ژن 
وەکوو بەشیک لە ناسنامە نەتەوەیییەکەی، 
بــە ئیدیۆلۆژییەکی یەکســانخواز، ڕێگە لە 
بــەردەم ژنان دەکاتەوە کــە بتوانن داوا و 
خواستەکانیان لە ئاستێکی بەرزدا بەدەست 
بێنن. سەرەڕای ئەوەی کە وەکوو هەندێک 
کــەس دەڵێــن، ناســیۆنالیزم هەندێکجار 
بووەتــە هۆی بەرهەمهێنان و ســەرلەنوێ 
دروســتکردنی نایەکسانیی ڕەگەزی، بەاڵم 
ناکرێت بەو ڕوانینە توندەی کە بزووتنەوەی 
ژنانــی کورد هەیانە و وەکوو پیاوســاالری 
وەســفی دەکەن، بــاس لە ناســیۆنالیزم 
بکرێت. بۆ ئــەوەی کە نەکەوینە ئەم هەڵە 
جەوهەرییەوە، پێویستە واز لە تاوانبارکردنی  
ناســیۆنالیزم وەکــوو ئیدیۆلۆژییەکــی بێ 
ئەنجام و بێ کەڵک ومەترسیدار بۆفێمێنیزم 
بێنین. لە بەر ئەوەی بە باڵوکردنەوەی ئەم 
قســانە، دەبینن کە جگە لــە ڕێگریکردن 
لە بەشــداربوون ژنانی کورد لــە خەباتی 
نەتەوەییدا، هیــچ ئەنجامێکی دیکەی لێ 

ناکەوێتەوە.  
*.https://www.gazeteduvar. com.tr/fo-

rum/2019/02/07/kurt-milliyetciliginin-kurt-kadin-

hareketi-ile-imtihani

سەرچاوەکان

Aksu Bora, Hatırlananlar ve Unutulanlar: İslam

CoğrafyasındaModernleşmeveKadınHareketleri,

BiligDergisi,Sayı:53,Bahar2010,s.51-66.

Aktaş, Sara (2017), Alternatif Modelde Kadın

Özgürlüğünün Merkeziliği, içinde: «Kapitalist

ModerniteyeMeydanOkumakII«,İstanbul,Am-

araYayınları

Arat, Yeşim (1999), Türkiye›de Modernleşme

Projesi ve Kadınlar, içinde: «Türkiye›de

Modernleşme ve Ulusal Kimlik«, ed. Sibel

Bozdoğan ve Reşat Kasaba, çev. Nurettin Elhü-

seyni,İstanbul,TürkVakfıYurtYayınları.

Ayşe Gökkan, Özgür Yaşam İçin Bir Sistem

Önermesi: Demokratik Özerklik, Jineolojî Dergisi, 

Sayı:3,2016.

Bora,Tanıl (2017),Cereyanlar, İstanbul, İletişim

Yayınları.

Donovan, Josephine (2014), FeministTeori, çev.

Aksu Bora, M. A. Gevrek ve Fevziye Sayılan,

İstanbul,İletişimYayınları.

ElifEkinAkşit,HanimlaraMahsusMilliyetçilik:

FatmaAliyeVe ErkenMilliyetçi Stratejiler, Ke-

bikeçDergisi,Sayı:30,2010,s.57-74.

Enloe, Cynthia (2013), Feminizm, Milliyetçi-

lik,Militarizm, çev.Ayşe GülAltınay ve Tansel

Güney,içinde:«Vatan,Millet,Kadınlar«,der.Ayşe

GülAltınay,Istanbul,İletişimYayınları.

FadileYıldırım,KadınMücadelesi,Ulus-devletve

Demokratik Ulus, Demokratik Modernite Dergisi, 

Sayı:2,Eylül-Ekim2012,s.84-88.

Kandiyoti, Deniz (2013), Cariyeler, Bacılar,

Yurttaşlar, çev.A.Bora,F.Sayılan,Ş.Tekeli,H.

TapınçveF.Özbay,İstanbul,MetisYayınları.

Kışanak, Gültan (2018), Adım Adım Yükselen

KadınÖzgürlükMücadelesi, içinde: “Kürt Siya-

setininMorRengi«,Ankara,DipnotYayınları.

Kubilay, Mukaddes (2018), Başkan, Artık

KadınlaraBirşeyDiyemiyoruz, içinde: “Kürt Si-

yasetininMorRengi«,Ankara,DipnotYayınları.

Loomba, Ania (2000), Kolonyalizm Postkolon-

yalizm, çev. Mehmet Küçük, İstanbul, Ayrıntı

Yayınları.

https://www. gazeteduvar. com. tr/ fo-

rum/2019/02/07/ku rt-milliyetciligini n-kurt-ka-

din-ha reketi-ile-imtihani



گێڕانەوەکانی تاراوگەنشینان 
لەمەڕ ئاسیمیلە کردن و بەرخۆدان* 

بەرزووئەلیاسی
و:کەماڵحەسەنپوور



411گۆڤارێکی شیکارانەی کۆمەاڵیەتی ـ سیاسییە  ژمارە 57  ساڵی بیست و دووەم  پاییزی 2720

بــەدوای هەرەســهێنانی ئیمپراتۆریــی فرە 
ئەتنیکــی و فرەئایینی عوســمانی، کۆماری 
تورکیــە لە 1923 دامەزرا. لە دەســپێکەوە، 
دەوڵەتی تورک هەوڵی داوە بە تۆبزی کوردان 
ئاسیمیلە بکا. تورک بوون ڕێزی لێ دەگیرا و 
وەک پێناســەی سەرەکیی ئەو کۆمارە نوێیە، 
لە ڕێگای حاشــا کردن لە بوونی هاوواڵتیانی 
غەیری تــورک، کە بە درێژایــی مێژوو لەو 
جوگرافیا سیاسییەدا هەبوون، جەختی لەسەر 
دەکــرا. لە مــاوەی دەیان ســاڵدا، دەوڵەتی 
تورک و میدیای باو بە ئانقەســت پێشیان بە 
کوردان گرتووە تا بە ئامرازێکی سیاسی وەک 
شارۆمەندی ســەربەخۆ نوێنەرایەتیی خۆیان 
بکەن. بە نێودێر کردنی داواکاریی سیاســیی 
کوردان وەک نیشانەی »فیۆدالیزم«، »دڕندانە« 
و »دواکەوتووانە«، دەوڵەتی تورک هەوڵی داوە 
پێش بە کــورد بگرێ تا وەک شوناســێکی 
سیاسی-ئەتنیکی دانی پێدا بنرێ یان بتوانێ 
وەک کۆمەڵــگای دووهەمی زمانــی، دوای 
تورکان، خۆی بســەلمێنێ.]1[ دوای 1980، 
دەوڵەتی تورک و مێدیا بەردەوام ناڕەزایەتیی 
سیاسی و چەکداریی کورد بە ڕێبەریی پارتی 
وەک  کوردســتان)پەکەکە(یان  کرێکارانــی 

»تێرۆریزم« ناو بردووە.]2[ 
قەوارەیەکــی  کردنــی  دروســت  بــۆ 
هاوچەشن، دەوڵەتی تورک، جێبەجێ کردنی 
سیاســەتێکی حەشــیمەتی و ئەندازیاریــی 
نەتەوەسازی  کۆمەاڵیەتیی وەک تەکنیکێکی 
لە ناو غەیــرە تورکەکاندا دەســت پێ کرد. 
ئــەو ناوچانەی زۆرینەی دانیشــتووانی کورد 
بــوون، وەک »ناوچەی بــێ پیت«ی کۆماری 
تورکیە باســی لێوە دەکرا کە پێویســت بوو 
بە پرۆســەیەکی بە تورک کردن دەســتەمۆ 
و شارســتانییانە بکرێن. بە پەیــڕەو کردنی 
دیسکۆرســێکی کۆلۆنیالیســتی، کورد وەک 
»سوورپێســتی« ئەمریکــی ســەیر کران کە 
گریمانــە دەکرا لــە ڕوانگــەی کولتووری و 
ئابوورییەوە بۆ دنیای مودێڕن گونجاو نەبن و 

یان دەبێ وردەوردە ئاسیمیلە بکرێن یان لەناو 
بچن.]3[ بە گوێرەی ئەو بۆچوونە، ناســنامەی 
کــوردی بێنرخ کرا چونکە هێچ شــوێنێکی 
لە دنیــای مودێڕندا نەبــوو و داوای لێ کرا 
خۆی بخاتە ژێر ڕکێفی ناسنامەی گەردوونیی 
تورکی کــە نە تەنیا بانگەشــەی دەکرد کە 
پێناســەی گشــتگیری تورکیەیــە بەڵکــوو 
 ڕیشەی »سەرجەم شارستانییەت و زمانەکانی 

دنیایە«.]4[
ئەگەرچی سیاســەتی ئاســیمیلە کردنی 
تورکیە تا ڕادەیەک ســەرکەوتوو بووە، کورد 
هێشــتا هێزی ســەرەکیی یەکانگیر کردنی 
پێناســەی ســەربەخۆی تورکە و دەیهەوێ 
پرەنسیپە سیاســییەکانی هاوبەش کردن لە 
تورکیــە داڕێژێتەوە.]5[ بەکورتی، سیاســەتی 
ئاســیمیلە کردنــی زۆرە ملی، ڕاگواســتن، 
ڕووخاندنی گوندەکانی کــوردان، توندوتیژی 
و حاشــا کردن، ئاکامی سیاســەتی تورکیە 
دژی دانیشــتووانی کورد بــووە.]6[ لە ئاکامی 
هــەژاری و پێکدادانــی ســەربازی لە نێوان 
تورکیــەدا، چەنــد  دەوڵەتــی  و  پەکەکــە 
میلیۆن کــورد ماڵەکانیان بەرەو شــارەکانی 
خۆرئــاوای تورکیــە جێهێشــتووە. هەزاران 
گونــد وێران کراون و زیاتــر لە 2،5 میلیارد 
 هێکتار دارســتان لە الیەن دەوڵەتی تورکەوە 
ســووتێنراوە.]7[ ئەو گواســتنەوە زۆرەملێیە، 
هاندەرەکــەی ئابووری بووبێ یان سیاســی، 
تاراوگەنشــینانی  بووەتە هــۆی پێکهاتنــی 
خۆرئــاوای تورکیــە. تاراوگەنشــینانی کورد 
لــە شــارەکانی خۆرئــاوای تورکیــە وەک 
»داگیرکاریــی کورد« ســەیر کــراوە، کە بە 
گوێرەی ئــەو ڕوانگەیە لــە ئاخاوتنە فەرمی 
و جەماوەرییەکاندا، کــورد وەک ڕەگەزێکی 
نزمتــر]8[ و لە ڕوانگــەی کولتوورییەوە ناتەبا 
لەگەڵ ژیانی شارنشــینیی سەردەمیانە باسی 
لێوە دەکــرێ و وەک دواکەوتــوو، تاوانکار، 
خوێنڕێژ و جیاییخواز دێتە ناو ڕۆژەڤ.]9[ زۆر 
کورد ئەو وێنە نەرێنییانەیان قەبووڵ کردووە 



و کــورد بوون بە هاوتای تێنەگەیشــتوویی، 
دواکەوتوویــی و خــاوەن هۆگــری بوون بۆ 
ناســنامەی بــە ڕواڵەت ناوچەیــی دادەنێن.
]10[ ئامانجــی ئــەو ئاخاوتنــە خۆرهەاڵتییە 

دژی کوردان، دروســت کردنی سیستەمێکی 
سیاسیی هیرارشــی و چەسپاندنی بیرۆکەی 
ناسنامەی تورکی وەک ناسنامەی بااڵدەستە 
کە کــوردەکان بۆ چوونە ناو سیســتەمێکی 
پێویســتە  شارســتانییانە،  کۆمەاڵیەتیــی 
پێشــوازیی لێ بکەن. لــە کاتێکدا کە بوونی 
کوردی  ئەتنیکی-سیاســیی  ناســنامەیەکی 
لە الیــەن دەوڵەتــی تورکەوە حاشــای لێ 
دەکرێ، کپ دەکرێ و ســزا دەدرێ؛ تورکی 
ئاســایی، ددان بە کــورد وەک ئەتنیکێکی 
جیــاواز دادەنێن و ڕەوایی بە دیسکۆرســی 
جیاکەرەوانــە بــە لەبەرچاوگرتنی جیاوازییە 
ڕاستەقینە و بانگەشە بۆ کراوەکانیان دەدەن، 
ئەوە دوو دیــاردەی لەگەڵ یەک ناکۆکن. لە 
لێدوانە جەماوەرییەکانی تورکیەدا، کورد وەک 
تێکدەری ئاسایش و هەروەها وەک مڵە سەیر 
دەکرێ.]11[ دوای لێدوانە نەرێنییە مێدیایی و 
سیاســیەکان کە کورد یان وەک گیروگرفت 
پێناســە دەکەن یان هەر حاشــا لە بوونیان 
دەکەن، تاراوگە نشــینانی کورد لەو شــارە 
تورکانــە هەم وەک تورک بــە خۆگونجاندن 
و ئاســیمیلە بوون لە ناســنامەی تورکیدا لە 
شوناسی خۆیان جیا دەبنەوە، یا بە پێداگریی 
لەسەر شوناســی خۆیان وەک کورد جۆرێک 
 لــە بەرگریی دژی ئاسیمیالســیۆن نیشــان 

دەدەن.]12[ 
لە 1970 بەوالوە، لە ئاکامی ســەرکوتی 
سیاســی، توندوتیژیی و هــەژاری لە ئێران، 
عێــراق، ســووریە و تورکیە، ســەدان هەزار 
کــورد بەرەو خۆرئــاوای ئەورووپــا، بۆ مافی 
سیاســی، کولتــووری، ئابووری و ئاســایش 
کۆچیــان کــردووە. ئــەوە لــە چوارچێوەی 
سیاســەتی لیبراڵ دێموکڕاسی و گونجاندنی 
فرە کولتووریــی خۆرئــاوای ئەورووپایی، لە 

پاڵ پرۆســەی بە جیهانیی بوون و تەشــەنە 
کردنی تەکنەلۆجیــای زانیارییە کە کوردی 
سیاســەت،  تێکەاڵوی  فرە  تاراوگەنشــینی، 
ســەری هەڵداوە. بــۆ ژمارەیەکــی زۆر لەو 
کوردە کۆچبەرانەی لــە تورکیە ڕایانکردووە 
زۆرەملێــی  ناســنامەی  داوە  هەوڵیــان  و 
تورکــی لەخۆیان داماڵن و/یان شــێوەی خۆ 
پێناســەکردن بە دەوڵەتــی تورکەوە بگۆڕن، 
کۆچکــردن ئەزموونێکــی ئاڵوگــۆڕ خوڵقێن 
بووە. بــە لەبەرچاو گرتنی ئەو پێشــینەیە و 
بە گوێــرەی لێکۆڵینەوەیەکی چۆنایەتییانە و 
وتووێژ لەگەڵ 30 کۆچبەری کورد لە سوید و 
بریتانیا، لەو بەشە لە سیاسەتی گرێدراوی لە 
نێو کوردەکانی تورکیەدا، لەگەڵ شــێوەکانی 
ئاسیمیالســیۆنی  ئەزموونکراوی سیاســەتی 
تورکیــە دەکۆڵینــەوە و ئــەو ئەزموونانە لە 

چوارچێوەی تاراوگەدا مانا دەکەینەوە. 
جگــە لەوە، لەو بەشــە لە سیاســەت و 
ســنوورەکانی بەرخۆدان بۆ پێچەوانە کردنی 
و  تورکــی  ئاسیمیالســیۆنی  دیسکۆرســی 
ئەســتاندنەوەی کوردبوون لــە چوارچێوەی 

توندوتیژی لە تورکیە، دەکۆڵینەوە.

نەتەوەیی هاوشێوەییی کردنی دروست
لەڕێگایئاسیمیالسیۆنەوە

باشترین شــێوە بۆ تێگەیشــتن لە چەمکی 
مۆدێڕنیتە  چوارچێوەی  لە  ئاسیمیالســیۆن، 
و دەوڵەت-نەتەوەدایــە. لە ڕێــگای دیزاین، 
دەســتێوەردان، بەڕێوەبــەری و ئەندازیاری، 
مۆدێڕنیتە بەتەما بوو سیســتەمێک بەســەر 
ئــەو دوودڵییــە  و  بســەپێنێ  کۆمەڵــگادا 
بڕەوێنێتــەوە کــە بــە هــۆی جیاوازییــە 
ئەتنیکییەکان دروســت دەبێ.]13[ مۆدێڕنیتە 
نە تەنیا پێویســتیی دانپێدانان وەک شتێکی 
گرینگ لە ژیانی مرۆڤدا سەیر دەکا، بەڵکوو بە 
هەمان شێوە ئەو دۆخانەشی دروست کردوون 
کە لەواندا زۆر جار دانپێدانان سەرپێچیی لێ 
دەکرێ.]14[ چەمکی ئاسیمیالســیۆن، کە بە 
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واتای هاوشێوە یان وەک یەکە، یەکەمجار لە 
بایۆلۆجیدا کەڵکی لێ وەرگیرا. یەکەم جار کە 
کەڵکی لــێ وەرگیراوە دەگەڕێتەوە بۆ 1578 
و ئاسیمیالسیۆن وەک »کردەوەی گرتنە خۆ 
و یــەک گرتن کە زیندەوەر دەیکەن، هاتووە. 
بێگومان، »ئاسیمیالســیۆن« بە مانای گۆڕین 
بوو نــەوەک ئاڵوگۆڕێک کە خۆت جێبەجێی 
دەکــەی؛ ئــەوە کــردەوەی بوونەوەرێکــی 
زیندوو لە ژینگــەی خۆیدایە. ئەوە بە واتای 
»گۆڕین بۆ شــتێک وەک سروشــتی خۆی 
بوو«.  یەکەمجار لــە 1837 بوو کە چەمکی 
ئاسیمیالسیۆن گشتێندرا و بە هۆی تەشەنە 
کردنــی ناســیۆنالیزمەوە بوو بــە دراوی باو. 
باومەن شــی دەکاتــەوە کە ئــەوەی بوو بە 
هۆی سەرنجڕاکێش بوونی ئاسیمیالسیۆن بۆ 
الیەنگرانی، الســەنگیی ئاسیمیالسیۆن وەک 
نەریتێکــی کۆمەاڵیەتــی و یەکالیەنەبوونی 
تاقمــە  بۆیــە  پرۆســەکەیەتی.  ئاشــکرای 
کولتوورییە ژێردەســتەکان پێویســتییان بە 
ئاڵوگۆڕی بنەڕەتی بوو بۆ ئەوەی خۆیان بگۆڕن 
تا زۆرتر وەک شوناســی خاوەن دەســەاڵت 
بــن کە وەک پێوەر ســەیر دەکرێ. خولیای 
دەســتەبەرکردنی یەکچەشــنی کولتووری و 
زمانی لــە چوارچێــوەی دەوڵەت-نەتەوە دا 
پێویستی بە شااڵوێکی بەربەرینی کولتووری 
و هەڵنەکــەری لە بەرانبــەر جیاوازییدا بوو. 
دەوڵەت-نەتەوەی مودێڕن وەک دەسەاڵتێکی 
داڕێژەر دەور دەگێڕێ کە هاندەری وێکچوون 
و یەک چەشــنی لە ڕێگای دەسنیشانکردنی 
ڕێکوپێکی و پشێوی، جیاکردنەوەی شیاو لە 
نەشــیاو و ڕەواییدان بە شــێوەیەک لە ژیان 
وەک باشــتر لەوانی دیکەیە. بۆ دەســتەبەر 
کردنی ئــەو ئامانجە سیاســییانە، دەوڵەت-
نەتەوە پەنای بۆ سیاســەتی ئاسیمیلە کردن 
برد.]16[ ئاســیمیلە کردن بەو شێوەیە بوو بە 
ڕاگەیاندنی شەڕ دژی دوودڵی و ئەوانەی کە 
وەک »بێگانە بوون یان بە ڕێژەی پێویســت 
خۆواڵتــی نەبوون«.]17[ ئــەوە پڕۆژەیەکی بە 

نەتەوەیــی کردنی پێویســت بوو تــا ئەوانی 
شــیاو و هاوواڵتیی شایســتە لەوانی نەشیاو 
و ناهاوواڵتیــی بێ بایەخ جیــا بکاتەوە. ئەوە 
لەو چوارچێوەیەدایە کە ئەندامان/هاوواڵتیانی 
تۆخ لە ژێر دەســتەکانی دەوڵەت-نەتەوە کە 
مۆرکــی کولتووری و زمانییــان لێ درابوو و 

بەدناوکرابوون، لێک جیا کرانەوە. 
ئەو ڕوانگە سیاسییە کە ئاسیمیلە کردن، 
نوێنەرایەتیی دەکرد، تاکی خاوەن کولتووری 
جیــاواز و قوربانی بەو بیرۆکەیــە فریو دەدا 
تــا بکەوێتە داوی گومانــداری کە ئەو وەک 
دەتوانێ  لێــدراو  مــۆرک  ژێردەســتەیەکی 
بڵیتــی چوونــە ژووری »دنیایەکی پێ بدرێ 
کــە لەوێدا لە بەدناوی و ئــەوی دیکە بوون 
ڕزگاری دەبــێ«.]18[ ئەوە دەخوازێ کە تاقمە 
کــەم بایەخکــراوەکان، نیشــانەکانی جیاواز 
بوون لەخۆیــان داماڵن تا بتوانن مەرجەکانی 
دیاریکــراو لە الیــەن دەرکەوانەکانی تاقمی 
دەسەاڵتدارەوە جێبەجێ بکەن. ئەو دۆخە لە 
نێو تاقمە کــەم بایەخکراوەکاندا کە بە ئۆبژە 
کراون، بە وردی لە الیەن تاقمی دەسەاڵتدارەوە 
کە بڕیاردەری واتای هەلســوکەوتی ئەوانن، 
شــەنوکەو کراون، دەتوانــێ ببێتە هۆی دڵە 
ڕاوکــێ. کاتێــک تاقمێکی کــەم بایەخکراو 
داوای چوونە نێو تاقمی خاوەن دەســەاڵت، 
لــە ڕێگای خۆ گونجاندن لەگەڵ بایەخەکانی 
تاقمــی دەســەاڵتدار دەکا، ئەو بە شــێوەی 
یەکالکەرەوە،  »دەســەاڵتی  پلــەی  کاریگەر 
هێزێک کە دەتوانێ تاقیکەرەوە و دیاریکەری 
شێوەی هەڵسوکەوت بێ« دەبەخشێتە تاقمی 
ئاسیمیلە کردن و  دەســەاڵتدار.]19[ پڕۆژەی 
کارکردەکــەی دەکــرێ وەک پڕۆژەیەکی بە 
نەتەوەییکردن کورت بکرێتەوە کە دەیهەوێ 
کولتووری  زمانــی،  یاســایی،  یەکگرتووییی 
و ئایدیۆلۆژیکــی لــە چوارچێوەی ســنوورە 
خاکییەکانــی دەوڵەت-نەتــەوەدا، دروســت 
بکات. بۆ هەڵســوکەوت لەگــەڵ فرەالیەنیی 
کولتووری، دەوڵەت-نەتەوە زۆر جار بە شااڵوی 



کولتووری، بێســەبری، هەڵنەکەری دژی ئەو 
جیاوازییانە کە گوایە هەڕەشە لە تەواویەتیی 
نەتەوەیی و سیاســیی دەوڵەت دەکەن، واڵم 
دەداتەوە. چونکە دەوڵەتان بە نەتەوەیی کراون 
و نەتەوەکان هێنراونەتە ژێر ڕکێفی دەوڵەتان، 
ئەوە دەوڵەتە کــە مەرجەکانی هاوواڵتیبوون 
لە ڕێگای ئەمەگداریی سیاسی، جێی متمانە 
بوون و دڵسوزی بۆ یەک چەشنیی کولتووری 
دیــاری دەکا. ئەوە دەبێتە هــۆی پەیوەندی 
 لــە نێــوان هاوواڵتــی بــوون و وێکچوونی 

کولتووری.]20[
ستراتێژیی سەرەکیی تورکیە بۆ ئاسیمیلە 
کردنــی کوردان لە ڕێگای زمانــەوە بووە. بۆ 
دامەزرێنەری کۆماری تورکیە، مستەفا کەماڵ 
ئاتاتورک، کەسێک کە داوای کردبا ئەندامێکی 
نەتــەوەی تورکە، بــێ چەندوچــۆن دەبوو 
زمانی تورکی بزانێ. ئەگەرچی ناســیۆنالیزم 
و ڕەگەزپەرســتی دەکرێ بە شێوەی جیاواز، 
بە گوێرەی چوارچێوەی تایبەتی سیاســی و 
مێژوویی، فۆرمولە بکرێن، ئەوان بە هاســانی 
بۆ دروســت کردنی کۆمەڵگەیەکی سیاسیی 
دەکەن.]21[  یەکتــر  هاوکاریی  جیاکــەرەوە، 
بڕوانە چۆن یەکەم سەرۆک وەزیرانی تورکیە، 
عیسمەت ئینونو، باســی لە بیرۆکەی خۆی 
لەمەڕ پرۆسەی بە تورک کردنی ناتورکەکان 
فاکتــەری  تاکــە  »ناســیۆنالیزم  کــردووە: 
یەکگرتووییمانــە ... لــە بەرانبــەر زۆرینەی 
تورکــدا، توخمەکانــی دیکــە هیــچ جۆرە 
ئێمە دەبێ  نییــە.  دەستڕۆیشــتوویییەکیان 
دانیشتووانی واڵتەکەمان بە هەر نرخێک بێ 
بکەینە تورک و ئێمە هەر کەس دژی تورکان 

بوەستێتەوە لەناو دەبەین.«]22[ 
ئاکامی ئەو ڕوانینە ئەوە بووە کە کەسێکی 
کورد کە دواتر بەهۆی ڕێکارەکانی تواندنەوەی 
زۆرەملــی بووەتە تــورک، لــە چوارچێوەی 
ســنوورەکانی دەوڵەتی تورکیــە و ئەوپەڕی 
سنووری نەتەوەیی و تاراوگەدا، بووەتە خاوەنی 
خۆیەتییەکی بریندار. تاراوگە هەم شوێنێکە و 

هەم جێگایەکی کۆمەاڵیەتییە کە کوردەکان 
لەوێ تێگەیشــتنی خۆیان لەبــارەی واتای 
ئاسیمیالسیۆن، بۆ ئەوان وەک کورد لە تورکیە، 
دادەڕێژن و ژیانی ئێستای ئەوان لە تاراوگە چ 
واتایەکی هەیە و چۆن دەتوانن هەڵسوکەوت 
بکــەن و دژی دەســەاڵتی ئاسیمیالســیۆن 
لە ســەر خۆیەتیــی خۆیان بوەســتنەوە. بە 
پێچەوانــەی تاراوگەنشــینانی پەیوەندیــدار 
بــە دەوڵەتی تورکیەوە کە زۆر جار لەســەر 
دەســەاڵتی تورکی و پلەی بااڵدەستی زمان 
و ناســنامەی تورکی پێداگرن، تاراوگەنشینە 
بێ دەوڵەتەکانی کــورد پەیتا پەیتا ئالنگاری 
بۆ دەوڵەتی تورکیە دروست دەکەن و هەوڵ 
دەدەن میرایەتــی تورک بەراوەژوو بکەنەوە و 
سیستەمە هیرارشییەکەی کە حاشا لە مافی 
غەیرە تورکان بۆ بوون بە شارۆمەندی ڕەوای 

کۆمەڵگا دەکا، بگۆڕن. 
لــە خــوارەوە، مــن باســی گێڕانەوەی 
ئەو کەســانە دەکەم کــە وتووێژیان لەگەڵدا 
کراوە تا نیشــان بدەم چۆن ئاسیمیالسیۆن، 
کەســایەتیی کوردانی لە سەردەمی مناڵی و 
گەورەســاڵیدا دروست کردووە و ئەوان چۆن 
وەک تاراوگەنشینانی کورد لە سوید و بریتانیا 
واڵمی ئاســەوارە شێلگیر و خوو پێگرتوەکانی 
سیاسەتی ئاسیمیلە کردنی تورکیان داوەتەوە.

داماڵینی مرۆڤایەتی لە و کردن یاساغ
ناسنامەیکورد

 ستراتێژیی سەرەکیی دەوڵەتی تورک لەسەر 
شــەڕی کولتووری، شانبەشــانی توندتیژیی 
ســەربازی دامەزراوە تا ژیاننامەی کوردان لە 
تورکیە بسڕنەوە. کورد هەم نەریتی ئاسیمیلە 
کردنیان پەســەند کردووە و هەم بە توندی 
دژی ئــەو بەرەنگارییــان کــردووە، کــە بە 
شێوەی جۆراجۆر کاریگەریی لەسەر دروست 
بوونی ناســنامەی کوردی هەبــووە. ئەوە بەو 
مانایەیــە کە ژیان بــۆ کوردێک لە دەوڵەت-
نەتــەوەی تورکیــەدا دژوار بووە و هێشــتا 
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دژوارە و هێندێک جار گەلێک مەترســیدارە. 
ئاســیمیلەبوونی کورد لە ناسنامەی تورکیدا 
ســەفەرێکی ســاکار نەبووە چونکە ئەوە بە 
 گوێــرەی ڕێــکاری زۆرەملــی و توندوتیژانە 
بووە.]23[ لەو کاتــەوە دەوڵەت بڕیار دەدا کێ 
بکــەری ئاســیمیلە کردنە و کێ ئاســیمیلە 
دەکــرێ، هیرارشــییەک لــە نێــو ئەندامە 
جیاوازەکانــی دەوڵەت-نەتەوەکەدا دروســت 
بووە.]24[ مەمۆ، کە پێش کۆچکردن بۆ سوید 
مامۆســتا بــوو، باســی دژوارییەکانی کورد 
بــوون لــە تورکیەی کرد و باســی ڕووداو و 
ئەزموونەکانــی لــە دەوڵــەت و توندوتیژیی 
جەماوەریی دژی کوردانی کرد. ئەو جەختی 
لەسەر ئەوە کردەوە کە چۆن تورک بوون بە 

مانای یاساغ بوونی ناسنامەی کوردی بووە:
لە نیشــتمانی من کوردستان، من بێگانە 
بووم. لە نیشــتمانی خۆم، ناوی من قەدەغە 
بوو، زمانی من قەدەغە بوو، ئااڵی من قەدەغە 
بــوو، ناولێنــان لە نیشــتمان و مناڵەکانمان 
قەدەغە بــوو، ئێمە خەڵکێکــی قەدەغەکراو 
بووین )مەمــۆ، پیاوێکی تەمەن 50 ســاڵ، 

سوید(.
بەســەرهاتی ســەرەوە لەگەڵ شێکاریی 
باومەن یەک دەگرێتەوە کە ئاسیمیالســیۆن 
بــە مانــای شــەڕ دژی ناســنامە و زمانی 
ئەو کەســانەیە کە وەک هەڕەشــە بۆ ســەر 
کۆمەڵــگای نەتەوەیی و وێكچوونی نەتەوەیی 
سەیر دەکرێن.]25[ پێویســت بە ئاماژەیە کە 
کــورد و تاقمە غەیــرە تورکەکانی دیکە لەو 
ناوچانــە بێگانــە نەبوون بەڵکــوو لە ڕێگای 
نواندنــە ڕەخنەگرەکانی تــورک کە هەوڵی 
دەدا لە ئاســتی ناوچەییدا کولتوور، ئایین و 
خەڵکی غەیرە تورک بسڕێتەوە، غەوارە کران. 
لەیال گێڕایەوە کە باوکی لە کوردســتانەوە بۆ 
بورســا کۆچی کرد و باسی شێوەی هەڕەشە 
لێکرانی لە الیــەن بنەماڵەیەکی تورکی کرد 

کە جیرانی تازەیان بوو:
لە حەفتــاکان کاتێک باوکم لە بورســا 

دەژیــا، بــە تورکێکی گوت کە ئــەو کوردە. 
تورکەکە پێی گوت: »کورد تورکان دەخۆن؟« 
ئــەوان لەوە دەترســان کــە بنەماڵەی ئێمە 
کاتێک ئەوان خەوتوون، سەریان ببڕن. ئێمە 
ماوەی 3 ســاڵ جیرانیان بوویــن و کاتێک 
لەوێ ڕۆیشــتین، ئەو گەلێک دڵگران بوو و 
لە بۆچوونی پێشــووی لەمەڕ کوردان گەلێک 
پەژیوان بوو. ئەو گوتی مێشکی شۆردرابۆوە و 
فێر کرابوو کە کوردان وەک مرۆڤ سەیر نەکا 

)لەیال، ژنێکی تەمەن 53 ساڵ، بریتانیا(.
ئەو بەسەرهاتە ئاشکرای دەکا چۆن یەک 
شــێوە دیتن و مۆرک لێدان، ڕوانگەی زاڵی 
تورکان بەرانبەر بە کوردان، نە تەنیا لە ڕابردوودا 
بەڵکوو لە ســەردەمی ئێستادا دروست دەکا، 
کە کورد وەک ئارێشەی ئەمنییەتی بە هۆی 
خستنە مەترسیی مانەوەی دەوڵەتی تورک و 
دیسکۆرسی هاوشێوەی ئەتنیکییەکەی سەیر 
دەکا. جگە لەوە، ئــەو ئەزموونە دووالیەنەی 
ســەرەوە هەم هێزی یەک شێوە دیتن و لە 
مرۆڤایەتی داماڵینــی کوردان و هەروەها ئەو 
ئاڵوگــۆڕە ئافرێنەرە و ئەرێنییە لە پەیوەندیی 
نێوان ئەندامی تاقمی دەســەاڵتداری تورک 
و کوردە بە کەمینە کراوەکان، ئاشــکرا دەکا. 
لە چوارچێوەیەکی هاوشێوەدا، ئەوین، کە لە 
لوبنــان لە دایک بووە بەاڵم لە ئەزمیر گەورە 
بووە، باسی ئەزموونی ئەوی دیکە بوون، وەک 

کورد، لەو شارەی کرد:
لە بیرمە بڤە بوو لــە قوتابخانە بڵێی من 
کــوردم یان بە کوردی قســە بکەی چونکە 
تورکی یاسا بوو. لە قوتابخانە هەموو دەیانزانی 
کە من کوردم. لە کاتی وانەیەکی ژیمناستیک 
بوو کە مامۆستایەک پرسیاری لێ کردم مانای 
نێوەکــەم چییە. ئەو گوتی ئــەو نێوە ناتوانێ 
تورکــی بێ و مــن گوتم نێوەکــە کوردییە. 
ئەو وشــەی کوردیی پێخــۆش نەبوو. هەموو 
لە وانەی ژیمناســتیک نمرەی  قوتابییەکان 
باشیان وەرگرت جگە لە من. گاڵتەجاڕییەکە 
ئــەوە بوو کە لە پۆلی خۆمدا، من لە وەرزش 



لێهاتووتریــن بووم. جارێکیان جیرانێکمان لە 
ئەزمیر پێــی گوتین: »هیوادارم زەرگەتەیەک 
بە زمانتانەوەدا تا هەرگیز نەتوانن وشەیەکی 
کــوردی بڵێن.« )ئەویــن، ژنێکی تەمەن 39 

ساڵ، سوید(.
ئەوە بەو مانایەیە کە زۆر جار هااڵواردنی 
بە دامەزراوەیی کــراو هاوکاریی هەاڵواردنی 
جەمــاوەری و ڕۆژانــە لە دژی ناســنامەی 
کوردیــی کردووە. بــە هۆی ئەو بــەرەوڕوو 
بوونەوە بــە دامەزراوەییکــراوە و ڕۆژانەیە و 
ئەو ئەزموونانە کە ئەوین لە سەرەوە ئاماژەی 
پێ کردن، کــورد ناچار کران کــورد بوونی 
خۆیان بە کەم بگرن تا ببنە کەســێک، یان 
شێوەیەک لە تێگەیشتنی ئاسایی لە ڕوانگەی 
تاقمی دەســەاڵتداری تورک وەدەست بێنن. 
لە چوارچێوەی دروســت کردنی ناســنامە و 
ژێردەستە کردنی پاشکۆلۆنیال، ڕاداکریشنان 
پێداگــرە کە بۆ ناســنامەکان گرینگە کە لە 
الیــەن خۆیانــەوە و هــەر وەها لــە الیەن 
ئەوانی دیکــەوە ڕەوایییان پێ بــدرێ. دەنا 
»ئەوان ناچارن لە نێو بەســەرهاتەکانی کەم 
بایــەخ بوونیاندا، بە بێ پەیوەندیی پلەوپایەی 
ســەربەخۆی خۆیان بەرانبەر بــە پلەوپایەی 
سەربەخۆی ناسنامەکانی دیکە، بتوێنەوە«.]26[ 
ئەو بەسەرهاتانەی بەکەمگرتنە، کاتێک وتووێژ 
لەگەڵــدا کــراوەکان باســی ئەزموونەکانیان 
و بیرەوەرییــەکان لەبارەی ناســنامە حاشــا 
لێکراوەکەیــان لە چوارچێوەی سیســتەمی 
یاســاییی تورکیە دەکەن، زۆرتر هەستی پێ 
دەکرێ، وەک چۆن بەشــی داهاتوو نیشانی 

دەدا. 

سروشتیکردنیملکەچییەتییکوردو
بااڵدەستییتورک

کاتێک لە بارەی گەورە بوون لە تورکیە وەک 
مناڵێکی کورد پرســیار کرا، ئارمان ئاماژەی 
بەوە کرد کە پێداگری لە ســەر ناســنامەی 
کوردی وەک ئەوە بوو کە خۆت لە بەندیخانە 

هاوێی و لە بەرانبەر هاوواڵتیی تورکیە بووندا، 
ســەرهەڵدان بکەی. ئەوە هۆی ملکەچ بوونی 
ژمارەیەکی زۆر لە کوردان بۆ دەوڵەتی تورک 
بوو تا بتوانــن بژیوی خۆیــان دابین بکەن. 
جگە لەوە، ئەو شــیی کردەوە کە پێداگریی 
لە ســەر کوردبوونی خۆت بە مانای »خائین« 
بوون بوو کە یان دەبــوو تورکیە جێ بهێڵی 
یان دەست لە سامانەکانی کۆمەڵگا لە تورکیە 
بشــۆری. ئەوە ئاشــکرای دەکا چۆن ملکەچ 
بوون بۆ سیاسەتی ئاسیمیلە کردن بەشێکی 
دەگەڕاوە بۆ هــۆی پراگماتیکی. بەاڵم، ئەوە 
تەنیا بەشێک لە مەسەلەکەیە چونکە مۆرک 
لێدانی کولتووری و ژێردەستە کردن بەردی 
بناغەی دروست کردنی ناسنامەی ژێردەستە 
کراوی کــوردی بوون. هێزی دەوڵەت کەڵک 
لە دامــەزراوە کۆمەاڵیەتییە جیــاوازەکان بۆ 
دروســت کردنــی تاقمێک بە »ســەپاندنی 
پرەنســیپی هاوبەشــی تێڕوانین و دابڕان بە 
سەریدا و بەو شــێوەیە تێڕوانینێکی تاقانەی 
ناســنامەکەی و تێڕوانینێکــی دەقاودەق لە 
یەکیەتی«، وەر دەگرێ.]27[ بە دروســتکردنی 
ئەو تێڕوانینە دەقاودەقە لە یەکیەتی، دەوڵەتی 
تورکیە توانی ناســنامەی کوردی ڕاگوێزێ و 
لەخۆی بێگانەی بــکا. بۆ بوون بە هاوواڵتیی 
تورکیە، کورد داوایان لێ کرا بیسەلمێنن کە 
ژیاننامە کوردییەکانی خۆیان سڕیوەتەوە و لە 
ژیانی فەرمــی و ڕۆژانەی خۆیاندا بێکەڵکیان 
کردووە. ئارام بەسەرهاتێک لە بارەی هەوڵی 
باوکی بۆ بەتورک بوون و تێکۆشــانی ناوبراو 
بۆ گەیشــتن بە پلەی »هاوواڵتییەکی خاوەن 
شارســتانییەت« دەگێڕیتەوە، ئەزموونێک کە 

بیرهێنەرەوەی دۆخی کۆلۆنیال بوونە:
ئێمە دووکانێکمــان هەبوو کە من وەک 
بەرگــدروو تێیدا کارم دەکرد و لە بنکەیەکی 
پۆلیس نزیک بوو. ژمارەیەک لە مشتەرییەکانم 
ئەفسەری پۆلیس بوون. کاتێک ئەو ئەفسەرە 
پۆلیسانە دەهاتنە دووکانەکەمان، باوکم داوای 
لێ دەکردین بە کوردی قسە نەکەین بەڵکوو 
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تەنیــا بە تورکــی بدوێین. ئەو لــە ئاخاوتن 
بە کوردی شــەرمی دەکرد و دەیهەویســت 
لە الی ئەفســەرە پۆلیســەکان خۆی وەک 
تورک و پێشــکەوتوو نیشــان بدا. بە تورکی 
ئاخاوتن وەک شارســتانی بوون سەیر دەکرا. 
تۆ ئەو هەڵوێســتەت لە ناو الوان و هەر وەها 
بەســااڵچووانی کوردیشــدا دەدیــت )ئارام، 

پیاوێکی تەمەن 48 ساڵ، سوید(.
ئەوە ئاشــکرای دەکا کە لــە کاتێکدا کە 
ناســنامەی کــوردی یــان زمان نیشــانەی 
دواکەوتوویــی بوون، تورک بــوون هاوواتای 
شارســتانییەت و پێشــکەوتوویی بوو. ئەوە 
هەســتێکی نزمتــر بوونــی کۆمەاڵیەتیی لە 
مێشــکدا دەچەســپاند کــە دەوڵەتی تورک 
بڕیــاردەری بوو. ئەوە پرســی ئەزموونی تاکە 
کەســی نییە، بەڵکوو مانای بەرباڵوتری هەیە 
کە بۆ چەند جیل تەشــەنە دەکا. حەســەن، 
کە کوردێکی عەلەوییە، بە ژانەوە ژێردەســتە 
بوونــی خۆی بە هۆی ئەتنیک و پێشــینەی 

ئایینیی خۆی دێتەوە یاد:
 کاتێــک تەمەنم 5 ســاڵ بــوو چوومە 
قوتابخانــە. تــۆ وەک مناڵێک بیر لەو شــتە 
ناکەیــەوە تا دەچی بــۆ قوتابخانە کە هەموو 
شــتێک بە تورکییە. کاتێک ئێمە بە کوردی 
لێیان  مامۆســتاکانمان  دەکــرد،  قســەمان 
دەدایــن. ئەوە لــە حەفتاکانــی زایینی بوو. 
مەبەستم ئەوەیە کە تۆ دەچی بۆ قوتابخانە و 
مامۆستا شتێکت بە زمانێک لێ دەپرسێ کە 
تۆ لێی تێ ناگەی و پاشان تێت دەسرەوێنن 
چونکــە تۆ لە تورکــی یان لە پرســیارەکە 
تێناگەی. وردە وردە، تورکییەکەی تۆ باشــتر 
دەبێ و تۆ زمانــە کوردییەکەی خۆتت لەبیر 
دەچێتەوە. ئەوە گەلێک بەژانە کە تۆ کوردی 
و ناتوانی بە زمانی خۆت قســە بکەی. زمانی 
تورکی لە هەموو شــوێنێک بوو، لە شــەقام، 
لــە وێژە، ڕادیۆ و تەلەفزیــۆن. زۆر کەس لە 
گونــدی من دەڵێن تورکن چونکە حاشــا لە 
ناســنامەی کوردیی خۆیان دەکەن. دەوڵەتی 

تورک هەر ئێستا کارێکی وەهای کردووە کە 
ئەو خەڵکە ناسنامەی کوردیی خۆیان لەکیس 
بدەن. کوردەکان خەریکە شەرم لە ناسنامەی 
کوردیی خۆیان بکەن و پێیان وایە ناسنامەی 
تورکی باشــترە. لە بیرمە کاتێک ئێمە مناڵ 
بووین و کەســێک تورکییەکی باشتری قسە 
دەکرد، ئەو وەک کەســێکی باشــتر ســەیر 
دەکرا. ئێمە کاتێک بە باشــی تورکیمان قسە 
نەکردبا، بەردەوام لە الیەن مامۆستاکانمانەوە 
لێمان دەدرا. کاتێک تەمەنم 10 ســاڵ بوو و 
گواســتمانەوە بۆ ئیستەمبوڵ، شەرمم دەکرد 
کە بە باشــی تورکی قســە ناکــەم چونکە 
ســەرجەم هەڤاڵەکانم تورک بوون و لەسەر 
شێوەی ئەدا کردنی وشــەکان گاڵتەیان پێ 
دەکــردم. بــەاڵم فێر بــووم تورکییەکی بێ 
خەوش قســە بکەم. سیســتەمی فێرکردنی 
تورکیە زەختت بۆ دێنێ تاکوو تا ئەو جێیەی 
دەکرێ ببی بــە تورک بۆ ئەوەی گونجاو بی 

)حەسەن، پیاوێکی تەمەن 53، بریتانیا(.
 ئەزموونەکانی حەسەن ئاشکرای دەکەن 
ئاســیمیلە کردن چــۆن بەڕیــوە دەچێ و 
چۆن ناســنامەی تورکی بە هۆی هەژەمۆنی 
پشــتگیریکراو لە الیەن دەوڵەتــەوە، غەیرە 
تورکەکان ســزا دەدا و مێشــک و جەستەی 
غەیرە تورکەکان داگیر دەکا. حەسەن هەوڵ 
دەدا چوارچێوەیەک شــی بکاتــەوە تا تێبگا 
چۆن ناســنامەی تورکی لــە کۆمەڵگایەکی 
بەرباڵوتر وەک ناســنامەی خاوەن دەسەاڵت 
کە دامەزراوەکان دروســت دەکا، جیاوازییان 
هەڵدەســەنگێنێ و هیرارشی دروست دەکا، 
هەژمۆنی وەدەست دێنێ و هەروەها خۆیەتیی 
تاکی کــورد دادەڕێژێ و داگیــری دەکا. لە 
چوارچێوەی پرۆســە چــڕ و زۆرەملێیەکانی 
بە تورک کردنی ناســنامە و شــوێنە غەیرە 
تورکەکان، کورد پێویســتیان بوو »خەبات بۆ 
جێکردنــەوە لە دنیایەک بکەن، کە بۆ ئەوانی 

دیکە دروست کراوە«.]28[ 
لێهاتوویــی و زانیــاری لە ســەر زمانی 



گەیشــتن  بەڵگەنامەی  دەســەاڵت،  خاوەن 
بــە ئیمتیازی جۆراجــۆر و ددان پێدانان لە 
سەر حیســابی ئەو تاکە کۆلۆنیکراوانەی کە 
نەیانتوانیوە بگۆڕدرێن و پێمل بوونی خۆیان، 
لە ڕێگای فێربوون و بوونە نوێنگەی کولتوور 
و زمانی شوناســی خاوەن دەسەاڵت، نیشان 
بدەن، بە تاکە کۆلۆنیکراوەکان دەبەخشــێ.
]29[ بــە گوێــرەی بۆردیــۆ، دەوڵەتان کەڵک 

لە پەروەردە و فێرکردن بۆ دروســت کردن، 
ڕەواییدان و ســەپاندنی زمان بۆ وێکچوونی 
 نەتەوەیی، هۆشــیاری و پێکهاتەی دەروونی 
نیشــان  چوارچێوەیەک  ئارام  وەردەگرن.]30[ 
دەدا کە چۆن لەوێــدا هێزی هێمای تورک 
بوون، لە ڕێــگای پــەروەردە و فێرکردنەوە، 

کاریگەریی دەکاتە سەر کوردان:
لــە قوتابخانــە، ئێمــە هەمــوو ڕۆژێک 
ســووکایەتیمان پــێ دەکــرا. ســووکایەتی 
کردنەکە شــتێکی ئاســایی بوو چونکە ئێمە 
منااڵنی کورد دەبوو ڕامانگەیاندبا کە تورکین 
و ئامادەین گیانی خۆمان بۆ نەتەوە و دەوڵەتی 
تورک بەخت بکەین. وەک کورد، تۆ هەست 
دەکــەی کە لە الیەن دەوڵەتــی تورکەوە بە 
شێوەی دەروونی القە کراوی. ئەوە شێوەیەکی 
لە ڕادەبەدەری ســووکایەتی بوو. ئەگەر تۆ لە 
زمانــی تورکیدا بە شــێوەیەکی باش لێهاتوو 
نەبووبای، تووشی هەڵســوکەوتی نەرێنی لە 
الیەن مامۆستاوە دەبووی، هەروەها بەرەوڕووی 
نزمیــش  نمــرەی  وەرگرتنــی  مەترســیی 
دەبوویەوە. ئەگەر نەتتوانیبا مەبەســتی خۆت 
بە تورکییەکی باش دەربڕی، تووشی سزدان 
دەبــووی، کە زۆر مناڵی کــورد نەیاندەتوانی 
چونکە دایک و باوکی ئــەوان تورکییان زۆر 
باش نەدەزانی. مامۆستاکان لە کورد و تورک 
پێکهاتبوون. ڕێژەیەکی زۆر کەم مامۆســتای 
کورد هەبوون کە ئاگاداری ناسنامەی کوردیی 
خۆیان بوون. زۆر مامۆستای کورد بەرانبەر بە 
قوتابیانی کورد بە زەبر و زەنگتر بوون، چونکە 
ئەوان دەیانهەویست بیسەلمێنن کە بە نەتەوە 

و دەوڵەتی تورک وەفــادارن )ئارام، پیاوێکی 
تەمەن 48 ساڵ، سوید(.

لە ســەرەوە ئارام لە زمانێکی ســێکس 
لێــدراو بۆ شــیکردنەوەی کارتێکەریی زمان 
و ناســنامەی تورکــی لــە ســەر هۆش و 
جەســتەی مناڵی کورد و ئەو ســووکایەتییە 
کە ئــەوان هەموو ڕۆژێک تووشــی دەبوون، 
کەڵک وەردەگرێ. لە لێکدانەوەی نووســەری 
پاشــکۆلۆنیال ئێدوارد گلیسانت، بریتۆن شێ 
دەکاتەوە کە زمــان دەتوانێ وەک ئامرازێک 
بۆ فەرمانڕەوایی و کونترۆڵ کردن کەڵکی لێ 
وەرگیرێت. لە کاتێکــدا کە تاکی کۆلۆنیکراو 
لەوانەیــە زمان بکاتە ئامرازێکی سیاســی بۆ 
خەبات و ســەکۆیەکی سیاسی بۆ ورووژاندن 
دژی داگیرکــەر، ئەوەش ڕاســتە کە ئێلیتی 
خوێنــدەواری نێــو تاقمــی داگیرکــراو، بە 
هۆی هەســتی نزمتر بوون، کەڵک لە زمانی 
داگیرکەر وەک پێوانەیەک بۆ بەرز بوونەوەی 
پلەی کۆمەاڵیەتــی و جووڵە و هەروەها زاڵ 
 بوون بەســەر ژێردەســتەبوونی داگیرکەردا 
وەرگــرێ.]31[ بــۆ مامۆســتای کــورد لــە 
گێڕانەوەکانی ئارامدا، یەکێک لە ڕێکارەکانی 
دانپێدانــان لە الیەن مامۆســتا تورکەکانەوە 
ئەوە بووە کە وەک سوپەر تورک خۆی وەک 
پارێزەری لێهاتوویی لە زمانی تورکی دا نیشان 
بدا. ئەوە ئەو دۆخەیە کە شی دەکاتەوە چۆن 
تاقمی دەسەاڵتدار پلەی »دەسەاڵتی بڕیادەر، 
هێزێک کە مافی تاقیکردنەوە و دەستنیشان 

کردنی لێهاتوویییە« دەستەبەر دەکا.]32[ 
ئارام ئامــاژەی بەوە کرد کە ســەرەڕای 
هەوڵــی ئــەو مامۆســتا کوردانــە، ئــەوان 
نەیاندەتوانــی ناســنامەی کوردیی خۆیان لە 
کاتــی ئاخاوتن بە زمانی تورکی بشــارنەوە، 
چونکە بە شێوەی ئاخاوتنەکەیان ڕا دیار بوو 
کە کوردن. دوودڵی باڵ بەسەر دروست بوونی 
ناسنامەی کوردیدا دەکێشێ. ئەگەر ئەوان بە 
گوێرەی تێڕوانینی سیاســیی پێشکەش کراو 
بۆ ئاســیمیلە بــوون، بیانگوتبا تورکن، تا لەو 
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ڕێگایەوە بڵیتی نەتەوەیی بۆ ناسنامەی خاوەن 
ئیمتیازی تورکی وەرگرن، بە هۆی شــێوەی 
ئاخاوتــن و ئەو جیاوازییانــە کە کورد بوونی 
ئەوانی ئاشــکرا دەکرد، نەیاندەتوانی ڕەوایی 
وەرگــرن و ببنە ئەندامــی تۆخی کۆمەڵگای 
تورکی. جگە لــەوە، ئەگەر ئەوان پێداگرییان 
لەســەر جیاوازییەکانیــان کردبــا و داوای 
مافەکانیان، دانپێدانانی فەرمی و قەبووڵکرانی 
ناســنامە کــوردی و زمانەکەیانیان لە ژیانی 
ڕۆژانــە و دامەزراوەییدا کردبا، ئەوە بە مانای 
جیا کردنەوەی زیاتر، تووش بوونی هەر جۆرە 

توندوتیژییەک و بەند کرانیان بوو.
ئــەو کەســانەی لەســەرەوە وتووێژیان 
لەگەڵدا کراوە باســی تاکی کوردیان کردووە 
کە کەوتوونەتە ژێر کرداری ئاســیمیلەکردن 
کە پێناســە کردنی خۆیان و ئەوانی دیکە بە 
تونــدی کەوتووەتە ژێر کاریگەریی ئەوەوە. بۆ 
پــەرە گرتن، جوواڵنــەوە کوردییەکان کە لە 
کاتی جیاجیادا دژی دەوڵەتی تورک سەریان 
هەڵــداوە، نەیانتوانیوە خۆیان لە دەســەاڵتی 
زمانی تورکــی ڕزگار بکەن، تەنانەت کاتێک 
کە مودێلێکی سیاسی بۆ ڕزگاریی کوردانیان 
داڕشــتووە. ئارام، کە لە  هەشتاکانی زایینیدا 
ئەندامی حیزبی ئااڵی ڕزگاری بووە، باســی 
پێچەوانەیــی و قوواڵییی ئاســیمیلە کردنی 

تورکی کرد:
تەنانــەت حیزبــە سیاســییەکەمان کە 
شۆڕشــگێڕ بوو و دەیهەویست کوردستانێکی 
ئازاد و سەربەخۆ دروســت بکا، پەیوەندی و 
دیالۆگەکانی بە زمانی تورکی باڵو دەکردەوە. 
ژمارەیەکی زۆر لــە هەڤااڵنمان نەیاندەتوانی 
بە کوردی قســە بکەن یــان کوردییەکەیان 
گەلێــک ســنووردار بــوو و نەیاندەتوانی بە 
شــێوەی گونجاو مەبەســتی خۆیان دەربڕن. 
ئێمە بە زمانی تورکی سیاسەتمان دەنووسی، 
دەخوێندەوە و شــرۆڤە دەکــرد. ئێمە تا ئەو 
جێیەی بمانتوانیبا بە تورکی قسەمان دەکرد. 
زمانــی تورکــی ڕۆچووبووە ناو شــادەماری 

تیغــەرەی پشــتمان و مێشــکمان بە چڕی 
لە الیــەن دەوڵەتی تورکەوە شــۆردرابووەوە. 
هێندێک جار لــە نێو حیزبەکەماندا، یەکێک 
پێشــنیاری دەکرد بە کوردی بدوێین، بەاڵم 
ئەو کەســە دەســتبەجێ مۆرکی شۆڤینی و 
نەتەوەپەرســتبوونی لێ دەدرا. ئەوە زۆر دژی 
یەکە، چونکە تۆ بۆ کوردســتانێکی سەربەخۆ 
دەجەنگی و ویســتی قسە کردن بە کوردیت 
نییە. کاتێــک خەڵکەکەت بە تورکی قســە 
دەکــەن، بۆ پێویســتیت بە کوردســتانێکی 
ســەربەخۆیە؟ )ئارام، پیاوێکــی تەمەن 48 

ساڵ، سوید(.
لــە پەیوەنــدی لەگــەڵ نایەکســانیی 
کولتووریدا، قسە کردن بە زمانێکی سەرکوت 
کــراو وەک زمانــی کوردی بە شوناســێکی 
تێکدەرانە دەلکێندرێ کە لە بەناو هاوپشتیی 
نێــوان شــارۆمەندە جیاوازەکان کــە زمانی 
دەکا.  ســەرپێچی  داوە،  بەڵێنــی  تورکــی 
ڕوانگەیەکی وەها ڕۆمانتیک لە زمانی تورکی 
وەک سروشــتی و ئامرازێکــی پەیوەندی لە 
توندوتیژیی  فرەزمانییــدا،  چوارچێوەیەکــی 
مێژوویــی و هەنووکەیــی دەشــارێتەوە کە 
بناخەی دروستکردنی نەتەوەی تورکی لەسەر 
دامــەزراوە. لە چوارچێوەیەکی هاوشــێوەدا، 
هاڤیــن، کە دایک و باوکی لە شــاری قونیە 
لە دایک بوون، باســی بنەماڵەیەکی کوردی 
کرد کە پتر لە سەت ساڵ لەوەپێش بۆ ئەوێ 
کۆچیان کردووە تا کۆمەڵگای جیاوازی کوردی 
لــەوێ دامەزرێنن و هەڵوێســتی کولتووریی 
جیاوازیــان لە پەیوەندی لەگەڵ ناســنامەی 
تورکی کە سیاســەت وەک پێوەر و جێگای 
پەسەند بڕیاری بۆ داوە، هەبێت. هاڤین باسی 
گوندێکی کوردیی دیکەی نزیک هەمان شاری 
کرد کە بە پێچەوانەی گوندی ئەوان، هەوڵی 
دابوو شوناسی تورک بوون بە ئاماژە بە گوندی 
هاڤین وەک »جووتیاری دواکەوتوو« پەسەند 
بکەن. لە کاتێکدا کە دانیشــتووانی هەردوو 
گوندەکە خزمــی یەکتر بوون، هەڵوێســتی 



ئەوان لە پەیوەندی لەگەڵ شوناسی کوردیدا 
جیاوازە، چونکــە ئەندامانی گوندەکەی دیکە 
تەنیــا بــە تورکی قســە دەکــەن و هەوڵ 
دەدەن بە دروســت کردنی کەشوهەوایەکی 
تورکی لە ماڵەکانیاندا خۆیان پێشــکەوتووتر 
بنوێنن. هاڤین، کە هەڵوێســتێکی سیاسیی 
بەهێزی دژی دەوڵەتی تورکیە گرتووە، باسی 
سەردانەکەی بۆ شــاری ئامێد)دیاربەکر(، کە 
زۆرینەی دانیشتووانی کوردن و پرسی زمان 
بۆ حیزبی الیەنگری کوردان حیزبی ئاشــتی 
و دێموکراســی )بەدەپە( کە ئێستا نەماوە و 
حیزبی دێموکراسیی گەل )هەدەپە( جێگای 

گرتووەتەوە، دەکا:
کاتێــک لە ئامێد بووم، وەگ گاڵتە پێیان 
گوتــم، »ئەگەر دەخوازی فێــری تورکی بی، 
دەبــێ بچی بۆ الی بەدەپــە«. ئەوە جۆکێک 
بــوو کە لە ئامێد لە نێــو ئەندامانی بەدەپەدا 
لەســەر زاران بوو. ئەوان کەڵکیان لە تەوس 
وەردەگــرت تا دەســەاڵتی زمانــی تورکی، 
تەنانەت لە نێو حیزبێکی کوردیدا باس بکەن 

)هاڤین، ژنێکی تەمەن 27 ساڵ، سوید(.
ئەوە دەمانگەیێنێتە پرســی ســەرکوتی 
ڕەگەزیــی خوو پــێ گرتوو، کە لــە تیۆریدا 
دەوری ڕوانگەیەکــی گونجــاو دەگێــڕێ بۆ 
تێگەیشــتن لــە کاریگەرییــە دەروونــی و 
ماددییەکانــی خووگرتن بــە الوازیی کورد 
و بەهێزیــی تورک. خووگرتــن بە بەهێزیی 
تورک لە ناو کورداندا یارمەتی بە بااڵدەستیی 
ماددی، دەروونــی و کولتووریی و زێدەمافی 
تاکی تورک دەکا.]33[ دەبێ دووپات بکرێتەوە 
کە بە جەخت کردن لەســەر خووپێگرتوویی 
بە بەهێزیی تورک، ئامانجی من ئەوە نییە کە 
کوردان تاوانبار بکەم، کە قوربانیی سەرەکیی 
پێکهاتەکانی نایەکسانیی ئەتنیکین کە سوود 
بە ناســنامەی تورکی دەگەیەنن. پایک شی 
دەکاتەوە کە سیســتەمی سەرکوت خۆی بە 
ناچار کردن و چەوساندنەوەی شاراوە لەگەڵ 
ڕازیکردنی تاقمی ســەرکوتکراو پشتڕاســت 

دەکاتەوە. بــە گوێرەی بیرۆکەی گرامشــی 
لەمــەڕ هەژمۆنی، ناســنامەی تورکی پلەی 
ئێســتای خۆی نە تەنیا بە توندوتیژی بەڵکوو 
بە کۆنتڕۆڵی چۆنیەتیی دروستکردنی ڕاستی 
و ئەم شــێوەیە لە ئایدۆلۆجیــا و زانیاری کە 
لــە بارەی بە نەتەوەبــوون بەرهەمی هێناوە، 
دەستەبەر کردووە. زانیاری و ناسنامەی تاقمی 
دەسەاڵتدار زۆر جار بە کۆمەڵگادا دەخولێتەوە 
و ژیانی ڕۆژانە، ژیانی دامەزراوەیی، ڕێکارەکانی 
ڕێکخســتن و بیرۆکراتــی دادەڕێژێ.]34[ ئەو 
گشــتگیر کردنی ناســنامەی تورکییە خۆی 
وەک ڕەنگدانەوەی بەرژەوەندییەکانی ئەتنیکە 
ژێرچەپۆک کراوەکان و تاقمە ئایینییەکان لە 
تورکیە دەنوێنێ. لەو ساتەوە کوردەکان خۆیان 
لەگەڵ تاقمی دەســەاڵتدار، دامەزراوەکانی و 
وێژەی هەژمۆنیکی نەتەوەییی ئەو، پێناســە 
دەکەن، ئــەوان دەچنە نێــو ڕێککەوتنێکی 
ســەرکوتکەری بە دامەزراوییکراو کە ئەوان 
ژێر دەستە دەهێڵێتەوە و بەردەوامیی ملکەچ 
بوونــی ئەوان دەپارێزێ. ئــەوە لە پەیوەندی 
لەگــەڵ ئاســیمیلە کردن لــە چوارچێوەی 
دەوڵەت-نەتــەوەدا دەبێتە هــۆی بەرخۆدان، 
بەاڵم لە چوارچێوەکانی تاراوگەشدا دەرفەتی 
نــوێ بۆ کوردانــی تاراوگە دەڕەخســێنێ تا 
بیرۆکەی ناســنامەی تورک کە بە ڕواڵەت لە 
کۆمەڵگایەکی فرەچەشن بەاڵم لێک دابڕاودا، 

هێزی یەکخەرەوەیە، داڕێژنەوە و بیگۆڕن. 

بەرخۆدانی دەرفەتەکانی و سنوورەکان
تاراوگە

لە تورکیە، بە گوێرەی ڕێچکەی زاڵی سیاسیی 
دەوڵەتی تورک، کورد بەردەوام دەکەونە ژێر 
توندوتیژیی سیاسی و شێواندنی ڕاستییەکان 
کە خەباتی سیاسیی کوردان تا ئاستی پرسی 
»تێــرۆر« دادەبەزێنێ. هەر وەک لەســەرەوە 
باسم کردووە، خوو گرتن بە سەرکوت لە ناو 
کورداندا هۆی ســەرەکیی پاراستنی چنگی 
دەوڵەتــی تورک لــە قوڕگی دانیشــتووانی 
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کــورد وەک ژێردەســتە و خوارووتر لەوانی 
دیکە بوونە. بەاڵم، ئــەوە بەو مانایە نییە کە 
بڵێین کورد، بێخوست ملکەچی سیستەمێکی 
زانیاریی  دەبــێ.  ســەرکوتکەر  کۆمەاڵیەتی 
ئەزموونی ئاشکرای دەکەن کە ڕەگەز، ئایین 
و پەروەردە و فێــر کردن دەوری گرینگ لە 
قەبووڵکردن و داڕشــتنی ئەزمــوون، ڕوانگە 
و گێڕانــەوەی جیــاواز لەبــارەی چۆنیەتیی 
ئافراندنــی کورد بوون، بە پێمــل بوون یان 
بەرێوە بردنــی بەرخۆدان و هاوکاریی لەگەڵ 

دەسەاڵت، دەگێڕێ. 
پایک جەخت دەکاتەوە کە یەکانگیرییەکی 
تیۆریک لەمەڕ بەرخــۆدان هەیە کە زۆرجار 
ئەو زانایانە کە بــەدوای ڕزگار کردنی تاقمی 
ژێردەستەوەن، لەبەر چاوی دەگرن. ئەگەرچی 
ئەو قەبووڵ دەکا کە نیشاندانی تاقمێک تەنیا 
وەک بێدەســەاڵت و قوربانی کێشەخوڵقێنە، 
پێگەی ئەو ناتوانێ ببێتە هۆی ئەوە کە ئێمە 
بۆ تیشک خستنەسەر ناکاریگەریی دەسەاڵت 
و خۆڕاگریی تاقمە ژێردەســتەکان، لە هەموو 
شوێنێک بەرخۆدان ببینین. تاک و تاقمەکان 
زۆر جار چەند شــێوە ســتراتێژی لەبەرچاو 
دەگرن وەک هاوکاری، ئاسانکاری و خزمەت 
کــردن و بەرهەمهێنانەوەی دەســەاڵت.]35[ 
بۆ وێنە ئەگەر ئێمــە لەمەڕ پلە و بەرباڵویی 
بەرخۆدانی کورد دژی دەســەاڵتداریی تورک 
زێدەڕۆیی بکەین، مەترســیی ئەوە هەیە کە 
پێکهاتــەی ســەرکوتکەری دەوڵەتی تورک 
بنکۆڵ بکەین کە زۆر جــار بناخەی خودی 
دەسەاڵت سنووردار دەکا. ئەوە بۆیە نییە کە 
بڵێین کــورد توانای بەرخۆدانیــان نییە یان 
ناتوانن جوابی ئەو پەیوەندییە ناهاوسەنگانەی 

دەسەاڵت بدەنەوە کە ئەزموونی دەکەن.
وەک لــە ژێرەوە دەر دەکــەوێ، دۆخی 
گەلێک جیاواز هەن کــە لەوێدا تاکی کورد 
دەتوانــێ هەڵبژێرێ دژی ئاســیمیلە کردنی 
تورک هاوکاریی بکا یــان بەرخۆدان بکا. لە 
چوارچێــوەی بــاوی سیاســی و کولتووریی 

ئیسالمی سوننی وەک ئاڵقەی یەکگرتووییی 
نەتەوەی تورک، حەسەن باسی بەسەرهاتێک 
لە بارەی ستراتێژییەکانی کوردانی عەلەوی بۆ 
پەسەند کران وەک موسڵمانی سوننیی »باش« 

ی کرد:
ئەگەر عەلەوی بی، پێویســت ناکا بچی 
بۆ مزگــەوت. ئەگــەر نەچی بــۆ مزگەوت، 
خەڵــک گومانــی ئــەوەت لێ دەکــەن کە 
تــۆ عەلەویــت، کەوابوو هێندێــک عەلەوی 
ســەردانی مزگەوت دەکەن، تەنیا بۆ ئەوەی 
خۆیان لــە هــەاڵواردن بپارێــزن. لە کاتی 
ڕەمــەزان، بنەماڵە عەلەوییــەکان درەنگانی 
شــەو هەڵدەســتن و چــراکان هەڵدەکەن 
تەنیا بۆ ئــەوەی کە خەڵک پێیــان وابێ بۆ 
نزا کــردن و بەڕۆژوو بوون هەســتاونەوە. تۆ 
خــۆت و خەڵکی دەوروبــەرت فریو دەدەی. 
سیســتەمی تورکیە هەرگیــز پارێزگاریی لە 
مافە شــارۆمەندییەکانی عەلەوییەکان نەکرد 
چونکە هەرگیز عەلەوییەکانی وەک تاقمێکی 
ئایینی بە فەرمی نەناســی. بەشــێکی زۆر لە 
عەلەوییەکان پێیان وابوو کۆماری تورکیە لە 
ئیمپراتۆریی عوسمانی بۆیان باشتر بێ، بەاڵم 
کۆماری تورکیە لە ساڵەکانی 1930خراپترین 
کارەســاتی بەسەر عەلەوییان هێنا )حەسەن، 

پیاوێکی تەمەن 53 ساڵ، بریتانیا(.  
عەلەوییەکان سەر بە کۆمەڵگای موسڵمانی 
شیعە و مەزنترین کەمینەی ئایینیی تورکیەن. 
ئەگەرچــی عەلەوییەکان بە شــیعە دادەنێن 
تایبەتی خۆیان  ئــەوان لێکدانــەوەی  بەاڵم 
لەسەر ئیســالمی شــیعە هەیە کە نە تەنیا 
لە الیەن موسڵمانانی ســوننییەوە بەڵکوو لە 
الیەن کۆمەڵگاکانی دیکەی شیعەشەوە ڕەت 
دەکرێتەوە. ئەزموونی حەســەن، لە سەرەوە، 
پەیوەندیی نزیکی نێوان ئیســالمی ســوننی 
و تورک بوون لە دروســتکردنی هیرارشــیی 

ئایینی و گرێدراویی ئەتنیکی نیشان دەدا.
ئەزموونی ئەوەی دیکە بوون و هەاڵواردن 
کە حەسەن جەختی لەسەر کردەوە، النەش 



کــە وتووێــژی لەگەڵدا کراوە هەســتی پێ 
کــردووە و تەریکخراوەیی و قەبووڵ نەکرانی 
بنەماڵە عەلەوییەکەی خۆی )خەڵکی ماالتیە( 
لــە کاتی ژیان لــە ئەســتەمبولی ئەزموون 
کــردووە. بنەماڵــەی النــە لــە الی جیرانە 
موســڵمانە تورکەکانیان ئاشــکرایان کرد کە 
عەلــەوی و کــوردن، بنەماڵەیەکی عەلەویی 
تورکیش کــە لە هەمان خانوو دا دەژیان، لە 
ترسی هەاڵواردن و تەریکخستن، نەیانوێرابوو 
ناسنامەی ئایینیی خۆیان ئاشکرا بکەن. النە 
ئامــاژەی بەوە کرد کــە دایکی لە تورکیە لە 
ڕوانگەی سیاســییەوە گەلێک هۆشیار بوو و 
نەیدەویست پلەی ئەوی دیکەبوون کە بەسەر 
کوردە عەلەوییەکاندا ســەپا بوو، قەبووڵ بکا. 
ئەو وریایییە سیاســییە النەشی گرتووەتەوە 
کــە ڕەخنە لەو کوردە عەلەوییانە دەگرێ کە 
الیەنگری لە ئایدیۆلۆجیای کەمالیســتی، کە 
بە پێناسە و بە کردەوە دژی کوردە، دەکەن:

مــن زۆر لە هێندێــک خەڵکی عەلەوی 
شەرم دەکەم چونکە ئەوان هێشتا بڕوایان بە 
ئایدیۆلۆجیای کەمالیستی هەیە و زۆر لەوان 
دەنگ بە جەهەپــە )حیزبی گەلی کۆماری( 
دەدەن. لە بیریان چۆتەوە کێ کۆکوژییەکانی 
دژی عەلەوییــان بەڕێــوە برد؟ مــن لێیان 
تێناگــەم و هەرگیز تێناگــەم چۆن عەلەوی 
دەتوانن دەنگ بــەو حیزبە بدەن. ئەوان بڕوا 
بــە بکوژەکانیــان دەکەن و ســووکایەتی بە 
منی عەلەوی دەکەن. مــن لەو بارەیەوە ئەو 
دەمەقاڵەیەم لە گەڵ هەڤاڵە عەلەوییەکانم و 
خزمە دوورەکانم لە تورکیە هەیە. بەشێک لە 
عەلەوییەکان لە موسڵمانی سوننی ترسناکترن 
چونکە ئەوان دەتوانن لە هەموو کەسی دیکە 
کەمالیســتتر بن. بۆ دەنگ بە بەدەپە ]ئێستا 
هەدەپەیــە[ نادەی کە ســێکوالرە و گەلێک 
الیەنگری ژنانە )النە، ژنێکی تەمەن 32 ساڵ، 

بریتانیا(.
ئەوە ئاشــکرای دەکا کە چۆن ئەندامانی 
هەمان بازنەی هەڵبژاردن لە بەرانبەر کۆماری 

دەگرن، ســەرەڕای  هەڵوێســت  تورکیــەدا 
ئەزموون کردنی ئازار چێشــتنی هاوبەش بە 
هۆی ناســنامەی ئەتنیکی و ئایینییەوە. هەر 
چۆنێک بێ، ئــەوە ئاشکراشــی دەکا کە لە 
کاتێکدا کە النە، ئیسالمیسم و ناسیۆنالیزمی 
تورکی وەک هەڕەشــە دژی کوردی عەلەوی 
و ژنــان دەبینــێ، زۆر کــوردی عەلەوی بۆ 
دورســت کردنی بەربەست و بەرخۆدان دژی 
ئیســالمیزم، دەنــگ بە جەهەپــە دەدەن و 
ناســنامەی کوردی ئەگەر بە تەواوی ڕەتیش 
نەکەنــەوە، کەمڕەنگی دەکەن. بەاڵم، لە هەر 
دوو دۆخدا، ئەوان هەڵوێستی سیاسیی خۆیان 
وەک بەرخۆدان دژی ئایدیۆلۆجیای سیاسی و 
ئایینی کە هەڕەشەی مان و نەمان لە عەلەوی 
و کوردان دەکەن، دەبینــن. کاریگەرییەکی 
ئەو ڕێبازە جیاوازە سیاســییانە  گریمانەییی 
لێکدابــڕان و الوازتر بوونی هاوپشــتی لە ناو 
کوردانــی عەلەوییــە. لە کاتی قســە کردن 
لەگــەڵ النــەدا، ئــەو گوتــی جوواڵنەوەی 
سیاسیی پەکەکە ماڵێکی پێ داوە کە دەوری 
بنکەیەکی بەرخــۆدان، بۆ بیــر کردنەوە لە 
ناسنامەی خۆی و جێگای ئەو لە دنیادا وەک 
ژن و وەک کوردێکــی عەلــەوی، دەگێڕێ. 
النە ڕەخنەی توند لــەو کوردانە دەگرێ کە 
ئاسانکاری بۆ ئاسایی بوونی ناسنامەی تورکی 
دەگێڕن و ناســنامەی کوردی وەک هەڕەشە 
و شــتێکی خراپ دەنوێنن. لە خوارەوە، ئێمە 
دوو نموونــە لە بارەی ڕوانگەی ئەو لە بارەی 
ترسناک بوونی ئاسیمیلە کردن بۆ کوردستان 

وهەروەها بۆ تاراوگە نشینان باس دەکەین:
مــن خۆم لــە چــوون بۆ بەشــێک لە 
چێشــتخانەکانی باکووری لەنــدەن دەبوێرم 
چونکە ئەوان کوردن و بە چێشتخانەکان یان 
خواردنەکان دەڵێن تورکی. من پێیانم گوتووە 
ئەو تورکییە وەال نێن و بنووســن چێشتخانە 
یان خواردنــی مەدیتەرانەیی. چونکە ناکرێ 
هەمــوو خواردنەکان تورکی بــن. هێندێک 
لــەوان دەبێ کوردی بن یــان کاریگەرییان 
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لە خواردنی کوردی وەرگرتبێ. من هەســت 
دەکــەم کوردســتانیم و کاتێــک دەچم بۆ 
ئەوێنــدەرێ، لە هەموو کات زیاتر هەســت 
بە کورد بوون دەکەم. ســاڵی ڕابردوو لەگەڵ 
هەڤاڵێکم لە دیاربەکــر بووم. من ئەوینداری 
دیاربەکرم و هەســت دەکەم هی ئەو شارەم. 
ئێمە دەگەڕاین و ســەردانی ئەو شوێنانەمان 
دەکرد کــە دیتبوومانن. ئێمــە لە بینایەکی 
گەلێک مێژوویی بە ناوی »حەســەن پاشــا 
هانی« الماندا کە ئێســتا لەبەر خواردنەکەی 
و مێژوویــی بوونــی بــە ناوبانگــە. کاتێک 
لــەوێ بوویــن، چاومان گێــڕا و گوتمان لە 
کوردســتانین، وا نییە؟ ئەو کوتی وایە. بەاڵم، 
من گوتــم خەڵک بە تورکی قســە دەکەن. 
ئێمە وەرســووڕاین و چاومان بە ئااڵی تورک 
کەوت. ئێمە گوتمان ئێرە تەنیا لە دڵی ئێمەدا 
کوردستانە و ئەگەر بمانهەوێ بیگۆڕین، دەبێ 
بــە خێرایی بیگۆڕین. دەنا ئــەو داگیرکارییە 
کۆتاییــی پێ نایە. ئەوە شــتێک نییە کە بە 
کوردی  جوواڵنەوەی  بگۆڕدرێ.  چەقەنەیەک 
)پەکەکە( ســەرکەوتووە. ئێســتا لە تورکیە، 
کــورد دەتوانێ بڵێ کــوردە. خەڵک دەتوانێ 
داوای مافــی خوێندن بە زمانــی خۆی بکا. 
خەڵک دەتوانێ گوێ لە مۆســیقای کوردی 
ڕابگــرێ. ئــەوە ڕەنگدانــەوەی جوواڵنەوەی 
کوردە. بە شــەوێک دەستەبەر نەبوو. گەلێک 
خەڵک گیانی خۆیان بەخت کرد، ماڵەکانیان 
و مناڵەکانیــان لەبۆ خەباتی کوردان لەکیس 
دان )النە، ژنێکی تەمەن 32 ساڵ، بریتانیا(. 
لە گێڕانەوەی النە لە سەرەوە، تورک بوون 
لە ڕێگای زمان، خواردن و شــوێنانەوە پەل 
داوێتە نێو مێشکی کوردان. النە یەکەم کەس 
لەوانەی وتووێژیــان لەگەڵدا کرا نەبوو کە بە 
شێوەی نەرێنی دژی ئەو کوردانە هەڵوێستیان 
گرت کە نێوی تورکی لە چێشــتخانەکانیان 
دەنێن. دوو هۆی مەزن بۆ هەڵبژاردنی نێوی 
تورکی لە الیەن ئەوانــەوە هەیە. یەکەم هۆ، 
ناســنامەی  ســەرکەوتووییی  بە  پەیوەندیی 

تورکییــەوە هەیە کە خۆی دەرخا و ڕەواییی 
سیاســی وەک ناســنامەی دەســەاڵتداریی 
دەوڵەت-نەتەوە، واتە تورکیە، دەستەبەر بکا. 
هۆی دووهەم بــۆ هەڵبژاردنی ئەو نێو لێنانە 
دەگەڕێتەوە بۆ ترسی خاوەن چێشتخانەکان 
کە مشتەریی تورک، عەڕەب و فارس لەوانەیە 
لە چوون بۆ ئەوێ لەبەر بوونی »نێوی سیاسی« 
خــۆ ببوێرن. بە واتایەکــی دیکە، لە کاتێکدا 
ناوی سەر بە نەتەوە بااڵدەستەکان گریمانەی 
ئەوەیان لێ دەکرێ کە دروستکەری یەکیەتی 
و یەکگرتووییی کۆمەاڵیەتی بن، ناوی کوردی 
مەترســیی ئەوەی هەیە کە لە الیەن تاراوگە 
نشینانی تورک و تا ڕادەیەکی کەمتر عێراقی 
و ئێرانییــەوە، وەک »دابڕێنەر«، »ناوچەیی« و 
»جیاییخواز« سەیر بکرێن. ئەو ستراتێژییەی 
ناولێنانــە لە الیەن خاوەنانــی کوردەوە هەر 
وەها دەگەڕێتەوە بۆ پراگماتیســمی ئابووری، 
هەڵوێســتێک کــە بــە توندی لــە الیەن 
بەشــێک لە وتووێژ لەگەڵ کراوەکانەوە وەک 
»بیانوویەکی خراپ« لــە الیەن »ئەو کوردانە 
کــە ناســنامەی خۆیــان بۆ پــارەی تورک 
دەفرۆشن« ڕەت کرایەوە. ناولێنانی دووکانێک 
یان شوێنێک بە هەمان شــێوە، ڕاگەیاندنی 
داواکارییەکــی گشــتییە. هەڵبژاردنی ناوی 
تورکــی بۆ دووکانان زۆرتر لــە نێو کوردانی 
تورکیەدا بــاوە تا بۆ وێنە کوردانی عێراق کە 
خاوەنی ناوچەیەکی نیمچە ســەربەخۆن کە 
لەوێ ناسنامەی کورد سزا نادرێ، بەڵکوو بە 
ئاشکرا پشــتگیریی لێ دەکرێ و کەڵکی لێ 
وەردەگیرێت. ئەوە نموونەیەکی باش لە بارەی 
کاریگەرییە نێونەتەوەییەکانی ئاسیمیلە کردن 
لەسەر ئەو خەڵکەیە کە ناسنامەی کولتووری 

و زمانییان وەک هەڕەشە سەیر کراوە. 
بۆ النە، پەکەکە ئەو جوواڵنەوە سیاسییەیە 
کــە هاوڕاییی لە نێو تاکی کورددا دروســت 
کــردووە کە بووەتە ئالنگاری بۆ دەســەاڵتی 
ناسنامەی تورک و کەسایەتییەکی«خۆڕاگری« 
لە ناو کورداندا دروســت کردووە. ئەگەرچی 



هاڤین جەخت لەســەر گرینگیی پەکەکە و 
هەدەپە بۆ ناسنامەی کوردی دەکاتەوە، تێناگا 
بۆ زاڵ بوون بەســەر زمانــی کوردیدا لە ناو 
خەڵکێــک کە خۆیان بە کــورد دەزانی و بۆ 
کوردستان خەباتیان دەکرد هێندە الواز بوو:

من ئەندامی پەکەکە یان بەدەپە )ئێســتا 
هەدەپە( نیم، بەاڵم من ڕەخنەم لە سیاسەتی 
زمانیــی ئەوان هەیە. مــن زۆر جار چاوم بە 
خەڵکی ئەوتۆ دەکەوێ کە الیەنگری پەکەکە 
و بەدەپەن، بەاڵم بە کوردییەکی باش قســە 
ناکــەن. من دەڵێم تەنانــەت ئەگەر بچی بۆ 
چیا، شەڕ بکەی و بۆ دۆزی کورد شەهید بی، 
من لە تۆ کوردتــرم چونکە تا ئەو کاتەی بە 
کوردی قســە دەکەم، جیاوازیی خۆم لەگەڵ 
ناسنامەی تورکی کە هەوڵی داوە ]زمانی من[ 
لە نێو بەرێ، دەپارێزم. دەزانم ئەو قسانە ڕەق 
و زۆر ورووژێنــەرن. مــن بۆیە ئەوە ناڵێم کە 
ڕێزم بۆ شەهیدان نەبێ. ئەگەر شتێک هەبێ 
کە باوەڕم پێی هەبێ، ئــەوە زمانی کوردیی 
ئێمەیە. من پێم سەیرە کاتێک سیاسەتوانانی 
کورد لە پارلمانی تورکیە الیەنگەری لە پرسی 
کــورد دەکەن، بەاڵم زۆر بــە کەمی کوردی 
دەزانن یا هەر هیــچ کوردییەک نازانن. من 
هێنــدە بە هــۆی ئەو خەڵکەوە هەســت بە 
شــەرمەزاری دەکەم. ئەوان دەبوو دەســت 
بکەن بە فێر بوونی کوردی، ئەوسا داواکانیان 
ڕەواتر دەبێ. کاتێک تۆ ناتهەوێ فێری زمانی 
کــوردی بی، قەبووڵت کــردووە کە تورکی و 
کورد نی، ئەگەرچی تۆ بۆ دۆزی کورد خەبات 
دەکــەی )هاڤین، ژنێکی تەمەن 27 ســاڵ، 

سوید(.
هاڤین بە بەڵگە هێنانەوە، هیرارشــییەک 
لە نێــوان شــێوە جیاوازەکانــی خەبات کە 
کوردان هەڵیانبژاردووە دروست دەکا. جێگای 
سەرســوڕمان نییە کە هاڤین زمانی کوردی 
وەک مەزنتریــن گۆڕەپانــی خەبات بە هۆی 
ئەوە کە ئامانجی سەرەکیی دەوڵەتی تورکیە 
بووە، هەڵدەبژێــرێ. ئــەوەی لەوانەیە دژی 

هەڵوێســتی هاڤین بێ، ئەو ڕاســتییەیە کە 
سەرەڕای زاڵ نەبوون بەسەر زمانی کوردیدا، 
ئەو بەناو کوردانە دەســبەرداری گرێدراویی 
خۆیان بە ناســنامەی کــوردەوە نەبوون کە 
هێشــتا لە ژیانــی دامەزراوەیــی و ڕۆژانەدا 
نایاسایییە و سزای بۆ دیاری کراوە. جگە لەوە، 
لە کاتێکدا کە گەلێک لە وتووێژلەگەڵکراوان 
باســی هەستی شــەرمەزار بوونیان لە مناڵی 
و گەورەســاڵیدا، بــە هــۆی نەزانینی زمانی 
تورکیــەوە کردووە، هاڤین باســی بێمەیلیی 
خۆی بەرانبەر ئەو کوردانە کرد کە بە کوردی 
نادوێن. ئەوە ئاراستەی پێچەوانەی ئەو پێناسە 
کوردییەیە بە شــێوەیەک کە بااڵدەســتیی 
تورک قەبووڵ ناکا و لەو کوردانە خۆش نابێ 
کە لە ژیانی ڕۆژانەیانــدا بە تورکی دەدوێن. 
ئەگەرچی هاڤین ڕاســتەوخۆ پەکەکە تاوانبار 
دەکا کە پشــتگیری لە گرینگیدان بە زمانی 
کــوردی ناکا، جێگای ئاماژەیە کە ئەوە زۆرتر 
بە هۆی چاالکیی تاراوگە نشــینان و کردارە 
نێونەتەوەییەکانــی الیەنگرانی پەکەکەوە بوو 
کە یەکەم کاناڵی ساتەالیتی )مەد-تیڤی( لە 
1995 دەســتی بە وەشــان کرد. مەد تیڤی 
دواتر بــە هــۆی هەوڵەکانی بۆ بەشــداری 
پێکردنی الیەنــە جۆراجۆرەکانی کورد بوون 
لە ڕوانگەی کولتوور، موســیقا، مێژوو، زمان 
و زاراوەکان، وەک وێســتگەی تەلەفزیۆنــی 

نەتەوەیی سەیر دەکرا. 
لــە کاتێکــدا کــە تاراوگە شــوێنێکی 
مەترســیدارە بۆ ئەو الیەنانەی کە خەبات بۆ 
مافــە کولتوورییــەکان و مانەوەیان لە واڵتی 
بنەچەکەیــان دەکــەن، ژمارەیەکــی زۆر لە 
کوردانی تاراوگە پاراســتنی زمانی کوردی لە 
تاراوگە وەک ســەرکەوتنێک دژی دەوڵەتانی 
ســەرکوتکەر لە خۆرهەاڵتی نێوەڕاست سەیر 
دەکــەن. ئــەو بیرۆکەیە الیەنگــری گەلێک 
زۆری لــە نێو تاراوگــە نشــینانی کورد لە 
تایبەتــی ئەکتــەری کۆمێدیی  بە  ســوید، 
سەرپێیی ســویدی-کورد، ئۆز نووژەن، هەیە 
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کــە دەڵێ کورد بۆیە لە تورکیــە ڕایاننەکرد 
کە بێنە ســوید و ببننە ســویدی، بەڵکوو بۆ 
ئەوە بتوانن درێژە بە کــورد بوون بدەن ئەو 
کارەیان کرد. بــەاڵم ئەوە دەتوانێ، لە الیەن 
هێزە نەتەوەپەرســتەکانەوە لە ســوید وەک 
گومانداریــی کورد بــۆ خۆگونجانــدن یان 
ئاسیمیلە بوون لە نێو کۆمەڵگای سوید سەیر 
بکــرێ و هەوڵ بــۆ پەڕاوێزبوونی کولتووری 
بدەن. ســەرەڕای جیاوازیی بەرچاو لە نێوان 
تورکیە و واڵتێکــی لیبراڵ دێموکڕاتی وەک 
ســوید و بریتانیا، کورد وەک تاقمێک کە لە 
ڕوانگــەی کولتوورییەوە هەڕەشــە لێکراون، 
بەرەوڕووی زەختی ئاسیمیلە بوون لە واڵتانی 
بنەچەکەی خۆیان و لە چوارچێوەی تاراوگەدا 
دەبنەوە. لەگەڵ ئەوەشدا، کۆچکردن دەتوانێ 
هێزێکــی وەرســووڕێنەر لــە چوارچێــوەی 
لیبەراڵ دێموکراسییاندا بێ کە شێوەیەک لە 
گۆڕەپان بۆ دانپێدانانی کولتووری بۆ کەمینە 
ئەتنیکییەکان دەســتەبەر دەکا. بڕوانە چۆن 
شــڤان باسی ئەو وەرســووڕانە بە دوای کۆچ 
بۆ ســوید و ئەو چاوپێکەوتنــە بەرهەمدارانە 
لەگەڵ کوردی پارچەکانی دیکەی کوردستان 

کە بە کوردی دەدوێن دەکا:
پارێزەرەێکی تــورک کە بۆ ڕیکخراوێکی 
مافەکانــی مــرۆڤ کاری دەکرد، ســەردانی 
ســویدی کرد و ئێمە لەوێ بووین تا بزانین 
چۆن باســی دۆخی کوردان لــە تورکیە لە 
نەوەدەکانــی زایینیدا دەکا. کوردێکی زۆر لە 
بەشە جیاجیاکانی کوردســتان لەوێ بوون. 
من چەند پرسیارم نووسین کە دەمهەویست 
ئاراســتەی ئەو پارێــزەرە تورکەیــان بکەم. 
نزیکەی 100 کــەس گوێگری وتاری ناوبراو 
بــوون. ئەو بــە تورکــی قســەی دەکرد و 
وەرگێری تورک و کورد لەوێ بوون. کوردی 
باشــووری کوردســتان )عێــراق(، ڕۆژئاوای 
کوردستان )سووریە( و ڕۆژهەاڵتی کوردستان 
)ئێران( پرســیارەکانیان بە کوردی دەکرد و 
وەرگێڕەکان پرسیارەکانیان دەکردەوە تورکی. 

من پرســیارەکانم بە تورکی نووســیبوون و 
شــەرمم دەکرد کە وەک کورد پرسیارەکانم 
بە تورکی دەکەم. پرســیارم لە خۆم کرد، بۆ 
ناتوانم پرســیارەکان لە بــارەی کورداندا بە 
کوردی بکــەم؟ هێندە تووڕە و دڵگران بووم، 
هەستم بە تاوانباری کرد چونکە نەمدەتوانی 
بــە زمانــی کوردیی خۆم بدوێم. بــۆ ناتوانم 
هەستەکانم، بڕیارەکانم و، وشەکانم بە کوردی 
دەربڕم؟ من ئەو کاغەزەی پرســیارەکانم بە 
تورکی لەســەر نووســیبوونم لەتوپەت کرد 
و فڕێــم دا. بەخۆمم گوت، هیچ پرســیارێک 
ناکەم. ئەوســا ســوێندم خوارد: بە خودا، بە 
خودا، بە خودا، من لە زووترین کاتدا دەست 
دەکەم بــە فێربوونی کوردی و ناهێڵم زمانی 
داگیرکەرێــک ژیانی مــن زەوت بکا و زمانم 
کونتــڕۆڵ بکا. دەمهەویســت ببمە کوردێک 
کە بتوانێ هەستی خۆی بە کوردی دەربڕێ. 
مــن هێندە تووڕە و ژاندار بووم، ڕۆژی دواتر، 
چوومــە کتێبخانەیەک و لە ماوەی شــەش 
مانگــدا، لە کاتژمێر 10 تــا 3 لەوێ بووم و 
بۆخۆم کوردیم دەخوێند. من سەرجەم کتێبە 
کوردییەکانی کتێبخانەکەم خوێندنەوە. دوای 
شــەش مانگ، بوومە مرۆڤێکــی دیکە. من 
زمانی خۆم وەدەست  هێنا و تەنیا ئەوە نەبوو، 
تەنانەت بوومە مامۆستای زمانی کوردی و لە 
سوید وانە بە منااڵنی کورد دەڵێمەوە. ئەگەر 
بە ڕاســتی بتهەوێ فێری کوردی بی، فێری 
دەبی بەاڵم هەســتێکی بەهێزی کورد بوونت 
پێویستە )شــڤان، پیاوێکی تەمەن 50 ساڵ، 

سوید(.
هەستی سیاسی وەک هێزێکی کۆمەاڵیەتی 
دەوری ســەرەکیی بــۆ دروســت کــردن و 
بەهێز کردنی ناســنامەی کــوردی دەگێڕێ، 
بە تایبەتــی لە کاتی قەیران و هەڕەشــەی 
مان و نەمــان کە دەوڵەتان لــە ڕۆژهەاڵتی 
نێوەڕاست ئاراســتەی کوردانی دەکەن. ئەوە 
ڕوونکەرەوەیە کە چۆن هەست بە تاوانباری، 
شەرمەزاری و ژان وەک هێزی کۆمەاڵیەتیی 



وەرسووڕێنەر لە چوارچێوەی تاراوگە نشینیدا، 
دەچێتە نێو سیاسەتی ناسنامەی کوردییەوە، 
وەک شــوان، لە نەزانینــی زمانی کوردی تا 
فێر بوون و وانە گوتنەوەی کوردی بە مناڵی 
کورد لە ســوید، نیشانی دا. شڤان بە هەمان 
شــێوە ئاماژە بەوە دەکا کــە چۆن نوێنەرانی 
جوواڵنــەوەی گولەن لــە 2012 پێوندییان 
پێوە کردووە کە بە تەما بوون قوتابخانەیەک 
بکەنەوە و ئــەو وەک مامۆســتا دامەزرێنن. 
شڤان دەڵێ لە کاتی چاوپێکەوتنەکەدا، ئەوان 
خۆیان وەک نوێنەرانی ڕؤشــنبیران ناســاند 
و باســی پشــتیوانیی خۆیان بــۆ قوتابییانی 
تورک لە سوید ڕاگەیاند. شڤان ئەوانی وەک 
پشتگیرانی تورکبوون هاتە بەرچاو و لە بارەی 
ئامانجە سیاســییەکانی ئەوان پرســیاری لێ 
کردن. نوێنەرەکان گوتیان ئەوان دەیانهەوێ 
خزمــەت بە خودا و ئیســالم بکەن. کاتێک 
شــڤان لەبارەی زمانی وانە گوتنەوە و کەڵک 
وەرگرتــن لە کام ئااڵ پرســیاری لێ کردن، 
ئــەوان جوابیان دایەوە زمانی تورکی و ئااڵی 
تورکیە. بەاڵم شــڤان گوتی ئــەو ناتوانێ لە 
ژێــر ئااڵی تــورک دا کار بــکا. نوێنەرەکان 
ســکااڵیان کرد و گوتیان »ئــااڵی تورکیە بە 
چ شێوەیەک دەتوانێ زەرەری هەبێ«؟ شڤان 
پرسیارێکی ئاراستە کردن: »بە چ شێوەیەک 
زمانی کوردی و ئااڵی کورد زەرەر بە هەستە 
تورکییەکانی ئێوە دەگەیەنێ، نە هەر ئێســتا 
بەڵکوو بۆ نزیکەی ســەدەیەک«؟ بە گوتەی 
شــڤان، ئەو جوواڵنەوەیە دەیهەوێ ئیســالم 

لەگەڵ تورک بوون تێکەڵ بکا.
»مەهمــەت کــورت« پێــی وایــە کــە 
دەوڵەتداریی ئیسالمی لە ناوچە کوردییەکانی 
تورکیە و دەســەاڵتی کۆلۆنیالی، شانبەشانی 
یەکتــر هەوڵ بــۆ ڕەواییدان بە دەســەاڵتی 
دەوڵــەت دەدەن، بــەاڵم بە هەمان شــێوە، 
هــەوڵ بۆ کپ کردنــی داواکانــی کورد بۆ 
دادپــەروەری، نوێنەرایەتی و یەکســانییش 
دەدەن. لێدوانە زاڵە تورکییــەکان توانیویانە 

لە تورکیە دیسکۆرســێک لەبارەی »کوردی 
خراپ«، کە پشــتگیری لە پەکەکە و هەدەپە 
دەکەن و »کوردی باش« کە دژی پەکەکەن و 
پشتیوانی لە حیزبی دەسەاڵتدار، واتە حیزبی 
دادپەروەری و گەشەکردن )ئاکەپە( دەکەن، 
بەرهەم بێنن. بۆ گەیشــتن بە پلەی »کوردی 
باش« و دەرباز بــوون لە مۆرکی کورد بوون، 
ڕێژەیەکــی زۆر لە تاکی کــورد خۆیان وەک 
کوردی موســڵمان دەناسێنن کە بە جەخت 
کــردن لەســەر دژایەتی لەگــەڵ پەکەکە و 
جوواڵنــەوەی کورد، پشــتگیری لە برایەتیی 
موســڵمانان و یەکیەتی دەکەن. لە کاتێکدا 
کــە کوردبوون لە نێــو ئاکەپــەدا نادیارە و 
مۆرکێکی کۆمەاڵیەتیــی لێدراوە، ئەو حیزبە 
توانیویەتی کوردان بەســەر باشی )دڵخواز( و 
خراپی )نادڵخواز( لە ڕێگای دیسکۆرســێکی 
ئیســالمیییەوە کە بااڵدەســتی تورک بوون 
دەپارێزێ و جەختی لەسەر دەکاتەوە، دابەش 
بــکا و لەو کارەدا ســەرکەوتوو بــووە. هۆی 
یەکــەم، پەیوەندیی بە هەاڵواردن و هەژاریی 
دەیان ســاڵەیەوە هەیە کە کوردان هەستیان 
پێ کردووە و ســتراتێژیی زیندوو مانەوە کە 
ئەوان لەبەر چاویــان گرتووە تا بتوانن وەک 
»هاوواڵتیی باش و وەفادار«ی دەوڵەتی تورک 
»پەسەند« بکرێن. هۆی دووهەم بۆ پشتیوانی 
لە دیسکۆرسی ئاسیمیلەکردن کە لە چەمکە 
ئایینییەکانــدا شــاردراوەتەوە، پەیوەندیی بە 
ئایینــداری و کۆنەپارێزیــی کۆمەاڵیەتییەوە 
کوردییەکانــدا  ناوچــە  لــە  کــە   هەیــە 
بەرچــاوە.]36[ بە هەمان شــێوە، گورســەس 
پێداگرە کە دەوری ئیســالمی تورکی وەک 
ئافرێنەری ئاشــتی لە تورکیــە زێدەڕۆیییە؛ 
چونکە بــە لەبەر چاو گرتنی ئەو ڕاســتییە 
کە ڕوانگــەی جوواڵنەوە ئیســالمییەکان لە 
تورکیە، لە بارەی مافەکانی کوردان، بە چڕی 
نەتەوەپەرســتیی تورکییان پێوە دیارە. بۆیە، 
ئیسالم لە تورکیە نە تەنیا جێگرەوەی نەتەوە 
پەرســتیی تورک و دەوڵەت-نەتەوەی تورک 

گۆڤارێکی شیکارانەی کۆمەاڵیەتی ـ سیاسییە  ژمارە 57  ساڵی بیست و دووەم  پاییزی 2720 426



427گۆڤارێکی شیکارانەی کۆمەاڵیەتی ـ سیاسییە  ژمارە 57  ساڵی بیست و دووەم  پاییزی 2720

وەک قاڵبێکی سیاسی نییە، بەڵکوو بە هەمان 
شــێوە وەک ئامرازێکی سیاســی بۆ بنکۆڵ 
کردنی ئۆپۆزیســیۆنی کورد و مافەکانیان لە 
ژێر ناوی گەردوونی بوونــی فریودەرانە، کار 

دەکا.]37[ 
ئــەوە تەنیا کوردانی بەشــەکانی دیکەی 
کوردستان )ئێران، عێراق و سووریە( نین کە 
بە تاوانبار کردنــی کوردانی تورکیە لەبارەی 
نەزانینی زمانی کوردی یان تەرخان نەکردنی 
کات و وزە بــۆ فێــر بوونی زمانــی کوردی، 
سەرنج نادەنە سەدەیەک سیاسەتی ئاسیمیلە 
کردن و یاســاغ کردنی ناســنامەی کوردی 
لــە تورکیە. هەر چۆنێک بــێ، ئەو ڕەخنەیە 
لە الیەن بەشــێک لە کوردانی تورکیەشەوە 
ئاراســتە کــرا، کە پێیــان وابوو ئاســیمیلە 
بــوون »خیانــەت« کردنە بــە کوردایەتی و 
نیشــانەی »کۆیلەتیی فکری«یە. بە ڕاســتی، 
ئــەو کەرتبوونەش دەســتەی وەک »کوردی 
باش« کە دەســتبەرداری ناســنامە و زمانی 
خۆی نابێ و »کــوردی خراپ« کە گیرۆدەی 
»زمانــی دوژمن« یان »زمانی داگیرکەر« بووە، 
دروســت دەکا. ســەرنج بدەن چۆن هەڤال، 
ڕوانگە و هەڵوێســتی خۆی بەرانبەر بە زمانی 
تورکی، کاتێک وەک زمانی ســەرەکی لە ناو 
کوردانی تورکیــەدا کەڵکی لێ وەردەگیرێت، 

شی دەکاتەوە:
کاتێک ســەردانی تورکیە و کوردســتان 
دەکەین، خزمانی ئێمە لە شــارە تورکەکان 
زۆرتر بە تورکی قسە دەکەن و من نامهەوێ 
مناڵەکانــم کایەیان لەگەڵدا بکــەن چونکە 
هێنــدە لەو دایک و باوکانــە تووڕە دەبم کە 
نەیانتوانیوە مناڵەکانیان فێری کوردی بکەن، 
بــەاڵم لەو گونــدەی کوردســتان )ماردین( 
کــە دایک و باوکم خەڵکــی ئەوێندەرێن، بە 
کوردی دەدوێن. خزمەکانم پێیان وایە ئەگەر 
بە کوردی بدوێن، ئــەوان ناتوانن تێکەاڵوی 
کۆمەڵــگای تورکــی بــن، ئــەوە دەقاودەق 
هەڵوێســتی کۆچبەران لە سویدە، کە لەوێ 

بە ســویدی دەدوێن تا لەگــەڵ کۆمەڵگای 
ســوید بگونجێن. بەاڵم جیاوازییەکی مەزن 
هەیە، ســوید ڕێــگا دەدا و تەنانــەت مافی 
خوێندن، النیکەم ئێستا، بە زمانی دایکت پێ 
دەدا. ئێمە بۆیە لــە تورکیە ڕامانکرد چونکە 
نەماندەتوانی ناســنامەی کوردیمان هەبێ و 
بە کوردی قســە بکەین. من کێشەم لەگەڵ 
ئاخاوتن بە تورکی نییە، بەاڵم کێشەم لەگەڵ 
ئەو دایک و باوکانە هەیە کە تەنیا بە تورکی 
لەگــەڵ مناڵەکانیان دەدوێن، کاتێک بۆ وێنە 
خەریکی چێشــت لێنانن. دایک و باوکی من 
هەمیشــە بە کوردی منیان دوانــدووە. ئەو 
هاوینە لەگــەڵ بچووکتریــن کوڕەکەم، کە 
تەمەنی پێنج ساڵە، بە سەفەر چوومە تورکیە. 
بــە تەمەنترین ئامۆزام کــە تەمەنی نزیکەی 
40 ساڵە لە گەڵ من و کوڕەکەم دەستیکرد 
بە قســە کردن بە تورکی و من پێیم گوت، 
هەست بە شەرمەزاری دەکەم کاتێک دەبینم 
کوڕە بچووکەکەم بە کوردی قســە دەکا و تۆ 
بە تورکی لەگەڵم دەدوێی. ئەو تێگەیشت کە 
چەندە هەڵەیە. من پێیم گوت، شەرمەزار بی، 
تۆ کوردی، بە کوردی بدوێ! زمان بۆ ئێمەی 
کورد ئێجگار زۆر گرینگە. بە ئامۆزاکەمم گوت، 
ئەگەر جاری داهاتــوو لەگەڵ من بە تورکی 
قسە بکا سەردانی ناکەمەوە. ئەو قەبووڵی کرد 
بە کوردی بدوێ )هەڤال، پیاوێکی تەمەن 30 

ساڵ، سوید(. 
لە کاتێکدا کە لەپێشــدا هاڤین هێرشی 
و  کــوردەکان  سیاســەتوانە  ســەر  کــردە 
جوواڵنەوەی کوردی، لە بەر بێ هەڵوێســتی 
بەرانبەر بە زمانی کــوردی، هەڤال ڕەخنەی 
توند ئاراســتەی ئەو تاکــە کوردانە و دایک 
و باوکانە دەکا کە بــە کوردی نادوێن و بەو 
شێوەیە لە گواستنەوەی زمان بو مناڵەکانیان 
شکست دێنن. جگە لەوە، هەڤال گیڕانەویەکی 
سەرنجڕاکیش لە بارەی چۆنیەتیی داڕشتنی 
خۆ گونجاندن لە کۆنتێکستی دەوڵەت-نەتەوە 
پێشــکەش  زۆرینە-کەمینە  پێوندییەکانی  و 



دەکا. خۆگونجاندن لە هەردوو شێوازی تورکیە 
و سوید، ئەگەرچی بە شێوەی جیاواز بەڕێوە 
دەچن، هیرارشییە ئەتنیکییەکانی بەردەست 
هەڵناوەشێنن بەڵکوو هیرارشیی گرێدراوی بە 
پێوانی ڕێژەی گوێڕایەڵیی تاقمە کەمینەکان 
 بۆ بایەخەکانی کولتووری دەسەاڵتدار، دروست 
دەکەن.]38[ لەگەڵدا بوونی کۆمەڵگای نەتەوەیی 
لــە الیەن کولتــوور، زمان و نووســینەوەی 
مێژووی خاوەن دەسەاڵتەوە دیاریی دەکرێ. 
لەگــەڵ ئەوەشــدا، دەوڵەتی ســوید زۆرتر 
لە دەوڵەتــی تورکیە کــە کەمینەکان وەک 
هەڕەشــە بۆ ســەر یەکگرتووییی سیاسی و 
هەرێمیی نەتــەوەی تورک ســەیر دەکات، 
خوازیاری دەســتەبەر کردنی فرەچەشــنیی 
ئەتنیکییە. لە سوید، منااڵنی کورد دەرەتانی 
خوێندنــی یەک کاتژمێر زمانــی کوردی لە 
حەوتوودا تا کۆتایی قوتابخانەی دواناوەندییان 
هەیە. بەسەرهاتی هەڤال، ئاشکرای دەکا کە 
دانیشتووانی تاراوگە دەتوانن بە جەختکردنەوە 
لەسەر پێشترێتیی زمانی کوردی بۆ پاراستنی 
ناسنامەی کوردی، زەخت و کاریگەری بخەنە 
سەر هەڵوێستی ملکەچانەی ئەو کوردانە کە 
لە شــارەکانی تورکیە و کوردســتان دەژین. 
ئەوە دەربڕینی سیاســەتی شوناســە، بەاڵم 
سیاســەتێکی شــوناس کە لە چوارچێوەی 
حاشــا کردن و ژێردەســتەبووندا دەقەومێ. 
هەڤاڵ نەتەنیا مێژوو و کولتوور لە تورکیە بە 
شێوەیەکی دیکە وەردەگێڕێ کە کوردبوونی 
کەم نرخ کردووە، بەڵکوو بەهەمان شێوە هەوڵ 
دەدا شــێوەی خۆپێناسەکردنی هەنووکەییی 
کوردان کە دەوڵەتی تورکیە بنیاتنەری بووە، 
بگۆڕێ و دایڕێژێتەوە. لە کاتێکدا کە دەکرێ 
کوردان لە چوارچێوەی سنوورە خاکییەکانی 
دەوڵەت-نەتەوەوەکانی تورکیە، ئێران، عێراق و 
سووریەدا ڕاگرن، تاراوگە دەرفەتێکی تاقانەی 
هەوڵدان بۆ دروســت کردنی ســنوورگەلێک 
دەســتەبەر دەکا کە لەوێدا جەخت لەســەر 
کــوردان  کۆمەاڵیەتییەکانــی  پەیوەندییــە 

وەک نەتەوەیەکی ســەرکوتکراو دەســتەبەر 
دەکا. ئــەوە بە هۆی پەرە ئەســتاندنی کاناڵە 
ساتەالیتییە کوردییەکان و سۆشیال مێدیاوە 
موومکین بووە و هەلی بۆ ڕەخســاوە. ئەوە لە 
کۆنتێکتســی تاراوگەدایە کە کورد لە بەشە 
جیاوازەکانی کوردســتانەوە دەتوانن لەســەر 
الیەنە هاوبــەش و جیاوازییەکانیان بدوێن و 

وتووێژ بکەن.
دەوڵەتی تورکیە، بە الســایی کردنەوەی 
دەوڵەتانی داگیرکەر، لەوە تێگەیشــتووە کە 
مناڵی کورد و بەتایبەتی کچان و ژنانی کورد 
پێویستە ئامانجی سەرەکیی ئاسیمیلە کردنی 
کولتووری لــە ڕێگای خوێندن و پەروەردەوە 
بن. ئەوە، بێگومان، پەیوەندیی بەو بیرۆکەیەوە 
هەیە کە زۆر جار ژن وەک بەرهەمهێنەرەوەی 
بایۆلۆجیکی و کولتووریی سنوورەکانی نەتەوە 
و هێما کولتوورییەکان دەناســێ.]39[ ئەوە لە 
چوارچێوەی پــەروەردە و فێرکردندا بوو کە 
شارۆمەندی ســەربەز و وەفاداری تورکیە لە 
ناوچە کوردییەکانی تورکیە بەرهەم دەهێنران. 
ئارام باسی هەڵسوکەتی باوکی لەگەڵ دایکی 
بە هۆی »زاڵ نەبوون«ی بە سەر زمانی توکیدا 
کــرد کە بۆ براکەی لە شــاری دیاربەکر، کە 
زۆر جار وەک پایتەختی کوردستانی تورکیە 

سەیر دەکرێ، گواستراوەتەوە:
ئەو مێشک شــۆردنەوەی پیاوان و ژنانی 
کورد جیاواز بوو چونکە ژنانی کورد زۆرتر لە 
ماڵێ بوون و کاتێک لە ماڵێی زۆرتر بە کوردی 
قسە دەکەی. ئاسیمیلە کردنی ژنانی کورد بە 
دڕیی ئاســیمیلە کردنی پیاوان نەبوو. پیاوانی 
کــورد لەدەرەوە لە شــوێنی گشــتی بوون، 
کاریان دەکرد، دەیانخوێند و لە قاوەخانەکان 
دادەنیشــتن و زۆرتر ملکەچی زمانی تورکی 
دەبوون. بەاڵم ئەو کوردییەی ئێمە قســەمان 
پــێ دەکرد گەلێک ســنووردار بــوو چونکە 
ئێمە مافی گەشــە پێدانی زمانی کوردیمان 
لە قوتابخانەدا نەبــوو. ئەو کوردییەک بوو بۆ 
دەمەتەقــەی ڕۆژانە بە بــێ قوواڵیی. بەاڵم 

گۆڤارێکی شیکارانەی کۆمەاڵیەتی ـ سیاسییە  ژمارە 57  ساڵی بیست و دووەم  پاییزی 2720 428



429گۆڤارێکی شیکارانەی کۆمەاڵیەتی ـ سیاسییە  ژمارە 57  ساڵی بیست و دووەم  پاییزی 2720

ئەوە لە سایە سەری دایکانەوەیە کە بەشێک 
بە کوردی دەدوێــن. هێندێک ژنی کورد لە 
الیەن مێــردە کوردەکانیانەوە گێچەڵیان پێ 
دەفرۆشــرا چونکە تورکی قسەیان نەدەکرد. 
باوکــی من بە دایکمی دەگــوت: »تۆ هەموو 
ژیانت لــە تورکیە و دیاربەکــر ژیاوی بەاڵم 
هێشتا بە تورکی قسە ناکەی«. برا گەورەکەم 
هێشــتا بەو شــێوەیە دەجووڵێتەوە. هاوینی 
ڕابردوو )2013(، کاتێک لە کوردستان بووم 
ئەو بە هاوســەرەکەی گوت: »لە کاتێکدا کە 
50 ساڵ لە دیاربەکر ژیاوی، بۆ بە تورکییەکی 
باش قســە ناکەی؟« کەســێک بــە تورکی 
نەدوێ وەک کەسێکی جیاواز سەیر دەکرێ. 
براکەم ناپرســێ بۆ کورد بە کوردییەکی باش 
قســە ناکەن بەاڵم ئەو کوردانــە دێنێتە ژێر 
پرسیار کە بەســەر زمانی تورکیدا زاڵ نین. 
بــە براکەمم گوت کە هاوســەری ناوبراو زۆر 
لەوی ئاســاییترە چونکە لە شــارێکی کورد 
کە زۆرینەی دانیشتووانی کوردن بە کوردی 
دەدوێ. کاتێک ئەوەم گوت ئەو هەســتی بە 
شەرمەزاری کرد چونکە هەرگیز، هیچ کەس 
ئەوەی پێ نەگوتبوو. ئەو ئێستا زۆرتر هەست 
بەو شــتە دەکا )ئــارام، پیاوێکی تەمەن 48 

ساڵ، سوید(.
پێکهاتــەی  ڕوانگــەی  لــە  دیاربەکــر 
جێگایەکی  تورک،  دەوڵەتی  ســەرکوتکەری 
تایبەتی لــە مێژووی کوردانــدا هەیە. کورد 
بــوون لــە گۆڕەپانــە فەرمییەکانــدا وەک 
قوتابخانە نە تەنیا یاســاغ بــوو و مۆرکی لێ 
درابوو، بەڵکوو لە بەندیخانەکانی تورکیەشــدا 
ئاخاوتن بە زمانی کوردی بە توندترین شێوە 
ســزا دەدرا. تابلۆیەکی مەزن لە بەندیخانەی 
دیاربەکر، کــە کوردی تێدا بەنــد کرابوون، 
 لەسەری نووســرابوو: »تورکی قسە بکە، زۆر 
بــدوێ«.]40[ ســونگون ئاماژە بــەوە دەکا کە 
دەوڵەتــی تورکیــە بــۆ بەرهەمهێنانــەوەی 
دیسکۆرســێکی ڕەگەزپەرستانەی کولتووری، 
کە کــورد بوونی کەم نرخ دەهێنایە ئەژمار و 

تورک بوونی وەک ناســنامەیەکی بااڵدەست 
بەرز دەنرخاند، ژنانی کــوردی کردە ئامانج. 
بۆیــە، دەوڵەتی تورک زمانــی تورکیی کردە 
ئامرازی »بە شارســتانیکردن«ی ژنی کورد لە 
تورکیە. بۆ گەیشــتن بەو ئامانجە، دامەزراوە 
تورکییەکان پشــتگیرییان لە جیا کردنەوەی 
ژنی کــورد لە بە ڕواڵەت زمان و شوناســی 
»دواکەوتوو« و »ساکار«ی کوردی دەکرد. ژنی 
کورد نــە تەنیا هان دەدرا کــە تورک بوون 
بۆ مناڵەکانی بگوێزێتــەوە، بەڵکوو لە چوونی 
مناڵەکانی بۆ ناو پەکەکە و هەڵگرتنی چەک 
دژی دەوڵەتــی تورکیــە پێشــگیری بکا و 
پەژیوانیــان بکاتەوە. ژنانی کورد کە دەچوونە 
نێو دامەزراوەکانی تورکەوە و لەوێدا خزمەتیان 
پارێزەرانی نەتەوەپەرســتیی  دەکــرد، وەک 
تورکی دەناســێندران.]41[ ترســی تورک لە 
ژنانی کورد بە لەبەرچاوگرتنی ئەو ڕاســتییە 
کــە پەکەکە هــەزاران ژنــی الوی کوردی 
بۆ نێــو ڕیزەکانی خۆی ڕاکێشــاوە کە هەم 
کۆمەڵگای  پیاوســاالرەکانی  پێکهاتــە  دژی 
کــوردەواری و هەروەها توندوتیژیی دەوڵەتی 
تورک دژی کورد بە گشتی دەجەنگن، هێشتا 

دەنگ دەداتەوە. 
ئەگەرچی ئەوە لــەدەروەی چوارچێوە و 
خاڵی جێگای ســەرنجی ئەو بەشــەیە؛ ئەوە 
گرینگــە ئاماژەی پێ بکەین کە چەند کەس 
وتووێژ لەگەڵدا کراوەکان باســی تووڕەیی و 
دژایەتیی تورکانی تاراوگەنشــینیان، لە کاتی 
بــەرەوڕوو بوونەوە لەگــەڵ کوردانی پێداگر 
لە ســەر ناســنامەی کوردی و زمانەکەیان، 
کرد. لە کاتێکــدا کە ئەوان لە تورکیە، مافی 
کەڵکوەرگرتــن لــە ئازادی بۆ پشــتگیری و 
بەکارهێنانی ناسنامەی کوردی و زمانەکەیانیان 
نەبووە، کوردانی تاراوگە، سوید و بریتانیا وەک 
شوێنی گرینگ بۆ داڕشتنی بەرخۆدان دژی 
دەوڵەتی تورکیە و پشــتگیریی کردنی زمانی 
کوردی سەیر دەکەن. بۆ وێنە، حەسەن باسی 
خۆی کرد کە لەســەر فەیســبووک چاالکە 



و هەواڵ لە بارەی بــێ بەزەییەکانی تورکیە 
دژی کوردان باڵو دەکاتەوە. کاتێک هەڤاڵێکی 
تورکی ناوبراو ئەوی لە فەیسبووکدا دیتەوە و 
داوای هاوڕێیەتیی لێ کرد، زۆری پێ نەچوو 
کە هەڤاڵــە تورکەکەی پەیامێکی بۆ نارد کە 
لەوێدا جەختی لەسەر تێرۆر، کورد و پەکەکە 
کردبــوو و لــە هاوڕێیەتی دەریهاویشــتبوو. 
یەکێک لــەو کاتانە کە لە بەرانبــەر ناوزەد 
کران وەک تورک یان قســە کردن بە تورکی 
خۆڕاگرییان کردبوو، کاتێک بوو کە سەردانی 
تورکیەیان کردبوو و لە فڕۆکەخانەکانی تورکیە 
ڕایانگرتبوون. چەند کەس لە وتووێژ لەگەڵدا 
کراوەکان تەنیا بە ئینگلیزی قسەیان کردبوو 
و یان وایان نواندبوو کە هیچ تورکی نازانن و 
خۆیان لە ئاخاوتن بە زمانی تورکی بواردبوو، 
کە کاربەدەســتانی تورک لە فڕۆکەخانەیان 
تووڕە کردبوو و لە جوابــدا ئەوانیان ئەزیەت 
کردبــوو و ســووکایەتییان بە شــارۆمەندە 
کوردەکانی ســوید و بریتانیا کردبوو. هەڤال 
ڕووداوێکی  چۆنیەتیی  لەبارەی  بەسەرهاتێک 

ئەوتۆ باس دەکا:
کاتێک تەمەنم 16 ســاڵ بوو ســەردانی 
تورکیەم کرد. لە پاســپۆرتە ســویدییەکەم 
دا شــوێنی لە دایکبوونم نووســرابوو. ئەوێ 
بەشــێک لە کوردســتانی تورکیەیــە. ئەوان 
دەســتیان کرد بە دواندنی مــن بە تورکی، 
بەاڵم من بە ئینگلیزی قسەم لەگەڵدا کردن. 
من پێم گوتن من کــوردم و ئەگەر کوردی 
دەزانــن دەتوانم بە کوردی قســەیان لەگەڵ 
بکەم. باوکم لە پێداگریی من ترســا چونکە 
ئەو ئەزموونی لێدران لە الیەن ژاندارمەکانی 
تورکــی هەبوو. کارمەندە تورکەکە پێی گوتم 
من تورکم و دەبێ بە تورکی قســە بکەم. ئەو 
تفی لە ڕوخســام کرد و پێــی گوتم خائین. 
دەمتوانــی چی بکەم؟ هیچ )هەڤال، پیاوێکی 

تەمەن 30 ساڵ، سوید(.
ئەگەرچی هەڤال لەبارەی بێدەســەاڵتیی 
خۆی لــە واڵمدانــەوە بەو ســووکایەتییە و 

کــردارە توندوتیژانەکــەی کارمەندی تورک 
لەبەر تف لێکرانەکــەی دەدوێ، ئەو لەگەڵ 
ئەوەشــدا شــێوەیەک لــە بەرخۆدانی دژی 
دوڵەتــی تورک، بەو کردارە تاکەکەســییەی 
خۆی لەمەڕ خۆڕاگری لە بەرانبەر قسە کردن 
بــە زمانی دەســەاڵت نیشــان داوە و وەبیر 
تاقمی دەســەاڵتداری هێناوەتەوە کە زمانی 
ژێردەســتەکراوی کوردی هێشتا زیندووە و 
دەجەنگێ، سەرەڕای دەیان ساڵ سەرکوت و 
قاچاغ کران. ئەگەرچی زۆر بەرەوڕوو بوونەوە 
لەگەڵ کۆچبەرانی تورک دەبووە هۆی کێشە 
و هێندێــک جــار ســووکایەتییان دەکرد و 
دژوار بوو، هێندێک الیەنی تورکیش هەبوون 
کە تــرس و نیگەرانییان لەمــەڕ الواز بوونی 
ناســنامەی تورکی لە ناو کوردانی تورکیەدا 

دەردەبڕی:
لە 2013، لە گەڵ تورکێکی ئەستەمبوڵ 
کە لە ســتۆکهۆڵم چاوم پێی کەوت قســەم 
دەکــرد. ئێمە باســی کــوردان، پەکەکە و 
کێشەی نێوان کوردان و دەوڵەتی تورکیەمان 
دەکرد. ئەو گوتی کاتێک الوتر بووە، دۆخەکە 
گەلێک باشــتر بووە. باوکــی ژێنڕاڵێک بووە 
کە لە ناوچــەی کوردی جێگیر کرابوو. وەک 
منــاڵ، ناوچەی کوردی دیتبــوو. ئەو گوتی 
کاتێک الوتر بووە شــتێک بە نێوی تورک و 
کــورد نەبووە و ئێمــە دەمانتوانی بە یەکەوە 
قســە بکەین و کایە بکەیــن. من پێم گوت 
گیروگرفتی سەرەکیی دەقاودەق لێرەدایە کە 
تۆ دان بە هیچ شتێکی دیکە جگە لە تورکی 
دانانێــی و ئەو خەڵکەی تۆ قســەت لەگەڵدا 
دەکــردن کورد بــوون بەاڵم تــۆ جیاوازیی 
ئەوانت قەبووڵ نەدەکرد، کەوابوو ئەوان دەبوو 
ببنــە تــورک. من پێیم گوت بــۆ ئەوەی تۆ 
هەبی، دەبوو ملکەچی ناسنامەی تورکی بی. 
بۆیە هیچ جیاوازییــەک نەبوو. ئەمڕۆ ناتوانی 
درێژە بە حاشا کردنەکەت بدەی. پێیم گوت 
کە ئێمە درێژە بە قســە کردن لەگەڵ یەکتر 
دەدەیــن، بەاڵم من ئەمجــار وەک کوردێک 
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قســەت لەگەڵدا دەکەم نــەوەک تورک. ئەو 
تێنەدەگەیشت بۆ ئێمە دەمانهەوێ کورد بین 
و نامانهەوێ تەنیا تورک بین )دیالر، پیاوێکی 

تەمەن 28 ساڵ، سوید(.
ئەوە نیشــانی دەدا چۆن گشتگیر بوونی 
تورکی وەک هاوشــێوە بوونــی کولتووری و 
زمانــی لێکدەدرێتەوە کە لەوێدا یەکســانی 
و جیاوازی بۆ دروســت کردنی ناســنامەی 
یەکســان لــە کۆمەڵگایەکی فــرە ئەتنیکی 
وەک تورکیــەدا وەک شــتێکی ناســازگار 
ســەیر دەکرێ. لە کۆمەڵگایەکدا کە لەسەر 
بایەخە کولتوورییەکان  دەسەاڵتداریی زمان، 
و نووســینەوەی مێژووی تورکان دامەزراوە، 
مرۆڤ لێی تێناگا کە چۆن یەکســانی بەبێ 
بااڵدەستیی  فەرمانڕەواییی  هەڵوەشاندنەوەی 
تورک و هەســتی پارێــزراوی و زێدەمافی 
دەســتەبەر دەبێ. ئەوە ئەو هەســتی پارانۆیا 
)گومانداریی لەڕادەبەدەر( لە ناو شارۆمەندانی 
تورک و مەترسیی کەم بوونەوەی زیدەمافییە 
ئەتنیکییەکەیەتی، کە ناسیۆنالیزمی تورک و 
ڕق و قینی ئەوانی بەرانبەر بە کوردان وەک 
»دوژمنی ناوخۆیی« کە گوایە ئامانجی زەرەر 
گەیاندن بە نەتەوەی ناسکی تورکە، بەهێزتر 
کردووەتــەوە. لە ئاکامی ئەو دیسکۆرســەدا، 
تاقمــی دەســەاڵتداری تــورک خۆی وەک 
قوربانــی دەنوێنــێ تا مافەکانــی کەمینەی 
کە کورد هەوڵ دەدا پێیان بگا لە مەترســی 
بهاوێ. ئەوە بە هەمان شــێوە شی دەکاتەوە 
کە بــۆ دەوڵەتی تــورک وەها بە هاســانی 
پشــتیوانیی جەماوەریــی بۆ بەرێــوە بردنی 
شەڕی ســەربازی و کولتووری دژی کوردان 
لــە ناوخۆ و دەرەوەی ســنوورەکانی تورکیە 

دەستە بەر دەکا.

ئاکامگیریی
ئەو بەشــە لە ژێر ئاکامگیریــی چڕی کاری 
زیگمۆنــت باومەنــد لــە بــارەی ڕوانگەی 
سیاســیی ئاســیمیلە کردندایــە کــە وەک 

جیاوازییــە  دژی  بەردەوامــە  شــەڕێکی 
کولتووری و ئایینییەکان کە وەک هەڕەشــە 
دژی یەکگرتووییــی نەتەویــی و ئاسایشــی 
نەتەوەییی دەوڵەت و دەسەاڵتدارەکانی سەیر 
دەکــرێ. ئەوە زۆرتر لە ڕێگای بە هەڕەشــە 
دانان و بــە ئەمنییەتی کردنی ئەوی دیکەیە 
کە گوایە ئاسایشــی نەتەوەی دەســەاڵتدار 
دەپارێزرێ. دەوڵەتــی تورک زۆر جار کەڵک 
لە دیسکۆرســی مەترســی بۆ ڕەواییدان بە 
توندوتیژیی سیاســی، کولتووری و سەربازیی 
دژی کوردان وەردەگرێ. دەوڵەت-نەتەوە بە 
دابەش کردن و پۆلێــن کردنی هاوواڵتییان 
بە ســەر ئەوانی مۆرک لــێ نەدراو و خۆمانە 
کە گوایە نوێنەری ماکە و شوناسی نەتەوەن، 
بە پێچەوانەی هاوواڵتییە مۆرک لێدراوەکان، 
واتــە ئەوانــی دیکــەی واڵت کــە گوایە بۆ 
بەردەوامــی و دەســەاڵتداریی هاوواڵتیانــی 
فەرمانڕەوا، کە گوایە گشــتگیر و ناسنامەی 
دەوڵەتن، هەڕەشــەن، هیرارشــیی ئەتنیکی 
دروست دەکا. لە ئاکامدا، دەوڵەت ژێردەستە 
بوونێکــی داڕێژراو و بــە دامەزراوەییکراو بە 
ســەر تاقمە ژێردەســتەکەدا دەســەپێنن و 
پێــش بە گەیشــتنی ئەوان بە دەســەاڵتی 
کاریگەری سیاســی، کولتووری و ماددی لە 
کۆمەڵگادا دەگرن. هەر وەک باومەن، نەیگڵ، 
ئاســیمیلە کردن وەک پرۆســەیەک دەبینێ 
کە بە گوێرەی ئەو پرۆسەیە، دەوڵەت-نەتەوە 
هاوشێوەبوون بەرهەم دێنێتەوە و تێگەیشتنی 
»ئێمە کێین« و کێ لــە ڕوانگەی کولتووری 
ئەتنیکی و ڕەگەزیی »لە ناو ئێمەدا« بێگانەن، 

بەرهەم دێنێ.]42[ 
ئەو بەشــە لە قوواڵییی ئاسیمیلە کردنی 
تورک، بە هۆی ســیلەگرتن لــە دەروون و 
مێشــکی کوردان و چەقاندنی هەســتێکی 
کەمبایــەخ بوونی کولتــووری لــە ناویاندا، 
کۆڵیوەتــەوە. فێــر کــردن و پــەروەردە و 
زمــان، ئامرازی ســەرەکیی دەوڵەتی تورکن 
نەتەوەیی  هاوشــێوەییی  بەرهەمهێنانی  بــۆ 



بــوون و بێگانــە کردنــی هاوواڵتیانی کورد 
وەک غــەوارەی زمانیــی دەوڵەت-نەتەوەی 
تورک. چونکە کورد لە ماوەی دەیان ســاڵدا 
ئاسیمیلە کراون، جوواڵنەوەی کوردی تووشی 
ئالنگارییەکــی دووانە بووە. ئەوان لە پێشــدا 
پێویســتە بزووتنەوەیەکی هــەرەوەزی دژی 
ئاسیمیالســیۆن وەڕێ بخەن، کە دژگۆیانە و 
النیکەم لە ســەرەتادا دەبێ کەڵک لە زمانی 
داگیرکەر وەرگرێ تــا پەیامیان بگاتە کوردە 
ئاســیمیلە کراوەکان و لە ڕێگای خەباتێکی 
زمانییــەوە ئاســیمیلە بوونەکــە پێچەوانــە 
بکەنەوە. پێویســتە بــۆ دەســتەبەر کردنی 
ســەرکەوتنی ڕێژەیی لە پێشــگرتن بە لێک 
هەڵوەشانی ناسنامە و زمانی کوردی، ئەو دوو 

کارە هاوتەریب بەڕێوە بچن.
داوای کوردان بۆ دانپێدانان بە ناســنامە 
و زمانیــان ناکــرێ بــە پێداگری لە ســەر 
بێخەوشــیی ڕەگەزی دەستەبەر بکرێ. کورد 
هیچ ڕێگایەکی بــۆ ڕزگاری و گەڕاندنەوەی 
بێخەوشــییەک کە گوایە بە هۆی سەرکوتی 
سیاسیی دەوڵەتانی خۆرهەاڵتی نێوەڕاست لە 
کیســی داوە، نییە. داواکاریی کورد دەتوانێ 
کاریگەریی سیاسیی گرینگیشی وەک »ئێمە 
و ئەوان لە دەستنیشان کردن و دژایەتیکردندا 
هەبێ. داوا بنچینەیییەکان دەبێ هەمیشە لە 
چوارچێوەی تایبەتی خۆیاندا و ســتراتێژیی 
تایبەتیــدا بێنــە ئــاراوە، وەک خەبات دژی 
ژێردەستە کردن، لە جیاتی سەیر کردنی ئەو 

وەک شتێکی نادیار«.]43[  
بەهۆی ناســکیی سیاســیی کــوردان و 
بەرەوڕووی  توندوتیژییــەی  ئەو  بەردەوامیی 
دەبنەوە و لە خۆرهەاڵتی نێوەڕاست هەستی 
پێ دەکەن، داواکاریی دژە-بنچینەیی لەمەڕ 
ناســنامەی کوردی لە الیەن زۆر لە تاراوگە 
نشینانی کورد وەک شتێکی مەترسیدار سەیر 
دەکرێ، چونکــە لەوانەیە ئــەوان پەرتەوازە 
بوونی ناســنامەی کوردی خراپتر بکەن و بە 
قازانجی ئاجێندای سیاســیی ئــەو دەوڵەتانە 

کە داواکاریی کوردان بۆ ئازادیی سیاســی و 
پێگەی یەکسان لە کۆمەڵگادا ڕەت دەکەنەوە، 

تەواو بێ.
بۆ نیشاندانی دووڕووییی دەوڵەتی تورکیە 
لە پەیوەندیی لەگەڵ ئــەوە کە کام تاقم بە 
کەڵکی ئاســیمیلە بوون دێن و کێ ڕەواییی 
هەبوونــی مافەکانی یاســای بنەڕەتی دژی 
ئاســیمیلە بوونی کولتووری و ســڕینەوەی 
هەیە، گونجاوە سەیری ڕێژیمی هەنووکەییی 
ئەتنۆکرات و ئیســالمی بە ڕێبەریی ڕەجەب 
تەیب ئەردۆغان بکەیــن. لە 2008، کاتێک 
وتاری پێشکەشــی 20000 تورکی تاراوگە 
نشــین، کە لە کۆلۆن کــۆ ببوونەوە دەکرد، 
ئەردۆغــان داوای لــە هاوواڵتییــە تاراوگە 
نشــینەکانی کرد کە دژی ئاســیمیلە بوون 
لە ئاڵمان بوەســتنەوە و ئەوەشــی زیاد کرد 
کە هیچ کــەس نابێ چــاوەڕوان بێ ئەوان 
ئاسیمیلە ببن چونکە تورک لە ئەورووپا دەبێ 
»ئەندامانــی پێکهێنەری کۆمەڵگا بن نەوەک 
 تەنیا میوان« و »ئاسیمیلە کردن تاوانی دژی 
مرۆڤایەتییــە«.]44[ جێــگای پرســیارە ئاخۆ 
کــورد قەت لــە چوارچێــوەی مرۆڤایەتیدا 
لــە نوێنەرایەتیی ناسیۆنالیســمی تورکیە و 
لــە خەیاڵەکانــدا، لە هــەردوو چوارچێوەی 
ســێکوالر یــان ئایینــی، جێگایەکیان پێ 
دەدرێت. حاشا کردن و سڕینەوەی ناسنامە، 
زمان و کولتــووری کورد، هێشــتا ئامرازی 
بنەڕەتیی پاراســتنی زێدەمافییەکانی تورک 
و سەرکوتی کوردان لە سەرانسەری سنوورە 

نەتەوەییەکاندایە.     
* .h t tps : / /www.researchga te .ne t /publ ica-

tion/342917942_Diasporic_Narratives_of_As-

similation_and_Resistance
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ئەم وتارە لێکۆڵینەوەیەکی چۆنیەتی- بەراوردکاری 
کــە  )Qualaitativ and comparative(یــە 
سەبارەت بە کتێبە دەرســییەکانی قوتابخانە 
ناوچەخودموختارەکانــی  لــە  کوردییــەکان 
کوردستانی ســووریە و هەرێمی کوردستانی 
عێڕاق، ئەنجام دراوە. ئەو جیاوازییە ڕووکەشی 
و ئیدئۆلۆژیکییانــەی لە نێوان ئەو دووکۆمەڵە 
کتێبــەدا بەرچاودەکــەون، بــۆ هەلومەرجە 
مێژوویــی و هێــزە سیاســییەکانی تایبەت 
بــە هەرکام لــەو دوو ناوچانــە دەگەڕێنەوە. 
بەوحاڵەش، ســەرەڕای دژایەتیی ئاشــکرای 
ڕێبەرایەتیــی ڕۆژاوا لەگــەڵ ناســیۆنالیزم و 
بەڵێنــی حکوومەتــی هەرێمی کوردســتانی 
عێراق بۆ ڕێزگرتنــی دەوڵەتەکانی ناوچەکە، 
نێوەرۆکی هەردووکی ئەو دوو کۆمەڵە کتێبە 
ئەوە نیشان دەدەن کە حیزبە فەرمانڕەواکانی 
هەرکام لــەو دوو ناوچانــە، جۆرێکی جیاواز 
لە ناســیۆنالیزمی کــوردی دەبەنە پێش، کە 
مەبەستی هەردووکیان بریتییە لە پەرەپێدانی 
 Pan Kurdish( ناسنامەی نەتەوایەتیی کوردی

.)Identity
سیســتەمەکانی پــەروەردە و فێرکرن بە 
گشــتی و کتێبــە دەرســییەکان بەتایبەتی، 
لەڕادەبەدەریــان  گرینگییەکــی  و  بایــەخ 
لەســەر باڵوکردنەوەی زانیاری و پەروەردە و 
فێرکردنــی مندااڵن لە ســەر بنەما فکری و 
سیاسییەکانی هەر جۆرە حکوومەتێک هەیە. 
ئەو پەیامە ســەرەکییەی کــە ڕێژیمەکان لە 
دەوڵەت-نەتەوەکاندا، هەوڵ بۆ باڵوکردنەوەی 
دەدەن، بریتییە لە پەرەپێدانی ناســیۆنالیزم، 
وەک  دەرســییەکان  کتێبــە  بەکارهێنانــی 
پالتفۆرمێــک بۆ گۆشــکردن وهەڵخڕاندن و 
مۆبیلیزە کردنی سیاســی و بۆ چاندنی تۆوی 
ئینتیمای نیشــتمانی و وەفاداری بەرانبەر بە 
دەوڵەت و بە کاربەدەســتان یا فەرمانڕەوایانی 
واڵت.]1[ لەبەر ئەوەی نەتەوەی کورد لە ئاستی 
نێونەتەوەییــدا هەرگیز خاوەنــی دەوڵەتێکی 
ڕەســمیی تایبەت بەخۆی نەبووە، کوردەکان 

پەیڕەوییان لە سیستەمی پەروەردە و فێرکردنی 
ڕەسمی و دەوڵەتیی ئەو ڕێژیمانە کردووە کە 
لە ژێر دەســەاڵتیاندا ژیاون. لە بەشــی هەرە 
زۆری چەرخی بیســتەمدا، کــوردەکان قەت 
ڕێگای ئەوەیان پێ نەدراوە کە سیســتەمێکی 
پەروەردەییــی تایبــەت بە خۆیــان پەرە پێ 
بدەن، چ بگا بەوەی کە بتوانن لەو ســیمبول 
و هێمایانــە کە لە زمان و کولتووری کوردیدا 
بە نیشــانە و ڕەمزی ناســنامەی نەتەوەییی 
جیاوازی خۆیان دادەنرێــن، کەڵک وەرگرن. 
وەک بەشێک لە سیاسەتی ئاسیمیالسیۆن و 
حاشــاکردن لە مەوجوودییەتی کورد لەالیەن 
حکوومەتەکانــی تورکیە، ئێران، ســووریە و 
عێڕاقەوە کە لە ڕوانگەی کوردەکانەوە بەسەر 
کوردستانی گەورەدا زاڵن، مندااڵنی کورد ناچار 
بــوون لەو کتێبە دەرســییانە کەڵک وەرگرن 
کە ئیدئۆلۆژیی ناسیۆنالیســتی و سیاســەتی 
ناوەندگەرایانــەی حکوومەتــە ناوبراوەکان لە 
نێویاندا ڕەنگی داوەتەوە. بەهۆی قەدەغەبوونی 
بەکارهێنانی زمانی کوردی چ لە قوتابخانە و چ 
لە شێوەی گشتیی خۆیدا، کوردەکان ناچاربوون 
کە تەسلیمی سیاسەتەکانی تەعریب، تەفریس 
و بە تورک کردن بن. سەرەڕای هەموو ئەوانە، 
لەو چەند دەیەی دواییدا کوردەکان لە عێراق 
و ســووریە، توانیویانە یەکەی سیاسیی ئەوتۆ 
دامەزرێنن، کە دەرفەتیان بۆ دروســتکردنی 
سیستەمێکی پەروەردەییی کوردی پێکهێناوە 
کە بۆ وەدەستهێنانەوەی ناسنامەی نەتەوەییی 

ئەوان تێبکۆشی.
 ئــەو وتــارە لێکۆڵینەوەیەکی چۆنیەتی-
بەراوردکارییە سەبارەت بە کۆمەڵێک لەو کتێبە 
دەرسییانە کە لە قۆناخی سەرەتاییی قوتابخانە 
کوردییــەکان، لــە ناوچــەی خودموختاری 
باکووری ســووریە واتــە ڕۆژاوا و لە هەرێمی 
کوردستانی عێڕاقدا کەڵکیان لێ وەردەگیرێ. 
وتارەکە بە مەبەســتی دەستنیشانکردنی ئەو 
هەواڵنەی کــە پاش دامەزرانی خودموختاری 
لــەو ناوچانەدا لــە ڕێگای ئــەو کتێبانەوە بۆ 
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دروستکرنی ناسنامەیەکی کوردی، جیاواز لە 
یا عەرەبی-عێراقی  ناسنامە عەرەبی-ســوری 
هاتوونە ئاراوە، نێوەرۆکی ئەو کتێبە دەرسییانە 
دەخاتــە بەرباس و لێکۆڵینەوە. لە کاتێکدا کە 
پێشتر لێکۆڵینەوەی لەو چەشنە لەسەر کتێبە 
دەرســییەکانی هەرێمی کوردســتانی عێراق 
بەتایبەتــی لەالیــەن شــێرکۆ کرمانجەوە]2[
ئەنجام دراون، هێشــتا لێکۆڵێنەوەیەکی لەو 
جۆرە لەســەر کتێبە دەرســییەکانی ڕۆژاوا، 
لــە ڕێگای  نەکــراوە. وتارەکە تێدەکۆشــێ 
شیکردنەوە و هەڵســەنگاندنی نێوەرۆکی ئەو 
کتێبە دەرســییانەی کە لە ناوچەی ڕۆژاوای 
کوردســتاندا دەخوێندرێن ، ئەو بۆ شــایییە 
پڕکاتەوە. هەر بۆیە ئەو لێکۆڵینەوەیە کە کتێبە 
دەرسییەکان لەو دوو ناوچانەدا بۆ مەبەستێکی 
لەو چەشــنە لەگــەڵ یەک هەڵدەســنگێنێ 
و شــی دەکاتــەوە، بــە لێکۆڵینەوەیەکی بێ 
وێنــە لە قەڵەم دەدرێ. هــەر بەو جۆرە ، لە 
ڕێگای بەراوردکردنی کتێبەدەرســییەکان لە 
هەردووکی ئەو ناوچانــەدا، ئەو لێکۆڵینەوەیە 
لــەو بارەیەشــەوە بێ وێنەیە کــە نەک هەر 
تێدەکۆشــی جیاوازی و لێکچونەکانی نێوان 
ئەو پەیامانە دەرخات کە ئەو کتێبە دەرسییانە 
دەیانهەوێ بیانگەیەننە نــەوەی تازە، بەڵکوو 
ئەو ئەو جیاوازییە سیاسی و ئیدئۆلۆژییانەش 
دەستنیشــان دەکات کە ئیلیــت و نوخبەی 
فەرمانــڕەوا لــەو دوو ناوچەیەدا لــەو چەند 

دەیەی دواییدا ویستوویانە بیانبەنە پێش.]3[ 
ئەو وتارە ئەوە نیشان دەدات کە سەرەڕای 
نێوان ئەو کتێبە دەرســییانە  جیاوازییەکانی 
لەگــەڵ یەکتــر و هەروەهــا ئــەو ناکۆکییە 
ئیدیۆلۆژی و ناتەبایییانەی کە لە نێوان قازانج 
و بەرژەوەندییــە سیاســییەکانی هەردوو الدا 
دەبینرێ، ناســیۆنالیزمی کوردی و هەوڵدان 
بۆ پەرەپێدانی ناسنامەی نەتەوایەتیی کوردی، 
بەســەر نێوەرۆکی هەردوو جۆری ئەو کتێبە 
دەرســییانەدا زاڵە. لە لێکۆڵینەوەکەمدا ئەوە 
نێوەرۆکی کتێبەدرەسییەکان،  دەردەخەم کە 

ئــەو ناتەبایییانە نیشــان دەدەن کە کورد لە 
پرۆســەی نەتەوەســازیی خۆیــدا لەگەڵیان 
دەستەویەخەیە. ئەو ناتەبایییانە لە ئاکامی ئەو 
وەزعە ناسازگار و سەخت و دژوارەدا سەریان 
هەڵداوە کە نەتەوەی کورد لە نێویاندا دەژی. لە 
هەمان کاتدا کە بە بەشێک لە دەوڵەتە غەیرە 
کوردییەکانی ئەو ناوچەیە بە حیســاب دێ، 
وەک کوردستانی گەورەش دەخرێتە زەینەوە 
و ســەیر دەکرێ. لە الیەکی دیکەشەوە، ئەوە 
ئاکامی ئەوەیە کە ئیلیتی سیاســیی کورد لە 
پەیوەندی دەگەڵ بزووتنــەوەی نەتەوایەتیی 
کــورددا، خاوەنــی ئیدیۆلۆژییەکــی ڕوون و 
ئامانج و پەیامێکی سیاسیی هاوبەش و ئاشکرا 
نییە و لەگەڵ هێندێک ناتەباییی سیاســی و 
کەموکووڕی بەرەوڕوویە، کە هەمووی ئەوان بە 
جۆرێک لە نێوەرۆکی ئەو کتێبە دەرسییانەدا، 

ڕەنگیان داوەتەوە.

ئەودیــوی»فێریانبکەنببنەعەرەب«
)TEACHING THEM TO ARABIZE(

ئەفســەرێکی وەزارەتــی دیفاعــی ســووریە 
بەناوی محمەد تالیب هیالل، ساڵی 1963ی 
بەڵگەنامەیەکی سیاسیی باڵوکردەوە.  زایینی، 
ناوبراو لەوێدا ترسی خۆی لە »مەترسی«یەک 
دەردەبڕێ کە وەک هەڕەشە لەسەر ئوستانی 
جەزیرەی ســورییە بەحیســاب دێــت. ئەو 
مەترســییە لە ڕوانگەی ئــەوەوە لە هەبوونی 
کورد لەو ناوچەیەدا ســەرچاوەدەگرێ. )دواتر 
ناوی جەزیرە بوو بە حەســەکە و ئێســتاش 
وەک بەشــێک لەو ناوچەیــە دادەنرێ کە بە 
ڕۆژاوا دەناســرێ(. ئــەو بەڵگەنامەیە داوا لە 
دەوڵەتی ئەوکاتی ســووریە دەکا کە نەخشە 
و گەاڵڵەیەکــی ڕوون بــۆ »بنبڕکردن«ی ئەو 
»پێکهاتــە بیانییانــە« ئامادە بــکات کە لەو 
ناوچەیەدان.]4[ بە وتەی هیالل، ســێ هۆکار 
لەگۆڕێدان کە ڕەنگە ببنە هۆی دروست بوونی 
کوردســتان هەر بەوجۆرەی کە یەهوودستان 
)واتە ئیســرائیل( دروســت بووە. ئەو ســێ 
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هۆکارە بە گوێرەی باســەکەی ناوبراو بریتین 
لــە ئیمپڕیالیزمی ڕۆژاوا، شۆڕشــی ئەودەمی 
کوردستانی عێراق و ئەو هەستی نەتەوایەتییە 
کە لە نێــو الوانی کوردی ســووریەدا هەیە. 
ناوبراو ئەوە ڕوون دەکاتەوە کە حکوومەتەکانی 
پێشووی ســووریە، هەوڵیان داوە »لە ڕێگای 
خوێنــدن و فێربوونــەوە کــوردەکان بکەنە 
عەرەب«. بەاڵم ســەرەنجام »ئــەو خوێندن و 
فێربوونە، بە ئیزافەی ئەو چەکە ڕاستەقینەیەی 
کە بە شــێوەیەکی زیندوو پێیانە، لە دەستی 
ئەوانــدا بووەتــە یەکەمیــن چەکــی فکری 
و ئیدیۆلۆژیــک«. لێــرەدا ناوبــراو دەڵێ کە 
»ئێســتا ئەو نەوە خوێندەوار«ە بۆخۆی بووەتە 

سەرچاوەی سەرەکیی مەترسی.]6[ 
لەئاکامــدا، هیالل بردنەپێشــی هەرچی 
زیاتری سیاسەتی بەعەرەبکردن، بە شێوەیەکی 
پڕ لە توندوتیژی و پەالمار، وەک پالنێکی ورد 
بۆ لەنێوبردنی ئەو مەترسییە پێشنیار دەکات. 
بێبەشکردنی کوردەکان لە دەستڕاگەیشتن بە 
دەرفەتەکانی کار، وەڕێخســتنی کەمپەینێکی 
دژی  توند«بــە  و«  »گــەورە«  تەبلیغاتیــی 
کــوردەکان لــە نێوعەرەبەکاندا، تەشــویق و 
هاندانی وەدەرنانی کــوردەکان لە ناوچەکە و 
نیشتەجێکردنی عەرەبەکان لە شوێنی ئەوان 
و ســەرەنجام چاندنی تــۆوی دووبەرەکی و 
ئاژاوە لەنێــو کوردەکاندا، بەشــێک بوون لە 
نێوەڕۆکی ئەو پالنــە.]7[ بەاڵم جەوهەری ئەو 
پالنە، ئەو سیاســەتە بوو کە حکوومەت دواتر 
لە پەیوەندی دەگەڵ سیســتەمی پەروەردە و 
فێرکردن لە ناوچە کوردییەکاندا گرتییەپێش. 
)السیاسە  واتە سیاســەتی پشتگوێخســتنی 
التجهیل( مندااڵنی کورد و بێبەش کردنیان لە 
خوێندن، لە ڕێگای خۆبواردن لە دروستکردنی 
قوتابخانە و کردنــەوەی ناوەندەکانی دیکەی 
خوێنــدن و فێربوون لە ناوچەکــەدا. هیالل 
لــە پەیوەندی دەگــەڵ پاکانەکــردن بۆ ئەو 
پالنــەی خۆیــدا دەڵێ: »نــەوەی نوێی کورد 
لەباری ئیدیۆلۆژییەوە پڕئەنگیزە و بیروباوەڕە، 

ئینتیمــای نیشــتمانی و واڵتپارێزیی تێدایە 
و ئامادەی ئەنجامدانی هەر چەشــنە کارێکە 
لە پێناو ئــەو ئامانجەدا«. ئەو لــەوەش زیاتر 
دەڕواتە پێش و دەڵێ سیاسەتی حکوومەت بۆ 
»فێرکردن و بەعەرەبکردن« ی ئەوان نیشانی 
داوە کــە ســەرکەوتوو نەبــووە. لێرەدایە کە 
ناوبراو لەسەر پێویستیی بێبەشکردنی تێکڕای 
مندااڵنــی کورد لە خوێنــدن و فێربوون پێ 

دادەگرێ.]8[.
پــاش دەســتپێکردنی شــەڕی نێوخــۆ 
لــە ســووریە لــە ســاڵی 2018دا و دوای 
باڵوبوونەوەی ژمارەیەکــی زۆر بەڵگەنامە کە 
لەئاکامی کشانەوەی حکوومەت لە ناوچەکانی 
باکــووری ســووریەدا کەوتنــە بەردەســت، 
دەرکەوت کە حکوومەت لە ئاستێکی بەریندا، 
ئەو ڕاســپاردانەی هیاللی وەک سیاسەتێکی 
ڕەسمی بەڕیوە بردووە. ئەو بەڵگەنامانە ڕادەی 
ئەو ســەرکوت و چەوســانەوەیان ئاشکراکرد 
کە کوردەکان هەر لە ســەرەتای ســاڵەکانی 
1960ەوە دەگەڵــی بــەرەوڕوو بــوون. لــە 
پەیوەندی دەگەڵ ڕەنگدانەوەی ڕاسپاردەکانی 
هیالل لە سیاسەتەکانی حکوومەتدا، یەکێک 
لە بەڵگەنامەکان هەرچەشنە تەعبیر کردن و 
نیشــاندانێکی فەرهەنگ و کولتووری کوردی 
بە »خیانەت« لەقەڵەم دەدا، ئەوە لە کاتێکدایە 
کــە لــە بەڵگەنامەیەکــی دیکــەدا، هەموو 
چاالکییەکــی »نەتەوایەتــی«ی کوردی وەک 
تاوان بە حیســاب دێنێ. ساسەتی ڕەسمیی 
حکوومەت بۆ تەعریبــی ناوچە کوردییەکان، 
لــەو بەڵگەنامانەشــدا دەکەوێتــە بەرچاو کە 
لەواندا حکوومــەت داوا لە شــارەدارییەکان 
دەکات پێــش لــە کڕین و فرۆشــتنی مڵک 
و زەویــوزار لەالیــەن کوردەکانــەوە بگرن. 
لەوەش زیاتر لــەو بەڵگەنامەنەدا داوا دەکرێ 
کــە بەمەبەســتی »کەمکردنــەوە«ی ڕێژەی 
کوردەکان، عەشیرەتە عەرەبەکان هان بدرێن 
بۆ نیشــتەجێبوون، ڕوو لەو ناوچانە بکەن کە 
ڕێژەیەکی زۆریان کورد تێدایە.]9[ مامۆستایەک 
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لە ڕۆژاوا لەساڵی 2015دا، بەو جۆرە ئەزموونی 
خۆی لە سیاسەتی تەعریبکردن لە قوتابخانە 
حکومییەکانی سووریەدا دەگێرێتەوە و دەڵێ: 
»ڕەوتی تەعریب لــە چەند قۆناخدا جێبەجێ 
کرا. ئەگەر کەسێک بە کوردی لە قوتابخانەدا 
قســەی کردبا، بۆ هەر وشەیەکی کوردی کە 
لــە دەمی دەهاتە دەر دەبوایــە چەند لیرەی 
ســووری جەریمە بــدات«.]10[ بــە گوێرەی 
ڕاپۆرتەکانــی ڕێکخراوی چاوەدێری مافەکانی 
مرۆڤ، ڕێژیمی بەعس نەیدەهێشت مندااڵنی 
کــورد فێری کوردی بن، نــاوی کوردی لەو 
مندااڵنــە بنــرێ کە لــە دایک دەبــوون یا 
کتێب و نوســراوەی دیکە ب ەزمانی کوردی 
چــاپ و باڵو بکرێنــەوە.]11[ ئەو سیاســەتی 
تەعریبە، جیا لەهێندێــک ئاڵوگۆڕی ناوبەناو، 
تا دەســتپێکردنی ڕاپەڕین لە ســەرەتاکانی 
ســاڵی 2011دا، درێژەی هەبــوو کە کۆتایی 
بە دەسەاڵتداریەتیی حکوومەت بەسەر ناوچە 

کوردییەکاندا هێنا.]12[
ساڵی1931ی  ژمارە74ی  یاسای  بەهۆی 
حکوومەتــی  لەالیــەن  کــە  زایینییــەوە، 
پاشــایەتییەوە لە عێراق ســەبارەت بە زمانە 
لەبــاری  پەســندکرابوو،  ناوچەیییــەکان 
تیۆرییــەوە، وەزعــی خوێندنی کــوردی لە 
عێراق لەچاو سووریە باشــتربوو. بە گوێرەی 
ئەو یاســایە زمانی کوردی شــان بەشــانی 
زمانی عەرەبــی لەو جێگایانــەدا کە ئەودەم 
پێان دەگوترا ویالیەتەکانی موســڵ، ئەربیل و 
کەرکووک وەک زمانێکی ڕەسمی ناسرابوو. ئەو 
ویالیەتانــە هەموو ئەو ناوچانە دەگرنە خۆ کە 
ئەمڕۆ بە ناوچەی هەریمی کوردستان و ناوچە 
هاوســێکانی دەورووبەری دەژمێردرێن.]13[ بە 
گوێرەی ئەو قانوونە، زمانی کوردی دەبوایە لەو 
ناوچانەدا، بۆ خوێندن و فێربوون، بەڕێوەچوونی 
کاروبــاری ئیــداری و دادگاکان، کەڵکی لێ 
وەرگیرابــا. بەوحاڵەش لە کــردەوەدا زۆربەی 
حکوومەتە یەک لــە دوای یەکەکانی عێراق 
خۆیان لە وەبەرچاوگرتنی ئەو یاسایە دەبوارد. 

لە ســاڵی 1968دا، پاش ئەوەی حکوومەتی 
بەعس، دەســەاڵتی خــۆی جێگیرکــرد، بۆ 
کۆتایی هێنان بەو ڕاپەڕینە کە لەساڵێ 1960 
وە لەئــارادا بــوو، ڕێککەوتننامەیەکی لەگەڵ 
پارتــی دێموکڕاتی کوردســتان مۆرکرد. ئەو 
ڕێکەوتننامەیە، ئۆتۆنۆمیی بۆ کوردســتان لە 
هێندێک بەشــی باکووری عێڕاقدا بەڕەسمی 
ناســی. لەوەش زیاتــر مەوقعییەتــی زمانی 
کوردیشــی وەک زمانی یەکەم لەو ناوچانەدا 
کە زۆربــەی حەشــیمەتەکەیان کــوردە و 
وەک زمانی دووهەم لــە ناوچەکانی دیکەدا، 
دەســتەبەر کــرد. کەچی پاش تێکشــکانی 
ڕاپەڕینێکــی دیکــەی کوردەکان لە ســاڵی 
1975دا، حکوومەتــی بەغدا بە شــێوەیەکی 
زۆر تونــد و پەالماردەرانە، دەســتی کرد بە 
پیادەکردنی سیاســەتی تەعریب و بەبەعسی 
کردنی ناوچەکە. ئەگەرچی لەباری نەزەرییەوە 
حکوومەتــی بەعس ڕێگای دەدا کە مندااڵنی 
کــورد لە قوتابخانــە کوردییەکانــی هەولێر، 
دهۆک و سلێمانیدا دەرس بخوێنن، بەاڵم لە 
کردەوەدا لە ڕێگای بەکارهێنانی ئیمتیازات و 
سەرکوت و زەبروزەنگەوە، دایک و باوکەکانی 
هان دەدان کە منداڵەکانیان لەو قوتابخانانەدا 
کە خوێندن و فێربوون بە زمانی عەرەبی بوو، 
وەبەرخوێندن بنێن. لەهەمان کاتدا، خوێندنی 
کوردی لە ناوچەکانی ســەر بــە پارێزگاکانی 
کەرکوک )کــە دواتر ناوی نرا تەئمیم( دیالە، 
ســەالحەدین و موســڵ)نەینەوا(دا لە ساڵی 
1976 ەوە تا ساڵی 2006ی زایینی بەتەواوی 
قەدەغە کرا. مامۆســتایەک لە هەولێر لەساڵی 
2005دا، بەو شــێوەیە باس لــەو بارودۆخە 
دژوارە دەکات کە ناوبراو لەسەردەمی ڕێژیمی 
بەعســدا، بەتایبەت لەسەردەمی شەڕی ئێران 
و عێڕاق، لە ماوەی نێوان ســاڵەکانی 1980 
تــا 1988دا تێیــدا ژیاوە. پۆلــەکان پڕبوون. 
هەر کالســەی زیاتر لە پەنجا قوتابیی لەخۆ 
دەگرت کە ڕۆژانە لە ســێ تا چوار شــیفتدا 
دەوامیان دەکــرد. لەو قوتابخانەیــەدا وا ئەو 

گۆڤارێکی شیکارانەی کۆمەاڵیەتی ـ سیاسییە  ژمارە 57  ساڵی بیست و دووەم  پاییزی 2720 438



کاری دەکرد، خوێندن بە کوردی قەدەغە بوو. 
هێزە ئەمنیەتییــەکان، قوتابییە عەرەبەکانیان 
بۆ جاسوســی و خەبەرچینی بــەکار دەهێنا. 
پۆلەکانیان کردبوو بە » قەفەسی مامۆستایان«. 
قوتابییانــی پۆلی هەشــتەم لــە قوتابخانەدا 
دەمانچەیان پێ بوو. بەجۆرێک کە »پرۆسەی 
پەروەردە و فێرکــردن لە قوتابخانەکاندا، جیا 
لە هەوڵی مامۆســتاکان بــۆ ڕازی کردنی ئەو 
گانگستەرانە، شتێکی دیکە نەبوو«. ئەو وەزعە 
پاش دەستپێکردنی شــەڕی خەلیج لەساڵی 
1991دا، کاتێک ســەرۆک ســەددام حسێن 
ناچاربــوو ســوپا و دامــودەزگا ئیدارییەکانی 
حکوومــەت لــەو ناوچانــەدا، کــە لەبــاری 
نەزەرییــەوە بە ناوچــەی ئۆتۆنۆمی دەزانران، 
بکێشێتەوە، ئاڵوگۆڕی بەسەرداهات. لە ئاکامدا 
ڕاســتەقینە  ئیدارەیەکی  توانییان  کوردەکان 
بۆ بەرێوەبردنی کارووباری ناوچەکانی خۆیان 
پێــک بێنن کە ئەمڕۆ وەک ناوچەی هەرێمی 

کوردستان ناسروە.

ڕۆژاواوحیزبیکرێکارانیکوردستان
موالزم موحەمەد تالیب هیالل، لە کتێبەکەی 
خۆیــدا کە لە ســاڵی 1963دا باڵو کرابووەوە 
و پێشتر باســمان کرد، ئەو بیرۆکەیە دێنێتە 
گــۆڕێ کــە دامەزرانی دەســەاڵتی کوردی 
لــە عێڕاق، دەبێتە هۆی ئــەوەی کاردانەوەی 
لەســەر کوردەکانــی ســووریەش هەبــێ و 
بۆ شــۆڕش و ڕاپەڕیــن هانیان بــدات. هەر 
بۆیــە ناوبــراو لــە کتێبەکەیدا پێشــنیار بە 
حکوومەتی ســووریە دەکات کــە لە ڕێگای 
نیشتەجێکردنی عەرەبەکانەوە، »پشتێندەیەکی 
عەرەبــی« بە درێژاییی ناوچە ســنورییەکانی 
باکــووری ســووریە، بکێشــێ تــا پێش بە 
نفــوز و کاریگەریی ڕووداوەکانــی ئەودیوی 
 ســنور لەســەر وەزعی ناوخۆی ئەو ناوچانە 
بگرێ.]15[ بە هاتنەســەرکاری حافز ئەســەد 
و قایم بوونی شــوێن پێی دەسەاڵتداریەتیی 
حیزبی بەعس، سیاسەتی سووریە بوو بە پاڵ 

پێوەنانی کۆمەڵگای تــا ڕادەیەک بچووکتری 
کــورد لەو واڵتە، بۆباوەشــی«براگەورەکان«ی 
واتە کۆمەڵــگای گەورەتری کوردی لە عێڕاق 

و تورکیەدا. ]16[ 
حافز ئەســەد بــۆ بەربەرەکانــێ دەگەڵ 
باڵەکەی دیکــەی بزووتنــەوەی بەعس، کە 
لە الیەن نەیارەکانییــەوە ڕێبەرایەتی دەکرا، 
پشتیوانیی لە شۆڕشــی کورد لە کوردستانی 
عێراق بە ڕێبەرایەتیی مەال مســتەفا بارزانی 
و حیزبەکــەی، واتــە پارتــی دێموکراتــی 
کوردستان)Kdp( کرد. پاش شکانی شۆڕشی 
کورد لەســاڵی 1975دا، ســووریە نەک هەر 
پەنــای دا بە پارتی دێموکڕاتی کوردســتان، 
بەڵکــوو ڕەقیب و نەیارە تــازە دامەزراوەکەی 
نیشــتمانیی  یەکیەتیی   )PUK(واتە پارتیش 
کوردستانیشــی پەنادا. سیاســەتەکانی حافز 
ئەســەد واتە ڕێگادان بە چاالکی و تێکۆشانی 
حیزبە کوردییــەکان، بوو بە هۆی ئەوەی کە 
کوردەکانی ســووریە ڕۆژ بەڕۆژ زیاتر بکەونە 
ژێر نفــووز و کاریگــەری و ئیدیۆلۆژیی ئەو 
بزووتنەوانــەی کــە لەودیوی ســنورەکانەوە 

سەرچاوەیان دەگرت.
لەساڵەکانی 1980دا دەرکەوت کە نفووز 
و کاریگەریــی بزووتنەوەی کــورد لە تورکیە 
لەســەر کوردەکانی ســووریە، لەچاو نفوز و 
کاریگەریــی ڕەقیبەکانیــان لە عێــراق، زۆر 
زیاترە. لە سەرەتای دەیەی هەشتاوە، حیزبی 
کرێکارانی کوردستان لە تورکیە، ڕاپەرێنێکی 
بــە دژی کۆمــاری تورکیە دەســت پێ کرد 
کەئــەوە بۆ چەنــد دەیە دەچــێ بەردەوامە. 
لە ســاڵی 1980دا، حافز ئەســەد لە سووریە 
پێشــوازیی لە دامەزرێنەری PKK، عەبدوڵاڵ 
ئۆجــەالن و دامــودەزگا و بارەگاکانی پارتی 
لــەوەش زیاتر  کرێکارانی کوردســتان کرد. 
ئەسەد کوردەکانی سووریەی هان دا کە نەک 
هەر پشــتیوانی لە PKK بکەن، بەڵکوو بچنە 
ناو ڕیزەکانیشیەوە. ســووریە لە بردنە پێشی 
ئەو ســتراتێژییەدا بــە دوای دوو ئامانجەوە 
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بوو. یەکــەم ئەوە کە ســەرنجی کوردەکانی 
سووریە لەسەر مەســەلە نێوخۆیییەکانی ئەو 
بەتایبەت مەسەلەی کوردەکانی ئەوێ  واڵتە، 
دوور بخاتەوە. هەروەها پاڵپێوەنان و هاندانیان 
بۆ شــەڕ بە دژی تورکیە، کــە ئەودەم وەک 
نەیاری ســووریە چــاوی لێ دەکــرا.]17[ بەو 
جۆرە پارتی کرێکارانی کوردســتان بۆ ماوەی 
20 ســاڵ حزوورێکی پڕڕەنگی لە سووریەدا 
هەبوو تا سەرەنجام لە ساڵی 1998دا لەگەڵ 
ڕێبەرەکەی ئۆجەالن لەو واڵتە وەدەرنران. بە 
وتەی ســەرچاوەیەکی تــورک و بە نەقڵ لە 
یەکێــک لەفەرماندەکانی PKK، لەو ماوەیەدا 
کە PKK لە ســووریە بــووە، نزیکەی 8000 
 تــا 10000 »الیەنگــری چەکــدار«ی لەوێ 
هەبــووە.]18[ ئەمەش بووە هــۆی ئەوەی کە 
پارتی کرێکارانی کوردســتان، کاریگەرییەکی 
زۆر و درێژخایەنی لەسەر کوردەکانی سووریە 
هەبێ. بەو جۆرە، ئەوە لەچاو پارتی دێموکڕاتی 
کوردستان و یەکیەتیی نیشتمانی کە پێشتر 
لەوێ بنکــە و بارەگایان هەبــوو، بۆخۆی بۆ 
PKK وەک ئیمتیازێکی گەورە بە حیســاب 
دەهات. بەتایبەت کاتێــک کە ئەو دوو هێزە 
لە ســاڵی 1991دا ئیدی ناچاربوون ناوەندی 
کار و چاالکی و بنکە و بارەگاکانیان بۆ عێڕاق 

بگوێزنەوە.]19[
کاتێــک PKK لــە ســووریە لە ســاڵی 
2003دا پارتــی یەکیەتیــی دێموکڕاتی واتە 
دامەزرانــد،  لقێکــی خــۆی  PYDی وەک 
نفوز و دەســەاڵتی هێندەی دیکەش پەرەی 
ئەســتاند. بەرەبــەرە PYD دەســتی کرد بە 
دروســتکردنی ڕایەڵەیەکــی کۆمەاڵیەتی لەو 
ناوچەیــەدا کە ئەمڕۆ پێی دەگوترێ ڕۆژاوا. لە 
ســاڵی 2011 وە کە دەســەاڵتی حکوومەتی 
بەشار ئەســەد بەســەر ناوچە کوردییەکاندا 
بەرەو الوازی ڕۆیشــتوە، ملمالنێ و شــەڕی 
دەســەاڵت لــەو ناوچەیەدا لە نێــوان پارتی 
کریکارانی کوردســتان و پارتــی دێموکڕاتی 
کوردســتاندا، لەرێگای حیزبــە کوردییەکانی 

»الیەنگــر«ی خۆیانــەوە لە ســووریەدا، واتە 
پارتــی یەکیەتیی دێموکڕاتــی و ئەنجومەنی 
نەتەوایەتیی کــورد، بەردەوام لــە ئارادابووە. 
 PYD لە هاوینی ســاڵی 2012 وە بەرەبەرە
لەو ناوچەیەدا دەســتێکی بااڵتری پەیداکرد. 
ئەمەش هەلومەرجی ئەوەی بۆ ڕەخســاند کە 
بتوانــێ ئۆتۆنۆمی لەو ناوچەیەدا دامەزرێنێ و 
سەرەنجام سیســتەمێکی جیاواز بۆ خوێندن 
و فێربوون دروســت بکات کــە دوور بێ لەو 
سیاسەتی تەعریبەی کە لە الیەن حکوومەتی 
ناوەندی لە دیمەشقەوە ئاراستە دەکرا. کتێبە 
دەرســییەکان لــە ڕۆژاوا جیاوازییەکی زەق 
و بەرچاویــان لەگەڵ کتێبە دەرســییەکانی 
هەرێمی کوردســتانی عێڕاقدا هەیە. هەرکام 
تایبەتییەکانی  مێژوویییــە  ئەزموونــە  لەوان 
هەریەک لــەو ناوچانە دەردەخــەن. لەوەش 
زیاتــر ملمالنــێ و ناکۆکییەکانی نێوان هێزە 
سیاســییەکانی زاڵ لەو ناوچانــە و ڕوانگە و 
ئیدیۆلــۆژی و دونیابینیــی جیــاوازی ئەوان 

نیشان دەدەن.

و دامەزرانیسیســتەمەکانیخوێندن
فێربوونیکوردی

دامەزرانی ســیتەمی نوێی خوێندن، گۆڕینی 
زمان و کتێبە دەرســییەکان، لە کاتی خۆیدا 
بۆرێبەرایەتیی کورد لە عێڕاق و سووریە، کارێکی 
هێندە ئاســان نەبوو. کاتێک ڕێژیمی بەعس 
دەســەاڵتی خۆی لەســاڵی 1991دا، بەسەر 
کوردســتانی عێراقدا لەدەست دا، حکوومەتی 
تازە دامەزراوی هەرێمی کوردستان، پرۆسەی 
گۆڕینــی کتێبە دەرســییەکانی ســەردەمی 
بەعس و پەرەپێدان و بردنەپێشــی خوێندنی 
کوردیــی لــە قوتابخانەکانــدا دەســت پێ 
کــرد. لەوبارەیەوە هەنــگاوی یەکەم لەالیەن 
چاالکانی کوردەوە لە دیاســپۆڕا هەڵێنرایەوە. 
ئەوان ئەو کتێبە دەرســییە کوردییانەیان، کە 
لە سوید بۆ فێرکردنی خوێندن و نووسین بە 
زمانــی دایک بە مندااڵنی کورد، کەڵکیان لێ 

گۆڤارێکی شیکارانەی کۆمەاڵیەتی ـ سیاسییە  ژمارە 57  ساڵی بیست و دووەم  پاییزی 2720 440



وەردەگیرا، بــە قاچاخی بۆ ناوچەی ئۆتۆنۆمی 
تازە دامەزراو گواســتەوە. لەوەش زیاتر ئەوان 
نەخشەی کوردستانی گەورەشیان، کە هەموو 
پارچەکانی کوردستانی بەسەر یەکەوە نیشان 
دەدا، لە ژمارەیەکی زۆردا گەیاندە ئەو ناوچەیە 
کە لەگەڵ پێشــوازییەکی گەرم بەرەوڕوو بوو. 
دواتر، چاالکانــی کورد لە فەڕانســە، کتێبە 
دەرسییەکانی ســەردەمی ڕێژیمی بەعسیان، 
پــاش دەســتکاری و البردنی ئەو بەشــە لە 
نێوەرۆکی کتێبەکان کە لە خزمەت بردنەپێشی 
تەعریــب و سیاســەتەکانی بەعســدا بوون، 
ســەرلەنوێ چاپ دەکردنــەوە و بۆ خوێندن 
و کەڵــک لــێ وەرگرتن، ڕەوانــەی هەرێمی 
کوردســتانیان دەکردن. ئــەو ئەرکە لەالیەن 
ڕێکخراوەکانی فرانس لیبێرتی، ئەنســتیتۆی 
کورد لــە پاریس و یونســکۆ)UNESCO(وە 
سەرپەرشتی و جێبەجێ دەکرا.]20[ حکوومەتی 
هەرێمــی کوردســتان، پــاش جێگیرکردنی 
دەسەاڵتی خۆی، دەســتی کرد بە کۆنتڕۆڵی 
نێوەرۆکــی کتێبــە دەرســییەکان، ئامادە و 
چاپکردنــی ئەوان و هەروەهــا بە وەخت، لە 
هەموو ئــەو ناوچەیەدا کە بە گوێرەی قانوون 
دەکەوتــە ژێــر حاکمییەتــی حکوومەتــی 
کوردیی  خوێندنــی   )jurisdiction(هەرێــم
ئاڵوگۆڕێکی  پەیوەندییــەدا  لــەو  جێگیرکرد. 
دیکــەی گرینگ بریتی بوو لە پەســندکرانی 
قانوونــی ئەساســی، واتە دەســتووری نوێی 
عێڕاق لەســاڵی 2005دا کــە زمانی کوردیی 
وەک هاوشــانی زمانی عەرەبی بە ڕەســمی 
ناســی و« مافی عێراقییەکانی بۆ پەروەردە و 
فێرکردنــی منداڵەکانیان بــە زمانی زکماکی 
خۆیان« دەســتەبەرکرد.]21[ دواتــر وەزارەتی 
کوردستان،  هەرێمی  حکوومەتی  پەروەردەی 
کە ئیدی ئێستا لە الیەن حکوومەتی فیدڕاڵی 
عێڕاقەوە بەڕەســمی ناســرابوو، لە ئاستێکی 
بەریندا چاپی کتێبە دەرســییەکوردییەکانی، 
کە لە الیەن پســپۆڕانی کوردەوە دەنوسران، 

دەست پێ کرد.]22[

سیســتەمی خوێندنی کوردی لە ڕۆژاوا، 
چەندیــن ســاڵ دواتر دەســتی پــێ کرد. 
ســەرەڕای ئەوەی کــە بەکارهێنانــی زمانی 
کوردی لــە ســووریە قەدەغەبوو، لەســاڵی 
2005دا، 100 مامۆســتای کورد بە نهێنی بۆ 
دامەزرانی ئەنســتیتۆی خوێندنی کوردی کۆ 
بوونەوە. ژمارەیەکــی زۆر لەوان دواتر گیران. 
بەو جۆرە تا دەست پێ کردنی ڕاپەڕینی ساڵی 
2011، قوتابیانــی کــورد دەبوایە بە عەرەبی 
بخوێنــن. لەوەش زیاتر ئەوان قســەکردن بە 
زمانــی کوردییان، تەنانەت لە نێوخۆشــیاندا، 
لێ قەدەغــە کرابوو. بۆیە ئەگــەر بە کوردی 
دوابان ســزا دەدران. لە ئاکامدا زمانی کوردی 
بــە نهێنی لەنێــو ماڵەکان و لــە گوندەکاندا 
دەخوێندرا.]23[ بە دەست پێ کردنی ڕاپەڕین، 
ئاســتی ویســت و داخوازی) ambition( بۆ 
دامەزراندنی سیســتەمیکی خوێندنی کوردی 
هێندە لە ســەرێ بوو، کە وەک چەند ســاڵ 
دواتــر چاالکێکی کــورد باســی دەکات، لە 
دەمانهەویست  تێدەپەری.«ئێمە  ســووریەش 
سیســتەمێکی خوێندنی کوردی بۆ هەرچوار 
پارچەی کوردستان دامەزرێنین«]24[ بەو جۆرە 
چاالکانــی کورد نــەک هەر دەیانهەویســت 
زمانی خوێندن بگۆڕن، بەڵکوو دەیانهەویست 
ئاڵوگــۆڕ لــە پێداگۆگــی و فــەزا وتەنانەت 
چوارچێوە و سترەکتۆری سیستەمی خوێندن 
و فێربوونیشــدا پێک بێنن. سیستەمێک کە 
حکوومەتی ســووریە لە پەیوەنــدی دەگەڵ 
خوێنــدن و فێربوونــدا دەیبــردە پێــش و 
دەیپاراست، دووگم و وشک بوو. مامۆستاکان 
لــە قوتابییەکانیان دەدا و ســوکایەتییان پێ 
دەکردن. بــەاڵم چاالکانی کــورد خوازیاری 
گۆڕینــی ئەو سیســتەمە بە سیســتەمێکی 
کراوە بوون کــە لەوێدا ڕێز لە قوتابی بگیرێ 
و هاوڕێیانە ڕەفتاری دەگەڵ بکرێ. شــایانی 
باســە نێوەرۆکی کتێبە دەرســییەکانیش، بە 
بابەتەکانــی پەیوەندیدار  لەخۆگرتنی باس و 
بە مێژوو وجوغرافیای کوردســتان، ئاڵوگۆڕی 
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بنەڕەتییــان بەســەردا هات. بە دەســت پێ 
کردنی ســاڵی 2016، ئــەو ئاڵوگۆڕانە هەموو 
قۆناخەکانــی خوێندنیــان، هەر لــە قۆناخی 
ســەرەتایییەوە تــا دەگاتە زانســتگای تازە 

دامەزراوی قامیشلی لە ڕۆژاوا، گرتەوە.]25[

ناسنامەینەتەوایەتیلەکتێبەدەرسییە
کوردییەکاندا

ئەگەرچی دەست پێ کردن لە سەرتاوە بۆخۆی 
دەرفەتێک بوو، بــەاڵم ئەوە بەو مانایەش بوو 
کە دەبوایە مامۆســتایان ڕاهێنرابان، بەرنامە 
و پڕۆگرامــی تازەی خوێنــدن و فێربوون و 
قوتابخانــە و پۆلی تــازە بۆخوێندن و دەرس 
گوتنەوە ئامادەکرابان. لەو نێوەدا ئامادەکردنی 
کتێبە دەرســییەکان کارێکــی پڕ زەحمەت 
بوو. نوســخە ســەرەتایییەکانی هێندێک لەو 
کتێبە دەرسییانە لەساڵی 1999دا لەدەرەوەی 
ڕۆژاوا ئامادە و چــاپ کرابوون و بە قاچاخی 
هێنرابوونە ناو ئیدارەی دەسەاڵتی کوردییەوە. 
هێندێکی دیکە لەو کتێبانە پاش ساڵی 2011 
لە تورکیە، پێش ئەوەی کە نوسخە تازەکانیان 
لە ڕۆژاوادا ئامادە بکرێن، ســەرلەنوێ لەچاپ 
درابوونەوە.]26[ تا ساڵی 2015، ئەوەی ئەودەم 
پێی دەگوتــرا حکوومەتــی کاتیــی ڕۆژاوا، 
توانیبووی 40000 کتێبی دەرسی بە کوردی 
چاپ و باڵوبکاتەوە و 2600 مامۆستا بۆ دەرس 
گوتنەوە لە شار و ناوچە جیاجیاکانی ڕۆژاوادا 
ئامادە و پەروەردە بکات. لە سەرەتادا دەرسی 
زمانی کوردی تەنیا لە پۆلە ســەرتایییەکانی 
دەگوترایــەوە.  وســێهەمدا  دووەم  یەکــەم، 
دژکردەوەی حکوومەتی ســووریە ئەوەبوو کە 
لــە ناوچەکانــی ژێر دەســەاڵتی خۆیدا، 30 
قوتابخانەی داخســت کە زمانــی کوردییان 
تێدا دەوترایەوە. لەبەرانبــەر ئەو کردەوەیەی 
حکوومەتدا، حکوومەتی کاتیی ڕۆژاوا ڕایگەیاند 
کــە ئامادەیە کار بە هەموو ئەو مامۆســتایانە 
بــدات کە بێکارکــراون.]27[ دواتر حکوومەتی 
سووریە بودجەی هەموو وەزارەتی پەروەردە و 

فێرکردنی لە ناوچە کوردییەکاندا بڕی. ئاکامی 
ئەو کارە بوو بە هۆی خێراتربوونی پرۆســەی 
جێگرتنەوەی کتێبە دەرســییە عەرەبییەکان 
لەالیــەن کتێبــە دەرســییە کوردییەکانەوە.
]28[ بە دەســت پێ کردنی ســاڵی خوێندنی 

2016-2017، کتێبە دەرسی و پێداویستییە 
قۆناخەکانی  هەمــوو  دیکەی  ماددییەکانــی 
خوێندن بەکوردی و تەنانــەت بە عەرەبی و 
ئاسووریش ئامادەکران. بەو جۆرە تەوای کتێبە 
دەرسییەکانی ســەردەمی حکوومەتی بەعس 
گۆڕان و ئەو کتێبانە جێی ئەوانیان گرتەوە.]29[

ناسیۆنالیستی و نەتەوەیی پەروەردەی
لەکتێبەدەرسییەکانیڕۆژاوادا

ســاڵی 2011 کوردەکان لە ڕۆژاوا شۆرشێکی 
سیاسی و کۆمەاڵیەتییان دەست پێ کرد. لەو 
نێوەدا، بە هۆی ئەو شــوێنەوارە گرنگەی کە 
ئاڵوگــۆڕە کۆمەاڵیەتییەکان دەتوانن لەســەر 
داهاتووی کۆمەڵگا هەیانبێت، دەتوانین بڵێین 
کە الیەنی کۆمەاڵیەتیی ئەو شۆڕشــە لەچاو 
الیەنە سیاســییەکەی زۆر قووڵتر و بەرچاوتر 
بوو. بەردی بناخەی ئــەو ئاڵوگۆڕە گەورەیە، 
ئەو سیســتەمی پەروەردە و فێرکردنە بوو کە 
تازە لە حاڵی دامەزراندندا بوو. ئەو سیستەمە، 
جگە لەوەی بەرەنگاری میراتی پەنجاســاڵەی 
تەعریب و بەبەعســیکردن دەبــۆوە، نەوەی 
نوێــی کوردیشــی بە ڕۆحێکــی نەتەوەیی و 
ناســنامەیەکی کوردیــی پــڕ لە شــانازی و 
بە ڕیوایەتێکــی کوردی، پــەروەردە دەکرد. 
کتێبــە کوردییــە دەرســییەکانی ڕۆژاوا، لە 
چەند بواری ســەرەکیدا، ناسنامە و هەویەتی 
کوردیان لە قوتابیانی کوردی ئەو مەڵبەندەدا 
پــەروەردە دەکرد. داڕشــتنەوەی جوغڕافیای 
کوردســتان، زمانــی کــوردی، کولتــوور و 
فەرهەنگی نەتەوایەتی، ڕەمز و سیمبۆڵەکانی 
نێــو ئەدەبیاتی کــوردی، سۆســیالیزم، نرخ 
و بایەخــە کۆمەاڵیەتییــەکان، ســیکۆالریزم 
وەک  پیــاو.  و  ژن  نێــوان  بەرانبەریــی  و 
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هەرجێگایەکی دیکە، لەو نێوەدا، لە پەیوەندی 
دەگــەڵ پەروەردەکردنی مندااڵنــی کورددا، 
داڕشــتن و دروســتکردنی جوغرافیایەکــی 
نەتەوەیی لــە ڕۆژاوا ئەرکی هەرە کلیلی بوو. 
لە کتێبە دەرســییەکان و نەخشە و خەریتە 
جوغرافییەکاندا، کوردستانی گەورە بە جۆرێک 
نیشان دەدرا، کە هەر چوار بەشی کوردستان 
باکوور)تورکیــە(،  ڕۆژاوا)ســووریە(،  واتــە 
وەک  باشــوور)عێڕاق(  و  ڕۆژهەاڵت)ئێــران( 
یــەک واحیــدی جوغڕافیایــی ببینرێن.]30[ 
لەوەش زیاتر هێندێک لەو نەخشانە نەک هەر 
ئەو شوێنە وشکایییە کە ناوچە کوردییەکانی 
تێداهەڵکەوتوون، بەڵکوو خاکی کوردستانیان 
دەبردەوە ســەر لێوارەکانی دەریای ســپیی 

نێوەڕاست.
سەرەڕای ئەوەی کە ئەو نەخشە و کتێبە 
دەرسییانە، ئەو سنوورە دەوڵەتییانە ناناسن کە 
کوردســتانیان دابەش کردووە، شوێن و جێگا 
کوردییەکانیانەوە  بەنــاوە  جۆراوجۆرەکانیش، 
دەناســێنن.]31[ بۆ نموونە هێندێک شــوێنی 
وەک دێرســیم لە تورکیە کە حکوومەتەکان، 
بە مەستی تواندنەوەیان لەڕاستای بردنەپێشی 
ناوی  ئاسیمیالســیۆنی خۆیاندا،  سیاســەتی 
دیکەیان بۆ داناون.]32[ ئەو ڕوانگە کوردیتەوەرە، 
ئەودەم باشــتر دەردەکەوێ، کە دەبینین لەو 
نەخشە و کتێبە دەرســییانەد، ئەو واڵتانەی 
ئێســتا کوردیان تێدا دەژی، وەک دراوسێی 
کوردســتان دادەنرێن. بۆ نموونــە ڕەنگە لەو 
نەخشانەدا، سووریە لەسەر نەخشە دەرکەوێ، 
بــەاڵم وەک والتێکــی دراوســێی ڕۆژاوای 
کوردســتان.]33[ لە هێندێک لەو نەخشــانەدا 
سنووری نێوان بەشە جیاجیاکانی کوردستان 
کوردستان  زاراوەی  ســڕاوەتەوە.]34[  بەتەوای 
بەردەوام لەو کتێب و نەخشانەدا، بە مانا و لە 
چوارچیوەیەکی نەتەوەییدا دووبارە و چەندبارە 
دەبیتــەوە. بــۆ نموونە لە کتێبــی خوێندنی 
زمانی کوردی بۆ پۆلی یەکەمی ســەرەتاییدا، 
گەورەی  شــاعییری  جگەرخوێن،  شیعرێکی 

کــورد لە چەرخی بیســتەمدا بەناوی »والتی 
من کوردستان« دەبینرێ. )جگەرخوێن ناوی 
شێخمووس حەســەنە، لە ڕۆژهەاڵتی تورکیە 
لە دایک بووە، زۆر کەس ناوبراو بە شاعیرێکی 
میللیی کورد دەناســن(]35[ شــیعرێکی دیکە 
کــە لە کتێبی پۆلی ســێهەمی ســەرەتاییدا 
چاپ کراوە بە درووشــمی »بژی کوردستان، 
بژی کوردســتان« دەســت پــێ دەکات.]36[ 
هەر لەو کتێبەی دواییدا، شــیعرێکی تێدایە 
کە بەراورد لە نێــوان کچێکی کورد بە ناوی 
ســۆزان، دەگەڵ دەستە خوشکەکانی دیکەی 
لە ســپانیا و ژاپۆندا دەکات کــە هەرکامیان 
خاوەنی »نیشــتمان«ی تایبەت بە خۆیانن.]37[ 
بەکارهێنانی بەردەوام و چڕوپڕی وشــەکانی 
نیشتمان و واڵت، لەو کتێبە دەرسییانەدا ئەوە 
دەردەخا کە کاربەدەســتان چۆن دەیانهەوێ 
ئینتیمای نیشتمانی و هەستی واڵتپارێزی لە 
هــۆش و بیر و زەینی نــەوەی نوێی کورددا 

بچێنن و جێگیری کەن.
بەوجــۆرە دەردەکــەوێ کە لــە ڕۆژاوادا 
بــە شــێوەیەکی زۆر ڕوون و ئاشــکرا ڕۆحی 
پانکوردیــزم و ناســیۆنالیزمی کوردی لەگەڵ 
نێوەرۆکی تێکســت و کتێبە دەرســییەکاندا 
تێکهەڵکێــش دەکــرێ. بۆ نموونــە هەر لەو 
کتێبەدا کە بە مەبەســتی فێربوونی کوردی 
بۆ پۆلی ســیهەمی ســەرەتایی ئامادە کراوە، 
هۆنراوەیەکی سەبارەت بە کۆماری کوردستان 
تێدایە. کۆماری کوردســتان ساڵی 1946 لە 
مهاباد دامەزرا و توانی بە شێوەیەکی سەربەخۆ 
لە ئێران بۆ ماوەی 11 مانگ کاروباری ناوچە 
کوردییەکان بەڕێوەبــەرێ. )ناوەندی کۆماری 
کوردســتان شــاری مهاباد بــوو هەربۆیەش 
زۆر جار وەک کۆماری مهاباد ئیشــارەی پێ 
دەکــرێ(. ناونیشــانی هۆنراوەکــە بریتیە لە 
 »Komara Kurdistanê ya Mehabadê«
هۆنراوەکە لە ڕوانگەی شــارێکەوە دەدوێ کە 
پایتەختی واڵتێکە. »من شــارێکی شــیرینم، 
گەلێک کوڕ و کچی شۆخ وشەنگ لە پێناوی 
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مندا گیانیــان بەخت کردووە، من بە خوێنی 
ئەوان نەخشــاوم و شــانازییان پێوە دەکەم«. 
شیعرەکە ناوی ســەرۆک کۆماری کوردستان 
قازی محەممەد و مەیدانــی چوارچرا دێنی. 
ئــەو شــوێنەی کۆمــاری کوردســتانی لێ 
ڕاگەیەنرا و هەر ئەو شــوێنەش کە قازی تێدا 
لە ســێدارە درا. هێمن موکریانی بە شاعیری 
میللیی کۆماری کوردســتان ناسراوە. کۆماری 
کوردســتان ئااڵی »رەنگاوڕەنــگ«ی تایبەتی 
خــۆی و ســروودی نەتەوایەتیــی تایبــەت 
بەخۆی بــە ناوی »ئــەی ڕەقیــب« هەبووە، 
سروودێک کە ئێســتاش هەر وەک سروودی 
نەتەوایەتیــی کورد لە هەرێمی کوردســتانی 
عێراقدا بەڕەســمی دەناسرێ.]38[ نموونەیەکی 
دیکــە لە هەســتی نەتەوایەتی وپێشــاندانی 
هاوپەیوەندیی نەتەوەیی لەو کتێبانەدا بریتییە 
لە یاد کردنــەوەی کارەســاتی هەڵەبجە کە 
لە 16ی مانگی مارســی 1988دا ڕوویدا.]39[ 
لــە دوا ڕۆژەکانی شــەڕی ئێــران و عێڕاقدا، 
فڕۆکەکانی ڕێژیمی عێڕاق، شاری کوردنیشنی 
هەڵەبجەیان بە چەکی شیمیایی بۆمباران کرد 
و لە ئاکامدا 3000 تا 5000 کەس لە خەڵکی 
ئەو شارە ژینۆســاید کران.]40[ دەبێ بگوترێ 
کە ئەو کتێبە دەرســییانەی کە بۆ پۆلەکانی 
خوێندنی قۆناخی سەرەتایی ئامادەکراون، زۆر 
ناوی هەڵەبجە و مهاباد دووبارەوە دەکەنەوە بە 
بێ ئەوەی سەبارەت بەوان ڕوونکردنەوە بدەن. 
وێدەچێ چاوەڕانییان لە مامۆســتاکان بێ کە 
لەوبارەیەوە زانیاریی پێویســت و ڕوونکردنەوە 
بدەنە قوتابییەکان یان بۆخۆیان هەڵبژێرن کە 
لەو دەرسانە بۆ فێرکردنی قوتابییانی بەتەمەن 

گەورەتر کەڵک وەرگرن.
شــێوازێکی دیکە کە لــەو کتێبانەدا بۆ 
باڵوکردنــەوەی پانکوردیزم و ناســیۆنالیزمی 
کوردی کەڵکی لــێ وەردەگیرێ، بریتییە لە 
بەکارهێنانی تێکست و دەقە نموونەیییەکان. 
بــۆ نموونە لــە کتێبــی قۆناخــی یەکەمی 
ســەرەتاییدا کە بۆ خوێندنــی زمانی کوردی 

بەکاردەبرێ، چاومان بە نامەیەک دەکەوێ کە 
کچێکی کوردی خەڵکی کۆبانی، بۆ هاوڕێکەی 
لە هەولێری پایتەختی هەرێمی کوردســتان 
لــە عێڕاقی دەنێرێ.]41[ لەو دەق و تێکســتە 
نموونەیییانەدا ناوی منداڵەکان هەمیشە ناوێکی 
کوردیی ئەوتۆیە کــە مانای تایبەتی کوردیی 
هەیــە یا بە جۆرێک دەاللەت لە ناســنامەی 
نەتەوەیی و ناسیۆنالیزمی کوردی دەکا. وەک 
ئێریڤــان، اللەش، ئێزینــگ، ئێریش و هتد. 
هیــچ گومانێکی تێدا نییــە کە ئەوە جۆرێک 
دژکردەوەیە بەو قەدەغەیەی کە لەســەر ناوە 
کوردییەکان هەبووە، یان بەرانبەر ئەو فشــار 
و پاڵەپەســتۆیەی کە الیەن حکوومەتەکانی 
سووریە و تورکیەوە دەخرایە سەر کوردەکان 
تا نــاوی عەرەبی و تورکی لــە منداڵەکانیان 
بنێن. هەر بــەو جۆرە، بەکارهێنانی ئەو ناوانە 
 PYD و PKK لەگەڵ جیهانبینیی سیکۆالری
ش دێتەوە، کە نایانهەوێ تەنانەت لە شــێوە 
کوردییەکەی ناوە مێژووییە ئیســالمییەکانی 
و  )علــی(  ئەلــی  وەک میهمەد)محمــەد(، 

ئۆمەر)عمر( یش کەڵک وەرگرن.
لــە ڕاســتیدا لــەو کتێبە دەرســییانەدا 
کە من چــاوم پێدا گێڕاون و لە ســاڵەکانی 
سەرەتای دەستپێکردنی خوێندنی کوردی لەو 
ناوچەیەدا ئامادە کراون، زۆر بە دەگمەن توشی 
تێکستێک دەبین کە بە جۆرێک دەاللەت لە 
ئیســالم یا هەر دینیکی دیکە بکات. لە بری 
ئەوە لەو کتێبانەدا زۆر بەزەقی و بە شێوەیەکی 
بەرچاو باس لە شــتێک دەکرێ کە من پێی 
دەڵێــم پیرۆزکردنــی »نەورۆز«. نــەورۆز واتە 
ڕۆژێکی نوێ، بــە ڕۆژی نەتەوەیی دادەنرێ. 
هەموو ساڵێ لە ڕۆژی 21 مارسدا کوردەکان 
جەژنی نەورۆز دەگرن. نەورۆز ڕۆژی یەکەمی 
دەستپێکردنی سەری ســاڵی کوردییە. دیارە 
لــە ئێران و لەو فەرهەنگانەدا کە بە پێرشــیا 
ناسراون، ڕێوڕەسمی لە چەشنی نەورۆز هەموو 
ســاڵێ بەڕێوە دەچن، بەاڵم نەورۆز بۆ کوردان 
مانا و بایەخێکــی زۆر گرینگ و تایبەتیتری 
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هەیە، بە تایبەتی لە تورکیە، کە بۆ ماوەیەکی 
دوورودرێژ بەڕێوەبردن و پیرۆزکردنی نەورۆز 
قەدەغەی لەســەر بووە.]42[ کتێبی خوێندنی 
پۆلــی یەکەمی ســەرەتایی، هەڵبەســتێکی 
جگەرخوێنی ســەبارەت بە نەورۆز تێدایە.]43[ 
بەشــێک لە کتێبی پەروەردەی کۆمەاڵیەتیی 
پۆلی دووهەمی ســەرەتایی، باســی بایەخ و 
گرینگیی نەورۆز دەکات. ئەو باســە ڕیشەی 
نەورۆز بۆ ئەفســانەیەکی سەردەمی میدیاکان 
و سەرکەوتنی پاشایەکی کورد بە ناوی کاوەی 
ئاسنگەر بەسەر زوحاکی زاڵم لە 21ی مارسی 
ساڵی 612ی پێش لەدایک بوونی مەسیحدا، 
دەگێرێتــەوە.]44[ لــە بــاری مێژوویییــەوە 
ئــەو ڕووداوە دەگــەڵ ئەوســاڵە دێتەوە کە 
کەیخوســرەوی یەکەم ، پاشــای مــادەکان، 
نەینەوا فەتح دەکات و لە ئاکامدا ئیمپڕاتۆڕی 
ئاشــووری نوێ دەرووخێ. بابیلیۆن بە ســەر 
مێزۆپۆتامیــادا زاڵ دەبــێ و ئیمپڕاتۆڕی ماد 
دەسەاڵتی خۆی بەسەر ناوچەکەدا پەرەپێدەدا، 
سەردەمێک کە کوردە ناسیۆنالیستەکان وەک 
چاخی زێڕینی دەســەاڵتداریەتیی نەتەوەییی 
کوردی تەماشای دەکەن.]45[ هەر ئەو کتێبە، 
لە ستایشی نەورۆزدا دەچێتە پێشتر و دەڵێ: 
»لەو ڕۆژەدا گەلی ئیمە ئازادی و ئاشــتیی بۆ 
هەموو گەالنی ڕۆژهەاڵتی نێوەڕاست بە دیاری 
هێنا«. لەوەش زۆرتــر دەڕواتە پێش و دەڵێ: 
»نــەورۆز بریتییە  لە ئازادی، دێموکڕاســی و 
عەداڵەت«]46[ مەبەســت لەو جۆرە تەفسیر و 
لێکدانەوەیــە لە نەورۆز ئەوەیــە کە مێژووی 
کورد بۆ پێش ئیسالم بگێڕێتەوە و لە الیەکی 
دیکەشــەوە خزمەتی کــوردەکان بە گەالنی 
ناوچە بە تورک و عەرەب و کریستیانەکانەوە 

وەبیر بێنێتەوە.
بــۆ لێکگرێدانی نــەورۆزی دێرین لەگەڵ 
ســەردەمی نوێدا، هەر هەمــان کتێب، ناوی 
مەزڵوم دۆگان دێنێ و بە کاوەی ســەردەمی 
نــوێ و ڕەمــز و نیشــانەی بەربەرەکانــی و 
بەرخۆدان و تێکۆشانی کوردان بەرانبەر زوڵم 

و ستەمی لە قەڵەم دەدا.]47[ دووگان کوردێکی 
عەلــەوی بوو لە تورکیــە، ئەندامی کۆمیتەی 
ناوەندیــی پارتــی کرێکارانــی کوردســتان 
بــوو. ناوبراو لە ســاڵی 1979 لــە دیاربەکر 
گیــرا و خرایە زیندانەوە. لە نەورۆزی ســاڵی 
1982دا، بە نیشــانەی ناڕەزایەتــی بەرانبەر 
بە سیاســەتەکانی حکوومەتی تورکیە، ئاگری 
بەردایە سلوولەکەی خۆی و لە زینداندا خۆی 
هەڵواسی و سوتا. لەو دەمەوە ئیدی لە الیەن 
کوردەکانــەوە وەک قارەمانی میللی تەماشــا 

دەکرێ.]48[ 
بێجگە لە نەورۆز، لە کتێبە دەرسییەکاندا، 
زۆر ڕۆژی دیکەش کە بە نوختەگۆڕان و ڕۆژی 
گرینگ لە مێژووی تازەی ڕۆژاوادا دادەنرێن، 
یادیــان دەکرێتــەوە و بە بایەخەوە باســیان 
دەکرێ. بۆ نموونــە 19ی ژووئییە، کە وەک 
ڕۆژی دامەزرانــی دەســەاڵتی دێموکڕاتیکی 
ئۆتۆنۆمی لــە ڕۆژاوا، لە ســاڵی 2012دا، بە 
حیســاب دێت. لــە کتێبــی خوێندنی زمان 
بــۆ پۆلی دووهەمی ســەرەتاییدا، کە باس لە 
گرینگیــی ڕۆژی 19ی ژوئییــە دەکات، ئەو 
ڕووداوە وەک شۆڕش لە ڕۆژاوادا لە قەڵەم دەدا 
و لە زمانی مامۆستایەکەوە ڕوو لە قوتابییەکان 
دەڵێ: »ئەو ڕۆژە، ئەو ڕووداوە بۆ ئێمە پیرۆز و 
موقەددەسە. چونکە پاش ژیان لە ژێرچەپۆکی 
و ژێردەستی بۆ ســااڵنێکی زۆر، گەلی کورد 
لەو ڕۆژەدا ئازادیی خۆی وەدەست هێنا. 19ی 
ژوئییــە، دیارییە بۆ هەمــوو مندااڵن، چونکە 
ئامانجی شــەهیدان ئەوە بوو کە پاشــەڕۆژ و 
داهاتوومان بریتی بێت لە ئازادی و بەرانبەری 
و یەکســانی«]49[ ڕۆژێکی دیکە کە لە کتێبە 
دەرســییەکاندا یــادی لێ دەکرێتــەوە و بە 
بایەخەوە ســەیر دەکــرێ، بریتییە لە 25ی 
ژانویەی ساڵی 2015، کە بریتییە لە ساڵڕۆژی 
ئازادبوونــی کۆبانی لە دەســەاڵتی داعش، یا 
دەوڵەتی بە ناو ئیسالمی. کتێبی پەروەردەی 
ســەرەتایی،  دووهەمی  پۆلی  کۆمەاڵیەتیــی 
وێنەی بەڕێوەچوونی ڕێوڕەسمێکی تێدایە کە 
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لەوێدا خەڵک بەرگی کوردییان پۆشیوە و ئااڵ 
بەرزدەکەنەوە و چاالکیی دیکەی فەرهەنگی و 
کولتووری بەڕیوەدەبەن. بەشێک لەو ڕێوڕەسمە 
بریتیە لە یادکردنەوەی« شــەهیدانی شۆڕشی 
ڕۆژاوا« کە وێنەکەیان دیواری ساڵۆنی شوێنی 
بەڕێوەچوونی ڕێوڕەســمەکەی نەخشاندوە]50[ 
کتێبەکــە تەنیا یــەک جار باســی جەژنی 
ڕەمەزان دەکات کە لە الیەن کوردەکانەوە لە 
کۆتاییی مانگی ڕەمەزانــدا بەرێوەدەچێ. ئەو 
ڕێوڕەسمەش وەک فیستیڤاڵیکی ئایینی باسی 
لێوەدەکرێ، نەک وەک جەژنێکی تایبەت بە 

موسوڵمانان.]51[ 
شیوازێکی دیکە کە ئەو کتێبە دەرسییانە 
بــۆ ئاشــنا کردنی منــدااڵن بــە فەرهەنگ، 
کولتــوور و مێــژووی کورد بــەکاری دێنن 
بریتیە لە ڕۆژئەژمێر)kalender(. هەرچەند لەو 
کتێبە دەرسییانەدا ناوی مانگەکان بەگوێرەی 
ســاڵنامەی زایینــی و بە ڕێنوســی کوردی 
بەکاردێن، بەاڵم قوتابییان لە ڕێگای ساڵنامەی 
هەتاوییــەوە فێری مێــژووی کورد دەبن، کە 
هەموو ســاڵێ بە نەورۆز دەســت پێ دەکات 
ڕیشەکەی دەگەرێتەوە بۆ سەردەمی دێرینی 
دەورانی ماد دەکان. بەو جۆرە ساڵی یەکەمی 
ســاڵنامەی کوردی بریتیە لە ســاڵی 612ی 
پێش لە دایک بوونی مەسیح. بۆیە ساڵنامەی 
کوردی هەزار ســاڵ لــە ڕۆژئەژمێری کۆچی 
و شەشســەد لە ســاڵنامەی زایینی قەدیمی 
تــرە.]52[ گێڕانەوەی مێژووی کورد بۆ ســەر 
مێژوویی  ئەفســانەی  وخوڵقاندنی  ماددەکان 
ســەبارەت بە تاریخی ئەوان، بەو مەبەستەیە 
کــە کورد، کە بــۆ ســااڵنێکی زۆر لە الیەن 
گەالنــی دیکەی ناوچەکەوە بە کەم یا نادیدە 
گیــراوە، وەک نەتەوەیکی دێرین و ڕەســەن 
نیشان بدرێ. وەک لەنێو زۆربەی نەتەوەکاندا 
وایە، ئــەو کتێبــە دەرســییانەش، زمان بە 
نەتەوەیی  ناســنامەی  گرینگی  کۆڵەکەیەکی 
دادەنێن. لە کتێبی پەروەردەی کۆمەاڵیەتیی 
پۆلی سێهەمی سەرەتاییدا، لە زمانی عەبدوڵاڵ 

کرێکارانی  پارتــی  دامەزرێنەری  ئۆجــەالن، 
کوردســتانەوە، دەگوترێ کە نەتەوەی کورد 
»زمانێکی مێزۆپۆتامیاییی زۆر لە لە مێژینە«ی 
هەیــە و مێژووی کــورد بەرانبــەرە لەگەڵ 
مێــژووی ژیــان و کۆمــەڵ و فەرهەنگ.]53[ 
کتێبێکی خوێندنی کوردیــی پۆلی یەکەمی 
ســەرەتایی کە پڕە لە شــیعر و هەڵبەست و 
پەخشــان، زمانــی کــوردی وەک »زمانێکی 
شــیرین و جوان« و وەک »ئەســتێرەیەک لە 
دونیا«دا پێناســە دەکات]54[ کتێبی خوێندنی 
کوردیی پۆلی سێهەمی ســەرەتایی، لەوەش 
زۆرتــر دەڕواتە پێش و دەڵێ ئەو کەســەی 
گیانی خــۆی لە پێنــاوی پەرەپێدانی زمانی 
شــەهید  وەک  دەکات،  بەخــت  کوردیــدا 
تەماشای دەکرێت.]55[ ڕاستییەکەی ئەوەیە کە 
ئەو جۆرە دەربڕینانە بە زیادەڕۆیی ناژمێردرێن. 
ئاخر لە سەرتاســەری چەرخی بیســتەمدا تا 
ئێســتا، کوردەکان مافی ئەوەیــان نەبووە بە 
زمانی خۆیان قســەبکەن.]56[ بۆیە بۆ کوردان 
ئازادیی قسەکردن بە زمانی کوردی، بەرانبەرە 

لە گەڵ ئازادیی ڕاستەقینەی سیاسی.
عیشــق و خۆشەویســتی بۆ نیشــتمان 
و واڵتی کــوردان، گیانبــازی و فیداکاری و 
شــەهیدبوون لە پێناوی گەل و نیشتمان، لە 
سەرتاسەری ئەو شــیعر و چیرۆک و سروود 
و پەخشــان و داســتانانەدا ڕەنــگ دەداتەوە 
کە نێوەرۆکــی ئەو کتێبە دەرســییانە پێک 
دێنــن. لە کتێبی فێربوونــی زمانی کوردیدا، 
کە بۆ پۆلی سێهەمی ســەرتایی ئامادەکراوە، 
داستانێکی تێدایە لە ژێر ناوی »شانازیی ئێمە« 
یا )Rûmetên me - Our honor) ئەو داستانە 
باسی دایکێک دەکات کە لە نێو منداڵەکانیدا 
دانیشــتووە و قســەیان بــۆ دەکات. یەکێک 
لە منداڵــەکان وێنەیەکی مەزڵــووم دۆغانی 
پێیە. منداڵەکان تەماشــای وێنەکە دەکەن و 
دەپرسن کە بۆچی ئەو لە وێنەدا وا بە قووڵی 
بیر دەکاتەوە، بۆچــی هێندە ئێش و ئازار بە 
ڕووخسارییەوە دیارە. لە واڵمدا دایکەکە باسی 
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»خەبات لە پێناوی ئازدیی کوردستان« دەکا. 
لە درێژەی قســەکانیدا دەڵێ لــەو خەباتەدا 
بە هەزاران گەریال برینــدار بوون یان گیانی 
خۆیــان فیداکــردووە و لە پێنــاوی ئازادیی 
کوردســتاندا شــەهید بوونە.]57[ لــە کتێبی 
پــەروەردەی کۆمەاڵیەتی بۆ پۆلی ســێهەمی 
ســەرەتاییدا، باس لە 18ی مانگی مای وەک 
ڕۆژی شــەهیدان دەکرێ و لەوێدا شــەهید 
بوون لە پێناو گەل و نیشــتماندا بە کارێکی 
پیرۆز و موقەددەس دەژمێردرێ. لەوەش زیاتر 
دەڵێ: »ئەو کەســەی شــەهید دەبێ، نامرێ. 
شەهیدانی ئێمە نامرن«]58[ ژمارەیەکی زۆر لە 
قوتابخانە و ناوەند و ئەنســتیتۆکانی خوێندن، 
بە ناوی ئەوکەســانەوە کراون کە لە خەباتدا 
گیانیان لە دەســت داوە. ئەوەش ئەوەمان بۆ 
دەردەخات کە شــەهید بــوون لە پێناو گەل 
و نیشــتماندا، وەک کارێکی پڕ لە شانازی لە 
سیستەمی خوێندنی ڕۆژاوادا زۆر پێی لەسەر 

دادەگیرێ.]59[ 
لە کتێبــی خوێندنی زمانــی کوردی بۆ 
پۆلی سێهەمی سەرەتاییدا، چیرۆکێکی تێدایە 
کە قوواڵییی عیشق و خۆشەویستی بەرانبەر 
نیشــتمان دەردەخات. ناونیشانی ئەو چیرۆکە 
 Nalîna) بریتیە لە »هاواری کوردستان« واتە
 .)Kurdistanê-The lament of Kurdistan
ئــەو چیرۆکــە حەکایەتــی کوڕێکــی کورد 
دەگێرێتەوە کە خەو دەبێنی. لە خەودا بەسەر 
شاخ و دەشت و دەر و مێرگ و باغ و بێستاندا 
دەفڕێ. لە پڕ گوێی لــە دەنگێک دەبێت کە 
بــە حوزن و دڵێکی پڕ لــە خەمەوە دەگری. 
دەپرســێ ئەوە دەنگی کێیە؟ کوردستان واڵم 
دەداتەوە »ئەوە منم«. منداڵە کە دەپرســێ بۆ 
ئەو شاخ و دەشت و دەرە دەگریێ و دەناڵێنێ 
لە کاتێکدا هەمووشتێکی هەیە. کوردستان لە 
واڵمدا دەڵێ: »سەدان ساڵە ئێوە لەسەر خاکی 
من دەژین، ئەمن هێشــتاش هــەر وا لە ژێر 
پێی بێگاناندام .... من هەموو شــتێکم بۆ ئێوە 
کــردووە تا بەختەوەر و شــاد بن. بەاڵم ئێوە 

لە بەرانبەردا چیتان بــۆ من کردووە؟« لە پڕ 
کوڕەکە لە خەو ڕادەچڵەکــێ و لەبەر ئارەقە 
هەڵدێ و ئەو پەیامە وەردەگرێ کە پێویستە 
کوردســتان لە دەســتی داگیرکەر و بێگانان 
ئازاد بکــرێ. هەر بۆیە شــۆڕش و خەبات و 
بەرخۆدان لــە پێناو بەرگری لە واڵت و گەل 

و نیشتمان، کارێکی گرینگ و پڕ بایەخە.]60[
لــەو کتێبــە دەرســییانەدا، عیشــق و 
خۆشەویستی بۆ کوردســتان دەگەڵ عیشق 
و خۆشەویســتی بــۆ قوتابخانــە وخوێندن و 
فێربــوون ئاوێتە بووە. هەر لــەو کتێبەدا کە 
باسمان کرد شیعرێکی تێدایە کە قوتابییەک 
دەیخوێنێتەوە. »من قوتابخانەم خۆش دەوێ، 
لە خزمەتی کوردســتاندا، من بە زمانی خۆم 
دەخوێنم، تــا دەگەڵ گەلی خۆم ئاشــنا بم 
و بیناســم. ئامانجی من شــەڕ نییــە بەڵکوو 
ئاشــتییە، ئامانــج ئەوەیە نیشــتمان ڕزگار 
بێ«]61[ هەر بەو جۆرە، کتێبەکە شــیعرێکی 
جگەرخوێنــی تێدایە کە منــدااڵن هان دەدا 
کــە »لە پێناو نەتەوەی کورد و نیشــتمان«دا 
باش بخوێنن. دواتر شیعرەکە داوا لە کوردان 
دەکات کە لە »خەوی قووڵ« ڕاپەڕن »چوونکە 
ســەردەمی موعجیزە داهاتووە«.]62[ لە ڕێگای 
شــیعر و هەڵبەســت و چیرۆکــەوە مندااڵن 
زانســت و زانیاری ســەبارەت بە شاعیران و 
هەڵبەســتوانانی کورد وەدەست دێنن. جگە 
لە جگەرخوێن، شــاعیرێکی دیکەی ناوداری 
کــورد کە لەو کتێبە دەرســییەدا ناوی دێ، 
بریتیــە لە ئەحمەدی خانی کە لە ســەدەی 
17 و 18دا ژیاوە. ناوبراو بە هۆی نوســین و 
داڕشتنی چیرۆکی بەناوبانگی »مەم و زین« بە 
شێوەی شیعر، بە باوکی ناسیۆنالیزمی کوردی 
دادەنرێــت. مەم و زین، چیرۆکی ژیانی پڕ لە 
نەهامەتیی دوو کەســی عاشق، واتە کاکەمەم 
و خاتووزیــن دەگێڕێتەوە کە بە هۆی ئەوەی 
سەر بە دوو عەشیرەتی نەیار و ڕەقیب دەبن، 
بــە یەک ناگەن. کوردەکان ئــەو چیرۆکە بە 
ســیمبولی ژیانی پڕ لە تراژیدیــی نەتەوەی 
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کــورد لێکدەدەنەوە کە لێــک دابەش کراون 
و لە نێوان ئیمپڕاتۆرییــەکان و دەوڵەتەکاندا 
دابــەش بوون. هەرچەنــد کتێبەکە بە وردی 
باســی ژیانی ئەحمەدی خانــی ناکات، بەاڵم 
چیرۆکێکــی تێدایە کە خانی ســێ کیژۆڵە و 
ســێ کوڕ بۆ ماڵی خۆی بانگهێشت دەکات و 
باســی کوردستانیان بۆ دەکا و دەڵێ: »منداڵە 
خۆشەویستەکان! من خۆشــحاڵ و شادمانم 
کە دەگەڵ ئێــوەم. دەمهەوێ ئێوەش شــاد 
و خۆشــحاڵ بن کە دەگــەڵ منن بۆ ئەوەی 
نیشتمان و واڵتمان هەمیشە شاد و خۆشحاڵ 

بێت......«]63[ 

ڕوویدووهەمیئەوسکەیە
ئیدیۆلۆژییعەبدوڵاڵئۆجەالن

لە کاتێکــدا کە لە هیــچ جێگایەکی کتێبە 
دەرســییەکانی ڕۆژاوادا ناوێــک لــە پارتــی 
کرێکارانی کوردســتان، یــان کورتکراوەکەی 
)PKK( نەهاتووە، کەچی ئەوەی لەو کتێبانەدا 
بە زەقی و بەشــێوەیەکی بەرچاو لە دووتوێی 
کتێبەکانــدا خۆی نیشــان دەدا، بریتییە لە 
ئیدیۆلۆژیی پارتی کڕیکارانی کوردســتان کە 
لە الیەن دامەزرێنەرەکەیــەوە واتە عەبدوڵاڵ 
ئۆجەالن، داڕێژراوە. تەنیا جارجار بە شــێوەی 
ئاشکرا ئیشارەیەک بە ناوی ئۆجەالن دەکرێ، 
وەک لــە کتێبی پــەروەردەی کۆمەاڵیەتیی 
پۆلی سێهەمی ســەرەتاییدا هاتووە و پێشتر 
باســمان کــرد. لــە جێگایەکی دیکەشــدا 
وەک«ڕیبەری گەلی کورد« باسی دەکرێ.]64[ 
لە هێندێک جێگای دیکە زۆر بە شێوەیەکی 
زەریفتر باســی لــێ دەکرێ. بــۆ نموونە لە 
کتێبی دەرســیی فێربوونی زماندا کە بۆ پۆلی 
ئامادەکراوە، شیعرێکی  سێهەمی ســەرەتایی 
تێدایە بــە ناوی فیۆریەی ڕەش یا شــوباتی 

)Sibatareş-BlackFebruary( .ڕەش
 کــە باس لــە هەلومەرجێک دەکات کە 
پەیوەندیی بە ژیــان و خەباتی ئەوەوە هەیە. 
ئەو تێکســتە باس لە فیۆریەی ساڵی 1999 

دەکات. کاتێــک کە کاربەدەســتانی تورکیە 
عەبدوڵاڵ ئۆجەالنیان لە کینیا دەســتگیر کرد 
و دواتر زیندانی ئەبەدیان بەســەردا سەپاند. 
شــیعرەکە ئــەو ڕووداوە وەک بوومەلــەرزە 
دەچوێنێ. بە هۆی ئەو »خیانەتە گەورە«یەوە، 
هەمــوو شــتێک، لە گــوڵ و دار و دەوەن و 
باڵنــدوە بگــرە تــا دەگاتە خەڵک، تووشــی 
لەرزیــن و جووڵە بوون. شــیعرەکە دەڵێ لە 
مانگــی فێوریــەدا، »گوڵ و گیــاش ژاکاون، 
خوێنی کوڕ و کچانی کــورد لە ڕەگەکانیاندا 
قەتیس ماوە«. شــیعرەکە درێژە دەدا و دەڵێ 
وەختێک سەرۆک )ئۆجەالن( گیرا و ئازادیی 
خــۆی لەدەســت دا، خەڵــک ڕاپەڕین بەو 
هیوایەوە کە ناوبراو ڕۆژی خۆشــی لە پێشدا 
بن.]65[ بە شێوەیەکی گشــتی، بیری ئازادی 
و ئازادیخــوازی، بەردەوام دووبارە و چەندبارە 
دەبێتــەوە، هەروەک لە کتێبــی پەروەردەی 
کۆمەاڵیەتیــی پۆلی دووهەمی ســەرەتاییدا 
دەیبینین. لەوێدا ئــەو وتانە هاتوون: »ئازادی 
لە منداڵییەوە دەست پێ دەکات« یا »ئازادیی 
پیاوان، مندااڵن، کۆمەڵ، واڵت و نیشتمان، لە 
دەستی دایکاندایە« یا »هیچ شتێک لە ئازدی 

بەنرختر و پڕشانازیتر نییە«]66[ 
جگــە لە بەرجەســتە کردن و پەســنی 
کەســایەتیی ئۆجەالن، کتێبە دەرســییەکان 
پــڕن لە ئەو بــاس و بابەتانەی کە بە توخمە 
سەرەکییەکانی ئیدیۆلۆژیی ئۆجەالن دەناسرێن، 
بەتایبەتی پشتیوانی لە فێمێنیزم و ڕاهێزان و 
 ]67[.)empowerment( تەوانبەخشــی بە ژنان
لە ڕاستیدا پشتیوانیی ئۆجەالن لە فێمێنیزم، 
بووەتــە هــۆی پێکهاتنی ئاڵوگــۆڕ لە ڕۆڵ و 
نەخشــی ژنان لە کۆمەڵگای کوردیدا. ڕەنگە 
ئەو ئاڵوگــۆڕە بەرچاوترین و دیارترین الیەنی 
شــۆڕش و ئاڵوگــۆڕە کۆمەاڵیەتییەکانی ئەو 
چەنــد دەیەی دوایی بێــت کە لە کۆمەڵگای 
کوردی لە تورکیە و ســووریەدا ڕوویداوە. لە 
ئاکامی ئــەو گۆڕانکارییانەدایــە کە دەبینین 
هــەر کام لــە بزووتنــەوە جۆراوجۆرەکانــی 
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کــورد لەو دوو واڵتــەدا، چ پارتی کرێکارانی 
کوردســتان، یا پارتــی دێمەکڕاتیکی گەالن 
بێ کە بە شــێوەیەکی بەرباڵو حزووری هەیە 
لە تورکیەدا، یا پارتی یەکێتیی دێموکراتیک 
)pyd( بێــت لــە ڕۆژاوادا، بەرانبەریی ژن و 
پیاویــان لە هەموو ئاســتەکانی ڕێبەریدا، بە 
شێوەی هاوشانی و هاوبەرپرسایەتی، نەهادینە 
و جێگیر کردوە ) Cochair(.]68[ هەر لەســەر 
ئەو بنەمایە، لە تەواوی کتێبە دەرسییەکاندا، 
کــچ و کوڕ، چ لە وێنەکان و چ لە تێکســت 
و دەقە جۆراوجۆرەکاندا، هەر بەوجۆرە شــان 
بەشــانی یەک و هاوبایەخ و هاوکوفی یەکتر 
مامۆســتاکان  زیاتر  لــەوەش  دەردەکــەون. 
تەشــویق دەکرێــن کە کچان و کــوڕان، بە 
جۆرێک پەروەردەکەن کە پێکەوە ڕێبەرایەتیی 
ڕاپەڕاندنــی کاروباری پــۆل و قوتابخانەکان 
وەئەســتۆ بگــرن. بــۆ نموونــە لــە کتێبی 
پــەروەردەی کۆمەاڵیەتیی پۆلــی دووهەمی 
سەرتاییدا هاتووە کە هەر پۆلێک پێویستە بۆ 
بەڕێوەبردنی کاروباری ڕۆژانە، کچێک و کوڕێک 
وەک سەردار یا چاودێری پۆل هەڵبژێڕێ.]69[ 
هەڵبژاردنی وشەی »ســەردار« کە لە دەستە 
نیزامــی و چەکدارییەکانی ســەر بە )pyd(دا 
بە مانای فەرماندە دێ، نیشانەی ئەو ڕۆحییە 
نیزامیگەرییەیــە کە بەســەر ڕۆژاوادا زاڵە و 
نیشانەی ئەوەیە کە قوتابخانەکان تێدەکۆشن 
منداڵــەکان وا باربێنــن کــە لــە دواڕۆژدا 
ئامادەییــی ئەوەیان تێدابێ ئەگەر پێویســت 
بێ بڕۆنە مەیدانی شەڕ و بەرخۆدان. یەکێکی 
دیکــە لەو ڕۆژە گرینگ و پڕبایەخانەی کە لە 
کتێبە دەرسییەکاندا ناوی دێ، بریتیە لە 8ی 
مــارس، ڕۆژی نێونەتەوەییی ژنان. لە کتێبی 
پۆلی سێهەمی سەرەتایی بۆ خوێندنی زماندا، 
گفتوگۆیــەک لە نێوان کــچ و کوڕێکدا دێتە 
ئاراوە. لەوێدا کچەکە ســەبارەت بە پێشینەی 
مێژووییی ئەو ڕۆژە دەدوێ و باس لە بایەخی 
ئەو ڕووداوە دەکات و دەڵێ: »خەباتی ئێمە لە 
پێناو ئازادیدا هــەروا بەردەوامە«]70[ هەر لەو 

پەیوەندییەدا کتێبی پەروەردەی کۆمەاڵیەتی 
بۆ پۆلی دووهەمی ســەرەتایی، لەوەش زیاتر 
دەڕواتە پێش و دەڵــێ: »ئازادیی ژن ئازادیی 
کۆمەڵە«. لە کتێبە دەرسییەکاندا باسی ژنانی 
قارەمان و شــەهید و سەرمەشــق لە هەموو 
پارچەکانــی کوردســتان دەکــرێ. بەاڵم بە 
شــێوەیەکی ئاســایی کتێبەکان تەنیا ناویان 
دێنن و بەس. وا دێتە بەر چاو کە مامۆســتا 
دەبێ لەو بارەیــەوە زانیاری و ڕوونکردنەوەی 
زۆرتر ســەبارەت بەو ناوانە بداتە قوتابییەکان. 
یەکێک لەو ژنانەی کە وەک ڕەمز و سیمبولی 
ژنانی خەباتکار ناوی دەبرێ، بریتیە لە »زەریفە 
خانم«. ئەو بە سەرمەشقی ئەو ژنانە بە حیساب 
دێ، کە لە دەســتە چەکدارییەکانی تایبەت 
بەژناندا کە الیەنگری )pyd(ن و لەالیەن ئەو 
 YPJ, Yekîneyên( ڕێکخراون  ڕێکخراوەیەوە 
Parastina Jin(، خەریکــی کارو تێکۆشــانن. 
شــەریفەخانم هاوســەری نەجیبزادەیەکــی 
کوردی عەلەوی بووە کە لە ساڵەکانی 1920 
و 1930دا بــە دژی زوڵــم و زۆری ســوپا و 
دەوڵەتی تورک، دەســتی داوەتــە چەک.]72[ 
یەکێکی دیکە لەو ژنە قارەمانانەی کە لە کتێبی 
پــەروەردەی کۆمەاڵیەتیی پۆلــی دووهەمی 
سەرتاییدا ناوی دێ بریتیە لە » شەهید ئارین 
میرکان«. ناوبراو خەڵکی عەفرین لە ڕۆژاوایە.
]73[ ئــەو کە فەرماندەیەکی 20ســاڵە بوو، لە 

ساڵی 2014دا، لە کاتی بەربەرەکانی بە دژی 
چەکدارەکانی داعش واتە دەوڵەتی ئیسالمیدا، 
دوای ئەوەی کە فیشەکی لێ تەواو دەبێ، لە 
عەمەلیاتێکی حەماســی و گیانبازانەدا، خۆی 
دەتەقێنێتــەوە و ژمارەیەک لە چەکدارەکانی 

داعش لەنێودەبات.]74[
کتێبــە دەرســییەکان، لەتەمەنێکی زۆر 
زوودا، منــدااڵن دەگەڵ الیەنــە گرینگەکانی 
ئیدیۆلۆژیی ئۆجەالن ئاشنا دەکەن. بیروباوڕی 
چەپگەرایانــەی ئۆجــەالن لــە بانگــەواز بۆ 
ڕێزگرتن لە ڕۆژی یەکەمی مانگی مای، ڕۆژی 
جیهانیی کریکاراندا خۆی نیشــان دەدا. ئەو 
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ڕۆژە ڕووداوی قەتڵوعامی کڕیکاران لە ســاڵی 
1886، لە )Haymarket Square( لەشــاری 
شیکاگۆدا وەبیردێنێتەوە. دواتر ئەو کارەساتە 
بــە ڕۆژی نێونەتەوەییی کڕێکاران ناســرا و 
لــە یەکیەتیی ســۆڤیەتی پێشــوو و واڵتانی 
دیکەی کۆمۆنیســتیدا، وەک پشووی ڕەسمی 
ڕاگەیەندرا. لە کتێبی پەروەردەی کۆمەاڵیەتی 
بۆ پۆلی دووهەمی ســەرەتاییدا، لە پێناسەی 
ڕۆژی یەکەمی مانگی مایــدا کتێبەکە دەڵێ 
ژمارەیەکی زۆر کرێکار لــە »خەبات لە پێناو 
ژیانێکی ئازاد و بەرانبەر و شایستەدا« شەهید 
بوون.]75[ بەو جۆرە لە کاتێکدا کە ئیدی ئێستا 
ڕۆژی یەکەمی مانگی مای لە زۆربەی واڵتانی 
دونیادا یاد ناکرێتەوە، لە ڕۆژاوادا هەروا یادی 
دەکرێتــەوە و لە کتێبە دەرســییەکان و لە 
نێــو مندااڵندا زیندوو ڕادەگیــرێ. الیەنێکی 
دیکــەی ئیدیۆلۆژیی ئۆجــەالن کە لە کتێبە 
دەرســییەکانی ڕۆژاوادا منداڵەکانی لەســەر 
پەروەردە دەکرێ و بە شــێوەیەکی زۆر زەق 
کاری لەسەر دەکرێ، بریتییە لە دەستەواژەی 
واتایەکی  بــە  دێموکڕاتیــک«  »خۆســەریی 
 democratic autonomy-xweseriya( دیکــە

)]76[.demokratîk
لــە کتێبی«لە پێناو بەرگــری لە گەل«دا 
کە لە ساڵی 2004دا، لە زیندان نوسیویەتی، 
ئۆجــەالن ئەو بیرۆکەیــە دادەهێنێ. ئەوەش 
دەبێتە ســەرەتای پێکهاتنــی گۆڕانکاری لە 
ئیدیۆلــۆژی و بەرنامــەی سیاســیی پارتی 
کڕیکارانــی کوردســتان و پارتی یەکگرتووی 
دێمۆکڕاتیکدا. بەوجۆرە لەکاتێکدا کە پێشــتر 
داوای دەوڵەتــی نەتەوەیییــان دەکرد، دوای 
ئــەو ئاڵوگۆڕە بــە توندی کەوتنــە دژایەتیی 
بیرۆکــەی دەوڵەت نەتەوە. عەبدوڵاڵ ئۆجەالن 
کە لە زینداندا لەگەڵ نوسراوەکانی نووسەری 
 Murray« واتــە  ئەمریکایــی  ئانارشیســتی 
دەوڵەت-نەتەوە  دەبێت،  ئاشــنا   »Bookchin
وەک »پڕمەترســیترین ئامــراز لــە مێژوودا« 
دەناســێنێ.]77[ بەو جۆرە ئۆجەالن لەجیاتی 

سیســتەمی دەوڵەت-نەتەوە، سیســتەمێکی 
ئۆتۆپیاییــی دیکە بــۆ گەالنــی ڕۆژهەاڵتی 
نێوەڕاست پێشنیار دەکات. ئەو سیستەمە لەسەر 
بنەمای پێکەوەژیانی ئاشــتیخوازانەی هەموو 
گەالنی ناوچەکە، لە کۆنفیدڕاسیۆنێکدا کە لە 
ناوچە و هەرێمــە خودموختار و ئۆتۆنۆمەکان 
پێکدێ، لەســەر ئەساســی دێموکراسییەکی 
ڕاستەخۆ ئیدارە دەکرێ، بەرانبەریی نێوان ژن 
و پیاو دابیــن دەکرێ و خاوەنی ئابوورییەکی 
سۆسیالیســتی دەبــێ، دادەمــەزرێ. لەبەر 
ئەوەی سیســتەمی ڕۆژاوا لەســەر ئەو بناخە 
تێدەکۆشــێ  دامەزراوە،  ئۆجەالن  فکرییانەی 
لە هەموو ناوچەکانی ژێر دەســەاڵتی خۆیدا، 
نوێنەرایەتیــی هەموو پێکهاتە جۆراوجۆرەکان 
بکات؛ جا ئەوە کوردبن، ئاسووری یا عەرەب، 
هیچ لە مەســەلەکە ناگۆڕێ. ئەو ڕاستییە بە 
ڕوونی لە نامیلکەیەکــدا ڕوون کراوەتەوە کە 

لەساڵی 2014دا باڵوبووەتەوە.
 ڕێگاچــارەی کوردی بریتیــە لە ڕێگای 
و  حکوومــەت  نێــوان  )ڕێــگای  ســێهەم 
ئۆپۆزیسیۆن(. ئەو ڕێگایە بەدوای دۆزینەوەی 
چارەســەرێکی نیوخۆییــدا لــە نێــو هەموو 
پێکهاتەکانــی خەڵکی ناوچەکــەدا دەگەڕێ. 
هەر بۆیــە پێکهێنانی ئیــدارەی ڕۆژاوا هیچ 
ئامانجێکی جیاوازیخوازانەی لە پشــت نییە. 
ئامانجی ئەو بریتیە لە ناردنی پەیامی ئاشتی بۆ 
دەورووبەری خۆی و پێکهاتە نێوخۆیییەکانی 
ناوچەکــە. وەک مۆدێلێکــی دێموکڕاتیک و 
پلۆڕالیســتیک و فرە کولتــوور و هەمەڕەنگ، 
دەکــرێ ببێتــە جەوهــەری بنەڕەتیی ئەو 
ڕێگاچارەیەی کە دەتوانــرێ بۆ ئیدارەکردنی 

هەموو سووریە کەڵکی لێ وەگیرێ.]78[
لە کتێبە دەرسییەکاندا مندااڵن لە ڕێگای 
 the(ئەنستیتیۆی شــەرحدانی  و  شیکردنەوە 
people’s council-meclisa gel(  )ئەنجومەنی 
گەل( لەگەڵ ئەو سیستەمە ئاشنا دەبن. کتێبی 
پەروەردەی کۆمەاڵیەتی بۆ پۆلی دووهەم، بە 
وردی ئەوە ڕوون دەکاتەوە کە چۆن گوند و شار 
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و شــارۆچکە و ناوچەکانی دیکەی دەورووبەر، 
لە ڕێــگای هەڵبژاردنــی نوێنەرانی خۆیانەوە 
لــە نێو هاوواڵتیانــدا، کاروبــاری ناوچەکانی 
خۆیان بەرێوەدەبەن و گیروگرفتەکانی خۆیان 
چارەســەر دەکەن.]79[ لە شوێنەکانی دیکەدا، 
کتێبەکە بە شــێوەی جۆراوجۆر پێ لەســەر 
ئەوە دادەگرێ کە ئەو سیســتەمە، نەک هەر 
سیســتەمێکی دێموکڕاتیک و پلۆڕالیستییە، 
بەڵکوو بە باشترین شێوە، نوێنەرایەتیی گەل 
و پێکهاتەکانی خەڵک دەکات. مندااڵن لەسەر 
ئەو بنەمایــە پەروەردە دەکرێــن کە هەموو 
هاوواڵتیانــی ڕۆژاوا، ئەگــەر تەمەنیان بگاتە 
هەژدەســاڵ مافی ئەوەیان هەیە دەنگ بدەن 
و خۆیــان کاندیــد واتە بەربژێــر بکەن. هەر 
ئــەو کتێبە لە چەند جێــی دیکە بانگەواز لە 
قوتابیــان دەکات و هانیان دەدات کە ئەرکی 
سەرشــانیانە، بۆ بەرگری لە گەل و نیشتمان، 
دڵخوازانــە بەرانبــەر پەالمــاری دووژمنــان 

ڕاوەستن.]80[ 
دێموکڕاســیە  ئــەو  بگوتــرێ  دەبــێ 
ئیدەئالیســتییە، لە الیــەن باقیی ئەو حیزب 
و ڕێکخــراوە کوردییانەوە کە ڕێگای چاالکیی 
سیاســی و نیزامییــان پــێ نــادرێ و لــە 
پەراوێزخراون، بەتوندی ڕەخنەی لێ دەگیرێ. 
ئەوان PYD بە قۆرخکردن و مۆنۆپۆلیزەکردنی 
بــەرەو دیکتاتــۆری بردنــی  دەســەاڵت و 
سیســتەمی سیاســیی ڕۆژاوا تاوانبار دەکەن. 
لەوەش زیاتر ئەوان ئــەو حیزبە بەوە تاوانبار 
دەکــەن کە کتێبە دەرســییەکانی خوێندنی 
لە ڕادەبەدەر سیاســی کــردوون، مندااڵن بە 
ئیدئۆلۆژیی ئۆجەالن پەروەردە و تەڵقین دەکا، 
شتێک کە شوێنەواری چارەنوسسازی لەسەر 
سیســتەمی پەروەردە و فێرکــردن دەبێ.]81[ 
بێگومان ئەو ناتەبایییە ڕەنگدانەوەی ملمالنێ 
و ناکۆکییەکانــی نێــوان پارتــی کڕیکارانی 
کوردســتان لە تورکیە و پارتــی دێموکراتی 
کوردســتان لە عێراقە، کە لەســەر وەدەست 
هێنانی مەشروعییەت ملمالنێ دەگەڵ یەکتر 

دەکەن و وەک لە ســەرەوە باسمان کرد، بە 
دووهێزی سەرەکیی نێو گۆڕەپانی سیاسەتی 

کوردی دەژمێردرێن.

کتێبەدەرســییەکانیڕۆژاواوهەرێمی
کوردستانیعێراق:

زۆرجیاواز،زۆریشوێکچوو
جیاوازیی سەرەکیی نێوان کتێبە دەرسییەکانی 
قۆناخــی ســەرەتایی لــە ڕۆژاوا و هەرێمی 
کوردســتانی عێراق ئەوەیە کــە کتێبەکانی 
ڕۆژاوا بە پێچەوانەی ئەوانەی هەرێـــم نەک 
بە پیتــی عەرەبی، بەڵکوو بــە پیتی التینی 
نوســراون. ئەو مەســەلەیە لەوبارەوە گرنگیی 
هەیە کە بزانیــن قوتابیانی ئەو دوو ناوچەیە، 
بەبێ فێربوون و ڕاهێنانی ئیزافی، ناتوانن بابەت 
و باســەکانی یەکتر تێبگەن یــا بخوێننەوە. 
ئەوە ڕەنگدانەوەی ئەو ڕاســتییەیە کە زمانی 
کــوردی بە هــەردوو جۆرە پیتــی ئارامی و 
ڕۆمانی دەنوســرێ. ئــەوە ئەو ڕاســتییەش 
نیشــان دەدات کە زمانی کوردی بەسەر دوو 
دیالێکتی ســەرەکیدا دابەش دەبێت، سۆرانی 
کە بە پیتی عەرەبی دەنووســرێ و کرمانجی 
کە بــە ئەلف و بێی ڕۆمانی دەنووســرێ.]82[ 
لە الیەکی دیکەشــەوە حکوومەتی هەرێمی 
کوردســتانی عێــڕاق، هــەر لە ســەرەتای 
دامەزرانی ئیــدارەی ئۆتۆنۆمی لەو ناوچەیەدا 
لە سەرەتاکانی 1990ی زایینییەوە، کۆنتڕۆڵی 
بەسەر نووسین و ئامادەکردن و باڵوکردنەوەی 
کتێبــە دەرســییەکاندا هەبووە. لــە ڕۆژاوادا 
هەردوو سیستەمی سیاســی و پەروەردەیی، 
دیســانتڕالیزەن و لــە حاڵــی شــکڵگرتن و 
دروســتبووندان. ئەوە بەو مانایەیە کە کتێبە 
دەرسییەکان لەوێ لە ستانداردێکی هاوبەش 
پەیڕەوی ناکەن و ســەرچاوەی جۆراوجۆریان 
هەیە. لە باری زەمانیشەوە جیاوازی لە نێوان 
کتێبە دەرسییەکانی ئەو دوو هەرێمەدا هەیە. 
ئەوکتێبانەی کە ســاڵی 2013 یان پێشــتر 
ئامادە و چاپ کراون، لەگەڵ ئەوانەی کە ساڵی 
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2019 باڵوکراونەتــەوە؛ هەردووکی ئەوان ئەو 
ئەزموونی سیاســی و نیزامییە نیشان دەدەن 
کە هەرکام لەو ناوچانە بە نێویدا تێپەڕیون.]83[ 
جیهانبینیی چەپ، شۆڕشگێڕانە و سیکۆالری 
زاڵ بەســەر نێوەرۆکی کتێبە دەرسییەکانی 
ڕۆژاوادا، ناتەباییی تــەوای دەگەڵ نێوەرۆکی 
هەرێمی  ناوچــەی  دەرســییەکانی  کتێبــە 
کوردســتاندا هەیە کــە زۆرتــر بیروباوەڕی 
ســوننەتی و نەتەوایەتــی لــە نێویاندا ڕەنگ 
دەداتەوە. بــۆ نموونە کتێبە دەرســییەکانی 
هەرێمی کوردســتانی عێراق، بە شانازییەوە 
باسی ســەرۆک عەشــیرەتەکانی وەک شێخ 
محمودی بەرزنجی و شێخ ئەحمەدی بارزانی 
دەکــەن کــە ڕێبەرایەتیــی ڕاپەرینەکانیان 
بەدژی دەوڵەتی عێڕاق کــردووە. یا هەر بەو 
جۆرە باس لە شــێخ سەعیدی پیران دەکەن 
کە ڕێبەرایەتیــی ڕاپەڕینی بە دژی دەوڵەتی 
تورکیــە کــردوە.]84[ ئەوە لــە کاتێکدایە ئەو 
کەســانە لە کتێبــە دەرســییەکانی ڕۆژاوادا 
هیچ باســێکیان لێوە ناکرێ.]85[ لە پەیوەندی 
دەگەڵ قارەمانی میللیــی هەرە گەورەش لە 
نێوان کتێبە دەرســییەکانی ڕۆژاوا و هەریمی 
کوردستانی عیراقدا جیاوازی هەیە. لە کاتێکدا 
لــە کتێبــە دەرســییەکانی ڕۆژاوادا پێگە و 
مەوقعییەتێکی تایبەتی بە عەبدوڵاڵ ئۆجەالن 
دەدرێ، لــە کتێبە دەرســییەکانی هەرێمی 
بارزانی تا  کوردستانی عێراقدا، مەالمســتەفا 
ئاستی کەســێکی جێگای ستایش و تەنانەت 
پەرســتنیش بەرزدەکرێتــەوە و هێندێکجار 
بە )نەمــر( دادەنــرێ.]86[ جیاوازییەکی دیکە 
ئەو شــوێنەیە کــە لە کتێبە دەرســییەکانی 
هەرێمــی کوردســتاندا بۆ ئیســالم تەرخان 
کــراوە. بۆنموونە ئەو کتێبانە لە زۆر شــوێندا 
دەگێرنەوە،  ئیســالم  مێژوویییەکانی  ڕووداوە 
بە وردەکارییەوە باســی جەژن و ڕێوڕەســمە 
هیجری  ڕۆژئەژمێری  دەکەن،  ئیسالمییەکان 
بــەکار دەبەن یــا وێنەی زیارەتگا و شــوێنە 
پیرۆزەکانی وەک مەککە نیشــان دەدەن.]87[ 

لەبەرکردنە  تەنانەت بەو شــێوە جلوبــەرگ 
کۆن و ســوننەتی و تەقلیدییەی کە لە کتێبە 
دەرســییەکانی هەرێمی کوردستانی عێڕاقدا 
نیشان دەدرێ، دەردەکەوێ کە لەواندا نۆڕمە 
عەشــیرەتییەکان پتر زاڵن. لەوکتێبانەدا ژنان 
بە ڕووســەری و بااڵپۆشــەوە دەردەکەون و 
پیاوانیش جلوبەرگی سوننەتیی کوردی لەبەر 
دەکــەن.]88[ جارجار مندااڵنیــش، بەتایبەتی 
لە کاتــی بەڕێوەبردنی جەژنی نــەورۆزدا، بە 
جلوبەرگــی کوردیی ســوننەتییەوە نیشــان 

دەدەرێن.]89[ 
جیاوازییەکــی زەقــی دیکــە کــە لــە 
نیــوان ئەواندا هەیــە ئەوەیە کە لــە کتێبە 
دەرســییەکانی ڕۆژاوادا سووریە یا نابینرێ، یا 
وەک واڵتێکی دراوســێ دەردەکەوێ.کەچی 
کتێبە دەرســییەکانی هەرێمی کوردســتانی 
عێراق ،هەرێمی کوردستان، وەک بەشێک لە 
عێراق دەستنیشان دەکەن. ئەگەرچی جارجار 
وەک بەشــیک لە کوردستانی گەورەش ناوی 
دەبەن.]90[ هەر بەو جۆرە کتێبە دەرسییەکانی 
هەرێــم، هێندێــک لــە ڕاســتی و ڕووداوە 
هاوبەشــە مێژوویییەکان بــە دەوڵەتی عێڕاق 
و مێــژووی عێراقەوە گرێدەدەن و باســیان 
دەکەن. تەنز ئەوەیە کە ئەوە هەر حکوومەتی 
هەرێمی کوردســتان بــووە کە لــەو چەند 
سااڵنەی دواییدا،]91[ مەسەلەی سەربەخۆییی 
کوردســتانی هێناوەتەگــۆڕێ و دیفاعی لێ 
کــردوە، لە کاتێکــدا ڕێبەرایەتیــی ڕۆژاوا بە 
خودموختاریــی دێموکڕاتیــک لــە نێوخۆی 
ســووریەدا پابەند بووە و دژایەتیی بیرۆکەی 

دەوڵەت-نەتەوەی کردوە. 
کتێبە دەرســییەکان لە هەردوو ناوچەدا 
بــە شــێوەیەکی جیاواز لــە یەکتر باســی 
مێژووی ئــەو دوایییانە دەکــەن. لە کاتێکدا 
کتێبە دەرســییەکانی ڕۆژاوا لە ڕووداوەکانی 
دوای 2011 دەدوێن، کتێبە دەرســییەکانی 
هەرێم ئیشــارە بە ڕووداوەکانی دوای شەڕی 
یەکەمی جیهانی تا ئێرە دەکەن. بەو حاڵەش، 
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کتێبە دەرســییەکانی هەرێمی کوردســتانی 
عێراق زۆرتر ڕووداوەکانی ئەو دوایییانە وەک 
ڕێکەوتننامــەی ئۆتۆنۆمی لە گــەڵ ڕێژیمی 
بەعس لە ســاڵی 1970، کارەساتی هەڵەبجە 
لە ســاڵی 1988، ئەنفال و قەتڵوعامی گەورە 
و ڕاپەڕینی 1991، کە بوو بەهۆی دامەزرانی 
حکوومەتی هەرێمی کوردستانی عێڕاق، زەق 
دەکەنــەوە و بایەخی زۆرتریان پێ دەدەن.]92[ 
بە شــێوەیەکی گشــتی کتێبە دەرسییەکانی 
هەرێم، زانیاریی ورد ســەبارەت بە کارەسات 
و تاوانبارەکان بەدەســتەوە نادەن و نایانهەوێ 
فەزایەکی زۆر بۆ ڕێژیمی بەعس یا ســەددام 
حسێن تەرخان بکەن. یەکێک لە هۆکارەکانی 
ئەو جۆرە هەڵوێســتە ئەوەیە کە حکوومەتی 
هەرێــم لەهەوڵــی ئەوەدایــە کــە دەگەڵ 
 political( بەغدا بگاتە ســازانێکی سیاســی
reconciliation(. هۆکارێکــی دیکەش ڕەنگە 
ئەوە بێ کە نووسەرانی ئەو کتێبە دەرسییانە 
نەیانهەوێــت هەســتی تۆڵــەو ڕق و قین و 

دوژمنایەتی لە نێو منداڵەکاندا باڵوکەنەوە.
ســەرەڕای ئەو جیاوازییانەی کە لە نێوان 
کتێبە دەرســییەکان و سیستەمی خوێندنی 
ڕۆژاوا و هەرێمی کوردســتانی عێڕاقدا بەرچاو 
دەکەون، لە بوارەکانی فەرهەنگی، نەتەوایەتی 
و سیاســیدا گەلێــک خاڵــی هاوبــەش و 
وێکچوونیان لە نێواندا هەن. هەروەک ڕۆژاوا، 
کوردستانیش،  هەرێمی  دەرسییەکانی  کتێبە 
زۆر لەسەر ناســنامەی نەتەوەیی، ئەفسانەی 
ڕابردووی مادەکان، زمانی کوردی و بیرۆکەی 
کوردســتانی گەورە پێ دادەگرن . هەرچەند 
ئەوە لە نەخشە و خەریتەکاندا کەمتر بەرچاو 
دەکەوێ و زۆرتر وەک میتافۆر نیشان دەدرێت. 
لە هەموو کتێبە دەرسییەکانی پۆلی یەکەم تا 
نەتەوایەتیی  شەشەمی ســەرەتاییدا، جەژنی 
نەورۆز، جێگایەکی تایبەتی بۆ تەرخان کراوە. 
لە کتێبی پۆلی یەکەمی سەرەتاییدا، شیعرێکی 
درێژی ســەبارەت بەنەورۆز تێدایــە. لەوێدا 
نەورۆز وەک ســەرەتای دەســت پێ کردنی 

ســاڵی تازەی کوردی ناودەبــرێ و ئاگریش 
وەک ڕەمزی ســەرکەوتنی کوردان لە قەڵەم 
دەدرێ.) نیشاندانی ڕێوڕەسمی بازدان بە سەر 
گڕ و بڵێســەی ئاگر لە نەورۆزدا، کە ڕیشەی 
ئــەو دابە دەگەرێتەوە بۆ ســوننەت و نەریتی 
زەردەشتی(. شیعرەکە بەو جۆرە کۆتاییی پێ 
دێت: »بژی ژیان، خۆشەویستی بۆ دامەزرانی 
کوردســتان«]93[ لە الیەکی دیکــەوە کتێبە 
دەرسییەکانی هەرێمی کوردستان، لە ڕێگای 
گێڕانەوەی ڕیشــەی کورد بۆســەر مێژووی 
دێرینــی مادەکان و دەســکەوتە سیاســی و 
فەرهەنگییەکانی ئەوان، دەیانهەوێ ڕابردووی 
پڕشنگداری نەتەوەی کورد بەرجەستە کەن. 
شایانی باسە لە هەردوو سیستەمی خوێندنی 
ڕۆژاوا و هەرێمــدا، مێژووی هاوچەرخی کورد 
هاوبەشە. کتێبێکی دەرسیی پۆلی شەشەمی 
ســەرەتایی، بە شــێوەیەکی بەرچاو باســی 
داســتانی کۆماری کوردستان لە مهاباد دەکا، 
وێنەی قازی محەممــەد و مەیدانی چوارچرا 
نیشــان دەدا، دیارە باســی بەشــداریی مەال 
مستەفای بارزانییش لەو کارە پڕ لە شانازییەدا 

دەکات.]94[ 
کتێبــە  لــە  کــە  بەوجــۆرە  هــەر 
دەرســییەکانی ڕۆژاوادا دەبینــرێ، کتێبــە 
تێدەکۆشــن،  هەرێمیــش  دەرســییەکانی 
هەستی نیشــتمانپەروەری و خۆشەویستی بۆ 
کوردستان لە قوتابییەکاندا بەهێز و پەروەردە 
بکەن. گۆشــکردنی منداڵەکان بە کوردایەتی 
و هەســتی نەتەوایەتــی، هەر لە ســاڵەکانی 
ســەرەتای تەمەنەوە دەســت پێ دەکات. بۆ 
نموونــە کتێبێکی دەرســیی پۆلی یەکەم کە 
لەســاڵی 2014دا چاپ کراوە، بە شێوەیەکی 
بەرچــاو جەخت لەســەر ئــەوە دەکات کە 
ناســنامەی نەتەوایەتیی کورد بێوێنەیە. هەر 
لەو کتێبــەدا چەند الپەڕە دواتر شــیعرێکی 
تێدایە ســەبارەت بــە بەهاری کوردســتان، 
لەوێــدا وێنــەی منداڵێک دەبینــرێ کە بە 
خۆشــحاڵی و شادمانییەوە، ئااڵی کوردستانی 
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بەرز کردووەتەوە. هەر بە دوای ئەوەدا وێنەی 
»هێلیکۆپتێرێکی کورد« دەبنینرێ کە یارمەتی 
پێویســتییان  کەســانەی  ئەو  دەگەیەنێتــە 
بــەو یارمەتییانەیە. لە کۆتاییــی کتێبەکەدا، 
شیعرێک لەگەڵ وێنەی کوڕێک و کیژۆڵەیەک 
چاپ کراون کە دروشــمی بژی کوردستانیان 
کە بە پیتی عەرەبی نوسراوە، بەرزکردووەتەوە. 
وێنەیەکــی تر منداڵێک نیشــان دەدا کە لە 
کاتێکــدا خەودەبینێ هەمان دروشــمی بژی 

کوردستان دەڵێتەوە.]95[
وێکچوونێکی دیکەی کتێبە دەرسییەکانی 
هەرێــم دەگەڵ ئەوانــەی ڕۆژاوا لەوەدایە کە 
کتێبە دەرســییەکان و نەخشەکان، ناوی ئەو 
شــوێنە مێژوویییانەی کوردســتان دێنن کە 
دەکەونە دەرەوەی شــوێنی نیشــتەجێبوونی 
منداڵەکانەوە. ســەرەڕای ئەو ڕاســتییەی کە 
مێــژووی کۆماری مهاباد تا پۆلی شەشــەمی 
سەرەتایی ناخوێنرێت و لە هیچکام لە کتێبە 
دەرســییەکاندا باسی میرنشــینە کوردەکانی 
ســەدەی نــۆزدە و پێشــتر ناکرێ. شــار و 
شوێنەکانی وەک مهاباد و ئەردەاڵن لە ئێران، 
بۆتان لە ســووریە و هــەکاری لە تورکیە، لە 
کتێبــی پۆلی یەکەمــی ســەرتاییدا ناویان 
هاتووە. باس کردن و گونجاندنی ئەو شوێنانە 
کە وەک بەشــێک لە جوغرافیای کوردستان، 
لەگەڵ  ڕوونکردنەوەشــیان  ئەگــەر  تەنانەت 
نەبــێ، بە مانای هەوڵدانــە بۆ جێگیرکردن و 
چاپ کردنی ئەو ناوانە لەســەر زەین و بیر و 
مێنتاڵیتەی منداڵەکان. لەو شارانەی دیکەش 
کە هەر بەوجــۆرە ناویان هاتــووە دەتوانین 
»عەفرین« و »ئامۆدا« لە ســووریە، بەتایبەتی 
کە لەو کتێبــەدا دەگوترێ کە لــە ڕۆژاوای 

کوردستاندا هەڵکەوتوون، ناوبەرین.]96[
کتێبــی خوێندنــەوەی پۆلــی یەکەمی 
ســەرەتایی کە ســاڵی 2016 چــاپ کراوە، 
لــە پەیوەندی دەگــەڵ هێنانەگــۆڕی باس 
و بابەتــی نیشــتمانی و واڵتپارێزیــدا لــە 
نوســخەکانی پێــش خــۆی زیاتــر دەڕواتە 

پێش. ئەو کتێبە بە شــیعرێک ســەبارەت بە 
گرینگیی زمانی کوردی، خەنجەرەکەی مەال 
مســتەفا بارزانی لە دەستەکانی پێشمەرگەدا 
دەســت پێدەکات.) لــە بــاری زمانەوانی و 
ئەدەبییەوە پێشمەرگە بە هەموو تێکۆشەرانی 
خەباتگێری کورد دەگوترێ. ئەو ناوە ئێســتا 
بۆ ســوپای هەمیشەییی هەرێمی کوردستانی 
عێراق بەکاردێ(. پاشــان لەو وێنانەدا کە لە 
کتێبەکەدا هاتوون، ئااڵی کوردستان لە یاریگا 
و گۆڕەپانی قوتابخانــەدا، لە کاتی چوونە ناو 
پۆلەکانــدا و لەکاتــی بەڕیوەبردنی جەژن و 
دەبێ  دەکــەوێ]97[.  بەرچاو  مەراســمەکاندا 
بگوترێ کە ئەلفوبێی زمانی کوردییش کە بە 
پیتی عەرەبی دەنووسرێ، بۆخۆی بە نەوعێک 
دەاللەت لــە ناســنامەی نەتەوایەتیی کورد 
دەکا. پیتی ئەلف لەگەڵ ئااڵ ، پیتی ز دەگەڵ 
دواپیتی وشەی نەورۆز، کاف لەگەڵ کەرکوک 
دێنەوە. کەرکوک شــارێکە کە نەوتی زۆری 
تێدایە و حکوومەتی هەرێمی کوردســتان و 
حکوومەتــی ناوەندی، کێشــەیان لەســەری 
هەیە. لە تەنیشــت ئەو وێنانەی کە باســمان 
کرد لەسەرەوە، ڕســتەیەک دەخوێنینەوە کە 
کوردستانە،  شــارێکی  »کەرکوک  بەوجۆرەیە 

کەرکوک دڵی کوردستانە«]98[ 
هەر بەو جۆرە کە لە کتێبە دەرسییەکانی 
ڕۆژاوادا دەبینــرێ، لە کتێبە دەرســییەکانی 
هەرێمی کوردستانیشدا، ئەو کوڕ و کچانەی کە 
وەک نموونە لە دەرســەکاندا باسیان دەکرێ، 
لە بــری ئەو ناوە هاوبەشــانەی لــە واڵتانی 
ئیسالمیدا بەکاردەبرێن، ناوی کوردییان هەیە. 
هێندێک لــەو ناوانە دەاللەتــی مێژوویییان 
هەیە وەک شــێرکۆ. )شــێرکۆ بە مانای شێر 
دێت. بەاڵم نــاوی فەرماندەیەکی بەناوبانگی 
کوردیشــە کە لە ســەدەی دوازدەهەمدا لە 
میسر لە دروستکردنی دەوڵەتی ئەییوبییەکاندا 
ڕۆڵــی هەبووە. ئــەو بەوە ناســراوە کە خاڵی 
ســەالحەددینی ئەیوبی و جێگرەوەی ناوبراو 
بووە(. هێندێکی دیکە لەو ناوانە ئیلهامبەخشن 
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وەک کوردستان، واڵت یا ئازاد و هی دیکە.
هەرچەنــد خوێندنەوەی کاربەدەســتانی 
هەرێم ســەبارەت بە فێمێنیــزم لەگەڵ هی 
کاربەدەســتانی ئیدارەی ڕۆژاوادا کە ئیلهام لە 
ئۆجەالن وەردەگرن، جیــاوازە، بەاڵم هەموو 
کتێبە دەرســییەکانی هەرێمیش، کچ و کوڕ 
شانبەشــانی یەک نیشــان دەدەن. بۆ نموونە 
لە ســەر بەرگی زۆربەی کتێبە دەرسییەکانی 
هەرێمــدا وێنەی کیژان و کــوڕان دەبینرێن 
کــە خەریکی خوێنــدن و فێربوون و پێکەوە 
یــاری کردنــن و زۆرجاریش دەســتیان لە 
دەســتی یەکدایــە. ) بــە پێچەوانــەی ئەو 
ســوننەت و دابونەریتانەی کە لە زۆربەی ئەو 
واڵتانە دەبینرێن کە زۆربەی حەشیمەتەکان 
موسوڵمانن(. کتێبە دەرسییەکانی هەرێم ئەو 
جیاوازییــە ئیدئۆلۆژیکییەی کــە لەوبارەیەوە 
لە نێــوان ڕۆژاواو هەرێمدا هەیــە بە ڕوونی 
نیشــان دەدەن. لە کتێبەکانی هەریمدا باس 
لە دابەشــکردنی ئەرکەکان بە شــێوەیەکی 
یەکســان و بەرانبــەر لە نێــوان ژن و پیاودا 
ناکرێ. هێنــدەش باس لــە عەداڵەت وەک 
ئیدەئــال ناکرێــت. کتێبــە دەرســییەکانی 
هەرێم زۆر جار ڕاســتەوخۆ بانگەواز لە کچان 
دەکــەن و هانیان دەدەن لە جیاتی ئەوەی لە 
کۆمەڵدا ڕۆڵ و نەخشــە سوننەتی و باوەکان 
بەڕیوەبەرن، هــەوڵ بدەن ئەرکی ڕێبەرایەتی 
و خەباتکارانە وەئەســتۆی خۆیــان بگرن. بۆ 
نموونە لــە کتێىی خوێندنــەوەی کوردیی 
پۆلــی شەشــەمدا، شــیعرێکی جگەرخوێن 
 Keça( چــاپ کراوە بە ناوی کچی کورد واتە
Kurd-A Kurdish girl(.  شاعیر لەو شیعرەدا 
داوا لــە کچانی کورد دەکا بخوێنن، تا بتوانن 
ئازاد بن و بە ئازادی بژین و دروشــمی »بژی 
کوردســتان« بڵێنەوە و ببنە ســەرکردەیەکی 
ژن.]99[ کتێبە دەرسییەکانی هەرێم ژنیک لە 
مێژووی هاوچەرخی کورددا وەک قارەمانێکی 
میللی دەنرخێنن. ئەو ژنە کەس نییە جیا لە 
لەیال قاسم، خوێندکارێکی کورد کە لەالیەن 

ڕێژیمی بەعســەوە، لە تەمەنی 18 ساڵیدا لە 
ســاڵی 1974دا ئیعدام کرا. ئەو کە لە کاتی 
ئێعدام کردندا وتی« شانازی دەکەم کە ژیانم 
لە پێناوی کوردســتاندا بەخت دەکەم«]100[، 

هەرگیز لە یاد ناچێتەوە. 
لەبەر ئــەوەی کوردەکان بۆ ســااڵنێکی 
زۆر لە ژێر شــوێنەوار و کاریگەریی نەرێنیی 
سیستەمە سیاسی و پەروەردەیییە سەرەڕۆ و 
دێکتاتۆرییەکاندا ژیاون، گەلێک خاڵی نەرێنی 
و نێگەتیڤی هەوبەشــیش لە هەردووکی ئەو 
کتێبە دەرســییانەدا دەبینیــن کە لە هەرێم 
و ڕۆژاوادا بــۆ خوێنــدن و فێربــوون بەکار 
دەبرێن. ئــەو کتێبانەدا، لە هەردوو بەشــی 
ڕۆژاوا و هەرێمدا لەوەدا ســەرکەوتوو نین کە 
منــدااڵن هان بدەن تا فێــری بیرکردنەوەی 
ڕەخنەگرانە بن. لە جیاتی ئەوە، پڕۆگرامەکانی 
خوێنــدن لە هــەردوو ال، تەنانەت لە قۆناخە 
سەرەتایییەکانیشدا، پێ لەسەر ئەوە دادەگرن 
 memorization کە قوتابی فێری لەبەرکردن
بێ، بە سیاســی بکرێ politicization یا بیر 
و زەینــی قوتابی دەخرێتە ژێــر پەروەردەی 
ئیدیۆلۆژیــک indoctrination. بۆ نموونە لە 
لێکۆڵینەوەیەکدا کە لە دوو زانکۆی هەرێمدا 
ئەنجــام دراوە، هەشــتا لەســەدی ئەوانەی 
بەشداربوونە، لەسەر ئەو بڕوایەن کە قوتابخانە 
حکوومییەکان نەیانتوانیوە قوتابیان بە جۆرێک 
پــەروەردە بکەن کــە ببنە کەســایەتییەکی 
 critical ڕەخنەگرانە.  بیرکردنــەوەی  خاوەن 
thinker.]101[ لە ڕۆژاوادا نەک هەر هێزەکانی 
ئۆپۆزیســیۆن، بەردەوام گلەیی و ســکااڵیان 
لــەوە هەیە کــە قوتابخانەکان سروشــتێکی 
بەڵکــوو  زاڵــە،  بەســەریاندا  ئیدیۆلۆژیــک 
هێندێک بەڵگە لەبەردەســتدان کە تەنانەت 
مامۆستاکانیش هەر هەمان بۆچوونیان هەیە. 
بــۆ نموونە لە کتێبێک کە لەســاڵی 2019دا 
چاپ کراوە، لە زمان مامۆستایەکی مێژووەوە 
دەگوترێ کە کتێبە دەرســی و پڕۆگرامەکانی 
خوێندن لەسەر بناخەی خەتە بنەڕەتییەکانی 
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ئیدیۆلۆژیــی ئاپــۆ داڕێــژراون و زۆربــەی 
مامۆســتاکانیش لە ڕاســتیدا وەک ئەندامی
PYD ناســراون.]102[ ئەگەرچــی ئەو الوازییە 
لــە ڕۆژاوا دەکرێ بەهۆی ئەو وەزعە ناجێگیر 
و دژوارەوە لێک بدرێتــەوە کە لەوێدا هەیە، 
بــەاڵم الوازییەکی لەو چەشــنە لە ناوچەی 
هەرێمی کوردســتاندا، کە ســێ دەیە بەسەر 
دامەزرانیدا تێدەپەرێ، بەهیچ جۆر پاکانەی بۆ 
ناکرێ. سەرەڕای ئەو هەموو سەرمایەگوزارییە 
ماڵییــە و ڕیفۆرم و چاکســازییەکی زۆر کە 
لەو ناوچەیــەدا کراون، ڕەخنەگرەکانی دەڵێن 
هێشتاش سیســتەمی پەروەردە و فێرکردن 
لــەو ناوچەیەدا، بەدەســت بەسیاســیکردن، 
ناوەندگەرایی و سانتڕالیزاسیۆن و کۆنتڕۆڵی لە 
ڕادەبەدەر، ستاندارێکی نزم و بۆڕۆکراسییەکی 
لە حــەد زیاتــرەوە دەناڵێنــی. هێندێک لە 
ڕەخنەگــرەکان لــەوەش پتــر دەچنە پێش 
و دەڵێــن ئەو سیســتەمە، درێــژەی هەمان 
سیســتەمی پەروەردە و فێرکردنی سەردەمی 
ڕێژیمــی بەعســە، زۆرتر وەک سیســتەمی 
پەروەردەی ڕێژیمە ئیســتبدادییەکان دەچێ 
تــا سیســتەمە دێموکراســییەکان.]103[ بەو 
حاڵەش ئەگەر بە ئینســافەوە قســە بکەین 
دەبــێ بڵێین کە بە گوێرەی لێکۆڵینەوەیەکی 
بانکی جیهانی، تا پێش سەرهەڵدانی دەوڵەتی 
ئیســالمی لە ساڵی 2014دا و ئەو قەیرانانەی 
کە لەو ڕووداوە سەرچاوەیان گرت، حکوومەتی 
هەرێم، بە بەراورد دەگەڵ واڵتانی درواســێی 
خــۆی، لــە هەمــوو بوارەکانی پــەروەردە و 
فێرکردندا پێشکەوتنی زۆر بەرچاوی وەدەست 

هێناوە«]104[

ئاکام
تێپەڕێنی سەد ساڵ بە سەر جودایی لە نێوان 
هەرچوار پارچەی کوردستان و دابەش بوونی 
کوردســتانی گەورەدا، هەروەهــا ژیان لە ژێر 
کۆمەاڵیەتی-سیاسیی  سیســتەمی  سێبەری 
جیاوازدا، شوێنەواری جیاوازی لەسەر هەرکام 

لەو بەشــانە داناوە. ئەو جیاوازییانە لە کتێبە 
ڕۆژاوا  ئۆتۆنۆمییەکانی  ناوچە  دەرســییەکانی 
لە ســووریە و هەرێمی کوردســتانی عێڕاقدا 
ڕەنگیان داوەتەوە. بەراوردکردنی هەردووجۆری 
ئەو کتێبە دەرسییانە لەگەڵ یەک، ئەوەمان بۆ 
دەردەخا کە کوردەکانی هەرکام لەو پارچانە تا 
چ ڕادەیەک لە ژێر شــوێنەواری ئەزموونی بێ 
وێنە و مێــژووی خۆیاندان. مندااڵن لە ڕۆژاوا 
و لە هەرێمی کوردســتانی عێڕاقدا، لەســەر 
بنەمــای دوو کۆمەڵە جیهانبینی، ئیدیۆلۆژی، 
کۆمەاڵیەتی  پرەنســیپی  سیاسی،  بیروباوڕی 
و بیرۆکەی واڵتپارێزی و نیشــتمانیی جیاواز 
دەگەڵ یەک، پــەروەردە دەکرێن. بۆ نموونە 
جیهانبینیی چەپ، شۆڕشــگێڕانە و سیکۆالر 
کە بەســەر کتێبــە دەرســییەکانی ڕۆژاوادا 
زاڵــە، لەگەڵ ئەو نرخ و بایەخە ســوننەتی و 
تەقلیدییانــەدا کە لە کتێبە دەرســییەکانی 
هەرێمی کوردســتاندا دەبینرێن، لە ناتەباییی 

تەواودایە.
بەشێک لەو جیاوازییانە لەوەدا دەردەکەون 
کە هەرکام لەو دوو کۆمەڵە کتێبە، کەســانی 
جیاواز وەک ڕێبەری مێژوویی دەناســێنن. لە 
ڕۆژاوا مندااڵن فێر دەکرێن عەبدوڵاڵ ئۆجەالن، 
ڕێبــەری زیندانــی و دامەزرێنــەری پارتی 
کرێکارانی کوردســتان، نەک هەر ســتایش، 
بەڵکوو بپەرەستن. بەاڵم مندااڵن لە هەرێمی 
کوردستانی عێڕاقدا لەگەڵ کار و کردەوەکانی 
ڕێبەری نەتەوەیی، مەالمســتەفا بارزانی، کە 
ئۆتۆریتەکەی خۆی لە ســەرۆک عەشــیرەت 
بوونەوە وەردەگرت، ئاشنا دەبن. جیاوازییەکانی 
دیکە دامەزراوەیین institutional. سیستەمی 
پەروەردە و فێرکردن لە هەرێمی کوردستانی 
عێڕاقدا، سیســتەمێکی تەواو سەربەخۆیە لە 
دەســەاڵتی بەغدا. ئاخر پتر لە پازدە ســاڵە 
ئــەو ناوچەیە بــە پێی دەســتوور و لەالیەن 
کۆمەڵگای نێونەتەوەیییەوە بەڕەسمی ناسراوە. 
لــەوەش زیاتر ئەزموونی پتر لە ســی ســاڵ 
خۆبەڕێوەبەریــی هەیە. هەروەها پێشــینەی 
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دامەزراندنــی سیســتەمی خوێندنی کوردی 
لــەو ناوچەیە بــۆ چەند دەیەی پێشــتریش 
دەگەڕێتــەوە. کەچی خوێندنــی کوردی لە 
ڕۆژاودا لــە وەزعێکی زۆر ناســکدایە. چونکە 
لە الیەک دیســانتڕالیزەیە. لــەو دوایییانەدا 
لــە الیــەن چاالکڤانانەوە ڕێکوپێــک کراوە. 
لــە الیەکی دیکەشــەوە ئــەو ناوچەیە وەک 
ئۆتۆنۆمییەکی بەڕەســمی نەناسراو، بەردەوام 
لــە هەڕەشــەی ناســەقامگیری و ئاڵوگۆڕە 
ژیۆپۆلێتیکییەکانــی ناوچــە و دەوروبەردایە. 
بۆ نموونە دوای ئەوەی کە تورکیە لە ســاڵی 
2018دا کانتۆنی عەفرینی لە ڕۆژاوا داگیرکرد، 
دەســتی کرد بە بەئیسالمیکردن و بە تورکی 
 slamization and Turkification کردنــی 

کتێبە دەرسییەکان لەو ناوچەیە.]105[
ســەرەڕای ئەو هەمــوو جیاوازییانە، زۆر 
لێکچونیــش لە نێــوان ئەو کۆمەڵــە کتێبە 
دەرسییانەدا بەرچاو دەکەون. سەرەڕای ئەوەی 
کە ئیــدارەی ڕۆژاوا، لەبــاری ئیدیۆلۆژییەوە 
دژی ناسیۆنالیزمە، کتێبە دەرسییەکانی ئەوێ 
هەموو ئــەو کۆڵەکە و بنەمــا بنەڕەتییانەیان 
تێدایە کە لە پەیوەندی دەگەڵ ناسیۆنالیزمی 
کــوردی لــە کتێبەکانی ناوچــەی هەرێمی 
کوردســتانی عێراقدا هەن. وەک گێڕانەوەی 
ڕیشە و ڕەچەڵەکی کورد بۆ مادەکان، ڕێزگرتن 
لــە قارەمانە ئەفســانەیییەکانی وەک کاوەی 
ئاســنگەر و بەکارهێنانی ســاڵنامەی کوردی 
کە بە نەورۆز دەســت پێ دەکات. لە الیەکی 
دیکەشــەوە، گرینگیی خەبات لە پێناو زمانی 
کوردی و ئازادیی گەلی کوردا، لە هەردووکی 
ئــەو کۆمەڵە کتێبە دەرســییانەدا، هەســتی 
پــێ دەکرێ و بــە زەقی بەرچــاو دەکەوێ. 
سەرەنجام ســەرەڕای ئەوەی کە حکوومەتی 
هەرێمــی کوردســتانی عێــڕاق پەیوەندیی 
دەگــەڵ ئەو دەوڵەتانە هەیــە کە حکوومەت 
بەســەر کوردســتانی گەورەدا دەکەن، هەم 
کتێبە دەرســییەکانی ئــەوێ و هەم ئەوانەی 
ڕۆژاوا، ناوی ئەو شوێن و مەڵبەندانە دێنن کە 

دەکەونە دەرەوەی ناوچەکانی خۆیان، ئیشارە 
بە شوێن و ڕووداوە مێژوویییەکان و ڕێبەرانی 
کورد لە جێگاکانی دیکە دەکەن، لەو ڕیگایەوە 
بە  سەبارەت  بەرزەفڕانە  نیشتمانپەرستییەکی 

واڵتی کوردان دەبەنە پێش.
بایــەخ و گرینگیی ئەو ڕاســتییە دژ بە 
یەکانــە لە چیدایە؟ ناســیۆنالیزمی کوردی و 
پانکوردیزم، بە دووهێزی ســەرکی دادەنرێن 
کــە پێگە و ڕیشــەیان لە ئاســتی جەماوەر 
و کۆمەاڵنــی بەرینــی خەڵکدا هەیــە. ئەوە 
ڕاســتییەکە کــە نووســەرانی ئــەو کتێبە 
دەرســییانە لێی ئاگادارن و لــە کتێبەکانی 
خۆیانــدا بەیانیان کردووە. ئەو کەیســە هەر 
ڕێبەرایەتیی  جــا  دەمێنێتەوە.  بەوجــۆرەش 
سیاســی لە ناوچەکــەدا، دژایەتیی بیرۆکەی 
دەوڵەت نەتەوە بکات، وەک لە ڕۆژاوادا هەیە، 
یان بە شێوەیەکی دێپلۆماتیک، پابەندبوونی بە 
بەڕێوبەریی ناوچەکانی نێو سنووەرکانی خۆی 
نیشــان بدات، وەک ئەوەی لــە حکوومەتی 
هەرێمی کوردســتانی عێراقدا هەیە، هیچ لە 
ڕاســتییەکە ناگۆڕێ. لە ئاکامــدا مندااڵن لە 
هەردووکی ئەو ناوچە خودموختارانەدا، لەسەر 
بنەماکانی نیشتمانپەرستیی کوردیی ناوچەیی 
و ناسیۆنالیزمی پانکوردیزم، کە هێندێک جار 
بە تەواوکەری یەکتر و هەندێ جاری دیکەش 
ناتەبا دەگەڵ یەکتر دەردەکەون، پەروەردە و 
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1. For the role of education in societies, 
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1 پاش چەندین سەدە خەباتی تاکە کەسی 
و ســەرەتاییی سیاسی، سەرئەنجام ژنان بۆ 
ڕزگار بوون و کۆتایی هێنان بە  بااڵدەستیی 
پیاوان، یەکگرتوو دەبن. ڕێدســتۆکینکز بۆ 
پێکهێنانی ئەم یەکگرتوویییە و بەدستهێنانی 

ئازادییەکانی ئێمە هاتووەتە بوون. 
2 ژنــان توێژێکــی ســتەم لێ کــراون. 
ســتەمەکان لە ســەر ئێمــە بەرفراوانن و 
کاریگەرییان لە ســەر هەمــوو جمگەکانی 
ژیانمــان دانــاوە. ئێمە وەکــوو کااڵیەکی 
جنســی، خســتنەوەی وەچە، خزمەتکاری 
نــاو ماڵ و هێزی کار بە داهاتێکی کەمەوە، 
هەڵســوکەوتمان لەگەڵ دەکرێ. ئێمە تەنیا 
بە مەبەســتی  بەرزکردنەوە شکۆی پیاوان 
وەکــوو بوونەوەرێکی ئاســت نزم)پلە دوو( 
لەقەڵــەم دەدرێین. بوونی ئێمە پشــتگوێ 
خراوە. ڕەفتار وهەڵسوکەوتە داسەپاوەکان بە 
ســەر ئێمەدا لە ڕێی هەڕەشە و توندوتێژیی 

فیزیکییەوە بەڕێوە چووە. 
لەبەر ئەوەی ئـــێمە لەگەڵ چەوسێنەرانی 
خۆمان زۆر لــە نێزیکەوە ژیاوین، لە یەکتر 
تەریــک کەوتووینەتــەوە و ئەمەش بووەتە 
هۆی ئەوەی ئێمە بە بەردەوامی ڕەنج و ئازارە 
بارودۆخێکی  وەکــوو  تاکەکەســییەکانمان 
سیاســیی ببینیــن. ئەمــە ئــەو وێنایەی 
پێکهێنهــاوە کــە پەیوەندیــی ژن لە گەڵ 
هاوسەرەکەی بابەتێکی دژبەیەکی نێوان دوو 
شوناســی بێ هاوتایە و دەکرێ بە شێوەی 
تاکەکەسی چارەسەر بکرێ. لەڕاستیدا، هەر 
پەیوەندییەکی  چەشنە،  لەم  پەیوەندییەکی 
دەســتەبەندی کراوە و کێشمەکێشی نێوان 
ژنان و پیاوان کێشمەکێشــێکی سیاســییە 
کە تەنیا بە شــێوەی دەستەجەمعی قابیلی 

چارەسەر کردنە. 
چەوســانەوەی  هۆکارەکانــی  ئێمــە   3
خۆمان لە پیاواندا دەبینینەوە. بااڵدەســتیی 
نێرینــە کۆنتریــن و بنەڕتیتریــن فۆڕمی 
فۆڕمەکانی  فەرمانڕەوایــی کردنە. هەمــوو 

دیکەی ســتەملێکردن و بەکارهێنان وەکوو 
»ڕەگەزپەرەستی، کاپیتالیسم ، ئیمپریالیزم« 
و تا دوایی، پەرەی بە بااڵ دەستیی پیاوان داوە: 
پیاوان بە ســەر ژناندا زاڵن و چەند پیاوێک 
بە سەر هەموواندا زاڵن. هەموو پێکهاتەکانی 
دەســەاڵت بە درێژاییی مێژوو، نێرساالری 
و نێرانــە بوونــە. پیاوان هەمــوو دامەزراوە 
سیاســی، ئابووری و فەرهەنگییەکانیان لە 
پاواندا بــووە وئەم کۆنتــرۆڵ کردنە هێزی 
ڕەق)فیزیکی(ی لە پشــتەوە بــووە. ئەوان 
هێز و دەسەاڵتی خۆیانیان بۆ ڕاگرتنی ژنان 
لە ئاســت و پلەیەکی نزمتردا بەکارهێناوە. 
هەموو پیاوان لە بااڵدەســتیی نێرینەبووندا 
لە بوارەکانی ئابووری، جنســی و دەروونیدا 
سوودمەند بوون. هەموو پیاوان ستەمیان لە 

ژنان کردووە. 
4 هەوڵ دراوە کە باری بەرپرسیارێتییەکە 
لەسەر شــانی پیاوان هەڵبگیرێ و بخرێتە 
ســەر دامــەزراوەکان یــان خــودی ژنان. 
ئێمە ئــەم ئارگیۆمنتانە وەکــوو بیانوویەک 
دەکەینــەوە.  ڕەد  خۆدەربازکــردن،  بــۆ 
دامــەزراوەکان بــە خودی خۆیان ســتەم 
ناکەن؛ ئەوان تەنیا کەرســتەی بەردەستی 
ســتەمکارانن.  خەتابارکردنی دامەزراوەکان 
بەو مانایــە کە ژنان و پیاوان بە شــێوەی 
هاوســان قوربانین، ئەمەش ئەو ڕاســتییە 
دەشارێتەوە کە پیاوان سوود لە گوێڕایەڵیی 
ژنان دەبیــن و بووەتە بیانوویەک بۆ ئەوەی  
پیاوان لە ڕووی ناچارییەوە ببنە ستەمکار. بە 
پێچەوانەوە، هەر پیاوێک سەربەستە لەوەی 
چاوپۆشــی لە زاڵبوونی پێگەی خۆی بکات 
بەو مەرجەی کە ڕازی بێ کە پیاوانی دیکە 
وەکوو ژنێک هەڵسوکەوتی لە گەڵدا بکەن. 
ئێمەهەروەهــا  ئەو بیرۆکەیــە کەپێی وایە  
ژنان بەم ستەمە ڕازین یان ئەوەی هەڵەکە 
لە ئەســتۆی خۆیانــە، ڕەد دەکەینەوە. خۆ 
بەدەستەوەدانی ژنان بەرئەنجامی شۆردنەوەی 
مێشک، گێلیەتی یان نەخۆشیی ڕەوانی نییە، 



بەردەوامی  زەختی  ســەرچاوەکەی  بەڵکوو 
ڕۆژانەی پیاوانە. ئێمە پێویستمان بەوە نییە 
کە خۆمــان بگۆڕین، بەڵکوو دەبێ پیاوەکان 
بگۆڕین. لە هەموو نابەجێتر هێنانەوەی ئەو 
بیانووانەیە کە ژنان دەتوانن ستەم لە پیاوان 
بکەن. بنەمای ئەم تێگەیشــتنە ســەقەتە 
تەریک خستنەوەی پەیوەندیی تاکەکەسییە 
لەگــەڵ بەکگراوەنــدی سیاســیی ئەواندا 
و ڕوانینــی پیاوانــە بۆ بینینــی هەر جۆرە 
داخوازییەکی ڕەوا، کە بااڵدەســتیی ئەوان 

دەخاتە مەترسییەوە. 
5 ئێمە ئەزمــوون و نیگەرانییەکانی خۆمان 
لەبــارەی ئــەو ڕابردوو)ئەزمــوون(ە، وەکــوو 
بنەمایەک بۆشــرۆڤە و لێکدانەوەی بارودۆخی 
هاوبەشــی خۆمان لەبەرچــاو دەگرین. ئێمە 
ناتوانین متمانە بــەو ئایدۆلۆژییانە بکەین کە 
لە ئارادان، لەبەر ئەوە هەموو ئەو ئایدۆلۆژییانە 
بەرهەمی فەرهەنگی بااڵدەستیی نێرینە)پیاوان(

یان لەخۆگرتووە. ئێمە ئەوە بە تەواوی دەخەینە 
ژێر پرسیارەوە و هیچکام لەوانە پەسند ناکەین 
کــە لەگەڵ ئەزموونی ئێمــەدا یەکانگیر نابێ. 
هەنووکە ئەرکی سەرەکیی ئێمە پەرەپێدان و 
بەرزکردنەوەی ئاستی وشیاریی ژنانە لە ڕێگەی 
باڵو کردنەوەی ئەزموونەکان و ڕۆشــنگەریی 
کۆمەاڵیەتییــەوە لە ســەر بنەمــای ڕەگەزی 
لە هەمــوو دامەزراوەکانمانــدا. بەرزبوونەوەی 
ئاســتی وشــیاری »بە مانای ســاڕێژێک« بۆ 
چارەسەرکردنی کێشــەی تاکەکەسی نییە و 
ئەو پێشفەڕزەش هەڵەیە کە پەیوەندیی نێوان 
ژن و پیاو بە بابەتێکی تەواو شەخسی لەقەڵەم 
دەدات، بــەاڵم تاکە میتۆدێکــە کە دەتوانین 
ئازادبوونی  دڵنیا بینەوە کــە نەخشــەڕێگای 
ئێمە، لە سەر بنەمای بارودۆخی ڕاستەقینەی 

ژیانمان دامەزراوە. 
هەنــگاوی یەکەم  بــۆ بەرزکردنەوەی ئاســتی 
وشیاری، ڕاستگۆیی لە ناو خۆمان و لە ناو خەڵکدا، 
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لە گەڵ خۆمان ولە گەڵ ژنانی دیکەشدایە. 
6 ئێمە هەمــوو ژنان بە هاوچارەنووســی 
خۆمــان دەزانیــن. ئێمــە خۆمــان وەکوو 
بێبەزەیییانــە  زۆر  کــە  ژن  هەژارتریــن 
ئێمە  دەکەین.  پێناســە  دەچەوسێنرێتەوە، 
ئابــووری، ڕەگەزی،  ئــەو ئیمتیازە  هەموو 
پەروەردەییانــە یان بارودۆخێک کە ئێمە لە 
ژنانی دیکە جیا بکاتــەوە، ڕەد دەکەینەوە. 
ئێمە پێداگرین لەسەر ئەوە کە هەرچەشنە  
دەمارگرژییــەک کە لەوانەیــە ئێمە لەدژی 
ژنانی دیکە بکات، دەسنیشان دەکەین  وبە 
تەواوی دەیانســڕینەوە. ئێمــە پێبەندین بە 
دابیــن کردنی دێمۆکراســیی ناوخۆیییەوە. 
هەر شتێک پێویســت بێت ئێمە ئەنجامی 
دەدەین بۆ ئەوەی لە نــاو بزوتنەوەکەماندا 
دڵنیایــی بدەیــن بــە هەمــوو ژنێک کە 
لەبــەر  هاوســانی)بەرانبەر(یان  دەرفەتــی 
دەمە بۆ بەشــداری کردن، وەئەستۆگرتنی 

بەرپرســیاریەتی و گەشــەی پتانســیەلی 
سیاسیی تاکە کەسیی خۆی. 

7 ئێمە داوا لە هەموو خوشــکانی خۆمان 
دەکەیــن، لــەم خەباتــەدا لەگــەڵ ئێمە 

یەکگرتوو بن.  
ئێمە داوا لە پیاوان دەکەین بۆ بەرژەوەندیی 
مرۆڤایەتی وسوودی خۆشیان، دەستبەرداری 
بااڵدەســتیی خۆیــان بن و پشــتیوانی لە 

ئازادیی ژنان بکەن.  
لەم کێشمەکێشەدا بۆ ئازادیی خۆمان، ئێمە 
هەمــووکات لە بــەرەی ژناندایــن لە دژی 

ستەمکاران. ئێمە ناپرسین چ شتێک 
»شۆڕشگێڕییە« یان »ڕێفۆرمیستی«؟ پرسەکە 

ئەوەیە چ شتێک بۆ ژنان سوود بەخشە. 
سەردەمی دەرگیریی تاکە کەسی تێپەڕیوە. 

ئێمە ئەم جارە هەموو ڕێگەکە دەبڕین.
*. https://pages.uoregon.edu/eherman/teaching/

texts/Redstockings%20Manifesto.pdf



بنیاتنانی ڕەگەزی دووەم لە کۆمەڵگە* 

جۆفریمەن
و:ژینۆڕۆژبەیان
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پاییــزی 1968 وەک  لــە  وتــارە  ئــەم 
خولێکــی  بــۆ  بچــووک  پەڕتووکێکــی 
نووســراوە  کۆمەاڵیەتــی  دەروونناســیی 
و ســەرەتا لە ژێــر ناوی »کچانــە گەورە 
بوون« بە بــێ بەڵگەهێنانەوە و تێبینی لە 
»مامەڵەکــردن« لە مانگــی 1970/12/11 
الپەڕەی 36-44 بــاڵو بوویەوە و دواتر لە 
»ڕۆڵی ژنان: خوێندنەوەیەک بەرەو ئازادیی 
ژنان«، چاپ بوویەوە کە میشێل گارسکۆڤ 
سەرنووسەری بوو، لە بێلمۆنت، کالیفۆرنیا: 
برووکس/کۆل، 1971، الپەڕەی 41-123.  
بۆ چەندین ســاڵ و بــە زۆری لە چەندین 

پەڕتووکی خوێندندا چاپ کرایەوە.
»ملکەچ بوون کە ڕەوشێکی دیاری »ژن«ە، 
لە ســەرەتاییترین  تایبەتمەندییەکــە کە 
ســاڵەکانی تەمەنی، لەودا دروســت بووە. 
بــەاڵم گــەر وا دابنێین کــە فاکتەرێکی 
بایۆلۆژی لەو بابەتە کاریگەریی هەیە، ئەوا 
هەڵەین؛ لە ڕاستیدا ئەوە چارەنووسێکە کە 
مامۆســتاکانی و کۆمەڵگەکەی بەســەریدا 

سەپاندوویانە.« )سیمۆن دوبوار(
لەم ســی ســاڵەی ڕابردوودا زانســتی 
کۆمەاڵیەتــی ســەرنجێکی بێوێنــەی بە 
ژنــان داوە و توێژینەوەکانــی بــۆ بابەتی 
مرۆڤ  لەســەر پیاوان کــەم کردووەتەوە. 
توێژینەوەکان بە شێوەیەکی گشتی کلێشە و 
ئەفسانەکانی بەرباڵوی کۆمەڵگەیان دووپات 
دەکردەوە کە ژن زیاتــر بەخێوکەر/دەربڕ/
ملکــەچ و پیاو ئامرازی/چاالک/شــەڕانییە. 
زانایانی کۆمەڵناســی زیاتــر هەوڵیان داوە 
پاســاوی ئەم کلێشانە بدەنەوە تاکو ئەوەی 
شیکاری لەسەر سەرچاوەیان، بەهایان یان 

کاریگەرییان بکەن.
ئەمە خۆی تــا ڕادەیەک لەبەر دوودڵی 
و بــە گشــتی خــۆ دوورخســتنەوەیە لە 
پرسیار کردن ســەبارەت بەم سەردەمەی، 
نهێنییە ژنانییەکان لە زانستی کۆمەڵناسی 
تایبەتمەنــد کــراون و بەشــێک لەمــە، 

لەبــەر بەرباڵو بوونی بیرۆکەی شــیکاریی 
دەروونناسی لە سەرانســەری ئەمریکایە.1 
دەرەنجامە کۆمەڵناســییەکە کە لە جیاتی 
ئەوەی پرســێکی کۆمەاڵیەتی بێت بووەتە 
شــێوازێکی کۆنترۆڵی کۆمەڵگە. لە جیاتی 
ئــەوەی لێکۆڵینــەوە لــە هــۆکار بکات، 
شرۆڤەی شتەکە دەکات. لە جیاتی ئەوەی 
لێکۆڵینەوە لەوە بکرێت کە ژن و پیاو چۆن 
بوون بەوەی کە هــەن، دۆخەکەیان وەک 
بارێکی نەگۆڕ قەبووڵ کراوە و هەوڵ دراوە 
لەســەر بنەمای جیاوازییە بایۆلۆژییەکەیان 
پاساوی بۆ بێننەوە. هەر چەندە ئەو بڕوایەی 
کە دەروونناسیی بایۆلۆژی لە خۆ دەگرێت 

خەریکە کۆتاییی پێ دێت.
ماستێرز و جەیسۆن ئەفسانەی سستیی 
سێکســیی سروشــتیی ژنیان تێکشــکاند 
کە سســتیی دەروونیی ژنان لەســەر ئەوە 
دانرابوو. توێژینەوە لەسەر بابەتەکانی دیکە 
تازە دەســتی پێ کــردووە. تەنانەت بە بێ 
ئــەم توێژینەوە نوێیانــە، لێکدانەوەی نوێ 
لەســەر زانیارییە کۆنەکان لە ئارادان. ئەم 
لێکدانەوە تازانــە دەڵێن ژنان ئاوان چونکە 
وا پەروەردە کراون. هەروا کە بێمز دەڵێت: 
»ئێمە ئەم ڕاســتییە پشتگوێ دەخەین کە 
ئەو کۆمەڵگایەی لە بیست ساڵی سەرەتای 
ژیانــی ژنان بیر و دەنگی ئەوان دروســت 
دەکات، هیچــی بۆ لەدەســتدان نییە ئەو 
کاتەی ژنان دەبنە بیست و یەک ساڵ و بە 
ڕەوایەت مافی هەڵبژاردنیان هەیە. چونکە 
کۆمەڵگە نەک بژاردەکانی ئەوانیان کۆنترۆڵ 
کردووە بەڵکو ئاراستەی هەڵبژادنیشیانی وا 
کۆنترۆڵ کردووە کــە یەکێک لەو بژاردانە 

هەڵبژێرن کە کۆمەڵگا بۆی داناون.«2
ئــەم ئەنگیزەیە لە پرۆســەی جڤاکی 
بووندا کۆنترۆڵ دەکرێت. ژنان وا پەروەردە 
دەکرێن کە بیانهەوێت ئەو ڕۆاڵنە وەرگرن 
کە کۆمەڵگا پێویستی پێیانە. وا فێر دەکرێن 
کە خۆیان وەک ئــەو نموونە قەبووڵکراوانە 



دەربێنن و لە ئاستی ئەو چاوەڕوانییانەدا بن 
کە لە ژنــان وەک گرووپێک داوا دەکرێت. 
هەر بۆیە بۆ ئەوەی تێبگەین زۆرینەی ژنان 
چۆن جڤاکی دەبن، دەبێت سەرەتا بزانین 
چــۆن خۆیان دەبینن و چــۆن دەبینرێن. 
چەندین توێژینەوە لەسەر ئەم بابەتە کراوە. 
مەک کلیالند گوتوویەتی: »وێنەی ئافرەت 
بەم ســیفەتانە تایبەتمەند کراوە: بچووک، 
الواز، نەرم و ســووک. لە ئەمریکایش ئاوا 
وەسف کراون: گێل، ئارام، لەسەرخۆ، سارد، 
پێگەیشتوو، سست و خاو.«3 توێژینەوەیەکی 
تەواوتــر کە لە ژنــان و پیاوان داوا دەکات 
لە لیســتێکی سیفەتەکان ئەوانە هەڵبژێرن 
کە باشترین پێناســەی خۆیان بێت. ژنان 
زۆرتر خۆیان ئاوا پێناســە کرد: بەگومان، 
کەمتەرخەم،  سەرشێت،  شڵەژاو،  نیگەران، 
ترسنۆک، گێل، مندااڵنە، هەژار، پەشیمان، 
شەرمن، بێدەست و پێ، گەمژە، دەبەنگ و 
کارەکەر. لە وەســفە باشترەکە ژنان خۆیان 
ئاوا پێناســە کرد: تێگەیشــتوو، دڵناسک، 
بەڕەحــم، بیگــەرد، بەخشــندە، دلۆڤان، 
ئەڤیندار، بەڕەوشت، میهرەبان، سوپاسگوزار 

و سەبوور.4
ئەم خۆ وێنا کردنە زۆر باش نییە بەاڵم 
لەگەڵ ئەو ئەفسانانەی لە کۆمەڵگادا لەسەر 
ژنــان هەیە یەک دەگرێتــەوە. ئەم وێنەیە 
هێندێــک ڕووی باشــی هەیە بــەاڵم ئەو 
کوالیتییانــەی تێدا نییە کــە بۆ بەرزترین 
کۆمەڵگادا  لــە  ئاســتەکانی ســەرکەوتن 
پێویســتە. هەرچەنــدە ڕەنگە کەســێک 
پرسیار لە بیرۆکەی سەرکەوتن و کوالیتیی 
پێویست بۆ ئەوە بکات، بەاڵم ئێرە جێی ئەو 
پرســیارە نییە و لە جیاتی ئەوە ئامانجەکە 
لێرەدا سەرنجدانە بە پرۆسەی جڤاکی بوون 
وەک شــێوازێک کە دەبیتــە هۆی ئەوەی 
ژنان نەتوانن بگەن بەو ســتاندەردانەی کە 
پێیان دەگوترێت نییانە. هەروەها پێویستە 
شــیکاری بکەین بۆ ئــەو چاوەڕوانییانەی 

کۆمەڵــگا لە ژنێکی ســەرکەوتوو هەیەتی 
)نەک کەسێکی سەرکەوتوو( چونکە ئەوان 
بــە ناچاری بە پرۆســەی جڤاکــی بوون 
پەیوەست کراون. هەموو کەسێک جڤاکی 
بووە بــۆ بەدیهێنانی ئــەو چاوەڕوانییانەی 
کۆمەڵگە لێــی هەیە و تەنیــا ئەو کاتەی 
ئەم پرۆســەیە ســەرکەوتوو نابێت )هەروا 
کــە لە چەند بوارێکدا خەریکە ڕوو ئەدات( 

پرسیاری لەسەر دروست دەبێت.
با کاریگەریی ئەم بابەتە بە شێوەیەکی 
وردتــر لەســەر ئــەو ژنانەی لــە گرووپە 
لێرەدا  بکەینــەوە.  کەمینەکانــدان شــی 
هاوتەریبێکی سەرنجڕاکێش سەرهەڵدەدات، 
بەاڵم لە ڕێ الدانی زۆریشی تێدایە. کاتێک 
ســەیری جڤاکی بوونــی مێیینە دەکەین 
دەبینین ئەو شتەی کۆمەڵگە وەک بنیاتی 
کەسایەتیی »مێیینەی نموونەیی«، ناوی لێ 
دەنێت یان پەسندی دەکاتل، زۆر هاوشێوەی 
کەسایەتیی ئەو کەسانەیە کە لەو واڵتە یان 

شوێنی دیکە چەوسێندراونەتەوە.
کالســیکی  توێژینەوەیەکــی  لــە 
ئاڵپۆرت کە لەســەر سروشتی پێشداوەری 
کردوویەتی، یەک بەشــی تەرخان کردووە 
بۆ »تایبەتمەندییەکانی قوربانی بوون«. لەم 
ئاوا هاتوون:  تایبەتمەندییانە  بەشــەدا ئەو 
هەســتیاری، خۆبەدەســتەوەدان، خولیای 
دەســەاڵت، حەز کــردن بە پارێــزراوی، 
ناڕاســتەوخۆیی، خۆ شــیرین کردن، تۆڵە 
و تێکدانی شــیرین، هاوســۆزی، ئەوپەڕی 
نەفرەت لــە خۆ یان گــرووپ و ئەوپەڕی 
شکۆداری بۆ خۆ یان گرووپ، دەرخستنی 
هێماکانــی پلــەی بــەرز و درەوشــاوە، 
دڵڕەحمی بۆ ژێردەستەکان، هاوتایی کردن 
لەگەڵ پێوەرەکانی گرووپە بااڵدەستەکان و 
سستی.5 ئاڵپۆرت زیاتر خەریکی جووەکان 
و نێگرۆکان بوو بەاڵم تایبەتمەندکردنەکەی 
لەگــەڵ بۆچوونی تێرمــەن و تایلێر لەناو 
نووسراوەکەیاندا هەڵســەنگێنن کە لەسەر 
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جیاوازیــی ڕەگــەزەکان لە نێــو مندااڵن 
تایبەتمەندییەکان  کچــان  بۆ  نووســراوە. 
هەســتیاری، خۆگونجاندن  هاتــوون:  ئاوا 
لەگــەڵ تەوژمی کۆمەڵگــە، واڵمدانەوە بە 
ژینگە، ئاســان کۆنترۆڵ کردنی کۆمەڵگە، 
خۆشــیرین کردن، هاوســۆزی، نزم بوونی 
ئاستی ئاواتەکان، دڵڕەحمی بۆ ژێردەستان 
و بێتاقەتــی. ئەوان بۆیــان دەرکەوت کە 
کچــان بە بــەراورد لەگەڵ کــوڕان زۆرتر 
شــڵەژاو، ناجێگیر، دەمارگیر، ناسەربەخۆ و 
خۆ بەدەســتەوەدەر بوون و متمانەیان بە 
خۆیان کەمتر بوو، خۆیان و کچان بە گشتی 
بە کــەم دەزانی و شــەرمنتر، بەڕەحمتر، 
جێبەجێکارتر، ترسنۆکتر و سستتر بوون.6 
تێگەیشتنی کچان لە خۆیان شێواوتر بوو. 
لەگەڵ ئــەوەی کچان بە گشــتی نمرەی 
دەرســەکانیان لە بنەڕەتــی تاکو ئامادەیی 
بە بەردەوامی باشــترە لە کوڕان، بەاڵم خۆ 
بەکەم زانینی کچان لەگەڵ گەورەبوونیان 
خراپتر و تێڕوانینیان بە نیسبەت کوڕان و 
توانای کوڕان باشــتر دەبێت. بەاڵم کوڕان 
لەگەڵ گــەورە بوونیان خۆیان بە باشــتر 
دەبینن و ڕایان بە نســبەت کچان خراپتر 

دەبێت.7
ئەم شــێوانە ئەوەندە خراپ دەبێت کە 
بە وتــەی گۆڵدبێرگ، لــەو کاتەی کچان 
دەچنــە زانکۆ، پێشــداوەرییان دژ بە ژنان 
بۆ دروســت بووە. ئەو چەند دەســتەیەک 
وتاری دا بە کچانی زانکۆ، کە شەش وتاری 
پرفێشــناڵ بوو لەسەر بابەتە نەریتییەکانی 
پیاوان، ژنان و بێالیەن )بی پەیوەســت بە 
ڕەگەز( و هەموویان یەک شت بوون تەنیا 
ناوی نووسەرەکان یەکێک نەبوو. بۆ نموونە 
وتارێک لە دەســتەیەکدا بــە ناو جۆن تی 
مەککەی و لە دەســتەیەکی دیکە هەمان 
وتار بە ناوی جوان تــی مەککەی هاتبوو. 
هەر دەســتەیەک بریتی بوو لە سێ وتاری 
نووســراو بە دەســت ژنان و ســێ وتاری 

نووسراو بە دەست پیاوان. لە کۆتاییی هەر 
وتارێكدا پرســیار لە قوتابیــان کرابوو کە 
وتارەکە لەسەر بنەمای بەهای قایلکەربوونی 
و قووڵیــی ماناکــەی و نووســەرەکەیش 
لەسەر بنەمای شــێواز و توانای نووسینی 
هەڵســەنگێنن. پیاوان لە هەموو بوارەکاندا 
باشتر هەڵســەنگاندنیان بۆ کرابوو تەنانەت 
لەو بوارە »مێیینیانە« وەک مێژووی هونەر 
و خۆراکزانی. گۆڵدبێــرگ ئەنجامەکەی وا 
دەردێنێت کە »ژنان دژ بە ژنە شــارەزاکان 
پێشــداوەرییان هەیە و بە بێ گەڕانەوە بۆ 
ئەو شارەزایەتییە  ڕاستەقینەی  دەسکەوتی 
بە سەرسەختی ڕەتی دەکەنەوە کە ئەو ژنانە 

بەرابەر بگرن لەگەڵ هاوتا پیاوەکانیان.«8
تێکەاڵویــی ئەم لە خــۆ بێزاربوونە بە 
کۆمەڵە و سەرلێشــێواوی لە تێگەیشــتن، 
پاســاوێکە بۆ ئەوەی کە لە خۆ بێزاربوونی 
تایبەتمەندیەکــی  ڕێــک  بەکۆمــەڵ، 
نموونەیییە لە »بنیاتی تایبەتمەندیی گرووپە 
کەمینەکان.«9 ئەم تێبینییە بە بەردەوامی 
دۆزینــەوەی  دەرئەنجامــی  دەگوترێــت. 
کالرکــس لــەم نموونەیە لە نــاو منداڵە 
نێگرۆکان )ڕەشپێستەکان( کە لە قوتابخانە 
یارمەتیدەرێکی  دەیانخوێند،  جیاکراوەکان 
باش بوو بۆ بڕیــاری 1954ی دادگای بااڵ 
کە ئەو قوتابخانانەی بە نایاسایی ناساند. ئەم 
تایبەتمەندییانــە و هەروەها ئەوانەی وەک 
نموونەیەکی باو لــە »مێیینە« لە کۆمەڵگە 
ناســراون، لە هیندییەکانی ژێر دەسەاڵتی 
بەریتانییــەکان10، ئەلجەزیرەییەکانی ژێر 
ئەمریکییە  و  فەرەنسییەکان11  دەسەاڵتی 
دیــارە  وا  دیتــراوە.  ڕەشپێســتەکان12 
پەیوەندییەک هەیە لە نێوان »مێیینە« بوون 

و لە پلە و پایە بێبەش بوون.
ئــەم شــێوازە تەنانــەت لــە نێــوان 
کەلتورەکانیشدا هەیە. لە TAT کە درا بە 
ژنە گوندنشــینەکانی ژاپۆنی، دوڤاس بۆی 
دەرکەوت کە ژنانی گوندەکانی ڕاوچییانی 



ماسی کە پلە و جێگەیان بەرزترە، لە ژنانی 
گونــدە کانی جووتیــاران بەزەبرتر بوون و 
ئەوەندە هەستیان بە گوناه نەدەکرد و زیاتر 
نەریتەکانی هاوســەرگیری بە ڕێکەوتنیان 
لە پێناو هاوســەرگیری بە خۆشەویســتی 

پشتگوێ دەخست.13
لە توێژینەوە بە ناوبانگە 50 ساڵەکەی 
ئەو  بەهرەمەنــدەکان،  لەســەر  تێرمــەن 
پیاوانــەی بەڵێنی خۆیان بەجــێ هێنا بە 
بەراورد لەگەڵ ئەوانەی بە ئاشکرا نەیانتوانی 
بەڵێنی خۆیــان بەجێ بێنــن، متمانەیان 
بــە خۆیان زیاتــر بــوو و کەمئەندامی لە 
پشــتخانیان کەمتر بوو و کەمتر شــڵەژاو 
بوون و لە باری ســۆزەوە ئەوەندە ناجێگیر 
نەبوون. بەاڵم ئاوا گەیشتنە ئەنجام کە »ئەو 
خاڵە الوازانەی کە لە کەسانی خاوەن پێگە 
و جێگەی نزم لە ماڵ و کۆمەڵگەدا هەبوون، 

لە کەمئەندامە دیارەکانیشدا هەبوون.14
ئەوە ڕاستییە کە ژنان لە بەراورد لەگەڵ 
پیاوان پێگەیەکــی نزمتریان لە کۆمەڵگەدا 
هەیــە و هەر دوو ڕەگەز زیاتر بەها بە پیاو 
دەدەن و چاالکــی و تایبەتمەندیەکانــی 
پیاو شــتێکە کــە لە الیەن بەرپرســانەوە 
سەرنجی پێ دراوە15 بەاڵم ئەوەی ئەنجام 
نــەدراوە دروســتکردنی پەیوەندیی نێوان 
ئەم پێگەیەیە لەگەڵ ئەو تایبەتمەندیانەی 

لەگەڵ خۆی دەیهێنێت.
ئــەو ڕاســتییەی کــە توێژینــەوەی 
تێروتەســەل لەســەر هۆکار و کاردانەوەی 
پێگــەی نزم لــە کۆمەڵگەدا نەکــراوە، بە 
بە  شێوەیەکی سەرنجڕاکێش پەیوەندیدارە 
ئەو هەموو هەوڵــەی دراوە بۆ دیاریکردنی 
جیاوازییە دەروونییەکانی نێوان ژن و پیاو، 
وەکوو هۆکارێــک بۆ جیاوازییە زۆرەکانیان 
لــە بەرهــەم و داهێنانــی کۆمەاڵیەتــی. 
توێژینەوەکانــی گۆڵدبێــرگ دەریدەخەن 
کە تەنانەت گەر ژنان دەسکەوتەکانیان لە 
ئاستی دەســکەوتەکانی پیاواندا بێت، زۆر 

سەرنجی نادرێتێ و بۆ ئەوەی وەک پیاوان 
دەستخۆشــییان لێ بکرێــت و کارەکانیان 
وەک هی پیــاوان بە هەنــد وەربگیرێت، 
پێویســتە کوالیتیــی کارەکــە زۆر بەرزتر 
بیت لــە کاری پیاوان. بەاڵم ئەم حاڵەتە و 
ئەم پێناســە نێرینەیە لە دەسکەوت، خۆی 
بە تەنیا هۆکاری کــەم بوون یان نەبوونی 
بەرهەمی کۆمەاڵیەتی نییە، بۆیە توێژینەوە 

هاتە ناو جیاوازییەکانی ژنان/پیاوان.
زۆرینەی ئەم توێژینەوانە، لە شــێوازی 
نەریتی فرۆیدی، تیشــکییان خســتووەتە 
ســەر دۆزینەوەی جیاوازییە گەشــەیی و 
دەروونییەکان کە دەگوترێت بە شێوازێکی 
زگماکی لە سروشــت و کارکــردی ژناندا 
هەیە. لەگەڵ هەموو ئەم هەواڵنەی دراون، 
دۆزینــەوەکان بــە گشــتی دەریدەخەن: 
1. جیاوازیــی تاکە کەســی زۆر زیاترە لە 
جیاوازیی ڕەگەزی، بە واتایەکی دیکە ڕەگەز 
تەنیا یەکێکە لەو هەموو تایبەتمەندییانەی 
زۆرینــەی   .2 دەکات.  پێناســە  مــرۆڤ 
جیاوازییەکانی توانایی لە بوارەکاندا، تا ئەو 
کاتەی منداڵ دەگاتە تەمەنی ڕۆیشــتن بۆ 
قوتابخانەی بنەڕەتی دەرناکەون. »جیاوازیی 
ڕەگــەزی لەگــەڵ زۆرتر خوێنــدن زیاتر 
دەردەکەوێت تەنانــەت ئەگەر قوتابخانەکە 

تێکەاڵویش بێت.«16
کە ســەیری ئەو نووســراوانە دەکەیت 
کە لەســەر جیاوازیی ڕۆشــنبیریی نێوان 
ئۆلگوویەکــی  نووســراوە،  ڕەگــەزەکان 
ســەرنجڕاکێش دەردەکەوێــت.  یەکــەم 
ئــەوەی کە خــۆی ئامــارەکان هەندێک 
ڕیکوپێکییــان پێــوە دیــارە. زۆرتری ئەو 
دەرەنجامانەی لەسەر ڕەگەزێکی نموونەیی 
دەرهاتوون، لەســەر کارکردی دوو لەسەر 
ســێی کەیســەکان بوون. بــۆ نموونە دوو 
لەسەر سێی هەموو کوڕان لە تاقیکردنەوەی 
بۆردی کۆلێژەکەیان لە بیرکاری باشتر بوون 
تاکوو بابەتە زمانەوانییەکان و دوو لەســەر 
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سێی کچان لە بابەتە زمانەوانییەکان باشتر 
بوون تاکوو بیــرکاری. دۆزینەوەکانی بالێز 
دابەشکردنێکی هاوشــێوە نیشان دەدا کە 
لە گرووپە بچووکەکانــدا پیاوان ڕابەرییان 
زیاتر لەسەر ئەنجامدانی کارە و ژنان لەسەر 
بابەتی ســۆزەکی و جڤاکــی.17 ئەنجامی 
جیاوازییە  ئــەم  تاقیکردنــەوەکان  هەموو 
دوو لەســەر ســێیە نییە بــەاڵم ناوەنجی 
دەرەنجامــی زۆرینــەی تاقیکردنــەوەکان 
لەسەر توانای کەسەکان، ئەمە بووە. ڕەگەز 
پێوەرێکی زۆر دیارە کــە تاقی دەکرێتەوە 
و دەکرێت لەســەری بگەینــە دەرئەنجام، 
بەاڵم ڕوونکردنەوە لەسەر ئەو یەک لەسەر 
سێیەی دیکە نادات کە لەم چوارچێوەیەدا 
ناگونجێن. جگە لە توێکاریی لەشیان، تەنیا 
شتێک کە لە هەموو ژناندا یەکسانە پێگەی 

کۆمەاڵیەتیی نزمیانە.
دووەم ئەوەی کە کچان لە ســەرەتادا 
زۆر باش دەست پێ دەکەن. زووتر دەست 
بە قسەکردن، خوێندنەوە و بژاردن دەکەن. 
زۆر ڕوونتر و جوانتر قسە دەکەن و وشەکان 
زووتر دەکەن بە ڕستە. کێشەی خوێندنەوە 
و گرفتــی زمانیــان کەمتــرە. تەنانەت لە 
ساڵەکانی ســەرەتای قوتابخانە لە بیرکاری 
باشترن. تا تەمەنی ئامادەیی، ئەو جیاوازیی 
ڕەگەزییــە کە لە قازانجی کوڕاندایە ســەر 
هەڵنــادات.18 لێــرەدا ئۆلگوویەکی دیکە 

دروست دەبێت.
لە ئامادەییدا نەتیجەی کارکردی کچان 
لە تاقیکردنەوەکانی توانــا کەم دەبنەوە و 
هەندێکجار زۆر بــە خێرایی کەم دەبنەوە. 
هەرچەندە زیاتــر لە نیــوەی دەرچووانی 
ئامادەیــی کچــن، زۆر کەمتر لــە نیوەی 
قوتابیانی زانکۆ کچن. ئەمە بەو مانایەیە کە 
ڕێژەیەکی زیاتر لە قوتابییە ژنە باشترەکان 
دەچنە خوێندنی بــااڵ بەاڵم کارکردیان لە 
بــەراورد لەگەڵ کوڕان بــەردەوام خراپتر 

دەبێت.

کچان باشتر دەست پێ دەکەن بەاڵم لە 
کۆتاییدا خراپتر دەبن. ئەم گۆڕانە لە ڕێژەی 
کارکردیان لە کاتێکی زۆر ئاڵٶزدا ڕووئەدات، 
لــەو دەمەدا کــە پێگەیــان دەگۆڕدرێت، 
یان باشــترە بڵێین لــەو دەمەی تێدەگەن 
کە وەک کەســێکی گــەورە چ پێگەیەک 
چاوەڕییان دەکات. لــە کاتی هەرزەکارییە 
کــە زەختی هاو گرووپییــەکان بۆ »ژنانی« 
یــان »پیاوانە« بوون زیاد دەکات و چەمکی 
»ژنانی« و »پیاوانــە« بچووکتر دەبێتەوە.19 
هەروەها لەم کاتەدایە کە مەیلی کەسی بۆ 

گونجاندنت هەیە.20
یەکێک لــە پێوەرەکانــی کەلتوورمان 
کە کچــان خۆیان لەگەڵــی دەگونجێنن، 
ئەوەیە کە تەنیا پیاوانن کە دەبنە باشترین. 
ئەمــە لــە توێژینەوەکانی لیپینســکی بە 
نــاوی »پێکدادانی ڕۆڵ-ڕەگەز و ئەنگیزەی 
دەســکەوت لە ژنانی زانکۆ« کە دەریخست 
کە ئــەو وێنانەی، پیــاوان وەک ناوەندی 
کەسایەتییەکان وێنا دەکەن، بە شێوازێکی 
دەســکەوتیان  وێنــەی  زیاتــر  بەرچــاو 
دەردەخســت تاکوو وێنەی ژنان.21 تەنیا 
پێویستە تاقیکردنەوەکەی »ئەش« وەبیرمان 
بینینەوە کە چۆن زەختی هاوگرووپییەکان 
کــە تەنیا بیری ســەختی ئێمە لەســەر 
»ژنانــی« و »پیاوانــە« بــوون، دەتوانێــت 
کارکردی کچان کــەم بکاتەوە. ئەش بۆی 
دەرکــەوت کــە نزیکەی لە ســەدا 33ی 
کەســەکان بــە پێچەوانەی ئەو شــتە بیر 
بکەنەوە کە هەســتیان لەسەر شتێکی زۆر 
هەســتپێکراو وەک بەراوردی درێژیی دوو 
هێڵ پێیان دەڵیت، لە کاتێکدا کە بڕیاریان 
لەگەڵ ئەندامانی دیکەی گرووپەکە جیاواز 
بوو.22 ئەو بەشــەی دیکەی لە سەدا 67 
تووشی ترۆما بوونەوە کاتێک هەوڵیان دەدا 
لەســەر بیرۆکەی دروستی خۆیان بمێنن. 
کاتێک دەچینە سەر بابەتێکی هەست پێ 
نەکــراو، وەک هەڵســوکەوتی ڕەگەز، ڕۆڵ 



و ســزای کۆمەڵگە کــە زۆر گەورەترە لە 
ناڕەزاییی هێندێک دارودەســتەی نەناسراو 
بیرۆکەیەکمــان  تاقیکردنەوەیەکــدا،  لــە 
بۆ دەخوڵقێت لەســەر ڕێژەی هەناســەبڕ 
کۆمەڵگــە.  چاوەڕوانییەکانــی  بوونــی 
جێــی سەرســووڕمان نییــە کــە پێوەرە 
کەلتوورییەکانمــان وا دەکەن کچێک زۆر 
زیرەک دەرنەچێت یان لە شــتێکدا پێش 
کوڕ نەکەوێت، یا ئەو زەختانەی کە لەسەر 
هــەرزەکارەکان زۆر زاڵــە، وا بکات کچان 
پێیان وابێت گەشەی هزرییان تەنیا ئاکامی 
نەرێنیــی هەیە. ئەو کورت بوونەی قەدری 
خــۆ گرتنە و بە خراپ زانینی ڕەگەزی خۆ 
کە لە الیەن ســمیت23 و گۆڵدبێرگ24 
دەرهاویشــتەیەکی  کرابــوو،  تێبینــی 
مەنتیقییە. ئەم پاڵەپەســتۆیانە کاردانەوەی 
تەنانەت لەســەر IQ هەیە کە دەگوترێت 
ناگۆڕدرێــت. هاوئاهەنگ لەگــەڵ حەز بە 
 IQ قبووڵ کران لە کۆمەڵگەدا، لە ئامادەیی
کچان دێتە خوار IQ کوڕان و گەر بچن بۆ 
زانکۆ هەندێک نمرەی IQیان دێتەوە سەر 
و گــەر بۆ درێژخایەن ببن بە ژنی ماڵ ئەو 
نمرەیە دەچێتەوە پرۆسەیەک کە بە نەرمی 
و بەردەوام ڕوو لە کەم بوونەوە دەکات.25

نیــن.  دەرهاویشــتە  تەنیــا  ئەمانــە 
بیرۆکەی نەرێنی لەســەر خۆ دەبێتە هۆی 
کاردانــەوەی نەرێنی و بە شــێوازێک کە 
بەس دەتوانین پێی بڵێین پێشــبینییەک 
کە لەبەر چاوەڕوانییەکان، دێتە دی. ئەوان 
ئەنگیزەکانیان دەخنکێنن و وزەیان دەخەنە 
ئەو ئاراستەیە کە ئەگەری زۆرترە لە الیەن 
پاداشــت وەرگرن.  باشــی  بە  کۆمەڵگەوە 
دواتر ئەوانەی ئامانجی ئەم زەختانەن لۆمە 
دەکرێن کە بۆچــی هەوڵیان نەداوە بگەن 
بە بەرزترین ئاســتی پاداشت کە کۆمەڵگە 

پێشکەشی دەکات.
باشــترین نموونــە بۆ ئەم بەســرانەوە 
دووانەیە هەر ئەوەیە کە دەروونناســەکان 

پێی دەڵێن »پێویســتی بە دەســکەوت«. 
لەسەر ئەنگیزەی دەسکەوت لە قوتابییانی 
پیاوی ساڵی دووی زانکۆ، بە تێر و تەسەلی 
لێکۆڵینەوە کراوە. لە ژناندا زۆر بە دەگمەن 
چاوی لێ کراوە؛ ژنان لەو مۆدێلەی زانایانی 
کۆمەڵنــاس بــۆ لێکدانەوەی دەســکەوت 
لە نــاو پیــاوان دایاننابــوو نەگونجان. لە 
تاقیکردنــەوەی دەســکەوتدا کچان وەک 
کــوڕان ئــەو پەیوەندییەی نێــوان نمرە و 
دەســکەوت ناخەنە ڕوو. بۆ نموونە ستیڤەر 
دەریخســت کە ئــەو کچانەی »بــۆ زانکۆ 
ئەنگیزەیــان نەبــوو« لە بــەراورد لەگەڵ 
ئەوانەی »ئەنگیزەی باشیان هەبوو بۆ زانکۆ«، 
لــە تاقیکردنەوەی ئەنگیزە بۆ دەســکەوت 
نمرەیــان بەرزتر بوو.26 لەســەر هۆکاری 
ئەمەیش زۆر بــە کەمی لێکۆڵینەوە کراوە. 
سیاسەتی گشتیی توێژەرەکان ئەمە بوو کە 
گەر کچان نەگونجــان لێیان گەڕێن. هەر 
چەندە کە هەندێک تیۆری پێشنیار کران.

پیێــرس، وای دانــا کە بەشــێک لەو 
شــیواوییە لەوەوە ســەرچاوە دەگرێت کە 
بۆ کچان هەر ئــەو پێوەرانە بەکار هێنران 
کــە بۆ دەســکەوتی کوڕان لــە قوتابخانە 
بەکار دەهاتن. بۆیە ئــەو، توێژینەوەیەکی 
لە ســەر ژیانی هاوســەرگیری لە بەرانبەر 
ژیانــی کاری لــە نــاو قوتابییانــی کچی 
ئامادەیی ئەنجــام دا کە تا ڕادەیەکی کەم 
پەیوەندییەکی بەردەوامی لە نێوان نمرەی 
زۆر لە ئەنگیزەی دەســکەوت و ئاراستەی 
ژیانی هاوسەرگیری دەرخست.27 لە ساڵی 
1961 توێژینەوەیەکــی دیکەی ئەنجام دا 
کە پەیوەندییەکــی زۆر بەهێزی لە نێوان 
نمرەی بەرز لە دەســکەوت و دەسکەوتی 
ڕاستەقینە لە ژیانی هاوسەرگیری کە یەک 
ساڵ دوای دەرچوون لە ئامادەیی پێکهاتبوو 
نیشــاندا. ئەوانەی چوون بــۆ زانکۆ و/یان  
ژیانی هاوسەرگیرییان پێکهێنا نمرەیان لە 

خوارتر بوو.28
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هەرچەند کە بە داخەوە ڕوونکردنەوەی 
و  کالســەکە  ســەرچاوەی  لەســەر 
توێژینەوەکەی  دیکەی  تایبەتمەندییەکانی 
نەدا بەاڵم ئاشکرایە کە واقیعی حاڵ وا نییە 
کــە ژنان ئەنگیزەی دەســکەوتیان نەبێت، 
بەڵکوو ئــەو ئەنگیزەیەی لــە ژناندا هەیە، 
لەگەڵ هی پیــاوان جیاوازە. لە ڕاســتیدا 
ئاراستەی دەسکەوتی هەر دوو ڕەگەز بۆ ئەو 
شتانەیە کە کۆمەڵگە دەستنیشانیان دەکات 
ـ بۆ کوڕان دەسکەوتی خوێندن و بۆ کچان 
دەسکەوتی ژیانی هاوبەشی. پیێرس ئاماژەی 
کــرد کە »ئەنگیزەی دەســکەوت لە کچان 
خۆی بە کارکردی ئەکادێمی نابەســتێتەوە 
بەڵکوو زیاتر پەیوەستە بە دەسکەوتی خێرا 
بە پێگەی کەســێکی گەورە. ئەم بیرۆکەیە 
مەنتیقییە کە لە ژناندا دەسکەوتی ئەکادێمی 
لە پێگەی دەسکەوت گرنگیی کەمترە تاکو 

لە پیاواندا.«29
هەروەها دەڵێت کە »کچان وادەزانن بۆ 
ئەوەی بگەن بە ژیانی ژنێکی پێگەیشــتوو، 
بگرنەبەر،  نائەکادێمی  ڕێگەیەکی  پێویستە 
بهێنن،  بەدەســت  کۆمەڵگــە  ســەرنجی 
جوانیی کەســی و جلوبەرگیــان هەبێت، 
پەســەندکراویان  کۆمەاڵیەتیی  پێگەیەکی 
هەبێــت و لەگەڵ پیاوێکــی گونجاو ژیانی 
هاوســەرگیری پێک بێنن. ئەمەیە ژنێکی 
سەرکەوتووی پێگەیشــتوو ... ئەنگیزەکانی 
دەسکەوتیان ئاراســتە کراون بەرەو دانانی 
ئامانجی تایبەتیان بە پەیوەندیگرتن لەگەڵ 
پیاوان ... ئــەو کچانەی ڕەوتی ئاســاییی 
گەشــە کردنیــان گرتۆتە بــەر، زۆرتر لە 
ڕێگەی پێکهێنانی ژیانی هاوســەرگیری لە 
تەمەنی خوارەوەدا پێگەیەکی گەورەســاڵی 

بەدەست بهێنن.«30
دەسکەوت بۆ ژنان پێگەیەکی گەورانەیە 
لە ناو ژیانی هاوبەشدا نەک سەرکەوتن بە 
مانای وشەکە. کەســێک لەوانەیە وا بڵێت 
کە هەر دوو جۆرە ســەرکەتنەکە دەشێن، 

بە تایبەت بۆ ئەو خانمانەی زۆر ئاراستەی 
ژیانیان لەسەر دەسکەوتە. بەاڵم لە ڕاستیدا 
ئەو دووە زۆر جار وەکوو دوو شتی ناکۆک 
یەکێکیان  لــە  ســەرکەوتن  دەردەکەون، 

دەبێتە سەرنەکەوتن لەوی دیکە.
میشــیگان  زانکــۆی  لــە  هۆرنێــر 
دەریخســت  کە  ئەنجامدا  توێژینەوەیەکی 
بەربەســتێکی دەروونــی لــە ژناندا پێش 
بە گەیشــتن بە دەســکەوت دەگرێت. ئەو 
تاقیکردنەوەی TATی ئەنجام دا بۆ قوتابیانی 
بەکالۆریۆس لەســەر چەند وشــەیەک کە 
دەڵێــت »دوای ئەنجامدانی تاقیکردنەوەی 
کۆتاییی تێرمــی یەکەم، ئانا بوو بە یەکەم 
لە ئاستی کالسەکەی لە زانکۆی پزیشکی.« 
TATی هاوشــێوەیش درا بــە گرووپێکی 
پیاوانە بە ناوێکــی پیاوانەوە. دەرەنجامەکە 
وێنای ترس لە دەسکەوت هەڵدەسەنگێنێت 
و هۆرنێــر بۆی دەرکەوت کە 65%ی ژنان 
و تەنیا 10% پیاوان بە ئاشــکرا »ئەنگیزەی 
دووریگرتن لە سەرکەوتن«یان تێدا بوو. ئەو 
ئەنجامەکان وا لێکدەداتەوە کە چاوەڕوانیی 
سەرکەوتن یان بارودۆخێک کە سەرکەوتن 
یان شکســت ئەگەری ڕوودانیان هەبێت، 
وا پێدەچێــت و هــەر لــە ڕاستیشــدا بۆ 
ژنــان دەرهاویشــتەی نەرێنیــی دەبێت. 
سەرکەوتن بە مانای ئاسایییەکەی بۆ ژنان 
سەلماندی  زیاتر  توێژینەوەی  مەترسیدارە. 
کــە ترس لە پەســەند نەبــوون لە الیەن 
کۆمەڵگە و ناکۆکیی ڕۆڵەکان بۆتە هۆکاری 
ســەرهەڵدانی »ئەنگیــزەی دووریگرتن کە 

سەرکەوتن.«31
جیاوازیی توانا، پەیوەندییەکی بەهێزی 
هەیە لەگــەڵ جیاوازیی حــەز32 و ژنان 
زۆر حەزیان لە دووریگرتنە لە سەرکەوتن 
کــە لەبــەر زەختــی هاوڕەگەزەکانیان و 
کەلتوور ئــەوە زەقتر دەبێــت. هەرچەندە 
زۆریــک لــە جیاوازییە ڕەگەزییــەکان لە 
تەمەنێکی خــوارەوەدا ســەرهەڵدەدەن و 



زەختــی هاوڕەگەزەکانیــان کاریگەریــی 
وای لەســەریان نییــە و پەیوەندیــی بە 
ڕۆڵــە ڕەگەزییەکانەوە نییــە. یەکێک لەم 
جیاوازییە ڕەگەزییانە توانای تێگەیشــتنی 
کەلێنییــە، یان توانای پێــش چاو هێنانی 
شــتەکان لە دەرەوەی چوارچێوەیەک کە 
تێیدان. لەم تاقیکردنەوەیەدا کوڕان باشترن 
بەاڵم جیاوازییەکەی تا تەمەنی چەند ساڵی 
یەکەمی قوتابخانــە دەرناکەوێت.33 باقیی 
تاقیکردنەوەکانیــش ئــەوە دەردەخەن کە 
کوڕان شیکاری )شــیکارانە( بیردەکەنەوە، 
لــە کاتێکدا کچان بە شــێوازی ناوەرۆکی 
)ناوەرۆکانــە(. ئــەم توانایەی »پەیوەســت 
نەبــوون بــە مەیدان« تا ســاڵی چوارەم و 

پێنجەم دەرناکەوێت.34
بــە پێــی بۆچوونــی مەککۆبــی ئەم 
شــێوازی وەرگرتنــە ناوەڕۆکییە کە لە ناو 
ژناندا باوە، بە زەرەری بەرهەمی زانستییە. 
»بە شــێوازێکی ناونجی، کچان ڕێگایەکی 
جیاواز بۆخۆیان دادەنێن بۆ وەرگرتنی ئەو 
زانیارییانەی پێیان دەگات – بیرکردنەوەیان 
زۆر شــیکارییانە نییە و زیاتر گشتاندنە و 
پارێزکارانەیە – ئەم شــێوازە بیرکردنەوەیە 
ڕەنگــە بۆ زۆرێک لە کارەکان ســوودمەند 
بێت بەاڵم ئەو بیرکردنەوەیە نییە کە ببێتە 
ئاســتێکی بەرزی بەرهەمهێنانی زیرەکانە، 

بە تایبەت لە زانستدا.«35
لێکداوەتەوە  وایان  چەندین کۆمەڵناس 
کە  ســەرەکیترین تایبەتمەندیی گەشەی 
بیرکردنەوەی شیکاریانە، هەر ئەوەیە کە پێی 
دەگوترێت »ڕاهێنانی ســەربەخۆ و لێهاتوو« 
یــان »چەندە زوو منداڵێــک هان دەدرێت 
دەستپێشخەر بێت و بەرپرسیارێتیی خۆی 
هەڵبگرێت و کێشــەکانی خۆی چارەسەر 
بــکات، تاکوو ئــەوەی کە بۆ ئاراســتەی 
چاالکییەکانی پشــت بە کەســانی دیکە 
ببەســتێت.«36 بە گوتەیەکــی دیکە، ئەو 
مندااڵنەی بە شــێوازێکی شیکارییانە هان 

دەدرێن هەر دەبنە ئەوانەی کە برۆنفێنبرێنێر 
دەڵێــت کــە  »زیاد لە حــەد جڤاکی«37 
نەبــوون و بەڵگەی ناڕاســتەوخۆ هەیە کە 
ئەم وتەیە ڕاســتە. ڵێڤی تێبینیی کردووە 
کە ئــەو کوڕانەی »زیاد لە حەد پارێزراون« 
ئاســتی زیرەکییان وەک کچان دەبێت.38 
بینــگ دەریخســت کە ئــەو کچانەی لە 
کارە فەزا و شــوێنی یەکاندا )مکان( باشن، 
دایکیان لێیان گەڕاون خۆیان کێشەکانیان 
چارەســەر کەن، لە کاتێکدا ئەو دایکانەی 
کچەکانیان مەیلیان لە دوان و زمانەوانییە، 
چارەســەرکردنی  لــە  داوە  هەوڵیــان 
کێشــەکانیان یارمەتییــان بــدەن.39 بە 
هەمــان شــێوە، ویتکین دەریخســت کە 
دایکی منداڵە لێکۆڵــەرەکان هانیان داون 
دەستپێشــخەر بن لە کاتێکدا دایکی ئەو 
مندااڵنــەی لێکۆڵەرییان نەدەکرد، هانییان 
دەدان پێبەند بن و دووریان دەخســتنەوە 
لە خاوەنبیر بوون.40 نووســەرێک لەسەر 
ئەم توێژینەوانە تێبینیی نووسی کە »ئەمە 
دوور لە چاوەڕوانی نییە، چونکە منداڵێکی 
ســەربەخۆ ئەگەری کەمە شــتێکی هەروا 
قەبووڵ کات بە بێ ئەوەی لێکۆڵینەوەی لێ 
بکات، لە کاتێکدا منداڵێکی پشتبەســتوو، 
دەترسێت خۆی بەدواداچوون بکات و بەبێ 
پرســیار کردن شــتەکان قەبووڵ دەکات. 
بە گوتەیەکی دیکە، منداڵە ســەربەخۆکە 
نەتەنیا چاالک بوونی جەستەیی و دەروونیی 
زۆرە و بــە جەســتە چاالکــە، بەڵکوو بە 
شێوازێکی سروشــتی ئەزموونی جووڵەییی 
زۆرتــرە و پەیوەندیی زیاتر لەگەڵ ژینگەی 

خۆی دەبەستێت.«41
ئــەو تایبەتمەندییانەی پەیوەســتن بە 
ڕاهێنانــی ســەربەخۆیییەوە، کاردانەوەیان 
لەسەر IQ هەیە. سۆنتاگ توێژینەوەیەکی 
IQ درێژەڕۆیــی کرد کە ئــەو مندااڵنەی
یــان لەگەڵ ســەرکەوتنی تەمەنیان باش 
IQ ببوو، لەگەڵ ئەوانــە بەراوەرد کرد کە
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یان لەگەڵ سەرکەوتنی تەمەنیان هاتبووە 
خوارەوە و بۆی دەرکەوت کە ئەو منداڵەی 
IQی ســەر دەکەوت، ئامادەی پێشبڕکێ 
بوو، خاوەن بیری خۆیەتی، ســەربەخۆیە و 
لە پێکداچوون لەگەڵ مندااڵنی دیکە زاڵە. 
ئەو مندااڵنەی IQیان دەهاتە خوار سست، 

شەرمن و پشتبەستوو بوون.42
مەککۆبــی لەســەر ئــەم توێژینەوەیە 
تێبینی نووسیوە کە »ئەو تایبەتمەندییانەی 
پەیوەندییــان بە زۆربوونــی IQوە هەیە، 
زۆر ژنانــی نین . کاتێک کــە لە یەکێک 
لەوانە پرسیار کرا کە چ جۆرە مێژوویەکی 
گەشــەیی دەبێتــە هۆی ئــەوەی کچێک 
زیرەک بێت، واڵمی دایەوە: سادەترین ڕێگە 
بــۆ گوتنی ئەمەیە کە ئــەو کچە دەبێ لە 

منداڵیدا هەندێک کوڕانی بێت.«43
بــە هەمان شــێوە، کاگــەن و مۆس 
گوتوویانــە کە »ژنانێک کە لــەو بابەتانەی 
پێویســتییان بــە بەهــرەی لێکۆڵینەوە و 
بیرکردنەوەی ئاڵۆز هەیە کارکردیان باشە، 
ئــەو پێناســە مێیینەیییــە نەریتیانە ڕەد 
دەکەنەوە.«44 هەروەها بۆیان دەرکەوت کە 
لەو مندااڵنەی لە توێژینەوەی فێل بەشدار 
بوون، »پارێزگاری لــە کچان لە منداڵی و 
گەورەییدا، پەیوەســت بوو بە هەڵبژاردنی 
حــەز و زەوقی ژنانــی. پارێزگاریی دایکانە 
هەم کچان و هەم کوڕانی ژنانی  دەکرد.«45 
هەرچەنــدە بەهــرەی شــیکارییانە تەنیا 
بەهرەیەک نییە کــە لە کۆمەڵگەدا بەهای 
پێ دەدرێت. لەگەڵ ئەوەشدا کە بیرۆکەی 
ناوەڕۆکی و لە ئاراســتەی کەســەکانیش 
بەهرەی بە بەهان بۆ زۆرێک لە بابەتەکان، 
ژنان لەو بابەتانەیش کــەم دەبینرێن. ئەو 
تایبەتمەندییانە لە هونەر و هەندێک زانستی 
کۆمەڵناســی گرنگن. هەرچەندە ژنان لەم 
بابەتانە ســەرکەوتووترن، تاکوو لە زانست، 
هێشتا دەســکەوتیان بەرابەر نییە لەگەڵ 
هی پیاوان. یــەک ڕوونکردنەوە ئەوەیە کە 

هۆرنێر باســی »ئەنگیزەی دووری گرتن لە 
ســەرکەوتن«ی کردووە، بەاڵم گەر زۆرتر 
توێژینەوەی لەســەر بکەیــن، دەبینین کە 
هۆکارەکەی بۆ کاتێکی زووتر دەگەڕێتەوە.

و  لێهاتوویــی  ڕاهێنانــی  ئــەو  هــەر 
سەربەخۆیییە کە کاردانەوەی باشی لەسەر 
بیرکردنەوەی لێکۆڵەرانە هەیە، ئاستی مەیلی 

ئەو کەسە بۆ دەسکەوت دیاری دەکات.46
هەرچەنــدە توێژینەوەی تێروتەســەل 
بۆ بــەراوەرد کردنی هەڵســوکەوتی دایک 
و بــاوکان لەگــەڵ کچان و کــوڕان نییە، 
ئەوانەی کە ئەنجام دراون دەریدەخەن کە 
ئەو نەریتانەی بەسەر کچاندا سەپێندراون، 
زۆر جیــاوازن لەگــەڵ ئەوانەی بەســەر 
کوڕاندا سەپێندراون.  کچان سۆزی زیاتر، 
پارێزگاریــی زۆرتــر، کۆنترۆڵــی زۆرتر و 
بەســتنەوەی زیاتر وەردەگرن. کوڕان زیاتر 
بەر داواکاری بۆ دەســکەوت و چاوەڕوانیی 
زیاتر دەکەون.47 بــە کورتی، لە کاتێکدا 
کچان هەمووکات لە خۆیانەوە هان نادرێن 
کە پشتبەســتوو بن، بە هەمان شێوەیش 
هان نادرێن کە ســەربەخۆ و بە جەســتە 
چاالک بن. »ئەم زانیارییانە دەریدەخەن کە 
هەڵسوکەوتی جیاواز لەگەڵ دوو ڕەگەزەکە 
تا ڕادەیەک لە جیاوازیی ئامانجەوە سەرچاوە 
دەگرێت. بــۆ کوڕان جڤاکــی بوون وەک 
ئامانجێکی ســەرەکییە بۆ دروســت کردن 
و بنیاتنانــی کاریگەریی کوڕان لە ژینگەدا. 
ئامانجی ســەرەکی بۆ کچان پاراستنیانە لە 
کاردانەوەی ژینگە. کوڕ ئامادە دەکرێت دنیا 
لە شــێوەی خۆی بکات و کــچ بۆ ئەوەی 
شــێوەی دنیا بگرێــت.«48 برۆنفێنبرێنێر 
دەڵێت ئەم شــێوەیە لە کچاندا نموونەیییە 
ومەترسیی »زیاد لە حەد جڤاکی بوون« لە 

خۆ دەگرێت.
ئەو لەســەر کاردانــەوە نەرێنییەکانی 
ئەم »زیاد لە حەد جڤاکی بوونە« لە ســەر 
کچان ڕوونکردنەوە نادات، بەاڵم نیگەرانیی 



خۆی دەردەبڕێت بۆ ئەوەی کە چ بەســەر 
بوون  دەسپێشخەر  سەبەخۆیی،  »کوالیتیی 
و خۆ بژێــوی«ی کوڕان دێــت ئەگەر ئاوا 
ڕاهێنانێــک بەوان بکرابایە. »لە کاتێکدا کە 
چوارچێوەیەکی سۆزەکی بۆ جڤاکی بوونی 
کــوڕان گرنگە، دەبێت لەگــەڵ تەربیەتی 
دایک و باوکی بگونجێــت، بە پێچەوانەوە 
کوڕەکە خۆی لە هەمان دۆخی ئەو کچەدا 
دەبینێت کە لەبەر ئەوەی سۆزێکی زۆرتری 
وەرگرتووە، بە نیســبەت وەرنەگرتنی سۆز 
هەستیارترە، و لە ئاکامدا هێندێک تەربیەت، 
نەتیجەی زۆرترە و ئەمر کردن بە جێگەی 

ئەوەی دروستکەر بێت دەبەستێتەوە.«49
توێژینەوەکانی شاکتێر لەسەر مندااڵنی 
یەکــەم و ئەوانەی دواتــر لەدایک دەبن، 
پشتگیریی ئەمە دەکات کە دەرهاویشتەی 
جیاوازی لــە جڤاکی بــوون، جیاوازی لە 
کەســایەتییە. مندااڵنی یەکەمی خانەوادە 
وەکــوو کچان جڤاکیترن بەاڵم شــڵەژاوتر 
و پشتبەســتووترن، لە کاتێکــدا مندااڵنی 
دووەم وەک کــوڕان متمانەیان بە خۆیان 

زیاترە و توندوتیژترن.50
هەڵیدێنجێــت  وا  برۆنفێنبرێنێــر 
جیاوازیی  چارەنووسســاز  گــۆڕاوی  کــە 
هەڵســوکەوتی باوکە و »لە ڕاستیدا، ئەمە 
باوکە کە لەوانەیە لەگــەڵ دوو ڕەگەزەکە 
جیاواز هەڵسوکەوت بکات.« ئەوپەڕی سۆز 
دەربڕینی بــاوک یان ئەمــر کردنی، هەر 
دووی هەر زیانبەخشــە. زیاد نەرم بوون و 
پارێــزگاری کردن لە کچــان دەبێتە هۆی 
»زیاد لــە حەد جڤاکی بوون«، بەاڵم بوونی 
وزەیەکی بەهێزی باوکانە بە تایبەت الوازی 
دەکات. بە کورتی، کوڕان لە چوارچێوەیەکی 
باوک ســاالرانەدا دەگەشێنەوە و کچان لە 

چوارچێوەیەکی دایک ساالرانەدا.«51
دووڤــان  الیــەن  لــە  تێبینیەکانــی 
پشــتگیریی لێ کرا کە گوتوویەتی »کاری 
نیــوە وەختی دایــکان لەســەر مندااڵنی 

هــەرزەکار کاریگەریــی ئەرێنیی هەیە، بە 
تایبەت مندااڵنی کچ. ئەمە وا دەریدەخات 
کە هەرزەکاران ڕەنگــی دایکایەتی زۆر لە 

حەد وەرگرن.«52
گرنگیی دایــک و دایکایەتی کردن لە 
الیــەن کاگــەن و مۆس تێبینــی کرا. بە 
چاو لــێ کردن لەو باشــترین نموونەیەی 
دایکان دەیخەنە بەردەستی کچەکانیان کە 
خەریکی گەشــە کردنن، بۆیان دەرکەوت 
کە ئەو ژنانەی بە ناژنانی ســەیر دەکرێن، 
کچەکانیــان بــە شــێوازێکی زیرەکانــە 
دەسکەوتیان هەیە. ئەم دایکانە »توندوتیژن 
و ئامادەی پێشــبڕکێ کردنــن و بەرانبەر 
کچەکانیــان ڕەخنەگــرن و خۆیــان الی 
زیرەک  پێشبڕکێکارێکی  وەک  کچەکانیان 
و مۆدێلە نموونەیییەکی توندوتیژ نیشــان 
داوە. مەنتیقییە کە وا دابنێین کە کچەکان 
خۆیان هاوتای ئەم ژنانە دیوە و بەهایان بە 

هەڵسوکەوتی لێهاتوو داوە.«53
وا پێدەچێت کە ڕەگەزەکان بە شێوازی 
جیــاواز، بــە پەروەردەیەکی جیــاواز و بۆ 
ئامانجی جیاواز و بە ئاکامی جیاواز، جڤاکی 
کــراون. ئەگــەر بۆچوونــی مەک کلیلەند 
لەســەر تــەواوی ئــەو پەیوەندییانەی لە 
نێوان شێوەکانی پەروەردەکردنی منداڵ)بە 
تایبەت لەبواری سەربەخۆیی و لێهاتوویی(، 
نمرەی ئەنگیزەی گەشەکردنی ئەو تاکانەی 
لــە تاقیکردنەوەکەدا بوون، ســەرکەوتنی 
لەڕاســتیدا  و  تاکــەکان  ڕاســتەقینەی 
گەشــە کردنــی ئابووریــی کۆمەڵگەکان 
دەیاندۆزێتــەوە، ڕاســت بێــت،54 ئیتــر 
پرسیارێک لەسەر ئەوە نامێنێتەوە کە بۆچی 
دەسکەوتی مێژووییی ژنان ئەوەندە کەمن. 
لە ڕاســتیدا، ئەو پەروەردەی پشتبەستوو 
بوونەی لە ســەرەتای ژیانیان وەریدەگرن 
ئەو پرســیارە دروست دەکات کە چۆن ئەو 

هێندە دەسکەوتەشیان هەبووە.
بەاڵم ئەمە هەمــووی چیرۆکەکە نییە. 
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مەککۆبی لە باســێک لەســەر پەیوەندیی 
پەروەردەی ســەربەخۆبوون لەگەڵ توانای 
شیکاریدا دەڵێت کە ئەو کچەی تەسلیمی 
زیاد لە حەد پارێزراوی نابێت و کەسایەتی و 
ڕەوشتێکی گونجاوی ڕەگەزەکەی دروست 
دەکات، بەهایەکی زۆر دەبێ بدات: بەهای 
شــڵەژاو بوون. یان وەک ئەو ڕەخنەگرانەی 
هەڵســوکەوتی  »دنیای  گوتوویانــە:  دیکە 
شیاوی پیاو و ژن لە سەرەتای گەشەکردنیان 
دروســت دەبیت و بۆ منداڵ ئەستەمە ئەم 
سنوورە کەلتوورییانەی بەسەریدا سەپاوە بە 

بی کێشە و ملمالنی ببەزێنێت.«55
کەمێــک لە دڵەڕاوکێ بۆ بیرکردنەوەی 
داهێنەرانە باشە، بەاڵم دڵەڕاوکێی زۆر یان 
بەردەوام زەرەر دەگەیێنێت، »چونکە هەوڵی 
چارەسەر کردن کەم دەکات، دەستێوەردان 
لــە وەرگرتنی پشــوو دەکات و وەرگرتنی 
پێکهاتەکانی بیرکردنەوە ڕادەگرێت.«56 ئەم 
جۆرە لە دڵەڕاوکــێ بە تایبەت لە ژنانێکدا 
کە دەچنە زانکۆ هەیە57 و بە دڵنیایییەوە 
ئەوان لە نێوان چاالکییە ڕۆشــنبیرانەکانی 
ئێستایان و چاوەڕوانیی هەڵسوکەوتکردنیان 
لە پیشــەی ڕۆشــنبیرانەیان لە داهاتوودا، 

هەست بە زیاترین گرژی دەکەن.
»ئــەم  دەکات  هەســت  مەککۆبــی 
دڵەڕاوکێیەیــە کە دەبێتە هــۆی نەبوونی 
بەرهــەم لە نــاو ئەو ژنانەی کە پیشــەی 
زەختی  تێکــەاڵوی  هەیە.«  زیرەکانەیــان 
و  ڕۆڵگێــڕی  چاوەڕوانیــی  کۆمەڵگــە، 
پەروەردەی دایبــاوان دەکاتە »چیرۆکێکی 
ترســناک کە تەنانــەت لــەو کاتەی کە 
ڕۆشــنبیر بوون و میزاجێکی باشیان هەیە 
و خوویــان گرتووە بە بــەکار هێنانی ئەم 
بەشە لە ڕۆشــنبیرییەوە، خۆی دەردەخات 
و دەبێت زۆر بەهێز بێت بۆ ئەوەی دڵخۆش 
و سەالمەت بمێنێتەوە و بەردەوام بێت لە 

ڕۆشنبیر بوون.«58
هۆکاری ئەم چیرۆکە ترســناکە دەبێ 

ئێستا ئاشکرا بێت. بە پێی نەریتەکان، ژنان 
وەک بوونەوەرێکی سست لە سێکس و بە 
جەســتە و بە دەروون پێناسە کراون. ڕۆڵ 
گێڕانیان بە ڕۆڵی سســت و پشتبەستوو و 
یارمەتیدەر ســنووردار کراوە و لەو کاتەی 
لەدایک دەبن پەروەردە دەکرێن لەم ڕۆاڵنەدا 
بگونجێن. هەرچەندە ئەو تایبەتمەندییانەی 
کەســێک پێــی ســەرکەوتوو دەبێت لە 
تایبەتمەندیگەلێکی چاالکن.  کۆمەڵگــەدا، 
حەز بە دەســکەوت کردن، ڕۆشــنبیری و 
توانای شیکاری بە ڕێژەیەکی زۆر پێویستن.
تا ئەو کاتەی ژنان لەو قەناعەتەدا بوون 
کە ئەم تایبەتمەندییانە ســەرووی توانای 
ئــەوان بووە و ئەوان بن دەســتن و تا ئەو 
کاتــەی بە مانەوە لــەو پێگەیەدا دڵخۆش 
بوون، بــە بێدەنگــی لەژێــر کاریگەریی 
سیســتەمی باوکســاالرانەی شارستانیەتی 
ڕۆژئاوا مانەوە. باوکســاالری سیستەمیکی 
ژیانی پێش پشەسازی بوو و قورسایییەکەی 
لەگەڵ شۆڕشی پیشەســازی تا ڕادەیەک 
کەم بووەوە.59 بەم شــل بوونەوەی پلەی 

کۆمەاڵیەتییە، بەهرەی ژنان دەرکەوت.
لە ســەدەی 18 بڕوا وا بــوو کە هیچ 
ژنێک جگە لە ســافۆ، تا ئەو کاتە لە وێژەدا 
بەرهەمێکی گرنگی نەبووە. بەاڵم لە نیوەی 
یەکەمــی ســەدەی 19ژنانی نووســەری 
زیرەک بە لێشاو هاتنە گۆڕەپانی وێژەوە.60 
تا کۆتاییی سەدەی 19 ژنانی زانستیی دیار 
دەرنەکەوتن و دواتریش ژنانی فەیلەســوف 

سەریانهەڵدا.
تەنیا دوای ئەوەی شۆڕشی پیشەسازی 
پلەی کۆمەاڵیەتیی شڵەژاند، ژنان توانییان 
هەندێک لە نەریتەکەنی کۆمەڵگە بشکێنن. 
لە کۆمەڵگەی پێش شۆڕشــی پیشەسازیدا 
بنەماڵــە یەکــەی بنەماییــی ڕێکخــراوە 
کۆمەاڵیەتــی و ئابوورییــەکان بوو و ژنان 
ڕۆڵێکــی گرنگیان تێدا دەدیت. بەرز بوونی 
ڕێژەی مردن و لەدایــک بوون لەو کاتەدا 



لەگەڵ ئەم بابەتە دەرفەتێکی باشی بە ژنان 
دا کــە کاری خۆیان لە ناو ماڵدا بکەن کە 
ناوەندی بەرهەمهێنــان بوو و ژنان توانیان 
هاوکات لە ماڵ و لە هەموو دنیا دەرکەون. 
بەاڵم شۆڕشی پیشەســازی لەگەڵ هاتنە 
خوارەوەی ڕێژەی مردنی مندااڵنی ســاوا، 
زۆرتــر بوونی هیــوای ژیان و گــۆڕان لە 
ڕیکخراوە ئابوورییــەکان، بنەماڵەیان وەک 
یەکەیەکی  ئابووری تێکشکاند. پێشکەوتنی 
تەکنەلــۆژی، ژنی لە مــاڵ هێنا دەرەوە و 
ئــەو کارانەی پێشــتر بــە ژنانــی دادەنرا 
جێگرەوەی بۆ هــات.61 بۆ یەکەم جار لە 
مێــژووی مرۆڤ، ژنان خۆیــان بە تەواوی 
تەرخــان کرد بۆ ئەوەی بە پێی پێویســت 
بکەن.62 چەمکی کۆمەڵگەیش  دایکایەتی 
بااڵدەستی  پلەبەندیی  گۆڕدرا. سەردەمێک 
نۆرم بوو و باوکســاالری دەرهاویشــتەی 
کۆمەاڵیەتــی  بااڵدەســتیی  تێڕوانینــی 
بوو. لە کاتێکــدا ئەســتەمە توێژێنەوە لە 
کۆمەڵگەی فێئۆدالیســتی بکرێت، دەزانین 
کە ڕێژیمی دیکتاتۆری وەک تایبەتمەندی، 
پەیوەندیی بەهێــزی هەیە لەگەڵ چەمکە 
توندەکانی ڕۆڵی سێکسی و لەگەڵ ڕێژیمی 
نەژادگەرادا.63 لە زانیارییە نەژادزانییەکاندا 
بۆمان دەرکەوتــووە کە »هاوتەریبییەک لە 
نێوان پەیوەندیــی بنەماڵەیی و پلەبەندییە 
گەورەترەکانــی کۆمەڵگەدا هەیە. کۆمەڵگە 
ئۆتۆکراتییان  بنەماڵــەی  ئۆتۆکراتیکەکان، 
هەیــە، چونکــە پاشــا حوکمڕانــی بــە 
ژێردەســتەکانی دەکات و خانەدانەکانیش 
ملکەچیــی دەکــەن و ژێردەســتەکانیان 
دەچەوســێننەوە و پیاوەکانیــش خۆیــان 
بەسەر ژنەکانیاندا زاڵ دەکەن و باوکەکان 

بەسەر کوڕەکانیاندا.«64
بە پێی گوتــەی داندرەید، »گۆڕاوێکی 
دیکە  کە کاریگەریی لەســەر دابەشکردنی 
دەســەاڵت هەیــە و دوو ڕەگەزەکــە جیا 
دەکاتەوە، ئەوەیە کە پیاوان چەند زیاتر لە 

ژنان کۆنترۆڵیان بەســەر مڵکەوە هەیە.«65 
ئەو، زانیاریی خستەڕوو کە لە نێوان ڕێژەی 
باوکانە بوونی بەشــی زگماکی، سەرکەوتن 
و ڕوو لــە کەم بوونی ئەندامێتی لەگەڵ بن 
دەست بوونی ژناندا، پەیوەندیی ڕاستەوخۆی 

دەردەخست.
تەنانەت ئێستایش یەکسانیی ڕەگەزەکان 
لە ناو بنەماڵەدا دەرهاویشــتەی یەکسانیی 
ئابووریی هاوســەرەکانە. لە نموونەیەک لە 
دیترۆیــت، بڵۆد و وۆڵف دەریانخســت کە 
گــەر ژن کار نەکات دەســەاڵتی ڕێژەییی 
کەمە و بــە پێی ڕێژەی هاوکاریی ئابووری 
بــۆ بنەماڵە ســەردەکەوێت.66 کار کردنی 
ژنان بە یەکسانکردنی سەرچاوەکانی ژن و 
مێرد، کاریگەریی هەیە لەســەر پێکهاتەی 
دەســەاڵتی خێزان.  مێردی ژنێک کە کار 
دەکات باشــتر گوێی بــۆ دەگرێت و خۆی 
ژنەکەیش باشــتر گوێ بۆ خۆی دەگرێت. 
ئەو باشــتر خــۆی دەردەبڕێت و بیرۆکەی 
زیاتری هەیە. بــە جێگەی ئەوەی کە چاو 
لە مێردەکەی بکات و ئەو ســتایش بکات، 
خۆی دەهێنێتە ئاستی ئەو و ڕێگەچارە بۆ 
کێشەکان دەبینێتەوە. بۆیە دەسەاڵتی زۆرتر 
دەبێت و ئەگەر ڕێژەیی هەڵیســەنگێنین، 

دەسەاڵتی مێردەکە کەم دەبێتەوە.67
گوودیش ئەم ئۆلگووەی تێبینی کردبوو 
بەاڵم دەیگوت کە ئەو ڕێژەیە بە پێچەوانەی 
ئاســتی پلەی کۆمەاڵیەتــی دەگۆڕێت.68 
هیــڵ ئەوەندە هاتە پێش کــە بڵێت »پارە 
ســەرچاوەی دەســەاڵتە کە بااڵدەســتیی 
پیــاوان لە ناو خێزان دەپارێزن ... پارە هی 
ئەو پیاوەیە کــە پەیدای دەکات نەک هی 
ئەو ژنەی کە خەرجی دەکات، چونکە ئەو 
پیاوە دەتوانێت ئەو سەرچاوەیە ببڕێت.«69 
هاڵێنبێک پێی وایە کە زیاتر لە سەرچاوەی 
دارایی لەم بابەتە کاریگەریی هەیە، بەاڵم وا 
دەڵێت کە لە هەر بنەماڵەیەکدا بااڵنســێک 
لە دەســەاڵت هەیە کە کاریگەری لەسەر 
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ژیانی  دیکــەی  ڕەهەندەکانــی  »هەمــوو 
هاوسەرگیری – کەرتی کار، ڕێژەی سازان 
لەگەڵ هاوســەر، شــێوازی چارەســەری 
کێشــەکان و هتد دادەنێت.«70 بڵۆد پێی 
وایە دۆخــی ئابــووری، کاریگەریی هەیە 

لەسەر هەموو پێکهاتەکانی خێزان.
»کچــی ئــەو دایکانــەی کار دەکەن 
ســەربەخۆترن، زیاتر پشــت بــە خۆیان 
ئەبەســتن، توندوتیژترن، زاڵترن و کەمتر 
گــوێ دەگــرن. ئــەو کچانە چــی دیکە 
الواز، ئــارام، گوێگر و ژنانی نین وەک ئەو 
»خاتوونە وردیالنەی« کە دەبێ ببن. ئەوان 
زبر و قایمن و بە چاالکی بیرۆکەی خۆیان 
دەردەبــڕن و هیچ شــتێک لە هیچ کەس 
قەبووڵ ناکەن ... چونکــە دایکیان نموونە 
بــوون بۆیــان و کچەکانیشــیان بوێرییان 
دەست کەوتووە کە خۆیان پارە پەیدا کەن. 
ئەو کچانە زۆرتر کاری نیوە وەخت دەکەن 
دوای قوتابخانە و لە پشووی هاویناندا.«71

بــەری، بەیکن و چایڵد شــیکارییەکی 
نەژاد-مێژوونووســییان کرد کە بینینێکی 
زیاتر دەدات لەســەر سەرچاوەی زاڵبوونی 
ڕاپۆرتــە  لــە  توێژینــەوە  دوای  پیــاو. 
نەژادنووسییەکانی 110 کەلتوور بەو ئاکامە 
گەیشــتن کە ئــەو جیاوازییــە ڕەگەزییە 
گەورەیە و بااڵدەســتیی پیاو، لە ئێســتادا 
هەیــە و لە »ئابوورییەکــدا ڕوو ئەدات کە 
تیشکێکی زۆر دەخاتە سەر هێزی بااڵدەست 
و گەشــەکردنی باشتری شارەزاییی جووڵە 
کە پێویســتی بە هێزە و تایبەتمەندییەکی 
پیاوانەیە.«72 ئەو کۆمەڵگەیانەی کە هێزی 
جەستەییی زۆر و جووڵە بۆ زیندوو مانەوە 
پێویســتە، ڕەگەزی بەهێزتر و بەجووڵەتر 
زاڵ دەبێت. ئەم بیرۆکەیە، بە توێژینەوەی 
سپیرۆ لەســەر ڕۆڵی ڕەگەزی لەناو کێڵگە 
هەرەوەزییەکان لە ئیسراییل پشتگیریی لێ 
کرا.  لەوێ ئابووری بە شــێوەیەکی بەرچاو 
مێکانیزە نەکرابوو و هێزی بااڵدەستی پیاو 

لە زۆرینەی کارەکاندا پێویســت بوو. بۆیە 
لەگەڵ ئەو هەوڵە هۆشــیارانەیەی ئەدرا بۆ 
شکاندنی نەریتی ڕۆڵە ڕەگەزییەکان، ژنان 
بۆ ئەو کارانە دادەنران کە کەمتر سەختییان 

تێدا بوو.73
هەرچەنــدە هەندێــک کار هــەن کە 
ئەکرێ بڵێین هەمــوو کۆمەڵگەیەک تەنیا 
بە پیاوان یان ژنانی دەســپێرن، بەشێکی 
زۆری پیشــەکان بۆ هەر دوو ڕەگەز دەبن. 
لەڕاســتیدا تەنانــەت لــە کۆمەڵگــە زۆر 
سەرەتایییەکانیش  هەموو کارەکان هەم بە 
پیاو دەکرێن و هــەم بە ژن. بە ڕێژەیەکی 
یەکســان لە گرنگی، ڕەنگە ئەو کارەی لە 
کۆمەڵگەیــەک پیاوانەیە، لە کۆمەڵگەیەکی 
دیکە ژنانە بێــت.74 هەرچەندە، هۆکاری 
کەرت کردنــی کار بەســەر ڕەگەزەکاندا 
ســنووردار بوونــی توانا جەســتەیییەکان 
نییە، ئــەوەی لە کۆمەڵگەیــەک بە کاری 
ژنانی بزانرێــت، زۆر بە دەگمەن لە الیەن 
پیاوانەوە دەکرێت و بە پێچەوانەشــەوە. وا 
پێدەچێت ئەوەی لەبەر زەروورەتی زیندوو 
مانەوە کارەکانی دابەش کرد بە زۆر بابەتی 
دیکەیش ڕێگەی پەیــا کردووە و بەرگەی 
گرتــووە؛ تەنانەت تا دوای ئــەو کاتەیش 
بەهــای کۆمەڵگەیــی نەماوەتــەوە. لــەو 
جێگەیەدا هێز و جووڵە پێویســت بووە بۆ 
زیندوو مانەوە، بااڵدەســتی و زاڵبوونی پیاو 
لە هەمووی زەقترە. بااڵدەســتیی پیاو هاتە 

ناو پێکهاتە بەهایییەکان و هەروا مایەوە.
بۆیە لەگەڵ کۆتاییهاتن بە پێویســتی 
بە هێزی پیوان، بااڵدەستییان کۆتاییی پێ 
نەهات. هەروا کە گوود ئاماژەی پێ کردووە، 
یەک فاکتەر بەردەوام کاریگەریی لەســەر 
ڕەگەزەکاندا،  بەسەر  کارەکان  دابەشکردنی 
تەنانــەت لە کۆمەڵگە سەردەمیەکانیشــدا 
هەبــووە: »هــەر چەنــدە کارە پیاوانەکان 
زەحمەتتر بن زیاتر شانازییان پێوە دەکرێت 
... کاری کۆنتــرۆڵ کــردن، بەڕێوەبردن، 



بڕیاردان لــە الیەن خوداکانەوە پەســەند 
بووە. بە کورتی، ئــەو کارە پلە بەرزترانەی 
پێویســتی بە هێــز و خێرایی یــان دوور 

بوونەوە لە ماڵ هەبێت، پیاوانەن.75 
هەروەها دەڵێت »ئەم فاکتەرە وا دەکات 
دابەشکردنی کار بەسەر ڕەگەز لە ناو بنەماڵە 
و کۆمەڵگەدا بە شێوەیەکی مەترسیدار نزیک 
بیت لە بەربەســتە تیرە و نەژادییەکان لە 
هێندێک لە واڵتە مۆدێرنەکاندا. واتە نەژاد، 
تیرە یان ڕەگەزی ژێردەســت وا دەناسرێن 
کە ناتوانــن هەندیک کاری پایەدار و بەرز 
بکــەن و ئەگەریش ئەو کارانــە بکەن بە 
نەشــیاو دەزانرێت. ئەگەر ژنان بەڕاســتی 
توانای ئەنجامــی کارە پیاوانەکانیان نییە، 
پێویستیش ناکات بە ڕێگریی ئەخالقییەوە 

پێشیان پێ بگیرێت.«76 
ڕەگەزییــەکان  ڕۆڵــە  ســەرچاوەی 
پێویســتیی ئابوورییە بــەاڵم ئەو بەهایەی 
پێــوەی مــاوە بووەتە بەشــێک لە خودی 
کەلتــوورە  لــە  تەنانــەت  ڕەگەزەکــە. 
جیاوازەکانیشــدا ئەم  ڕۆاڵنە و شــێوازی 
تێڕوانین بۆ ئەوانە جێگیرە.  بەری، بەیکن 
و چایڵــد، بۆیان دەرکــەوت  کە »زەخت 
لەسەر تەربیەت، گوێگر بوون و بەرپرسیار 
بوون، زیاتر لەسەر کچانە لەکاتێکدا زەختی 
سەرکەوتن و  پشت بە خۆ بەستن لەسەر 
کوڕانــە.«77 ئەم جڤاکــی بوونە لە کۆنەوە 
لە کۆمەڵگە ڕۆژئاوایییەکاندا هەبووە. هەروا 
کە توێژینــەوەی بەری، بەیکــن و چایڵد 
پیشــان دەدات، ئەم جڤاکی بوونە مندااڵن 
ئامادە دەکات کە لە گەورەســاڵیدا ژن لە 
ماڵ بمێنێتەوە و پیاو بچێتە دەرەوەی ماڵ 
و ســەرکەوتوو بێت. هەر چەندە کۆمەڵگە 
زیاتر توانای جەستە زەق بکاتەوە، جیاوازیی 
ڕۆڵــی ڕەگەزی و ڕەگــەزەکان لە جڤاکی 

بووندا زیاتر دەبێت.
ڕەنگە ئەم جیاوازییانەی ڕۆڵی ڕەگەزی، 
ســەردەمیک لە خزمەت کارێکی سروشتیدا 

بووبێتن، بەاڵم لەوەی کە هێشــتا پێویست 
بــن گومان هەیــە. ئــەو تایبەتمەندییانەی 
ئێســتا لــە  ژن و پیاو دەبینرێــن، ئاکامی 
ئەو جڤاکــی بوونەیە کە بۆ زیندوو مانەوەی 
کۆمەڵگەیەکی ســەرەتایی پەرەی سەندووە. 
پێکهاتــەی بەهای بااڵدەســت بوونی پیاو، 
ئاکامی بەها و ئاراستە سەرەتایییەکانە. بەاڵم 
لەو سەردەمەوە تا ئێستا، دۆخی کۆمەاڵیەتی 
و ئابــووری زۆر گۆڕاوە. تەکنەلۆژی گرنگیی 
ئاســتێکی  هێناوەتە  ماســولکەی  هێــزی 
نزیک بە ســفر. لە ڕاســتیدا ئەو تێڕوانینە 
شــەڕەنگێزەی کــە هێزی جەســتە و زاڵ 
بوون دەکاتە نموونەیی، وێرانکەرە. بنەماڵەی 
گەورەیــش بەهای نەمــاوە، ئێســتا ئێمە 
نیگەرانــی زیادبوونــی بێ وێنــەی ژمارەی 
دانیشــتووانین و پێمان باشــترە کۆمەڵگە 
گرینگــی بە باش بوونی مندااڵن بدات نەک 
زۆر بوونیــان. دەرەنجامی ئەم هەموو گۆڕانە 
ئەوەیە کە ڕۆڵی ڕەگەزی و بنەمای نەریتیی 

خێزان کارکردی لەدەست داوە.
ئۆلگووی بارهێنانی منداڵیش تا ڕادەیەک 
گــۆڕاوە. برۆنفێنبرێنێــر دەڵێت کە النیکەم 
دایباوکانی چینــی ناوەندی »پەیوەندییەکی 
پەســەندتر و یەکســانخوازانەتریان لەگەڵ 
منداڵەکانیان« دروســت کردووە.78 لەگەڵ 
ڕوو لــە زۆرتر بوونی پێگــەی کۆمەاڵیەتیی 
دایباوکان  هەڵســوکەوتی  ئۆلگووی  خێزان، 
شــێوەیان لەیەک نزیک دەبێتــەوە.79 ئەو 
هەروەها تێبینیی کرد کە دیاردەیەک لەالی 
دایباوکانی چینە خوارەکان دروســت بووە و 
هەڵسوکەوتی یەکســانی، بە نەرمی ڕێگەی 
خۆی بەرەو چێنە خوارەوەکان ئەگرێتە بەر.

ئــەم گۆڕانانە لــە ئۆلگــووی بارهێنانی 
گۆڕانــی  لەگــەڵ  پەیوەنــدی  منــدااڵن 
پەیوەندییە نــاو خێزانییــەکان هەیە. هەر 
دوو بەرەو شــێوازی ژیانی کەمتر پلەبەندی 
کــراو و زۆرتر یەکســانخواز بــوون دەڕۆن. 
هەروا کە بڵۆد گوتی: »لە ئێســتادا ڕەنگە لە 
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لێواری قۆناغێکی نــوێ لە مێژووی خێزانی 
ئەمریکی بین، کاتێک کە خێزانی دەســتە 
بــرا و دەســتە خوشــک ســەرهەڵدەدات. 
تایبەتمەندیــی جیاوازکــەری ئــەم خێزانە 
ئەوەیە کە هەم ژن و هەم مێرد کار دەکەن 
... کار کردنــی ژنان، ئەوان لە چەوســانەوە 
بــە دەســت مێردەکانیانــەوە دەپارێزێت و 
کچەکانیان لە بندەست بوون دێنێتە ئاستی 
براکانیــان ... کاتێک کە کە هەر دوو ڕەگەز 
لە گەورەساڵیدا و لە بازاری کاردا یەک ڕۆڵ 
دەبینن، جیاوازیی کالســیکی نێوان ژنانی و 
پیاوانە بــوون کاڵ دەبێتەوە ... ڕۆڵی پیاوان 
و ژنان هەم لە تەمەنــی خوارەوە و هەم لە 
تەمەنی سەرەوە لە یەک نزیک دەبێتەوە. لە 
ئاکامیدا خێزان لە ناوەوە ئەوەندە جیاوازکراو 
نابێــت، کەمتر لەســەر بنەمــای تەمەن و 
جیاوازیی ڕەگەزی چینبەندی دەکرێت. لەو 
هاوجێ بوونە خێزانییەدا، زالبوونی پیاوانە و 
خزمەتکاریی ژنانە جیگەی خۆی دەدات بە 

هاوجێبوونی نوێ.«80
دەریدەخەن  زانیاریانــە  ئــەم  هەمــوو 
کــە ئاقــارەکان لە یــەک کاتــدا لە یەک 
نزیــک دەبنــەوە. بنەمــای بەهاکانمان لە 
دیکتاتۆرییەوە بەرەو دیمۆکراســی دەڕوات، 
هەر چەندە پێکهاتەی کۆمەڵگەمان هێشــتا 
نەگەیشــتووەتە ئــەو ئاســتە. هەڵوێســتی 
کۆمەاڵیەتی لــە ناو خێزانەوە دەســت پێ 
دەکات؛ تەنیــا خێزانــە دێمۆکراتیکــەکان 
دەتوانــن مندااڵنێــک پێبگەیێنــن کە لە 
کۆمەڵگەیەکی دیمۆکراتیکدا ببن بە هاوواڵتی. 
ڕێکخراوە کۆمەاڵیەتی و ئابوورییەکانیش کە 
ژنانیان لە ماڵ ڕادەگرت، هەر بەو شــێوەیە 
گــۆڕاون. چیدیکە ماڵ ناوەنــدی کۆمەڵگە 
نەمــاوە. ئەو کارکردنــە بنچینەیییانەی ژن 
و پیــاو لە ماڵدا، چیدیکە پێویســت نین و 
هیچ هۆکارێک نەمــاوە بۆ ئەوەی جیاوازیی 
ڕۆڵی ڕەگــەزی بمێنێتەوە. ئەو بەهایەی کە 
بە هێزی جەستە دەدرا و دەبوو بە هۆکاری 

زاڵبوونــی پیاو و ئەو دۆخەی بااڵدەســتیی 
پیاوان کە دەرهاویشتەی ئەمە بوو، چیدیکە 
کارکردی نەماوە. ئەوە مێشــک و جەستەیە 
کە ئێســتا دەبێت باوبێت و مێشــکی ژنان 
یەکسان بێت لەگەڵ مێشکی پیاوان. »دەنکە 
دەرمان« )مەبەســت دەرمانی ڕێگری کردن 
لــە منداڵبوونە. وەرگێر( ژنــی لە دوودڵیی 
منداڵبــوون و پەیوەســت بوون بــە پیاو بۆ 
پشــتگیریی ئابــووری ڕزگار کــرد. بــەاڵم 
هەڵوێستمان بەرانبەر بە ژن و خێزان هاوکات 
لەگــەڵ پێشــکەوتەکانی دیکــە نەگۆڕاوە. 
لەئارادایــە.   کەلتــووری«  »دواکەوتنێکــی 
پێناســەی خێزان، چەمکی ژن و بیرۆکەی 
کارکردی کۆمەاڵیەتی لەو ســەردەمە بەجێ 
ماوە کە بۆ مانەوەی کۆمەڵگە پێویست بوون 
و لەو کاتەوە تا ســەردەمێک کە لەبار نییە 
بەردەوام ماوە. دەرەنجامەکەی تەنیا ئەوپەڕی 

ناکارکردی بوونی ڕۆڵی ژنانە.
حەســانەوە لەم ناکارکردییە پێویســتی 
بــە گــۆڕان لــە ڕێکخــراوە کۆمەاڵیەتی و 
ئابوورییەکانی ناو کۆمەڵگە و ئەو تێڕوانینەیە 
کە ڕێگە بە ژن بدات بە تەواوی و یەکســان 
لەگەڵ پیاوان لە پلەبەندیی کۆمەڵگەدا ڕۆڵ 
ببینن. لەگەڵ ئەمەیشدا پێویستە خێزانیش 
بگۆڕێت تاکوو هەم ژن و پیاو یەکســان بن 
و هــەم بتوانن لە کەشــێکی دیمۆکراتیکدا 
منــداڵ گەورە بکــەن. ئــەم گۆڕانکارییانە 
بە ئاســانی ناکرێــن و لە ڕێگــەی گۆڕانی 
نایەن.  ئاقارەکانی کۆمەڵگەوە بەدی  سادەی 
ئاقــارەکان هەموویــان بە یەک ئاراســتە و 
بە یــەک خێرایی ناڕۆن. بــەو ڕادەیەی کە 
ئەگەر گۆڕانەکان لەگەڵ یەکتر ناکارکرد بن، 
کێشە ســاز دەکات و پێویستە ئەم کێشانە 
نەک بە پشــتگوێ خستن بەڵکوو بە مرۆڤی 
هۆشیار چارەسەر بکرێن. تەنیا لەم ڕێگەیەوە 
دەتوانین لــە داهاتوو و ژیانماندا قســەمان 

هەبێت بۆ گوتن.
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پێشەکی 
ئەم وتارە بەمەبەســتی دەربڕینی ئایدیاکانی 
پەیوەندیدار بە ستراتێژیی نوێ بۆ بزووتنەوەی 
ژنان و هاوبەشکردنی ئەو ئایدیایانە لەگەڵ ژنانی 
دیکە نووسراوە. لە ئێســتادا دوو جەمسەری 
ئایدیۆلۆژیک لە ئارادان کە نوێنەرایەتیی مەیلە 
زاڵەکانــی نێو بزووتنەوەکە دەکەن. یەکێکیان 
ئاراستەیەکە بەرەو شێوەی ژیانێکی نوێ لە نێو 
کولتوورێکی ژنانەدا کە پێداگرە لەسەر ئازادیی 
تاکەکەســی و گەشەکردن و پەیوەندیی ژنان 
لەگەڵ ژناندا. بەپێی پێویستیمان بە دابڕان لە 
ڕێوشــوێنە کۆنەکان ـ لە باری کۆمەاڵیەتی، 
سایکۆلۆژیایی و ئابوورییەوەـ  و هەروەها بەپێی 
ئەو پێویســتییەی بۆ کۆمەڵگای پاش شۆڕش 
هەیە، ئێمە لەم مەیلە تێدەگەین، پشتیوانیی 
لــێ دەکەیــن و پێی دڵخۆشــین. لە هەمان 
کاتدا، ئەگەر پێداگریمان تەنیا لەســەر ئەمە 
بێت، ئەوا دەبینین کــە زیاتر بەرەو جۆرێک 
خۆپارێزیــی بێ فورم دەچین تا وەزعییەتێک 
کــە تێیدا دەتوانین بــۆ ژیانی خودی خۆمان 

شەڕ بکەین و بەسەریدا سەرکەوین. 
ئاراســتەکەی دیکە ئەوەیە کە پێداگری 
لەسەر شــیکاریی پێکهاتەییی کۆمەڵگاکەمان 
و بنەما ئابوورییەکانی دەکات. ئەم ئاراســتەیە 
تەرکیــز لەســەر ڕێگەگەلێــک دەکاتەوە کە 
تێیاندا پەیوەندیی بەرهەمهێنەرانە سەرکوتمان 
دەکات. ئــەم شــیکارییەش دروســتە، بەاڵم 
ســتراتێژییەکەی، ئەگەر بەتەنێ حەســێبی 
بۆ بکرێت، بە ئاســانی دەتوانــێ بە جۆرێک 
هەســتیاری لە بەرانبەر ژیانی گشتیی ژناندا 

لەدەست بدات. 
وەکوو فێمێنیستە سۆسیالیستەکان، ئێمە 
هەم شیکاریی تاکەکەســی و هەم شیکاریی 
پێکهاتەییمــان قەبووڵــە. ئێمــە تێکەاڵوێک 
لە هەردووکیان بە پێویســت دەزانین ئەگەر 
خۆڕاگر.  بزووتنەوەیەکــی  ببینــە  بمانهەوێ 
لــەو باوەڕەداین کە گرینگــە خۆمان وەکوو 
فێمێنیســتی سۆسیالیســتی پێناسە بکەین 

و بە شــێوەیەکی خودئاگایانە دەست بکەین 
بە ڕێکخســتنی خۆمان لەســەر بنەمای ئەم 
ئێســتا گەیشــتووینەتە  ئێمە  ســتراتێژییە. 

خاڵێکی ژینەکی لە مێژووماندا. 
بەهێزبوونــی  تــرەوە،  الیەکــی  لــە 
بووەتــە هێزێکی  دیــارە:  بزووتنەوەکەمــان 
گرینگــی ئەم ســەردەمە و لــە دابینکردنی 
خزمەتگوزاری و پشــتیوانی بۆ پێویســتییە 
هەرەهەنووکەیییەکانــی بەشــێک لــە ژنان 
ســەرکەوتوو بــووە. هــەزاران ژن خۆیــان 
وەکوو بەشــێک لــە بزووتنەوەکــە دەبینن، 
پێناســەیەکی ڕوون و ناڕوونی »خودئاگاییی 
ژنان« بە شــێوەیەکی بەریــن جێی خۆی لە 
نێو گرووپە ڕەپەکان، خۆپیشاندانەکان، پڕۆژە 
کردارییەکان، چاالکییە دژە دامەزراوەیییەکان 
و لەنێو میدیا گشتییەکاندا کردووەتەوە. ژنانی 
نێو بزووتنەوەکە ڕۆژ بە ڕۆژ زیاتر لە سەرکوتی 
گشــتی و پێویســتیی ڕووکردنە چارەسەری 
پێکەوەیــی تێدەگەن. بە ســەرنجدان بەوەی 
کە ئەوەی وەکوو کێشــە تاکەکەســییەکان 
بینیمان لە ڕاســتیدا کێشــەی کۆمەاڵیەتی 
بوون، ئێمە گەیشــتووینە ئەو تێگەیشتنە کە 
چارەسەرەکان پێویســتە کۆمەاڵیەتی بن. بە 
سەرنجدان بەوەی کە ژنان کونتڕۆڵیان بەسەر 
ژیانیانەوە نییە، گەیشتووینەتە سەر ئەو باوەڕە 
کــە تەنیا کاتێــک کونترۆڵمــان دەبێت کە 
پێکەوە بجووڵێینەوە. باوەڕمان بە پێویســتییە 
ژنان  تایبەتییەکانــی گرووپی جۆراوجــۆری 
و هەروەهــا ئەوە کە گرووپــی جیاوازی ژنان 
ڕێگــەی جیاوازیان بۆ خەباتکــردن لە پێناو 
بەدەستهێنانی کونتڕۆڵی ژیانی خۆیان هەیە، 

هێناوە. 
هــەر لەو کاتــەدا، بزووتنــەوەی ژنان لە 
ئێســتادا دابەش بووە. لە زۆربەی شوێنەکاندا، 
دابەش بوون بەســەر گرووپی چووکە چووکە 
کە ئەمەش دۆزینەوەیان، پەیوەستبوون پێیان 
و تێگەیشتن لێیان لە باری سیاسییەوە دژوار 
کردووە. هاوکات، کارخوڵقێنە کۆنەپارێز بەاڵم 



باری دامەزراوەییەوە زیرەکەکان خەریکن  لە 
خۆیان بە بزووتنەوەکە هەڵدەواسن و خەریکن 
سیاسەتی ژمارەیەکی بەرچاو لە خەڵک دیاری 
بزووتنەوەکەمان  بمانــەوێ  ئەگــەر  دەکەن. 
زینــدوو بمێنێت، با لــەوە بگەڕێین بمانەوێ 
گەشــە بکات، ئێســتا کاتیەتی کە دەســت 
بە ڕێکخســتن لــە پێناو بەدەســتەوەگرتنی 
دەســەاڵت بکەین. ئێمە پێویستە خودئاگایی 
بگۆڕین بە کردەوە، دیاری بکەین کە چیمان 
بۆ خەباتەکەمان پێ باشترە و سەربکەوین. بۆ 
ئەم مەبەستە، پێویستمان بە ستراتێژییەکە. 

لە  دەبێ  بزووتنەوەکەمــان  ســتراتێژیی 
تێگەیشتنی دینامیکەکانی دەسەاڵتەوە گەشە 
بکات بــۆ تێگەیشــتن لەوەی کــە ئەوانەی 
بەرژەوەندییەکی  هەیــە  دەســەاڵتیان  کــە 
ئەو بەرژەوەندییە  پاراستنی  لە  ڕاستەقینەیان 
و هەروەها ئــەو دامەزراوانەیدا کە دەیپارێزن، 
هەیــە. ئەگەر بمانهــەوێ ئازادیی ژنان بگاتە 
ئامانجەکانی، پێویستە تەرکیزی هەوڵەکەمان 
لەســەر کونتڕۆڵی بەزۆری ئــەو دامەزراوانە 
بێت کــە هەنووکــە ســەرکوتمان دەکەن. 
بەمەبەســتی ڕاکێشــانی ســەرنجی زۆربەی 
ژنان، پێویستە پێویستییە ڕاستەقینەکانیان و 

بەرژەوەندییەکانیان ڕەچاو بکرێن. 
لــەم کاتەدا، ئێمــە لــەو بڕوایەداین کە 
ئارگۆمێنــت  ســتراتێژییەک  بــۆ  گرینگــە 
بهێنرێتەوە کە بەم سێ شتە بگات: 1( دەبێ 
ببێتە خاوەنی ئەو ڕیفۆرمەی کە بە شــێوەی 
ئۆبژەکتیڤانــە ژیانــی ژنان باشــتر بکات، 2( 
پێویستە هەستی دەسەاڵتی خود ببەخشێتە 
ژنان، جا هەم بە شــێوەی هێزەکی و هەم لە 
ڕووی ڕاســتەقینەیدا، 3( پێویستە پەیوەندیی 
هەنووکەییــی دەســەاڵت بگۆڕدرێــت. ئێمە 
لێــرە خەریکیــن ئارگۆمێنت بــۆ دامەزراوە 
فێمێنیستە سۆسیالیســتییەکان دەهێنینەوە. 
ئێمــە لێــرە ئارگۆمێنت بــۆ دامەزراوەیەکی 
تایبــەت ناهێنینــەوە، بەڵکوو بۆ گەشــەی 
ســەرکەوتووانەی دامــەزراوەکان ئارگۆمێنت 

دەهێنینــەوە بە جۆرێک کە ڕەنگە بتوانین لە 
ئەزموونەکانمان فێــر بین و هێزی هێزەکیی 

بزووتنەوەکەمان وەگەڕ بخەین. 
ئــەم الپەڕانە لە پێناو ئــەم ئارگۆمێنتەدا 
نووسراون. وەک لە خوارەوە دێت واژۆ کراوە: 
1 فێمێنیســمی سۆسیالیســت ـ چەمکەکە 
و ئەوەی لە هەر نەریتێکی ســەرچاوەوە لێی 

دەردەهاوژرێت. 
2 هێزـ  بنەمای هێز لەم کۆمەڵگایەدا و هێزی 
هێزەکیمان وەک ژنان بۆ بەدەســتەوەگرتنی 
دەســەاڵت. نموونەیەکــی بەکارهێنەرانــەی 

ستراتێژییەکەمان. 
3 خودئاگایــی ـ گرینگیــی خودئاگایی بۆ 
گەشــەی بزووتنەوەی ژنان، بەربەســتەکانی 
و جێگەوپێگەی لە ئایدۆلۆژیی فێمێنیســتی 

سۆسیالیستیدا.
4 ئەو پرس و کێشە هەنووکەییانەی ڕووبەڕووی 
هەبوونــی  ـ  بوونەتــەوە  بزووتنەوەکەمــان 
تێڕوانینێکی فێمێنیســت سۆسیالیســتی بۆ 
واڵمدانــەوە پێیــان و پەرەپێدانی دەقێک بۆ 

بەرنامە و نیگەرانییەکان. 
دامەزرانــی  گرینگیــی  ـ  دامــەزراوە   5
دامــەزراوەکان بۆ بزووتنەوەی ئازادیی ژنان و 
هێندێک بۆچوون لەمەڕ فۆڕمی دامەزراوەیی. 
ئەم ئایدیایەی کــە خەریکین دەیخەینە 
ڕوو، ڕەنگــە بیروبۆچوونی زۆرێــک لە ژنانی 
بزووتنەوەکــەش بێــت، بەاڵم تا ئێســتا ئەم 
ئایدیایانە لە ئاستێکی نەتەوەییدا دەرنەبڕاون و 
نەناسراون. ئێمە بەشێکی لەبەر ئەوەی ڕێکخراو 
نین چونکــە نەرمیمــان نوانــدووە بەرانبەر 
لێڕوانینــی جیــاواز کــە ئایدیۆلۆژییەکەمان 
بانگەشــەی بــۆ دەکات و ئەمــەش بووەتــە 
هۆی دژواریــی هێنانەئارای ئایدیۆلۆژیی نوێ 
یــان گرتنی هەڵوێســتێکی دژ. پتر لەمەش، 
هێندێک هۆکاری تایبەتی لە بزووتنەوەکەمان 
بە دژی هەر جــۆرە دامەزراوەیەکە. ترس لە 
بژاردەخــوازی، پێداگری لەســەر جێگرەوە و 
هێزە تاکەکەسیەکان، ترس لە شکستخواردن، 
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باوەڕنەبــوون بە ئەگەری براوەبوون و تەنانەت 
ترس لە بردنەوە، هەموویان لەم دوودڵییەماندا 

ڕۆڵیان گێڕاوە. 
ئێمــە ئێســتا ڕووی ئەم نووســینە لەو 
ژنانــە دەکەین کە لە ئایدیای فێمێنیســتی 
سۆسیالیســتیدا لەگەڵمان هــاوڕان، جا ئەو 
ژنانــە بن کە لە بزووتنەوەکــەدا کار دەکەن، 
ئــەو ژنانەی کە هیچکات چاالک نەبوون، ئەو 
ژنانەی کە لە بزووتنەوەکە وەدەرنراون یان ئەو 
ژنانەی لە دامــەزراوە ئاوێتەکاندا کار دەکەن. 
هیواداریــن کە ئەمە بتوانێ زمانێکی هاوبەش 
دابیــن بکات کە بــە هۆیەوە ئێمــە بتوانین 
دەســت بە وتووێژ بکەین، هەلومەرجێک کە 
تێیدا دەتوانین تێیدا کۆ بینەوە و بەرنامەڕێژی 

بۆ چۆنییەتیی جوواڵندنمان بکەین. 

1ـفێمێنیزمیسۆسیالیستی
ئێمە بەو قەناعەتە گەیشــتین کە شوناســی 
خۆمان بە هۆی میرات و داهاتووی فێمێنیزم و 
سۆسیالیزمەوە لە خەباتمان بۆ شۆڕش پێناسە 
بکەین. لە فێمێنیزمــەوە فێری پڕیی هێزی 
هێزەکــی خۆمان وەکوو ژنــان و هێزی ژنان 
بووین. ئێمە بەرژەوەندیی هاوبەشــی خۆمان 
لەگەڵ ژنانی دیکە و ســەرکوتی هاوبەشمان 
بینیــوە. بــە تێگەیشــتن لــەم پەیوەندییە 
ڕاســتەقینەیە وەکوو ژنــان، ئێمە تێدەگەین 
کــە دەتوانین لە خەباتمان بۆ ئازادی پشــت 
بە یەکتر ببەســتین. فێمێنیــزم بووەتە هۆی 
ئەوەی بە شێوەیەکی ڕاستەوڕاست ببینین کە 
ئەو خەڵکەی کە بارۆدۆخی کۆمەڵگا شکڵیان 
پــێ دەدا، بارۆدۆخگەلێک کــە لە کۆنتڕۆڵی 
خۆیاندا نییە، دەبن بە چی. ئێمە خۆشەویستی 
و ڕقــی خۆمــان بــە تەرکیزکراوی لەســەر 
فێمێنیزمەکەمان دەدۆزینەوە، خۆشەویســتی 
بۆ ژنانێک کە بە هۆی بارودۆخی هاوبەشــەوە 
پێکەوە بەستراونەتەوە، ڕق لەو سەرکوتەی کە 
پێکمان دەبەستێتەوە. هێزێکی مەزن کە ئێمە 
لە فێمێنیزمدا دەیدۆزینــەوە، پێداگریکردنی 

دووبارەیــە لەســەر بەهــا مرۆیییــەکان و 
خەڵکەوە  بەدەم  خۆشــکایەتی:  ئیدەئالەکانی 
بوون و هەستیاربوون بەرانبەر پێویستییەکان 
و هێزە هێزەکییە لەحاڵی پەرەســەندنەکانی 

خەڵک. 
ئێمە بە هۆی فێمێنیزمەوە لە سیستەمی 
لەســەر  ســەرکوت  بەدامەزراوەییکــراوی 
بنەمــای زاڵبوونی پیاوان بەســەر ژنان، واتە 
دژبەرییەکانی  تێگەیشــتووین.  سێکســیزم، 
لەســەر بنەمای ئەو پەیوەندییە کۆمەاڵیەتییە 
دەمارگرژانەیەیە کە بــە هۆی ئەم زاڵبوونەوە 
هاتوونەتە کایەوە. ئاســتی ئــەم دوژمنکارییە 
دەکــرێ بە هۆی کولتوور و نەرمیهەڵگربوونی 
دامــەزراوە کۆمەاڵیەتییەکانەوە داببەزێت، بە 
جۆرێک کە لە هێندێک شــوێن و زەمەندا وا 
پێدەچێت بووبێتە پەیوەندییەکی ســەقامگیر. 
بــەاڵم دژبەریگەرایــی ناســڕێتەوە و تا ئەو 
کاتەی سیســتەمی زاڵبــوون نەمێنێت، هەر 

سەرهەڵدەداتەوە.
تایبەتــی  چەمکێکــی  ئێمــە  بــەاڵم 
فێمێنیزممان هەیە کە سۆسیالیســتییە. ئەوە 
هەمانە کە تەرکیز دەکاتە ســەر ئەوەی چۆن 
دەســەاڵت، ژنانی لەبەر پێگەی چینایەتییان 
پەڕاوێــز خســتووە. ئێمە ســەرمایەداری بە 
فۆڕمێکــی بەدامەزراوەییکــراوی ســەرکوت 
لەســەر بنەمای قازانج بۆ ئــەو خاوەندارانەی 
کە بە شــێوەی گشــتی بــۆ داهاتیــان کار 
دەکەن، دەبینین. سەرمایەداری دەبێتە هۆی 
پەیوەندیی کۆمەاڵیەتیــی توندوتیژانە لە نێو 
چینەکانــدا. ئەو چینانــەش پەیوەندییەکیان 
و  کولتوورەکــە  کاریگەریــی  کــە  هەیــە 
دامەزراوەکانی لەســەرە. هــەر بۆیە، لە نێوان 
و لە نێو چینەکاندا یەکیەتی و دابەشــکاری 
خۆدەنوێنێت کــە هێندێک جار دەبێتە هۆی 
ناڕوونبوونی ئاســتی دژبەرییەکان و هێندێک 
جار دەبێتە هۆی ڕوونبوونەوەی زیاتری. بەاڵم 
پەیوەندییە  توندوتیژانەی  بنەماییی  سروشتی 
چینایەتییەکان، هەمیشە ئامادە دەبێت، مەگەر 



وای لێ بێت کە ئیدی کەمینەیەکمان نەبێت 
کە خاوەنی سەرچاوەکانی بەرهەمهێنان بن و 
بە هۆی کارکردنی کرێــکاری مووچەدار یان 

بێمووچەوە، دەوڵەمەند بن. 
سۆسیالیســتیی  بیرۆکەیەکــی  ئێمــە 
جیهانێکــی مرۆییمــان هەیە کــە بە هۆی 
دابەشــکردنەوەی داهــات و کۆتاییهێنان بە 
جیــاکاری لە نێــوان چینی دەســەاڵتدار و 
بەســەرەوە دەکرێت،  ئەوانەی دەســەاڵتیان 

دەلوێ. 
بەو ئاکامە گەیشــتووین کــە ئێمە تەنیا 
لە ڕێگەی واڵمێکــی پێکەوەییی ڕێکخراوەوە 
دژی وەهــا سیســتەمێک خەبــات بکەین. 
هەر بۆیــە، خۆشــکایەتی مانای تێکۆشــان 
بۆ دەســەاڵتێکی ڕاســتەقینە بەســەر ژیانی 
خۆمانەوە و ژیانی خوشــکەکانمانەوەی هەیە. 
پەیوەندیی تاکەکەســیی خۆمــان و خەباتی 
سیاسیمان پێکەوە ئاوێتە دەکەین و هەستی 
فێمێنیزمی ئێمە بەرهەم دەهێنن. لە ڕێگەی 
چەمکی خۆشکایەتییەوە، ژنان هەوڵیان داوە 
بەرانبــەر بە پێویســتییەکانی هەموو ژنان و 
نەک ژمارەیەکی کەم خۆیان بە بەرپرســیار 
بزانن و هەروەها پشتیوانی لە ژنانی تر بکەن، 
ڕەخنەیان لــێ بگرن و هانیــان بدەن نەک 

ئەوەی ڕکەبەرایەتییان لەگەڵ بکەن.

سۆسیالیستی فێمێنیزمی ـ ڕوانینمان
دڵچەســپەولەنێوسیستەمیهەبوودا

ئەگەرینییە
ئەمــە دواتر دێت ئەو شــتانەن کــە ئێمە لە 
سیســتەمی نوێدا وێنایــان دەکەین، وەکوو 

بەشێک لە ژیانی ڕۆژانە بۆ هەموو خەڵک: 
 خزمەتگوزاریــی دەرمانی بــە خۆڕایی، بە 
شێوەی مرۆیی و شایستە بە پێداگری لەسەر 
دەرمانی پێشــگیرانە، لە ژێــر خزمەتگوزاریی 

دامەزراوە جەماوەرییەکاندا. 
 کونتڕۆڵی خەڵک لەسەر جەستەی خۆیانەوە 
ـ بۆ نموونە، دەستپێڕاگەیشــتن بە کونتڕۆڵی 

منداڵبوون بە شــێوەی ســاڵمەت و خۆڕایی، 
لەباربردنی منداڵ، دەستڕاگەیشتن بە مادەی 
دژەهەوکردن، ئازادبوون لە خۆســەپاندن یان 

شەرمە کۆمەاڵیەتییەکان
 ئیمکانی ژیان لە خانووی ســەرنجڕاکێش 
و ئاســوودە کە بە ژیانــی تایبەتی و هاوبەش 

دیزاین کرابێت
 خۆراکی جۆراوجۆر، موغەززی و زۆر. 

 رێزگرتنــی کۆمەاڵیەتی لەو کارەی خەڵک 
دەیکــەن، تێگەیشــتن لەوەی کــە هەموو 
پیشــەکان دەکرێت لە باری کۆمەاڵیەتییەوە 

پێویست و گرینگ بن. 
 شــوورا دێموکڕاتیکەکان کــە بە هۆیانەوە 
هەمــوو خەڵک ئەو بڕیارانــە کونتڕۆڵ بکەن 
کــە بــە شــێوەی ڕاســتەوخۆ، کاریگەری 
لەســەر ژیانیــان، کارەکەیــان، ماڵەکەیان و 

کۆمەڵگاکەیان، دادەنێن.
 ســەرچاوە زانســتییەکان بە ئاراســتەی 
باشــتربوونی ژیانی هەمووان بــەکار بهێنرێن 
نەک بە ئاراســتەی داگیــرکاری و داڕمان لە 
ڕێگەی توندوتیژییی سەربازی و پۆلیسییەوە.

 بەرهەمــی جۆراوجۆر بــە کوالێتیی بااڵ بە 
مەبەســتی واڵمدانەوە بە پێویستییەکانمان و 
کۆتاییهێنان بــە کاری ماڵ وەکوو کرێکاریی 

تایبەتی و بێمووچە.
 ســەرلەنوێ پێناســەکردنەوەی پیشەکان 
لەگــەڵ بارهێنانــی بەجێ بــۆ ئامادەکردنی 
خەڵک بۆ ئەو پیشانەی حەزیان لێیە، هەروەها 
گۆڕینەوەی پیشەکان بەمەبەستی واڵمدانەوە 
بە پێویستییەکانی چەرخی ژیانی چ ئەوانەی 
کاریــان تێدا دەکــەن و چ ئەوانەی وەرگری 

خزمەتگوزارییەکانن.
 ئازادییــە سیاســی و مەدەنییــەکان کــە 
هاندەری بەشــداریی هەموو خەڵک لە ژیانی 

سیاسیی واڵتەکەدا بن.
 چەککردنــی پۆلیس و وەدەســتەوەگرتنی 

کونتڕۆڵی پۆلیس لە الیەن کۆمەڵگاوە.
لەهەمبەر  بەرپرســیارەتیی کۆمەاڵیەتــی   
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گەورەکردنی منداڵ و هەبوونی خزمەتگوزاریی 
ڕاگرتنی بیســت و چوار کاتژمێریی خۆڕاییی 
منــداڵ بــە شــێوەیەک کــە مشــتەریی 
کونتڕۆڵکــەری هەبێــت و لەســەر بنەمای 
واڵمدانەوە بە پێویســتییەکانی ئەوانە بێت کە 

بەکاری دەهێنن و کاری تێدا دەکەن.
 پەروەردەکردنــی خۆڕایــی و گشــتی و 
خاوەن کوالێتی کە لەگــەڵ کار و چاالکییە 
کۆمەاڵیەتییەکانــی خەڵک لە هەر تەمەنێکدا 

بگونجێت.
پەیوەندییــە  پێناســەکردنی  ئازادیــی   

کۆمەاڵیەتی و ڕەگەزییەکان.
 کولتوورێکی گشــتی کە ڕێزگرتن لە خود 
و ڕێزگرتن لە کەســانی دیکە بەهێز دەکات 

نەک الواز.
 پشــتیوانی لە گەشــەی نێوخۆییی واڵتان 
لەسەرانســەری جیهان و هەوڵدان بۆ ئەوەی 
بڕیاری چارەنووسی خۆیان بە دەست خۆیانەوە 

بێت. 
ئێمە ئەم ڕوانگەیەمان بەمەبەســتی ئەوە 
خستە ڕوو کە زیاتر ڕوون بێت کۆمەڵگایەکی 
فێمێنیســتی سۆسیالیستی چییە یان هەوڵ 
بــۆ چی دەدرێت. ئەم ڕوانگەیــە بۆ کۆمەڵگا، 
دژایەتیی ڕاســتەوخۆی لەگەڵ ئەوەی ئێستا 
هەیە کە لەسەر بنەمای زاڵبوونی ژمارەیەکی 
کــەم بەســەر زۆرێک لە خەڵــک لە ڕێگەی 
جنــس، نەژاد یان چیندا ڕۆ نراوە. لە کاتێکدا 
ئەمەی هەنووکە زاڵە، ڕەنگە پاشەکشەگەلێک 
بکات، بــەاڵم ناتوانێ بە هیچ جۆرێک لەگەڵ 
ئەم کۆمەڵگا خەڵکســەروەرەی کە لە سەرەوە 

وێنامان کرد، بگونجێت. 

دژبەرییەکانـجێگرەوەیەکپێویستە
فێمێنیزمی سۆسیالیستی نەتەنیا چێژبەخشە، 
بەڵکــوو پێویستیشــە چونکــە سیســتەمی 
کاپیتالیســتی ئێستا سەقامگیر نییە و ناتوانێ 
لە شــکڵی هەنووکەیدا بمێنێتەوە. سەرەڕای 
ئەمــەش، ئەمە بەو مانایە نییــە کە کۆمەڵگا 

دواجار هەر دەبێتە سۆسیالیســتی. فۆڕمێکی 
فاشیســتی یان بەربەرییش دەتوانێ جێگرەوە 
بێت. ئەو سیستەمەی کە دەبێتە جێگرەوەی 
کاپیتالیســم، بــە هۆی مەیل و دەســەاڵتی 
ئــەو گرووپانەی خەباتی بــۆ دەکەن، دیاری 
دەکرێت. هەر بۆیە، ئێمە پێویستە لە خەباتدا 
بین بەمەبەســتی وەدیهاتنی ئــەو ڕوانگەی 

فێمێنیزمی سۆسیالیستییە.
دژبەرییــەکان ئــەو دیاردانــەن کــە بۆ 
ڕاگرتنی سیستەمەکە پێویستن. بەاڵم هەر بە 
لۆژیکی نێوخۆییی خۆیەوە هێزگەلێک بەرهەم 
دێنن کە داڕمێنەری خودی سیســتەمەکەیە. 
تێگەیشــتن لێیان یارمەتیمان دەکات کە لە 
پشــێویی دەوربەرمان تێبگەین بەو مەرجەی 
دۆخێکی سەقامگیر هەبێت کە بە هۆیەوە لەو 
پڕۆسە بە شێوەی مێژوویی لە حاڵی گۆڕانانەی 
تێیاندایــن، تێبگەیــن. وەها تێگەیشــتنێک 
یارمەتیشــمان دەکات کە خاڵــە الوازەکانی 
پرۆســەکە، خاڵە جێــی داکۆکیکردنەکان و 
ئەوانەی بــۆ هێرشکردنەســەر دەبن، دیاری 
بکەین. نموونەکانی ئــەم جۆرە دژبەرییانە بە 
دەرەجــەی جۆراوجۆر لــە دەورووبەرماندان. 
سێکســیزم و کاپیتالیــزم یەکتــر بەهێزتر 
دەکەن، بە یەکتر شکڵ دەبەخشن و شکڵیان 

بە ئێمە بەخشیوە. 

دژبەرییەکانینێودەسەاڵتمان
دژبەرییەکانی  شــیکارییەکی  جــۆرە  هــەر 
لەســەر  کاریگەرییەکەیــان  و  دەســەاڵت 
دامەزراوەکانــی کۆمەڵگا، پێویســتە ڕەچاوی 
دۆخــی مێژوویــی ســەرکوتکردنمان بکات. 
سەرکوتکردنی ئێســتای ئێمە لەگەڵ ئەوەی 
خوشــکانمان لە سەرەتای ســەدەدا تووشی 
بوون جیاوازە، ئەو خوشکانەمان کە هیچ جۆرە 
مافێکی یاساییان نەبوو، لە ماڵەوە بەسترابوونەوە 
و هەر لە سەرەتای بااڵکردنیانەوە تا مردنیان 
خەریکی منداڵبــوون بوون. هەر بۆیە، ئەوەی 
لە ســەردەمێکدا ئازادی دەهێنێت، ڕەنگە لە 



ســەردەمێکی تردا ببێتە هۆکاری سەرکوت. 
بۆ نموونــە، خودی جنســییەتی ژنان لەبەر 
هەڵســوکەوتی کۆمەاڵیەتی حاشای لێ کرا، 
کونترۆڵی منداڵبوون وەکوو پێویســت نەبوو، 
ســەرپەنای بنەماڵە نەبوو، ڕۆڵی تاکەکەسیی 
ژنان لە ئابووریدا حاشــای لێ کرا و هەروەها 
نەبوونی زانیاری لە بارەی جەستەی خۆیانەوە. 
پەرەسەندنی تەکنۆلۆژیای پێشکەوتووتر )حەب 
و مەکینــەکان( و پەروەردە بە شــێوەیەکی 
ئۆبژەکتیڤانــە ئازادیــی پتر بۆ خوشــکانمان 
دابین کرد. هەر لەو کاتەدا، ئەم پێشکەوتنانە 
ئەگەری فۆڕمی نوێی ســەرکوتکردنی ژنانی 
هێنایەئاراوە و پەرەی بە بەکەرەســتەبینینی 

ژنان و توندوتیژیی دژی ژنان دا.
لە بیاڤی ژنان و کاردا، ئەو یاسایانەی کە 
ژنانی دەپاراست ،قازانجی زۆری بۆ سووککردنی 
قورســاییی سەرشــانیان هەبوو. ســەرەڕای 
ئەمەش، هەنووکە لە ژێر ناوی ســووککردنی 
یاســاگەلێک  وەهــا  سەرشــانمان،  بــاری 
بەمەبەســتی درێخیکردنی دەرەتانی یەکسان 
بۆ ژنــان بەکار دەهێنرێــن. هەڵبەت، ژنان و 
هەمــوو خەڵک مافی بارودۆخی ســاڵمەت و 
باشیی پیشەیان هەیە، بەاڵم ئەمانە پێویستە 

بۆ هەموو کرێکارەکان وەک یەک بن.
تێگەیشتن لە مێژووی لە حاڵی گۆڕانمان 
لەقاڵبگرتنی  لــە  یارمەتیمان دەکات خۆمان 
دژبەرییەکەمــان یــان لەقاڵبگرتنــی ئەوەی 
ڕزگاریمان مانای چیــە، البدەین. پەرەپێدان 
بە ســتراتێژییەک دەبێتە هۆی ڕوونبوونەوەی 
ئــەوەی کــە پێشــکەوتنە تەکنۆلۆژیکەکان، 
گۆڕانکارییــە یاســایییەکان و پەرەســەندنە 
پەروەدەیییــەکان خۆیان لــە خۆیاندا خراپ 
یان بــاش نین. کاتێک ئەو دۆخەی کە تێیدا 
گۆڕانکارییەکی تایبەتی ڕوو دەدا، دەناســین، 
ئەو کات دەتوانین دادوەریی خۆمان لەســەر 
ئامانجەکانمان  بــۆ  ئــەو گۆڕانکارییە  بەهای 

بکەین. 
ئێمــە لــە مێــژوو فێــر دەبیــن کە لە 

ڕاســتیدا ئەوەی بۆ سیستەمەکەی بە گشتی 
پێشــکەوتنخوازانەیە تۆوی داڕمانیشیەتی. بۆ 
نموونــە، زیاتربوونی کار بۆ ژنــان و هاندانی 
ژنانی بەتوانــا بۆ چوونە نێو هێــزی کارەوە، 
یارمەتیی خاوەن کارەکان دەدات و کاپیتالیزم 
بەهێــز دەکات، بــەاڵم هەر لــەو کاتەدا ئەو 
دەرەتانە بە ژنان دەبەخشــێت کە بە شێوەی 
فیزیکی پێکەوە کۆببنــەوە و وەکوو هێزێکی 
جەمــاوەری بۆ گــۆڕان یەک بگــرن. ژنانی 
دیکەش بە بینینی ئەمــە چاوەڕوانییەکان و 
داواکارییەکانیان لە سیستەمەکە بۆ هەبوونی 
دەرەتان چوونە ســەر بە پەیژەی سەرکەوتندا 
زیــاد دەکات، بە جۆرێک کە سیســتەمەکە 

ناتوانێ ئەمە بۆ هەموو ژنان دابین بکات. 
بــە زانینی ئــەوەی کە ئــەم دژبەرییانە 
ڕاســتییەکن کە تێیدا دەژین، پێویستە دژی 
ئەو شــتەی کە بە تاپــۆی کونتڕۆڵە، لە خاڵە 
الوازەکانییــەوە بوەســتینەوە و خۆمانی پێ 
بەهێز بکەین. ئەگەر شــیکارییەکەمان ڕاست 
بێت، ئەوا ژنان و خەڵکانی بێدەسەاڵتی دیکە، 
لەســەر بنەمای ئەم دژبەرییانــە، بنچینەی 
بەرچاو بــۆ یەکیەتی لە پێنــاو خەباتیان بۆ 
بەرژەوەندییەکانــی خۆیــان دەدۆزنــەوە. لە 
ئێســتادا، ئێمــە دژبەریی تونــد و ئەگەری 
خەبــات بــۆ گۆڕانکاریی پێکهاتەیی لەســەر 
پرسگەلێکی وەک منداڵپارێزی )بۆ پاراستنی 
بەجێ و کونتڕۆلی کۆمەڵگایی(، بەشــداریدان 
لە سیستەمی سیاسی، پیشەکان، دۆخی کار 

بۆ کونتڕۆڵی کرێکاران و هتد دەبینین.

دژبەرییەچەندئاستییەکان
زۆر شــیکاری، دامــەزراوەی جۆراوجۆریــان 
)بــۆ نموونــە، بنەماڵــە یــان پەیوەندییــە 
جینسییەکان( وەکوو دژبەری هەرە سەرەکیی 
سێکسیزم پێناســە کردووە. هەر لەو کاتەدا، 
ئــەم دژبەرییانــە ڕەنگدانــەوەی پەیوەندییە 
کۆمەاڵیەتییەکانی کۆمەڵگایەکی سێکسیستە، 
یان ئەو دامەزراوانەی کە تێیاندا سێکسیزم ڕوو 
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بنەڕەتییانە«  دەدات. سڕینەوەی ئەم »هۆکارە 
نە سێکســیزم دەســڕێتەوە نە بە شــێوەی 
بێئەمالوئەوال جێگرەوەی پشــتیوانیکەرانە بۆ 
ژنان بەدی دەهێنێت. وەک چۆن کارگە ڕەنگە 
شوێنی چەوسانەوەی کاپیتالیستی بێت، ئەوە 
بنەمــای چەوســانەوەکە نییــە. خاوەنداریی 
تایبەتی و ســوود، بنەماکەن کە دەبنە هۆی 
پەیوەندییە چینایەتییەکان. هەر بەو شێوەیە، 
بنەماڵە شــوێنێکی هەرەسەرەکیی سەرکوتی 
جینســییە بەاڵم بنەمای چەوسانەوەکە نییە. 
کونتڕۆڵی پیاوان بەســەر ژنانەوە و دابەزینی 
ژنان بۆ ڕۆڵی دوویەمینانە، بنەمای سێکسیزمە 

کە دەبێتە هۆی کۆمەڵگایەکی جنسگەرا. 
ئێمــە ئەو هــاوارە بەردەوامــەی کە داوا 
دەکات پێــش لەوەی خۆمــان ڕێک بخەین 
پێویســتە تیۆرییەکــی تــەواوی سروشــتی 
سەرکوتکردنمان، یان دژبەرییە سەرەکییەکانی 
تەنیا  )دەڵێی  بدۆزینــەوە  ســەرکوتکردنمان 
یــەک دژبــەری لەئارادایە(، بــە یارمەتیدەر 
نازانین. هێندێک شیکاری ، بە هۆی نەبوونی 
وێنەیەکی تەواو لە مەسەلە، لە ڕاستیدا تەنیا 

بەرەو پاسیڤبوونی زیاترڕاکێشمان دەکەن.
هەر دامەزراوەیەک سەرکوتکەری ژنانە تا 
کاتێک کۆمەڵگا لەسەر بنەمای سەرکوتکردنی 
ژنان بێت. خەباتمان بە دژی سێکسیزم بە دژی 
ئەو دامەزراوانە، پەیوەندییە کۆمەاڵیەتییانە و 
بۆچوونانەیە کە ژنان دابەش دەکەن و ئەوان لە 
بێدەسەاڵتی و بندەستیی پیاواندا دەهێڵنەوە. 
لە هێندێک قۆناخدا، دەکرێ سەرکوتکردنمان 
زیاتــر بێت لە قۆناخێکی تر، ڕاســتییەک کە 

دەبێ ڕێنیشاندەری خەباتەکەمان بێت.
کۆمەاڵیەتییەکانــی  پەیوەندییــە 
کۆمەڵــگا ـ دامەزراوەکانــی، کولتوورەکەی و 
ئایدیۆلۆژییەکەی ـ لە دڵی ئەم سیســتەمەدا 
پەرەدەستێنن. بەاڵم ئەم بۆچوونانە بۆ خۆیان 
ســەربەخۆن و ئیدی بەســتراوە بــە بنەمای 
ئابووری نین و ئیدی بــۆ بنەمای ئابوورییش 
پێویســت نین. لە ڕاســتیدا، ئــەوان دەکرێ 

بە دژی بنەماکە پەرەبســتێنن. هەر بۆیە، بۆ 
نموونە، نەژادپەرســتی یان سێکسیزم، زیاتر 
خزمــەت بە کارکــردی ئابــووری دەکەن تا 
ئەوەی بەرتەســکی بکەنەوە. کەوابوو، ئەوەی 
گرینگە تەنیا هەمدیســان دابەشکردنی کااڵ 
نییــە، بەڵکــوو گۆڕانێکە لە دەســەاڵتداری، 
کونتــڕۆڵ و بۆچوونەکاندا. بە ڕوونی دیارە کە 
هەمــوو ماکەکانی کۆمەڵگایەکــی چینایەتی 
کۆمەاڵیەتییەکان  پەیوەندییــە  ڕەنگدانەوەی 
نین، ســەرەڕای ئەمەش، لە دوایین ســاتدا 
)لــەو خاڵەیدا کــە دژبەرییــەکان ڕەهەندی 
دەگــرن(،  خۆیانــەوە  بــە  شۆڕشــگێڕانە 
پەیوەندییە ئابوورییەکان دەبنە پەیوەندیدەری 

چارەنووسساز.
دژبەرییەکانی نێو هەر ئاستێکی کۆمەڵگا، 
کاریگەری لەســەر یەکتــر دادەنێن و لە نێو 
هــەر ئاســتێکدا )ئابــووری، کۆمەاڵیەتی و 
ئایدیۆلۆژیکی( ڕەنگدانەوەیان دەبێت و دیاری 
دەکرێن. هەر بۆیــە، ڕادەی خێراییی ئەوەی 
کە چۆن دژبەرییەکان پەرەدەســتێنن ئاڵۆزە، 
هێندێک جــار یەکتر بەهێزتــر و هێندێک 
جــار یەکتــر الوازتر دەکــەن. هــەر بۆیە، 
بەرنامەڕێژییەکی درێژخایەن و ستراتێژییەکی 
زۆر کاربۆکــراو بۆ واڵمدانــەوەی بەردەوام بە 
ئاڵۆزیی دژبەرییەکان لە کۆمەڵگای ئەمریکیدا 
پێویستن. بەاڵم ئێمە لە تیۆرییەکەماندا پێمان 
وایە دژبەرییەکان بوونیان هەیە و سیستەمێکی 
جێگرەوە 1( دڵخوازە بەاڵم ئێســتا لواو نییە، 
و 2( پێویســتە بۆ کۆتاییهێنانی ڕاســتەقینە 
بــە دوژمنکارییــەکان )لە نێــوان چینەکان، 

جنسەکان، نەژادەکان و نەتەوەکاندا(. 
ئێمە پێمــان وایە ئارگۆمێنت هێنانەوە بۆ 
ئەوەی لــە نێوان کاپیتالیزم و سێکســیزمدا 
ئێمــە  بێکەڵکــە.  بنەماییتــرن،  کامیــان 
هەردووکیانیــن.  دەســتی  ســەرکوتکراوی 
لەوێــڕا کە ئەوان سیســتەمگەلێکن کە دژی 
بەرژەوەندییەکانمــان یەکگرتــوون، کەواتــە 
خەباتمان دژی هەر دووکیانە. ئەم تێگەیشتنە 



زیاتر لــە ئەنجومەنەکانی هەڵبژاردنی ژنان لە 
دامەزراوەیەکــی بزووتنەوەکــەدا دەخوازێت. 
ئەوەی ئێمەی فێمێنیســتی سۆسیالیســتی 
پیێوســتمان پێیەتــی، دامەزراوەگەلێکە کە 
دەتوانن بۆ ڕوانگــەی تایبەتی و بەرژەوەندیی 
خــودی ئێمە بــەکار بێن، بــە جۆرێک کە 
گەرەنتیکەری خەباتی لێکگرێدراومان بە دژی 
سێکسیزم و کاپیتالیزم دەبن. ئەمە هێندێک 
جار بــە مانای دامــەزراوە ســەربەخۆکانە و 
هێندێک جار بە مانای چاالکییەکی هاوبەشە 

کە ددان بە بارودۆخە گشتییەکاندا دەنێت.
 

بەستێنیئەمریکییدژبەرییەکان
ئــەو فۆڕمــی ســەرکوتکارییەکەی کە ئێمە 
ڕووبەڕووییــن، کاریگەریی بارودۆخی تایبەتی 
ئەمریکای لەســەرە. ئێمە چینی کرێکارێکی 
زۆر نایەکدەستمان هەیە کە زیاتر لە واڵتانی 
تر بە هۆی پێشــینەی ئیتنیکــی، نەژاد یان 
پێگەی پیشــەیییەوە لە یەکتر جیاوازن. ئەمە 
هاوکات هەم زۆر هێزمان پێ دەبەخشــێت و 
هــەم زۆر ناکۆکیی نێوخۆییمــان بۆ بەرهەم 
دەهێنێــت. هەروەهــا، ئێمــە مێژوویەکــی 
کۆیلــەداری بــە حەشــیمەتێکی کەمینە و 
ڕەشپێستی سەرکوتکراومان هەیە. ئەمە ئێستا 
بە قەدەر سێکســیزم بۆ کۆمەڵگا بنەمایییە و 

پەیوەندیی پێیەوە هەیە.
هەروەها، دەســەاڵتی چینی دەســەاڵت 
بەدەســت بەربەرینە و لە نێو هەموو ڕەهەندە 
کۆمەاڵیەتییەکاندا بــاڵو دەبێتەوە. ئەمەش وا 
دەکات ڕووبــەڕووی دوژمنێکی دژوار بینەوە 
ســەر  تەرکیزکردنە  وەپەڕاوێزخســتنی،  کە 
ڕیشــەی و بە بەرپرسیارزانینی دژوار بێت، لە 
کاتێکدا هــاوکات بیرۆکەکانی ڕۆ دەچنە نێو 
زەینەکانەوە. خەباتمان لە ئاســتی نەتەوەییدا 
ڕەچاو  ستراتێژیک  پەیوەندیگەلێکی  پێویستە 
بکات کــە خەباتمان بەوانەی سەرانســەری 
جیهانــەوە گــرێ بــدات، چونکــە جڵەوی 
دەسەاڵت بەدەست دەسەاڵتی ئیمپریالیستیی 

جیهانییەوەیە. هەروەها، ئێمە لە کۆمەڵگایەکدا 
دەژین کە تا ڕادەیەک ئاســوودەییی ماددیی 
تێدایە. ئەمە بەو مانایەیە کە ئەوەی کە ئێمە 
پێویســتە بیخەینەڕوو، نابێ تەنیا چارەسەری 
ئابووری بێت. پرسی کوالیتیی ژیان، نەتەنیا بۆ 
هێنانەبەرباس دەبێت، بەڵکوو بیرۆکەی نەزمی 

کۆمەاڵیەتیی نوێیشە. 
ئێمــە هەروەهــا لەوەتــەی چــەپ لە 
پەنجاکانــدا داتەپــی، لە مێــژووی خەباتی 
چەپمــان دابڕاویــن. ئەمــەش بووەتە هۆی 
ئەوەی کە هێندێک جار هەســتی خەبات و 
گەشەی ســتراتێژیکی درێژماوەمان لەدەست 
بدەین. یەکێک لە بەرپرسیارەتییە زاڵەکانمان 
لەم قۆناخە مێژووییە تایبەتییەدا، پەرەپێدانی 
ســتراتێژییەکە کە هاوکات هەم دروســتیی 
کۆمەاڵیەتییەکانی  و  ئابــووری  پەیوەندییــە 
هەنووکــە بخاتــە ژێــر پرســیارەوە و هەم 
ئەگەرێکی  بکاتە  سۆسیالیســتی  فێمێنیزمی 
مانادار. ئەمــەش ڕوو نــادات مەگەر ئەوەی 
خەڵکی زیاتر ئەو ئەزموونە سیاسییە بەدەست 
بێنن کە بۆ پەرەپێدانی تێگەیشــتنێکی تەواو 
و ڕوون لە دروستیی ڕوانگەی ئێمە، پێویستە. 

رۆڵــیئایدیۆلــۆژیلــەپەرەپێدانی
ستراتێژی

بەشی پێشوو چوارچێوەی ئایدیۆلۆژییەکەمان 
واتــا فێمێنیزمــی سۆسیالیســتیی خســتە 
ڕوو. ئەمە ئەم ئایدیۆلۆژییەیە کە ئاراســتەی 
پەرەپێدانــی ســتراتێژی و تاکتیکەکانمــان 
دیاری دەکات، ئەولەوییەتەکانمان دەخاتە ڕوو 
و تەرکیزێکی گشــتی بۆ کارەکەمان دروست 
دەکات. تێگەیشــتنی ئایدیۆلۆژیکی سەرەکی 
ئەوەیــە کە هەموو کێشــەکان سیاســین و 
لەســەر بنەمــای هێز ڕۆ نــراون و هەر بۆیە 

کردەوەکانمان لێکەوتەی سیاسییان هەیە.
ئێمــە ئــەم ئایدیۆلۆژییە، هــەم بە هۆی 
بەکردەوەییکــردن و هەم بە هۆی خوێندنەوە 
و باســکردنەوە پەرەپێدەدەیــنـ  تیۆرییەکی 
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گونجاو بۆ جیهانی ڕاســتەقینە. ئایدیۆلۆژی، 
تا ڕادەیــەک، ڕۆڵی خودئاگایــی دەگێڕێت، 
وێنەیەکی ڕوونی ڕاســتییەکانە کە تواناییمان 
بۆ پەیوەندیی گشتی و ئارگۆمێنت هێنانەوە بۆ 
هەڵوێستمان بەهێز دەکات. ئایدیۆلۆژییەکی کە 
بە ڕوونی دەربڕابێت، یارمەتیدەری دابینکردنی 
لێکگرێدەر بۆ ژنان دەبێت، ئەمەش لە بینینی 
ئەوەی کە چۆن خەباتێک پەیوەندیی بەوانی 
ترەوە هەیە. کەســانێک کە ئاگاداری زۆرێک 
لە دژبەرییــە کۆمەاڵیەتییەکانن، ڕەنگە جۆرە 
بازدانێکــی فیکرییان هەبێت ـ تێگەیشــتن 
لــە بەشــەکان وەکوو گشــتیەتێک بە هۆی 

ئایدیۆلۆژیی فێمێنیزمی سۆسیالیستی.
زۆربەی خەڵک بە ئایدیۆلۆژییەک ڕێنمایی 
دەکرێــن. پەیوەندیی تایبەتــی خودی ئێمە 
لەگــەڵ ئایدیۆلــۆژی، دوو کارکردی تایبەتی 
هەیە. یەکــەم، دابینکەری بیرۆکەگەلێکە کە 
ڕێنماییمان دەکات و چوارچێوە و هۆکارەکانی 
پشــت کردارەکانمان دیاری دەکات. دووهەم، 
ڕوانگەمــان بۆ جیهان بە شــێوەیەکی ڕوون 
سیســتەمێکی  بەمــەش  دەکات،  دیــاری 
شــیکاری دابین دەبێت کە بــە هۆیەوە ژنان 
دەتوانن لە فێمێنیزمی سۆسیالیســتی وەکوو 

جیهانبینییەک تێبگەن. 
لێــرەدا بنەمــا ئایدیۆلۆژیکییــەکان بــۆ 
ســتراتێژییەکی فێمێنیســتی سۆسیالیستی، 
قامکیان وەســەر نراوە و لــە وتارەکەدا دەبێ 
ڕوون بن. بەاڵم ئەم نووســینە لە پێشــدا بۆ 
پێشــنیارکردنی ســتراتێژییەک داڕێــژراوە. 
ئەمە هەم لە ئایدیۆلۆژییەکەمانەوە ســەرچاوە 
دەگرێت و هەم دەبێ لــە داهاتوودا تەنانەت 
باشــتریش لە دیاریکردنی ئایدیۆلۆژییەکەمان 
یارمەتیدەرمان بێت، بەاڵم ئەوە ئیشێکی ترە 
و دیــاری دەکات کە لە ئێســتادا دەبێ چی 

بکەین. 
ئەمــە یەکێک لــەو هۆکارانەیە کە ئێمە 
لــە پێناســەی ســتراتێژییەکدا هەســت بە 
متمانەبەخۆبوون دەکەین کاتێک بەرنامەیەکی 

کاری تەواومان بۆ چۆنییەتیی ڕوودانی شۆڕش 
نییــە. کاتێک یەکێکیان بە تــەواوی پەرەی 
نەســەندووە، ئەگەری ئەوی تریــان لەئارادا 

دەبێت. 
هــەر لــەو کاتــەدا، ئەمــە هەوڵێک بۆ 
ستراتێژییەکی گشتی نییە. ستراتێژیی گشتی 
یارمەتیمان دەکات تا ڕێگەی گرتنەدەســتی 
دەســەاڵتی حکوومــەت و خۆجیاکردنەوە لە 
ڕابــردوو ببینین، دامــەزراوەی نوێ و نەزمی 
نوێی کۆمەاڵیەتی لەســەر بنەمای یەکسانیی 
و  ســەروەت  دابەشــکردنەوەی  و  خەڵــک 
سەرچاوەکان پەرەپێبدەین. ئێمە تەنیا کاتێک 
دەتوانین تێبگەین کــە ئەمە دەقیقەن چۆن 
ڕوو دەدات کــە لە ڕۆنانــی بزووتنەوەکەماندا 
ئەزموونمان بەدەســت هێنابێت. ڕۆیشــتنی 
بەردەوام لە کاری سیاســی بــۆ پەرەپێدانی 
زیاتــری تیۆریکــی و گەڕانــەوە بــۆ کاری 
سیاسی، پێویســتە. شۆڕش چەندین قۆناخی 
هەیە و گرینگە تێگەیشــتنێکمان لەو قۆناخە 

مێژوویییەی کە تێیداین هەبێت.
هــەر بۆیــە، بــە لەبەرچاوگرتنــی ئەم 
ئایدیۆلۆژییــەی لێــرە خرایــەڕوو، ئەمە ئەم 
ئەولەوییەتانەمــان بــۆ ئەم خاڵە لــە مێژوو 

پەرەپێداوە:
1 پێویســتە لە زۆربەی ژنان نزیک ببینەوە. 
پێویستە بە ئاراستەی ڕۆنانی بزووتنەوەیەکی 
زۆرینــە کار بکەین. شــیکارییەکەمان پێمان 
دەڵێ ئەمە لواوە ئەگەر بە ڕێگەی دروســتدا 

بڕۆین. 
2 پێویستە بەمەبەستی نیشاندانی گرینگی و 
ئەگەری ڕێکخســتن، ئامانجی مام ناونجیمان 
هەبێت کە هەم وەدی بهێنرێن و هەم دڵخواز 

بن. 
3 پێویســتە پەرە بە کــردەوەی جەماوەری 

بدرێت. 
ئێســتا، پێویســتی ژینەکی، الوازکردنی 
دەســەاڵتی چینی دەسەاڵتدار، دانی هەستی 
دەســەاڵت بە ژنان و باشــترکردنی ژیانمانە 



بە شێوەیەک کە نیشــانی بدات ئێمە وەکوو 
هێزێک کــە پێکەوە خەبات دەکەین، پێکەوە 
گرێ دراوین. ئەم پرسانە بنەمای ستراتێژیی 
فێمێنیزمی سۆسیالیســتین کە لە بەشەکانی 

تردا چوارچێوەکەیمان خستەڕوو.
 

2ـدەسەاڵتوخوشکایەتی
سۆسیالیســتەکان،  فێمێنیســتە  وەکــوو 
ئێمە شــیکارییەکمان هەیە بــۆ ئەوەی کێ 
دەســەاڵتی هەیە و کێ نییەتی، بنەمای ئەو 
دەســەاڵتە و هێزی هێزەکیمان وەکوو ژنان 
بۆ بەدەســتەوەگرتنی دەسەاڵت. خوشکایەتی 
لە ژیانی تاکەکەسیماندا، لە پەیوەندییەکانمان 
لەگەڵ ژنانــی دیکە، لــە دابینکردنی وزەی 
تاکەکەســی و ڕاگرتنــی گەرمــی و ئەڤیندا 
بەهێزە. بەاڵم خوشــکایەتی شۆڕشــگێڕانەیە 
چونکــە دەتوانێ بنەمایــەک دابین بکات کە 
بە هۆیــەوە دەتوانین یەک بگریــن لە پێناو 

گرتنەدەستی دەسەاڵت. 
دەســەاڵت  ســەر  تەرکیزکردنــە 
تەرکیزکردنێکی دامەزراوەیییە، تەرکیزکردنێکە 
کە پێکهاتــەی دامــەزراوە هەنووکەیییەکان 
تاقی دەکاتەوە و دیاری دەکات کێ بەتایبەتی 
دەســەاڵتی هەیە و چۆن ئەو دەســەاڵتە بۆ 
ســەرکوتکردنی ژنان بەکار دەهێنرێت. ئەمە 
تێگەیشــتن لە کارلێککردنی نێوان بەشــی 
ئابــووری و ئەو دامــەزراوە کۆمەاڵیەتییانەی 
کــە کونترۆڵی چینــی دســەاڵتدار بەهێزتر 
دەکەن، لەخــۆ دەگرێت. بنەماڵە، کەنیســە، 
قوتابخانەکان و ئەولەوییەتە دەوڵەتییەکان کە 
سەرکوتمان دەکەن ڕەنگدانەوە و بەهێزکەری 
ئــەم کونتڕۆڵەن. ئەمە لــە ئایدیۆلۆژیی زاڵدا 
ڕەنگ دەداتــەوە و لە هۆی ئەو ئایدۆلۆژییەوە 
بەهێزتر دەبێت، واتــە زاڵبوونێکی کولتووری 

کە کونتڕۆڵی ژیانی تایبەتی ڕۆژانە دەکات. 
لە ئەمریکادا، کولتوورەکەمان بە جۆرێک 
ڕەنگــدەرەوەی بیروبۆچوونــی ئەوانەیــە کە 
دەســەاڵتدارن کە زۆر جــار دژوارە بگوترێ 

ئۆپۆزیســیۆنەکە وا دیارە  دوژمنەکە کێیــە. 
دەوریان گیراوە و لە هەموو شوێنێکیش هەن، 
بە جۆرێک کە دژوارە قامک لەســەر ڕیشە و 
بنەمایان دابنرێت. چینی دەسەاڵتدار، ئەوەندە 
بەهێز کراوە کــە زۆر جار وا دەردەکەوێ کە 
کونتڕۆڵی تاپۆ کردبێت. ســەرەڕای ئەمەش، 
وەکوو فێمێنیســت و وەکوو سۆسیالیســت، 
ئێمە دەتوانین پێکهاتە بنەماییەکانی کۆمەڵگا 
و ئــەوەی چــۆن ئەمانە بۆ ســەرکوتکردنی 
ژنان بەکار دەهێنرێن، شــیکاری بکەین. ئەم 
تەرکیزکردنە ســەر دەسەاڵتە چوارچێوەیەک 
بۆ شــیکاریی ئەوەی چــۆن پەیوەندییەکانی 

دەسەاڵت دەکرێ بگۆڕدرێن، دەخاتە ڕوو.
لەم بەشــەدا، ئێمە بە تەرکیزکردنە سەر 
ئــەو پەیوەندییەی لە نێــوان ڕیفۆرمەکان و 
دەسەاڵتدا دەیبینین، لەســەر ستراتێژییەک 
بۆ پەرەپێدانی دامەزراوە گشــتییەکانی ژنان 
تەرکیز دەکەین. ســێ پرسیار بۆ تێگەیشتن 
لەم پەیوەندییە زۆرگرینگــن: 1( ئایا ڕیفۆرم 
لە باری ماددییەوە ژیانی ژنان باشتر دەکات؟ 
2( ئایا ڕیفۆرم هەســتێکی دەسەاڵت بە ژنان 
دەبەخشــێت؟ 3( ئایــا ڕیفــۆرم پەیوەندیی 

هەنووکەیی دەسەاڵت دەگۆڕێت؟ 

بەرژەوەندییخودیژنان
ژنان ڕزگار دەبن؛ نەتەنیــا لەبەر هۆکارگەلی 
ئەبســتراک و هەســتێکی ئەوەی بــۆ ژنان 
»بەرهەست«ه یان لەبەر »شــەپۆلی داهاتوو«. 
ســەرنجی ژنــان ڕاکێشــراوە چونکــە ئێمە 
وێنەیەکی ڕاســتییەکانمان خســتووەتە ڕوو 
کــە ئەوانیــش دەیناســن و ڕوانگەیەکیــان 
هەیە کــە خوازیاری هاوبەشــکردنین. بەاڵم 
تەنیا قســەکردن لەســەر ئەم ڕاستییە بەس 
نییە. ئەگــەر بمانهەوێ ببینە بزووتنەوەیەکی 
هەموو ژنان، ئەوا پێویســتە بتوانین خزمەتی 
بەرژەوەندییەکانــی خۆمــان بکەین. ئێمە کە 
ناتوانیــن خۆمــان جێگرەوەیەکــی کامڵ بۆ 
ژنان بخەینەڕوو، دەبــێ بتوانین بە هۆی ئەو 
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خەباتەوە کە دەتوانین براوە بین، ئااڵهەڵگری 
بەڵێنیی ڕاســتبینانە بۆ هەبوونی بەشێک لەم 

جێگرەوانە بین.
ئێمــە پێداگــری لەســەر بەرژەوەندیی 
خــودی دەکەینەوە چونکە هەســت دەکەین 
لــەم دواییانەدا بزووتنەوەکــە زۆر مەودای لە 
بیرکردنەوە لەم بارەیەوە یان لە بارەی ئەوەی 
چــی ژنان بــەرەو کردەوە پــاڵ پێوەدەنێت، 
یان چــی ناچار بــە جوواڵندنمــان دەکات، 
گرتــووە. ئایدیالیزم لە ئێســتادا بە شــێوەی 
ئەبســتراک ڕێنوێنیمان دەکات. ئارگۆمێنتی 
بــۆ دەهێنینــەوە، ژیانی لەگــەڵ دەکەن و 
دەیبینین. بەاڵم ناتوانین هەمیشــە پشــتی 
پێ ببەســتین. ئێمە بەمەبەســتی دڵنیابوون 
لەوەی کە بەڕاســتی باس لە پێویستییەکانی 
ژنان دەکەین، پرسی بەرژەوەندییەکانی خود 

دەورووژێنین.
ســەرەڕای ئەمــەش، لــە ڕەهەندێکــی 
بەرتەسکەوە پێداگری لەسەر بەرژەوەندیی خود 
ناکەینەوە. بەرژەوەندیی خود تەنیا کۆکراوەی 
هەموو پێویســتییە فیزیکــی و کۆنکرێتەکان 
نییە. ئێمە دەزانین کە ژنان تەنیا پێویستیان 
بــە نان نییە بەڵکوو بە شــێوەیەکی قووڵ بۆ 
خۆیان و بۆ کەسانی دیکە خوازیاری چێژبردن 
لــە کولتــوور و پەیوەندیگەلێکن کە دەربڕی 
ئــاوات و دەســتکەوتەکانیانە. بەرژەوەندیــی 
خودی بەرژەوەندیی خوشکان و چینەکەمانە. 
بە مانای هێنانە بوون و ناســینی خودئاگایی، 

کولتوور و کۆنتڕۆڵی کۆمەڵگاکەمانە. 
ئێمــە پێویســتە پــەرە بــە ڕێگەگەلی 
هەنووکــە  بەرژەوەندییــە  گواســتنەوەی 
هەســتپێکراوەکان بۆ ســەر ڕوانگەی خۆمان 
نیگەرانیی  ڕاســتەقینە  بدەین. خوشکایەتیی 
بە  تاکەکەســییەکان دەگۆڕێت  پێویســتییە 
نیگەرانیی گرووپیی کەســەکە و پێویستییە 
دامەزراوەیــی و چینایەتییەکــەی. ژنان، لە 
ڕێگــەی ســتراتێژی و خەبات بــۆ ئامانجە 
کورتخایەنەکانیــان، دەتوانن لە بەرژەوەندیی 

خود لە درێژخایەندا تێبگەن. لە بەرنامەکەدا، 
ئامانجە کۆمەاڵیەتییە ئەبســتراکەکان پێناسە 
کراون وفۆڕمی ڕوونیان پێ بەخشــراوە. ئێمە 
پێویستە بۆ کەمپەینی کرداریی ڕاستەوخۆمان 
پرســگەلێک هەڵبژێرین کە ژنان یەکگرتوو و 
براوە دەکات و بە هۆیەوە بۆچوونیان لە بارەی 

ئەوەی کە چی بە قازانجیانە دەگۆڕدرێت. 
بۆ نموونە، لە کاتێکدا داڕماندنی ڕاسیسزم 
یەکێک لە پرسە گرینگەکانمانە، ئێمە ناچین 
ژنانی سپیپێســت لە دەوری نەژادپەرســتی 
وەکوو پرســێک ڕێک بخەین. هەر بۆیە، ئەوە 
ئەوەنــدە ڕوون نییە کە کارێــک لە بارەیەوە 
بکەین و بۆ زۆربەی ژنانی سپیپێست پرسێکی 
دەرهەســت و ڕوون نییە. سەرەڕای ئەمەش، 
یەکخســتنی گرووپە ســپی و ڕەشەکان لە 
دەبێتە  هاوبەشــەکان،  نیگەرانییــە  دەورەی 
ڕێگەیەکــی دیــار بۆ ئــەوەی بە شــێوەی 
ئۆبژێکتیڤانە دژی نەژادپەرستی خەبات بکەین. 
هەروەها دەتوانین ئامرازگەلێک بۆ باسکردن و 
بەرچاوخســتنی ئەم بۆچوونە پەرە پێبدەین. 
بەاڵم کــردەوەی ڕاســتەوخۆ بــۆ ڕیفۆرمی 
ئایدیۆلۆژییەکەمــان  دەکات  وا  بەرهەســت 

ناوەڕۆکی ڕاستەقینەی هەبێت. 

براوەبوون
ئەگــەر بمانەوێ لەگەڵ زۆربەی ژنان قســە 
بکەیــن، دەبێ لە بــارەی براوەبوونەوە ڕژد و 
جیددی بین. ژنان بــۆ ماوەیەکی دوورودرێژ 
دۆڕاو بــوون. ژنــان تەنیا کاتێک لە پشــت 
بیرۆکەی ئازادییەوە ڕیز دەبەســتن کە بزانن 
ئــەوە یارمەتیــی ئــەوان و کەســانی دیکە 
دەکات براوە بن و شــتێک بەدەســت بیێنن 
کە بۆ خۆیان و خوشــکەکانیان و کەســانی 
دیکە دەیانهەوێت. ئەمــە ئێمە لە زۆرێک لە 
گرووپەکانــی دیکــە وەک »پی.ئێڵ« و »ئای.
ئێس« و ئەو فیرقە ویست خاوێنانەی کە زیاتر 
خۆیان بە دروســتبوون یان دروســتنەبوونی 
ڕێســا سیاســییەکانەوە ســەرقاڵ دەکەن تا 



بەکارهێنانی بیرۆکەیەکی ســادە و ڕاستەقینە 
وەکوو ئامرازی بردنەوەی شتەیەک کە خەڵکی 

تێدا بەشدارە، جیا دەکاتەوە.
ئێمــە لــە ئێســتادا خوازیــاری ژیانی 
باشــتر بۆ خۆمان و کەســانی دیکەین. ئێمە 
خوازیــاری ســەرکەوتن بــۆ کەســانێک بە 
نرخــی دۆڕانی کەســانی دیکە نیــن بەڵکوو 
دەمانهەوێ بۆ ســەرکەوتن خەبــات بکەین. 
بە هۆی لێپرســراویمان بەرانبەر خوشکانمان، 
بیرکردنەوەی خۆمان، هەســتمان بە الوازی 
و بێتواناییمــان بــۆ بەرەوپێشــچوونمان بە 
چالێش کێشــاوە، هەر بۆیــە ئێمە ڕەنگە ئەو 
خەریکە  بزووتنەوەکەمــان  دەســتکەوتانەی 
بەدەســتیان دەهێنێ یــەک بخەین و بەرەو 

دەستکەوتی زیاتر هەنگاو هەڵگرین.
ئێمە ئاگاداری ئەم ڕشــتەی ترســەمان 
لــە ســەرکەوتنین )زۆرجــار گەورەتــرە لە 
ترســمان لە شکست(. »ئەگەر براوە بیت، ئایا 
بەڕاســتی دەیدۆڕێنیت؟«، ژنان بۆ ماوەیەکی 
دوورودرێژ دۆڕاو بوون، ئێمە زۆرجار بەرانبەر 
بــە گۆڕانکاری لە ســەرکەوتنە ماددییەکاندا 
خۆڕاگری لە خۆمان نیشان دەدەین. گرینگە 
ئەوە لەبەرچاو بگرین کە چۆن سەرکەوتنەکان 
لە پێناو خۆ الدان لە هاریکاریکردن پێناســە 
بکــەن. ئەمــە دەگەڕێتــەوە بۆ ڕێوشــوێنە 
ئێمە  ستراتێژییەکەمان.  لە  بنچینەییەکانمان 
بۆ ڕیفۆرمگەلێک خەبــات دەکەین کە ژیانی 
ژنان باشــتر دەکات بــەاڵم ئەولەوییەت دەدا 
بە پەرەپێدانی خەباتکردنێک کە هەســتێکی 
خۆدەســەاڵتداریش بە ژنان دەبەخشــێت و 
دەسەاڵتی سەپێنەری ئەوانەش کە کونترۆڵیان 

بە دەستەوەیە، کەم دەکاتەوە.
لەو باوەڕەدا نین کە ڕیفۆرمێک کە لەسەر 
ڕیفۆرم ڕۆ بنرێت لە کۆتاییدا بە سۆســیالیزم 
یــان ڕزگاریی ژنــان کۆتاییی دێــت. ئێمە 
پێشبینیی بۆشایییەکی بەرین لە پەیوەندییە 
کۆمەاڵیەتییەکان یان زۆر لێکدابڕانی هاوشێوە 
پێش لە پەیوەندییە کامڵەکان لە دەســەاڵتدا 

دەکەین. بەاڵم لــەو باوەڕەداین کە داخوازیی 
هەڵکشاو بۆ قازانجە ڕاســتەقینەکان کە ئەم 
ســتراتێژییە هێناویەتییە ئاراوە، دژبەرییەکان 
دەگەیەنێتــە لووتکەی خۆیــان و بۆ خەبات 
بە ئاراســتەی هەڵدێرەکە ئامادەمان دەکات. 
سروشتی ئەم شۆڕشە و داهاتووەکەی بە هۆی 
ئەو خەباتەوە کە وەدیهێنەری دەبێت، باشــتر 

پێناسە دەکرێت.
تا کاتێک کــە ئێمە شــوێندانەر نەبین، 
براوە نەبین و هەســت بــە هێزمان نەکەین، 
هێندێک جار مەترســیی ڕقهەبوون بەرانبەر 
ئەو خوشکانەمان کە بۆ نموونە دەڵێن »بۆچی 
ئــەوان شــتەکە نابینن و پێمان پەیوەســت 
نابن؟«، لە ئارادا دەبێــت. ئەمە تا کاتێک کە 
ئێمە شوێندار نەبین، تا ڕادەیەک ڕوو دەدات. 
باری سەرەکیی هێنانەکایەی چاالکییەک کە 
ژنان تێیدا بەشــدار بن لەسەر شانی ئێمەیە. 
ئەگــەر ژنان پێمان پەیوەســت نەبن، یەکەم 
جــار دەبێت وا بیــر بکەینەوە کــە: ئەوەی 
ئەنجامی دەدەین وەکوو پێویست ڕوون نییە، 
بە ئەندازەی پێویســت پەیوەندیی بەو کێشە 
تایبەتییانــەوە نییە کە ژنــان ڕووبەڕوویانن. 
دیــارە هۆکار زۆرە بۆ ئــەوەی ڕەنگە ژنان لە 
پەیوەســت  پێمان  تایبەتیدا  قۆناخگەلێکــی 
نەبن، بــۆ نموونە، هەڕەشــەی مێردەکانیان، 
ترس لــە ناســێندرانی کۆمەاڵیەتی، نەبوونی 
منداڵبەخێوکــەر یــان ناکۆکیی ڕاســتەقینە 
لــە بۆچوونەکاندا. ئەرکی ئێمــە دۆزینەوەی 
ڕێگەگەلێــک بۆ پەرەپێــدان و بەهێزکردنی 
خۆمان وەکوو بزووتنەوەیەکە. بۆ ئەم مەبەستە 

ئەم ستراتێژییە پێشنیار دەکەین. 

دەسەاڵتوڕیفۆرم
ئامانجی ستراتێژیی فێمێنیزمی سۆسیالیستی، 
ڕێکخســتنەوەی پەیوەندییەکانی دسەاڵت لە 
ڕێگەی پرۆسەی ڕۆنانی بنەمایەکی دەسەاڵت 
بۆ ژنان بە هۆی بزووتنەوەیەکی یەکگرتوو لە 
دەوری خەبــات بۆ بەرژەوەندیمانە. ئامانجمان 
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ڕۆنانــی ئــەم بزووتنەوەیەیە. ئێمــە بە دژی 
هەڵوێســتی یۆتۆپیایین کە تێیدا ئارگۆمێنت 
بــە دژی هەر جۆرە گۆڕانێــک دەهێنرێتەوە 
تا ئەو کاتەی چارەســەرێکی تەواو دەلوێ. لە 
الیەکی دیکەوە، ئێمە لەگەڵ کارکردن لەسەر 
هیچ جــۆرە کردەوەیەکی ڕیفۆرمیســتی کە 
بۆ خۆی بێتە ئاراوە، نین. ســتراتێژییەکەمان 
ڕێگەمــان پــێ دەدات ئەولەوییەتەکانمان و 
کاتبەندییەکانمان بۆ چارەسەری پرسەکان لە 

بارودۆخی تایبەتیدا دیاری بکەین.
بڕیاردان لەســەر ئەوەی دەبێ خەبات بۆ 
چ ڕیفۆرمێک بکرێت و چۆن پێویستە لەسەر 

بنەمای ئەم ڕێوشوێنانە بێت: 
1 ئایا ڕیفۆرمەکــە لە باری ماددییەوە ژیانی 
ژنان باشــتر دەکات؟ ژیانــی ئێمەی ژنان لە 
زۆر بارەوە ســەرکوت کراوە، هەر بۆیە، ئێمە 
دەمانهــەوێ کار بۆ باشــترکردنی ژیانمان لە 
ئێستادا بکەین. بەدەر لەوەی ئەولەوییەتەکانمان 
چی بن، پێویســتە تەرکیز لەســەر گەیشتن 
بکەین.  هەنووکەییەکانمان  پێداویســتییە  بە 
کاتێــک نیشــانی بدەیــن کــە دەتوانین بە 
پێداویستییە هەنووکەییەکانمان بگەین، ژنان 
پێمان پەیوەست دەبن. کاتێک لەو باوەڕەداین 
کە کاپیتالیزمی سێکسیســت، ناتوانێ هەموو 
ئەو ڕیفۆرمانەی کــە دەمانهەوێ بێنێتە دی، 
ئەودەم ئەگەری ئەوە هەیە کە یاســای خۆی 
بە دژی خــۆی بەکار بێنێت. بەم جۆرەیە کە 
دەتوانیــن گۆڕانکاری لە ڕێگەی گوشــارەوە 
بسەپێنین. کەوابوو، ستراتێژییەکەمان لەوەی 
داخوازییە ئەوپەڕگەراییەکان )ماکسامالیستی( 
کە لە ئێســتادا لە زیادبوونــدان، تا ڕادەیەک 
جیــاوازە. لە ئەوپەڕگەراییــدا، داخوازییەکان 
شــتگەلێکن کە لە کاپیتالیتزمدا وەدی نایەن 
تەنیا لەبەر ئەوەی بســەلمێنرێت کاپیتالیزم 
خراپە. زۆر ڕیفۆرم هەیە کە بە ڕاستی بۆ ئێمە 
بەقازانجە و متمانەبەخۆبوونمان زیاتر دەکات. 
ســەرەڕای ئەمەش، ڕیفۆرم بۆ خــۆی تەنیا 
ئامانجمان نییە. ئێمە بە هۆی ئەوەی بەڕاستی 

و بە شێوەیەکی هەستپێکراو دەسەاڵتمان نییە 
تا کونترۆڵی ڕیفۆرم بکەین، سەرکوت کراوین.
2 ئایا خەبات بۆ ڕیفۆرم هەســتی دەسەاڵت 
بە ژنــان دەبەخشــێت؟ ئێمە پێویســتە لە 
دەوری ئاریشــەگەلێک خەبــات بکەیــن کە 
ســەرکەوتن، بە ڕوونی ســەرکەوتنی خۆمان 
بێت نەک ئــەوەی هەدیەیەک بێت لە الیەن 
ئەوانــەی لەدەســەاڵتدان. خەباتمان لە پێناو 
ڕیفۆرمدا دەبێ شــکڵ بــە بزووتنەوەکەمان 
ببەخشــێت. هێزی بزووتنەوەکەمان تەنیا بە 
هــۆی دامەزراوەکانەوە دەتوانــێ درێژخایەن 
بێت. بــە هۆی دامەزراوەکانەوە، ژنان دەتوانن 
بە شــێوەی پێکەوەیی هەستێکی دەسەاڵتی 
خۆیان هەبێت. گەر وا نەبێت، تەنانەت کاتێک 
براوە بین، پێی نازانین و ناتوانین بانگەشــەی 
بکەین. )کێ پاشەکشەی هێزە سەربازییەکان 
لە »ئیندۆچینا«ی ســەپاند، سەرۆککۆمار یان 
بزووتنەوەکە؟ کێ ڕیفۆرم لە یاسای لەباربردنی 
منداڵی لە نیۆیۆرک ســەپاند ـ یاسادانەرانی 
ئەیالەتەکە یــان بزووتنەوەی ژنان؟( بە هۆی 
دامەزراوەکانەوە، ســەرکەوتنێک دەبێتە هۆی 
سەرکەوتنێکی دیکە. تەمەنی دامەزراوەکان لە 
بەشداریی تاکەکەسەکان زیاترە و هێزەکەشی 

لە بەشە بەشدارەکان زیاترە.
3 ئایــا ڕیفــۆرم پەیوەندیــی هەنووکەییی 
دەســەاڵت دەگۆڕێــت؟ ژنان لــە کۆمەڵگای 
بەســەر  کەمیــان  کونتڕۆڵــی  ئەمریکیــدا 
ڕەهەندەکانی ژیانیانەوە هەیــە. ئێمە نەتەنیا 
باشتربوونی دەرهەست بەڵکوو مافی بڕیاردان 
لەسەر ئەو باشــتربوون و ئەولەوییەتانەشمان 
دەوێت. ئێمە دەمانهەوێ پێکهاتەی دەسەاڵت 
ســەرلەنوێ دابڕێژرێتــەوە، ســامان دابەش 
بکرێتــەوە و کۆتایی بە چەوســاندنەوە بێت. 
ئەوانــەی زیاتر لە هەمــووان کەوتوونەتە ژێر 
بڕیاردان  کاریگەریی دامەزراوەکانــەوە، مافی 
لەســەر ئەوەی ئەو دامەزراوانە چی بکەنیان 
)دامەزراوەگەلێــک وەک شــوورای  هەیــە. 
کرێکاران، بەکارهێنەرانی خزمەتگوزارییەکانی 



دامەزراوەیــەک، دایکوباوکان لە ســەنتەری 
منداڵ ڕاگرتن و هتد(.

زۆربەی ئەو پڕۆژانــەی بەهای زۆریان بۆ 
بزووتنەوەکەمان هەیە، لە ئێســتادا تەنیا کار 
لەسەر یەک یان دوو خاڵی ئەوەی لە سەرەوە 
ئاماژەی پێ دراوە، دەکەن. ســێیەمین خاڵ 
دژوارتریــن و کەمترپەرەپێدراوتریــن خاڵی 
بزووتنەوەکەمانە. شــەڕە تایبەتییەکان ڕەنگە 
براوە نەبن یان تەنانــەت هەوڵ بۆ کارکردن 
لەســەر هەموو ئەم ئاســتانە نەکــەن. بەاڵم 
بەســتراوەتەوە  درێژخایەنمان  ســەرکەوتنی 
بە پەوەندیی دووســەرەی ســێ خاڵ لە نێو 

پڕۆژەکانەوە هەیە. 

پێکەوەهەڵکردنوئەولەوییتەکان
ئێمە پێداگری لەسەر پێویستیی لێڕوانینێکی 
چەندڕەهەنــد بــۆ ڕزگاریی ژنــان دەکەین. 
بــە وەهــا لێڕوانینێک دەتوانیــن خۆمان لە 
دوگماتیســتی  فیرقەگەرایی  داوی  هێندێک 
لە بارەی دروســتبوون یان دروســتنەبوونی 
کێشــە یان بەرنامەیەکی تایبــەت ال بدەین. 
ئێمە دەبێ کراوە بیــن و هانی جێگرەوەکان 
بدەین. هەرچی پێداگری لەسەر پێویستیمان 
بــە ســتراتێژییەکی گونجاو کــە لەخۆگری 
پــەروەردە، خزمەتگــوزاری و کــردەوە بێت 
بەاڵم بە شێوەیەکی ئاگایانە پێکەوە ئاوێتەیان 
بــکات، هــەر کەمــە. کاتگەلێــک هەیە کە 
پرســێک گەیشــتووە و کاتگەلێک هەیە کە 
گرینکە بەاڵم ژنان ناجووڵێنێت، ناتوانێ ببێتە 
هۆی براوە بوون و پەیوەندیی بە پێویســتییە 

چەپگەراییەکانی ژنانەوە نییە. 
بەاڵم ئێمــە ناتوانین خۆمان تا ئاســتی 
پلۆرالیزمێکــی ناڕوون کە دەڵێ هەر هەوڵێک 
ئەوەنــدەی هــەر هەوڵێکــی دیکە باشــە، 
داببەزێنیــن. ئێمە دەتوانیــن دژەفیرقەگەرا 
بیــن، هانــی ڕەنگاوڕەنگیــی لێڕوانینــەکان 
بدەیــن و بزانین کە بۆ گەیشــتن بە زۆرێک 
لــە ڕەهەندەکانــی ژیانمــان وەکــوو ژنان 

پێویستە بەرەو هەبوونی زۆر لێڕوانین بڕۆین. 
هەر لەم کاتــەدا، دەتوانین ســتراتێژییەکی 
گونجاومان بۆ دیاریکردنی ئەولەوییەتەکانمان 
بۆ کاری هەنووکەیی کــە پێمانوایە گرینگن، 
هەبێــت. گومانی تێــدا نییە کــە تاقیکاریی 
پێکەوەهەڵکــردن و فیرقەگەرایی، پێی لە نێو 
ڕاســتیدایە. ئێمە دەبێ بزانیــن چۆن لێمان 
حاڵی دەبیــن، چــۆن وەردەگیرێین و چۆن 

گەشە دەکەین. ڕاستی دەرمانێکی باشە.

رەچاوکردنیسێڕێوشوێن
ئێمە تا ڕادەیەک پێشوازی لە هەر چاالکییەک 
دەکەین کــە کار بۆ ژنان بکات. ســەرەڕای 
ئەمــەش، لــەم کاتــەدا، ئــاوات دەخوازین 
کــە پێداگری لەســەر گرینگیی هەر ســێ 
ڕێوشــوێنی ئاماژەپێدراو بکەین: باشترکردنی 
ژیانی ژنان، بەخشــینی هەستی دەسەاڵت بە 
ژنان و گۆڕینی پەیوەندییەکانی دەســەاڵت. 
ئەم سێ ڕێوشوێنە دەبێ بۆ هەر چاالکییەکی 

پێشنیارکراو ڕەچاو بکرێن.
بۆ نموونە، لە پرســی لەباربردنی منداڵدا، 
لەو  سۆسیالیســتی  فێمێنیســتی  لێڕوانینی 
لێڕوانینانە جیایە کە تەنیا ئاڵوگۆڕی یاساییان 
لە ڕێگەی کارکردن لەسەر کاناڵە داخراوەکان 
و ڕاگرتنی مافی ئەوانەی لە دەســەاڵتدان و 
یاســاکان دادەڕێژن، دەوێت. سەرکەوتنەکان 
لەمەڕ لەباربردنی منداڵ دەبێ تەنیا لە الیەن 
ئەو ژنانــەی خەبات بــۆ مافەکانیان دەکەن 
دەستەبەر بن. گرینگە لە خەباتەکەدا تەرکیز 
بکرێتە سەر ئەوەی کە کێ بڕیاردان لە بارەی 
لەباربردنی لەدەستدایە و کاریگەریی لەسەری 
هەیــە و ئەو تاک و دامەزراوانە بۆ ژنان ڕوون 

بکرێنەوە.
ئــەم لێڕوانینــە لــە کەمپەینــی »بــۆ 
ســێناتۆرەکەتان نامە بنووســن« بەرینترە. بۆ 
نموونە، بە مانــای دۆزینەوە و باڵوکردنەوەی 
ناوی ئەو گرووپانەی ســەر بە کەنیسەیە کە 
بە دژی لەباربردنی منداڵ البیگەری دەکەن، 
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بە مانای بەچالێشکێشــانی بێبەریبوونیان لە 
ماڵیاتدانــە کە بۆ البیگەری بــەکاری دێنن. 
هەروەها مانای زانینی ئەوەیە کە بەرپرســی 
چ کۆمپانیایەک ناوی لە لیســتی بەرپرســان 
و وەڕێخەرانــی کــرداری بەکارهێنــەر دژی 
الیەنگرانی لەباربردنە و کاروکاسبیی بەرپرسی 
چ کۆمپانیایــەک بــۆ پشــتیوانی لــە البیی 
کەنیسەیە. هەر کەمپەینێک کە کەوتبێتە ژێر 
کارى ئەوانەوە، پێویستە وەها لێکگرێدراوییەک 
بناســێنێت. ئێمە پێویســتە ژنان لە دەوری 
کردەوەی ڕاســتەوخۆی سیاســی بۆ گۆڕینی 
وەهــا ڕێوشــوێنگەلێکی ســەرکوتکەرانە لە 
چەشــنی یاســای لەباربردن ڕێک بخەین و 
هاوکات تەرکیز بکەینە سەر پەیوەندییەکانی 
ســەاڵت لەو کایەیەدا. ســەرکەوتن دەکرێ 
بەدەســت بێت و کەمپەینەکانمــان ئەوەندە 
تایبەتییە کە دەتوانین ڕادەی ســەرکەوتن و 

شکستمان دیاری بکەین.
لەخۆگری  ڕەنگــە  ئەرێنــی  کــردەوەی 

چەندین چاالکیی جۆراوجۆر بێت، لەوانە: 
 ڕووبەڕووبوونــەوە لەگــەڵ داخوازیگەلێکی 

تایبەتی 
 وتووێژ 

 سەپاندنی کێشەیەک بەسەر موناقشەیەکی 
گشتی 

بــۆ نموونە   گوشــاری شــەرمەزارکردن، 
داخستنی ڕێگەکان بە مانگرتن

 خۆ دەرخستنی گشتی لە چاپەمەنییەکان 
و لە دادگایییەکدا 

 کۆبوونەوەی جەماوەری ناڕەزایەتیی گشتی 
 کۆبوونــەوەی جەماوەریــی گرێــدراو بە 

کەمپەینێکی تایبەتی 
 چاالکیــی گەریالیــی و نمایشــی )وەکوو 

»WATCH« و هتد(
 کردەوەی یاســاییی تێکدەرانە ـ بۆ نموونە 
بایکۆتکردنــەکان، کۆبوونەوەی  مانگرتنەکان، 

خاوەن بەشەکان
 ســەرپێچیی مەدەنی لە یاساـ  ئەمە ڕەنگە 

هێندێک جار بەکەڵک بێت، بەاڵم ئێمە پێم وا 
نییە زۆربەی کاتەکان زۆر شێوەی کاریگەرتر، 
کەمتــر دوژمنکارانە، خاوەن هێزی هێزەکیی 
زیاتــری هاوپەیمانگرتن و کــەم تێچووتر لە 

ئارادان. 
خاڵی سەرەکی ئەمەیە کە ئەو چاالکییەی 
کــە هەڵدەبژێردرێت دەبێــت پەیوەندیی بە 
کێشەیەکی  لەمەڕ  گشــتی  ســتراتێژییەکی 
تایبەتییــەوە هەبێت و بــە دیاریکراوی ڕوون 
بێــت کە چــی ڕیفۆرمی لــێ دەکەوێتەوە و 

بزووتنەوەکەی لەسەر ڕۆ دەنرێت.
ئــەم لێڕوانینــەی کــردەوەی سیاســی 
کە لە ســەرەوە باس کرا، لــە زۆر چاالکیی 
گرووپگەلێکی وەکوو »مۆراتۆریۆم« کە کردەوەی 
چوارچێوەیەکی  هەبوونی  بەبێ  ڕاســتەخۆی 
دەخســت،  ڕێک  گشــتی  دامەزراوەیەکــی 
جیاوازە. وەها گرووپگەلێک جەماوەرێکی ژنان 
لە کارێکی بــەردەوام و درێژماوەدا بەشــدار 
ناکەن و تەرکیز ناکەنە سەر ئامانجگەلێک کە 
هەم دەتوانن ببنە هۆی ســەرکەوتنی ڕیفۆرم 
و هەم گۆڕانێک لە پەیوەندییەکانی دەسەاڵت 
بۆ  ئــاراوە. خۆپیشــاندانە بەرینەکان  بهێننە 
تەرکیزکردنی سەرنجەکان لەسەر کێشەیەکی 
ئەبستراکی پرەنســیپێکی بەگشتیکراو باشن 
)وەکوو لەباربردنی ئازادانەی داواکراو، نەبوونی 
لەئارادابوونی  ناچــاری،  ئێســتێریلیزەکردنی 
منداڵ بەخێوکردنی بیست و چوار کاتژمێریی 
کونتڕۆڵکراو لە الیەن دایکوباوکەکانەوە، هتد(. 
ســەرەڕای ئەمەش، بۆ بردنــەوەی هەر دوو 
الیەنی ئاماژەپێکراو لە سەرەوە، داواکارییەکە 
دەبێــت ڕووی لە هێندێک تاکەکەســی نێو 
دامەزراوەگەلێک بێت کە داواکاریی واڵمەکە 
ڕووی لەوانە و لە کردەوەدا دەســەاڵتی وەها 

واڵمدانەوەیەکیان هەیە. 
گرووپگەلێــک وەک »SWP-YSA« ددان 
بە گرینگیی ئەم داواکارییە لە دەســەاڵت لە 
خەباتــە جەماوەرییەکاندا دانانێن. ئەوان هیچ 
جۆرە ستراتێژییەکی مامناوەندییان بۆ ڕۆیشتن 



لە ڕیفۆرمەوە بۆ شۆڕش وەک ئەو ستراتێژییەی 
کــە کونتڕۆڵی کرێکاران یــان بەکارهێنەران 
دەبێتەهــۆی، نییە. لە ئاکامدا، ئەوان لە نێوان 
داخوازییە لەڕادەبەدەرەکان کە بەرپرسیارەتیی 
بردنەوەیان لەگەڵ نییە )منداڵ بەخێوکردنی 
بیســت و چوار کاتژمێریــی کونتڕۆڵکراو لە 
الیەن دایکوباوکەکانەوە( و داواکاریی ڕیفۆرمی 
النیکەم )هەبوونی مافی باڵوکردنەوە باڵڤۆکە 
بۆ نموونە( هەر سەروخوار دەکەن و بەم جۆرە 
ناتوانن کێشە بۆ پەیوەندییە هەنووکەییەکانی 

دەسەاڵت دروست بکەن. 

ڕەچاو زیاتر پێوســتە کە پرسگەلێک
بکرێن

هیچ ستراتێژییەک نییە کە بەبێ کێشە یان بۆ 
هەموو بارودۆخێک گونجاو بێت. ئێمە پێمان 
وایە ئەم ستراتێژییە بۆ سەرکەوتنی مەزن لە 
بارودۆخی هەنووکەدا بەکەڵکترینە. پێوســتە 
ئــەم بیروبۆچوونانە زیاتر پەرە پێ بدەین و لە 
کردەوەکانمان فێر بین بە جۆرێک کە نەتەنیا 
بــراوە بین، بەڵکوو براوەی ئەو شــتە بین کە 
دەمانهەوێت. لــە ڕەوتی ئــەم پەرەپێدانەدا، 
پێویستە پرسگەلێک وەک ئەوەی لە خوارەوە 

دێن، لەبەرچاو بگرین: 
 ئەمــە ســتراتێژییەکی مــام ناوەندییــە. 
پێویستە کارەکەمان دیسان هەڵبسەنگێنینەوە 
تــا دڵنیابین لــەوەی کە بە ئاراســتەیەکی 

شۆڕشگێڕانەدا هەنگاو دەنێین. 
 پێویســتە ڕێگەکەلێــک بخەینــە ڕوو کە 
بە هۆیــەوە خەڵــک بتوانن لە تێگەیشــتن 
لە پرســێکی تایبەتییەوە بۆ تێگەیشــتن لە 
پەرچەکــردارە کۆمەاڵیەتییە لێکگرێدراوەکان 

بڕۆن. 
 پێویستە هەم دوا داخوازی و هەم داخوازییە 
مام ناونجییەکانمان لەبەرچاو بێت. پێویســتە 
ئــاگاداری ڕێگەگەلێک بین کــە بە هۆیانەوە 
ئایدیۆلۆژییەکەمــان لە خەباتگەلێکی تایبەتی 
پێناســە و بەکار دەهێنرێت. بۆ ئەم مەبەستە، 

پێویســتە پێویســتییەکان و هێزی تاکەکان 
و تێگەیشــتنیان لەوەی کە چــی لواوە و لە 

سروشتی دژبەرییەکە لەبەرچاو بگرین. 
بۆ ئەنجامدانی هەموو ئەمانە، پێویستمان 
بە گرووپی ســەرچاوە هەیە کە بتوانن هەوڵە 
دامەزراوەییەکانمــان بخەنــە نێو بەســتێنی 
خۆیانەوە. وەهــا گرووپگەلێک یارمەتیدەرمان 
دەبن تا ئەولەوییەتــەکان لە نێوان خەبات و 
پەرەپێدانی ستراتێژی بۆ خەباتی شۆڕشگێڕانە 

هەڵبژێرین.

رۆڵیدژەدامەزراوەکان
رەوتێکی ســەرەکی لە بزووتنەوەی ئێستای 
ژناندا، ڕێکخستنی پڕۆژە دژەدامەزراوەیییەکان 
بــە مەبەســتی وەدیهاتنی پێویســتییەکانی 
ژنان بە شــێوەی ڕاســتەوخۆیە. ئەم کارە بۆ 
بزووتنەوەی ژنان گرینگە بەاڵم پێویســتە لە 
بەستێنی بزووتنەوەیەکدا کە خاڵی سەرنجی 

دیکەشی هەیە، ڕوو بدات. 
دژەدامەزراوەییــەکان دەتوانــن چەندین 
شــتمان بۆ بکــەن. دەتوانــن یارمەتیدەری 
ژنان  چاوەڕوانییەکانی  ئاستی  بردنەسەرەوەی 
کە ئــەو دامەزراوانە بــەکار دەهێنن و پڕیان 
دەکەنەوە بەنیسبەت ئەوەی چی لواوە و چی 
لواو نییە، بن. دەتوانــن خزمەتگوزاریگەلێک 
دابین بکەن کە واڵمدەری پێویســتییەکانی 
ژنان لە ئێستادا بن. دەتوانن نیشانی بدەن کە 
ئەو کێشــانەی کە باس دەکرێن لە سروشتی 
خۆیاندا و لە چارەسەریشــیاندا کۆمەاڵیەتین. 
ئەوانە ئەو پەیامە بۆ بیاڤــە هەڵبژاردنییەکان 
دەنێرن کــە ئێمــە دەمانهــەوێ بڵێین کە 
پرۆگرامــی ئەرێنیمــان بۆ چارەســەری ئەو 
کێشــانە هەیــە و دەمانهەوێ ســەرنجەکان 
بۆ الیان ڕابکێشــین و ئەوەش کــە ئێمە لە 
مەیلەکانمانــدا نەرێنی نین. لە بەرانبەر بردنە 
بەرنامەگەلێک  وەها  وشــیاریدا،  ســەرەوەی 
ترس لە کێشــە بێکۆتاییەکان بەبێ هەبوونی 

چارەسەرێکی ڕوون، دەسڕنەوە. 
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بــۆ نموونە، ســەنتەرێکی لەشســاخیی 
پشــتیوانیکراو لــە الیــەن فێمێنیســمەوە 
خزمەتگوزارییەکی پێویست دابین دەکات کە 
لە باری مادییەوە بارودۆخی ئێســتامان باشتر 
دەکات. وەها ســەنتەرێک نیشان دەدات کە 
ژنانێــک کە پێکەوە هەنــگاو دەنێن، دەتوانن 
بەشێک لە بارودۆخی خۆیان بگۆڕن. دەتوانێ 
ببێتە هۆی دروستبوونی بنەمایەکی ڕێکخراوی 
هێــز لە نێوان ئەو ژنانەی کــە بۆی ئامادەی 

خەباتن و بنەمایەکیش بۆ مافەکانیان.
ســەرەڕای ئەمەش، دژە دامــەزراوەکان 
هێندێــک کەموکورتیشــیان هەیــە. ڕەنگە 
بــە هۆی نیشــاندانی ئەوەی کە کێشــەکان 
دەکــرێ لە نێو بۆشــایییەکانی نێو دامەزراوە 
هەنووکەییەکاندا چارەســەر بــن، ببنە هۆی 
گەشبینییەکی ناڕاســتەقینە بەرانبەر گۆڕان. 
وەهــا بەرنامەگەلێک دەتوانــن کاتی تەواوی 
هەمــوو ئەوانەمــان کــە لــە بزووتنەوەکەدا 
بەشدارین بگرن، بەبێ ئەوەی داواکارییەکانمان 
قــەت وەدی بێن. وەها چاالکیگەلێک ناتوانن 
پەیوەندییەکانی دەسەاڵت بگۆڕن ئەگەر هیچ 
داواکارییەک ڕووبەڕووی ئەوانەی دەسەاڵتیان 

بەدەستەوەیە، نەکەن.
گرینگیــی  بــۆ  ئارگۆمێنــت  ئێمــە 
ئاوێتەکردنی کــردەوە دژە دامەزراوەیییەکان 
لەگــەڵ کــردەوەی ڕاســتەوخۆی ڕێکخراو 
بەمەبەستی گەیشــتن بە ئامانجەکان لەسەر 
بنەمــای تواناییی یەکتــر دەهێنینەوە. وەها 
تەرکیزگەلێکی ڕێکخــراو ڕووی لە دامەزراوە 
کۆمەاڵیەتییەکانــە و بەمەش دژایەتی دەکات 
لەگــەڵ ئــەو بەرەنجامگیرییەی کــە دەڵێ 
کۆمەڵگا ناگۆڕدرێت. هەروەها دژایەتی دەکات 
لەگەڵ گەشبینیی لەڕادەبەدەر لە بارەی هێزە 
هێزەکییەکانــی خودیارمەتیکــردن لە پێناو 
گۆڕینی ژیانی ژنان، بە پێداگری لەســەر ئەم 
خاڵە کــە گۆڕانکاریی بەرچاو تەنیا لە ڕێگەی 
گۆڕانکاریــی کاریگــەر لــە پەیوەندییەکانی 
دەســەاڵتدا وەدی دێــت. بەکەڵکترین ڕۆڵی 

پــڕۆژە دژە دامەزراوەییــەکان، دابینکردنــی 
ڕوانگەیــەک بــۆ جێگرەوەیــەک و هاوکات 
نیشــاندانی پێویســتیی گۆڕانــی داواکراو لە 

کەسانی خاوەن دەسەاڵتە. 

دەهێنین؟ بەدەســت دەسەاڵت چۆن
)یانڕۆنانوپاراســتنیخوشکایەتیی

ڕاستەقینە( 
ئێمە چۆن، بە هــۆی تەرکیزکردنی تایبەتی 
لەسەر کردەوەی سیاســی و ڕاستەوخۆ، ئەم 
لێڕوانینــە لەگــەڵ بزووتنەوەکەمــان ئاوێتە 
دەکەیــن؟ لــەو باوەڕەداین کــە ئەگەر ئێمە 
پێکهاتــە و چاالکیگەلێکمان هەبوایە کە ژنان 
لە پێناو خەباتیان بۆ کێشــەگەلی دەرهەست 
تێیدا بەشدار بووبان، ئەو ژنانە پێمان پەیوەست 
دەبوون. ئێمە پێویســتمان بە گۆشەنیگایەکە 
کە ئیزمان پێ بدات هەم خەباتی درێژخایەن 
و هەم خەباتی کورتخایەن بکەین و هەروەها 
کەمپەینگەلێکمــان هەبێت کــە تەرکیزیان 
لەســەر براوەبوون بێت. ئەمــەی لە خوارەوە 
دێت، کورتکراوەیەکــی تایبەتی ئەو خااڵنەن 
کە هەســت دەکەین دەبێ لــە هەڵبژاردن و 
پالنڕێژی بۆ کردەوەی ڕاستەوخۆ لەبەرچاویان 

بگرین: 
ئامانجەمانــی بزووتنەوەکــە دەبــێ ئەو 

ئامانجانە بن کە بتوانن: 
 پەیوەندییــان بە زۆر ڕەهەندی ژیانی ژنان 

هەبێت و بەرینتریان بکەن.
 ڕوانگەیەک بگۆڕن بە چاالکییەکی تایبەتی.
 یارمەتیی ژنــان بکەن تا ڕێزگرتن لە خود 

بەدەست بێنن.
 ژنــان یەکگرتوو بکــەن و دامەزراوەیەکی 
جەماوەری دروســت بکەن چونکــە تەرکیز 

دەکاتە سەر پێویستییەکانی ژنان.
 ئەو پێویستییە هەستپێکراوانە بناسێنن کە 
ژنان بەرەو خەبات بۆ چارەسەریی کێشەکانیان 

پاڵ پێوە دەنێن.
پرۆژەیەک دەبێ هەڵبژێردرێت کە: 



 ژنــان بــەرەو کــردەوەی ڕاســتەوخۆ و 
گرووپگەلێک کە تێیاندا دەتوانن هەوڵەکانیان 
هەڵســەنگێنن، پــاڵ پێوەبنێت )بــۆ نموونە، 

دامەزراوەکانی هەنووکە(
 بتوانێ بە شێوەیەکی تایبەتی دیاری بکات 
کــە چ دامەزراوەگەلێــک و کێ لــە نێو ئەو 
دامەزراوەگەلەدا کونتڕۆڵی بەسەر پرسەکانەوە 
هەیە و دەســەاڵتی ئــەوەی هەیە کە لە ژێر 

گوشاردا ڕیفۆرم بکات. 
 دیاری بکات کە سەرکەوتن چی دەبێت. 

 پڕۆژەکە دەبێ: 
 قۆناخبەندی کرابێت و وەکوو ڕیفۆرمگەلێک 
کە بە شــێوەیەکی دەرهەســت، بکرێ بەدی 

بهێنرێت، خەباتی بۆ بکرێت.
 چاالکیــی هەنگاو بە هەنــگاو بۆ تاکەکان 

دیاری بکات.
خستنەگەڕی ستراتێژییەکە: نموونەیەک

ســتراتێژییەکی  پەرەپێدانی  ڕەوتــی  لە 
دەرهەســت، گرینگە پالن بــۆ کەمپەینگەلی 
تەواو کە فرەڕەهەندن و پرســێکی گشــتی 
شــایانی  بەرنامەیەکــی  قاڵبــی  دەخەنــە 
جێبەجێکردنەوە، دابنرێت. لێرەدا نموونەیەک 
دەهێنینــەوە لــەوەی کە چــۆن ژمارەیەک 
لــە ئێمە پرۆژەیەکمــان پەرەپێداوە لە بواری 
خەبــات بــۆ بەخێوکردنــی منــداڵ لەگەڵ 
کۆمیتــەی کــردەوەی بەخێوکردنی بەجێی 
منداڵ. ئێمە پرۆژەکەمان لەســەر بنەمای ئەو 
بۆچوونانەی لەم نووسینەدا خرانەڕوو، داڕشت. 
ئایدیۆلــۆژی: بڕیارمــان دا کە خەبات بۆ 
سیســتەمێکی بەخێوکردنی منداڵ کە ئازاد، 
بیســت و چوار کاتژمێری بێــت و لە الیەن 
لەگەڵ  بکرێــت  کونتــڕۆل  دایکوباوکانــەوە 
ڕێوشــوێنە ئایدیۆلۆژییەکانمــان دەگونجێت. 
سەرەڕای ئەمەش، ئەم هەڵوێستەمان، وەکوو 
دەربڕینێکــی ســەرەتاییی ئامانجەکانمــان، 
بەرزکردنــەوەی  تێدابــوو.  الوازییەکــی 
ئاســتی داخوازییەکەمــان پێــش لــەوەی 
دامەزراوەیەکمان هەبێت، ئێمەی لەو ژنانەی 

کە دواتــر بوونە بەهێزتریــن هاوپەیمانمان، 
بێگانــە کــرد. ڕوانگەمــان زۆر لە ڕاســتیی 
بارودۆخی هەنووکە بەدوور بوو بە جۆرێک کە 
بە تەواوی ناواقعبینانە دەهاتە بەرچاو. کاتێک 
چەندیــن داخوازیمان جێبەجێ بوو و تێیاندا 
براوە بووین، ئەودەم بردنەســەرەوەی ئاستی 
ئیدەئالەکانمــان عەقاڵنیتر و جێی پەســندتر 
بوو چونکە ئەگەری ڕوودانی ڕاستەقینە بوو و 
ژنان لە بەرەبەری خاوەنداریەتیی هەســتێکی 

دەسەاڵتی خۆیان بوون.
پێویســتە ئاماژە بەوە بکرێــت کە ئێمە 
دامەزراوەیەکــی  وەڕێخســتنی  بڕیــاری 
جەماوەریمــان دابوو. ئێمە خەریکی هەوڵدان 
بۆ نزیکبوونەوە لە گرووپی دیکەی ژنان بووین، 
دامەزراوەیەکی فێمێنیستی دژەسەرمایەداری 
کە جیاواز بوو لەوانەی ئەودەم لە »یەکیەتیی 
ڕزگاریی ژنانی شــیکاگۆ«دا بوون. هەستمان 
کرد کە ئەو ژنانەی کە لە »کۆمیتەی کردەوەی 
بەخێوکردنی بەجێی منداڵ«دا چاالک بوون، 
بە شــێوەیەک مەیلیان بە الی پەیوەستبوون 
بە »CWLU« هەیە. وەها ژنگەلێک ڕەنگ بوو 
هیچــکات بە دامەزراوەیەکــی ڕزگاریی ژنان 
پەیوەســت نەبووبان کە هێندێک جێگرەوەی 
مامنێونجــی نەبا. بــەاڵم بەدەر لــەوەی کە 
ئــەوان پەیوەســتی »CWLU« دەبن یان نا، 
بیرۆکەکانی بزووتنەوەکە و هێزەکەی بە هۆی 

ئەم شکڵە جەماوەرییەوە گەشە دەکەن.
ئەمــە بەو مانایە نییە کــە بڵێین گرینگە 
پێش لەوەی بکرێ دامەزراوەیەکی جەماوەریتر 
دابمەزرێت، پێویســتە دامەزراوەیەک هەبێت. 
بەڵکوو، لە هەر شارێکدا بە جیا، ژنان پێویستە 
دیاری بکەن دەیانهەوێ لە کێ نزیک ببنەوە 
و بەستێنی سیاسیی بارودۆخی خۆیان چۆنە.

ئاســتی  بەرزکردنــەوەی  دژی  ئێمــە 
ڕوانگەمــان وەکــوو داواکارییــەک نین، لە 
ڕاســتیدا، هێندێک حاڵەت هــەن کە ڕەنگە 
تێیاندا زۆر گرینگ بێت. ســەرەڕای ئەمەش، 
بــە هۆی ئەزموونمانەوە فێر بووین کە چەندە 
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گرینگە بە تەواوی بزانین دەنگدەرانی بیاڤێکی 
هەڵبژاردن کێن و ئەوە چیە کە دامەزراوەکە 

لە هەوڵی جێبەجێکردنیدایە.
کێشــەی دووهەم کە ڕووبەڕووی بووین 
لە تێگەیشــتنمان لە سەرکوتکردنمان وەکوو 
ژنان بوو. دەمانزانــی کە بەخێوکردنی منداڵ 
کێشــەیەک بوو بــۆ زۆرێک لە ژنــان، بەاڵم 
نەمانتوانــی ئەو کێشــانەی وەهــا ژنگەلێک 
ڕووبەڕوویانــن، لەبەرچاو بگریــن. ڕێک ئەو 
ژنانــەی کە ئێمە هیوادار بووین بەشــدار بن 
)ئەوانەی منداڵی چووکەیان هەبوو( لە نێو ئەو 
کەســانەدا بوون کە کەمترین ئەگەری هەبوو 
لە هەر جــۆرە بزووتنەوەیەکی کۆمەاڵیەتیدا 
ئاســانە،  هۆکارەکــەی  بکــەن.  بەشــداری 
ئــەوان کاتیان نییە )چونکــە خزمەتگوزاریی 
بەخێوکردنــی منداڵیان بۆ دابیــن نەکراوە(، 
کەمتر دەجووڵن و خۆیان بە ئەندامی چاالکی 
کۆمەڵگا نازانن. ئەو بانگەشــە زاڵەی کە دەڵێ 
ژنان پاش ئــەوەی منداڵەکانیــان دەچن بۆ 
قوتابخانە، پێویستە شتێک بکەن دەبێتە هۆی 
ئەوەی ئەگەری ئــەوەی ئەو ژنانە مەیلیان بە 

بەشداربوون هەبێت، داببەزێت.
ســێ  ئێمە  ســتراتێژییەک:  پەرەپێدانی 
مانگی تەواو بە کۆکردنەوەی زانیاری لە باری 
هەر ڕەهەندێکی پرسی منداڵ بەخێوکردن و 
بیرکردنەوە لــە جێگرەوەکانی حەزی زۆر بۆ 
دەســەاڵتەوە خەریک بوویــن. پاش قۆناخی 
بیرکردنەوەکانمــان  و  گــەڕان  ســەرەتایی، 
خرایە خزمەت کردەوەوە. ئێمە دەســتبەجێ 
ئاســتی فێدراڵمان لە کارەکانماندا ســڕییەوە 
چونکــە بەبــێ هەبوونــی دامەزراوەیەک لە 
ئاستی نەتەوەییدا لە پێناو سەپاندنی ئاڵوگۆڕ، 
هێرشکردن لە ئاستی فیدراڵدا زۆر دوورمەودا 
دەهاتەبەرچاو. سەرەڕای ئەمەش، لەو کاتانەی 
کــە بەڕێوەبەرایەتییە لۆکاڵییەکان بەڕاســتی 
دەسەاڵتیان هەیە، ئەوە ڕەنگە ئامانجگەلێکی 
دروســت بــن. وا دەردەکەوت کە ئاژانســە 
دەوڵەتی و لۆکاڵییــەکان )و ڕەنگە هێندێک 

لە شــاخە فێدراڵــەکان کە بەرپرســیارەتیی 
خســتنەڕووی ڕێوشــوێنەکان و چاودێــری 
بەســەر بەرنامە دەوڵەتــی و لۆکاڵییەکانیان 
هەبوو( ئامانجگەلێکی ئاسانتر و سەرکەوتووتر 
بــن. بە هۆی ئــەوەی لە ئاســتی دەوڵەتیدا 
کۆماریخــوازەکان و لــە ئاســتی لۆکاڵیــدا 
دێموکراتــەکان زاڵــن )زۆربەی جــار وایە(، 
بیرمان لە ڕێگەگەلێک بــۆ بەکارهێنانیان لە 

دژی یەکتر کردەوە.
لە گەڕان و هەوڵەکانمانــدا، هەوڵمان دا 
سەرچاوە ڕاستەقینەکانی دەسەاڵت لە بەرانبەر 
دەســەاڵتە ڕووکەشــەکان و کارکردەکانــی 
پەیوەندییــە جەماوەرییــەکان دیاری بکەین. 
خزمەتگوزاریــی منداڵ بەخێوکــردن وەکوو 
کێشــەیەک لە ئارادایە چونکە بەڕاستی هیچ 
بودجەیەکی بــۆ دیاری نەکــراوە. هەر بۆیە، 
دەسەاڵتی ڕاستەقینەی کەمتر لەوە هەیە کە 
بکرێ شــەڕی بۆ بکەیت. ئەوەی کە بگوترێ 
ببێتە  بەخێوکــردن  منداڵ  خزمەتگوزاریــی 
ئەولەوییەت )کــە پێدانی بودجە پێی دەکاتە 
پێویســتییەک( لەوەی کە خوازیاری گۆڕینی 
ئاراستەی بودجەى لەئارادابوو، زۆرکردنی یان 

کونتڕۆڵکردنی بین، زۆر بەرزەفڕانەترە.
تەرکیزی تایبەتی کارە سەرەتاییەکەمان، 
ڕەچاوکردنی ئەم خااڵنــەی خوارەوەی لەخۆ 

دەگرت: 
1 ئەوە کێشەی کێیە؟ کێین ئەوانەی ئەگەری 
هەیە دەنگدەری بیاڤی هەڵبژاردنمان بن؟ ئەوان 
چۆن پرســەکە دەبینن؟ هەموو ڕەهەندەکان 
دەبوو ڕەچاو بکرێن و بۆ هەرکامیان کردەوەی 
و ویســتی تایبەت لەبەرچاو گیرا. بۆ نموونە، 
ئەو ژنانەی کە پێویســتیان بە خزمەتگوزاری 

منداڵ بەخێوکردن هەیە، ئەوانەن کە: 
1.1 ـ بە ڕۆژ یان بە شەو کار دەکەن.

بەرنامــە  یــان  قوتابخانــەکان  لــە  ـ   2.1
ڕاهێنانییەکانن .

3.1 ـ ناتوانــن پارەی خزمەتگوزاریی هەرزان 
یان مامنێونجیی بەخێوکردنی منداڵ بدەن.



4.1 ـ تۆمەتــی توندوتیــژی دژی منداڵیان 
لێ دەدرێت یان لە بەرنامەکانی ســەرلەنوێ 
خۆگونجاندن لەگەڵ کۆمەڵگادا بەشدارن )بۆ 
ماددەی  بەرکارهێنانی  بەرنامەکانــی  نموونە، 
هۆشــبەری زۆربــەی جار بودجــەی زۆریان 

هەیە( 
5.1 ـ نایانهــەوێ ســەر بــە خزمەتگوزاریی 
باشگوزەرانی بمێننەوە یان پاڵیان پێوەدەنێن.

6.1ـ دەیانهەوێ شــوێندانەری لەسەر جۆری 
ئــەو خزمەتگوزاریــی بەخێوکردنــی منداڵە 
دابنێن کە بــۆ منداڵەکانیان لەئارادایە )لەوانە 
نیوەوەختەکانــی  قوتابخانــە  بەکارهێنانــی 
باخچەی ســاوایان کــە زۆرجــار خۆیان بە 
تەواوی جیا لــە بەکارهێنەرانی تەواووەختی 
خزمەتگوزاریی بەخێوکردنی منداڵ دەبینن(.

7.1ـ بۆ بازاڕکردن یان بەڕێوەبردنی ئەرکێکی 
دیکەی ماڵەوە پێویستییان بەم خزمەتگوزارییە 

هەیە. 
8.1ـ بۆ کاروباری خزمەتگوزاریی کۆمەاڵیەتی 
یان بەرپرسایەتییە مەدەنییەکان پێویستییان 
بــەم خزمەتگوزارییــە هەیــە )بــۆ نموونە، 
نەخۆشخانەکان و سەنتەرەکانی  کەنیسەکان، 
بازاڕکــردن دەکرێ بەرانبەر بــە دەنگدەرانی 
و  پشــتیوانیکەرانیان  هەڵبژاردنیان،  دەڤەری 
ئەوانەی یارمەتییان دەکەن کە بەردەوام بن، 

بە بەرپرسیار بزانرێن(. 
9.1 ـ دایــک و باوکی جیابووەوەی تەنیان و 

دەبێ کار بکەن.
10.1ـ دەیانهــەوێ چەنــد کاتژمێرێــک لە 

منداڵەکانیان دوور بن. 
11.1ـ تەنیــا حەزیان لە کارکــردن لەگەڵ 

مندااڵنە.
12.1ـ خاوەنــی ســەنتەری بەخێوکردنــی 
ڕۆژانــەی منداڵن و بە هۆی بەرزیی نرخەکان 
ناتوانــن  توندوتۆڵەکانــەوە  پێویســتییە  و 

سەنتەرەکانیان بەڕێوە ببەن.
13.1. وەکوو کەســانێک کــە ماڵیات دەدەن 
دەیانهــەوێ پارەکەیان بە قازانجی ژنان بەکار 

بهێنرێت.
2 سەرچاوەکانی کێشەکە چیە؟

ئەمە توێژینەوە لــە بەرژەوەندییە جۆراوجۆرە 
گشتی و تایبەتییەکانی لەخۆ گرت، وەکوو، لە 

ئاستی دەوڵەتیدا:
خزمەتگوزارییەکانــی  بەڕێوەبەرایەتیــی   

مندااڵن و بنەماڵەکان.
کۆمەاڵیەتیی  هاریکاریــی  خزمەتگوزاریی   

بەخێوکردنی منداڵ.
 بەڕێوەبەرایەتیی یارمەتیی دەوڵەتی

 یاسادانەری دەوڵەتی 
لە ئاستی لۆکاڵیدا: 

 بەڕێوەبەرایەتیی سەرچاوە مرۆیییەکان.
 شۆڕای شار .

 بەڕێوەبەرایەتییەکانی شار بە بەرپرسیارەتیی 
ئیزندان.

بەشە تایبەتییەکانی وەک:
 پیشەسازی 

 نەخۆشخانەکان 
 زانکۆکان 

 فروشگا گەورەکان 
 کەنیسەکان 

 سەنتەرەکانی بازاڕکردن 
 یەکیەتییەکان 

بیناســازی  بەشــی  پەیمانکارەکانــی   
)هەورەها ڕێوشــوێنەکانی ئاســتی فیدراڵ بۆ 
)»HUD« پەیمانکارەکان، بۆ نموونە کۆدەکانی
3 کێ لە بارەی پرسەکەوە زانیاریی هەیە؟ 

لێــرەدا ئێمە لەگەڵ زۆر بوروکــرات، توێژەر، 
ئاژانســی خزمەتگوزاریی  گرووپی البیگەری، 
لە  کۆمەاڵیەتی  دامــەزراوەی  کۆمەاڵیەتــی، 
ئاســتی لۆکاڵ، گرووپەکانــی خزمەتگوزاریی 
کۆمەاڵیەتــی و ئــەو گرووپانــەی ژنــان کە 
ئاوەڵەکانی خزمەتگوزاریی  ســەنتەرە  لەگەڵ 
بەخێوکردنــی منداڵ کار دەکەن، قســەمان 

کرد. 
سەرەتایییەکە:  ستراتێژییە  وەگەڕخستنی 
لەبەرچاو  دامەزراوەییەکانمان  ئامانجــە  ئێمە 
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گــرت، وەک: لــە زانکۆکانــدا قوتابییــان و 
کارمەنــدان، لــە کەنیســەکاندا قەشــەکان 
و کۆمەڵــگا لۆکاڵییــەکان، لە پیشەســازیدا 
کارمەنــدان. هەرکامیان وەکــوو پرۆژەیەکی 
هەبوو.  خۆیان  بەرتەســکیگەلی  ســەرەتایی 
بــۆ زانکــۆکان، ئەمــە زیاتر لــە خەباتێکی 
زیاتــر بەلۆکاڵیکــراو دەچوو کــە تێیدا ئێمە 
پێویستمان بە ڕێکخستن لە نێو خەوتنگەکان 
هەر لە ســەرەتاوە هەبوو، واتە لەو شــوێنەی 
کــە پێگەیەکــی ســەرەتاییمان نەبــوو. بۆ 
سەرنجڕاکێش  هێندێک  ئەمە  کەنیســەکان، 
بوو بەاڵم لــە زۆربەی حاڵەتەکاندا بەرەوپێش 
نەدەچــوو، لەبــەر یاســاکانی ئیزنــدان لە 
شــاردا. بۆ پیشەســازی، ئێمــە تەرکیزمان 
لەســەر پەرەپێدانــی پەیوەندیگرتــن لە نێو 
کارخانە خــاوەن یەکیەتییەکان کرد، چونکە 
کارمەندەکان  نوێنەرایەتیــی  یەکیەتییەکــە 
دەکات و هیــچ هۆکارێکــی نەبــوو پێــش 
ڕاســتەقینەمان  دامەزراوەیەکی  ئێمە  لەوەی 
هەبێــت، متمانەمان پێ بکات. ئێمە هەروەها 
لەبەرچاو  ژیانیشــمان  بژێوی  خزمەتگوزاریی 
گــرت، بــەاڵم لێرەشــدا ئێمــە بنچینــەی 

سەرەتاییمان بۆ پڕۆژەکەمان نەبوو.
پاش ئــەوەی هــەر کام لــە بیاڤەکانی 
ســەرەوەمان بە پرســیاری بەردەوام لەسەر 
ئــەوەی کە دەتوانین چــی بکەین بۆ ئەوەی 
پێویستییە ڕاستەقینەکانی ژنان وەدی بێنین 
و هەســتێکی دەســەاڵتیان پێ ببەخشــین 
بگۆڕیــن،  دەســەاڵت  پەیوەندییەکانــی  و 
تاوتوێ کرد، بڕیارمان لەســەر ســتراتێژییە 
بارودۆخــی  بەپێــی  دا.  ســەرەتاییەکەمان 
بودجەکەمان، تەرکیزمان کردە ســەر بواری 
ئیزنی کاردان کە بەقەدەر ئەوانی تر پرسێکی 
گرینگە و هاوکات ئەگــەری جێبەجێکردنی 
زیاتر بوو. یاســاکانی پێدانی ئیزنی کار پێشی 

بە کردنەوەی سەنتەری نوێ دەگرت.
ژنان لەبەر پێویستییان بە خزمەتگوزاریی 
بەخێوکردنی منــداڵ، تێیدا بەشــدار بوون. 

ڕۆژانەی  بەخێوکردنــی  بەشــی  کارمەندانی 
منداڵ پێمان پەیوەســت بــوون چونکە ئێمە 
دەمانتوانی خزمەتگوزارییان پێشکەش بکەین، 
پەیوەندییان بۆ ڕێک بخەین و کێشــەکانیان 
لەگــەڵ بەڕێوەبەرانــی شــارەکە لــە پێناو 
بخەینە  ڕاســتەقینە  ئاڵوگۆڕی  هێنانەئــارای 
بەربــاس. ئەمە بــەو مانایە بوو کــە کاتێک 
بەقەدەر پێویست کارمەند بەشدار دەبوو، ئەوان 
مەترســیی تۆڵەکردنەوە لە الیەن شارەوەیان 
)هەر سەنتەرێک دەکرێ بە هۆی بەکارهێنانی 
یاســا ســەپێنەرانەکانی پێدانــی ئیزنی کار 
بە دژیــان دابخرێت( لەســەر بــوو و ئیدی 
جیاکردنەوەی تاکەکان دژوار دەبوو. ئەوانەی 
خەســارهەڵگر بوون دایکوباوکیان لەپشتیان 
بــوون )بە هۆی کۆبوونــەوە جەماوەرییەکان، 
وەڕێخســتنی دیدار بــۆ چاپەمەنییەکان لەو 
ســەنتەرە جوانانەی کە خەریک بوون لەبەر 

نەبوونی گوشاری سیاسی دابخرێن(. 
رەهەندێکــی گرینگیــی دیکــەی ئــەم 
پرســە، نیگەرانیی ژنان وەکوو ماڵیاتدەرە کە 
پێیان وایــە ماڵیاتەکانیــان خەریکە بە دژی 
بەرژەوەندییەکانیان بەکار دەهێنرێن. ئەمەش 
بوو بــە هــۆی بەرینبوونــەوەی بازنەی ئەو 
کەسانەی پێمان پەیوەست بوون، ژنانێک کە 
دایک نەبوون بەاڵم پرسی ژنانیان بۆ گرینگ 
بوو و وەکوو ماڵیاتدەر هەستیان دەکرد مافی 

دەنگهەڵبڕینیان هەیە. 
ئەگەرچــی لــە ســەرەتادا پێمانوابوو کە 
هەڵبژاردنەکەمــان  دەڤــەری  دەنگدەرانــی 
هەمووی سپێپێســت دەبن )ئەمــە بنەمای 
کارمان لە سەرەتادا بوو(، دواتر دامەزراوەیەکی 
ڕەشپێســت و سپیپێستمان لەسەر بنچینەی 
بەرژەوەندیی بە شــێوەیەکی ســەرکەوتووانە 
خودی پەرەپێدا. لە دەڤەرێکی ڕەشپێستەکاندا، 
ژنــان خوازیــاری دامەزرانی ســەنتەرەکانی 
خزمەتگوزاریــی منــداڵ بەخێوکــردن بوون 
چونکە هــەر هیچی لێ نەبوو. لە ناوچەیەکی 
سپیپێســتی تەنیشــتی، ئەو ژمــارە کەمەی 



بەخێوکردنــی  خزمەتگوزاریــی  ســەنتەری 
منداڵ کە هەبــوو، دانەخرێن. کاتێک ئەمانە 
یەکیان گرت، پرســگەلێکی هاوبەشی دیکە 

هاتنەبەرباس.
زانیمــان کــە چەنــد ســەرکەوتنێکی 
سەرەتایی بۆ متمانەبەخۆبەخشین زۆر گرنگن. 
ئــەو ناوبانگەی کــە ئێوە دەتوانــن براوە بن 
دەبێتە هۆی پەیوەســتبوونی کەســانی دیکە 
پێتانەوە. لە ســاڵێکدا، کۆمیتــەی کردەوەی 
منداڵ بەخێوکردنی شــایان، ئــەم کارانەی 

خوارەوەی کرد: 
1 شــارەکەی ناچــار بــە پێداچوونــەوە بە 

پرۆسەکانی پێدانی ئیزنی کار بکات. 
2 بەڕێوەبەرایەتیــی ســەرچاوە مرۆییەکانی 
ناچار بــە کۆتاییهێنــان بــە کۆبوونەوەکانی 
لە پشــتی درگای داخراوەوە لەســەر پرسی 

بەخێوکردنی منداڵ کرد. 
3 پشــتیوانیی ماڵیی یەکەمین کۆبوونەوەی 
گشتیی بەڕێوەبەرایەتیی سەرچاوە مرۆییەکانی 
لــە ئاگۆســتی 1971 لەســەر کێشــەکانی 
پێدانی ئیزنی کار بە خزمەتگوزاریی ڕۆژانەی 

بەخێوکردنی منداڵ کرد. 
4 شارەکەی ناچار بە پێکهێنانی کۆمیتەیەک 
 »ACDC « نیوەی ئەندامانی کۆمیتەکە سەر بە(
بوون( لە پێناو پێداچوونەوە بە پێدانی ئیزنی 
کار کرد، کۆمیتەکە لە الیەن »مولێر سایلێر«، 
بەڕێوەبەری خزمەتگوزارییەکانی بەخێوکردنی 
منــداڵ لــە بەڕێوەبەرایەتیــی شــارەداریدا 

بەڕێوەبەری دەکرا. 
5 شــیکارییەکی کــۆدە هەنووکەییەکانــی 
لەگەڵ پێشنیار بۆ گۆڕینی نووسی کە وەکوو 
بنەمایەک بۆ کــۆدە نوێیەکانی پێدانی ئیزنی 

کار بەکار هێنرا. 
6 پشــتیوانیی ماڵیی زنجیرەیەک کۆبوونەوە 
لــە دەڤەرەکــە لە پارکــی »هاید«، بەشــی 
باشــووری ڕۆژئاوا و بەشــی باکــوور کرد کە 
ئەیالەتی، ســێناتۆرەکان و  نوێنەرانی  تێیاندا 
ئەندامانی ئەنجومەنی شار بانگهێشت کرابوون 

تا هەڵوێستی خۆیان لەسەر پرسەکە دەرببڕن 
و پشتیوانی لە پێشنیارە تایبەتەکان بکەن. 

7 یەکــەم هەنگاوەکانــی بــەرەو کونتڕۆڵی 
خزمەتگوزاریی  بەســەر  شــار  ئەنجومەنــی 

بەخێوکردنی منداڵەوە نا. 
8 بــوو بە هــۆی ئــەوەی ئــەو گرووپانەی 
پەیوەندیدار بــە خزمەتگوزاریی بەخێوکردنی 
منداڵ کە لەئارادابوون، لە گوشــارهێنانیان بۆ 

هێنانەئارای گۆڕانکاریی زیاتر چاالک بن. 
خەباتــی دواترمــان لە پێنــاو بردنەوەی 
گۆڕانکارییەکی دامــەزراوە بە دامەزراوەیە لە 
کاتێکدا خەباتەکانی تر بۆ بڕیاردەربوونی ژنان 
لەســەر پێدانی ئیزنی کار و بودجە لە الیەن 
شارەوەیە )کە ئێمە ســەرکەوتنی ڕێژەییمان 

تێیاندا بەدەست هێناوە(. 
دامەزراوە: کاری ســەرەتاییمان تەرکیزی 
لەســەر ئەوە بوو کە چۆن دامەزراوەیەک ڕۆ 
بنرێــت کە بتوانێ ســتراتێژییەکەمان وەگەڕ 
بخات. باشــترین جێگــرەوە وێدەچــوو ئەو 
گرووپــە کۆمەاڵیەتییە لۆکاڵییانە بن کە هەم 
لەســەر پرســە لۆکاڵییەکانی خۆیان و هەم 
لەســەر ئەم نیگەرانییانەی کە پێوســتییان 
بە کردەوەگەلێک لە ئاســتی شــاردا بوو کار 
دەکەن. وەها گرووپگەلێک بەتایبەتی ئەو کاتە 
گرینگن کە کاتێک لەگەڵ گرووپێک لە ژنان 
کار دەکەین کــە زۆر چاالک نین و هاوکات 
ســتانداردی  بردنەســەرەوەی  بــۆ  گرینگن 
دێموکراســیی دامەزراوەکــە و دابینکردنــی 
هەلی پەرەپێدانی تواناییەکان لە نێوان ژنانی 
بەشداردا. ئێمە هەروەها پەرەپێدانی پێکهاتەی 
جۆراوجــۆر بــۆ زۆر ڕۆڵی جیــاواز کە ژنان 
دەیانویســت و دەیانتوانی یاری بکەن، وەکوو 
بەشــە لۆکاڵییەکان، فۆرۆمەکان، شــۆڕاکانی 
خزمەتگوزاریــی ڕۆژانەی بەخێوکردنی منداڵ 
و هەروەها کۆمیتەیەکی پێشڕەو بۆ هاریکاری 
و بڕیاردان لە دامەزراوەکەدا بە پێویست زانی. 
ئەزموون ئێمەی هێناوەتە سەر ئەو باوەڕە 
کە گرینگە بە شێوەی بەردەوام هەڵسەنگاندن 
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بۆ ئــەوە بکرێت کــە چــۆن چاالکییەکانی 
دامەزراوەکــە بنچینــە و دەســەاڵتی خۆی 
دادەمەزرێنێــت. هەمــوو کــردەوەکان دەبێ 
ڕوویــان لە ڕۆنانی دامەزراوەکــە و گرینگیی 
پرســەکە بێــت. کاتێــک بڕیارێک لەســەر 
کردەوەیــەک دەدرێت لەبــەر گرینگییەکەی 
لــە بــاری ئەبســتراکییەوە، ئەوا پێویســتە 
ڕێگەگەلێک بۆ پەرەپێدانــی دامەزراوەکە، لە 
باری سەرچاوەکان، لە باری ماڵییەوە، دەڤەری 
نوێــی هەڵبژاردنەوە، لە باری پرێســتیژەوە و 
هەروەها لە باری باڵوکردنەوەوە )کە دواتر بە 

خەباتەکەمان زیاد دەبن( بدۆزرێنەوە. 
هەروەها بەو قەناعەتەش گەیشــتین کە 
هەبوونی ڕێکخەرانی تەواووەخت بۆ چاالکیی 
درێژمــاوە و بــەردەوام زۆر گرینگە. بودجەی 
ســەرەتاییش بۆ دڵنیابوون لــە بەردەوامیی 
پێویســتە.  دامەزراوەکە  ڕۆژانــەی  کاروباری 
دامەزراوەیەک، کاتێک پێی گرتبێت، دەتوانێ 
بودجەی خۆی لە الیەن خەڵکەوە دابین بکات 
بــەاڵم قۆناخی ســەرەتایی دژواترین قۆناخە. 
کۆمیتــەی کردەوە بە هۆی نەبوونی بودجەوە 

ناچار بە ڕاگرتنی کاروباری بووە. 

3ـوشیاری
بردنەســەرەوەی ئاستی وشیاری، پرۆسەیەکە 
کە بە هۆیەوە ژنان لە سروشــتی ڕاستییەکان 
تێدەگەن، بە شــێوەیەک کە ڕەنگە بیانگۆڕن. 
خودئاگاییی کەسێک، پەیوەندیی بە بارودۆخی 
ئۆبژەکتیڤیــەوە هەیە. لەم بەشــەدا پێداگری 
لەسەر کارلێکردنێکی ورد لە نێوان خودئاگایی 

و بارودۆخدا دەکەین. 
خودئاگایی یان وشــیاری، وشەیەکە کە 
بە شــێوەیەکی ناڕوون بەکار هاتووە و مانای 
زۆر شتی داوە: پەرەپێدانی وێنەیەکی ئەرێنی 
لە خــود، گۆڕین و گەشــەی تاکەکەســی، 
پەیوەندیگەلی نوێی هەســتەکی و جینســی 
لەگەڵ ژنانی دیکە یان هەر کام لەمانە لەگەڵ 
بیرۆکەیەکــی گشــتیی کولتــووری ژنانەوە. 

هەروەها مانای تێگەیشــتنێک لە چۆنییەتیی 
و  کۆمەڵــگادا  لــە  دەســەاڵت  کارکــردی 
ئەزموونکردنی گۆڕینی ئەو کۆمەڵگایە، هەیە.

تێگەیشــتن لــە بەرزکردنەوەی ئاســتی 
وشیاری، تا ڕادەیەکی زۆر بەرچاو کاریگەریی 
لەسەر بزووتنەوەی ژنان داناوە. تەواوی ئیدەی 
پشتیوانی و خوشکایەتی وەکوو بەرەنجامێکی 
هاتنەدیی ڕۆڵ و هەڵسوکەوتی پێشنیارکراوی 
ژنان بەرانبەر یەکتر هاتووەتە بەرباسەوە. ژنان 
هەم ئەو هەســتەیان بۆ دروســت بووە کە بە 
هۆی بەرزبونەوەی ئاستی وشیارییەوە کەمتر 
پەڕاوێزن و هەم فێر بــوون کە پەڕاوێزبوونی 
ژنــان دیاردەیەکی کۆمەاڵیەتییــە. ئێمە لەو 
کێشــانەی کە باوەڕکردن پێیان ئەستەمە و 
ژنان لە ژیانــی ڕۆژانەی خۆیانــدا لەگەڵیان 
و  تێگەیشــتووین  زیاتــر  دەســتەویەخەن، 
ڕێــزی زیاترمان بۆ ئەو چارەســەرییانە هەیە 
کــە لە پێناو مانــەوەدا ســەپاندوومانن. هەر 
بەم هۆیانەوە، وشــیاری هەم سەرچاوەیەکی 
هێــز بۆ ژنان بــووە و هەم ســەرچاوەیەکی 
شــیکاریی تاکەکەســی بووە. بــۆ نموونە، لە 
هێندێــک ڕەهەندی ئەوەی کە دەســەاڵت 
چۆن بەکار دەهێنرێت تێگەیشتووین، چونکە 
دەتوانیــن ببینیــن کارکری لــە پەیوەندییە 

تاکەکەسییەکاندا چۆنە. 

وشیاریوبارودۆخەئۆبژەکتیڤەکان
خودئاگایی، وشــیاریی کەســێکە بەنیسبەت 
بارودۆخــی خۆیەوە  لەمەڕ  نیگەرانییەکانــی 
و ئەوەی کــە چۆن جیهــان بەڕێوەدەچێت. 
ئــەوەی بەنیســبەت خودئاگاییــی ڕزگاریی 
ژنانەوە جێی خوشــحاڵیمانە ئەوەیە کە ئێمە 
لــەو باوەڕەداین کە ئەوە بۆ ژنان بەکەڵکترین 
پێناسەی ڕاستیی هەنووکەیە. ئەمە ماکەیەکی 
زۆر سەرەکییە بۆ تێگەیشتنێکی فێمێنیستی 
سۆسیالیســتی لە وشــیاری. لەو باوەڕەداین 
کە ئێمە ڕاســتییەکی بنەمایــی دەبینین و 
ئەوە ئەمە وێنەیەکی ڕاستەقینەیە لەوەی کە 



شــتەکان چۆنن و چۆن وایان لێ هاتووە کە 
دەبێ لە سەرەتادا بیخەینەڕوو. ئێمە خەریکی 
پێشنیارکردنی یەکێک لەو زۆر ڕێگەگەلە نین 
کە شتەکان لە ئێستادا وان، ئێمە پێناسەیەک 
دەخەینەڕوو.  دیاریکــراوەکان  پەیوەندییە  لە 
وەها تێگەیشتنێک شــوێندانەرترمان دەکات. 
ئەمە بۆ ژنــان گرینگە چونکە بەو شــێوەیە 
دەتوانــن کردەوەیان هەبێــت و ئەوەی لێی 
تێدەگــەن، بگۆڕن. وشــیاریی فێمێنیســتی 
سۆسیالیســتی، وەها بەهایەکی هەیە چونکە 

بەکەڵکە و ڕاستییە.
دیارە لێــک کارکردنێکــی زۆر لە نێوان 
بارودۆخــە ئۆبژەکتیڤــەکان )جێگــە و ڕێگە 
مــاددی و کۆمەاڵیەتییەکانــی ژیانمــان( و 
وشــیاریدا هەیە. تاکێک بە هۆی گۆڕانکارییە 
مادییەکانــەوە وەک منــدااڵن، هاوســەر و 
خانووبــەرەوە، زۆر جار زیاتر بەپارێزتر دەبێت 
چونکە وەها کەســێک پێویستە بتوانێ شتی 
پێویســت بۆ کەســانی دیکە دابین بکات )بە 
هۆی گوشــاری یاســایی و کۆمەاڵیەتییەوە(. 
یان، خوشکێک بە شــێوەیەکی دادپەروەرانە 
مامەڵــەی لەگەڵ ناکرێت )جــا لە کارەکەی، 
لە قوتابخانە یان بارودۆخە کۆمەاڵیەتییەکاندا( 
یــان ئەو مافانــەی کە چاوەڕێیانــی کردبوو، 
لێــی بێبەش دەکرێت و بەم جــۆرە لە ناکاو 
بزووتنەوەی ژنــان ئیدی لــەوە دەردەچێت 
کــە تەنیا هی »ئەوان« بێــت. لە زۆر ڕێگەی 
ڕۆژانەوە، بارودۆخە دەرهەستەکان کاریگەری 

لەسەر زەینەکان دادەنێن. 
هــۆی  بــە  دەشــکرێت  گۆڕانــکاری 
وەرگرتنی زانیارییەوە کە شــوێن لەسەر بەها 
زۆرپربایەخەکانمان )بەهاگەلێک کە ڕەنگە بە 
شــێوەی ئاســایی بۆ ڕاگرتنمان لەو شوێنەی 
کە هــەن کارکردیــان هەبێــت( دادەنێن و 
دەمانوروژێنــن، بێتەدی. ڕەنگــە گۆڕانکاری 
لــە ئاکامی مردنی ژنان بە هــۆی لەباربردنی 
نایاساییی منداڵەوە یان بە هۆی پەرچەکردار 
بە کۆمەڵکوژیی »مــای الی«ەوە بیێتە ئاراوە. 

زانیــاری لە ڕێگــەی دانانی ژیانیــان لە نێو 
بەستێنێکی نوێوە، وشــیاریمان دەگۆڕن )بە 
جۆرێک پێــش لە بارودۆخمــان کاریگەریی 
هەیــە(. ئێمــە زۆربەی جار لــەو بڕوایەداین 
کــە ئەم گۆڕانە لــە ڕێگەگەلێکی گرێدراو بە 
ڕابــردووەوە ڕوو دەدات تــا ئــەوەی بە هۆی 
دابڕانێکی تەواو و لە ناکاو لەو ڕابردووەوە ڕوو 

بدات. 
زۆربــەی جــار، گۆڕانێک لــە بارودۆخی 
تایبەتی و وشیاریدا وێکڕا ڕوو دەدەن و بەشێکن 
لە پرۆسەیەک کە چەندین مانگ دەخایەنێت 
ئەگەر نەڵێیــن بە درێژاییی ژیان ڕوو دەدات. 
ژیانی مادیمان دەگۆڕێت و بیرکردنەوەمان لە 
بارەیەوە دەگۆڕێت و خۆشمان دەگۆڕێین. )بەو 
جــۆرەی کە بیرۆکــە بەناوبانگەکەی »فرۆید« 
هەموو ڕووداوەکان دەبەستێتەوە بە سەردەمی 
منداڵیمانــەوە چونکــە ڕوونە ئێمــە هەمان 
ئەو کەســانەین یان هەمان ئــەو »خود«ەی 
ڕابردووین(. ڕەنگــە بارودۆخێک یان زنجیرە 
بارودۆخێک کاتالیزۆرێک بێت بۆ وەرگرتنێکی 
نوێی ڕاســتییەکان، بەاڵم ئەمە زۆربەی جار 

کۆکراوەی ڕووداوەکانی ترە.
لــە  گرینگــە  کــە  باوەڕەدایــن  لــەو 
ڕوونبوونی  لەسەر  پێداگری  بزووتنەوەکەماندا 
هەموومــان  بکەینــەوە.  وشــیاری  پرســی 
خودئاگاییمان هەیە. هەموومان لە »ئاســت« 
خۆمانــدا  وشــیاریی  »ئاســتەکان«ی  یــان 
فاکتۆری  هێندێک  هەیــە.  پێکدژیگەلێکمان 
ژیانمــان ڕەنگە بــەو مانایە بێــت کە ئێمە 
پێداگری لەسەر شتگەلێکی تایبەتی دەکەین 
کە بە ڕاســتیان دەزانین و چاوپۆشــی، یان 
حاشــا لەوانی تر دەکەین یــان تەنیا ئامادە 
دەبین لەگەڵ ئەو شتانەی تر کە بە ڕاستیان 
نازانیــن بژیــن. بزووتنەوەکەمان پێویســتە 
جێگرەوەگەلێک کە ئەگەری جێبەجێکردنیان 
هەیە بۆ ژنان بخاتە ڕوو. ئەم جێگرەوە نوێیانە، 
دەتوانێ یارمەتیدەریان بێت ئەو پێکدژییانەی 
لەگەڵــی دەژین نەهێڵن )ئەمە بۆ خۆشــمان 
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وەڕاست دەگەڕێت(. 
لێرەدا گرینگە کــە ئەوەی دەیخەینەڕوو، 
ڕوانگەیەک لە ڕاســتی بێت. بۆ نموونە، ژنان 
زۆرجار ناتوانــن بزانن دوژمنیان کێیە چونکە 
ئەو دوژمنە بە ئاســانی ناکەوێتە بەرچاو. هەر 
بۆیە، زۆرجار خەڵک تووڕەییی خۆیان بەسەر 
کارراپەڕێنەرێکی تا ڕادەیەک بێدەسەاڵت )بۆ 
نموونە، پێشخزمەتێک لە ڕێستورانتێکدا( کە 
خواســتی کەسانی تر جێبەجێ دەکات بەتاڵ 
دەکەنەوە، یان بەسەر کەسێکیدا بەتاڵ دەکەن 
کە ناتوانێ بە باشی کارەکانی لەو بارودۆخەی 
تێی کەوتــووە، جێبەجێ بــکات و هاوکات 
دەســەاڵتی گۆڕانکاریکردنی )بەتەنیای( نییە 
)بۆ نموونە مامۆســتای قوتابخانە یان دایک(. 
دەکات  بیرۆکەمان ســەرنجڕاکێش  ئــەوەی 
ئەوەیــە کە ئێمە بنــچ و بناوانی شــتەکان 

دەبینین. ئەمەیە مانای وشەی »ڕادیکاڵ«. 

وشیاریمانچییپێیەبۆخستەڕوو
کەواتە تێگەیشتنمان لە وشیاری چیی هەیە 
بۆ خستەڕوو؟ ئەو ئیزنە بە ژنان دەدات کە لە 
بارودۆخ یان زنجیرە بارودۆخە تایبەتییەکاندا 
پێکهاتــەی ئۆلگووەکان ببینــن. ئەمە دەبێتە 
هۆی بەرهەمهاتنی وێنەیەک لە ڕاســتی کە 
ئیزن بدات باشتر کارەکانیان جێبەجێ بکەن 
چونکە تیکەکان لەگەڵ یەکتر دەگونجێن. بەاڵم 
ئێمە دەتوانیــن پتر لە ئۆلگووی پێکهاتەیەک 
بخەینە ڕوو: ئێمە دەتوانین هۆکارەکانی پشت 
ڕووداوەکان بخەینــەڕوو. تەنیــا کاتێک ئەم 
هۆکارانە دەناسین دەزانین چۆن ئەم ڕووداوانە 
بگۆڕیــن )نەک ئەوەی دووپاتیــان بکەینەوە 
یان بە هۆیانەوە دەستەوەســتان بین(. ئەمە 
ڕێگەیەکــی سیســتەماتیک بــۆ پەرەپێدانی 
بیرۆکەکانمان لە ئایدیۆلۆژییەوە بۆ ستراتێژی، 
بەرنامەڕێــژی و تاکتیک، چونکــە ئەوەی بۆ 
گەیشتن بە ئامانجەکانمان گرینگە دەناسین.

ئێمــە دەبێ لــە پرســی بەرزکردنەوەی 
وشــیاری لە پەیوەنــدی لەگــەڵ بارودۆخە 

ئۆبژەکتیڤەکانــدا تێبگەین. ژنــان ناتوانن لە 
»وشیاریی  ماندوونەناســانەوە  هەوڵی  ڕێگەی 
بەربەســتی  ژنــان  هەبێــت.  بەرزتر«یــان 
ڕاســتەقینەیان لەپێشــە. تەنیا خستنەڕووی 
جێگــرەوەکان زۆرجار نایانکاتــە جێگرەوەی 
بەجێ یان ڕاستەقینە بۆ ژنان. ئێمە پێویستە 
هەمیشــە شــتەکان بــە ژیانی ژنانــەوە بە 

شێوەیەکی دەرهەست ببەستینەوە. 
گرووپێکی  کە  شتێک  سەرنجڕاکێشترین 
دەدا  ئەنجامــی  وشــیاری  بەرزکردنــەوەی 
ئەوەیە کــە یارمەتیمان دەکات ئەو کێشــە 
کۆمەاڵیەتییانە ببینین کە جاران پێمان وا بوو 
تاکەکەسین. ئێمە پێویستە بەردەوام چاومان 
لەسەر ئەو ڕاستییە بێت کە چۆن ئێمە لەگەڵ 
زۆربــەی ژنان جیاوازییەکــی ئەوتۆمان نییە. 
ئێمــەش بەرانبەر زۆر بارودۆخی بە شــێوەی 
هاوشــێوە ئۆبژەکتیڤ، پەرچەکردار دەنوێنین 
)هەر لە حەبی پێشــگرتن بە دووگیانی بگرە 
تــا کەمبوونی پیشــەی ئابــووری، زۆربوونی 
کــوڕەالوەکان لــە زانکۆکاندا و هتــد(. ئەمە 
یارمەتیدەرمانە بە دروســتی دادوەری لەسەر 
پرسەکان بکەین. بۆ نموونە، ئەوە ڕزگاریی ژنان 
نییە کە خەریکە کێشە بۆ بنەماڵەی ناوکی )و: 
تەنیا پێکهاتوو لە دایک و باوک و منداڵەکان( 
ساز دەکا. بە جۆرێک، ئێمە بەرهەمی زۆرێک 
لە کێشەکانی بەرهەمهاتووی ئەو دۆخەین. بە 
جۆرێک، ئێمە کاریگەریمان لەسەر داهاتووی 
ئەو کێشــە و جێگرەوە پێشکەشــکراوەکان 
هەیــە. هەر بۆیە، لێک کارکردنی بەردەوام لە 
نێوان هێزە ئۆبژەکتیڤ و سۆبژەکتیڤەکاندا لە 
ئارادایە. وشیاری بەنیسبەت ڕزگاریی ژنان کە 
پەســنی جەماوەری لەگەڵە، خۆی لە خۆیدا 
ئەو شــتە نییە )وەک هەموومان دەزانین( کە 

گۆڕانکاری کۆمەاڵیەتی بەرهەم بێت.

دەرەنجامەکانیوشــیارییفێمێنیستی
سۆسیالیستی 

ئێمە نووســینەکەمان بە ڕێنوێنییەکی ســێ 



خاڵی بۆ ســتراتێژی دەســت پــێ کرد: 1( 
بردنەوەی ڕیفۆرمی دەرهەســت و ڕاستەقینە 
کە پێویستییەکانی ژنان دابین بکات، 2( دانی 
هەستی دەسەاڵتی خود بە ژنان، 3( گۆڕینی 
پەیوەندییەکانی دەســەاڵت. تێگەیشــتن لە 
وشــیاری، ڕێگەمان پێ دەدا لە پێویســتییە 
ڕاستەقینەکانی ژنان و ئەو ڕێگەگەلە تێبگەین 
لەســەر  کاریگەریمان  بێدەســەاڵتیمان،  کە 
دادەنێت و ویســتیی گۆڕینی پەیوەندییەکانی 

دەسەاڵتمان تێدا دروست دەکات.
ئەمە قسە و کردەوە پێکەوە بە بەردەوامی 
گرێ دەدات و شــوێنێک پێناسە دەکات کە 
بە هۆیەوە پێداگری لەســەر هــەر دووالیەنە 
بکرێت. یارمەتیمان دەکات ئەولەوییەتەکانمان 
لە پەیوەندی لەگەڵ بارودۆخێکی دەرهەست 
دیــاری بکەیــن. )بــەم جــۆرە ئێمــە لــە 
پرسگەلێکی بە تەواوی ئەبستراک تێدەپەڕین 
و هەر پرســێک لە بارودۆخی تایبەتی خۆیدا 
دەبینین، وەکوو پرســێک کە ئەگەری هەیە 
سەرنجمان ڕابکێشێت یان نەکێشێت، ئەویش 
بەســتراوەتەوە بەوەی کە چۆن پەیوەندی بە 
ژیانی ئەو ژنانەوە کە دەتوانین ڕوویان تێبکەین 
و مەســەلە پەیوەندیــدارە ســتراتێژییەکانی 

دیکەوە هەیە(. 
ئــەوە هەروەهــا دەبێتــە هــۆی ئەوەی 
ئێمــە لەگەڵ هــەر بژاردەیەک کــە ژنان بۆ 
ژیانــی خۆیــان هەڵیدەبژێرن، تــا ڕادەیەک 
باشــتر هەڵبکەین چونکە دەبینین کە بڕیارە 
خودئاگاکان چۆن بە توندی بەســتراونەتەوە 
بە بارودۆخــە هەنووکەییەکانەوە. ئێمە بڕوای 
تەواومــان بە تاڕادەیــەک کامڵبوونی خەڵک 
هەیە )بە ســەرنجدان بە گۆڕانکارییەکان لە 
دامــەزراوە کۆمەاڵیەتییــەکان و گۆڕانە یەک 
لــەدوای یەکەکانــی خودئاگایــی(. هاوکات 
ئێمە لە بارەی ڕادەی کامڵبوونی تاکەکەســی 
بەپارێزین. ئێمە دەزانین لەم کۆمەڵگایەدا هیچ 
کەســێک ڕزگاری نابێت بەدەر لەوەی ئاستی 
وشــیارییەکەی چەنــد بێت. ئێمــە بە هۆی 

تایبەتی و هەنووکەیی  کۆمەڵێک بەربەستیی 
کە کاریگەری لەسەر هەموو ژیانمان دادەنێن، 

بەستراوینەتەوە. 
هــەر بۆیــە، خودئاگایی یان وشــیاری، 
ئەبســتراکت نییــە )ئەگەرچــی ڕەنگــە بە 
جۆرێک نــاڕوون بێت(. وشــیاری لە زەینی 
)ئەگەرچی  ناگرێت  سەرچاوە  تاکەکەسێکەوە 
تەرکیــزی ڕۆشــنبیرانە پەرەی پــێ دەدا(. 
وشــیاری وەکوو پێویســت لە هەموو کردەوە 
ڕەنگــی  تاکەکەســێکدا  تاکەکەســییەکانی 
نەداوەتەوە، بەاڵم لە کردەوە کۆمەاڵیەتییەکاندا 
ڕەنگی داوەتەوە. وشــیارییەکی فێمێنیســتی 
سۆسیالیســتی بە دڵنیایییەوە پرۆســەیەکی 
سروشــتی یان خودبەخودی نییە بە جۆرێک 
کە پێمان وا بێــت هەر کات ژنان لە دەوری 
یەکتر کۆ ببنەوە، هەمیشە ڕوو بدات. هاوکات 
لەگەڵ ئــەوەی کــە ڕووداوەکان بە خێرایی 
بۆ ڕوونکردنــەوەی هێــزە کۆمەاڵیەتییەکان 
دەچینــە پێش )وەکــوو ڕاگەیاندنی شــەڕ، 
دەستبەسەرکردنەکان، ئەستەم بوونی ئابووری، 
بەرزبوونەوەی جیابوونەوەی  لەحاڵی  ئاســتی 
ژن و مێرد و هتد زۆرجار ڕووداوەکان دەبەنە 
پێش(، وشیاریمان ڕوونتر دەبێتەوە. وشیاری 
بۆ گەیشتن بە دەسەاڵت زۆر گرینگە، نە تەنیا 
لە ژیانی تاکەکەسیماندا بەڵکوو وەکوو هێزێکی 
کۆمەاڵیەتی کە خەریکە خۆی دەدۆزێتەوە و 

لە پێناو خۆیدا کار دەکات.
زۆر شــت بوونەتە هۆی ئــەوەی بڕوامان 
بــە ڕزگاریی ژنان بێت. بە هــۆی لێدوانمان 
لەگــەڵ ژنانی دیکە، بە هۆی تێگەیشــتن لە 
سروشــتی گەورەکردنمــان و ژیانمان وەکوو 
ژنان، چۆنییەتیی سەرکوتی خۆمانمان ناسیوە. 
ســەرەڕای ئەمەش، ئــەو گۆڕانکارییانەی کە 
پێمان وایە بۆ ئێمە بەردەوامتر دەبن ئەوانەن 
کە بە هۆی بەشداریکردن لە چەندین چاالکیی 
جۆراوجۆردا هاتبنە ئــاراوە، گۆڕانکاریگەلێک 
کــە بــە هــۆی بەشــداریمان ئێمــە بەرەو 
تێگەیشتن و گۆڕانی زیاتر دەبەن. لە پرۆسەی 
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خەباتمان لە پێناو گۆڕینی سەرکوتکردنمان، 
دەســت دەکەین بە تێگەیشتنی هەم شکڵە 
تایبەتییەکانی ســەرکوت و هەم ئەوەی چۆن 

پەیوەندییان لەگەڵ یەکتر هەیە. 
ئێمە لەو بڕوایەدایــن کە ئایدیۆلۆژییەک 
کە تەنیا بە هۆی بەرپەرچدانەوە و وتووێژەوە 
ڕێنمایی کرابێــت، لە ڕاســتیی ڕووداوەکان 
دادەبڕێــت و لــە الیەن زۆربەی ژنانیشــەوە 
پەسندکراو نابێت. پتر لەمەش، ئەگەر بمانەوێ 
بزووتنەوەکەمــان بەردەوام بێت لە پەرەگرتن 
و ڕۆیشــتن بەرەو گۆڕینی ســەرکوتکردنمان 
وەکــوو ژنان، ئەوا پێویســتە لە زۆر چاالکیی 
بنەمای دەســەاڵتمان ڕۆ  جۆراوجۆرماندا کە 
دەنێن، یەکگرتوو بین. ئەمەش بە نۆرەی خۆی 
پەرە بە ئایدیۆلۆژییەکەمان و تێگەیشتنمان لە 

سەرکوتی ژنان دەدات. 

گرووپەڕەپەکان
ئەو شــێوازی بەرزکردنەوەی وشیارییەی کە 
بە زۆری لە بزووتنــەوەی ژنان بەکار هاتووە، 
گرووپە ڕەپەکان بوون. ڕاســتیی بەشــداریی 
گرووپی، لە گۆڕینی هەســتی پەڕاوێزخراوی 
و تاکەکەســبوونی ژنانــدا زۆر گرینگ بووە. 
بەکۆمەڵبوونــی  لــە  تێگەیشــتن  ئــەوەش 
بەرژەوەندی لە نێوان هەموو ژنان و لەوەی کە 
چی بۆ گۆڕانکاری پێویستەی، ئاسانتر کردووە. 
گرووپە ڕەپەکە ئەو بەستێنەیە کە تێیدا هەر 
کەســێک دەتوانێ شــوێندانەریی خۆی تێدا 
هەبێت. ژنان دەتوانن بە هۆی تێگەیشــتن لە 
ئەزموونی یەکتــر و مامەڵەکردن لەگەڵ ئەو 
هەســتانەی کە ئەزموون خولقاندوونی، پەرە 
بــە تواناییەکانیان بدەن. بــەاڵم لەبەر ئەوەی 
وشــیاری و بارودۆخەکان لێــک گرێدراون، 
گرووپــە ڕەپەکان بــۆ خۆیان ڕەنگــە بگەنە 

بۆنبەستێک. 
ئــەوان دەکرێ ببنە هــۆی تەرکیزکردن 
لەسەر باشــترکردنی بیرۆکەکان یان خودی 
تاکەکەســێک بەبێ ئەوەی بیر لــە کردەوە 

بکرێتــەوە. نابــێ خالیســبوونی پااڵوتــن و 
ســەرلەنوێ پێناســەکردنی بێکۆتایی لەگەڵ 
ســەرکەوتن بەهەڵە بگیردرێت. شیکارییەکی 
باش هاوتــای کردەوە نییە. وشــیاری نابێت 
لــە خۆیــدا ببێتــە ئامانجەکــە و پێش لە 
بەدەســتەوەگرتنی دەســەاڵت بگرێت. ئێمە 
داکۆکی لــە گۆڕینی ناگرینگیــی زەین یان 
کەمتەرخەمیــی بەختەوەرانە بەرانبەر هەموو 
کێشەکان جگە لە کێشــە زۆربەرتەسکەکان 
بۆ هەمــووان ناکەیــن. ئێمــە پێمانوایە کە 
ئایدیۆلــۆژی دەبــێ لــە نێو ژیانــی لەحاڵی 
بەرەوپێشچوونی بزووتنەوەکەدا بگونجێندرێت 
و ئەوە کە ئەمەش کاتێک بە باشــترین شێوە 
ئەنجــام دەدرێــت کە بە هــۆی گۆڕانکارییە 
دەرهەستەکانییەوە ئاکامی کردەوەکانەوە تاقی 

بکرێتەوە.
بەســتێنی گــــــــرووپی ڕەپ ڕەنگــە 
بەربەستێکی دیکە بخاتە بەردەم پەرەپێدانی 
تەواوی بزووتنەوەکە. زانین بە نموونەی زیاتر 
و زیاتــری کاریگەرییەکانی ســەرکوتکردنی 
ژیانی تاکەکەسی دەتوانێ ئەرکی گۆڕانکاریی 
کۆمەاڵیەتی و تاکەکەســی نەلــواو بنوێنێت. 
دژوار نییــە بگەینە شــوێنێک کە لەودا هەر 
هەوڵێک بۆ ڕزگاری، مانای خۆی لەدەســت 
بدات چونکە ناکرێ بە یەک جار هەڵسوکەوتە 
بەکۆمەاڵیەتییــە ســەرەتاییەکان بگۆڕدرێن. 
کردەوەی ڕاســتەوخۆ، گرووپە ڕەپەکان کامڵ 
دەکات. ئەم کردەوانە دەبنە هۆی دابین بوونی 
دەرەتان بۆ پەرەپێدان و بەکارهێنانی تواناییی 
نــوێ و هــاوکات هێنانەئــارای گۆڕانکاری. 
لەم بەســتێنەدا، هــەم گرووپــە ڕەپەکان و 
هــەم پەرەپێدانی شــیکاریی فێمێنیســتی 
بەبێ مەترســیی  سۆسیالیســتی، دەتوانــن 

خالیسبوون یان هیوابڕاوییەوە بچنە پێش. 
پەرەپێدانــی تــەواوی تواناییەکانی ژنان 
دەکــرێ بە هۆی خــودی ئەو شــتانەی لە 
بەرزکردنەوەی هوشیاریدان تووشی بەربەست 
ببێــت، شــتێک کە لــە ســەرەتادا وا دیارە 



دەبێتــە هــۆی هاندانی گەشــەکردن. ژنان 
لەســەر بنەمای الوازیی هاوبەش و کێشــە 
هاوبەشــەکانیان یەک دەگــرن. کاتێک ژنان 
بەهێزتــر دەبن، ڕەنگە بۆ خۆیــان لەو دۆخە 
نوێیە بترسن، هێندێک جار بەهێزیی یەکێک 
ڕەنگــە ببێتە هۆی دوورکەوتنــەوەی ئەوانی 
تر لێی. هەر بۆیە ڕەنگــە کاتێک بەهێزبوون 

بێتەدی، خوشکایەتی نەمێنێت. 

4ـکێشەکان
بــۆ ڕوونکردنــەوەی زیاتــری ئــەوەی کــە 
مەبەستمان لە فێمێنیستی سۆسیالیستی چیە، 
لەم بەشەدا باسی چەند کێشە کە بزووتنەوەی 
ژنان لــە ئێســتادا ڕووبەڕوویانــە، دەکەین. 
بــۆ هەر کام لەم کێشــانە، جــۆرە وێنەیەک 
لەوەی کە ئێمە مەبەســتمان لە بەستێنێکی 
فێمێنیستی سۆسیالیستی چیە، دەخەینە ڕوو. 
پرســەکان بریتین لە جیابوونەوەی دامەزراوە 
ســەربەخۆکانی ژنان، ڕێکخستنی چینایەتی، 

دژەکولتوور، لێسبیەنیزم و پێشڕەوان.

دامەزراوەسەربەخۆکانیژنان
لەگەڵ پەڕاوێزبوون و بارودۆخی ڕێکنەخراوی 
بزووتنەوەی ژنان لە ژمارەیەک ناوچەی واڵتدا، 
زۆرێــک لەو ژنانەی کە ڕەنگ بوو لەگەڵ ئەو 
بیرۆکانەی لێرە خرانەڕوو، هاوڕا بن، لە ئێستادا 
بزووتنەوەی سەربەخۆی  لە  وەکوو بەشــێک 
ژنــان تێکۆشــانیان نییــە. زۆرێک لــە ژنان 
خۆیان خزاندووەتەوە نێو دامەزراوە ئاوێتەکان 
یان بزووتنــەوەی ژنانیان بەجێ هێشــتووە 
چونکە هەستیان کردووە تواناییەکانیان ڕەت 

دەکرێتەوە.
زۆرێک لە ژنان لــە دامەزراوە ئاوێتەکاندا 
کاتێــک پێیــان دەزانرێ کە ئــەوان کار بۆ 
ڕزگاریــی ژنــان دەکەن، یان ئەوە هەســتی 
گوناهبارییان بۆ دروســت دەبێت یان ئەوەتا 
بزووتنەوەی  بەرانبەر  هەستی دوژمنکارانەیان 
ســەربەخۆی ژنان دەبێت )چونکە هەســت 

دەکەن بزووتنەوەکــە لەبەر هەڵبژاردنەکەیان 
شــەرمەزاریان دەکات(. لــەو بڕوادایــن کە 
زۆرێک لــە ژنانی دامــەزراوە ئاوێتەکان لەم 
بارەوە هاوڕامانــن. هیوادارین کە پێداگریمان 
لەســەر بزووتنــەوەی ســەربەخۆی ژنــان، 
یارمەتیــی پەرەپێدانــی ڕێگەگەلێکیــش بۆ 
کارکردن لەگــەڵ ژنان و پیاوان لە دامەزراوە 

ئاوێتەکاندا بکات.
پەرەپێدانــی  بــۆ  ئارگۆمێنــت  ئێمــە 
شــانازیی  هەبوونــی  و  دامــەزراوەکان 
دامەزراوەیــی دەکەیــن. ئەمــە خاڵێکە کە 
زۆر کــەس وا دەنوێنــن کە بەســەریدا زاڵ 
بووین. ئێمە داکۆکی لــەو ڕێبەر و ڕێکخەرە 
پەرەپێدەرانە دەکەین کە بەرپرســیاری وەها 
دامەزراوەگەلێکــن و لە ڕێگەی ئەوانیشــەوە 
داکۆکی لــە بزووتنەوەکەمان دەکەین. چەند 
ساڵ لەمەوبەر، داکۆکی لە ڕێکخەران جێگای 
پەسند نەبوو. ئێستا ڕێبەرەکان لە »دەرەوە«ی 
بازنەکــەدان. ئێمە داکۆکی لــە ڕێبەرییەک 
دەکەین کە بۆ هەموو بەرپرســیار و بەکەڵکن 
)دیســان دووپاتی دەکەینــەوە کە هێندێک 
کەس بە تــەواوی ددان بەمەدا دانانێن(. زۆر 
خاڵی دیکــەش هەن، بــەاڵم ئەمانەی باس 
دەکران دەتوانن ئەوەندەی پێویســت، خاڵی 

جێگای موناقشە و باسکردن دابین بکەن. 
چارەنووسی هەموو ژنان بەستراوەتەوە بە 
ژنان.  ســەربەخۆی  بزووتنەوەی  چارەنووسی 
پێشــکەوتنەکانی بزووتنەوەکە بە شێوەیەکی 
دەرهەســت کاریگەری لەســەر ژیانی هەموو 
ژنانی دیکــە دادەنێــن. هەر بەو چەشــنە، 
پێشکەوتن و شکستە تاکەکەسییەکانی ژنان، 
کاتێک پێکەوە لەبەرچــاو بگیرێن، یارمەتیی 

شکڵ بەخشین بە بزووتنەوەکە دەکەن.

ژنان
بۆ پێویســتیی کارکردنی ژنــان لەگەڵ ژنان 
زۆرجار هــۆکاری دیکــەش هێنراوەتەوە کە 
هەنووکــەش ڕاســتن. الیەنگــری لــە هەر 
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گرووپێــک کــە بەرژەوەندیی هاوبەشــمان 
لەگەڵی هەیــە، کاتێک ئــەم بەرژەوەندییانە 
بناســێندرێت، دەبێتە هۆی هاوبەشیی زیاتر 
و بەمــەش ڕوانگەیەکــی هاوبەش دەکرێ بە 
شێوەیەکی ئامادەتر پەرەپێبدرێت. ڕەچاوکردنی 
ئەجێندای خۆمان ئاسانترە. )النیکەم ئەگەری 
لەبیرکردنــی بەرژەوەندییەکانــی خۆمان کە 
زۆرجار لــە دامــەزراوە و بنیاتەکانی دیکەدا 
لەبیر دەکرێن، کەم دەکاتەوە(. هەڵبەت ڕوونە 
کــە بارودۆخگەلێک هەیە کە تێیاندا کێشــە 
دامەزراوەییــەکان لە نێو ژنانــدا پەرە پەیدا 
دەکات. ئێمە پێمانوایە کارکردن لەگەڵ ژنان 

ئاسانترە تا پیاوان. 
بۆ  ئارگۆمێنــت  بنچینەییتریــن  بــەاڵم 
بزووتنــەوە و دامەزراوەی ســەربەخۆی ژنان 
ئەمەیە کــە پەیوەندیی دەســەاڵت لە نێوان 
ژن و پیــاودا نادادپەروەرانەیە. تا کاتێک ئەمە 
ڕاســتییەکە بێت، پیــاوان کونتڕۆڵی خۆیان 
دەپارێزن و ئێمە نابینــە خاوەن دامەزراوەی 
ســەربەخۆ کە پێویستی و هێزی ژنان دیاری 
بــکات. نابەرابــەرەکان، کاتێک بە شــێوەی 
ڕووکەش بە یەکســان لەگەڵیان بجووڵێنەوە، 
هەر بە نایەکســان دەمێننەوە. ئەمە تا کاتێک 
ژنان لەسەر بنەمای ڕێزگرتن لە خود و ئامانج 
و دامەزراوەی ســەربەخۆ لە دەوری یەک کۆ 

نەبنەوە، هەر وا دەبێت. 
ئەمە تا ڕادەیەک داکۆکی لە پاراســتنی 
دێموکراتیک  ئاوێتە  دامەزراوە  هەمیشــەییی 
و شــوێندانەرەکان دەکەیــن. ژنان پێوســتە 
لە پێناو کارکردن لەســەر بەرنامەی خۆمان 
یــەک بگرن )هەم لە ئامانجەکانیان و هەم لە 
گرووپی جیای ژنــان(. گەر ئەمە نەبێت، ئەوا 
بە هۆی هەســتکردن بە ناشوێندانەریمانەوە، 
تەنیــا تەرکیز لەســەر هێرشــکردنە ســەر 
شــۆڤینیزم لــە دامــەزراوەکان، ئەویش لە 
شکڵێکی زیاتر و زیاتر تاکەکەسیدا، دەکەین. 
بەبــێ ئامانجێکی بەهێز کــە بە هۆیەوە ژنان 
بتوانن بەهێز بن، ژنان بەدەســت )بۆ نموونە( 

ئەوەوە دەناڵن کە پێیان بگوترێ کە »سیاسی« 
نیــن و بەم جۆرە خواســتەکانیان بۆ خەبات 
لــە پێنــاو نیگەرانییەکانــی ژنان بــدەن بە 
دەستەوە. دامەزراوەکانیش بە هۆی ناچاربوون 
بــە ڕووبەڕووبوونــەوەی کێشــەی نێوخۆی 
شــۆڤینیزمەوە لە هەر هەنگاوێکیاندا، خەسار 
دەبینــن و ناتوانــن بەرەوپێش بچن. وای لێ 
دێــت کە هەر ناتوانن کێشــەی شــۆڤینیزم 

چارەسەربکەن. 
وەکوو فێمێنیستە سۆسیالیستەکان، ئێمە 
داکۆکی لە کەڵکوەرگرتن لە پرەنســیپەکانی 
دەسەاڵت کە ڕاســتیگەلێکن کە ئێمە بەرەو 
دێموکڕاســی لە نێو دامەزراوەکــە ڕێنوێنی 
دەکــەن، دەکەیــن. ژنــان، لــە دامــەزراوە 
ئاوێتەکانــدا، لە پێنــاو ئــەو بەرنامانەی کە 
دەیانویست و دەزانن براوەی دەبوون، خەبات 
دەکەن و براوە دەبن. ئەمەش دەبێتە دەسپێکی 
ئەوەی پەیوەندییەکانی دەسەاڵت بە شێوەی 
پێکهاتەیــی لە نێو دامــەزراوە ئاوێتەکاندا بە 
هۆی خەباتی هاوبەشی لەئارادابوودا بگۆڕدرێن. 
هەر لــەو کاتەدا، دەبێ لــە بیرمان بێت کە 
گەورەترین دوژمنەکانمان ئەو کەســانەن کە 
بەشێکن لە چینی دەسەاڵتدار یان خزمەتیان 

پێ دەکەن. 

کارکردنلەگەڵپیاوان
گــەر لە بــاری ئۆبژەکتیڤەوە بــۆی بڕوانین، 
دەبینیــن کــە پیــاوان وەکــوو گرووپێــک 
بەرژەوەندیگەلێکــی تایبەتیان هەیە کە دژی 

ئەوانەی ژنان وەکوو گرووپێکە. 
ئێمە، بۆ نموونە، بەشــێک لە پیشەکانیان 
دەگریــن، لەســەر پێگەی ئاســوودەییان لە 
نێــو بنەماڵەدا چالێشــیان بــۆ پێکدێنین و 
دەستێنینەوە.  لێ  تاکەکەســییان  دەسەاڵتی 
لە کورتخایەنــدا و لە هێندێک بارەوە، پیاوان 

دوژمنێکمانن.
هــەر لە بنەڕەتــدا چ پێویســتییەک بە 
کارکردن لەگەڵ پیاوان هەیە؟ لە زۆر بارەوە، 



بەرژەوەندیی  لەگــەڵ  بەرژەوەندییەکانمــان 
پیاوان هاوبەشە. ئێمە، هەر دوو الیەن، یەکین 
کاتێک دێتە سەر پێگەی چینایەتی لە بەرانبەر 
نالەباری ســاڵمەتی، نەبوونی  خزمەتگوزاریی 
کار بە ئەندازەی پێویست، درێژیی ماوەی کار 
و بێدەســەاڵتییەک لە هەمبەر کاریگەریدانان 
لەســەر بڕیارە گرینگەکانــی کۆمەڵگاکەماندا 
هەیە. هەروەها، لە هێندێک بارەوە، سێکسیزم 
بارەیەوە، ئێمە  سەرکوتکەری پیاویشــە. لەم 
دەتوانین لــە خەباتی هاوبەشــماندا پێکەوە 
پەیوەســت بین )بۆ نموونە، ئەوان فێر کراون 
بکــوژن و بکوژرێن، ڕقێکیــان هەبێت کە لە 
ناخیان دێتە دەرەوە(. سەرەڕای ئەمەش، ئێمە 
پێویســتە بتوانین بە شێوەی ســەربەخۆیانە 
خۆمــان ڕێک بخەین بــە جۆرێک کە ڕەنگە 

دواتر یەک بگرین.
پتر لەمــەش، ژنان گرێدراوی مێژوویی و 
هەستەکییان لەگەڵ پیاوان هەیە. کاتێک ژن 
و پیاو یەک بگرن، ئەودەم ئەوە دەچێتە دەرەی 
بازنەی هێزەکانی ڕاستیی کۆمەاڵیەتییەوە. ئەو 
بەســتراوەیییە کۆمەاڵیەتییانە تەنیا بە هۆی 
ئارگۆمێنتی ئایدیۆلۆژیکەوە لەنێو ناچن، بەڵکوو 
تەنیــا کاتێک لەنێو دەچن کە ئەو ڕاســتیی 
کۆمەاڵیەتییــە بگۆڕدرێت. لــە زۆر حاڵەتدا، 
ژنــان هیچ بژاردەیەکی ڕاســتەقینەیان جگە 
لە هاوسەرگیری بەمەبەســتی زیندوومانەوە، 
ڕێزگرتــن لە خۆیــان و گەرمیی ئەڤین نییە. 
ئێمە پێویستە بە گریمانەی کەمترەوە چاو لە 
ژیانی زۆربەی ژنان بکەین و بزانین جێگرەوە 
ڕاستەقینەکان بۆ ئەوان چین و بەختەوەرییان 
لە چیدایە. ڕوانگەمــان بۆ خەباتەکەمان نابێ 
حاشا لەو سەرچاوانەی پشــتیوانی بکات کە 
ژنان لــە ڕابردوودا دۆزیویانەتــەوە )رەنگە بە 

هۆی پیاو و منداڵەوە بێت(. 
هێندێــک جار جــۆرە الوازکردنێکی ئەو 
توانایییانەی کە پیاوان دەبێ بە بزووتنەوەکەی 
ببەخشــن، لە ئارادا بووە، ئەویش لە ڕێگەی 
شــەرمەزارکردنی لەڕادەبــەدەرەوە کاتێک بە 

پیاوان گوتراوە واز لە شۆڤێنیزمەکەیان بێنن. 
دیارە ڕاســتە کــە خەبات دژی شــۆڤێنیزم 
خەباتێکی بەردەوامە. بەاڵم شۆڤێنیزم بە تەواوی 
دەوری داوین و بە بەردەوامی شوێندانەریمان 
لەســەر دادەنێت و کاتێک بە شێوەیەکی زۆر 
کاریگەر بەســەریدا زاڵ دەبیــن کە هێرش 
بکرێتە ســەر ڕیشە دامەزراوەیییەکانی و ژنان 
بــە دژی، یەک بگرن. گریمانەمان ئەوەیە کە 
پیاوان )و ئێمەش( ڕەنگدەرەوەی شۆڤێنیزمن. 
زۆر جار و زیاتر لەوەی پێویستە، کردەوەکان 
دژ بــەو زانینەمانە کە لــە بنەڕەتدا خەڵکی 
پێکەوە  ئەمریکای  یەکگرتووەکانــی  ویالیەتە 
بەســتەوە. ناکری بە چارەسەری تاکەکەسی 
بەســەر پرســە کۆمەاڵیەتییەکاندا زاڵ بین. 
هەر بۆیە، »هەڵوێســتەیەک« لەمــەڕ پیاوان 
دەبــێ تاکتیکــی بێت: بەپێــی جۆراوجۆری 
بارودۆخەکان دەگۆڕێت. هەڵوێســت لەســەر 
پیاوان بەرنامەی ئێمە نییە. ئەوە سێکســیزمە 

کە دوژمنمانە نەک پیاوان. 

)Separatism( جیاییخوازی
جیاییخــوازی لــە ئێســتادا دوو مانــای لە 
بزووتنەوەکەدا هەیە. یەکێکیان هەڵوێستێکی 
ئایدیۆلۆژیکییــە کە داکۆکی لــە پەرەپێدانی 
جیاییی پیاوان و ژنــان، ئەوەندەی کە بکرێ 
بە شــێوەی تــەواوی دەکات. ئــەوی تریان 
هەڵوێســتێکی تاکتیکییــە کــە داکۆکی لە 
دامەزراوەی جیا یان جێگرەوە هەمیشەییەکان 
دەکــەن. ئێمــەش داکۆکــی لە دامــەزراوە 
جیاکان لە پێناو بڕیارێکی تاکتیکی دەکەین. 
ســەرەڕای ئەمەش، ئێمە دژی هەڵوێستێکی 

ئایدیۆلۆژیکی جیاییخوازیین. 
ئاســانە ببینیــن کــە چــۆن داکۆکــی 
لــە بزووتنەوەی ســەربەخۆی ژنــان ڕەنگە 
ببێتە هــۆی داکۆکییەکــی ئایدیۆلۆژیکی لە 
جیاییخوازی )یــان ئــەو دوو ئارگۆمێنتە چ 
پەیوەندییەکیان پێکەوە هەیە(. ئێمە لە مۆدێلە 
جیاییخوازەکانــدا هێز دەبینین. ئەم مۆدێالنە 
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پێمان نیشان دەدەن کە ئێمە دەتوانین چەندە 
لە یەکتر وەکوو ژنان بەدەســت بێنین. بەاڵم 
لەبەر ئــەو هۆکارانەی کە پێشــتر ئاماژەمان 
پــێ کردن، لەو بڕوایەدا نین کە جیاییخوازی 
کێشــەکانمان چارەســەر دەکات. هەروەها، 
لەبەر ئەوەی جیاییخوازیی ئایدیۆلۆژیکی، ئەو 
بنەمــا کۆمەاڵیەتییەی بۆ ئەوەی بۆ زۆرینەی 
ژنان ســەرنجڕاکێش بێت، نییە، تەنیا بووەتە 
هــۆی خەبات لە نێو خــودی بزووتنەوەکەدا. 
وەها جیاییخوازییەک ئێمە زیاتر و زیاتر بەرەو 
خالیســبوون پەلکێــش دەکات و لە جیاتی 
ئــەوەی ببێتە هــۆی یەکگرتووییمان لەگەڵ 
هاوپەیمانەکانمــان لەســەر خاڵــی هاوبەش 
و پەرەدان بە بەســتێنی هاوبەشــی نوێ کە 
بە هۆیەوە یەکگرتــوو دەبین، ئێمە لە یەکتر 

دادەبڕێت. 
ســەیر لەوەدایە کە ئەمە تا ڕادەیەکی زۆر 
هەمان ئەو بارودۆخەیە کە ژنان لە دامەزراوە 
ئاوێتەکاندا، لەو شــوێنانەی کــە ئەنجومەنی 
بەهێــزی هەڵبژاردنیان نییــە، خۆیانی تێدا 
دەبیننەوە. )هەر ئەوەیە کە خەباتەکەیان ڕوو 
دەکەنــە یەکتر و دژی شــۆڤێنیزم، نەک لە 

پێناو بەرنامەیەک خەبات دەکەن(.
ئەگەر بە شێوەیەکی بنەمایی بۆی بڕۆین، 
دەردەکــەوێ کە لــە هێندێــک بارودۆخی 
تایبەتدا، کارکردن لەگەڵ پیاوان لواو، دڵخواز 
و پێویســتە بۆ گەیشــتن بــەوەی چاومان 
لەسەریەتی. جیاییخوازی وەکوو کردەوەیەکی 
تاکەکەســی جۆرە هەڵبژاردنێکی تاکەکانە و 
وەکوو هەڵوێستێکی سیاسی شتێکی وەهمییە. 

بە ناوی سۆسیالیسمەوە
بە ناوی سۆسیالیسمەوە، ئارگۆمێنت بە دژی 
ئەو بزووتنەوەی ســەربەخۆییی ژنانە کە نە بۆ 
فێمێنیزم و نە بۆ سۆسیالیسم بەکەڵک هاتن، 
هێنراوەتــەوە. وەها ئارگۆمێنتگەلێک زۆر جار 
بەشــێک لە هەوڵێک بوون بــۆ پەرەپێدان بە 
شیکارییەکی چینایەتیی کۆمەڵگای ئەمریکایی 

و ڕزگاریی ژنانی بە ڕێگەیەک بۆ هێنانی ژنان 
بۆ نێو »بزووتنەوەکــە« دەزانی. زۆرێک لە نێو 
بزووتنەوەی ژناندا بە شێوەیەکی نەرێنی واڵمی 
ئەو جۆرە کەڵئاژۆوەرگرتنە لە ڕزگاریی ژنانیان 
داوەتەوە. ئەگەرچی ئێســتا ئیدی بە گشتی 
قەبووڵ کــراوە کە خەبات دژی سێکســیزم 
کاتگەلێک  هێشــتا  ســەرەکییە،  ئامانجێکی 
هەیە کە ڕەواییی ڕوانگەی ڕزگاریی ژنان لەم 

بارەیەوە بە چالێش دەکێشرێت.
هێندێک جار چالێشەکان لە شکڵگەلێکدا 
دەردەکەون کــە نیشــان دەدەدەن خەباتی 
سەرەتاییمان پێویستە دژی نەژادپەرستی بێت. 
لەوێڕا کە بزووتنەوەی ژنان لە پلەی یەکەمدا 
سپیپێستە، ئەمە بەو مانایە کە ئێمە پێویستە 
پێویستیی  هاتنەئارای  بگۆڕین.  خەباتەکەمان 
خەبات دژی نەژادپەرســتی بە شــێوەیەکی 
ئەبســتراکت تەنیــا »خالیســی«ی ئەوانەی 
دەســەلمێنێتەوە.  دیســان  ئاراوە،  دەیهێننە 
پێمانوایە خەبات دژی نەژادپەرســتی لەسەر 
بنەمای بەرژەوەندیی هاوبەشی خود لە نێوان 
گرووپە ڕەش و سپیپێستەکاندا مانادار دەبێت.
رەنگە لەســەر زۆر کێشە، ڕەشپێستەکان 
و سپیپێســتەکان نەتوانــن یەکگرتــوو بن 
یەکسان  دەسەاڵتیان  پەیوەندییەکانی  چونکە 
نییــە. ســەرەڕای ئەمــەش، کاتێــک هێزە 
کۆمەاڵیەتییەکان لە ڕێگەگەلێکەوە هەستمان 
بە شــێوەی هاوبــەش دەبزوێنــن، دەتوانین 
بەرنامەگەلێک بۆ ڕووبەڕووبوونەوەی لێکدابڕانە 
کۆمەاڵیەتییــەکان بخەینــەڕوو. ئێمە نابێت 
گاڵتەمان بەو پشتیوانییەی هەمانە بێت تەنیا 
لەبــەر ئەوەی کە لــە ئێســتادا هەموو ژنان 

ناگرنەوە.
هێندێــک جـــــــار، ئارگۆمێنــت بــۆ 
»بەدەســتەوەدانی ئیمتیاز« دەکرێت. ئەمەش 
تا ڕادەیەک خالســگەراییەکی ئەبســتراکتە. 
گرینگتر لەمەش، ئەمــە نە ئەو وێنەیەیە کە 
دەمانهــەوێ بیخەینەڕوو و نە ســەرکەوتوو 
دەبێت. ژنان پێمان پەیوەســت دەبن چونکە 



مافەکانیــان بــۆ بەدەســت دەهێنین. کەس 
پێمان پەیوەســت نابێت بۆ ئەوەی شتێک کە 
پێویســتیی پێیەتی لەدەستی بدات. مافەکان 
کاتێــک خەباتیان بــۆ بکرێت و بەدەســت 
بهێنرێــن، دەســتەبەر دەبن نــەک کاتێک 
ئەوانەی ئیمتیاز و دەسەاڵتیان هەیە بە هەدیە 

بیدەن. 
چالێشی سێهەم کە ڕووبەڕووی ڕزگاریی 
ژنانــە بەم شــێوەیە خراوەتــە ڕوو کە تەنیا 
ژنانی بەرهەمهێنەر و کرێکاری حەقدەســت 
وەرگــر )بە شــێوەیەکی بەرتەســکتر، ژنانی 
شۆڕشــن.  هێزی  پیشەســازی(  کرێــکاری 
هێندێــک واڵمی ســەرنجڕاکێش و هاوکات 
بەرگریکارانــە هەبووە کە دەڵێــن کاری نێو 
مــاڵ بەرهەمهێنەرە. بەاڵم ئێمە وا هەســت 
دەکەین کە ئارگۆمێنتەکە و بەرگرییەک زۆر 
بەرتەســک بوون. لە کۆمەڵگادا، زۆر دژبەری 
لەئارادایــە. زۆر هەوڵی جۆراوجۆر کە ئامانجی 
زۆر جیاوازیــان مەبەســتە ژمارەیەکــی زۆر 
زیاتری ژنانی لە بزووتنەوەکەمان لەخۆ گرتووە. 
هەڵبەت دیارە، تەنیا کرێــکارە دامەزراوەکان 
دەتوانــن پێش بــەو پێویســتیی کرێکارەی 
کۆمپانیــاکان بۆ بەردەوامبوون پێویســتیانە، 
بگــرن. بــەاڵم مانگرتنــی گشــتی کاتیک 
ڕێکخســتنی سیاســیی جەماوەریی  لەگەڵ 
هەموو چینە چەوســاوەکان ئاوێتە نەبووبێت، 
هیــچ ســەرکەوتنێکی بەدەســت نەهێناوە. 
دامەزراوەکانــی ژنــان و کۆمەڵگای کرێکاری 
بێحەقدەســت کە هەوڵەکانیان ڕێک دەخەن، 
خەریکی دروستکردنی هێزێکی کۆمەاڵیەتین 
کە بۆ شــۆڕش و پەیوەندییــە کۆمەاڵیەتییە 

شۆڕشگێڕەکانی داهاتوو پێویستمانە. 

دژەکولتوور
بزووتنــەوەی ژنــان کولتوورێکــی ژنانی بە 
پەرەپێدانی شــێعری ژنان، مۆســیقای ژنان، 
هونەری ژنان، مێژووی ژنان، ســەنتەرەکانی 
ژنان لە بواری کولتوورییەوە و بە شــێوەیەکی 

کردەکیتر توانایییە ئاراســتەکراوەکانی وەکوو 
چاککردنەوەی ئوتۆمبێــل و کاراتە، هێناوەتە 
ئاراوە. ئەم کولتوورە گۆڕەپانێکی بۆ دەربڕینی 
داهێنەریمان خوڵقاندووە و تواناییی هەبوونی 
ســەربەخۆیی و متمانەبەخۆییــی زیاتری لە 
مەیدانگەلێــک کە لە ڕابــردوودا لێیان بەری 
کرابوویــن و دەرەتانــی دەربڕینیــان تێــدا 

لێسەندبووین، هێناوەتە ئاراوە.
پتر لەمــەش، یارمەتیــی گۆڕانکاری لە 
ژیانی زۆر ژنی کــردووە. کولتووری ژنان، بە 
دوورەدیمەنەکەمان،  نموونەیەکی  دابینکردنی 
یارمەتیی پەرەپێدانی وشــیاری بەنیســبەت 
ئەوەی شتەکان دەکرا چۆن بن و دەبێ چۆن 
بن )کە یارمەتیمان دەکات لەوە تێبگەین کە 

چۆن لە ئێستادا سەرکوت دەکرێین( داوە.
هاوکات، هەستکردن بە دەستەوەستانی و 
پەڕاوێزبوون لە نێوان شــتەکانی دیکەدا پاڵی 
بــە زۆر ژنەوە ناوە تەنیا بــەدوای جێگرەوەی 
کولتوورییــەوە بــن، واتــە شــێوەی ژیانی 
ڕزگاریخوازانەی تاکەکەســی. زۆرێک لە ژنان 
پابەندبوونی تــەواوی خۆیان بە دژەکولتووری 
و دوورەپەرێــزی لــە هــەر کردەوەیەک یان 
دامەزراوەیەک هەڵبــژاردووە و بە بەردەوامی 
لە شارەوە ڕوو لە دێهات دەکەن. کاتێک دێتە 
ســەر بەکەڵکبوونی تاکەکەســیی ئەم کارە، 
ئێمــە دژی ئەوانەی دەتوانن ئەم کارە بکەن، 
ناوەستینەوە. بەاڵم بە هۆی بەرتەسکییەکەی، 
ئەم کارە بە بەرنامەیەکی سیاسی نازانین و بە 

چالێشی دەکێشین.

لێزبییەنیزم
ژنان،  بزووتنــەوەی  پەرەســەندنی  لەگــەڵ 
بزووتنــەوەی هاوڕەگەزخوازەکانیــش پەرەی 
ســەندووە. بزووتنــەوەی هاوڕەگەزخوازەکان 
پرســی جنســی بــە شــیکارییەکی ئــەو 
سەرکوتەی لەســەر خەڵکی هاوڕەگەزخوازی 
کۆمەڵگاکەماندایــە، بە شــێوەیەکی بەهێزتر 
هێناوەتە نێو گۆڕەپانی سیاسییەوە. لەبەر ڕق 
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هەبوون لەو بارودۆخانەی کە تێیدا بە جێگای 
شەرمەزاریمان دەزانن و لەبەر خۆشەویستی بۆ 
ئەو ژنانەی کە لەگەڵیان هێزی نوێ و ژووری 
نوێ بۆ الوازبوون دەدۆزینەوە، زۆرێک لە ئێمە 
دەچینە نێو پەیوەندیــی هاوڕەگەزخوازییەوە. 
بزووتنــەوەی هاوڕەگەزخــوازی، لــە پێنــاو 
کۆتاییهێنان بەو سەرکوتە، خەڵکی بە کۆمەڵ 
لــە دەوری یەکتر کــۆ کردووەتــەوە. ژیانی 
هاوڕەگەزخوازانە و ژیانی ئاسایی لەو بارەیەوە 
لێک گرێدراون کــە ئەم خەباتانە کاریگەریی 

لەسەرمان وەکوو ژنان دادەنێن.
ژنانی هاوڕەگەزخواز کە لەبەر هەنگاونانیان 
لە دەرەوەی بازنەی ئەو ڕۆاڵنەی بۆ ژنان دیاری 
کراوە، کۆمەڵگا دووریــان دەخاتەوە، دەمێکە 
خەریکــن ئــازار دەبینن. لــە خەباتی ژنانی 
هاوڕەگەزخواز دژی سێکسیزمدا، هەموو ژنان 
دەســتکەوتیان دەبێت. هەر بە هەمان شێوە، 
لەوێڕا کــە لێزبییەنەکان ژنــن، لێزبییەنیزم 
لە خەباتی فێمێنیســتەکاندا دەســتکەوتیان 
دەبێت. ئێمە پێویســتە یــەک بگرین چونکە 

بەرژەوەندییەکانمان لێک بەستراونەتەوە.
ئەمە بە مانای حاشــاکردن لە پێویستیی 
هەبوونی گرووپ یان ئەنجومەنی هەڵبژاردنی 
ســەربەخۆی ژنانــی هاوڕەگەزخــواز نییــە. 
بەهێزە  ئەوەندە  دژەڕەگەزگەرایانــە  الگیریی 
کــە خــۆی ڕادەگرێت مەگەر ئــەوەی ژنانی 
هاوڕەگەزخواز بە شــێوەیەکی ســەربەخۆیانە 
لە پێناو داکۆکی لە ڕوانگەیەکی لێزبییەنانەدا 
یەک بخرێــن. شــکڵی دامەزراوەکە دەکرێ 
ئەنجومەنــی هەڵبژاردن یان گرووپگەلێکی بە 
تەواوی ســەربەخۆ بێت بەاڵم لەو شــوێنەیدا 
کــە بەرژەوەندییەکەمان دواجــار هەر یەکە، 
پێویســتە پێکەوە خەبات بکەین، چونکە بەو 
جــۆرە دەتوانین بەهێزتر بین و دەســەاڵتی 

زیاتر بەدەست بهێنن.
لە هێندێــک شــوێندا، وا دەردەکەوێت 
کــە بۆ ئــەوەی ببیتە ئەندامــی بزووتنەوەی 
ژنان، پێویســتە هاوڕەگەزخواز بیت. هێندێک 

جاریــش لە ڕاســتیدا وا دەگوترێت کە ژنانی 
هاوڕەگەزخواز دەبێ ببنە پێشڕەوی بزووتنەوەی 
ژنان. ئێمە لەو بڕوایەدا نین کە دەســەاڵت بۆ 
ژنان )بۆ گشــتیەتیی بزووتنەوەکە( بە هۆی 
تەرکیزی سەرەتایی لەسەر هاوڕەگەزخوازبوون 
بەدەست دێت. لەو باوەڕەدا نین کە هەر جۆرە 
تایبەت  تەرکیزێکی بنەمایی لەسەر دژبەریی 

دەبێتە هۆی شۆڕش. 

پێشڕەوان 
پێشــڕەو دوو مانــای هەیە. یەکیــان مانای 
هێزێکــی کۆمەاڵیەتی لە ڕیزی پێشــەوەی 
خەباتی سیاســییە. ئەوی تریان، ڕێبەرییەکی 
خودئاگایانەیە وەک ئەوەی حیزبێکی سیاسی 
بــۆ بزووتنەوەیەکی تایبــەت دابینی دەکات. 
لــە کاتگەلێکی جیاوازدا، هێــزە بەهێزەکانی 
نێــو بزووتنەوەکــە لــەو بڕوایەدا بــوون کە 
گرووپگەلێکی تایبەت پێویســتە پێشڕەو بن 
)رەشپێستەکان، کرێکاران، هاوڕەگەزخوازەکان 
و هتــد(. زۆرێــک لــەم ئارگۆمێنتانە هێندە 
ســەرکوتکەرانە بوون کــە هێندێک لە ژنان 
بــە دژی هەر جۆرە بیرۆکەیەکی پێشــڕەوی 

دژکردەوەیان لە خۆیان نواندووە.
سەرەڕای ئەمەش، هەر دووک کارکردی 
پێشــڕەوەکان لە هێندێک خاڵــی زەمەنیدا 
گرینگن. لەم کاتــەدا، بزووتنەوەکەمان ڕەنگە 
بتوانێ لە پێشڕەوێک، لە هێزێکی ڕێبەریکەر 
و  وەربگرێــت  کەڵــک  پێکەوەگرێــدەر  و 
پێویستیشی پێی دەبێت. پێشڕەوێک بە هۆی 
ئەم ڕێزەی لە ئاکامی ڕابردووی ڕێبەرییەکەی 
لە خەباتەکەدا بەدەســتی هێنــاوە، دەتوانێ 
وزەکانی بزووتنەوەیەک وەســەریەک بنێت و 

یارمەتیدەری تەرکیزکردنە سەری بێت. 
و  وشــیارانە  ڕێبەریــی  پێشــڕەوێکی 
بەرپرســیارانە دەتوانێ یارمەتیدەرمان بێت لە 
پەرەپێدانی باشــترین جــۆری کەڵکوەرگرتن 
لەو ســەرچاوە و بەرژەوەندییە جۆراوجۆرانەی 
کە بــەرەو الی خۆمان ڕاکێشــیان دەکەین. 



ئەو پێشــڕەوە نابێتە هۆی ئەوەی هێڵێکی بە 
تــەواوی خالیس کە بە هۆیــەوە ژنی کەمتر 
و کەمتــر پێمان پەیوەســت دەبن، هەرچی 
زیاتــر دەربکەوێت. تەنیا بە هۆی ناســاندنی 
خۆی وەکوو ڕێبەرێک، ڕێزی کەس بەدەست 
ناهێنێــت. زۆر هەوڵی پێشــوو بــۆ ڕێبەری 
پێشــڕەوانە شکســتیان خــواردووە، ئەویش 
لــە ئاکامی شــەرمەزاری، حەماســیبوون و 

خۆسەپاندنەوە.
کاتێک ئێمە بەراستی ئەوەندەی پێویستە 
بەهێز بین و بتوانین بەرنامەکانمان بۆ بەشــە 
ســەربەخۆکان پەرەپێبدەیــنـ  بە هێڵەکانی 
ژنــان، هاوڕەگەزخوازەکان، ڕەشپێســتەکان، 
دەرمانییــەکان، پەروەردەییەکان لەگەڵ هێڵە 
جیۆگرافــی و پیشــەییەکاندا، بە جۆرێک کە 
مەیدانــەکان لێک گرێ بدرێــن و هەروەها 
مەیدانی ئاوەڵەش بهێڵینەوە ـ ئەودەم ئێمە بە 
تایبەتی پێویســتمان بە هێزێکی لێکگرێدەر، 
حیزبێکــی سیاســی هەیە. وەهــا حیزبێک 
ئەولەوییەتە فێمێنیستی سۆسیالیستییەکانمان 
لــە بەرنامەکانیدا دەگونجێت و هەر لەســەر 
بنەمــای ئەوانەش ڕۆ دەنرێــت، چونکە ئێمە 
ئەودەم وەها پێشڕەوێکی بزووتنەوەی ڕزگاریی 

خەڵکمان پێک هێناوە. 

5 ـ پێویستییە دامەزراوەییەکان
ستراتێژییەی  ئەو  وەگەڕخستنی  بەمەبەستی 
داڕێــژرا،  چوارچێــوەی  نووســینەدا  لــەم 
دامەزراوەگەلی ڕزگاریی ژنان پێویســتن. بە 
هۆی خەباتــی دامەزراوەکانەوە، دەســەاڵت 
دەتوانــێ بەدەســت بێت و ئــەو ژنانەی کە 
تێیاندا بەشــدارن دەتوانن بە جۆرێک هەست 
بکەن دەســەاڵت بە خۆیانە، بە شــێوەیەکی 
نوێ ڕێزگرتن لە خۆیان هەبێت و شــکڵێک 
لە دڵنیابوون لە بەردەوامیی بزووتنەوەکەمان 
بەدەســت بێنن. تەنیا دامەزراوەکان دەتوانن 
ببینــە هــۆی ســەرکەوتن و گەشــانەوەی 

سەرکەوتنەکانی ڕابردوو. 

بە دڵنیایییەوە، بزووتنەوەی ڕزگاریی ژنان 
لە زۆر شوێندا بەسەر گرووپی چووکە چووکەدا 
دابــەش دەبێت و هەر بۆیــە دۆزینەوەیان و 
پەیوەستبوون پێیان زەحمەتە. ڕزگاریی ژنان 
تەنانەت بۆ ئەو کەمە ســەرکەوتنانەی کە تا 
ئیســتا بەدەســتی هێناوە، ددانی پێدانەنراوە 
چونکە هیچ شــکڵێکی دامەزراو بۆ دەربڕینی 
ســەرکەوتنەکانمان لە ئــارادا نییە. ڕزگاریی 
ژنــان لە ڕێگــەی دامەزراوەکانــەوە دەتوانێ 
لەگەڵ گرووپەکانی دیکــەدا لە مەیدانەکەدا 
بێت و بۆ سەرکەوتنی خودی خۆمان خەبات 

بکات.
لەم نووســینەدا، ئێمــە داکۆکی لە هیچ 
دامەزراوەیەکــی تایبــەت ناکەین، ئەگەرچی 
لە داهاتــوودا ئێمە هیوادارین دامەزراوەیەکی 
فێمێنیستی سۆسیالیســتی ببێتە ئەگەرێکی 
لواو. بگرە ئێمە ئارگۆمێنت بۆ تێگەیشــتنێکی 
دامەزراوەیی دەهێنینەوە کە فۆڕمێک بێت بۆ 
کارکردن لەســەر ئەو کێشــە جۆراوجۆرانەی 
وەکــوو  ـ  ڕووبــەڕوون  لەگەڵیــان  ژنــان 
لەباربردنــی منــداڵ، بەخێوکردنــی منداڵ، 
ســاڵمەتی، جیاوازیدانانی پیشەیی و هەروەها 
ئەو کێشــانەی کــە وەکوو ژنــان کاریگەری 
لەسەرمان دادەنێت وەک ماڵیات، خانووبەرە، 
شەڕ، باشگوزەرانی و هتد. کاتێک ئەم کێشانە 
کاریگەریمان لەســەر دادەنێن، ئێمە پێویستە 
فۆڕمگەلێکمــان هەبێت کە هی ئێمە بن و بە 
هۆیانەوە دەتوانیــن واڵمی یەکتر بدەینەوە و 
بە یەکتر پەیوەســت بین و لــەوە دڵنیا بین 
کە ئەو چارەسەرانەی کە سەرکەوتن بەدەست 

دەهێنن بەرژەوەندیی ئێمەیان تێدایە. 
ئــەم جــۆرە دامــەزراوەی کــە ئێمــە 
متمانەمانە  ڕەنگدەرەوەی  دەکەین  پێشنیاری 
بە ســتراتێژییەکەمان کە بە هۆیەوە، لەسەر 
بنەمای بەرژەوەندیی هاوبەش و دەســەاڵتی 
یەکســان لە نێوان گرووپەکانــدا هاوپەیمانی 
پێک دەهێنین. زۆرجار لە هاوپەیمانیگەلێکدا 
بەشــداریمان کــردووە تەنیا لەبەر هەســتی 
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شــەرممان یان لەبەر ئــەوەی ئێمە خاوەنی 
کاری خۆمان نەبووین. زۆر جار لە بزووتنەوەی 
ژنانــدا ڕووبــەڕووی داوای بەشــداریمان لە 
بەرنامەکانی هەر الیەنێکی دیکە دەبینەوە. لە 
دامەزراوەیەکی فێمێنیســتی سۆسیالیستیدا، 
وەهــا هاوپەیمانیگەلێک تەنیــا کاتێک پێک 
دێن کە لەگەڵ ستراتێژییەکەماندا بگونجێن.

پێکهاتەگەلی گونجاو بۆ ئامانج و دەنگدەرانمان
وەکوو ژنان، زۆر ئەزموونی خراپمان لەگەڵ ئەو 
دامەزراوانە هەبووە کە پێشیان بە پێشکەوتنی 
سیاســی و گەشەی تاکەکەســیمان گرتووە. 
زۆرێک لە ژنان لە پەرچەکرداریان بەنیسبەت 
ئەو جۆرەی لە وەها پێکهاتەگەلێکدا سەرکوت 
کراون، هەر جۆرە پێکهاتەیەکی ئاشکرا ڕەت 
دەکەنــەوە. بــەو قەناعەتە گەیشــتووین کە 
ناواقیعبینانەیە چونکــە پێکهاتەکان بە  ئەمە 
شێوەیەکی نائاشکرا دەمێنن و بەردەوام دەبن 
لەســەر کاریگەریدانان لەسەرمان لە کاتێکدا 
ئێمە هــەوڵ دەدەین خۆمانیــان لێ بەدوور 
بگرین یان لەو مەیدانانەدا بژین کە ڕێگەمان 

پێ دراوە. 
فۆڕم و پێکهاتەی دامەزراوە بەپێی جۆری 
ئــەو گرووپەی کە خەریکە شــکڵ دەدرێت، 
جیــاوازن. بۆ دامەزراوە گــەورە و مەزنەکان، 
پێکهاتەی زیاتر پێویستە ئەویش بەمەبەستی 
ئــەوەی بتوانــن ئەندامــی نــوێ لەخۆیان 
بگرن و ئاســتی جۆراوجۆری بەرپرســیارەتی 
دابیــن بکەن بــە جۆرێک کــە ئەوانەش کە 
کاتــی کەمتریان هەیە، هــەر بتوانن تێیاندا 
بەشــدار بــن. وەهــا دامەزراوەگەلێــک کە 
ئامانجگەلێکی  بەمەبەســتی بەدەســتهێنانی 
تایبەت دامەزراون، بە مەبەســتی ئاسانکاری 
بۆ پەرەپێدانی ســتراتێژی و وەگەڕخســتنی 
بڕیارەکانیش، پێویســتییان بــە پێکهاتەکان 

هەیە.
چەماوەهەڵگربوون  پێویستیی  هۆکارێکی 
لە فۆڕمــە دامەزراوەییەکاندا ئەوەیە کە ژنانی 

خاوەن ســتایلی جۆراوجۆر بە ئاسانی خۆیان 
بارودۆخــە جیاوازەکاندا دەگونجێنن.  لەگەڵ 
بــۆ نموونە، ڕەنگــە ئــەوەی ئەزموونێکی لە 
زانکۆکان هەیە هەســت بکەن پێویســتی بە 
باســی فەلســەفیی زیاتر هەیە. کەســانێکی 
تر کــە کاریان هەیــە، بنەماڵەیــان هەیە و 
کاروبــاری تریان هەیە ڕەنگە هەســت بکەن 
کە باشترین کار دەستپێکردن و کۆتاییهێنان 
بە کۆبوونەوەکان لە کاتی خۆیدایە. هێندێک 
جــار، بڕیارەکــە ڕەنگە وەک بــاری ناچاری 
شتێک بێت کە زیاتر بۆ هەموو کەس مایەی 
خۆگونجاندنــی تێــدا بێت و کەمتــر وەکوو 
کەشــوهەوایەکی بە تــەواوی گونجاو بۆ هەر 

کەسێک بێت.
بیرۆکەی  چەندیــن  بەســتێنەدا،  لــەم 
دامەزراوەییی تایبەت هەن کە پێمان وایە بۆ 
ڕۆنانی دامەزراوەگەلێک کە خزمەتمان بکەن، 
بە فۆڕمگەلێکی  ئێمە پێویســتمان  گرینگن. 
بــە تەواوی دیار هەیە کە بــە هۆیانەوە ژنان 
چۆناوچۆنن،  پەیوەندییــەکان  بزانــن  بتوانن 
چــۆن پەرەیان پێ بــدەن و وایان لێ بکەن 
کە بە قازانجیان بــن. لە خوارەوە، کۆمەڵێک 
ماکی پێکهاتەیی هاتــوون کە پێمان وایە بۆ 
پەرەپێدانی دامەزراوەی جەماوەری پێویستن:

1 پێکهاتەی ئاشــکرا و میکانیزمی ئاشکرای 
بڕیاردان.

2 ڕێگەگەلی کورتی بەشــداری کە ڕێگە بە 
ژنان دەدات بەپێــی بەرژەوەندی و/یان کاتی 
خۆیان، پابەندیگەلێکی کەم تا زۆریان هەبێت.
3 جیاکردنەوەی هێزی کار کە بە شێوەیەکی 
سیستەماتیک پێداچوونەوەی بەسەردا بکرێت 
و بە جۆرێک بێت کە یارمەتیی ژنان کەم توانا 

بدات بۆ ئەوەی توانامەندی بەدەست بێنن.
4 ڕێبەرییەکی واڵمدەر بە دامەزراوەکە.

5 کار و بەشداریکردنێک کە پەیوەندیگەلێکیان 
لەگەڵ بڕیاردان هەبێت.

6 باڵوکردنــەوەی زانیــاری لــە ڕێگــەی 
دامەزراوەکەوە.



 رێبەری، بژاردەگەرایی و دێموکراسی 
لە بزووتنــەوەی ژناندا، زۆر باســی ئێلیتیزم 
)بژاردەگەرایــی( و ڕێبــەری کــراوە. ئێمــە 
داهێنــەر بوویــن و لــەو تاقیکارییانــەی لە 
بەشــە جیاوازەکانی واڵت کراون، فێر بووین. 
پرەنســیپی »گەر نازانی، فێر بە، گەر دەزانی، 
فێــر کــە« یارمەتیــدەری زۆرمان بــووە تا 

بزووتنەوەکەمان پەرە پێ بدەین.
ســەرەڕای ئەمەش، ئۆلگووی پێکهاتەییی 
ڕێبەریی جۆراوجۆریشــمان بینیوە کە لە هەر 
بارودۆخێکــدا ســەرهەڵدەدەن. ڕێگەچارەکە 
لەنێوبردنی ڕێبەری نییە. بەڵکوو، ئێمە پێویستە 
کارێــک بکەین ڕێبەرەکان خۆیــان بەرانبەر 
دامەزراوەکە و ئەندامەکانی بە بەرپرسیار بزانن. 
پتر لەمەش، ڕێبەری دەتوانێت کاتالیزۆرێکی 
کاریگەر بێــت، خێراکەرێک کە بزووتنەوەکە 
بەرەوپێش ببــات. بژاردەگەرایی تەنیا کاتێک 
بەردەوام دەبێت کە ئێمە یەکتر بەو شــتەی 

کە دەزانین ڕانەهێنین.
ئێمــە باوەڕمان بــە ئاڵوگــۆڕی بیروڕای 
سیاســی و دەنگــدان وەکــوو ڕێگەیەک بۆ 
جیاکردنەوەی جێگرەوەکان لە بڕیاردان لەسەر 
ئەوەی چۆن بەرەوپێش بچین، هەیە. کارکردن 
لەســەر بنەمای کۆدەنگی وەکوو پێویست بەو 
مانایەیە کە ئێمە ناتوانیــن داواکارییەکانمان 
پتر لەوە بێت وا ڕێککەوتنمان لەسەر کردووە. 
بەڕاســتی  ئێمە  ئەگــەر  بزووتنەوەکەمــان، 
وەدووی کۆدەنگــی لە کۆمەڵــگای ئەمریکادا 
باین، هیچکات بوونــی نەدەبوو. پتر لەمەش، 
کۆدەنگــی زۆرجار ناکۆکییە ڕاســتەقینەکان 
دەشــارێتەوە چونکە ڕێگەیەکی پێکهاتەیی بۆ 
دژبەرەکان کە دەنگــی خۆیان هەبێت وەک 
لە دەنگداندا هەیانە، لەگۆڕێدا نییە. هەروەها، 
ئەو ژنانەی لە پرســێکی تایبەتدا لە کەمینەدا 
بن، دەکــرێ بە هۆی لێڕوانینی کۆدەنگییەوە 
ســەرکوت بکرێن چونکە بیروبۆچوونەکانیان 
ناکرێ وەکوو هەڵوێســتێک یــان گۆڕینێکی 
جیاواز و ڕوون ببینرێن. وەها هەڵوێســتێکی 

کەمینە ڕەنگە ناچار بێت لەگەڵ زۆرینە خۆی 
ڕێک بخات.

لــەو باوەڕدایــن کە ئاڵوگــۆڕی بیروڕا بۆ 
چارەنووسســازە.  بزووتنەوەکەمان  مانــەوەی 
ئێمە دەتوانین بەبێ ئەوەی هەستی بەهێزی 
بەرانبــەر یەکتــر بخەینە  خوشــکایەتیمان 
مەترســییەوە، ئاڵوگۆڕی بیروڕای سیاسیمان 
هەبێت. هێندێک جار براوە دەبین و هێندێک 
جار دۆڕاو، بەاڵم بیروڕاگۆڕینەوەی سیاســی 
و خەبــات دنەدەر دەبــن و ئەمریکا لە پێناو 
پەرەپێدان بە بیروبۆچوون و هەڵوێستەکانمان 

بە چالێش دەکێشێت.
لە ڕاســتیدا ڕوانگە پێکــدژەکان لە هەر 
دامەزراوەیەکدا بە شتێکی ساڵمەت دادەنرێن و 
نابێ لەبەر ترسمان لە جیاوازی، بخنکێندرێن. 
بەاڵم بۆ ئــەوەی بیروڕاگۆڕینەوەکان بایەخی 
خۆیان هەبێت، پێویســتە بەســترابێتنەوە بە 
کارکــردی ڕوون لە نێــو دامەزراوەکەدا. لەو 
کاتەدا کە بە ئاڵوگۆڕی بیــروڕاوە خەریکین، 
پێویستە لە ناسینی ئەو دوژمنە ڕاستەقینەیەدا 
کــە خەریکی خەبــات لە دژیدایــن، ڕوون 
بین. ئێمە دەتوانین ئاڵوگــۆڕی بیروڕا لە نێو 
دامەزراوەکە بە شــێوەیەک کــە یارمەتیمان 
بکات فێــر بین و ڕێک بخەیــن؛ بەاڵم ئەوە 

تەنیا کارکردنمان نییە. 

دەرەنجام
ئێمــە ئارگۆمێنتمــان بۆ ســتراتێژییەک لە 
پینــاو ڕۆنانــی سۆســیالیزم و فێمێنیزم لە 
زەمەنێکی تایبەتی لە مێژوو کە لە هەســتی 
بەرپرســیارەتیمان بەرانبــەر ژنان بەهێزین و 
لە بارودۆخە جیاکانمانــدا الوازین، هێنایەوە. 
ئەم ســتراتێژییە وا گریمانە دەکات کە ئێمە 
دەمانهەوێ زۆربەی ژنــان لە دەوری خۆمان 
کۆ بکەینەوە و بۆ ئەم مەبەستەش ئێمە دەبێ 
لــە بەرژەوەندییە خودییە ڕاســتەقینەکانیان 
تێبگەین و لەســەر ئەو بنەمایــە کار بکەین. 
ئێمە پێویســتە پەرە بە بەرنامەگەلێک بدەین 
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کە براوە دەبن و لە ئێســتادا پێداگری لەسەر 
کردەوەی ڕاســتەوخۆ بکەیــن. ئێمە لە هەر 
بەشێک لەم نووســینەدا، داکۆکیمان لەسەر 
سێ خاڵ کرد کە ســتراتێژییەکەمان دیاری 
دەکات: 1( ڕیفۆرمی براوە کە بەڕاستی ژیانی 
ژنان باشــتر دەکەن، 2( پێدانی هەســتێکی 
دەسەاڵت بە ژنان لە ڕێگەی دامەزراوەوە ،3( 

گۆڕینی پەیوەندییەکانی دەسەاڵت.
 لــە ئێســتادا پرســی دروســتکردن و 
بەدەســتەوەگرتنی دەســەاڵت گرینگتریــن 
پرسمانە لە بارودۆخی ڕاستەقینەدا. وشیاریمان 
بەنیسبەت ڕاستییەکان و ڕوانگەمان بەنیسبەت 
ئەوەی کە حەز دەکەین چ پەیوەندیگەلێک لە 
نێوان خەڵکدا هەبێت ڕێنوێنیی هەوڵەکانمان 
دەکات، خەڵک بەرەو المان ڕادەکێشــێت و 
یارمەتیمان دەکات مەبەستمان لە براوەبوون، 
پێناســە بکەین. ئەمانەی باس کران، زۆریان 
ڕوونن و ڕەنگە زۆر کەس بپرســن »دەی چی 
نوێ هەیــە؟« بۆ ئەمە، دوو جــۆرە واڵممان 
هەیە. واڵمێکی ئەمەیە کە ڕێک لەبەر ئەوەی 
پێمــان وایە ڕوونــن، ئەمەمان نووســی. بە 
تەواوی لەو بڕوایەداین، وەک وتمان، کە ئێمە 
زۆرینەی بزووتنەوەکەین و ئەوەش کە چونکە 
ستراتێژییەکەمان ڕەنگدەرەوەی ڕاستییەکانە، 
ئێمە )لە کاتی خۆیــدا( زۆرینەیەک لە ژنان 
بــەرەو الی هەڵوێســتەکان ڕاکێش دەکەین. 
ئەوەی کە ئێســتایش ئەو شتانەی کە ڕوون 
دەیڵێینــەوە، ڕوونــی دەکاتەوە کــە ئێمە لە 
کوێداین، لە کوێوە هاتووین و چەندمان ماوە 
بگەین. بەبێ تێگەیشــتنێکی ســتراتێژیکی، 
بزووتنەوەی ژنان لە مەئموورییەت و ویســتی 
ئاگرینیــدا کەمتر ڕوون بووە. ئێمە هیوادارین 
لە ناســینی ئەوەی کە جاران بە هەســتێکی 
هاوبەشــمان دەزانــی )پێــش لــەوەی زۆر 
جیابوونەوە و لێکدابڕان هەســتی هاوبەشــی 
پەیوەندیمــان بــە پێویســتییەکانی ژنانەوە 

بگۆڕێت(، یارمەتیدەری یەکتر بین. 
 بەاڵم واڵمێکی دیکە بە هەستی هاوبەشی 

ئەوەی کە چیمان کردووە، لە ئارادایە. هەستی 
هاوبەش هەمیشە زۆر هاوبەش نییە. سەرنجتان 
بــۆ چەنــد خاڵێکی گرینــگ ڕادەکێشــین. 
هیوادارین لە داهاتوودا تەنیا ئەوە نەبێت بیرۆکە 
ناحەزەکان پەسند بکرێن یان ڕەت بکرێنەوە؛ 
بەڵکوو بخرێنە گەنگەشەوە لەسەر ئەوەی چۆن 
ئەو بیرۆکە ناحەزانە کردەوەی هاوبەشمانی لە 
ڕابردوودا بە چالێش کێشاوە. ئێمە ئارگۆمێنت 
بۆ لەپێشبوونی بەرژەوەندیی خود دەهێنینەوە 
کە زۆرجار لە گەنگەشــەی ئایدیۆلۆژیکیدا ون 
بووە. ئایدیۆلۆژییەکەمان پێویســتە ڕێنوێنمان 
بێت، بەاڵم هاوکات پێویستە بۆ ئەو ڕاستییانەی 
کە ژیانمان شکڵ دەبەخشن، ئاراستە بکرێت. 

لە چەند ســاڵی ڕابردوودا زۆر شــت فێر 
بووین، بەاڵم لەبەر ئەوەی هیچ پێکهاتەیەکمان 
نەبوو کە لەسەری بنیات بنێین، لەو شوێنانەی 
کە دەمانتوانی ئەزموون و دەسەاڵت بەدەست 
بێنین، شکســتمان خواردووە. ئەم نووســینە 
هــەم ڕەنگــدەرەوەی ماندووبوونمانە و هەم 
بە پەرەپێدانی  پابەندبوونمانــە  ڕەنگدەرەوەی 
بزووتنەوەیەکی ژنانە کە لە پێناو وەدیهێنانی 
دوورەدیمەنێکی فێمێنیســتی سۆسیالیستیدا 
خەبــات دەکات. ئەم نووســینەمان لە پێناو 
ئەوەیە کە ئەو خوشــکانەی کە هاوباوەڕمانن، 

ڕەنگە بێنە پێشەوە و پێمان پەیوەست بن.
ئێمــە، لــە پلــەی یەکەمــدا، داکۆکی لە 
ڕوانگەیەکــی هێرشــبەرانە و ئازایانە دەکەین. 
ئــەوە ئــەو ڕوانگەیەیــە کــە لە دەســتپێکی 
بزووتنەوەکەمانــدا هەمانبــوو، ئــەو کاتەی کە 
پێمان وابــوو کە ئێمە نوێتریــن و گەرمترین 
کااڵی مەیدانەکەین. ئێســتا، ئێمە ڕیشەکانمان 
دۆزیوەتەوە. پێویستمان بە ستراتێژی، دامەزراوە 
و زۆر هەنــگاوی دیکە لەو ڕاســتایەدایە. بەاڵم 
ڕەنگە دیسان ڕوانگەی هێرشبەرانەمان هەبێت و 
ئەم جارە، خەباتێکی درێژخایەن بایەخی دەبێت 

چونکە لەو بڕواداین دەتوانین سەرکەوین.
*. http://www.historyisaweapon.org/defcon1/
chisocfem.html
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فەلسەفەی فێمێنیزمی ڕادیکاڵ 
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پوختە
بەشــێ لە بزاڤی داکۆکی لــە مافی ژنان، لە 
ناوەڕاســتی ســەدەی بیســتەم بە دواوە، بە 
خواستێکی ڕادیکااڵنەوە دەستی کردە ڕخنەی 
بنەڕەتی لەو گۆتارە زاڵە وا بە سەرچاوە و هۆی 
سەرەکیی بندەستیی ژنانی ناوزەد دەکرد. لە 
ڕوانگەی ئەوانەوە ئەم هۆکارە هەمان بنچینەی 
پیاوســاالرانە بوو وا بناغەکەی دەگەیشــتەوە 
ســەر پەیوەندیی نێوان ژن و پیاو لە نێو ماڵدا 
و لێرەش دەگەیشــتەوە بــە پەیوەندییەکانی 

دەسەاڵت لە دونیای ئابووری و سیاسەتدا. 
فێمێنیستە ڕادیکاڵەکان لەم هەڵوێستەیاندا 
لە ژێر کارتێکەریی ئەو گوتارە باوە فەلسەفی- 
سیاســییەی ناوەڕاستی سەدەی بیستەم، واتا 
مارکســیزمی نــوێ و فرۆیدیزمی نوێ بوون. 
ئــەم ڕێبازانە بە جەخت کردنە ســەر ماکی 
فەرهەنگ بــە جێی ئابووری، بــێ الیەنی و 
ڕاســتی نوێنیی زانست و بایەخی دابونەریتی 
باویان خستە ژێر پرسیارەوە و هەروەها لەبەر 
ئەوەی فریوکاری)اغفال(یان لە تایبەتمەندییە 
گرینگەکانی بنچینەی ســەرمایەداری ناوزەد 
دەکــرد، بوونە سەرمەشــق بــۆ فێمێنیزمی 

ڕادیکاڵ.
ئــەم وتارە بــەدوای بووژاندنــەوەی ئەم 
گریمانەیەیە کە: هەر بــەو جۆرە وا ڕوانگەی 
بنەماشــکێنانەی کەســانێ وەک بنیامین و 
مارکــۆزە بە تایبەت لە بواری سیاســەتدا، بە 
هۆی چییەتیی وێرانگەریان کەمترین بەختیان 
هەبــوو لە بەدیهاتنــدا و بــە زووترین کات 
جێی خۆیان دا بــە چاکەخوازیی حەفتاکان، 
فێمێنیزمی ڕادیکاڵیش بــە تایبەت بە هۆی 
هێنانە ئارای پەیوەندیی نێوان پێناسەی ئەمری 
سیاسی و دۆخی ژنان، ناتوانێ چارەنووسێکی 

جیاواز بۆ خۆی دەستەبەر بکات. 

سەروشەکان
فێمێنیــزم، فێمێنیزمی ڕادیکاڵ، سیاســەت، 

ئایدۆلۆژی، دەسەاڵت 

پێشەکی
 فێمێنیــزم زیاتر وەکوو بزاڤێکی کۆمەاڵیەتی 
ـ فەرهەنگــی ناســراوە. ڕاســتییەکەش هەر 
ئەمــە بــووە، چونکە لــە کۆتاییی ســەدەی 
هەژدەیەمــدا کــە باس لە یەکســانیی مافی 
دوو ڕەگەز ســەری هەڵدا، تاکوو سەرەتاکانی 
سەدەی بیستەم، کۆمەڵێ گرووپی جۆربەجۆر 
بە نــاوی بزووتنەوەی مافــی ژنانەوە چاالک 
بوون. بیردۆزی و داواکارییەکانیان لە بازنەی 
بزاڤێکی کۆمەاڵیەتی یان سیستەمێکی فکری 
ـ سیاســیی جێگیر تێنەدەپــەڕی. تەنانەت 
هەوڵەکان بۆ دەستەبەر کردنی مافی دەنگدان 
بۆ ماوەیــەک، لــە کاتــی گۆڕانکارییەکانی 
سەدەی بیستدا، بوو بە گرینگترین کەڵکەڵە و 

داخوازیی بزووتنەوەی ژنان.
ئەمەش پتر لە داواکاریی یەکێک لە مافە 
کۆمەڵگەی  لە چوارچێوەی  کۆمەاڵیەتییەکان 
دێموکڕاســیی لیبراڵ تێنەدەپەڕی. بەاڵم لە 
ناوەڕاستی ســەدەی بیستەمدا بزاڤی داکۆکی 
لە مافی ژنــان کۆمەڵێک داخوازیی ڕادیکاڵی 
لە خۆی پێشــان دا کەوا هەلومەرجەکەی لە 
جوواڵنەوەیەک کە لە ناو دامەزراوەی سیاسی 
ـ کۆمەاڵیەتیدا هەبوو، کــرد بە جووڵەیەکی 
دژبەری کە لەگەڵ بنەماکانیشــی ناکۆک بوو. 
لێرەدا شوناســی سیاســیی بزاڤی فێمێنیزم 
بەهێزتــر بوو چونکە بە پشــت بەســتن بە 
هەندێ بیرۆکە و ئایدۆلۆژیی سیاسی، نکۆڵی 

لە چوارچێوەی دێموکڕاسیی لیبراڵ دەکرد.
فێمێنیزمی ڕادیــکاڵ، لە ژێر کاریگەریی 
مارکسیزمی نوێ و فرۆیدیزمی نوێ و هەروەها 
پاش پێکهاتەخوازیدا بوو، ئەمەش گوتاری زاڵی 
ئەو ســەردەمە بوو. بە هۆی کارتێکراویی ئەم 
بیرۆکە بنەماخوازانەیە بوو کەوا ئاشتەوایی لە 
گەڵ سیستەمی سەرمایەداری و دێموکڕاسیی 
لیبراڵــی وەک جۆرێ لە فریــودان لەقەڵەم 
دابوو. بۆیــە تیۆری داڕێژەرانــی بزاڤی ژنانی 
بــەرەو الیەنێــک هان دا کە بــە لێکۆڵینەوە 
لە بنەڕەتی سیســتەمی سیاسیی بەردەست 



و گرێدانی بە پیاوســاالرییەوە، ڕێگە چارەی 
کێشــەی ژنانی لە گۆڕانکاریــی بنەڕەتی لە 
سیاسەتدا دەزانی. ئەمەش بە ناچار وای کرد 
جوواڵنەوەکە سیاسیتر لە جاران بێ. گەرچی 
ڕێگەی بزاڤــی فێمێنیزمی ڕادیکال پێچەوانە 
بوو، ئەمەش مانای ئەوە دەگەیێنێ سیاسەتی 
دەســەاڵت لە ناو سیســتەمی بەردەستی، نە 
وەک هۆکرد، بەڵکوو وەک هۆکاری دەسەاڵت 
لە ناو پەیوەندیی خێزانی و دوو ڕەگەزەکە لە 
قەڵەم دەدا. بەاڵم خاڵی بەڵگەنەویســت ئەوە 
بوو، سیاســەتی دەســەاڵت چ لە ناو بنەماڵە 
بێت یان لە ناو کارگە و لە گۆڕەپانی جەنگ، 
ڕەگ و ڕیشــەیەکی هاوبەشی بووە و ئەمەش 
لە بنەماڵە و خێزانەوە دەســتی پێ دەکرد و 
پەرەی دەســەند. دواتر فێمێنیــزم ناچار کرا 

زیاتر خۆی لەگەڵ سیاسەت بگونجێنێت.

کاریگــەریوەرگرتنلەفەلســەفەی
شۆڕشگێڕانەیدەیەیشەست

ســەر لە نــوێ خوێندنەوەی مارکســیزم و 
پێشکەش کردنی شڕۆڤەیەکی کەمتر جەبری 
– ئابــووری و زیاتر کولتــووری – مرۆیی لە 
مارکســیزم، کەوا ڕۆڵی ویست و تێگەیشتنی 
ئاڵــۆزی زەقتر کردەوە، بە دۆزینەوەی کتێبی 
فەلســەفی«یەکانی  و  ئابووری  »دەسنووســە 
مارکس لە ساڵی 1932دا دەستی پێ کرد و 
بە سەرلەنوێ خوێندنەوەی فێرگەی ڕەخنەیی 
لە ئێکۆنۆمیزم و پرۆلتاریانیزمی مارکســیزم و 

ڕەتدانەوەی جەبرخوازی، درێژەی پێ درا.
چەپی نوێ بە گومــان کردن لە ئایدیای 
ســەرەکیی مارکســیزم واتــە ئاوڕدانەوە لە 
پاڵنەری  وەکــوو  پیشەســازی،  کرێکارانــی 
سەرەکیی گۆڕانکاریی شۆڕشگێڕانە هاتە ئاراوە. 
ســەرهەڵدانی جۆرەکانی شۆڕشی نەتەوەیی و 
گۆڕانکارییە شۆڕشــگێڕانەکان کەوا لە الیەن 
گرووپە جیا لە پرۆلتاریاکانەوە هاتبوونە ئاراوە، 
قەناعەتی بــە فرە کەس هێنــا گرووپەکانی 
وەکوو خوێنــدکار، ژنان، ڕەشــەکان و هتد، 

دەتوانن ببنە هۆکاری چاالکییەکانی شــۆڕش 
و گۆڕانکاریگەلی گرینگ ساز بکەن. لووتکەی 
ئــەم بیرۆکەیە لە شۆڕشــەکانی مانگی مەی 
1968 لە پاریس دەبینرێ. بەاڵم هۆکاری ڕوون 
نەبوونی چەپی نوێ تا ڕادەیەک دەگەڕایەوە بۆ 
ناڕوونیی ئارمانج و داخوازییەکانیان. بەشــێک 
لــەم داخوازییانــە دەگەڕایەوە بــۆ ئازادییە 
پەیوەندیی جنسی،  وەکوو  کۆمەاڵیەتییەکانی 
ڕاکردن لــە کۆتوبەندی بنەماڵە و هتد. بەاڵم 
کەیســە سیاســی و گەورەترەکەی بە وردی 
ڕوون نەبوو چییە؟ گرینگترین تایبەتمەندیی 
ئەم بزووتنەوەیە، هەندێ الیەنی دژەباو بوو و 
فێمێنیزمی ڕادیکاڵیــش لەم ڕێگەیەوە خۆی 
خســتە پاڵ ئەوان. لەبەر ئــەوەی دۆخێکی 
خوڵقاندبوو کە پشــتیوانیی لە دژایەتیکردنی 
نۆرمگەلێکی وەک بەرپرسیارێتیی بە هاوسەر 
و مناڵ، دژایەتیکردنی سیســتەمی سەپاندنی 
دەســەاڵت لە ناو بنەماڵە و کۆمەڵگادا دەکرد 
کە ئەمەش لە الیەن فێمێنیزمە ڕادیکاڵەکانەوە 

پاڵپشتیی لێ دەکرا.
فێمێنیزمی ڕادیکاڵ، لە ئایدیای شــێلگیر 
 revisionism و گرینگتــری مارکســیزمی
پێداچوونەوەخــواز کاریگەریــی وەرگرتبــوو. 
تیۆدۆر ئادۆرنۆ، هاوشێوەی ئەندامەکانی تری 
قوتابخانەی فڕانکفۆرت، بە گومانەوە ســەیری 
زانســتی دەکرد. لــەم ڕوانگەیەوە زانســتی 
بانگەشــەی ڕاســتبێژییەکی  پۆزێتیــڤ کە 
بــێ الیانانــەی دەکــرد، ڕوانگەیەکە لەتەک 
ڕەهەندەکانی تری سیستەمی کولتوریی زاڵ، 
خۆ دەگونجێنێــت. تەنانەت ئەگەر مرۆڤەکان 
هۆشــیار و خاوەن بیرکردنــەوەش بن، هەر 
کۆیلــەی ئــەو سیســتەمەن. ئەوان شــێوە 
کردەیان  و  بیرکردنەوە  ســنووردارکراوەکانی 
هەیە کە لە الیــەن دۆخە کۆمەاڵیەتییەکانی 
بەردەستی بەرهەمهێنانی سەرمایەدارییەوە بە 

سەریاندا داسەپاوە.
خەریکە دونیا بــۆ بەندیخانەیەکی ئاوەاڵ 
دەگۆڕدرێت و خەڵکیــش لە باتی ئەوەی کە 
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دژی بوەســتنەوە گوێڕایەڵی دەبن. کتێبە بە 
ناوبانگەکــەی ئادۆرنۆ بەنــاوی »دیالێکیتکی 
نەرێنــی«، لــەم بابەتانــە دەکۆڵێتــەوە کەوا 
خۆیان لە هەر چەشنە سەلماندنێک بپارێزن 
و بە تەواوەتی هەڵگــری کۆمەڵێک گوزارەی 
نەرێنی بن، کەواتــە پاڵنەری الیەنگریکردنی 
ئادۆرنۆ لە هونــەری دژەباو، تامەزرۆییی ئەوە 
بۆ بینینی دژایەتیــی بەرهەمە ئاوانگاردەکان 
لە کارتێکراویی یەکسانســازیی بازرگانی و بە 
شت بوونی)شیءوارگی( هونەرە کەوا سووژەی 
هونەری بۆ ئۆبژەی تاکەکەسی دادەبەزێنێت. 
بــە بۆچوونــی ئەو، ســتراتێژیی پێشــەنگ، 
بنەڕەتــی خۆڕاگرییە دژ بــە تواندنەوە لە ناو 

ستەمی بازاڕدا.
لە ساڵەکانی دەیەی شەستدا، بەرهەمەکانی 
هێربێرت مارکۆزە لەناو خوێندکارەکاندا ڕێزی 
تایبەتی لێ گیرا، بەتایبەتی باســی »دژایەتی 
لەگەڵ ســەرکوت« الیەنگرییەکی فرەی بوو. 
تیۆرییەکانــی ئەو هیچ کات چاوپۆشــیی لە 
بیرکردنەوەی تاک نەدەکــرد، بەڵکوو هەوڵی 
دەدا لــە کۆمەڵگەی بە شــت کراو)شــیئی 
انگار(دا، کەشــێک بخوڵقێنێــت، تاکەکەس 
بتوانێ لەو کەشــوهەوایەدا بەسەر نامۆبوونی 
خۆیدا زاڵ بێت. مارکۆزە ئەم ســتراتێژییەی 
بە »بەرپەرچدانەوەی مــەزن« ناودێر دەکرد، 
بێهیــواکان و ڕۆشــنبیرە  بۆچوونــە،  ئــەم 
ڕەخنەگرەکانــی چەپی نوێی لە پاڵ یەکتری 

دادەنا.
بە دەربڕینی ئەو، »بیرکردنەوەی ڕەخنەیی، 
لــە هەمبەر ئەو مرۆڤانەی کــەوا بێ هیوایانە، 
تەواوی ژیانیان بۆ شــۆڕش و بەرپەرچدانەوە 
و نکۆڵی تەرخان کردووە و تەرخانی دەکەن، 
وەفــادارە«. دژایەتــی لەگەڵ ســەرکوت بۆ 
فێمێنیزم واتایەکی ستراتێژیکی هەبوو. لەالی 
گەنجە نەیارەکانی سەرکوتەوە، دەرباز بوون لە 
کۆتوبەندی دواکەوتووییی ناوەوە و سەرکوتی 
دەرەوە، پێش هەمــوو ئارمانجەکان دەکەوت. 
بەشــێک لە فێمێنیســتەکان کەوا شۆڕشیان 

وەکوو بابەتێکی پیاوانــە لە قەڵەم دابوو و لە 
بزووتنەوەی دەیەی شەست جیا بوونەوە، ئەم 
بۆچوونانەیان بۆ پووچەڵ کردنەوەی دامەزراوە 
نەریتییەکان دەکاردەکرد کەوا پێناســەیەکی 
تایبەتیان لە سەر خۆشەویستی هەبوو و الیان 
وابوو ئەوانــە دەبنە هۆی دواکەوتووییی ژنان، 
بۆیە بایەخی زیاتریان بە بۆچوونەکانی مارکۆزە 
دا. الیەنگریــی بنیامین لە ســووررێئالیزم بە 
هۆی تایبەتمەندیی شۆڕشگێڕانە و ڕۆمانتیک 
بوو. ئەو دەنووسێ:  و سەربەســتخوازانەکەی 
»ئارمانجی سووررێئالیزم لە تەواوی کتێبەکان 
و هەنگاوەکانــی، دەســتەبەرکردنی هێــز و 

گوڕوتینی پێویست بۆ شۆڕشە«.
ئــەم دوو بیرمەنــدە جگــە لــەوەی کە 
ڕەهــای  پووچەڵکردنــەوەی  الیەنگــری 
خوازیــاری  کۆمەاڵیەتیــن،  ڕێکخســتنی 
شۆڕشێکی ڕادیکاڵیشــن و پێداویستییەکانی 
گرووپە چەوساوەکان لە ڕێگەی بە کارهێنانی 
تونــد و تێژی دژ بە ســتەمکاران بە فەرمی 

دەناسن.
بنیامین و مارکوزە و سارتر لە الیەکەوە بە 
جەخت کردنەسەر ڕووخاندنی سەرمایەداری و 
فێڵەکانی، لەالیەکی تر بە جەخت کردنەسەر 
ویســتی گۆڕانخوازیــی مرۆڤــەوە، جۆرێک 
لە ئانارشیســتی توندیــان پەرەپێدا. ئەمەش 
لە باتی هەڵگیرســانی شــۆڕش بــۆ ئەوەی 
ڕێکخســتنێکی نوێ جێگیر بکەن، نەفســی 
تێکدانی ڕێکخستنی بەردەستیان بە گرینگ 
دەزانی. بەم جۆرە بوو وا دەیەی شەست بوو بە 
دەیەی گۆڕانکاریی ڕادیکاڵی شۆڕشگێڕانە کەوا 
پتر لەوەی باس لە قازانجەکانی ڕێکخســتنی 
پێویســتیی  بکات،  جێگرەوە  کۆمەاڵیەتیــی 
ئازادیخــوازی و بەربەرەکانێی توندوتیژانە دژ 
بەدەسەاڵتی درۆیان بە باش دەزانی. مەبەست 
لــە دەســەاڵتدارێتیی درۆ، دەســەاڵتداریی 
سیســتەمێکە کە بە ڕواڵەت وا نیشــان دەدا 
هەموو شــت سروشتی و خاس و ڕێسامەندە، 
بەاڵم جــۆرە فریوێک بووە بــە پاڵنەری ئەم 



باوەڕە. ئەم ئایدیایە بوو بە باشترین مۆدێل بۆ 
فێمێنیزمی ڕادیکاڵ بۆ ئەوەی بنەمای هەمووی 
ئەم درۆ و ســاختەکارییانەی پەیوەندییەکان، 
بە ڕواڵەت سروشــتی و دادپەروەرانە بەاڵم لە 
ناخدا تێکەڵ بە دەســەاڵتی نایەکسانی نێوان 
ژن و پیاو یا هەمان نێرساالری لە قەڵەم بدات.
فێمێنیزمی ڕادیکاڵ بە پشــت بەستن بە 
بڕوای  پێکهاتەخوازەکان  نوێیە  مارکسیســتە 
وا بوو کە بنەڕەتــی کۆمەڵگەی هاوچەرخ لە 
بواری ئابووری و کولتوور و ڕەهەندەکانی تریدا، 
بە شێوەیەکە پێویست بەوە ناکا جیاکردنەوەی 
ئاگامەندانە و پشــت ئەســتوور بە بندەستیی 
ژنان بخاتە ئاراوە. بۆیە هەندێک لە ژنە تیئۆری 
داڕێژەرەکان هەوڵیان دا شرۆڤەی دادپەروەری 
وەکوو یەکســانی بســڕنەوە. ئەلیزابت گراس، 
الی وابوو بە هۆی ئەوەی کە ژنان پێویســتە 
بۆ پێناســە کردنەوەی ڕۆڵە کۆمەاڵیەتییەکان 
سەربەست بن، باشــتر وایە ئارمانجیان وەک 
سیاسەتی »سەربەخۆیی لە پیاوان« فام بکەن 
نەک سیاســەتی »بەرابەری لەتــەک پیاودا«. 
لوویی ئاڵتوســێر و ئانتۆنیۆ گرامشی، تیۆری 
بۆ  داڕێژەرانی تــری نەریتی مارکسیســتی، 
دابین کردنی هزری فەلســەفی – سیاسیی 
زاڵ لە دەیەکانی ناوەڕاستی سەدەی بیستەمدا 
کاریگەرییان بووە. ئەم دوو بیرمەندە، جەختیان 
کــردە ســەر کاریگەریی ئایدۆلۆژی لەســەر 
بەرهەمهێنانــەوەی هێژموونی یان ئوتورتیەی 
بە فەرمی ناسراو. ئاڵتوســێر هەوڵی دا لێکی 
بداتــەوە کــە پەیوەندییەکانــی کۆمەڵگەی 
بورژوایــی چۆناوچــۆن بەرهەم دێتــەوە. بە 
ڕای ئەو، ئایدۆلــۆژی میکانیزمێکە بورژوازی 
پشــتی پێ دەبەســتێ بۆ ئەوەی زاڵ بوونی 
چینایەتیــی خۆی بەرهــەم بێنێتەوە. مرۆڤ 
نەوە بە نەوە لە ڕێگای ئایدۆلۆژییەوە دڕێژەی 
داوە بە یەکخستنەوەی خۆی لە تەک دۆخی 
بەردەســتدا. لە ڕوانگەی ئەوەوە »ئایدۆلۆژیی 
تاکەکان وەکوو ســووژەکانی سیســتەم، یان 
دەیانســڕێتەوە، یان پێیانــدا هەڵدەڵێ، یان 

ئەوەی کە شوناسی پێویستیان پێ دەبەخشێ 
بۆ درێژەدان بە کارکردی ئێستاکە«.

روونە مەبەســت لــە ئایدۆلــۆژی لێرەدا 
سیســتەمی کولتوری و بروکراسیی ئێستاکە 
لە سەرمایەداری ڕۆژئاوایە، لێ فێمێنیستەکان 
ڕاســت کردنەوەی ئەم ئایدۆلۆژییەیان داوەتە 
پاڵ سیستەمی نێرســاالرییەوە. بە بۆچوونی 
گرامشی، دەوڵەتی ســەرمایەداری لە ڕێگەی 
تێکــەڵ کردنــی دەســەاڵت )کــەوا هەمان 
تێکدانی یەکگرتوویییە( لە تەک ڕەزامەندیی 
جەماوەریــدا )کــە لە ڕێــگای ئایدۆلوژییەوە 
بە هاوکاریــی دەروونناســیی کۆمەاڵیەتی و 
میتۆدەکانی یەک خستنەوە دەستەبەر دەبێ(، 
هەوڵ دەدا چینــی کرێکار بخاتە ژێر ڕکێفی 
خۆیــەوە. لەم جــۆرە هێژموونی یــەدا کارگە 
لــە کۆمەڵگە جیا نابێتــەوە. هێز لە کارگە لە 
تەک سیستەمی چەقبەســتوو لە ئایدۆلۆژی 
و ڕەوشــت، ئاوێتە دەبــن و مۆدێلێ لە ژیان 
پێکدێنن. کەواتــە ئاوایە وا )نوخبەگەلی زاڵ، 
بە پێی ئەو شــتە وا بە دڵی خۆیانە، فۆڕم بە 
جهانبینیی حەز و ئارەزووی زۆرینە دەبەخشن. 
لەم دۆخــەدا چینە بااڵدەســتەکان زیاتر لە 
ســەرۆک و ڕێبەر دەچن تاکوو ســەرکوتکار، 
چونکــە قەناعەتیــان بە زۆرینــە هێناوە کە 
پاشــکۆیان بن. بــە بۆچوونی گرامشــی زاڵ 
بوون، لە تایبەتمەندییەکانی کومەڵگەی پاش 
فیئۆدالــی، بە تایبەت بــورژواکان و هەروەها 
هێمای ســەرکەوتنی کۆمەڵگەی لەم جۆرەی 

دوایی بوو(.

وشۆڕشــی ڕادیــکاڵ فێمێنیزمــی
کۆمەاڵیەتی

 فێمێنیزمی ڕادیکاڵ بــە کەڵکوەرگرتن لەم 
چەشــنە بیرۆکانە، سەرهەڵدانی کۆمەاڵیەتیی 
وەکــوو ئارمانجی بزووتنەوەی ژنــان هێنایە 
ئــاراوە. »ژنان لــە خودی خۆیاندا بندەســت 
نەبوونــە، بەڵکوو ئەم بندەســتییە بەرهەمی 
پرۆسەی کارای بنچینەی دەسەاڵت بووە«. بە 
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پێی ئەم بنەمایە چ ڕێگایەک جگە لە تێکەڵ 
کردنی جۆرە شۆڕشــێکی سیاســی لە تەک 
شۆڕشی کۆمەاڵیەتی بۆ گۆڕانکاری نامێنێتەوە. 
لەبەرئــەوەی تیۆریداڕێژەرانی چەپی نوێ لە 
سەرهەڵدانی سیاســی )بۆ نموونە لە1968 ( 
بێ هیوا بوون، فێمێنیزمی ڕادیکاڵ، پشتی بە 

سەرهەڵدانی کۆمەاڵیەتی بەستووە.
فێمێنیســتیدا،  بیــری  دەســتپێکی  لە 
بۆچوونی زۆرینەی فێمێنیســتەکان، بە پێی 
بندەســتی و دەستەمۆییی ژنانە، لە بەستێنی 
پەیوەندیگەکی ئابووری، فەرهەنگی و سیاسیدا 
لە دایک بووە و گەشەی کردووە. ئەمە هەمان 
جیــا کردنەوە بەناوبانگەکــەی دوو دەربڕینی 
لێک  نزیکی نێوان، »رەگەز« و »رەگەزێتی«یە؛ 
بــە پێی ئەم بنەمایە زۆربەی باس کردنەکانی 
ژنانــە و پیاوانــە، شــرۆڤەی ڕەگەزێتییە لە 
ڕاستییەتی ڕەگەزی کە بووەتە پێناسەکردنی 
دەوری جۆراوجــۆر بۆ ژنان و پیاوان و دانانی 

سنوور و بێ بەشی.
بــە کەڵکوەرگرتن لە دژە پوزیتیڤیســم 
بوونــی ڕێبــازی ڕخنەیی، »بێتــی فریدان« 
وتی: کێشــە ئەوەیە کە زانســتی بەردەست، 
زانستی پوزیتیڤیستی، پیاوانەیە و گشت ئەم 
چەمکانە پیاوان دایانهێناون، واتە لە مێشــک 
و ئاگامەندی و هەســتی ئەواندا کە بە ناچار 
پیاوانەیە و تێگەیشتن لە تایبەتمەندییە زەینی 
و ســۆزدارییەکانی ژنان و بەرژەوەندیی ئەوان 
لە چاوی خۆیاندا وا لەوێ  بێبەشــە، ســەری 
هەڵــداوە. ئەو هەنــدێ خاڵی دەستنیشــان 
کــرد کــەوا یارمەتیدەری پێشــکەوتنی ئەم 
تیۆرییە ڕادیکاڵەیە کە دەڵێ ئەو زانستە وا لە 
کۆمەڵگەی نێرساالردا گشتگیرە و ڕەواییی پێ 
دراوە، زانســتی پیاوانە. ئەنجامەکەشی ئەوەیە 
کێشــەی ژنان نەک هەر ون و نامۆیە، بەڵکوو 
چ بەشــێ لە زانســتی بڕواپێکراوی سەردەم، 
پەیوەندیی بــە ئەزموونی ژنانــەوە نییە. بەم 
جۆرەیە وا کێشــەی بێ ناونیشانی و نادیاریی 
ژیان و ئەزموون و فام و تێگەیشــتنی ژنانە، 

بووەتــە یەکێک لە کۆڵەکە ســەرەکییەکانی 
بیری فێمێنیزمی ڕادیکاڵ.

سەرەڕای گشت ئەو کەڵکە وا فێمێنیزمی 
ڕادیــکاڵ لــە بیر کردنــەوەی فەلســەفی- 
سیاســیی ڕادیکاڵ وەریگرت، ڕێگای خۆی بە 
شێوازی بنەڕەتی لێ جیا کردەوە. بەم شێوەیە 
بانگەشــەی ئەوەی کرد شۆڕش دژ بەم باوک 

سەروەرییە بنەمای تەواوی خەباتەکانە.
»رەکسان دانبار« ڕاشکاوانە جەختی لەوە 
کردەوە کە« دەبێ فێمێنیزم لە الیەن ژنانەوە 
وەکوو بنەمایەک بۆ گۆڕانکاریی کۆمەاڵیەتیی 

شۆڕشگێڕانە بێتە ئاراوە«.
خاڵی جێی ســەرنج لێــرەدا ئەوەیە کە 
فێمێنیزمی ڕادیکاڵ، شۆڕشــی فێمێنیستیی 
نەک وەکوو کەرەســتە بــۆ گۆڕانکاریی جێی 
ســەرنجی ژنانــە، بەڵکوو وەکــوو بنەمایەک 
بــۆ گشــت گۆڕانکارییــە کۆمەاڵیەتییەکان 
دێنێتە ئاراوە. واتە بانگەشــەی ئەوە دەکا ئەو 
گۆڕانکارییانەی مارکۆزە و بنیامین و ســارتر 
و ئادۆرنۆ مەبەســتیان بوو، دەبێ لە بەشــی 
پەیوەندییەکانی نێوان ژن/پیاودا دەســت پێ 
بکات و دواتر بۆ بەشەکانی  تر وەکوو کرێکار/
ســەرمایەدار یان ڕەش/سپی و هاوشێوەکانی 
بگوازرێتــەوە. داگیرکاریــی پیاوانە و گۆڕینی 
ژنــان بۆ کۆیلە، بنەمای ســەرەکی و مۆدێلی 
تەواوی ســتەمە کۆمەاڵیەتییەکانە بۆیە باشتر 

وایە گۆڕانکارییەکان لە بنچینەوە بن.
ناونیشانی وتارە بەناوبانگەکەی دانبار لەم 
بزووتنەوەی  »ســەربەخۆییی  ڕوونە:  بارەیەوە 
مێیینە وەکوو بنەمای شۆڕشی کۆمەاڵیەتی«.

ئەو لــەم نووســراوەیەدا جەختــی لەوە 
کــرد »هەمــووی خەڵــک لە ژێر گوشــاری 
سیســتەمی چینایەتیی نێونەتەوەییدا دەژین 
کە لە ســەرووی هەموویان چینی سیاســیی 
نێرینەی سپی پێســتی ڕۆژئاوایی جێگربووە 
و لە خوارترین الیەنەکانی ئەو سیســتەمەدا، 
مێینەی غەیرە سپی پێستی غەیرە ڕۆژئاوایی«.
بە بۆچوونــی »باربارابووریــس«، تەنیا بە 



گەڕاندنەوەی کولتــووری فەوتاو و گاڵتە پێ 
کــراوی ژنــان و بنەمــای مێیینەیییە کەوا 
کۆمەڵگەی مرۆییی ڕاستەقینە بەرهەم دێت. 
جۆرێک لە ئەنتەرناســیۆنالیزمی ژنانە بووەتە 

بنەمای شۆڕشی جیهانی.
بووریس دەڵێ: »ئێمە پشــتگیریی گشت 
ئــەو ژنانە دەکەین کە لە هەر نەتەوە و چین 
و واڵتێک لە سەرانسەری ئەم جیهانەدا بن«.

پێناســەکرنەوەی و ڕادیکاڵ فمینزمی
سیاسەت

بە پێــی ئەم بنەمایــە بوو کــەوا ئایدیا یان 
بیرۆکــەی تا ڕادەیەک ناڕوون و پڕشــرۆڤە و 
پڕ ملمالنێ و بەناوبانگی فێمێنیزمی ڕادیکاڵ، 
پێکهاتبوو لەوەی کە »بابەتی تاکەکەس، بابەتی 
سیاســییە«. گەر بنچینەی گشت ستەمەکان 
بــە تایبــەت ســتەمی سیاســی بگەڕێتەوە 
بــۆ پەیوەندیــی نێــوان ژن و پیــاو، کەواتە 
هەمووشــت تەنانەت سیاسەت و داگیرکاریی 
سیاسی، هۆکردی پەیوەندیگەلی تاکەکەسی، 
بە تایبەت پەیوەندیی نێــوان ژن و پیاوە. لە 
ژێر کاریگەریــی بیرۆکەگەلی پێکهاتەخواز و 
پــاش پێکهاتەخوازی بوو کــەوا، فرەیەک لە 
تیۆریداڕێژەرانــی فێمێنیزمــی ڕادیکاڵ، بەو 
باوەڕە گەیشــتن پێناســەی باو لە سیاسەت، 
بۆ خۆیشی بابەتێکی سیاسییە واتە بەرهەمی 

پەیوەندییەکانی دەسەاڵتە.
بەو واتایەی ئێســتا باوە، سیاسەت تەنیا 
بازرگانیــی حکومەت لە ڕیــگای حزبەکان، 
هەڵبژاردن و ڕێکاری حکومەتی نییە، بەڵکوو 
پەیوەندییەکانــی هێز لە نــاو ژیانی خەڵکی 
لــە دوو توێــی بنەماڵە، قەومیــەت، ڕەگەز، 
رەگەزێتــی، چیــن و هاوشێوەکانیشــیەتی. 
الیەنگرانی ئەم پێناسەیە جەخت دەکەنە سەر 
بەشــداری کردنی ژنان لە سیاسەتی گشتیدا 
بۆئــەوەی لێکــی بدەنەوە ژنــان چۆناوچۆن 
کاریگەری لە سەر دابەشکردنی سەرچاوەگەلی 
دەسەاڵت دادەنێن و هەروەها چۆنیش دەچنە 

ژێر کاریگەرییەوە.
بەشداریی سیاســی، هەوڵێک بۆ گۆڕینی 
تاکەکان و کــردە و ئارمانجەکانی حکوومەت 
نییە بەڵکوو کارتێکراوی کارلێک)همکنشــی، 
تعامل(ی سیاســی لــە کۆمەڵگە، لــە لێژنە 
و لــە بنەماڵەش دەگرێتەوە. بێت و لە ســەر 
داگیرکاریــی ئاشــکرای پیاوانە لــە کەرتی 
تایبەتــی و نیمچــە تایبەتیــدا نەکۆڵڕێتەوە، 
ئەوا داگیرکاریی شــاراوەی باوکســاالری لە 
بنچینەی دەوڵەت، ئاسایشــی تەواوی دەبێ. 
لــە بەرهەمهێنانەوەی  بۆیە بۆ دوورەپەرێزی 
باوکساالری، باشتر وایە بەشداریی سیاسی وەها 
پێناسە بکرێتەوە لە باتی وەسفە نەریتییەکانی 
وەکوو: الیەنگری، بەرژەوەندی تەوەری، نێرینە 
ساالری، وەســفە نوێیەکانی وەکوو ڕخنەیی، 
بەهاتەوەری، ئەوپەڕ ڕەگەزێتیشی تێدا ڕەچاو 

کرابێ.
بە بۆچوونــی فێمێنیســتە ڕادیکاڵەکان، 
هەروا کە باوکســاالری سیستەمێکی گشتی 
و پەڕگیرە، بەرەنگاربوونەوەش دەبێ گشتگیر 
بێ و ســەرتر بێ لە تێکدانی پەیوەندییەکانی 
ڕیکخــراوەکان،  گشــت  لــە  داگیــرکاری 
لەناوچوون یــان گۆڕینی شــێواز و ناواخنی 
هەمــوو دامودەزگاکانیــش بگرێتــەوە کەوا 
ئەم سیســتەمەیان بەرهــەم هێناوەتەوە و بە 
لەناوبردنــی ئەم سیســتەمەیە وا مرۆڤایەتیی 
یۆتوپیــای  و  ســەرهەڵدەدات  ڕاســتەقینە 

فێمێنیستیش پێکدێت.
لــە ڕوانگەی هەنــدێ لــە توێژەرانەوە، 
ڕزگار بوون لە دۆخی باوکســەروەری کاتێک 
جێبەجێ دەبێ کە ملمالنەگەڵێ کە لە ناخی 
ژیانی تایبەتی ژناندا تێدەپەڕێ، وەک بابەتی 
سیاســی ڕەچاو بکرێت، چونکــە ئەمە هەل 
بۆ ژنان دەڕەخســێنێ ســەرهەڵدان، شۆڕش 
و چاکســازی و هــەر چەشــنە ئاڵوگۆڕێ لە 
سیاسەتدا بە ڕەوا بزانن؛ هەروەها لە بەشەکانی 
پەیوەندییــە تایبەتی و بنەماڵەیییەکانیشــدا 
کەوا ژنان بوونەتە قوربانیی نەزم و تەکووزیی 
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داســەپێنراو، ڕیگەپێــدراو بێــت. دوئالیزمی 
ناوبراو، ڕێگەخۆشــکەری مانەوەی پەیوەندییە 
نادادپەروەرانە ڕەگەزێتییەکان بووە لە پانتای 
بنەماڵەدا. ڕەت دانەوە ئەم دوئالیزمە، داوەری 
و بە یاسایی کردنی دوو ڕەگەز لە نێو ماڵدایە 
وا وەکــوو بابەتێکی تاکەکەســی لــە پانتای 
چاودێــری، داوەری، ملمالنێ و دادخوازی لە 

دەرەوە بووە.
جەختی نەریتیی کۆمەڵناســی لە ســەر 
ئەوەی کە ســەرچاوە ســەرەکییەکانی ستەم 
لــە الیەن دەوڵــەت و ئابــووری و دامەزراوە 
دەکات،  دەستنیشــان  جەماوەرییەکانی ترەوە 
کێشەی دەسەاڵت و داگیرکاری لە ناو دامەزراوە 
»تایبەتییەکانــی« وەکــوو بنەماڵــە، هەروەها 
پەیوەندییــە تاکەکەســییەکان لــە هەردوو 
بەشــی گشــتی و تایبەتی پشتگوێ دەخات. 
تێکڕا کاروبارە تاکەکەسییەکان سیاسین، واتا 
بنەماڵە، پەیوەندییە تاکەکەسییەکان و ژیانی 
ســۆزدارانەی وەکوو خاوەندارێتیی سیاسەت، 
بە پێی بنەمــای پەیوەندیی سیســتماتیکی 
هێــز و نایەکســانی پێکدێت. سیاســەت لە 
بەشــی گشتیدا ســنووردار ناکرێتەوە بەڵکوو 
لــە وردترین بەشــەکانی ژیانــی مرۆیش بە 
دەســەاڵتەوە  پەیوەندییەکانی  بوونــی  هۆی 
ئامادەیە. لەم شــرۆڤەیەدا بابەتی تاکەکەسی، 
خاوەنــی دژە بەهــای بابەتی سیاســییە. لە 
ڕێگەی ئەم دروشــمەوە، پێداگری لەم خاڵە 
دەکــرێ کە ئاریشــەی ئەو ژنانــە وا ناتوانن 
خۆیان دەگەڵ چاوەڕوانییــە ڕەگەزێتییەکان 
لە ژنان بگونجێنــن و نایانەوێ پلەدووهەمی 
وەکــوو تایبەتمەندییەک بۆ خۆیان پەســەند 
بکەن، بابەتێکی تاکەکەسی نییە، بەڵکوو ئەمە 
بەشێکە لە پەیوەندیی ملمالنێ لە گەڵ پیاوان 
یا لەگەڵ سیســتەمی پیاوســەنتەردا. کەواتە 
ناڕەزایەتیــی ژنان دەتوانــێ ناڕەزایەتییەکی 
سیاســییش بــێ. ڕزگار بوون لــەم دۆخەدا، 
خۆڕاگرییە لە هەمبەر ناوەکی کردنەوەی بەها 
ڕەگەزێتییەکان، واتا ئەو ڕۆڵ یان دەورانە وا بە 

شێوەی باو لە ژنان چاوەڕوان دەکرێ؛ ئەوەش 
بە زیاد کردنی ئاگامەندی دەستەبەر دەبێ. لە 
ڕێگای ئەم هوشیار بوونەوەیەوە، ژنان تێدەگەن 
کێشەکانیان سەرچاوە گرتوو لە »سیستەمێکی 
سیاســیی پشتئەســتوور بە ڕەگەزێتی« یە. 
لەم شــرۆڤەیەدا بابەتی تاکەکەسی و بابەتی 
سیاســی، هیچیان بەهاکانیان زیاتر لەوی تر 
نیە. نەک تەنیا بابەتێکی تاکەکەسی سەربەخۆ 
نییە، سروشــتی و ئاســاییش نییــە، بەڵکوو 
پشــت بە بابەتی سیاســی دەبەستێت، کەوا 
باشترکردنی لە ڕێگای گۆڕانکارییەوە مسۆگەر 

دەبێ. 
خاڵی جێی سەرنج لەم بوارەدا ئەوەیە کە 
مۆدێلەکانی هەڵســوکەوت لــە بنەماڵەدا بەو 
ڕادەیە لە مۆدێلی هەڵســوکەوتی سیاسییەوە 
بەپێچەوانەوەش.  و  وەردەگــرن  کاریگــەری 
هەڵسوکەوتی سیاســی، ئابووری، کەلتووری، 
دەرکەوتە جیاوازەکانی ئەو هەڵســوکەوتانەن 
وا لە مرۆڤەکان لە گوتارێکی پیاوســەرەوەری 
لە پیاواندا، دەوەشــێتەوە، هەڵســوکەوت لە 

بنەماڵەشدا شتێکی جیا لەمانە نیە. 
»من«، هەمبەر »ئەوی تر«ی دەرەوەی ماڵ 
نیە، بەڵکوو ئەم منە، لەهەمبەر ئەوی تری ناو 
ماڵدایە. دەربڕینی پیاوسەرەوەری و ئەو ڕۆڵەی 
دەیگێڕێ وەکوو هۆی بنەڕەتیی گرفتی ژنان 
بانگەشەی ئەوە دەکا لە دەسپێکدا بنچینەی 
سیاســی، مۆدێلی خــۆی لە پیاوســاالریی 
بنەماڵەوە وەردەگــرێ، دواتریش دەوڵەت لە 
ڕێگای وردەسیســتەمەکانی وەکوو پەروەردە، 
وەزارەتــی خوێندنــی بااڵ، یاســا و دادگاوە، 
مۆدێلــی داگیرکاریــی پیاوانەیــی بەرهــەم 
دێنێتەوە. بەاڵم تەنانەت زۆربەی فەیلەسووف 
و کۆمەڵناســە پێکهاتەخوازەکان لە گەڵ ئەم 
لێکدانەوە فێمێنیستییە لە کێشەی بنەڕەتیی 
کۆمەڵگــەی هاوچــەرخ کۆک نیــن. »پیێر 
بۆردیــۆ« لە کتێبەکەیدا بە ناوی« داگیرکاریی 
نێرینەیــی« ڕوونی دەکاتــەوە کە: »بنچینەی 
هەمیشەیی بوونی پەیوەندی، هێزی فیزیکی 



و هێــزی هێمایینی نێــوان دوو ڕەگەز لە ناو 
یەکێک لە بەرچاوترین شوێنەکانی واتا بنەماڵە 
نییە، کەوا هەندێ لە گوتارە فێمێنیستییەکان 
هەمــوو ڕخنەکانیان بــەرەوڕوو کردووەتەوە، 
بەڵکوو ئەمــە لە ناو ناوەندگەلێ وەکوو فێرگە 
و دەوڵەتدایــە، واتا شــوێنی بەرهەمهێنان و 
کەوا  داگیرکارییەکە  بنەمــای  داســەپاندنی 
تەنانەت لە ناو نهێنیترین بەشەکانی جیهانی 
ئێمەدا داســەپاوە. ئــەم گۆڕەپانــە گرینگە 

کردەیەکە بۆ خەباتە فێمێنیستییەکان«.
 هەرچەندە فێمێنیزمی ڕادیکاڵ دابەزاندن 
یان کــەم کردنەوەی داگیرکاریی پیاوانەی بۆ 
داگیرکاریی دەوڵەت پەسەند نەکرد و هەروەها 
پێداگریی لەســەر داگیرکاریی پیاوسەروەری 
کــرد کە لە زنجیــرەی سیاســی و ئابووری 
و بنەماڵەییــدا وەکــوو هۆکاری ســەرەکیی 
بندەســتیی ژنان دەرکەوتبوو، بەاڵم ڕوانگەی 
ئاشت نەبوونەوەیان بۆ بەرەوڕووبوونەوە لە تەک 
دەوڵەت پەســەند کرد و لە باتی هەوڵدان بۆ 
دەکارکردنی پانتای سیاسی بۆ پێش خستنی 
ئارمانجەکانیان، ڕوویان کردە ڕخنەی بنەڕەتی 
لە دەوڵــەت وەکوو دەرکەوتەی ســەرەکیی 

پیاوساالری.
ڕادیکاڵ  فێمێنیزمی  تێگەیشــتنی  دیارە 
لە دێموکڕاســیی ڕاســتەقینە، هاوشــێوەی 
فەلسەفەی سیاسیی زاڵی دەیەی شەست، واتا 
هەمان ئانارشیزمە کەوا هەرچەشنە داسەپاوی 
و زنجیرە پلــەی بە پووچــەڵ کردنەوە یان 

ڕەدکردنەوەی سەربەستی لە قەڵەم داوە. 
الیەنگرانــی ئەم شــێوازە الیــان وا بوو 
»بەها ســەربەخۆکان« لە باتی »بەرژەوەندییە 
کەرەســتەیییەکان« دابنێــن. گرینگایەتیــی 
بەهــا مەعنەوییەکان، بە تایبــەت بە فەرمی 
ناساندنی ڕاســتەقینەی یەکسانیی مرۆڤەکان 
و پاراســتنی شــکۆ و کەرامەتیــان بــە بێ 
ڕەچاوگرتنــی بەرژەوەندییــە مادییەکەی، لە 
ژینگەی سیاســیدا لە الیەن تیۆری داڕێژەرە 
لــەم دەیەگەلــەی دواییدا بە  ڕخنەگرەکان 

لێشاو پێداگریی لە سەر کراوە. 

رخنەوئەنجام
 هەوڵەکانی فێمێنیزمی ئاشــتیخواز، بە هەر 
ویســت و چاالکییەکەوە بێ، ڕاســت بێ یان 
هەڵە، تەنانەت دەرەنجامی ئەرێینیشی لە ناو 
نەیارەکانیــدا بووە. تەنانــەت کولتورگەلێ وا 
فێمێنیستییەکان،  زۆربەی هەڵوێستە  لەتەک 
بــە شــێوەی بنەڕەتــی دژ بوونــە، بە هۆی 
شەپۆلی بیرکردنەوەی فێمێنیزمەوە توانیویانە، 
النکەیــەک بــۆ کەمکردنەوەی بندەســتیی 
ژنــان لە کولتــوری خۆیاندا ڕەچــاو بکەن و 
گێڕانەوەیەکی ناوچەیی/خۆماڵیی لێ بەدەست 
بێنــن و بەهێزی بکەنەوە. بەم جۆرە، زۆربەی 
ئەو شــتانەی بە ســتەمی ڕەگەزێتی ناوزەد 
دەکرێ، کەم بوونەتەوە. بەاڵم ئایا فێمێنیزمی 
بنەماشــکێنانە  گەاڵڵەگەلی  بــەو  ڕادیــکاڵ 
توانیویەتی ئــەم جووڵەیە خێراتــر بکاتەوە؟ 

وەاڵمەکە نەرێنییە.
بێگومــان هەندێــک لــە وردبینییەکانی 
هەندێ  هاوشــێوەی  ڕادیکاڵ،  فێمێنیزمــی 
لە وردەکارییەکانی ڕێبــازەکان و تیۆریگەلی 
ســەرچاوەی لە دەیەی شەســت و حەفتادا، 
لــە ڕوانگــەی گــەڕان بــە دوای هــۆکارە 
دوورەکانییانــەوە، جێی تێڕامانــە. بۆ نموونە 
ئەوەی کــە هەندێ لە گــرێ پوچکەکان لە 
کێشــەکانی پەیوەندیدار بە مافی یەکســانی 
و ئەگــەری گەشــەی ژنــان، دەگەڕێتەوە بۆ 
پێکهاتەگەلی بنچینەیی کەوا بە ئاســانی بە 
گۆڕینی چەند یاســایەک چارە ســەر ناکرێ. 
یــان ئەوەی کــە پەیوەندییەکانــی ئۆتوریتە 
یــان  ئاغا/نۆکــەر  دەستبەســەرداگرتن،  و 
حکومت/خەڵــک النیکــەم بەشــێکی، لە ناو 
بنەماڵــە و پەیوەندیــی نێــوان ژن و پیاوەوە 
پێکدێ و ڕاهێنانیشــی پــێ دەکرێ و دواتر 
لــە ناو جەماوەردا تەشــەنە دەکا. لەوە ناچێ 
فێمێنیزمی ڕادیکال بە گێڕانەوەکانی »میلت و 
فایرستۆن، هێنیش«، چارەنووسێکی جیاوازی 
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لەو فەلسەفەگەلە هەبێ وا کاتی خۆی چوونە 
ژێر کاریگەرییانەوە، وەکوو مارکسیزمی نوێ، 
فرۆیدیسمی نوێ و پاش پێکهاتەخوازی. ئەم 
ڕێبازانە سەرەڕای هێنانە ئارای هەندێ خاڵی 
فرەچەشن، مێشــکیان بەرەو بنەمای ئاڵۆز و 
نادیاری هەندێ کێشــە ڕێنوێنی کرد. بەاڵم 
کێشــەکە لێرەدایە، گەر ئەو دیاریکردنانە لە 
هەندێ خاڵدا بە دوور لە ڕاســتەقینەکانیش 
نەبن، ئەگەری چارەســەرکردن بەو شێوازەی 

ئەوان گەرەکیانە لە ئارادا نییە.
دیــارە ئەزمــوون وامــان پێمدەگەیێنێ 
لــەم جیهانــەدا کێشــەکان بــە چەشــنی 
تەنانــەت  ناکرێــن،  چارەســەر  بنەڕەتــی 
گریمان لێکدانەوە بنەڕەتییەکان دروســتیش 
بــن. هــەر چارەســەرییەک کە لــە بنەما 
فیزیۆلۆژیکەکانی تــاک و پێکهاتەی ناچاریی 
تاکەکان،  نێــوان  پەیوەندیی  کۆمەاڵیەتیــی 
کە لە پێداویســتییەکانی زنجیرەپلەی هێز و 
دەسەاڵت و سیاسەتدایە، پشتگوێ بخات یان 
ئەوەی کە شــرۆڤەیەکی لێ پێشکەش بکات 
کەوا بۆ چاکســازی و باشتر بوونی، پێویست 
بە گۆڕانکاری لەم بنەمایانە ببێ، لەوانەیە ئەو 
کێشانەی چارەسەریان دەکا زیاتر لەو کێشانە 

نەبێ وا دروستیان دەکات. 
فێمێنیزمــی ڕادیــکاڵ گەرەکــی بوو بە 
پشتبەســتن بە فەیلەسووفە بنەماشکێنەکان، 
بەتایبەتی لە ڕێگەی شــرۆڤەی نوێی بابەتی 
سیاســییەوە، کێشــەی ژنان لە چوارچێوەی 
گۆڕانکارییە بنەڕەتییــەکان لە ناو جۆرەکانی 
پەیوەندیی مرۆیی، وەکوو بنەماڵە و پەیوەندیی 
زنجیرەپلەیی و ڕێکخســتنی سیاسی بێنێتە 
دی، بە چەشــنێ کە دەوڵەت لە ســەنتەردا 
بێ. چونکــە الی وابــوو هــەر چاالکییەک 
وا لــە چوارچێوەی سیســتەمی زانســتی و 
گوتاری بەردەســتی ئێستادا بێ، دەگاتەوە بە 
بەرهەمهێناوەی هەمان پەیوەندیی پێشــووی 
دەستبەســەرداگرتن. ئەم بانگەشەیەی میلت 
کە لە هەموو هەلومەرجێکدا کاتێک گرووپێک 

بە سەر گرووپێکی  تردا زاڵ دەبێ و ڕێبەرایەتی 
لە ئەستۆ دەگرێ، پەیوەندیی نێوانیان سیاسی 
دەبێتــەوە و کاتێک پەیوەندی لەم چەشــنە 
لە باری زەمەنییــەوە درێژەی پێ بدرێ، ئەوا 
ئایدۆلۆژییەک دادەڕژێتەوە، قسەیەکی ڕاستە. 
هەروەها ئەوەی کە ســەرەڕای فرەچەشنیی 
ئایدۆلۆژیاگەلــی جۆربەجۆر، تەواوی کەلتور و 
شارســتانیەتەکان، بە درێژاییی مێژوو باوک 
سەروەر بوونە و ئایدۆلۆژیای بنەڕەتیی گشتیان 
نێرینەزاڵــی بــووە، ئەمەش دەتوانێ ڕاســت 
بــێ. لێ، گرینگ ئەوەیــە لەمە چ ئەنجامێک 
دەبێتەوە؟ یەکەم ئەوەی کە ئەم ئایدۆلۆژیایە 
تەنانــەت بۆ چینی بن دەســت، لێرەدا ژنان، 
بە تەواوەتی زەرەری نەبووە، لەوانەیە بەشــی 
ژنان لە شارســتانیەتی مێژووییی سیستەمی 
پیاوســاالریدا دادپەروەرانــە نەبووبــێ، بەاڵم 
واتــای زاڵبوونی ئــەم سیســتەمە، زیانێکی 
ڕەها بۆ ژنان نەبووە. هەروەها کە سیســتەمی 
مێژوویی پشتئەستوور بە سەرتر بوونی چینی 
یان  پێشەســازی  ]ئاریســتۆکرات[،  بەگزادە 
فێئۆدال، دادپەروەرانە نەبووە، بەاڵم جەماوەر، 
بەگشــتی لە ناو چینی کرێکار و وەرزێریش 
لێی بێبەری نەبوون. دووەم ئەوە کە پێشکەش 
کردنی هەر چەشــنە پێشنیارێک بۆ ژێروژوور 
کردنی ئایدۆلۆژییەک کەوا ڕەگ و ڕیشــەی 
لــە مێژوودایــە، ئەگــەری زۆرە هیوایەکــی 

بەدینەهاتوو بێ.
 ئەم وتەیەی فایرســتۆن کە سیستەمی 
زنجیرەپلەییی دەســەاڵت هەر ئەو شتەیە وا 
دەبێ لە ناو بچێت و سیستەمی دێموکڕاتیک 
و نازنجیرەپلەیــی جێگای بگرێتەوە، پشــت 
بە بۆچوونێکی ئانارشیســتی لــە دەوڵەت و 
دێموکڕاســی دەبەســتێ کە هەر چەشــنە 
دەستبەســەرداگرتن و زنجیرەپلەیەک دژ بە 
ئازادی دەزانێت. ئەمە لە کاتێکدایە کە نەزمی 
سیاســی، تەنانەت لە کەشــی دێموکڕاتیکدا، 
جۆرێــک لــە ناوەندگەراییــی پێــوە دیارە. 
دابەشکردنی  کار،  دابەشــکردنی  ڕێکخستن، 



بەرپرســیاری، پالنداڕێژی، ژمــاردن و... ئەو 
بابەتانــەن وا بەردەوام بــۆ جێبەجێ کردنی 
کارە گرینگــەکان بە ناچــاری لەبەرچاویان 
گرتووە و جێبەجێکردنی نموونەکانی سەرەوە، 
تەنانــەت بــە ڕەچاوکردنــی الیەنــی تەواو 
تەواوەتی گرێدراوە  بــە  دیمۆکراتیکییەکەی، 
بــە ناوەندێتــی، زنجیرپلــە، ســەرۆکایەتی/
گوێڕایەڵــی و سیســتەمی پاداش و ســزاوە. 
چونکە لە ڕوانگەی زۆربەی خاوەنبیرە سیاسی 
و کۆمەاڵیەتییەکانەوە، ئۆتۆریتە و ستەمکاری 
لێک جیاوازن. ئەوەی سیســتەمێکی سیاسی 
لــە ڕەوایی بە تاڵ دەکاتــەوە، تایبەتمەندییە 
نادیمۆکڕاتیک و داســەپێنەرانەکەیەتی، بەاڵم 
بەکارهێنانی  سڕینەوەی هەرچەشــنە هێزی 
دەســتێوەردان)اعمال نفوذ(یش لەکارکەوتنی 
لێ دەکەوێتەوە. لە سەر ئەم بنەمایە، ئۆتۆریتەی 
دێموکڕاتیک وەکوو سەنتزێک لەقەڵەم دراوە 
کەوا بەکارهاتوویی و ڕەوایی، بە باشی ئاوێتەی 
یەکتری دەکات. بەاڵم بەشێک لە بزووتنەوەی 
ژنان، بە پشــت بەستن بە زۆربەی بزووتنەوە 
نوێیە کۆمەاڵیەتییەکان، پێکهاتەی ئۆتۆریتەی 
دێموکڕاتیکیــان وەک چەمکێکی نایەکگرتوو 
لــە قەڵەمداوە و گرینگتر لە هەموو ئەمانە، لە 
بنەڕەتەوە ناوەندێتی، زنجیرەپلە، سەرۆکایەتی/
گوێڕایەڵی و سیستەمی سزا و پاداشیان وەکوو 
دەرکەوتەگەلێکی نەرێنی بە ئەژمار هێناوە؛ واتا 
بۆ دووربوونەوە لە مەترســییەکانی سیستەمی 
لێ  دوورەپەرێزی  پێویســتە  باوەکسەروەری، 
بکرێت و بنچینەی هەڵســوکەوتی سیاســی 
و کۆمەاڵیەتــی لە ســەر بنەمایەک دابنرێت 
کەوا ئۆتۆریتە و ڕێکخستنی زنجیرەپلەی لێ 
داماڵڕێــت. ئەوە زیاتر لە هیوایەکی ڕۆمانتیک 
دەچێ کە لەتەک پێوەرگەلی ڕاســتبینانە و 
بەکارهاتــوو لــە ڕێکخراوەگەلی سیاســی و 
تەنانەت چاالکییە کۆمەاڵیەتییەکاندا نەساز و 
نەگونجاوە و تەنانەت لە تاکە ئەزموونێکیشدا 

سەرکەوتنی دەستەبەر نەکردووە.
سەبارەت بە واتای بابەتی سیاسی، ئەم خاڵە 

کە زاڵبوونی سیاسی دەتوانێ، تا ڕادەیەک و لە 
ڕوانگەیەکەوە، بنچینەی خۆی لە پەیوەندیی 
زاڵبوونی نــاو ماڵ یان هەمــان زاڵبونی پیاو 
بە ســەر ژندا بدۆزێتەوە، سەرنجڕاکێشە. لێ 
ڕەتدانەوەی بنەماڵە بە مەبەستی ڕەتدانەوەی 
دەوڵەت، جگە لەوەی کە بنەما شــکێنانەیە، 
تەنانــەت وێنــای تێچووەکەشــی تۆقێنەرە، 
لەگــەڵ ئەوەشــدا نەلــواوە. جیهــان بە بێ 
دەوڵەت بەرەو دۆخی سروشــتی دەگەڕێتەوە. 
ئانارشــیزم پێکهاتووە لە جۆرە گەشبینییەکی 
زێدەڕۆیانە لەسەر جەوهەری مرۆڤ و ئەمەش 
بە تەواوەتی گومانی لە ســەرە. مرۆڤەکان لە 
نەبوونــی دەوڵەت و لە نەبوونی هەرچەشــنە 
دەسەاڵتداریی زنجیرەپلەیی، بەختی زیاتریان 
بۆ جێبەجێ کردن و سازدانی پەیوەندی هەیە 
کەوا ستەم، بە تایبەتی ستەمی نێرینە/مێینە 
بەشی دانەبڕاوێتی. هەروەها ئانارشیزم پشتی 
بەســتووە بە ڕوانگەیەکی تەواو ڕەشبینانەوە 
لەهەمبــەر دەوڵەت و دەســەاڵتدارێتی، کەوا 
زیاتر لە کەشــێکی تەواو هەاڵوساوی وەکوو 
نیــوەی دووهەمــی ســەدەی نۆزدەیــەم لە 
ئەورووپــادا بەهێند وەرگیرا. لە الیەکی ترەوە 
ڕەنگە شرۆڤەی دەروونشیکارانەی – فەلسەفی 
بۆ ئەو چارەســازتر بێ لە شیکاریی سیاسی-

کۆمەڵناسانە.
دەوڵەت دامەزراویەکــی گەلێک بەهێز و 
دەوڵەمەنــدە و بە تەواوەتــی بەهرەی ئەوەی 
هەیە لە الیەن خەڵکانێکــەوە ئیرەیییان پێ 
ببرێت چونکە الیان وایە ناتەواوییەکانی خۆیان 
بە هۆی کەڵەکەبوونی لەم چەشنەیە و پێیان 
وایە بە داگیرکردنییەوە کێشەکانیان چارەسەر 
دەبێت. فرەیەک لە ڕووناکبیرە دژە دەوڵەتەکان، 
تایبەتی زۆربەی فێمێنیستە ڕادیکاڵەکان،  بە 
پشــتیان بەســتووە بە تایبەتمەندیی حەزی 
داگیرکردنــی زۆرینەی خەڵــک و بیردۆزییە 
ڕادیکاڵەکانیان ســەبارەت بــە دەوڵەت، جار 
وایە گۆڕیوە بۆ بزووتنەوە. ئەمە لە کاتێکدایە، 
بە ڕاشــکاوییەوە دیارە لە هەر هەلومەرجێکدا 
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بوونی دەوڵەت پێویســتە و باشــییەکانی لە 
خراپییەکانــی زیاتــرە. بنەماڵــە و دەوڵەت، 
هەردووکیــان دوو ســوژەگەلی چاکســازیی 
پەیتاپەیتــای پەیوەندیــن نــەک تێکــدان. 
ئەگەر پەیوەندیی نایەکســان و پشتبەســتوو 
بــە زاڵبــوون، ســەرچاوەی پەیوەندییەکانی 
داگیرکاریی سیاسییە، ئەمەش زیاتر پاڵنەری 
چاکسازیی سیاسییە تا ئەوەی کە شۆڕش بێت 
و زیاتریش سەلمێنەری پێویستیی چاکسازیی 
دەوڵــەت و دەســەاڵتدارییە تا ئــەوەی کە 
پێویســتی تێکدان و ڕەتدانەوەی بەتەواوەتیی 
دەوڵەت بێت. چونکە لە ڕێگەی چاکســازی 
لە نــاو بنەماڵەدا کە تــا ڕادەیەک لە ڕێگەی 
فێرکاری و پەروەردەوە دەســتەبەر دەبێ و بە 
ئەزموون کردنــەوە ئەمەی ڕوون کردووەتەوە 
کە دەوڵەت و داگیرکاریی سیاسیش، بە هۆی 
وێکچوونیان لە تەک پەیوەندیی بنەماڵەوە، بە 

ناچار تۆزێ بەختیان هەیە بۆ چاکسازی.
وەک  کۆمەڵناســگەلێ  و  فەیلەســووف 
هێربێرت مارکۆزە و میشــێل فۆکۆ، گەرچی 
بوون،  پەســندکراو  وردبینیگەلــی  خــاوەن 
بەاڵم بە هۆی ئەوەی کە لە پێویســتییەکانی 
جێبەجێکردنی پالنەکانیان، پێکهێنانی مرۆڤ 
و جیهانــی نوێ بوو، جگــە لەوەی کە کاری 
گــەورەی لەم شــێوەیە دەرەنجامی نەبوو، بە 
هۆی ئەم بەرزەفڕییە نەلواوانە بوو وا گەیشتن 
بە خۆپارێزی و بێکردەیی ڕەها. چارەنووســی 
فێمێنیزمــی ڕادیکاڵ لە دەیەی شەســت و 
حەفتاکانیش وا پشتیان بەم مودێلە بەستبوو، 
جگە لەمە نەبوو. وتەکانی مێلت و فایەستۆن لە 
بارەی زیانەکانی سەرچاوەگرتوو لە گیرۆدەییی 
ژنان، هەڵگری کۆمەڵێک خاڵی جێی تێڕامانە 
و لەوانەیە تەنانەت بەشــێک لەم گیرۆدەیییە، 
لە پەروەردەی جەماوەریی بنەماڵەوە دســت 
پێ بکات، بەاڵم ئایا چارەســەری کێشــەکە 
ڕەتدانەوەی بنەماڵــە و ڕەتدانەوەی ئۆتۆریتە 
و زنجیرەپلەی بەڕێوەبەری و سیاسییە؟ ئەی 
جێگرەوەکــەی چییە؟ ئەزمــوون وامان پێ 

دەڵێ گرووپە فێمێنیستییەکان گەرەکیان بوو 
لە ڕێگەی پەیوەندیی دۆســتانە و یەکسان و 
بەرابەر و بە بێ فەرمان و لێپێچینەوە، درێژە 
بــە چاالکییەکانیان بدەن و دەســتبەجێ لە 

ناچاالک بوون ماندوو بوون و تێکچوون.
کێشــەی ســەرەکیی هەمان ئایدۆلۆژی، 
دەگەڕێتەوە بۆ کۆن بوونــی پەیوەندییەکانی 
هێــزی نایەکســان و چارەســەرییەکەی لە 
چاکســازیی پەیتاپەیتای یاسا و کولتووردایە. 
ئەزموونــی مێژوویــی باشــترین بەڵگەیە بۆ 

سەلماندنی ئەم بانگەشەیە.
هیــچ یۆتۆپیا]شــاری خەیاڵی[یەک لەم 
شــێوەیە، سا بە پێشنیاری ماری ئەستل، یان 
پێشنیاری فایرســتۆن، یان لووس ئیرگاری، 
قەت ئــاوڕی لێ نەدرایــەوە و بەدییش نایە. 
هەرچەنــدە جێبەجــێ بوونــی گریمانەییی 
نموونەی لەم چەشنانە، فێمێنیستە تووڕەکانی 
نەدەگەیاندە ئارمانجەکانیان. النیکەم بە هۆی 
ئەوەی کە پەیوەندیی زاڵبوون لە کۆمەڵگەدا بە 
بێ پیاو، زۆر بە سادەیی لە الیەن بەشێک لە 
ژنانەوە دژ بە بەشێکی تر دەست پێ دەکات. 
بانگەشــەی ئەوەی کە ژنان لە توندوتیژی و 
ملمالنێ و داگیرکاری بێزارن، نەسەلمێندراوە. 
ڕەنگە ئەمە هاوشــێوەی هەڵەیــەک بێت وا 
مارکس لــە بارەی کرێکارانەوە تووشــی بوو 
و الی وا بــوو کۆمەڵگەی کرێکاری، شــوێن 
داگیرکاری ناکەوێت. تێگەیشــتن لە پووچەڵ 
بوونی ئەم باوەڕە ڕۆمانتیکییە لە ژێر تیشــکی 
عەقڵ و ئەزمووندا، هێندە زەحمت نییە. بۆیە 
شۆڕشی ڕەگەزێتی نەیتوانی سەرکەوتوو بێت 
و فێمێنیزمی ڕادیکاڵیش، وەکوو زۆربەی بزاڤە 
بەپڕتــاو و تێکدەرە ئەدەبــی و هونەرییەکان 
و ... تووشــی داڕمان بوو. ئەگــەر ڕێگەیەک 
بۆ هاوســەنگ کردنی کێشــەی پەیوەندیی 
نایەکسان لە ناو کرێکار و کاربەدەست و لە ناو 
ژنان و پیاوان و ... لە ئارادا بێت، ئەوا بزاڤێکی 
بەردەوامــە کە النیکەم ڕێســا و بنچینەکانی 

تێدا بپارێزرێت.



داهاتووی دایکایەتیکردن: 
تێکنۆلۆژییمنداڵبوون)reproductive(وتیۆرییفێمێنیستی*

ئاندانشن
و:زریانڕۆژهەاڵت
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گەڕانێک بە )یەکــەم( ڕوانگە جێگرەوەکاندا بۆ 
داهێنانەکانــی ئەم دواییانە لەبواری تێکنۆلۆژیی 
منداڵبووندا: پشــتگیری لــە تێکنیکگەلی نوێ 
لەسۆنگەی جۆرێک لە داهاتووی فێمێنیستییەوە 
کە ئاراســتەی دەکــەن؛ دژایەتیی بێســنوور 
ســەرەڕای قازانجە دەرمانییــەکان بۆ تاکەکانی 
ژن؛ یان دژایەتیی سنووردار کە بەستراوەتەوە بە 
هەڕەشەگەلی تایبەت لەسەر بەرژەوەندیی ژنان 
و، )دووهەم( پەیوەندییەکانی نێوان ئەم ڕوانینانە 
و ئــەو بایەخانەی کە لە ئاکاری دایکایەتی جیا 

ناکرێنەوە. 
پەرســتارەکە وتی دەبوو پیشــانی تۆی بدەم، 
بەاڵم تۆ دەمودەست گەیشــتیتە مەمکم. خێرا 
شــیرت لێ خــوارد. لەبیرمە چــۆن بە دەمی 
بچووکی کۆ بووەوەت مەمکمت گرت و شــیرت 
لێ دەرهێنا، چەند شــیرین بوو. کەســێک کە 
هەرگیز نۆ مانگ منداڵێکی بەو قورســییە لەژێر 
دڵیدا هەڵنەگرتبێت، کە هەرگیز منداڵێکی لەناو 
ئازار و خوێنــدا نەهێنابێتە دنیــا، کە هەرگیز 
شیری بە منداڵێک نەدابێت و... چۆن دەتوانێت 
بزانێــت دایک چ مانایەکی هەیە. ئەوان چی لە 

دایکبوون دەزانن ؟ 
کانی ڕامۆس، دایکێکی سەردەمی ئێمە. 

ئەوە بەشێک لە شۆڕشی دوورودرێژی ژنان بوو. 
کاتێک ئێمە خەریک بووین هەموو پلەبەندییە 
لەکۆتاییدا  دەشکاند.  کۆنەکانمان   )hierarchy(
یەک شــت هەبوو کە ئێمەیش دەبوو ڕادەستی 
بکەیــن، تەنیا دەســەاڵتێک کە لەســەردەمی 
]داخوازی[ ئەوەی کەس دەســەاڵتی زۆرتری 
بەرهەمهێنانی ســەرەکی:  بوومــان.  نەبێــت، 
هێزی منــداڵ هێنانەدنیا. چونکــە تا کاتێک 
لەباری بیۆلۆژیکییەوە نەبەسترێینەوە، هیچکات 
یەکســان نابین و نێرینەکان هیچکات نابن بە 
مرۆڤيکی خاوەن خۆشەویستی و دڵسۆزی. بۆیە 
هەموومــان بووین بە دایــک. هەموو منداڵێک 
ســێ دانەی هەیــە. بۆ شــکاندنی گرێدراوییە 

ناوەکییەکە.
لووســییێنت، دایکێــک لــە داهاتوویەکی 

ئەگەردا. 
وتووێژی نێوان کانی و لووسیێنت لەناو عەردێکی 
خەیاڵیدا و لە گەڕانی مارژ پیێرســی لە کتێبی 
ژن لــە لێــواری زەمەنــدا)105-1976،106( 
کۆمەڵگایەکــی  ئــەو  ئــەوەی  دەدات.  ڕوو 
فەرهەنگیــی دووڕەگەزەیــە لەســەر بنەمــای 
بایەخــە فێمێنیســتییەکان، کە لــە پەراوێزی 
پێبەندبــوون بە لەناوبردنی هەمــوو جیاکارییە 
سیستەماتیکەکانی ڕۆڵگەلە)role( ڕەگەزییەکان 
و ســڕینەوەی منداڵبوونی بیۆلۆژیکی لە الیەن 
مێیینەکانەوە، ڕێکخــراوە. لە جیاتیی ئەوە، ئەو 
مــادە ژێنێتیکییــەی کە لە مرۆڤــی نێرینە و 
 )brooder( مێیینەوە وەردەگیرێت، لەناو کڕگەدا
هەڵدەگیرێــت. واتا ئەو شــوێنەی کــە تێیدا 
دەئاوسێندرێت )fertilize( و ئاولەمەکە تا کاتی 
هاتنە دنیاوە تێیدا گەورە دەبێت. بەستراوەییی 
نێــوان ژێنــەکان )genes( و فەرهەنــگ بــە 
ئەنقەست دەشــکێندرێت. زانیاریی سەرچاوەی 
ژێنێتیک دەسڕدرێتەوە. هێشتا شارۆمەندەکانی 
جیهانی لووســیێنت لەسەر ئەوەی دەستکاریی 
ژێنێتیکــی بکرێــت ]یان نــە[ یەکدەنگ نین. 
ئەوان ئاگاداری نوقســانە ســکوزاییەکان و ئەو 
ژێنانەی شیانی )susceptibility( ئەوەیان هەیە 
هەڵگــری نەخۆشــین بن هەن، بــەاڵم لەگەڵ 
ئەوەیشدا لەسەر تایبەتمەندییە هەڵبژێردراوەکان 
منداڵیان نابێت. لەناو ئەوانــدا »بیچمدەرەکان« 
)shapers( الیەنگری منداڵبوونی هەڵبژێردراون؛ 
تێکەڵکارەکان )mixers( پێیان وایە کە خەڵک 
بە چەشنێکی بەرهەست )objectively( نازانن 
کە خۆیان دەبێت ببن بە چی. ئەوان پێشنیاری 
بیچمدەرەکان وەک » شەپۆلی دەسەاڵتخوازی » 

دەبینن )پیێرسی 1976، 226(. 
 شــێوازەکانی منداڵبــوون لــە کۆمەڵگای 
خەونستانی )utopia( پیێرسیدا لەیەکچوونێکی 
ڕێکخســتنانەی  ئــەو  لەگــەڵ  بەرچــاوی 
منداڵبوونــدا هەیــە کــە لــە مۆتەکســتانی 
)dystopia( ئاڵــدۆس هاکســڵی ]لــە[ دنیای 
نوێــی بوێــر )1932(دا بەدامــەزراوە کراون، 



ئەگەرچــی لەم داهاتــووە خەیاڵییــەدا، نەک 
تەنیــا چاککردنی تۆرەمــە)eugenics(، بەڵکوو 
گەندەڵکردنــی تۆرەمەیــش)dysgenics( بــە 
جۆرێکی سیســتەماتیک بەڕێوە دەچێت. ئەوان 
لە تاقیگەکانیاندا بەپێی پێڤاژۆی بۆکانۆســکی، 
ئاولەمە باشــترەکان لەباری بیۆلۆژیکییەوە و بە 
ژمارەیەکی زۆرتریشــەوە ئاولەمــە خراپترەکان 
هەڵدەگــرن ) 96دوانەی هاوتا لــە تاکە یەک 
هێلکە ( و پێش لــە لەدایکبوون ژەهریان پێدا 
دەکرێت. ئەوانە لەکاتێکدا تێدادەبرێن بەئاستەم 
لــە مرۆڤ ئەچن، بەاڵم لــە بەڕێوەبردنی کاری 
بەبێشــارەزاییدا بەکەڵکــن و، بــە گونجاندنی 
بــاش، دەکرێت بــۆ بەڕێوەبردنــی ڕێكوپێکی 
ڕاسپاردەکانی سەرەوەی خۆیان، متمانەیان پێ 
بکرێت. لەدایکبوونەکان بەتەواوەتی بە کۆنترۆڵی 

دەوڵەت بەڕێوە چوون. 
لەکاتی دەرکەوتنی بیرۆکەکانی مۆتەکستانی 
هاکســڵییەوە، شــیانی وەها دنیایەک زۆرتر لە 
ئێمــەوە نزیک دەبێتەوە. توێــژەران لە هەردوو 
]بواری[ توێژینەوەی ژێنێتیک و تێکنۆلۆژییەکانی 
لەدایکبووندا هەنــگاوی بنەڕەتییان هەڵگرتووە. 
ئاوســکردنی)insemination( دەستکرد بووە بە 
ڕووداوێکی ئاســایی. ئەگەرچی ئاوســاندنی ناو 
شووشە )in vitro( و گواستنەوەی هێلکە، کەم 
سەردەکەوێت بەاڵم بە بەرباڵوی بەڕێوە دەچێت. 
ژنانــی لەبــاری ئابوورییەوە بێبەش، لەپێشــدا 
لەبەردەستن بۆ ئەوەی لەبری پێدانێکی کەم وەک 
دایکی جێگــرەوە بەکار ببرێن. کاتێک پێڤاژۆی 
منداڵبــوون لەدەرەوەی منداڵدان دەبێت بە باو، 
ئیتر ئەوانیش دابەش دەکرێن. پێشتر گەیاندنی 
ئۆکسیژێن بۆ توێکڵەی )membrane( دەرەوەی 
لەش )خۆگونجاندنی مەکینەی دڵ ـ سییەکان( 
بە ســەرکەوتووییەوە لە مندااڵنی سووکتر لە 1 
کیلۆگرامیشدا بەکار هێندراوە )بارتلێت 1984(. 
بۆ جارێک ئەرکــی )function( ئاولەمەی دوانە 
بەسەرکەوتوویی السایی کراوەتەوە، گەیشتن لە 
هەڵکردن لەناو شووشــەدا، بۆ توانای درێژەدان 
بە ژیان )گەشــەی چنەی جەنین لەناو لوولەی 

تاقیگەدا( ڕەوتی بیۆلۆژیکیی سکپڕبوون لەباری 
ئەگەرچی  هەڵدەوەشــێنێتەوە.  تێکنیکییــەوە 
ئــەو واقعە ڕووتــەی کە شــیانی تێکنۆلۆژیکی 
ڕەنگە ببێــت بەهۆی پەرەســەندن لە هەرکام 
پیێرســی  کۆمەاڵیەتییەکانی  چوارچێــوە  لــە 
یان هاکســڵیدا، ]بەاڵم[ دەســکەوتی دواتر لە 
کۆنترۆڵی سیاســیی کاریگەریی دانیشــتوانی، 
تەنانەت گەورەتر و پەرشوباڵوتر لەوەی هاکسڵی 
لە بیریدا بوو، تەنیا ڕوانین بۆ داهاتووە ناپیرۆزەکە 
زەقتــر دەکاتەوە. ئەگەر منداڵبوون لە دەرەوەی 
 )potential(منداڵدان لەبەردەست بێت، ونهێزی
کۆبوونەوەی دەســەاڵتی سیاســی بە جۆرێکی 
پێوانەنەکــراو زۆرتــر دەبێــت. ئەوانــەی کە 
ئامرازەکانی دەسەاڵت کۆنترۆڵ دەکەن، دەتوانن 

بڕیاری دروستکردنی داهاتوویش بدەن.
درێژخایەنەکانــی  بەرژەوەندییــە  ئەگــەر 
ژنان بەســتراوەتەوە بــە دیاریکردنی ڕێچکەی 
داهاتــووی تێکنۆلۆژیــی منداڵبوونــەوە، ژنان 
پێویســتیان دەبێت بەکۆمەڵ بەشــداری بکەن 
لە بیچمدان بە سیاســەتی گشتیدا. بەداخەوە، 
لەنــاو ژنانــدا زۆر بــە کەمی باس لــە بایەخە 
بناژۆییــە لەمەترســی کەوتــووەکان دەکرێت، 
یــان ئــەو ئامانجــە کۆمەاڵیەتییانــەی کە بە 
باشــی بــڕەو بــە بەختەوەریی ژنــان دەدەن. 
ئەگەرچی زۆرێک لە نووســەرە فێمێنیستەکان 
بە ئەزموون وەرگرتن لــە ڕابردوو بەخەمبوونی 
خۆیان لە پەیوەندی لەگــەڵ زاڵبوونی زۆرتری 
منداڵبوونــی  پزیشــکییەکانی  تێکنۆلۆژییــە 
کۆنترۆڵکــراو دەربڕیــوە و هێندێــک ئاماژەیان 
بە ئاراســتەیەک داوە کە تێیــدا بەرژەوەندییە 
زاڵبووەکان جێــگا بە تێکنۆلۆژیــی منداڵبوون 
لەق دەکەن، ئەم باسوخواســتە لــە پەڕاوێزی 
نادیاری هەردوو بەستێنی گشتیی تیۆریسازیی 
فێمێنیســتی و بواری تیۆریی کۆمەاڵیەتی کە 
تیۆریی فێمێنیســتی گرێچن کــراوە لەگەڵیدا، 
ڕوویداوە. ئێستا پێویستە خەمەکانی فێمێنیستە 
منداڵبوونی  لەگەڵ  لەپەیوەنــدی  بناژۆیییەکان 
کۆنترۆڵکراوی پزیشــکیدا لەگــەڵ هەوڵەکانی 
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تیۆریســیەنە فێمێنیســتەکاندا بۆ ســەرلەنوێ 
دروســتکردنەوەی چوارچێــوەی کۆمەاڵیەتیی 
ڕابردووی بەکۆمەڵی ژنان بخرێنە ســەریەک و 
گرێدراوییەکانی بە داهاتووە فێمێنیستییەکانەوە 
هەڵێنجرێــن. ئێمە پێویســتە بەکۆمــەڵ بیر 
لــە جۆری سیاســەتی کۆمەاڵیەتــی بکەینەوە 
کــە بەباشــترین جــۆر بتوانێــت بناژۆییترین 
بەرژەوەندییەکانی ژنان دابین بکات: ئەگەرچی 
تواناییی منداڵ هێنانە دنیا، بایەخێکی ئەوەندە 
گەورەیە کە هیچ ئامانجێکــی کۆمەاڵیەتی کە 
لە هەر داهاتوویەکی تێکنۆلۆژیکیشــدا بکرێت 
پێی بگەین، ناتوانێــت بنبڕی بکات؛ ئەگەرچی 
ئاکاری  هەموو داهێنانــە تێکنۆلۆژییــەکان لە 
منداڵبووندا ســەرەڕای قازانجــە دەرمانییەکانی 
بۆ هێندێک تاکی ژن دەبێت بسەپێندرێن؛ یان 
دەبێت  تایبەت  تێکنۆلۆژیکیی  پێشــکەوتنێکی 
هەنــگاو بە هەنگاو پشــتگیری بکرێــت تا ئەو 
کاتەی کە کاریگەرییە کۆمەاڵیەتییە خراپەکانی 

بە ڕوونی دەرکەون. 
دەمەوێــت  داهاتــوودا  الپەڕەکانــی  لــە 
چوارچێوەیــەک وێنا بکەم کە تێیدا وتووێژێکی 
فێمێنیســتیی وەهــا ئەتوانێــت بچێتە پێش. 
لەپێشــدا، دەبێت بە کورتی باس لە بەکاربردنی 
تێکنۆلۆژییەکانــی منداڵبوون لەناو بەســتێنی 
کۆمەاڵیەتیی ئێستادا بکەم، دواتر ئەو تێگەیشتنە 
ئەخالقــی و کۆمەاڵیەتییە بنەماییانە باس بکەم 
کە پەیوەســتن بە دەرکەوتنی تێکنۆلۆژییەکانی 
منداڵبوونــەوە و بایەخــە کۆمەاڵیەتییــەکان و 
جێگرەوەکانی سیاســەت لەهەر تێگەیشتنێکدا 
دەدەن  هــەوڵ  و  تێدەگــەن  بەناڕاســتەوخۆ 
بــەالی  پەرەســەندنانە  ئــەم  پاشــهاتەکانی 
بەرژەوەندییەکانی ژناندا بشــکێننەوە. دواتر، لە 
الیەکەوە بە ســەرنجدان بە باسوخواســتەکانی 
تیۆریســییەنە فێمێنیســتەکان کــە لە جۆری 
شــرۆڤەی خەونستانی شــولمایس فایێرستۆن 
جیا کراونەتــەوە و لەالیەکی ترەوە بەهۆی ئەو 
شرۆڤەکارە فێمێنیســتانە کە هاودەنگن لەگەڵ 
پێشــزانیارییە مۆتەکەســتانییەکانی هاکســڵی 

لەپەیوەنــدی لەگــەڵ داهاتوویەکــدا کە تێیدا 
پەیوەندیی نێوان ســکپڕبوون و زاوزێ دابڕاوە، 
هێندێک پرســیاری چەمکی و تیۆری لەســەر 
هەر ئــەو بیرۆکەیەی داهاتووی فێمێنیســتیی 
کۆتاییــدا،  لــە  دەورووژێنــم:  خەونەشــاری 
لــە بەرانبەر فێمێنیســتە  تێگەیشــتنەکانیان 
ئــەوەی  بــۆ  دادەنێــم،  خەونەشــارییەکاندا 
تێگەیشــتنێکی باشــتر لە بنەمای کاردانەوەی 
فێمێنیستیی ئێستا بە داهێنانەکانی منداڵبوون 
ببێت. ئەگەرچی ئــەوە لە بنەڕەتەوە لە تێبینی 
لەسەر سروشــتی دەســتێوەردانی تێکنۆلۆژی 
بۆخۆی، یــان ترس لــە پاشــهاتە نزیکەکانی 
تێکنۆلۆژیکیی وەهاوە ســەرچاوە  داهاتوویەکی 
دەگرێت. من بە هێندێک تێبینی لەســەر ئەو 
پێشــگریمانانە، کۆتاییی پێ دێنم کە جیاوازییە 
تیۆرییەکان لە نێوان فێمێنیستەکاندا دەستنیشان 
دەکەن و جۆری کاتیی بەرەوڕووبوونەوە لەگەڵ 

دۆخی ئێستادا دەخەنە بەردەست. 

بەستێنیکۆمەاڵیەتییئێستا
ئەگەرچی بریتانیا و ئۆســترالیا، کۆمیســیۆنی 
نەتەوەیییــان بــۆ لێکۆڵینــەوە لــە چەمکــە 
ئەخالقــی و کۆمەاڵیەتییەکانــی تێکنۆلۆژییــە 
نوێکانی منداڵبوون دامەزراندووە و سیاســەتی 
کۆمەاڵیەتیــی پەیوەندیــدار دادەڕێــژن، لــە 
دەوڵەتە یەکگرتووەکانی ئامریکادا پەرەســەندن 
و بەکارهێنانــی داهێنانەکانی منداڵبوون بەجێ 
هێڵراوە بــۆ لێکدانەوەی تاکــەکان بۆخۆیان و 
پزیشــکەکان. ئەگەرچــی لە ئاســتی فێدراڵدا 
هێندێک تێبینی لەســەر بابەتە ئەخالقییەکانی 
ئاوســکردنی ناو شووشە و گواستنەوەی ئاولەمە 
بووە، ]بەاڵم[ تاقمی ڕاوێژکاری ئەخالقی کە ئەم 
لەئەستۆ گرت، دوای خستنەبەردەستی  کارەی 
ڕاپۆرتــی ســەرەتاییی خۆی لە ســاڵی 1979 
دا هەڵوەشــایەوە. ئەگەرچــی توێژینــەوەکان 
لەســەر ئەم پێڤاژۆگەلە کە لە ئاســتی فێدراڵدا 
پشــتگیری دەکرێن ناتوانن بەبــێ دانپێدانانی 
کۆمیتە هەڵوەشاوەکە بەرەوپێش بڕۆن، هەردوو 



هەوڵەکانی توێژینەوەی تاکەکەسی و بازاڕدۆزیی 
)marketing( بازرگانــی بــۆ تێکنیکە نوێکانی 
منداڵبوون، کەم و زۆر، بەبێ ئاستەنگی ئەخالقی 
بەرەوپێش دەچــن، جیا لەوە مەگەر توێژەرێک 
خۆی ئەو ئاســتەنگانە بسەپێنێت بەسەر خۆیدا. 
ئەو تاکەکەســانەی بــە دوای ئەوەدا دەڕۆن کە 
لە بەرهەمــی توێژینەوەکانی منداڵبوون کەڵک 
وەربگــرن، ڕێگەپێدراون بۆ ئــەوەی لەگەڵ ئەو 
پزیشــکانەدا کە تەنیا بە ویژدانی تاکەکەســی 
بەســتراونەتەوە،  ئابوورییەکانەوە  ســەرچاوە  و 
وتووێــژ بکــەن. لــە وێنەکانــی ئاوســکردنی 
دەســتکرددا ، پیشەســازییەکی کۆتاژی ئاست 
خوار، ]و[ ئاســتەنگی پزیشکی و ئابووری کەم 
و زۆر دروست دەبێت و هەڵبژاردنی تاکەکەسی 
بەتەنیایی دیاریکەر دەبێت. لەگەڵ ئەمەیشــدا 
لەگەڵ زانیارییە بەردەســتەکان کە بەجۆرێکی 
بنەڕەتــی پەیوەندیــدارن بــە کۆنترۆڵکردنــی 
)ڕاســتترەکەی   )donors( دیاریــدەرەوە 
فرۆشــیاری ســپێرم، چونکە لە زۆربەی کاتدا 
بــۆ بەرهەمەکەیان پووڵ وەردەگرن( دیســان 
هەڵبژاردنەکانــی وەرگــر ســنووردارە. بەهۆی 
بەرپرســیاریەتییە قانوونییەکانەوە زۆربەی کات 
ئەگەرچی  دەپارێزرێت.  بێناونیشــانبوونەکەیان 
زۆربــەی وەرگرەکان پێیان باشــە کــە لە ئەو 
دیاریدەرانــە ســپێرم وەربگــرن کــە لەباری 
ژێنێتیکــەوە چاودێری کراون، ]بەاڵم[ بەردەوام 
زانیاریی  بــە  دەستڕاگەیشــتنیان  داخوازیــی 
لەوجــۆرە ڕەت دەکرێتــەوە. لەو شــوێنەدا کە 
ژنان هەوڵ دەدەن کە ســپێرم لــە دیاریدەرە 
ناسراوەکان و لەڕیگای کاناڵە نا-پزیشکییەکاندا 
وەربگرن، مەترســیی ئەوە هەیە کە ڕەنگە دواتر 

دیاریدەرەکە بانگەشەی باوکایەتی بکات.
بەم جــۆرە هێندێک کۆنترۆڵ پێویســتە، 
هــەم لە ڕوانگەی ئەوانەی کە پێیان باشــە بەر 
منداڵبوون  تێکنۆلۆژییەکانی  باڵوبوونــەوەی  بە 
بەگشــتی بگیرێت و هــەم لــە بەرژەوەندیی 
ژنانی شــوونەکردوو و نەزۆکیشدا کە هیوادارن 
لــە داهێنانەکانی منداڵبــوون بەهرەمەند ببن. 

کەوابوو، بابەتی سەرەکی، لەدەوری سروشتی ئەم 
کۆنترۆاڵنە و ئەو ئامانجانەی کە ئاراستە دەکرێن، 
دەسووڕێتەوە. بەرژەوەندیی ژنان بە درێژەدان بە 
ئەم ڕەوتە هەوســارپچڕاوەی ئێستا باشتر دابین 
دەبێــت کە ئازادیی منداڵبــوون زۆرتر دەکات؟ 
کە تەنیا ســنووردار کراوە بە توانای دۆزینەوەی 
پزیشــکێکی یارمەتیدەر و توانای نەخۆشــەکە 
بــۆ پێدانی تێچــووی خزمەتگوزارییەکەوە. یان 
دەبێت بژاردە بەردەســتەکان سنووردار بکرێن 
بە هەڵبژاردنی ســنووردار، لە هەردوو ئاســتی 
پێشکەشــکردنی خزمەتگــوزاری و پێڤــاژۆی 

پەرەسەندنی زۆرتری توێژینەوە؟
لەالیــەن  تێگەیشــتنانە  ئــەم  هــەردوو 
الیەنگرانیانەوە وەک بژاردەیەک بۆ بەردەوامبوونی 
نەریتە کۆمەاڵیەتی و سیاسییەکان بەرگرییان لێ 
دەکرێت. یەکێک پێ لەسەر ئازادیی تاکەکەسی 
دادەگرێت؛ کەســێکی تر قورســایی دەدات بە 
مۆدێلــە نەریتییەکانی منداڵبوون و باوکایەتی و 
دایکایەتی کردن. لەگەڵ ئەمەیشــدا، پێداگران 
لەســەر بایەخە تاکەکەســییەکان بــەرەوالی 
دایدەشــکێنێتەوە.  تێکنۆلۆژییەکان  داهێنانــە 
ســەرنجدان بــە ڕۆڵــی ناوەندیــی بنەماڵەی 
بیۆلۆژیکــی لــە ڕێکخــراوی کۆمەاڵیەتیــدا، 
بەرژەوەندییە تاکەکەســییەکان دەبەستێتەوە و 
ئەتوانێت بەر بە پەرەســەندنی هەوسارپچڕاوی 

تێکنۆلۆژی بگرێت. 
ئــاکارە  بــە  کۆمەاڵیەتــی  کاردانــەوەی 
داهێنەرانەکانی منداڵبوون لەجێدا دابەش دەبێت 
بۆسەر سێ دەستە: الیەنگرانی دەستێوەرنەدان، 
کە لەسەر قازانجی هەر ئاکارێک کە پەیوەندیی 
بە ڕێگا سروشتییەکانی ئەنجامدانی شتەکان یان 
دامەزراوە کۆمەاڵیەتییە نەریتییەکانەوە هەبێت، 
پرســیار دەکــەن؛ الیەنگرانی دەســتێوەردانی 
ناوەندگیرانــە، کە پێشــەنگایەتی بــە ئازادیی 
]جــۆری[ منداڵبــوون دەدات لەکاتێکــدا کە 
پــێ یوایە دەبێت هەروەها هێندێک قورســایی 
بــە بایەخەکانی تریــش بدرێــت؛ الیەنگرانی 
بناژۆخوازی دەســتێوەردان، کە بۆ دوو بەشــی 
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جیــاواز دابەش دەبن: ئەوانــەی کە بەهۆکاری 
تاکەکەســیی خۆیــان و بەبێ ســەرنجدان بە 
بەکارهێنانــە تێکنۆلۆژیکییــە بەردەســتەکان، 
پشتگیری لە پێشڤەچوونەکان لەبواری زانیاری 
لەسەر پێڤاژۆگەلی منداڵبووندا دەکەن و ئەوانەی 
کــە بە هۆی ئــەو داهاتــووە تێکنۆلۆژیکییەوە 
کــە توێژینــەوە لەســەر منداڵبــوون دابینی 
دەکات، بایــەخ بە ئــەم توێژینەوەگەلە دەدەن. 
داکۆکیکارانــی بەشــی یەکەمی تێگەیشــتنی 
بناژۆخــواز لــە بنەڕەتەوە لەناو توێــژەرەکان و 
هێندێک فەیلەسووفدا دەدۆزرێنەوە کە باس لەوە 
دەکەن کە ئێمە دەبێت ســنوورەکانی زانیاری 
پاڵ پێوە بنێین بۆ ئەوالتری ئێســتامان و تەنیا 
کاتێک کە پێویســت بێت لەخەمی بەکارهێنانە 
الیەنگرانی  دیارترینــی  بین.  نەخوازراوەکانــدا 
بەشی دووهەم کە مارژ پییێرسی و مۆدێلەکەی، 
شــووڵمایس فایێرستۆن بە نووسراوەکەی ساڵی 
1970ی: دیالێکتیکی ڕەگەز: بابەتی شۆڕشــی 
فێمێنیستی لەخۆ دەگرێت، سەرەتا سەرنجیان 
خســتە ســەر گرینگیی سیاســیی بیۆلۆژیی 
منداڵبــوون. هەروەهــا خەیاڵەکانی ئورســوال 
تاریکی )1976(  لوگوین: دەســتی بەجێماوی 
و نێرینەی مێیینــە )1975(ی ژوانا ڕاس یش 
بابەتە ناوەندییەکەیان لە بیرۆکەی فایێرستۆنەوە 
بەقــەرز وەردەگــرن. هەموویان بە باشــی لە 
داهێنانەکانی منداڵبــوون دەڕوانن بەو هۆیەوە 
کــە ژنان لە ڕۆڵی بیۆلۆژیکیــی نەریتییان ئازاد 

دەکات.

الیەنگرانیدەستێوەرنەدان
پۆل ڕەمزی خواناسی پرۆتێستان لە ڕوونبێژترین 
باشبێژترینەکانی الیەنگرانی دەستێوەرنەدانە،  و 
کە لــە ڕاوێژەکانی تاقمی ڕاوێــژی ئەخالقیی 
پێشترئاماژەپێکراودا، بەشداریی دەکرد. ئەو لەپاڵ 
هەڵســوکەوتە پزیشکی و نەشــتەرگەرییەکانی 
نەزۆکیدا بــە هەموو بیچمەکانــی داهێنان لە 
منداڵبوونیشــدا ناڕازی بوو )ڕەمزی 1972(. لە 
پاڵپشتیی ئەم تێگەیشتنەدا ئەو سێ باس پێشنیار 

1 ئــەوەی مرۆڤێــک بخەیتە بەردەم  دەکات. 
هەر جۆرە مەترســییەکی ناپێویســتەوە الدانە 
لە پێوەرە دانپێدانراوەکانی ئەخالقی پزیشــکی. 
ئەگەر تەنیا یەک مــرۆڤ نەتوانێت ڕازی ببێت 
بەوە، هیچ بیانوویەکی ئەخالقی نییە بۆ ئەوەی 
بەختەوەریــی داهاتووی بخرێتە مەترســییەوە. 
2 ڕۆڵی شــیاوی پزیشــکی ڕاســتکردنەوەی 
»هەلومەرجە پزیشــکییەکانی« وەک نەزۆکییە. 
لەگەڵ ئەمەیشــدا، ئەگەر دەرمانێک بۆ خودی 
هەلومەرجــە فیزیکییەکە نییە، ئیتر دروســت 
3 بۆ  نییــە دەســتێوەردانی زۆرتــر بکرێــت. 
مرۆڤەکان، زاوزێ و باوکایەتی/دایکایەتی کردن 
ڕێوشــوێنی کردەوەی شــیاون کــە ڕوانگەی 
»لەخواترسانی سروشــتی« لە پەیوەندی لەگەڵ 
بوونگەلی سروشــتیی وەک ئەواندا دەگونجێت. 
ئــەوان ناتوانن بەبێ الدان، لەیەک جیابکرێنەوە 
و دیســان پێکەوە بلکێندرێــن. لەجیاتی ئەوە 
ئێمــە دەبێت بەگوێرەی ئــەو ئەرکانەی کە لە 
کــۆی پيودانگی)order( سروشــتیدا بەکردەوە 
دەبن و ئێمەیش بەشــیکین لــەو، کار بکەین. 
دەسڕۆیشــتووییی زیاتــر بەســەر سروشــتدا 
دەبێتەهۆی دەســەاڵتی زۆرتر بەسەر مرۆڤدا و 

تەنانەت مەترسیی دەستدرێژی بۆ سەری. 
ڕەمزی،  باسوخواســتەکانی  لــە  هــەرکام 
دژبەیــەک دەخاتــە  کۆمەڵێــک گریمانــەی 
1 ئەوەی کە پێوەرەکانی ئەخالقی  ســەریەک: 
پزیشــکی دەکرێت تەنیا بــۆ مرۆڤەکان پەرەی 
2 ئەوەی کە ئەرکی شــیاوی  پــێ بدرێــت و 
پزیشــکی هەڵگەڕاندنەوەی دۆخێکی فیزیکییە. 
ناتوانرێت  زۆرێک لە کەموکوڕییە فیزیکییەکان 
هەڵبگەڕێندرێتــەوە، بــەاڵم لە شــوێنێکدا کە 
ئەرکەکــە بایەخــی زۆری هەیــە، ڕێگەکان بۆ 
تێپەڕین لــە نوقســتانییەکان دەدۆزرێنەوە، بۆ 
وێنە ئەندامی لەشــی دەسکرد و جێگرەوە، یان 

چاویلکە و تادوایی. 
زۆرێــک لــە ژنــان نوقوســتانیی نەزۆکی 
ئەزموون دەکەن. ئەوان لە منداڵییەوە فێر بوون 
کە ژنبوون گرێ بدەنەوە بە ســککردنەوە. ئەوان 



نەزۆکییەکەیــان وەک ناتەواوییــەک دەبینــن. 
تامەزرۆبوونــی بەرچــاوی زۆرێک لــە ژنان بۆ 
هەڵگرتنی ئێش و ئازارێکی زۆر لەســەر دەستی 
بژاردەکانی تێکنۆلــۆژی و لە هەوڵێکی بەزۆری 
بێئاکامــدا بۆ ســکپڕبوون، جیا لەم بەســتێنە 
کۆمەاڵیەتییە گەورەترەدا ناکرێت ڵێی تێبگەین. 
ژنانــی تر بە تەواوەتی خوازیارن منداڵیان ببێت، 
بەاڵم قوربانیی تێکنۆلۆژییەکانی »بەرنامەداڕشتنی 
بنەماڵە«، یان پیسکەرەکانی ژینگەن کە خەسار 
لە توانــای منداڵبوونیــان دەدەن. پێبەندبوونی 
کۆمەاڵیەتــی بە ژنگەلــی وەهــا ناتوانرێت بە 
بیانــووی ئــەوەی کە خواســتی نەخۆشــەکە 
هۆکاری گونجاو نییە بۆ دەستێوەردانی پزیشکی، 
لەبەرچاو نەگیرێت. ئەو باسوخواستە ناتوانێت لە 
بە  پەیوەندیدار  ئەخالقییەکانــی  تایبەتمەندییە 

دۆخەکەوە بدوێت. 
باسوخواســتی کۆتاییــی ڕەمــزی ئاڵۆزە و 
گریمانــەکان لــە پەیوەندی لەگــەڵ جێگای 
مرۆڤ لە سروشــتدا و حەزە سروشــتییەکانی 
مرۆڤ تێکــەڵ دەکات. لێرەدا ناڕوونیی جددی 
هەن کە شــایانی ئەوە هەن بــە وریایی تاقی 
بکرێنــەوە. دیار نییە بۆچی ئــەو واقیعە ڕوونە 
کە هێندێک شت سروشــتین، ئەبێت ئەوەندە 
قورساییی ئەخالقییان پێ بدرێت. بۆچی هێزی 
ئەخالقــی بە دیاریکراوی پەیوەندی دەدرێت بە 
زاوزێی ئاســایییەوە لە کاتێکدا دەســتێوەردانی 
مرۆیــی، بۆوێنە، لــە بەکارهێنانــی مەکینەی 
هەناسەی دەســکرد بۆ منداڵە پێنەگەییوەکاندا 
بەدڵنیاییەوە پشتگیری دەکرێت و دەبێتە هۆی 
بەدواداچوونی زۆرتر. بۆ ڕاوەســتان لەسەر وەها 
دەستەوداوێنبوونێکی سروشت، ڕەنگە پێویست 
بێت لەسەر بوارێکی ترەوە بۆی بڕوانین، بۆ وێنە 
ترس لە ئەوە کە دەسڕۆیشتنی مرۆڤ بەتایبەتی 
بەسەر منداڵبووندا، دەبێت بەهۆی دەستدرێژیی 

جددی. 
باسوخواسەکانی  سەرەڕای بەشبەشبوونیان، 
ڕەمــزی ئاماژە دەدەن بە چەند خەمی بە زۆری 
هاوبەش لەپەیوەندی لەگەڵ ئەو ئاراســتەیەی 

کــە داهێنانەکانــی منداڵبوون تێیــدا کۆمەڵگا 
دەهێنن.  بەرهەم  تێکنۆلۆژیکەکان  پێشکەوتووە 
ئاماژەی ئەو بۆ پەیوەندیی نێوان دەسڕۆیشــتن 
بەسەر سروشتدا و دەسڕۆیشتن بەسەر مرۆڤدا، 
بەتایبەتی، ئــەو بابەتانەی کە بە زۆری لەالیەن 
ڕەخنــە فێمێنیســتەکانەوە لەســەر داهێنانە 
لەخۆ  بەربــاس  هاتوونەتــە  تێکنۆلۆژییــەکان 
دەگرێت، بابەتێک کە دواتر دەبێ هەڵبگەڕێمەوە 
بۆی و بە وردەکارییەوە لە ناو بەستێنی ڕەخنەی 

فێمێنیستیدا تاقیی بکەمەوە. 
هەروەها لیۆن کاس، پزیشــک و نووسەری 
بەناوبانگ لەسەر بابەتە پزیشکییە ئەخالقییەکان، 
لە بۆچوونێکــی نەریتییەوە باس لــە دژایەتیی 
بنەڕەتیی خۆی لەگەڵ داهێنانەکانی منداڵبووندا 
دەکات، بەاڵم بە پێچەوانەی ڕەمزی کە مەترسیی 
ســەرەکی لە الدان لە »سروشــت«دا دەبینێت، 
کاس پێ لەســەر ئەو بایەخانــە دادەگرێت کە 
بوون بە بەشــێک لــە ڕێزی)کەرامەتی( مرۆڤ. 
هەرجۆرێــک بێت، تێگەیشــتنی ئــەو لە »ڕێز« 
لەخۆیدا ئاماژەیەک لە بنەمایەکی زۆر بەستراوە 
بە چەمکی »سروشت« ی ڕەمزییەوە هەڵدەگرێت. 
ئەگەرچی ئەو بانگەشەی ئەوە دەکات کە ئەوەی لە 
مەترسیدایە بیرۆکەی مرۆڤانەبوونی ژیانی مرۆڤ 
مرۆڤە،   )embodiement(دەرکەوتنــی مانای  و 
ئەم چەمکگەلــە، وا دەردەکەوێت کە ماناکانیان 
لە بەستراوەیییان بە ئەو ئاکارە کۆمەاڵیەتییانەوە 
بە قەرز وەرگرتبێت کە وادەزانرێت زیاتر لەوەی 
دەرهاویشــتەی کۆمەاڵیەتی بن، بە سروشــتی 

هاتوون. 
لەســەر بنەمای ئــەم گریمانەگەلە، کاس 
الیەنگــری لــە دەســتێوەردانی قانوونــی بۆ 
ناو  ئاوساندنی  ڕێکخستنەوەی مەترســییەکانی 
شووشــە و گواســتنەوەی ئاولەمە دەکات، کە 
ئەو پێی وایە »بــاوەڕ، بایەخ، دامەزراوە و ئاکارە 
ئەو  دەفەوتێنێــت«)کاس 1979(.  بناژۆییەکان 
پێشــنیار دەکات کە بەکارهێنانی گواستنەوەی 
ئاولەمە تەنیا ببەســترێتەوە بە ئەو ژنومێردانەوە 
کە ئاولەمە لە ئەوانەوە و بەمەبەستی هێشتنەوەی 
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پەیوەندییــە نەریتییەکانی نێــوان ڕەگەزەکان، 
خۆشەویستی و زاوزێ هەڵدەگیرێت. 

دەکات  پێشــنیار  ڕەمــزی،  وەک  کاس 
بــە  ببەســترێتەوە  زۆرتــر  توێژینــەوەی 
چارەسەرکردنی نەزۆکی یان ئەو پێوانانەی ترەوە 
کە پشتگیریی خواستی خاوەنداریەتیی منداڵ لە 
خۆ دەکەن ) بەوگریمانەیەی لە نێوان خواســتە 
ڕەواکان و خواستە نەشیاوەکاندا جیاوازی هەیە(. 
ئــەو هاوڕا نییە لەگــەڵ بەکاربردنی ئاولەمە لە 
توێژینەوە لێکۆڵەرەکاندا، دیاریدان ]ی سپێرم[ 
بە جووتەکانی تر، یــان مامەڵە بازەرگانییەکان 
)وەک ڕێوشــوێنەکانی دایکــی جێگــرەوە( و 
بانگەشەی ئەوە دەکات کە ئەو ئاکارانە الدانە لە 
هەستی نەریتیی مرۆڤ بۆ سروشتی ڕەگەزیمان 
و ئەزموونــی بەســتراوەییمان بە پێشــینیان 
و پاشــینیانمانەوە. ئــەو، هەروەها، دەترســێت 
لــە کۆبوونــەوەی ئەو دەســەاڵتەی کــە وەها 
پەرەسەندنێکی تێکنۆلۆژیکی دەیخاتە کۆنترۆڵی 
توێژەرەکان و هێندێک بەرژەوەندیی تایبەتەوە، 
بەاڵم ترســەکەی، بە پێچەوانەی ترســەکەی 
ڕەمزییەوە، لەجیاتی سروشــت، دەستبەداوێنی 
ئاکارە فەرهەنگییەکان دەبێت. بەاڵم بەگشــتی، 
چونکە ڕێکخستنە فەرهەنگییەکانی ئەو وا دیارە 
دەســەاڵتەکەیان قەرزداری ئەو شتەن کە پێی 
نێوانیان  جیاوازییەکانــی  »سروشــتی«،  دەڵین 
ئەوەندە گەورە نین، وەک ئەوەی لەســەرەتاوە 
دەردەکەوێــت. ئەگەرچــی کاس بێگومــان لە 
تێڕوانینی بۆ ئەو ئاکارە داهێنەرانە دیاریکراوانەدا 
کــە باڵو دەبوونەوە، ڕاســتە، ]بــەاڵم[ دەتوانن 
هەڕەشە بن لەسەر تێگەیشــتنەکانی ئێستا لە 
گرێدراویی مێژویی، دیار نییە کە ئەو داهێنانگەلە 
بە بەرباڵوی بەکار دەبرێن، یان نۆرمە زاڵبووەکان 
لە هەمــوو ئەوانەی ڕەنگە جێــگای پڕبکەنەوە 
خوازراوترە. هەروەها، نەریتی بەباشی دامەزراوی 
تریش بوونیان هەیە کە کە بایەخی ســەرەکی 
دەدەن بە بڕیاردانی سەربەخۆیانەی تاکەکەسی 
لەسەر بەرژەوەندییە کۆمەاڵیەتییە بەکۆمەڵەکان 
و ئەو نەریتانەی بــە زۆری خوازراو بووە لەالی 

بەرگریکارانی ئاکارەکانی منداڵبوونی داهێنەرانە. 

الیەنگرانیدەستێوەردانیناوەندگیرانە
مافــی زاوزێکردن بە تەواوی لە نەریتی لیبراڵی 
ڕۆژئــاوادا چەســپاوە. بە هــەر جۆرێک بێت، 
خواســتی خاوەنداریەتیی منداڵێک لەخۆ، تەنیا 
خواستی ژن و مێردەکان نییە، بەڵکوو کاس پێی 
وایە ڕەنگە یەک بە یــەک بۆ تاکەکانیش پەرە 
بسێنێت. نوێل کین )1981(، بەرگریکارێک کە 
لە ]پرســی[ ڕێگەخۆشکردن بۆ ڕێکخستنەکانی 
دایکایەتیی جێگرەوەدا تێکەڵ بووبوو، چیرۆکی 
مافناســێکی تەمەن 59 ســاڵ دەگێڕێتەوە کە 
هات بۆ دەفتەرەکــەی. خۆی و ژنە تەمەن 61 
ساڵەکەی منداڵیان نەبوو. ژنەکە لە دەستپێکی 
شــووکردنیەوە نەزۆک بــووە. مێردەکە لەبیری 
ئــەوەدا بووە کە مــاڵ و مڵکەکــەی بدات بە 
مندااڵنی خوشــک و برای خــۆی، بەاڵم دواتر 
تووشی ڕاڕایی بووە کە ڕەنگە ئەگەری ئەوە هەر 
ببێت کە ئەو ببێت بــە خاوەنی منداڵی خۆی. 
ئەو داوای کرد لە کین تاوەکوو ژن و مێردێکی 
بۆ بدۆزێتەوە بۆئەوەی یارمەتیی بدەن. بۆ ئەوەی 
ژنەکە بتوانێت بە دەستکرد بە تووی ئەو ئاوس 
ببێت و منداڵی ئەو لە ســکیدا هەڵبگرێت. ئەو 
ئەتوانێت ئاســانکارییە ماڵییەکان بۆ منداڵەکە و 
بۆ پەروەردەکردنی دابیــن بکات. کین بەدوای 
داخوازەکەی ئەودا چوو و ئاسانکاریی پێویستی 
کرد. ئــەو هەروەهــا ئاژانســێکی دایکایەتیی 
جێگــرەوەی دامەزراندبــوو و خەریکــی البی 
کــردن بۆ چاکســازیی قانوونی بــوو بۆ ئەوەی 
ئاســانکاری بکرێت بۆ جێبەجێکردنی قانوونیی 
گرێبەستەکانی ]دایکایەتی[جێگرەوە. بڕیارەکان 
چ بۆ پشــتگیریی ئاکارگەلی تاکەکەســییانەی 
وەهــا بەجۆری قانوونی یان دڵســاردکردنەوەی 
ئەم جۆرە بژاردەگەلە، کاریگەرییەکی گرینگیان 
لەسەر دیاریکردنی سیاسەتە کۆمەاڵیەتییەکانی 
داهاتــوو دەبێت، ســنووری نێوان ڕێوشــوێنە 
ڕێگەپێدراوەکانــی خواســتی کەســی و بیاڤی 
بەرژەوەندیی کۆمەاڵیەتیی گشتی دیاری دەکات. 



ئەگەرچی خواستی بەخشینی دیاریی ژێنێتیکی 
وادیارە بەزۆری    حەزی پیاوان بێت، ڕەنگە بکرێت 
بەرژەوەندیــی ژنانیش لە منداڵبوون و ڕاهێنانی 
منداڵدا لــەدەرەوەی دامەزراوەی ژنومێردایەتیدا 
بەهــۆی سیاســەتێکی کۆمەاڵیەتییــەوە کــە 
دەرفەت بە هەرێمی ئازادی تاکەکەسەکان بدات 
کە ڕێکخســتنەکانی جێگــرەوەی پەروەردەی 
منداڵ دروست بکەن، دابین ببێت. هەرجۆرێک 
بێت، ئەو خاڵە باشە قانوونییانەی کە لە ئێستادا 
لەبەردەســتی ژنومێردەکانە، بەو جۆرەی کین 
دەیناسێنێت، بەو ئاســانییە ناکرێت پەرەی پێ 
بدرێــت بۆ ئــەو ڕەبەنانەی کــە دەیانەوێت بە 

خواستە هاوچەشنەکانیان بگەن. 
دواییــن بڕیارە دادوەرییــەکان النیکەم لە 
ژنومێردیــدا بــەردەوام »مــاف« ی تاکەکانیان 
چاالکییەکانــی  ئــەوەی  بــۆ  ســەلماندووە، 
منداڵبوونی خۆیان کۆنترۆڵ بکەن. ئەم ئازادییە 
لــە مافی ژیانی تایبەتەوە وەرگیراوە، بۆ بیاڤێک 
کە بەڵکوو تاکــەکان تێیدا بتوانن بە النیکەمی 
دوای  بــە  کۆمەاڵیەتییــەوە،  دەســتێوەردانی 
بەرنامەکانــی ژیانی خۆیاندا بــڕۆن. الیەنگرانی 
داهێنەرانــە  منداڵبوونــی  تێکنۆلۆژییەکانــی 
بەشــێوەیەکی پەنامەکی بەرگــری دەکەن لە 
بەکارهێنانــی ئــەم نۆرمــە تاکەکەســییانە لە 
بابەتگەلی بەرباڵوتردا. ئاستی بەرباڵویی ئازادیی 
منداڵبوون بۆ چێژوەرگرتن لە حەزی باوکایەتی/
دایکایەتی )چ بیۆلۆژیکی بێت یان کۆمەاڵیەتی( 
لەڕێگای دەســتێوەردانی تێکنۆلۆژیکییەوە زۆر 
ئاڵۆزە. ئەو ڕێوشوێنە قانوونییانە کە پشتگیری لە 
ئازادیی منداڵبوون دەکەن، لەبنەڕەتەوە پشتیان 
بە مافــی دەســتێوەرنەدان و ئازادبوون لەوەی 
نەتەوێت زاوزێ بکەیت، بەستووە. بەهەرجۆرێک 
بێت، ئەوەی لێرەدا جێگەی باســە، پشتگیریی 
قانوونییە لەو خزمەتگوزارییانەی الیەنەکانی تر 
داوای دەکەن. لە وەها وێنەگەلێکدا، بەکاربردنی 
تێکنۆلۆژییــە داهێنەرانــەکان ڕەنگــە مافــی 
دەســتێوەرنەدانی )ســەربەخۆییی( کەسانی تر 
و بایەخە کۆمەاڵیەتییەکانی تر پێشــێل بکات، 

هێندێک شــت پێشمەرجن بۆ ســەربەخۆییی 
تاکەکەســی و هێندێکــی تــر قورســاییەکی 

بەرچاویان لە پێودانگی کۆمەاڵیەتیدا هەیە. 
 جــۆرج ئاناس، لە دانپێدانانەکانیدا لە ماڵی 
نوێنەرانــی دەوڵەتە یەکگرتووەکانی ئامریکادا بۆ 
کۆمیتەی زانســت و تێکنۆلۆژی )د.ی 1985(، 
بەم دواییانە ئاماژەی دا بەوە کە بۆ ئەو مندااڵنەی 
کە بەرهەمی تێکنیکگەلی وەک گواســتنەوەی 
ئاولەمــەی جێگرەوە ) بۆ ژنێــک کە جیایە لە 
ئاولەمەی  دیاریدەری هێلکەکە( و بەکارهێنانی 
سەهۆڵبەستوون )فریزکراو(، پێویستی هەیە بە 
وردی بپارێزرێن، ]بۆیە[ حکوومەت ناچار دەبێت 
دەست بخاتە بواری منداڵبوونی مرۆڤ. ئەو باس 
لەوە دەکات، کە ســەرنەکەوتن لە ڕێکخستنی 
تایبەتەکانــدا،  گرێبەســتییە  ڕێککەوتنــە 
یەکگرتووییــی بنەماڵە دەخاتە مەترســییەوە و 
بەرژەوەندییەکانی مندااڵن دەکات.  لە  هەڕەشە 
ئەو پێی وایە بانگەشــەی هێندێک لە ژنومێردە 
نەزۆکــەکان، بــە بەرژەوەندییەکانــی منداڵــە 
دەبێت.  گرینگتر   )potential(دەرنەکەوتووەکان
بە هۆی پاراســتنی ئەم بەرەژەوەندییانەوە، ئەو 
پشتگیری لە هەوڵە قانوونییەکان دەکات: 1- لە 
کاتی لەدایکبوونی منداڵدا باوکایەتی و دایکایەتی 
پێناســە بکرێن، گریمانە قانوونییەکانی ئێســتا 
بپارێزرێن کە دایکی دووگیان بە دایکی قانوونی 
دەزانێت و بۆیە تایبەت دەبێت و بە ڕێککەوتنە 
گرێبەســتییە تایبەتــەکان بەتــاڵ نابێتەوە و 
2- بە کورتکردنــەوەی ئازادیــی بەکارهێنانی 
ئاولەمەی سەهۆڵبەستوو تەنیا بۆ ئاستی ئامانجی 
دیاریکراوی، دیاریدەرەکە و ئاولەمەی مرۆڤ لە 
بەکارهێنانــی بازرگانی بپارێزرێت )ئاناس 1984(. 
 )warnock( ڕاپۆرتــی کۆمیســیۆنی وارنــاک

تێبینیگەلی بەرچاو دەخاتەسەر یەک. 
بــە هەرجۆرێک بێت، هێندێک کەس دژی 
خاکەڕابوونــی ئــەو ڕاســپاردە چاودێرییانەن، 
دەســتێوەرنەدان  الیەنگرانەی  ئــەو  بەتایبەتی 
کە باسوخواســتەکانی ڕەمــزی و کاس لەالیان 
پەسەندە و بەرگری لە ئاولەمە سەرەتاییەکان و 
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تێگەیشتنی نەریتی بۆ بنەماڵە دەکەن. هێندێک 
لە فێمێنیســتەکانیش ئەگەرچی هۆکارەکانیان 
جیــاوازە بەاڵم هەر بەو ئاکامــە دەگەن. ئەوان 
ترســی ئەوەیان هەیە ئەگــەر تێکنۆلۆژییەکانی 
منداڵبــوون ڕێگایان پێ بدرێــت بەئازادی باڵو 
ببنەوە، زۆرتر دەسەاڵتی بڕیاردانی ژنان بفەوتێت. 

الیەنگرەبناژۆخوازەکانیدەستێوەردان
کەڵکوەرگرتن لە هزر ـ ئەزموونی مارژ پییێرسی 
لــە پەیوەندی لەگەڵ تێگەیشــتنی لــە بژاردە 
سیاســییەکان بۆ داهاتوویەکی دەمودەســتتر، 
دەبێت پاڵمان پێوە بنێت بۆ ئەوەی بە پارێزەوە 
بیر لە بواری ڕاڕابوونمان بۆ پشــتگیری کردنی 
داهێنانەکانــی منداڵبــوون بکەینــەوە، ئەوەی 
جێگای باسە، سروشــتی چاالکی بۆخۆی، یان 
ترس لەو پاشــهاتانەیە کە ڕەنگە بەدوایدا بێت. 
دنیا فێمێنیستییە خەونستانییەکەی لووسیێنت، 
کە پێش پییێرســی لە ماتاپۆیســێتەوە هاتبوو، 
لەپێشــدا ئاگاداریــی دەدا کــە دامەزراندنــی 
ڕێکخســتنگەلی نوێــی منداڵبوونــی ئــەوان، 
پێویســتی بــەوە هەیە کە ژنان چاوپۆشــی لە 
هێزی منداڵ هێنانە دنیا بکەن. بە هەرجۆرێک 
بێــت، ئــەوان وای هەڵدەســەنگێنن کــە ئەو 
دەسکەوتە دەهێنێت قوربانیی بۆ بدرێت، چونکە 
هەمــوو پەیوەندییەکانی دەســەاڵت بەباشــی 
هەڵوەشاونەتەوە. لە بەســتێنێکی کۆمەاڵیەتیی 

وەهادا، بژاردەکە   عاقاڵنە دێنە پێش چاو. 
 چ وەها چوارچێوەیەکی کۆمەاڵیەتی جێی 
متمانە بێت و یان تەنانەت  عاقاڵنە بێت، هۆکار 
بۆ سەرسوڕمان هەیە؟ جیا لە زۆر ئاستەمبوونی 
هەلومەرجــی  کۆمەڵێــک  لــە  تێگەیشــتن 
کۆمەاڵیەتی کە تێیدا ئەوانەی لەباری سیاســی 
و کۆمەاڵیەتییەوە خێریان لێ دیوە ڕێکدەکەون 
کە چاو لــە دەســەاڵت بپۆشــن، بەتەواوەتی 
ڕوونە کــە تەنانەت دەتوانین مانــای ڕۆڵگەلی 
بەتەواوەتــی نوێ کــە بۆ وەهــا کۆمەڵگایەک 
پێشبینی کراون تێبگەین. هەموو خوێنەرەکانی 
کانی ڕامۆس، کە ]خۆی[ بەکەســایەتیی مارژ 

پیێرسی سەرسامە، سەریان لەوە سوڕدەمێنێت 
کــە وشــەی » دایــک »، جیا لــە واقیعەکانی 
لــەو  کۆمەڵێــک  و  بیۆلۆژیــک  دایکایەتیــی 
چاوەڕوانییانەی کە تێکەڵ بە ئاکارە دایکایەتییە 
نەریتییــەکان بوون، دەتوانێت چ مانایەکی تری 
ببێــت. لەناو نەریتێکی کۆمەاڵیەتیدا کە جیا لە 
ڕۆڵی دایکایەتییەکــە بەدڵخوازی خۆی پێگە و 
چێژی کەم دەبەخشــێت بە ژنــان، بنەمایەکی 
پتەو نییە بۆ ئەوەی تێگەیشتنێکی بە تەواوەتی 
نوێ جێگای خۆی بکاتەوە. کانی بە ناســاندنی 
ئەو کۆمەڵە واقیعە لەپەیوەندی لەگەڵ پێکهاتە 
کۆمەاڵیەتییــە جێگرەوەکاندا، خەریکە نەزانێت 
ئەوانە چۆن هەڵبســەنگێنێت. کێشــەکەی ئەو 
کاردانەوەی زۆرێک لە فێمێنیستەکان بە پرسی 
شۆڕشــی فێمێنیســتیی: دیالێکتیکی ڕەگەزی 
شۆالمیس فایێرستۆن پیشان دەدات. پێشنیاری 
فایێرستۆن بۆ »سڕینەوەی هەموو دەستەبەندییە 
ئاڵوگــۆڕی  و   )1970:11( فەرهەنگییــەکان« 
زاوزێ، بــەو مانایە کە جیاوازییــە زاوزێیەکانی 
نێوان ڕەگــەزەکان ئیتر مانایەکــی فەرهەنگی 
لەخۆ ناگرن، ئــەو تێگەیشــتنە دەخولقێنێت؛ 
کــە ئێمە بەبــێ ناوەنجیگەریــی کۆمەڵێک لە 
ڕۆڵگــەل و چاوەڕوانییە فەرهەنگییەکان نازانین 

ئەزموونەکانمان چۆن هەڵبسەنگێنین. 
پاراســتنی  بــۆ  فایێرســتۆن  ئەگەرچــی 
بەرژەوەندیــی فێمێنیســتەکان، بەرگــری لە 
منداڵبوونی تێکنۆلۆژیکی دەکات، بەاڵم لەســەر 
ئەو بنەما تێگەیشتنییانە ڕادەوەستێت کە شتی 
هاوبەشــیان زۆرە لەگەڵ گریمانەی توێژەرەکان 
و ئــەو سیاســەتداڕیژەرانەدا کــە ڕەنگ بێت 
بــەدوای ئامانجی جیاواز لە ئامانجی ئەودا بڕۆن 
و ڕەنگە بەهۆی ئەو پاوانی دەســەاڵتەوە کە ئەو 
دروستی دەکات، پشــتگیری لە دەستێوەردانی 
جــۆرە  هــەردوو  بکــەن.  تێکنۆلۆژیکــی 
بەرژەوەندییەکە تێکنۆلۆژی وەک »ســەرکەوتن 
بەســەر سروشــتدا« دەبینن. ئەوان نەک هەر 
تێکنۆلۆژیــی منداڵبــوون بەڵکــوو ئاڵوگــۆڕی 
تێکنۆلۆژیکیــی بەرهەم و ســڕینەوەی هێزی 



کاریشیان پێ باشە. هەردووکیان بیۆلۆژیی مرۆڤ 
وەک ســنوورێک دەبینن کە دەبێت بەسەریدا 
زاڵ ببیت – لە ڕوانگەی فایێرســتۆنەوە، چونکە 
پەیوەندییەکانی منداڵبوون بە بنەمای کۆمەڵگا و 
سەرچاوەی ستەم لە ژنان دەزانێت؛ لە ڕوانگەی 
ئەوانەیشەوە کە پشتگیری دەکەن لە »دنیایەکی 
نوێــی بوێر«، چونکە دابەشــبوونی دەســەاڵت 
لەنێوان ژنان و بنەماڵەکاندا بە هەڕەشەیە بۆسەر 
دەستڕۆیشتووییی )hegemony( دەسەاڵتەکەی 

خۆیان دەبینن. 

کاردانەوەیفێمێنیستی
لەم بەشەدا هەوڵ دەدەم گرینگترین پرسەکانی 
ئەو بیرمەندە فێمێنیســتانە جیــا بکەمەوە، کە 
پێشــکەوتن لە تێکنۆلۆژییەکانــی منداڵبووندا 
وەک دەســتدرێژیی زۆرتــر بۆ ســەر پێگەی 
کۆمەاڵیەتیــی ژنــان دەبینــن. هێندێــک لە 
ئەم پرســگەلە پەیوەندییان هەیــە بە ژێرخانە 
تیۆریکییەکانــی تیۆریــی فایێرســتۆن و بــە 
پەنامەکییش پەیوەندییــان هەیە بە لێکدانەوە 
هاوچەشــنەکان بۆ هۆکارەکانی بەســتراوەییی 
فەرهەنگیی ژنان و البردنی ئەو بەســتراوەییانە. 
ئەوانی تر بەجێگای ئەوە ســەرنج دەخەنە سەر 
پاشهاتە نزیکترەکانی ئاڵوگۆڕە تێکنۆلۆژیکییەکان 
لەناو بەستێنێکی کۆماڵیەتیی وەهادا کە هێشتا 
پێکهاتەکانی دەسەاڵتی پیاو بەسەریاندا زاڵە. لە 
زۆربەی شــرۆڤە فێمێنیستییەکاندا هەردوو ئەم 
پرسگەلە تێکچنراون. بەهەرجۆرێک بێت، لێرەدا 
مــن هەوڵ دەدەم لە یەکتریــان جیا بکەمەوە، 
بەجۆرێک کە هەرکام لە بانگەشــە جیاوازەکان 
بتوانرێت بەتەنیایی و بەگوێرەی قورساییی خۆی 

لێکبدرێتەوە.
لەسەرەتادا سەرنج دەخەمە سەر بابەتێک کە 
بە بایەخەوە دەڕواتە ناو باسکردنی ئەم پرسگەلە: 
بێالیەنبوونــی گریمانەییی تێکنۆلۆژی بۆ ئاکارە 
 .)gender(کۆمەاڵیەتییەکانی تایبەت بە جێندێر
دواتر بە کورتی ئاماژە دەدەم بە بابەتی گرینگی 
دووهــەم: ئەگەری ئــەوەی چەنــدە بتوانرێت 

جیاوازییەکی مانــادار دابنرێت لە نێوان ئەوەی 
بیۆلۆژی دەیبەخشــێت و ئەوەی بە فەرهەنگ 
وەرگیراوە. لەکۆتاییشــدا ڕاڤەیەکــی تاقیکارانە 
 )debate(ڕاوڕاوێژەکانــی گرینگیــی  لەســەر 
دایکایەتی بۆ تیۆریی فێمێنیســتی پێشــکەش 
دەکەم، کە بە لێدوان لەســەر هەلومەرجەکانی 
بەشداریکردنی تیۆریســیەنە فێمێنیستەکان لە 
بیچمدان بە سیاســەتەکانی منداڵبووندا کۆتایی 

دێت. 
کاریگەریــی فایێرســتۆن لەســــــــــەر 
فێمێنیستەکانی دواتر، بەتایبەتی بە سەرنجدان 
بە بانگەشــە بنەڕەتییەکانی جێگای مشتومڕە: 
ئەوەی کــە دایکایەتی زیاتر لەوەی ئامراز بێت، 
ئاستەنگە لەسەر ڕێی گەشــەی ژنان و ئەوەی 
کە دایکایەتیــی بیۆلۆژیک، لەناو دڵی ســتەم 
لە ژناندا شــاردراوەتەوە. هێســتر ئایزێنشتاین، 
لەدوایین نووســراوەیدا، »هزری فێمێنیســتیی 
ســەردەم«)1983(، بایەخ بە فایێرستۆن دەدات 
بەوەی کــە کاریگەرییەکی بەرچاوی لەســەر 
تیۆریســییەنە دواترەکانــی فێمێنیســم بووە، 
بەتایبەتــی لــە ســەرەتاکانی 1970 کاندا کە 
فێمێنیــزم و دایکایەتی بە تەواوەتی لە بەرانبەر 
یەکتــردا ڕاگیرابــوون. ئەو لەگــەڵ دەربڕینی 
هاوسۆزیی خۆی لەگەڵ ڕوانگەکانی فایێرستۆن 
دا، دژایەتیی خۆی لەگەڵ بەرگریکردنی ئالیس 
ڕاســی )1977( لە ڕۆڵــی بەخێوکردن بۆ ژنان 
)ڕوانگەیەک کە تێیدا هۆکارە کۆمەاڵیەتییەکان، 
هاوتا لەگــەڵ بیۆلــۆژی، بیچم بــە تواناکانی 
بەخێوکردن دەدەن( دەردەبڕێت. بەهەرجۆرێک 
بێت، ئالیســۆن جاگار لە ]کتێبی[ »سیاســەتە 
فێمێنیســتییەکان و سروشتی مرۆڤ« )1983( 
دا ئاماژە دەدات بەوەی کە لەنێوان فێمێنیستە 
بــۆ  حەزێــک   )grass-root( ڕیشــەدارەکاندا 
فایێرســتۆن نییــە. ئەو پێی وایە، ئــەوە ڕەنگە 
بەهــۆی گومانێکــی قــووڵ لــە تێکنۆلۆژییە 
پێشکەوتووەکان، یان تێبینیکردنی ئەوە بێت کە 
تێکنۆلۆژی بە زۆری بۆ بەهێزکردنی دەسەاڵتی 
پیاوان بەکار هێنراوە. بەمجۆرە ئەم فێمێنیستانە 
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ئــەوە لەبەرچــاو ناگرن کە چۆن ژنــان بتوانن 
تێکنۆلۆژی کۆنترۆڵ بکەن و بۆ ئامانجی خۆیان 
بەکاری بێنن. ئــەم ڕوانگەیەی دوایی بە زۆری 
لەالیــەن عەزیزە ئەلحبری یــەوە بەرگریی لێ 

دەکرێت کە باس لەوە دەکات: 
پێکهاتــەی  تێکنۆلۆژیکــی  منداڵبوونــی 
دەســەاڵتی منداڵبوونی سروشــتی یەکســان 
ئەمە  هەڵیدەگەڕێنێتــەوە.  بەڵکــوو  ناکاتــەوە 
دەســەاڵتی منداڵبوون لە ژنــان وەردەگرێت و 
دەیخاتە ناو دەســتی پیاوانێک کە ئێســتا ئیتر 
هەم ســپێرم و هەم تێکنۆلۆژیی منداڵبوونیان 
لەدەســتدا هەیە و ئەتوانن بیکەن بە شــتێکی 
باڵوکردنەوە،  بەئامانجی  بەبێ چارەســەر...ئەمە 
ئەوان لە بەســتراوەییە پڕسووکایەتییەکەیان بە 

ژنان ئازاد دەکات. )266، 1984( 
هەروەهــا ئەو باســی ئــەوە دەکات کە بە 
دروســتکردنی  تێکنیکەکانــی  پێشــکەوتنی 
 ،)cloning techniques( هاوچەشــنەکانیش 
پیــاوان لەکۆتاییدا دەتوانن ئــازاد ببن لەوەی 
پێویســتیان ببێت کە ژێنەکانیان لەگەڵ ژناندا 

پارڤە بکەن. 
باسوخواســتەکانی ئەو، ئاریشە دەخاتە سەر 
هــەردوو بانگەشــەی ئەوەی کە ئــەوە ئەرکی 
بیۆلۆژیکیی ژنانە کە لە ڕێشــەی ســتەمەکەی 
تێگەیشــتنە  لــەو  و  ئەوانــدا شــاردراوەتەوە 
هەڵێنجراوە کە ]گوایە[ چاکسازیی تێکنۆلۆژیک 
ئەتوانێت ئاکارە کۆمەاڵیەتییە ســتەمکارانەکان 
بســڕێتەوە. ئەو لەســەر لێکدانەوەیەکی تەواو 
جیــاواز لە بنەمــای دەسڕۆیشــتووییی پیاوان 
ڕادەوەســتێت. ئــەو گریمانەیەی کــە ئێرەیی 
بردن بــە توانایییەکانــی منداڵبوونــی ژنان و 
ترس لە دەســەاڵتەکانیان، ئەو پێویســتییە لە 
پیاوانــدا دروســت دەکات کە ژنــان کۆنترۆڵ 
بکەن و ســنوور بــۆ بەکارهێنانی تــەواوی ئەو 
دەســەاڵتانە دابنێن.  هێندێــک تایبەتمەندیی 
لێکدانەوەیەکی جێگرەوەی  هەلومەرجی ئێستا، 
وەهــا دەســەلمێنن. ئەگەر ڕۆڵــی بیۆلۆژیکیی 
ژنان ڕیشەی ستەمەکەیانە، کەوابوو خۆڕاگریی 

زۆری پیــاوان لەبــەردەم بەتێکنۆلۆژیکیکردنی 
زاوزێــدا چاوەڕوانکراوە؛ هــەر هەنگاویک بەرەو 
پێشــکەوتنی زیاتری، دەتوانێت زۆرتر هەڕەشە 
بێــت بــۆ دەســەاڵتی پیــاوان. بەهەرجۆرێک 
دامــەزراوە  ئەمەیــە:  پێچەوانەکــەی  بێــت، 
پیــاوان  ژێردەســەاڵتی  کۆمەاڵیەتییەکانــی 
بنەمــای ســەرەکیی پاڵپشــتی لــە ئاڵوگۆڕە 
تێکنۆلۆژیکییەکانــی ئاکارەکانــی منداڵبــوون 
لێکدانەوەکەی  ئاراســتە دەکــەن. هەروەهــا، 
ئەلحبری لەگەڵ ئاکامەکانی ژمارەیەکی زۆر لە 
یەکدەگرێتەوە.  فێمێنیســتەکاندا  تیۆریسییەنە 
ئەگەرچــی هێندێکیــان، وەک مــاری ئۆبریان 
)1981(، لە خاڵێکی دەســپێکی هاوشــێوەوە 
دەدوێــن، هێندێکی تر وەک نانســی چوودۆرۆ 
)1987( و دۆرۆســی دینێرشتاین )1976(، بە 
ڕێگای زۆر جیــاوازدا و بەیارمەتی وەرگرتن لە 
بوارە جیاوازەکانی وەک لێکدانەوەی دەروونی و 

مرۆڤناسی، بە هەمان ئاکام دەگەن. 
تێگەیشــتنی  لــە  ڕەخنــەکان  دواییــن 
فایێرســتۆن بەتەنیا ســەرنجیان نەخســتوەتە 
ســەر لێکدانەوەکەی ئــەو بۆ ســەرچاوەکانی 
بەســتراوەبوونی کۆمەاڵیەتیــی ژنــان، بەڵکوو 
دەپەرژێتە ســەر چارەســەرەکانیش.  هەروەها 
بەدڵنییاییــەوە، پیشــاندانی الوازییــەکان لــە 
باسوخواســتدا بەهــۆی بنەمــای بیۆلۆژیکیی 
توێژکارییە )stratification( کۆمەاڵیەتییەکانەوە، 
خۆی دەتوانێت پاڵپشــتی لــە ڕێگەچارەکەی 
فایێرســتۆن الواز بکات. بەاڵم چارەسەرەکەیش 
لەبوارەکانی تردا جێگای گومانە. بۆ وێنە، کارۆل 
مــەک میالن )1982(، وتوویەتــی کە تیۆریی 
لەسەر  فایێرستۆن  دامەزراوە کۆمەاڵیەتییەکانی 
ئەو گریمانەیە دەڕواتە پێش کە پەیوەندییەکانی 
نێوان تاکــەکان و کۆمەڵگا ئەرکــی تایبەتیان 
هەیــە. فایێرســتۆن هەموو ئاســتەنگەکان بۆ 
دەستڕاگەیشــتن بــە ئامانجــە خــوازراوەکان 
بــە گرفتــی تێکنیکــی دەبینێت، پێــی وایە 
ئامانجەکان بەڕوونی دەکرێت بناســرێن و تەنیا 
پێویســتمان بەوە هەیە کــە کاریگەرترین ڕێگا 



تێکنیکییەکان بۆ گەێشــتن بەوە دەستنیشان 
بکەیــن. مەک میالن، پێیوایە لەوشــوێنەدا کە 
ئامرازەکانی گەیشــتن بــە ئامانجێکی خوازراو 
جیاواز لە بایەخە ئامرازییەکەیان مانایەکیان لە 
خۆیاندا هەڵنەگرتووە، ئەم پێشگریمانەیە لە ئەو 
گریمانەیەوە ســەرچاوە دەگرێت کە منداڵبوون 
و دروســتکردنی  بەرهەمهێنــان  هاوشــێوەی 
شتومەکە) مەک میالن 1982، 77(. لە کاتێکدا 
کە شارەزایی بۆ جێبەجێکردنی باشتری ئامانج 
لەبەردەســتدایە، دەکرێت بەبێ ونکردنی بایەخ، 

شێوازە سەرەتاییترەکانی پێشوو الببەین. 
خوێندنەوەی وردی فایێرستۆن ئەم ڕاڤەیە 
دەســەلمێنێت. ئەو پەرەســەندنی منداڵبوونی 
دەســتکرد لەگــەڵ داهاتووی ســایبێرنێتیکدا 
هەڵدەســەنگێنێت و پێــی وایە کــە هەر ئەو 
دابینکارییــە بنەمایییە شــاراوانە، لە پەیوەندی 
لەگــەڵ باشــییەکانی منداڵبوونی دەســکرددا 
دەچنە نــاو تێهزرینی ئێمە بۆ جیهانێکی کاری 
کە تێیدا بیرکردنەوەی مەکینە و چارەســەری 
پرســەکان، جێگای هەوڵی مرۆیی دەگرێتەوە. 
ئەو هــۆکاری ئــەم شــاراوەبوونە )بێدەنگییە( 
دەگەڕێنێتەوە بۆ دابەشکرانی زاڵی دەسەاڵت لە 
ئەم سەردەمەدا؛ کە ڕووبەڕووبوونەوەی هەرکام 
لە ئەگەرەکان، »لە ناو دەســتی دەسەاڵتەکانی 
ڕووبەڕووبوونــەوەی  وەک  ســەردەمەدا  ئــەم 
مۆتەکەیــە« )فایێرســتۆن 1970، 90(. بــەاڵم لە 
سیســتەمەکانی پــاش شۆڕشــدا، تێکنۆلۆژیی 
منداڵبوون و سایبێرنێتیک، هەردوو ئازاد دەبن 
بۆ ئەوەی ڕۆڵێکــی بەتەواوەتی جیاواز لە ژیانی 
کۆمەاڵیەتیدا بنوێنن. بەمجۆرە، لەناو چوارچێوەی 
تێگەیشــتنی فایێرستۆن دا تێکنۆلۆژی ڕۆڵێکی 
ئامرازیــی دووهێنــدە دەنوێنێــت، یەکــەم لە 
ڕێگای ئاڵوگۆڕی ئامرازەکانی دەستپێگەیشــتن 
بە ئامانجە خــوازراوە کۆمەاڵیەتییەکانەوە بەبێ 
ئەوەی خۆی کاریگەریی لەســەر تایبەتمەندیی 
ئامانجەکــە ببێت و دووهەم، بــە دابین کردنی 
بێالیەنانەی بەرژەوەندییەکانی هەر الیەنێک کە 
ئامرازەکانی بەرهەمهێنــان و منداڵبوون کەوتە 

دەستی. 
مەک میــالن هاودەنگە لەگــەڵ زاڵبوونی 
و  فێمێنیســت  ژنانــی  هــەردوو  بەربــاڵوی 
لێکدانەوەیەکی  لەئێســتادا  نافێمێنیســتدا کە 
بەڕادەیەکی بەرچاو جیاوازیان لە ئەو چاالکییانەی 
مرۆڤ هەیە کە تێکەڵ بە ئاکارەکانی منداڵبوون 
و ڕاهێنــان بووە. بە پێچەوانەی فایێرســتۆن و 
فێمێنیستە خەونســتانییەکان کە پێیانوایە ئەو 
بایەخانەی کە لکاون بە دایکایەتییەوە دەکرێت 
جیابکرێنــەوە، هەڵبگیرێــن و ســەرلەنوێ بۆ 
کۆمەڵێک لە ئــاکارە کۆمەاڵیەتییە بەتەواوەتی 
جیــاوازەکان دیاری بکرێنەوە، ئەوان منداڵبوون 
و گەشــەپێدانەکەی بە تەواوکەری ئەو بایەخانە 
دەبینن کە دایکایەتییان پێ دەناســرێتەوە. بۆ 

وێنە، ڕابین ڕۆلەند دەڵێت: 
ژنان  هەســتانەوەی  بزووتنەوەکەدا  لەنــاو 
دەســتی کردووە بە سەرلەنوێ نرخاندنی نرخی 
دایکایەتیی بیۆلۆژیک. لە کاردانەوە بە دژی ئەو 
هەستەدا کە بزووتنەوەی ژنان ناچاریان دەکات 
دەســت لــە خاوەنداریەتیی منــداڵ هەڵگرن، 
زۆرێک لە فێمێنیستەکان خەریکن تێدەکۆشن 
کە ئەزموونی دایکایەتی و بنەماڵە، بەڕێگایەکی 
بەکارنەهێنەرانەدا دروست بکەن. )ڕۆلەند 1984، 

)358
ئەو ئامــاژە دەدات بە ڕاوڕاوێــژی ئادریان 
ڕیــش کە پێی وایە گرفــت دایکایەتی بۆخۆی 
نییە بەڵکوو بەدامەزراوەکردنی باوکســاالرانەی 
دایکایەتییــە )ڕیــش 1976، 369( و بــاس لەوە 
دەکات کە سەرچاوەی ستەمی ژنان لە سروشتی 
پێکهاتە کۆمەاڵیەتییەکاندا خۆی حەشار داوە کە 
لەناو ئەواندا زۆرتر لەوەی لە خودی دایکایەتیدا 
ئەزموون کراوە، دایکایەتی ئەزموون دەکرێت کە 
لەناویدا تۆڕێک لە بایەخە دانپێدانراوەکان بیچم 
دەگرن کە ژنان نابێت پشــتگوێیان بخەن. ئەو 
و زۆرێک لە نووســەرە ژنەکان کــە ئەو ناویان 
دەبات، هەموویــان کۆنترۆڵی تێکنۆلۆژیکی ئەم 
ئاکارانــە وەک داگیرکــردن و لێســەندنەوەی 
کۆمەڵێک لە بایەخەکان دەبینن کە ناوەندێکن 
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بــۆ بەرژەوەندییــە بناژۆیییەکانــی ژنــان. ئەو 
باسوخواســتەکانی لێئــۆن کاس )1979( لــە 
بەرژەوەندیــی ئامانجەکانی خۆیدا بەکار دەبات، 
ئــاگاداری دەدات کــە » هێندێک لــە پیاوان 
ڕەنگ بێت بۆ ئــەوە دانرابێتن کە ڕۆڵی خوایی 
بنووێنن، بۆ ئەوەی پیاوانی تر لە جۆری خۆیان 
بخولقێننەوە، »بۆ زاڵبوون بەســەر ترســەکەی 
خۆیدا کە تێکنۆلۆژییــە نوێکانی منداڵبوون لە 
کۆتاییدا بۆ بەرژەوەندیی پیاوان و بە زیانی ژنان 

بەکار ببرێن )ڕۆلەند 1984، 356(. 
جانیــس ڕەیمۆند، لــە نووســینی هەمان 
بەرگدا )1984( نەک هەر خراپەی ئەو داهاتووە 
تێکنۆلۆژیکییــە دەڵێت کە شــێوازە نوێیەکانی 
منداڵبوون دەیســەپێنن بەســەر ژناندا، بەڵکوو 
ئەو بەســتێنە کۆمەاڵیەتییەی ئێستایش بەباش 
نازانێــت کە » تێیــدا ژنان بەبــێ بیرکردنەوە، 
ڕێوشوێنە الوازەکان هەڵدەبژێرن، »وەک ئەوەی 
لە ئاوساندنی ناو شووشە و گواستنەوەی ئاولەمە 
هەیــە«. ئەو پێــی وایــە، تێکنۆلۆژیگەلی وەها، 
تەنیا پاڵپشــتیی زانســتی و دەرمانی دەدەن بە 
ژنان بۆ خۆســازاندنیان لەگــەڵ ئیدیۆلۆژییەکی 
پیاوساالرانەدا کە پێی وایە منداڵبوون بەرهەمی 
سەرەکیی ژنانە و لەڕێگایەوە ستەمی ژنان قووڵتر 
دەکات. ئەو، هەروەها، ئەو ترســانەی کە یەکەم 
جــار لەالیــەن الیەنگرانی دەســتێوەرنەدانەوە 
وترانــەوە دووپات دەکاتەوە، وەک پۆل ڕەمزی و 
لێئۆن کاس، کە ]پێیان وایە[ خۆبەدەستەوەدان 
بــۆ تەنانەت شــێوازە بەتازەیــی دامەزراوەکانی 
دەستێوەردانی تێکنۆلۆژیکی، ژنان لە مرۆڤایەتی 
بەتاڵ دەکاتــەوە، ئەو بژاردەگەلەیان بەســەردا 
دەســەپێنێت کە خۆیان دروســتیان نەکردووە 
و ناچاریــان دەکات کــە بــۆ تێکنۆلۆژییــەک 
خۆ بەدەســتەوە بــدەن کــە پەرەپێدەرەکانی 
لەکۆتاییــدا بــەدوای ئــەوەدا دەڕۆن کە ڕۆڵی 
دایکایەتیی بەســەرچووی خۆیان جێگیر بکەن. 
باسوخواســتەکانی ڕۆلەنــد و ڕەیمۆند هەردوو 
بابەتەکە بەیەکەوە دەکێشــنەوە: کــە توانایییە 
کۆمەاڵیەتــی و مێژوویییەکانی ژنان کە تێکەڵ 

کراون لەگەڵ ئاکارەکانی منداڵداری و ڕاهێنانی 
منداڵدا، خاوەن بایەخی سەربەخۆن کە بە تەواوی 
جیاوازە لە بەستێنە باوکساالرانەکانیان و ئەوەی 
کە دەســتێوەردانی تێکنۆلۆژیکی لە منداڵبووندا 
تەنیا دەرفەتی ژنان بۆ پەرەپێدانی ئەم توانایییانە 
لەژێر دەمامکی پاراســتنی بەرژەوەندییەکانیاندا 
لەناو دەبات. بەم تێگەیشتنەوە، ژنان پێویستیان 
بەوە هەیە کە هاوئاراستە لەگەڵ بایەخە ئەخالقی 
و کۆمەاڵیەتییەکاندا کە وادەکات هەست بکەن 
ژیانیان باشە، بەرژەوەندییەکانی خۆیشیان باس 
بکەن. بە پێچەوانەی الیەنگرانی دەستێوەرنەدان، 
ڕوانینــی کۆنسێرڤاتیســتیی ڕەمزی یان ڕەخنە 
فێمێنیســتییەکان وەک کارۆل مــەک میالن، 
هــەوڵ دەدەن خۆبپارێــزن لــە بەدواداچوونی 
ئەرکی سروشتیی ژنان. بە شاراوەیی دژایەتییان 
لەگەڵ گریمانــەی بەناسروشــتیزانینی بیچمە 
جێگرەوەکانــی منداڵبووندا نەکــردووە، بەڵکوو 
ســەرنجیان خستووەتە ســەر هەستێکی قووڵی 
هەســتنەکردن بــە ڕەحەتی، کە لــە ترس لە 
چەســپاندنی زۆرتری پێکهاتەکانی دەسەاڵتەوە 
ســەرچاوە دەگرێــت کــە دەیەوێت بــۆ ژنان 
بدوێــت لەکاتێکدا کە هــاوکات کۆنترۆڵی ژنان 
خۆیاندا  منداڵبوونــی  بەســەر چاالکییەکانــی 
دەســڕێتەوە. لەگەڵ ئەمەیشدا، سەرەڕای هەوڵە 
ئەنقەســتەکانیان بۆ ئەوەی بابەتەکان لەســەر 
بنەمــای بەدواداچوونی ڕاســتەوخۆ بۆ لێدوانی 
ژنان لــە بەرژەوەندییەکانی خۆیان دابمەزرێنن، 
باسوخواستەکانیان وادیارە کە بەستراونەتەوە بە 
جیاوازیدانانێکی تیۆریک کە زۆر لەوە دەچێت کە 
لێکدانەوەی دایکایەتییەکەیدا  لە  ئادریەن ڕیش 

بەکاری بردووە. ئەو نووسی: 
مــن هەوڵم دا جیاوازی دابنێم لەنێوان دوو 
مانای دایکایەتیدا، یەکێکیان سوار بەسەر ئەوی 
 )potential( تــردا: پەیوەندیی دەرنەکەوتــووی
هەر ژنێک لەگەڵ هێزی منداڵبوونیدا و لەگەڵ 
مندااڵن؛ و دامەزراوەیــەک کە ئامانجی ئەوەیە 
 )potential( دڵنیا بێت لەئەوەی کە ئەو ونهێزە
ـ و هەموو ژنانـ  دەبێت لەژێر کۆنترۆڵی پیاواندا 



بمێننەوە. )ڕیش 1976، 13( 
ئەگەر بتوانرێت دامــەزراوەی دایکایەتی ـ 
ئەو دروســتکراوە هێمایییەی کە لە کۆنترۆڵی 
پیاوەوە سەرچاوە دەگرێت ـ هەڵبگیرێت، ڕەنگ 
بێت ئەزموونی دایکایەتی بتوانێت لە سروشــتی 
ڕاســتی خۆیدا دەرکەوێت، کە ڕیش پێی وایە 

ڕیشەی لە بیۆلۆژیی ژناندا هەیە. 
لە باســکردن لەوەدا کــە بەهیچ جۆرێک 
تا ئێستا ســەرچاوەی بیۆلۆژیکیی خۆمان، ]و[ 
پەرجــۆ و پێکدژیــی لەشــی ژن و مانا ڕۆحی 
و سیاســییەکانیمان نەدۆزیوەتــەوە یــان لێی 
تێنەگەیشــتووین، من بەڕاستی بەشوێن ئەوەدا 
دەگەڕێــم کە ژنــان ناتوانن النیکەم دەســت 
پــێ بکەن بە هزرین لە ڕێگای لەشــیانەوە، بۆ 
بەســترانەوە بە ئەو شتەوە کە بە دڵڕەقییەوە لە 
یەک دابڕاوە: توانایییە بیرمەندییە گەورەکانمان، 
بەئاستەم بەکارهاتوو؛ هەستی زۆر پەرەسەندووی 
لێکەوتنمان )tactile(؛ توانامان بۆ تێبینیکردن لە 
نزیکەوە؛ لەشی ئاڵۆزی فرەچێژی ئێشهەڵگرمان. 

)ڕیش 1976،24(
ڕیــش، وەک ئــەوەی فایێرســتۆن، لــە 
باسوخواســتەکانیدا پێی وایە کــە ئەتوانین بە 
تێگەیشــتنەوە تێهزریــن لە ئــەو ئەزموونانەی 
دایکایەتی کە لە بەســتێنە کۆمەاڵیەتییەکەیان 
جیــا کراونەتــەوە و ئەتوانــن بەبــێ پێکهاتە 
دامەزراوەییــەکان هەڵبگیرێن و بۆ چاولێکردن 
بکرێنــەوە. ئەو هەروەها وای دادەنێت، کە ئێمە 
ئەتوانین بەرودوا ئەوان لەناو بەستێنێکی بەتەواوی 
جیاوازدا بێنینە بەرچاومان، کە لەناویاندا بایەخە 
دانپێدانراوەکانی لکاو بە دایکایەتییەوە دەتوانن 
لەو بەســتراوەیییە نەرێنییانە کە بەشــێکن لە 
ڕێکخستنەکانی دایکایەتیی سەردەم، ئازاد ببن. 
دامەزراندنــی ئەم گریمانەگەلە، پێویســتی 
بــە لێکۆڵینــەوەی زۆرتــر هەیە. ســەرەڕای 
ڕەخنە سەرنجڕاکێشــەکەی ]واتــا[ »دوالیزمی 
دروستکراوی پیاو«، وادەردەکەوێت کارەکەی ئەو 
لەسەرەتاوە دوالیزمگەلی هاوچەشن بناسێنێتەوە، 
کە هەروەک وا بووە، ئێستایش بەستراوەتەوە بە 

ئەزموونی  توانای جیابوونەوەی ســەرچاوەکانی 
ژنانــەوە، بــە ئــەو گریمانەیەی کــە دەتوانین 
لــە بیۆلۆژیــی ژناندا بۆ ســەرچاوەی هێندێک 
ئەزموونــی تایبــەت بگەڕێیــن و ئــەوەی کە 
ئەوانی تر ســەرچاوەکەیان قەرزداری دامەزراوە 
باوکساالرانەکانن. ئەگەرچی بە وردبوونەوەیەکی 
وەهــا لــە مەنتقی کارەکــەی ئــەو، ڕەنگە وا 
دەربکەوێــت کە ئامانجە ڕوونەکــەی لەبەرچاو 
ناگرێت: بۆ ئەوەی کە هەلومەرجێک دروســت 
بکات کە تێیدا دایکایەتی وەک سەرچاوەیەکی 
خوازراوترین ئەزموونی ژنــان پیرۆز بکات، من 
دڵنیا نیم کە ئەم ئامانجە پاڵپشــتییەکی دڵنیا 
لەســەر ئــەم بنەمایە وەربگرێــت. وادەزانم کە 
بەنێکی هاوبەش تێگەیشــتنی ڕۆلەند، ڕەیمۆند 
و ڕیش بەیەکەوە دەبەســتێتەوە و ئێستا ئەگەر 
ئەو بەنە هەمووی ئەوان بەیەکەوە ببەستێتەوە، 
بە دوالیزمی سروشت/فەرهەنگەوە یان نا، ئەوان 
گریمانەی دەروونناســانەی تایبەتی هاوبەشیان 
هەیە کە هەموویان لەپاڵ یەکتردا دادەنێت و لە 

فایێرستۆن و هاوبیرانی جیایان دەکاتەوە. 
ئــەوان وەک زۆرێکــی تر لە فێمێنیســتە 
هاوچەرخەکان، پەیوەندیی نێوان دایک و منداڵ 
لە بنەڕەتەوە بە شــتێکی ئەرێنی دەبینن و چاو 
لە ئــەم پەیوەندییە دەکەن بۆ ئەوەی وێنەیەک 
لە ئــەوە بدۆزنەوە کە کام پەیوەندیی نێوان ژن 
و ژن، یەکجــاری دەتوانێت ژنان ئازاد بکات بۆ 
ئــەوەی لە بایەخەکانی خۆیــان بدوێن و بیچم 
بدەن بە ئــەو دامــەزراوە کۆمەاڵیەتییانەی کە 
ڕێگــە دەدەن بە بێبەربەســت دوانــی ئەوان. 
ڕوانینــی ئــەوان بە ڕوونی دژ بە تێگەیشــتنی 
فایێرستۆن و فێمێنیستە هاونەسڵەکانیانە کە بۆ 
ئەو مۆدێالنەی کە لەسەریان هەستی یەکیەتی 
و یەکگرتووییــی ژنــان دروســت دەکرێت، بۆ 
سەرچاوەکانی دەرەوەی پەیوەندییەکانی دایک-

منداڵ دەیانڕوانی. 
لــە بابەتێکــی ڕەخنەیی لە تێگەیشــتنی 
ڕیش بــەم دواییانە، جەنێت ســایێرز )1984( 
باســی لەوە کــردووە کــە هــەر هەوڵێک بۆ 
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دروستکردنی پەیوەندی لەنێوان ژنان لە وێنەی 
پەیوەندییەکانی دایک-منداڵدا، لەسەر خەیاڵێک 
دەوەســتێت، کە لە ڕاســتیدا ئەم پەیوەندییە، 
بەهــەردوو بنەما ئەرێنــی و نەرێنییەکەیەوە بە 

پێکدژییەوە دیار دەبێت. ئەو ئەنووسێت: 
تا ئەو کاتــەی فێمێنیزم مەبەســت بێت، 
بایەخــی کارەکــەی مێالنــی کلەیــن لە ئەو 
خاڵەدایــە کە بایــەخ دەدات بە ئــەو ڕێگایەی 
کە ئێمە لــە ڕێــگای مێکانیزمەکانی بەرگریی 
لە لەتبوونــەوە، بەزۆری پێکدژی لە پەیوەندییە 
تاکەکەســییەکاندای پــێ ڕەد دەکەینــەوە و 
بایــەخ دەدات بــە ڕق و خۆشەویســتی کە لە 
منداڵ-دایکــدا  ســەرەتاییەکانی  پەیوەندییــە 
دروســت دەبێت. ڕاڕاییبوونێــک کە نە تەنیا لە 
نووسینە فێمێنیســتیەکاندا کە ئەم پەیوەندییە 
وەک بنەمای یەکگرتووییی ڕەگەزیی ژنان پیرۆز 
دەکــەن، بەڵکوو هەروەها لەو نووسراوانەیشــدا 
پشــتگوێ دەخرێت کە بەپێچەوانــەوە لە ئەم 
پەیوەندییــەدا هەمان ســەرچاوەی ســتەم و 

لەخۆدابڕانی )alienation( ژنان دەبینن. 
ئەو ئەگەرچی دەیتوانی بگەڕێتەوە بۆ زۆرێک 
لە فێمێنیســتەکانی تر، لەوانە فایێرســتۆن، بە 
هێنانــەوەی وێنە دەڵێت کــە لووس ئیریگارای 
ڕوونکەرەوەی ئەم ڕوانینەی دوایییە. ئەگەرچی 
بەســتراوەیی بــە ڕوانگەی کلەیــن ەوە ڕەنگە 
جێگای پرسیار بێت، بەاڵم ئاگادارکردنەوەکانی 
نابێت پشــتگوێ بخرێت. هەردوو ڕوانینەکە بۆ 
پەیوەندیی دایک-منداڵ، بەزۆری لە نووســراوە 
فێمێنیستییەکاندا ناســێندراوە. هیچکام لەوانە 
ناتوانن بانگەشــە بکەن کە پێناســەی ڕاستی 
سەرســوڕمانەکەی  هەڵگرتووە.  فێمێنیزمیــان 
کلەین هەوڵێکە بۆ ئەوەی هەردوو تێگەیشتنەکە 
لەنــاو چواچێوەیەکــی گشــتگیردا کۆبکاتەوە. 
پەرەسەندنی وەها چوارچێوەیەک، زۆرێک کاری 
تیۆریک بەجــێ دەهێڵیت کە دەبێت جێبەجێ 
بکرێن بەاڵم پێویســتیی کردەوەی فێمێنیستی 
ناتوانرێــت دوابخرێــت تــا ئەو کاتــەی ئێمە 
نێوان  پەیوەندییەکانی  تەواوبــووی  تیۆرییەکی 

نەسڵەکان دەخەینە بەردەست. 
بۆ ئێستا،]بۆ[ جێگای بەتاڵی هەر تیۆرییەکی 
فێمێنیســتی کە بتوانێت ئاراســتەیەکی ڕوون 
بخاتە بەردەســت بۆ ڕێنوێنیکردنی پەرەسەندنی 
تێکنۆلۆژییەکانــی منداڵبوون، ئــەم بژاردەگەلە 
1 ئێمــە ڕەنگە بەبێ  لەبەردەســتماندا هــەن: 
پرســیار خۆمان ببەستینەوە بە تێگەیشتنەکانی 
الیەنگرانی ڕیش، هاوڕا بین لەگەڵ لێکدانەوەی 
ڕەیمۆند و ڕۆلەند لەســەر پاشهاتەکانی داهێنان 
لە منداڵبووندا و سەرەڕای باشییە کورتماوەکانی 
بــۆ هێندێــک تاکی ژنــان، دژایەتیــی هەموو 
 بەکارهێنانێکــی تێکنۆلۆژیی منداڵبوون بکەین؛
2 دەتوانیــن هێزمــان لەگــەڵ میراتگرانــی 
شــوالمیس فایێرســتۆن بخەینە ســەر یەک، 
ئەگەرچی بە سەرنجدان بەوەی کە بەرژەوەندییە 
بەهێــزە دامەزراوەیــی و بازرگانییــەکان، ئەم 
تێکنۆلۆژیگەلە کۆنترۆڵ دەکەن، بە هیچ جۆرێک 
دیار نییە کە ئەمە دەتوانێت چ پاشــهاتێکی بۆ 
 سیاســەتی کۆمەاڵیەتیی ئێســتا ببێــت، یان
3 دەتوانیــن کار بکەیــن بۆئــەوەی فرەییــی 
لەناو سیاسەتێکی  تێگەیشتنە فێمێنیستییەکان 
کاتیدا یــەک بخەین، خۆمان ببەســتینەوە بە 
وتووێژی چڕوپڕ و هــەوڵ بدەین کاریگەریمان 
داهێنانەکانــی  ئێســتای  ئاراســتەی  لەســەر 
منداڵبوون ببێت کە کەموکورت بە هەمان شێوازە 
پراگماتیســتییەکانەوە، فێمێنیســتەکانی ئێستا 
بەشداری لە بیچمدان بە سیاسەتە ئابوورییەکاندا 
دەکەن. کەوابوو بەدواداچوونی بژاردەی ســێهەم 
ڕەنگە یەکگرتووییی کۆمەڵی فێمێنیستی بخاتە 
بەردەم ئاســتەمترین تاقیکارییەوە. هەڵبژاردنی 
هەرکام لــە بــژاردە بەجێمــاوەکان دەتوانێت 
کەلێنێک دروســت بکات کە پــڕ نەکرێتەوە. بۆ 
ئەم مەبەستە یان شەپۆلی ئێستای بزووتنەوەی 
فێمێنیســتی، هێزی خۆی لەدەســت دەدات و 
باڵوە دەکات یــان فێمێنیزم تێکەڵ بە هێزێکی 
زۆر بەهێزتر و یەکگرتووتر دەبێت بۆ ئاڵوگۆڕێکی 

کۆمەاڵیەتی کە پێشتر لە مێژوویدا نەبووە. 
*. https://www.jstor.org/stable/3809900
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ئاماژە
ڕەنجــی مرۆڤی داگیرکراوی کــورد هەر لە 
هەوەڵ ڕۆمانە کوردییەکانەوە بووەتە پرســی 
ســەرەکیی ئەدەبی گێڕانەوەییی کوردی. لە 
عەرەب شەمۆ و لە ڕۆمانی شڤانی کورمانجاوە 
بگرە کە بە باوکی ڕۆمانی کوردی دەناسرێت، 
هەتا ڕۆمانی پێشــمەرگەی ڕەحیمی سەیفی 
قــازی و هەتــا ژانی گەلی برایــم ئەحمەد، 
ئازارەکانــی نەتــەوەی بێ دەوڵەتی کوردیان 
گێڕاوەتەوە. لەم دواییانەشدا لە دەیەی نەوەد 
بــەم الوە، ئــەوەی لە درێژایی مێــژوودا لە 
الیەن داگیرکەرانیەوە بەســەر مرۆڤی کورد 
)وەک کۆلۆنیایەکــی نێودەوڵەتی(  هاتووە، لە 
ڕۆمانەکانی بەرەیەکی دیکە لە ڕۆمان نووساندا 
نواندراوەتەوە. ئەگەر تاوانەکانی ڕێژیمی بەعس 
بۆ سڕینەوەی بیری مرۆڤی کورد لە باشووردا 
لە ڕۆمانەکانی هونەر سەلیم و بەختیار عەلی 
و شێرزاد حەسەن و کێ و کێی دیکەدا باس 
کراوە و ئەگەر ســەلیم بەرەکات )ئەگەر چی 
بە زمانی عەرەبی( و جان دۆســت و حەلیم 
یوسف ئازارەکانی مرۆڤی ڕۆژئاوای کوردستان 
بە جیهان دەناسێنن و ئەگەر محەمەد ئۆزۆن 
ژیانی ڕەنجاویــی مرۆڤی کوردمان لە باکوور 
بۆ دەگێڕێتەوە، ئەوا لە ڕۆژهەاڵتی کوردستان 
پرســی کوردبوون و ئەو ڕەنــج و ئازارانەی 
نەتەوەی سەردەست بەسەریدا هێناویەتی، لە 
ڕۆمانەکانی کەســانێکی وەک عەتا نەهایی و 
ئاڤا هۆما لە ڕۆمانی کچانی دووکەڵ و ئاگر]1[  
و مەنســوور تەیفووری لە ڕۆمانی ژیانەوە بە 
کاتی سیروان]2[ و چەندین نووسەری دیکەدا 
پیشان دراوە. کۆمەڵە چیرۆکی هاواڵدوانەیش 
بە قەڵەمی تاهیر حامیدی )کەم نووس بەاڵم 
پڕنــووس( نواندنەوەی بەســەرهاتی مرۆڤی 
کوردی ڕۆژهەاڵتییە کە لە ژێر سیســتەمی 
داپڵۆسێنەری سەردەستدا، بۆتە کۆلۆنیایەکی 
ناوەکــی. ئەم نووســینە بە گشــتی هەوڵ 
دەدات ڕەنجی مرۆڤی کــوردی ڕۆژهەاڵتی، 
لــەم کۆمەڵە  ناوەکی  وەکــوو کۆلۆنیایەکی 

چیرۆکەدا شیکاری بکات. هەڵبەت لەو الیەنە 
دڵخۆشکەرە زمانییە غافڵ نابین کە لە زمانی 
پــاراوی تاهیر حامیدی بــۆ »ماڵی بوون«ی 
مرۆڤی کورد ساز کراوە و داڵغەیەکە بۆ بەرگی 
نەمرێنــی و ڕزگاریی زمانی لە سیاســەتی 
زمانی ئــەوی دیکەی کۆلۆنیکــەر دا. کەوایە 
خوێنەر لــەم کۆمەڵە چیرۆکــەدا بەردەوام 
هەســت بە جێگۆڕ کێی بزە و پەژارە دەکات. 
بزە لە زمانێکی پاراو و ڕەســەنی کوردانەی 
ئەو گێڕانەوانە کە هەستی ڕزگارییەکی زمانی 
و ســابجێکتیو دەدات بە خوێنەر و پەژارە و 
ناڕەحەتــی و خەمی بێ بڕانــەوە لەو دەرد و 
ڕەنجانــەی بەســەر نەتەوەی بێدەســەاڵتی 
کورددا هاتووە. ئەگەر لە ڕۆمانی پێشمەرگەدا 
ڕەحیمی سەیفی قازی هەوەڵ هەنگاوەکانی 
داگیرکەران و هاوکاریــی دەرەبەگێکی زاڵم 
و خائین لەگەل ئەوان بۆ کوشــتنی مامەند 
وەک باوکێکــی هەژاری کــورد و هەروەها 
خەباتی کــوردەکان بۆ وەدەســەت هێنانی 
مافــە نەتەوەیییەکەیان بــاس دەکات، ئەوا 
لــە هاواڵدوانەدا جیا لەو کوشــتن و بڕینەی 
کە سیستەمی دەســەاڵتگەر بەسەر کورد ی 
هێناوە، هەروەها هەنگاوێکی دیکەی داگیرکەر 
لە ئاسیمیلەکردنی نەتەوەی کورد لە ڕێگای 
ئاپاڕاتووســە ئایدیۆلۆژیکەکان وەک دەزگای 
پــەروەردە دەبینین و لــە بەرامبەریدا ڕۆڵی 
مامۆستایەکی نەتەوەخواز بۆ گەشەپێدان بە 
بیری نەتەوەیی و پشتیوانی لە مافە ڕەواکانی 
گەلی کورد لە ڕۆژهەاڵتی کوردســتان وێنا 
دەکرێــت. باس لــە زمانێکــی ڕزگاریدەری 
کوردی و شیکاریی ڕەنجی مرۆڤی کورد لەم 
ناوچەیەی کوردستاندا، دوو خاڵی سەرەکین 
کە پێکهاتەی ئەم نووســراوەیە پێکدەهێنن. 
بە گشــتی ئەم نووســینە بــە ڕەچاوکردنی 
تیۆریــی »کولۆنیالیســمی ناوەکــی« ئامرازە 
بۆ  کۆلۆنیالیســتیش  پاش  تیۆریکییەکانــی 
خوێندنــەوەی ئەم کۆمەڵــە چیرۆکە ڕەچاو 

دەکات. 



»هەر لــە دوور و بە بزەوە دەیکوت: »خەبەر 
خۆشە!« ئامە دەگەشاوە و شەکری بزە گنج 

و لۆچی نێو چاوی دەسڕییەوە«. 
)حامیدی، ها واڵدوانە، الپەڕەی: 69(

»ئەو هاوارە ڕزگار ئەکەم هەتا لە دەشــت و 
دەردا دەنگ بداتــەوە: »هاواڵدوانەی گیانم، 
بەجێــم مەهێڵە. مــەودای ڕێگای بێ تۆیی 
ئەســتەم و پڕ لە سەخڵەتە. بە ئێشی زامی 
سەرسینگم قەســەم وا دیلیی ڕۆیشتنی تۆ 
کردوویەتە جیرانی دڵم، سوێندت دەدەم! بێ 
من مەڕۆ. خۆت لە بیرتە بڕیاری ڕۆیشــتنی 

دوو قۆڵیمان دابوو؟« 
)هەمان، ل: ،102و 103(

»تــۆ شــێت و هــار دەبــی کاتــێ ببینی 
ســپای دوژمن لە پێچــەاڵو پووچی عەقڵی 
بااڵبەرزەوە، خۆیان  بەلەباریکەی  پاڵەوانێکی 
لە ناو دڵی ئەســپێکی دارینــەوە خزاندۆتە 
ناو نیشــتمانتان! تۆ هەر چەندە بە تیرێکی 
ژەهــراوی پاژنەی پاڵەوانی کەوڵ ئاســنین 
دەنگێوی و ورەی سوپایان لە کار دەخەی، 
بــەاڵم وێرانەیەکت لەپێشــدایە و واڵتێکی 
خاپوور! هیچ ڕەهۆڵەیەکی نهێنی تۆ دەرباز 
نــاکات و دەمێنیتــەوە، تاســەی دەور و 

دەمانێک و فرمێسکێکی قەتیس ماو!« 
)هەمان، ل: 191(

بە خوێندنەوەی کۆمەڵە چیرۆکی هاواڵدوانە، 
دوو هەســتی دژبەیەک بەرۆکــی خوێنەر 
دەگرێــت. ئەو دوو هەســتە یەکناکۆکە لەو 
ڕستانەی کە لە سەرەوە بۆ نموونە ئاماژەم پێ 
داون ڕەنگ دەداتەوە. لەالیەک هەســتێکی 
شادی و خۆشحاڵی دەمانگرێت و هەواڵێکی 
خۆش دەبیســتین، دەگەشینەوە و شەکری 
بزە گنج و لۆچی نێو چاوانمان دەســڕێتەوە. 
لە الیەکی دیکەوە ناڕەحەت دەبین لەبەر ئەو 
هەمووە ڕەنجــە لەمێژینەی وەکوو نەتەوەی 

بندەست لەســەرمان بار کراوە. دەبا بزانین 
ئەو هەستی شادی و خۆشحاڵیە لە چییەوە 
دێت و ئەو ناڕەحەتــی و ڕەنجە لە چییەوە 
ســەرچاوە دەگرێت؟ چی لەم چیرۆکانەدایە 
وا گرێ و لۆچی غــەم و ناڕەحەتییەکانمان 
ڕادەماڵێ و هەناسەیەک لە ئازادی، شەکری 
شــادی دەکاتە میوانی لێومان و چی تێدایە 
وا ڕەنجی چەندین ســاڵەمان بــۆ ڕیوایەت 
دەکات. وێدەچێت ئەو شــادییە لەوەوە بێت 
کــە گەلی کــورد وا کە زمــان و ڕەوان و 
هەســت و نەســتی لە ژێر چەپۆکی نەتەوە 
بااڵدەســتەکاندا دیل بــووە و کۆلۆنی  کراوە 
و نەزۆک بووە، ئەو شــتەی پێی دەگوترێت 
ناهۆشیاری کۆلۆنیکراو، لێرەدا زمانی ئازاد و 
ڕزگاری خۆی بینیوەتەوە. ئەو گەلە بە هۆی 
ئەوەی بە تایبەت لە ژێر سایەی سیاسەتێکی 
زمانیی سەپێندراودا پەروەردە کراوە، زمان و 
هۆشــیارییەکەی دوو فاقی]3[ بووەتەوە. هەم 
فارســی و عەربی و تورکی لەســەر زمان و 
هۆشــیاریی ئەودا زاڵە و ئامادەییی زۆر توند 
و تیژیــان هەیە، هەم هەســتی و بوونێکی 
کــوردی لە زمانیدا ئامادەیــی هەیە و هەم 
زمان و بیر و ئەندێشــە و ڕوانگەی بە ژیان، 
هەســتی و جوانی لە ژێــر کاریگەریی ئەو 
نەتەوە سەردەســتانەدایە و هەناسەکێشانی 
لــێ ســەندراوەتەوە. ئــەو زمانــەی کە لە 
پرۆســەیەکی بە تەواوی سیاســیدا پەڕاوێز 
خــراوە و جێگەی خــۆی داوە بــە زمانی 
نەتەوە بااڵدەســتەکان، ئەگەر بیر دەکاتەوە 
چونکە بە فارســی یان عەرەبی یان تورکی 
پــەروەردە کراوە، بیرکردنەوەکانی ڕەســەن 
نیــن و لە ڕێگەی بوونــی زمانێکی دیکە و 
نامــۆوە لە خۆی و جیهان و ژیان دەڕوانێت. 
بە کورتی لە پرۆســەیەکدا کە ناوی دەنرێت 
»کۆلۆنیالیســمی ناوەکــی]4[«ی فەرهەنگی، 
زمانی نەتەوەیەک بەســەر نەتەوەیەک یان 
نەتەوەکانی دیکەدا زاڵ دەکرێت و لێکەوتەی 
ئەو پرۆســەیە ئەوەیە زمان، هۆشیاری، ئاکار 
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و تەنانەت پێوەرە جوانیناسانەکانی نەتەوەی 
بندەست پەڕاوێز دەخرێت و بگرە ئاخێوەرانی 
بندەستیش جیا لە قسەی ڕۆژانەیان، ناتوانن 
وەک مرۆڤێک بیر بکەنەوە چونکە زمانیان کە 
»خانــووی بوونی« ئەوانە، تێکدراوە و کاتێک 
بوونــی نەتەوەیەک تێکبدرێــت، ئیدی ئەو 
نەتەوەیە هەتا هەتایە هەر دیل و داگیرکراو 
و دەســتەمۆی نەتــەوەی زاڵ دەبێــت. نە 
دەتوانێت بیر لە خۆی و جیهانی دەوروبەری 
بکاتەوە و نە دەتوانێت زانست بەرهەم بێنێت 
و نە تەنانەت دەتوانێت هەســتی عاشقانەی 
بەرانبەر بەوی دیکــە دەرببڕێت. ئەوەیە کە 
دەبێتە نەتەوەیەکــی کۆلۆنیکراوی دوو یان 
ناو ئەو  چەندفاقیکــراو. بەاڵم بیرمەندانــی 
نەتەوە کۆلۆنیکراوانە جــاری وایە وەخۆیان 
دەکــەون و بگرە ئەگــەر نەتوانن پێکهاتەی 
سیاسیی نەتەوەی زاڵ لەسەر خۆیان البەرن، 
بــە شــێوازگەلێکی جۆرا و جــۆر لەهەمبەر 
ئەو کۆلۆنیالیســمەدا بەرخــۆدان دەکەن و 
داڵغــە و پەناگایەک بۆ بوونــی خۆیان و بۆ 
دەربڕینی هەست و نەستیان پەیدا دەکەن. 
لە نــاو نەتەوە کۆلۆنیکراوەکانــدا، ئەدەبیات 
داڵغەیەکــی چاکە کە لەودا ئــەو نەتەوانە، 
خۆیــان لــە کۆلۆنیالیســم و ئێمپڕیالیزمی 
لــە  بکــەن.  ڕزگار  زمانــی  فەرهەنگــی- 
خوێندنەوە پاش کۆلۆنیالیستییەکاندا]5[  کە بە 
خوێندنەوە و دووبارەخوێندنەوەی ئاسەواری 
ئەدەبی و فەرهەنگیی کۆلۆنیالییەوە سەرقاڵە، 
دەیهەوێــت ســەرنجی خوێنــەران بۆ الی 
لێکەوتە قووڵ و ناچارییەکانی کۆلۆنیالیســم 
ڕابکێشێت و هەروەها گوتاری ئایدیۆلۆژیکی 
Ash- )کۆلۆنیکەرانیــش تێک بشــکێنێت. 
croft, 1998: 192( دیــارە پرســی زمان لە 
جێگەی ڕێســایەکی بنەڕەتی لە بیچمگرتن 
و سەرهەڵدانی تیۆریی پاش کۆلۆنیالیستی، 
پێگەیەکی یەکجــار گرینگی هەیە. گوتاری 
بەســتێنێک مسۆگەر  پاش کۆلۆنیالیســتی، 
دەکات کە لە ناو هەناویدا حەقێقەت شــکڵ 

بگرێت و هەروها زمان وەکوو ماکی سەرەکیی 
شوناس و فەرهەنگی نەتەوە ژێر چەپۆکەکان 
دەتوانرێت جگە لەوەی لە ڕووی بوونناسانەوە 
تەماشای بکرێت، ببێتە ئامرازی بەرگری لە 
مافی یەک نەتەوە لە بەرانبەر داگیرکەرانیدا. 
زمان لە کۆمەڵگا پاش کۆلۆنیالیســتیەکاندا 
دەتوانێت حەقێقەتی کۆمەڵگا و دەسەاڵت و 
ئیستعماری سەپێنراو بەسەر ئەو کۆمەڵگایەدا 

نمایش بکات. )موزەفەری، 1396: 20(
 لێرەدا و لە دوای ئەوەی کە لە پرۆسەی 
کۆلۆنیالیزمی ناوەکیدا، زمانی کوردی پەڕاوێز 
خراوە و لە خشتە براوە، زۆر گرینگە کە بزانین 
زمانی ئەم کۆمەڵەچیرۆکە چۆن لەگەڵ ئەو 
کۆلۆنیالیزمە ناوەکییــەدا مامەڵەی کردووە. 
بە خوێندنەوەی کۆمەڵە چیرۆکی هاواڵدوانە 
هەستێکی خۆشی و شادی و سەرخۆشییەکی 
تایبەتی و شیرین، دەست دەدات بە خوێنەر. 
بۆیە ئەو ڕستەیەم لە هەوەڵەوە هێنا تا بڵێم 
بە خوێندنەوەی ئەو چیرۆکانە، بوونی مرۆڤی 
کورد لــە زمانێکی پاراودا مانا پەیدا دەکات. 
کاتێک لەگەڵ ئەو زمانە ڕەسەنە تایبەتییەی 
»تاهیر حامیدی« هاوڕێ دەبیت، هەستێکی 
شــادی و خۆشحاڵی داتدەگرێت. لەوەی کە 
هەســت دەکەی خانووی خۆتت کە داگیر 
کراوە لە داگیرکەر ســتاندووەتەوە. شوناسی 
خۆتت دیوەتەوە، هەســت دەکــەی بوونی 
خۆتت دۆزیوەتە. شاد و سەرمەستیت لەوەی 
زمانێکــی ئاوا پاراو بە پێشــینەیەکی زۆری 
خوێندنەوەی ئەدەبی کوردی کە کەرەستەی 
ئــەو خانوویەی پێکهێنــاوە، بووەتەی داڵغە 
و پەناگایەک کە مــن و تۆ دەتوانین لەوێدا 
خانووی بوونی خۆمان ببینینەوە. ئەو زمانەی 
کە خــۆی دەرباز کردووە لــە ڕەنگ و بۆی 
نەتــەوە زاڵــەکان. لە کاتــی خوێندنەوەی 
ئەو چیرۆکانە هەســت دەکــەی ماڵێکە بە 
گەورەییــی زمانی نەتەوەیەکــی داگیرکراو 
کــە ڕاوچــی و داگیرکەری لەوێــدا وەدەر 
ناوە و مامۆســتا ئــاوات وتەنی »خاوەنی ئەو 



خاسەکەوەیش هەر دەڵێ/ ڕاوچی دەبێ لەم 
کــەژ و کێوە هەڵێ«، خاوەنی ئەو چیرۆکانە، 
ڕاوچییە زمانییەکانی وەدەرناوە و هەناسەی 
سەربەستی و ئازادی و ڕزگاری، لە جەستەی 
زمانێکی بە تەواوی کوردیــدا هەڵدەمژێت. 
گێڕانەوەی تاهیر حامیدی لە هەر هەمووی 
ئەو چیرۆکانەدا نیشانکەردی ڕزگاریی زمان 
و هۆشــیاریی مرۆڤــی کــوردە و هەروەها 
نیشــانەی ئاگایــی و زاڵیەتییەکی مێژویییە 
بەسەر زمانی کوردیدا. خوێنەر بە شێوەیەک 
لە شــێوەکان ئــەو هۆشــیارییە زمانییە لە 
هەمبەر زمانی سەردەســتدا لە هەر هەموو 

چیرۆکەکاندا دەبینێت. 
داڕێــژان و تێمی تــەواوی چیرۆکەکان 
لە ڕووداوە ئاســایییەکانی ژیانــی ڕۆژانەی 
مرۆڤــی کورد بە تایبەت کوردی ڕۆژهەاڵتی 
وەرگیــراوە، وەکوو )لــە چیرۆکی خوێندن 
بــە کاتی جەهەنــدەم(دا دەیبینیــن، هەتا 
تراژێدیای کوشتن و بڕینی مروڤی کورد )لە 
چیرۆکی هاواڵدوانە( و تاراندن و دەرکردنی 
مرۆڤی کورد لەســەر بــاوەڕ بە کوردبوون و  
هەوڵــدان بــۆ ڕزگاری و کێشــانی زەجر و 
هەژاری و دەرکردن و تاراندن لەســەر ئەو 
بیروڕا نەتەوەخوازییــە )لە چیرۆکی خانوو(، 
هەر هەموویــان خانوویەکە کە تێیدا زمانی 
کــوردی بەوپەڕی پــاراوی و ڕەوانبێژییەوە 
بووەتە مەکۆی هەناســەی ئــازادی. فۆرمی 
زمان ئەوندە سەربەست و ئازادە، تۆ هەست 
دەکــەی مرۆڤێکــە و لــە بەنــد و زیندان 
ڕزگاری هەتا هەتاییــی هاتووە و شــەقەی 
باڵی سەربەســتی لێدەدات. وێنەســازی بە 
ئیماژگەلێکی یەکســەر کوردانە ماڵی بوونی 
کوردانــەی ئەوندەی دیکــە ڕازاندووەتەوە. 
بۆ وێنە ئــەو کاتەی لە زمانــی گێڕێڕەوەدا 
لە چیرۆکــی »هاواڵدوانە« کە کەســایەتییە 
ســەرەکییەکان لفەوجووتــن و لــە زکــی 
دایکیانــدان و دایکیان بێــزووی بە بەفری 
کوێســتان گرتووە، دەبیســتین کە بابی بە 

ســواری قاتر بردوویەتی بۆ ئەو کوێســتانە 
بەرزانە، ئینجا ببینن ئەوپەڕی وێنەسازی لەم 
ڕســتانەدا »دایکم هەر هەوەڵ قوم لە بەفر و 
دۆشاوەکەی خوارد، ئۆخژنێ لە گیانی گەڕا. 
هێورییەکی سپی سپی سپی. فێنکایییەکەی 
دای لە بنی دڵمان. ئێســتا جوان هەســتی 
پێ دەکەم، ســەیر داچڵەکاین، سەرمان لە 
کۆشــی یەکدا بوو کە بــە هێز و قەوەت لە 
خۆمان نەوی هەستینە سەرپێ. دایکم یەک 
بە خۆی بەو کوێستانەدا هاواری کرد: ›ئەوە 
شێرەکۆڕەکانم دەیانەوێ هەستنە سەر پێ.‹« 
وەسف و وێنەسازییەک بەوپەڕی جوانییەوە. 
ئــەو شــێرە کوڕانــەی وا لفەوجووتن و بە 
بەفری کوێســتانی کوردســتان هەڵساونەتە 
ســەر پێ، دوواتر هــەر دووکیان لە ڕێگەی 
نەتەوەکەیانــدا شــەهید دەکرێن. بە بەفری 
کوێســتانی پاک و خاوێن بێزوویان کردووە، 
ســەر بۆ داگیرکــەری پیــس دانانەوێنن. 
دەبــێ بیخوێنیتەوە ئــەو چیرۆکە تا بزانیت 
شەپۆلی زەین و سیلەنیگای گێڕەڕەوە چۆن 
ناوەرۆکێکی بە هێزوپێز لە فۆرمێکی ئەدەبیی 
شاز و کەموێنەدا وێنا دەکات و دەیگێڕێتەوە، 
بە جۆرێک کە یەک چرکەسات حەز ناکەی 
لەو چیرۆکــە داببڕیت تاوەکوو بزانیت بە چ 

ئەنجامێک کۆتاییی دێت.   
یەکێــک لــەو پنتــە بنەڕەتییانەی کە 
ڕووی بااڵدەســتیی ناوەرۆکــی لە هەمووی 
ئــەم کۆمەڵە چیرۆکەدا هەیە، ماکی بیرێکی 
نەتەوەخوازانەیــە )بــە ڕەنــگ و بۆی دژە 
کۆلۆنیالیستییەوە( کە بە شێوازی جۆراوجۆر 
لــە کۆدەقەکانی ئەم گێڕانەوەیــەدا ڕەنگی 
داوەتــەوە. دیارە شــیکاری و لێکۆڵینەوەی 
چەمکگەلێکــی وەک )مــن/ ئــەوی دیکە( 
یــان )ناوەنــد/ پەڕاوێــز( لــە خوێندنەوە 
گرینگییەکــــــی  پاش کۆلۆنیالیستیەکاندا 
تایبەتیان هەیە. لەم کۆمەڵە چیرۆکەیشــدا 
و لە چەند جێگەدا ئەو ســنووردانانی نێوان 
مــن و ئــەوی دیکە یــان ئێمــە و ئەوانی 
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دیکــە دەبیندرێــت. بۆ وێنە لــە چیرۆکی 
»خانوو«دا کاتێک ئەو مامۆســتایە لەســەر 
بیری ناسیۆنالیســتی لە کار دەردەکرێت و 
بۆ بەدەستهێنانی بژێوی ژیانی ڕوو لە تاران 
دەکات، ئاوا هەســتی نامۆیی و سنووردانانی 
خۆی لەگەڵ نەتەوەی بااڵدەست و ناوەندی، 
کە لێــرەدا فارس بێت، دەردەبڕێت: »حەیف 
نەبێــت خاک و نیشــتمانی خــۆت بەجێ 
بهێڵیــت و بێی پاشــاخوڕی ئــەم غەوارانە 
بڕێژی؟... لە خۆوە نەیانکوتووە »بەرد لە جێی 
خۆی قورسە«. هەر لە شوێن و شاری خۆت 
بترازێــی ئیتر ئەوە نیت وا هەیت. ئەوە نابی 
وا بووی. ئەوانــەی وا تۆ دەیزانی و بەوانەوە 
بە گەورەیی و ناسیاوی گەیشتووی بە کاری 
خەڵکی ئەوێ نایێ، قەت ئەوان زانستەکانی 
تۆیان ناوێ...«)هاواڵدوانە: 46( وشەکان لەم 
کۆڕستەیەدا بە باشی سنووری نێوان ئێمەی 
کورد و ئەوانی دیکەی تارانی- فارسی نیشان 
دەدەن، خاک و نیشتمانی خۆت لە بەرانبەر 
ئەوانــی دیکەی غەوارە و بێگانــەدا. زانینی 
تــۆ و زانینی ئەوان و زۆر شــتی دیکە کە 
سنووری نێوان ڕۆژهەاڵتییەکی داگیرکراو و 
پەڕاوێزخراو لەگــەڵ ئەوانی دیکەی ناوەند، 
کــە تــاران هێمایە بــۆ ئــەو داگیرکارییە، 

دەنوێنێتەوە.
هەروەهــا کــە ئاماژەی پێ کــرا بیری 
ناسیۆنالیســتی، موتیڤی بااڵدەســتی هەیە 
لە زۆرینەی چیرۆکەکانــدا، بۆ وێنە کاتێک 
دەقاوێــزان دەکات لەگــەڵ ئەو شــاعیرە 
کالســیکییانە، بە تایبــەت »حاجی قادر« و 
»مەالی گــەورە« بانگەشــە دەکات. حاجی 
کە لــە دوای »خانی« بە یەکێک لە کوچکە 
بنەڕەتییەکانــی بیــری ناسیۆنالیســتی لە 
ئەژمــار دەدرێت، بە پێشــوازی ئــەو ماڵە 
کوردانەوە دێت کــە »مەحوی« و »مەولەوی 
تاوەگۆزی«یش لێرەدا بانگەشــە کراون. ئەو 
کاتە کە شــێعرێکی عەبدووڵاڵ پەشــێو لە 
چیرۆکی »مااڵوایی لە خولەکی ئاخردا« نەقڵ 

دەکات و لە زمانی پەشــێوەوە بانگی حاجی 
قادر و مەالی گەورە]6[ دەکات: 

بنوو، هاوڕێم!/ لە هیچ مەپرســە! / ڕەشانگ 
و تاپۆیەکانــی ئەو دیــو پەنجەرە/ ئەو دار و 
درەختانــەن کە حاجی قادر لە ســێبەریان 
سەرخەوی دەشکاند/ و ئەو ژاوەژاو و دەنگە 
دەنگانەش/ ئارێبابــە]7[ ی فەقێکانی مەالی 

گەورەن... 
)هەمان، ل: 20( 

لێــرەدا حاجی قادرێک بانگەشــە دەکرێت 
کــە لە نەریتــی ئەدەبی کوردیدا ســەر بە 
قوتابخانەی تەنویرە و بیــری نەتەوەخوازی 
لە ماکە سەرەکییەکانی ئەو ڕۆشنگەرییەیە. 
حاجی لە ماڵێکــی کوردانە لەم چیرۆکانەدا 
بانگەشــە کراوە کــە نەک هــەر دەتوانێت 
مانــدووی  و  بشــکێنێت  ســەرخەوێ 
بحەســێتەوە، بەڵکوو بە دەنگێکی بڵیند  و 
بەوپەڕی هۆشــیارییەوە تەنانەت لە مەدحی 
خــودادا بڵێــت: »مەعلوومــە بۆچی حاجی 
مەدحــت دەکا بە کوردی/ تا کەس نەڵێ بە 
کوردی نەکراوە مەدحــی باری«. حاجییش 
بە پێشــوازی ئەو ماڵە کوردانەیەوە دەچێت 
کە لە ئێمپڕیالیزمی زمانــی ئازاد کراوە. بە 
دیتنی ئــەو ماڵە کوردانەیە بۆ بوونی مرۆڤی 
کورد کە ڕەنگ و بــۆی بیانیی داگیرکەری 
تێــدا نەماوە، ئیتر کــەس ناڵێت »جێم نییە 
تیا بسرەوەم خاکم بەسەر بێ النە خۆم« ئەوا 
خانوویەک و جێگەیەک ساز کراوە تا لەوێدا 
بە بێ هەژمۆنی زمانی نەتەوەی بااڵدەســت، 
خۆت بیت و خۆت، تەنیا لەگەڵ گێڕانەوەی 

ڕەنجەکانت.    
لەالیەکــی دیکەوە یاســاغ بوونی بیری 
ناسیۆنالیستی بە شــێوەیەکی کەم وێنە لە 
کۆڕستەیەکدا لە چیرۆکی »خوێندن بە کاتی 
جەهەنــدەم« دا نمایش کراوە. »بە خەتێکی 
پان و ناخۆش لەســەر دیــواری بەرانبەر بە 



تەختەی پۆلەکەی خۆتان نووســرابوو بژی 
نیشتمان... ئەو شەوە تا دڕەنگان نەخەوتبوو 
و نیشــتمانەکەی سڕیبۆوە. خاڵی نوونەکانی 
ئەمســەر و ئەوسەری نیشــتمانەکەت وەک 
چاوێکی ڕێژراو کێشــابۆوە... ناســر بە دەم 
پــاک کردنەوە و ڕەنگ کردنــی دیوارەکەوە 
پێدەکەنــی و دەیکوت: »زوو پاکی نەکەمەوە 
ســبحەینێ نیشــتمان چاو لە قوتابییەکان 
دادەگرێــت!« )هەمــان، ل: 131( لــەو چەن 
ڕســتەیەدا ئیماژی نیشتمان و یاساغ بوونی 
بەدەس داگیرکەر، بە شێوازێکی زۆر ئەدیبانە 
لە گێڕانەوەیەکی زۆر وەستایانەدا نواندراوەتە. 
ئەمســەر و ئەوســەری نیشــتمان هێمایە 
بۆ نیشــتمانێکی گــەورەی لەت نەکراو کە 
بەکرێگیراوەکانی سیســتەم دەیانهەوێت لە 
مێشــک و زەیندا پاکی بکەنەوە، بەاڵم سەد 
مەخابن، نیشــتمان ئەو خۆشەویستەیە کە 
کەس ناتوانێت خۆشەویستیی ئەو لە مێشک 
و زەینی خەڵک بسڕێتەوە و نەهێڵێت چاوی 
خۆشەویســتی لە خەڵک داگرێت. »ناسر« و 
کەسانێکی وەک ئەو کە هێمایە بۆ هاوکاری 
کۆلۆنیالیزم و کەســایەتیی »قرە« لە ڕۆمانی 
دیب  محەمەد  ئەلجەزایری  ســێیانەکانی]8[ 
و بە تایبــەت ڕۆمانی ئاگرمان بیر دەخاتەوە 
کە شەوانە بە دزییەوە مەزرای خەڵکی ئاگر 
تێ بەردەدا تا بیانوو بدات بە دەســتی هێزە 
داگیرکەرەکانەوە بۆ تێکشــکانی مان گرتنی 
مەدەنیــی جووتیارانی ئەو ناوچەیە. )باغجری، 
1399: 90( دیارە کۆلۆنیالیزم بەردەوام بەشێک 
لە خەڵک بە هێــزی زێڕ و زۆر و تەزویر بۆ 
تێکشکاندنی هەر چەشــنە جوواڵنەوەیەکی 
ئــەو خەڵکە بە کــرێ دەگرێت و لە خۆیان 
بۆ ســەرکوتی خۆیان کەڵــک وەردەگرێت. 
لێرەیشدا ناســر ئەو ڕۆڵە دەنوێنێت و کاری 

سڕینەوەی هێمای نیشتمانە. 
دەبینیــن لــەو کۆرســتەیەدا چلــۆن 
میتافۆرگەلێکــی  بــە  زمانــی  فۆرمێکــی 
واتادار لە دیالێکتیــک، لەگەڵ ناوەرۆکێکی 

واتــادار و واتــادەر بە ژیانی خەڵــک، واتە 
نیشــتمانپەروەری کۆ دەبنــەوە تا دەقێکی 
وەها بخوڵقێنن. کاتێ کە نیشــتمان دەبێت 
بە مەعشــووق، دەتوانێت ببێت بەو شتەی 
شێخی نوورسی ناوی دەنێت »ناسیۆنالیزمی 
ئەرێنی«. لە ناســیۆنالیزمی ئەرێنیدا مرۆڤ 
کە نیشــتمان و واڵتی وەک خۆشەویســتی 
خۆی خۆش دەوێت، لە دەردی خۆپەرەستی 
و خێڵ پەرەســتی هەرزە و سەرچڵ ڕزگاری 
دەبێت و پاکژی و بەرزەجێییی ئاکاری پەیدا 

دەکات. 
کەرەســتەی بنەڕەتیی ئــەو خانووە بۆ 
ڕۆحی مرۆڤی کورد، زمانێکــی دەرباز بوو و 
ئازاد کراو لــە بەند و دیلییە. ئەگەر نەتەوەی 
بااڵدەســت زمانی خۆی دەسەپێنێت و ئەمە 
یەکێک لە ماکەکانی کۆلۆنیالیزمی ناوەکییە، 
ئەوا بەرگری لــە زمان و ڕۆنانی خانوویەکی 
زمانــی کوردانــە دەبێت بە کــردەی ئانتی 
کۆلۆنیالیزم، کە »تاهیر حامیدی« بە زمانێکی 
کوردانە، بەشداریی لەم بەگژاچوونەدا کردووە. 
تۆ دەڵێیت وەیشوومەی تۆقێنەری سێبەری 
زمانی فارسی بە گشتی وەالنراوە و بۆ خۆتی 
و خانوویەکی بە کەرەستەی زمانێکی پاراو و 
ڕەوان کــە لەویادا خۆت، جیهان، ڕەنج، هێز 
و هەر وەها کەمایەســییەکانت دەبینییەوە. 
فۆرمی زمان لە لێکچوواندنە کەموێنەکانیدا 
کە زۆر جار زمانێکی میتافۆریکە بیر و مێشک 
ڕادەکێشێت و ناتوانیت نەڵێیت کە زمانێکی 
تەواو کوردانە بە ڕەوانبێژییەکی پڕۆڤێشناڵ 
گەمارۆی نەداوم، بۆ وێنە کاتێک ماندووییی 
خــۆی لە بورۆکراســی و ئەمــالو ئەوال پێ 
کردنیان بۆ خانووســازکردن وەسف دەکات 
دەڵێت: »دوو مانگ من کارم دیواودیو کردن 
و هەاڵتن لەم بەش بۆ ئەو بەش بوو... وەکوو 
گای گەرچەکخواردوویــان لــێ کردبووم.« 
)هاواڵدوانــە: 50( یان کاتێــک حاڵی »ئامە«ی 
بەتەنیاکەوتوو لە چیرۆکی »تەشەنادا« وەسف 
دەکات ئاوا دەنووسێت: »ئامە شەوانێکی زۆر 
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پشتەو قەفار هەناسەی هەڵدەدایە نێو دیوی 
تەنیایییــان و بیری لــەو ڕۆژە دەکردەوە وا 
کاکەمەمی خۆشــڕاوێژ، هەناسە بە تینەکانی 
خۆی تێکەڵی وشــکەاڵنی ماڵەکەی ئەمان 
بکردایێ« )هەمان: 67( یان »ئامەی هەوڕگەر، 
لە مەودای هەڵهاتنی قــوڕی تەنوورەکانیدا 
بەشــوێنداهاتنەوەی  یادی  قوڕینەی  بووکە 
مەمۆی بەســەر تاق و ڕەفحەکانەوە دەپێژا«. 
)هەمــان: 73( یــان کاتێــک لــە چیرۆکی 
هاواڵدوانــە، گێڕەرەوە دەپرســێت: »ئێمە بۆ 
ئەونە دەنگی ئاومان خۆش دەویســت؟ بۆ وا 
هۆگری خوڕەی ئاوی چۆمەکەی بەر مووچە 
و مەزراکــەی خۆمان ببووین؟ تازە تێدەگەم 
کــە بەفراو ئێمەی گەورە کــردووە.« دایکی 
بێزووی بە بەفراو کردووە، جا ئینجا وەسفی 
دەکات کــە چۆن بابی، دایکــی بەو هاوینە 
دەبات بۆ کوێســتانەکانی پشــتی ناودێ و 
»لەمەودای ڕۆیشتنیاندا وەک سەرەتی الوی 
و دڵدارییان، تێر پێکەوە قسەیان کردبوو و...« 
یان لە درێژەدا کە دایکی بوخچەی دڵی لەو 
کوێســتانەدا بۆ باوکی دەکاتەوە. )هەمان: 81 
و82( ئیتــر دەبێ پاشــماوەی دەقەکە خۆت 
بیخوێنیتەوە تا چێژێکی کوردانە و عاشقانە 
دەروونت داییســێنێت. زمانی ئالیگۆریک و 
زۆر جاران میتافۆریک لە وەســفی حاڵەتی 
کەســایەتییەکاندا و هەروەهــا لە وەســفی 
ڕووداوەکانــدا، هێزێکی هونەریــی تایبەتی 
بەخشیوە بە زمانی گێڕانەوەی ئەم چیرۆکانە.
 هەروەها کە دەزانیــن لە بەرانبەر هەر 
هەژمۆنی، ئانتی هەژمۆنی و لە بەرانبەر هەر 
داگیرکەرییەکدا کە تێکەڵ بە ســووکایەتی 
و بەکەمزانین و پەڕاوێز خســتن و تاراندن 
بێــت، هێزێکــی بەرگــری و بەرخۆدانیش 
دێتە گۆڕێ. بەو شــێوەیەی کــە ئاماژەمان 
پێ کرد، لــە بەرانبــەر داگیرکەریی زمانی 
فارســی و عەربی و تورکیدا، داکۆکی لەسەر 
مافــی زمانی وەکــوو ئانتــی هەژمۆنی لە 
الیەن نەتەوەی کــوردەوە هاتووەتە مەیدان 

و بەتایبــەت ئەو بەرگرییە لە ڕۆژهەاڵت زۆر 
بەهێزتــر وەگەڕ کەوتووە. دیارە هەروەها کە 
هانا ئارێنت ئاماژەی پێ داوە: »کاتێک وەک 
جوولەکە هێرشــت دەکرێتە سەر، پێویستە 
وەک جوولەکەیەکیــش داکۆکــی لە خۆت 
بکەیــت، نەک وەکــوو ئەڵمانییــەک، یان 
وەکوو هاوواڵتییەکی گەردوونی، یان وەکوو 
داکۆکیکــەری مافەکانی مرۆڤ«. جاری وایە 
لەهەمبەر سووکایەتی کردنی ئەوی دیکەدا 
بەتایبەت نەتەوەی سەردەســتی نازیستیانە، 
چیتــر زمانــی دێموکڕاســی کاریگەریــی 
نامێنێــت، دەبێــت وەک ئــەو وێنەیــەی 
کــە گێڕەڕەوە لــە چیرۆکــی »ماڵئاوایی لە 
خولەکی ئاخردا« دەیخاتە بەردەست، لەگەڵ 
ئەویترەکــە مامەڵــە بکەیت، ئــەو کاتەی 
داگیرکەر ئیهانەتت پێ دەکات و بە  بچوکت 
کەللـــەسەرەکەی  وێنــەی  لە  دەزانێــت، 
زێنۆدیــن زەیدانــی یاریزانی فەرانســەوی 
ڕەنگ دەداتەوە کە لە سەر سینگی یاریزانی 
ئیتالیایی نیشــت. »یاریزانە مەزنەکە بە هێز 
و قەوەتی خــۆی ڕازایەوە و هەتا هێزی بوو 
سەرێکی ســرەواندە تەختی سینگی ئەوی 
دیکــە و وەکوو مەیتێکــی بێکەس، تخێڵی 
عەرزی کرد! ســەری داخســت و ئارەقەی 
نێوچاوانی بە قامکە کەڵەی دەســتی سڕی، 
خۆی ساز کرد بۆ بینینی ئەو کارتە سوورەی 
ناوبژیکەرەکان کە بە بێ زمانی خۆیان پێیان 
دەکووت: نزیک بــە دوو دەیە خۆت ڕاگڕت 
و نەتتوانی کەمتــر لە چەند چرکە بەرگەی 
ئەو تۆمەتە بگری؟! یاریزانی مەزن، بێ ئاگا لە 
چاوە دەرپەڕیوەکان، مەیدانی بەجێ هێشت، 
ئاوڕی نەدایەوە، خۆی گێل کرد، بە نێو کەف 
و کوڵــی فیکە و هەڵچوونــدا ڕێی بۆ خۆی 
کردەوە و خۆی وەدەرنــا...« )هەمان: 16( جا 
کە داگیرکەری فاشیست کە ڕەگەزی خۆی 
لە تۆ بە گەورەتر و پاکتر و هەزار توڕڕەهاتی 
ســاختەیی وا بزانێــت، تــۆ چــۆن دەبێت 
بەرگری لە خۆت بکەیت. ئاخر دێموکڕاسی 



بۆ کەسێکە ڕاڤەی بۆ دێمۆس بەرابەر خوازانە 
بێت نەک فاشیســتیانە و هــەر بۆ ڕەگەزی 
خۆی، دیــارە پەرچەکــردار بــەو هەمووە 
ســووکایەتییە و داشــکاندنی ئەوی دیکە، 
ئەوەیە وەک ئەو یاریزانــە مەزنە لە دوایین 
ساتەکانی ژیانیشدا بێت، ئیتر بە کەللـــەی 
سەر لە عەرزت دەدەن و دوای ئەوە هەرچی 
ڕوو بدات ئیدی لە دەستی تۆ و ئاپاڕاتووس و 
کاسەلێسەکانی تۆ دەردەچێت و زەویی یاری 

دەکەوێتە دەستی ئەوی دیکەی داگیرکراو.
بە گشــتی و هەروەها کە لە ڕســتەی 
دەســپێکی نووســینەکەدا ئاماژەم پێ داوە، 
کاتێــک ئــەم کۆمەڵــە چیرۆکــەی تاهیر 
حامیدی دەخوێنیتــەوە، هەر لە دوورەوە و 
بە بــزەوە دەڵێیت: خەبەر خۆشــە! خوێنەر 
دەگەشێتەوە و شــەکری بزە گنج و لۆچی 
نێو چاوی دەســڕێتەوە. شــەکری بزەی ئەو 
شتەی، هایدگێر ناوی دەنێت »ماڵی بووون« 
کــە زمانێکی کوردانەیە و لــەم چیرۆکانەدا 
بــە جوانــی ڕازاوەتەوە و خۆت لــەو ماڵەدا 
دەبینی کە ساڵەهای ســاڵ داگیرکراوە. جا 
چۆن  هــەر وەک ئەوەی خاوەن ماڵێک کە 
ماڵەکەی داگیر کراوە و لێی زەوت کراوە، بە 
هەوڵ و تێکۆشانی تاقەت پڕووکێنەوە]9[، ئەو 
ماڵەی دەســتێنێتەوە و هەستێکی شادمانی 
دایدەگرێت و ڕۆحی ئۆقرە دەگرێت، ئاوەهایش 
لەم کۆمەڵە چیرۆکەدا خانوویەک »بۆ بوونی 
مرۆڤی کورد« بنیات نراوە کە کاتێک دەچینە 
ناو ئەو خانووە، هەست دەکەین ماڵی خۆمانە 
و بە دڵی خۆمان ســازمان کــردووە. تا ئەو 
جێگەیەی کە هەست دەکرێت ڕزگار بووین، 
هۆشیاریمان بۆ خۆمانە و لە خزمەتی ئەوی 
دیکەدا ناکەوێتە گــەڕ. دیارە جەخت کردن 
لەسەر سازدانی ماڵی بوونی کوردی بە واتای 
ئــەوە نییە لە ماڵی عەقڵ و دێموکڕاســیی 
گەالنــی دیکە کەڵــک وەرناگریــن، بەاڵم 
تا کاتێــک ماڵمان داگیر کــراوە و بوون و 
زمانمان پەڕاوێزخراوە قســە لە مامەڵەکردن 

لەگەڵ ئەوی دیکە تا ئاستێکی زۆر بێ واتایە. 
بە وتەی »ئەمیلکار کابرال« کە دەڵێت: »بەر 
لە پێکەوە ژیان، دەبێت بوونمان هەبێت«، ئەم 
کارە ڕاســت ئەو شتەیە وا هەوڵ و تەقەالی 
بۆ دەدەیــن. کابرال لەگــەڵ نەتەوەخوازی 
هاودەنگە و لــە فەرهەنگــە مۆدێڕنەکان و 
فەرهەگەکانی پێش لە ئێستعمار، ئەو شتەی 
بەکەڵک و ڕزگارکــەرە هەڵیدەبژێرێت و بە 
چەشــنێکی داهێنەرانە لێکیان دەهاڵێنێت. 
زۆر بە سادەیی پێمان دەڵێ: ماڵوێران تۆ کە 
ماڵت نییە، زۆر شتی دیکەی مرۆڤایەتییشت 
نییە، کەرامەتت نییە و ئەســڵەن تۆ مرۆڤ 
نیت و لە ئاســتی مندا نیت تا دانوســتانت 
لەگەڵ بکەم. بۆیــە لەم چیرۆکانەدا ئیماژی 
ماڵــی کوردی بە باشــی وێنــا دەکرێت و 
زمانێکی ســەربەخۆ و ئاگایییەکی سەربەخۆ 
پەلکێشــمان دەکات بۆ ســەربەخۆ بوون لە 
زۆرێک لــە بوارەکانی دیکــەدا. ئەم خانووە 
کوردییــەی کە بە زمانێکی پــاراو و ڕەوان 
نەخشــێنراوە، بانگەشەمان دەکات بۆ یەکەم 
هەنگاو، ئەویش ڕزگاری و ئازادیی زمانی کە 
بەرگرییەکی زۆر بنەڕەتییە لەهەمبەر ئەوی 
دیکەدا و تاهیر حامیدی زۆر وەســتایانە بە 
خەزێنــەی زمانێکەوە بــە کاری هێناوە کە 
جودا لە زەوقێکی زمانیــی تایبەت، داهاتی 
ساڵەهای ســاڵ خوێندنەوە و کەڵەکەبوونی 
ئەو گەنجانەیە کە بۆ خۆی دۆزیویەتەوە و لە 
خەزێنەی زمانی وەستایانەی خۆیدا دەیخاتە 
بەردەســتی خوێنەر. کەوایە لێرەدا دەتوانین 
بڵێیــن یەک نەتەوە، یــەک زمان]10[، یەک 
چیرۆک و یەک زمــان، یەک زمان و یەک 

جیهان و یەک جیهان و یەک بوون.
بــەاڵم دیــوی ئەودیوی ئەو شــادمانی 
لــە  خوێنــەر  کــە  سەرخۆشــییەی  و 
ڕوو بە ڕوو بوونــەوەی زمانێکــی کوردانــە و 
ڕەسەن کە ڕەنگی داگیرکراوی پێوە نەماوە، 
دایدەگرێــت، لەو ڕســتەی دووهەمەدا کە 
لە چیرۆکــی هاواڵدوانە وەرگیراوە نیشــان 
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دەدرێت: »ئەو هــاوارە ڕزگار ئەکەم هەتا لە 
دەشت و دەردا دەنگ بداتەوە: »هاواڵدوانەی 
گیانم، بەجێم مەهێڵــە. مەودای ڕێگای بێ 
تۆیی ئەســتەم و پڕ لە سەخڵەتە. بە ئێشی 
زامی سەرسینگم قەسەم وا دیلیی ڕۆیشتنی 
تــۆ کردوویەتــە جیرانــی دڵم، ســوێندت 
دەدەم! بێ من مەڕۆ. خۆت لە بیرتە بڕیاری 
ڕۆیشتنی دوو قۆڵیمان دابوو!« لەم ڕستەیەدا، 
لەگــەڵ هاوار لــە دەرد و ڕەنجێکی نەبڕاوە 
ڕووبەڕوویــن. بە ڕای مــن تاهیر حامیدی 
بــە دروســتی ســەرناوی ئــەو چیرۆکەی 
هەڵبژاردووە بــۆ کۆی چیرۆکەکانی. هەم لە 
بــاری فۆرمی ئەدەبییەوە و هــەم لە بواری 
نواندنــەوەی بیرێکــی قووڵ کــە دەربڕی 
ڕەنجێکی بەلێشــاو و لەڕادەبەدەر لەســەر 
مرۆڤی کوردە. ئــەم چیرۆکە بە پێوەرەکانی 
جوانیناســانە لە لووتکەی جوانیدایە. ئەگەر 
بمهەوێت لەم بەشەدا لە چەمکێکی تیۆریک 
لەم  پێکهاتەخوازانە  خوێندنەوەیەکــی  بــۆ 
کۆمەڵە چیرۆکە کەڵک وەرگرم، ئەوا چەمکی 
دوانــە دژبــەرەکان]11[ی پێکهاتەخوازەکان 
دەهێنمە ئاراوە. ئەوان پێیان وایە پێکهاتەی 
هەر دەقێک، دوانەی دژبەرێک چێی دەکات 
کە تەواوی سیستەمی ئەو دەقە بە شێوەیەک 
گرێ دراوەتــەوە بەو دوانە دژبــەرە. ئەگەر 
بمانهەوێت ئەو دوانە دژبەرە بۆ نزیکبوونەوە 
لە پێکهاتــەی ئەم چیرۆکانــە بخەینە بەر 
دەســت، لێرەشــدا دوانــەی داگیرکــەر و 
داگیرکراو یــان کۆلۆنیکــەر و کۆلۆنیاکراو، 
دەتوانێــت نزیکمان بکاتەوە لــە ناوەرۆکی 
بنەڕەتیــی ئەم کۆمەڵــە چیرۆکە. الیەنێک 
لەو دوانە دژبەرە، داگیرکەرێکی نائاشــکرایە 
کە چی بەاڵیە بەســەر مرۆڤی داگیرکراوی 
دەکات،  دەری  دەیکوژێــت،  دەهێنێــت، 
دەیتارێنێــت، دامــودەزگای میلیتــاری]12[ 
نەوەک لە پانتای گشتیدا بەڵکوو لە دەزگای 
پەروەردەشــدا زۆر بەرباڵو و بە زەبروزەنگی 
بەرفراوانــەوە دادەمەزرێنێــت و یان وەک 

زیندانیی سەرانســەربین، بەردەوام دەزگای 
ئەمنی و چاودێرییەکان لێپرســینەوەی لێ 
دەکەن و بەو شــێوەیە، کونترۆڵی دەکەن و 
ئازادیی لێ زەوت دەکەن. الیەنەکەی دیکە 
داگیرکراوێکی زەنجیر  لە  ملە کە چی بەاڵیە 
بەسەری دێت و هەر هەوڵیەتی ئەو لیباسی 
نەنگینی ئیستعمار و داگیرکراوەیییە لە خۆی 
داماڵێت. دەرد و ڕەنجی مرۆڤی داگیرکراو لە 
ژێر پێستی هەموو چیرۆکەکاندا ئاە و ناڵەی 
ناوەرۆکێکی ڕەنجاوی لێ دەبێتەوە. ئەڵقەی 
واتاییــی پەیوەندیدار بەو ڕەنجە بەلێشــاوە 
کــە لە هەموو چیرۆکەکاندا ڕەنگ دەداتەوە، 
هەژاری و فەقیری و بگــرە تا دەرکردن لە 
کار و ئیشــی مامۆســتایان، تا کەوتنە بەر 
ئەشــکەنجە و ئازاری دامــەزراوە ئەمنی و 
میلیتارییەکان، تا شەهید بوونی یەکێک لە 
هاواڵدوانەکان لە شــەڕ لەگەڵ داگیرکەردا 
و هــەر وەهــا نەخــۆش کەوتــن و دواتر 
شــەهیدبوونی ئەوی دیکە کە بەرپرسێکی 
ئەمنیی داگیرکەر ســەندەڵییەک دەدات بە 
پەراسوویدا و بە مست و لەقە تێی بەردەبێت، 
ئەو شکاندنەی پەراسووەی هەمان و لە دوای 
ئازاد بوون لە زیندان، مەرگی لە ئەسەر ئەو 
زامە و پەیوەســت بوون بە برا شەهیدەکەی 
هەمــان. ئەگــەر خوێنەر بــە خوێندنەوەی 
ڕۆمانی کۆالرەی خالید حســێنی کە ژیانی 
دوو مێرمناڵی ئەفغانی لە گەڕەکێکی کابولدا 
دەکات بــە هەوێنی ڕۆمانێک کە هەر کەس 
بیخوێنێتەوە فرمێسکیان بۆ دەڕێژێت، گومانم 
نییــە لەوە کە گێڕانەوەی تاهیر حامیدی لە 
چیرۆکی هاواڵدوانە و بەســەرهاتی تراژیکی 
ئەو لفەوجووتە، بە خۆڕ فرمێســک لە چاوی 
خوێنــەر دادەبارێنێــت چونکــە چیرۆکی 
هەزاران شەهیدی وای لە پێش چاو بۆ وێنا 

دەکرێت.
ئەڵقەیەکی واتاییی دیکە کە لە سووڕی 
داگیرکراودا دەســووڕێتەوە، ئەڵقەی واتاییی 
بەرخۆدان و بیــری نەتەوایەتییە کە لەگەڵ 



ئەو ئەڵقەی ڕەنــج و پەژارەیەدا لەگەڕدایە، 
ئەویش بریتییە لە ئەڵقەی مامۆستا و کتێب 
و خوێنــدن و ئاگایی و مــاف. لە زۆرینەی 
چیرۆکەکاندا مامۆستای کتێبخوێنی هۆشیار 
و نەتەوەخــواز ڕۆڵ دەنوێنێــت و ئەڵقــەی 
واتاییی داگیرکــراوی لەهەمبەر داگیرکەردا 
ڕەنگڕێــژ دەکات و وزەی بەرگری لە نەتەوە 
لە ڕێگەی کتێب و ئاگایییەوە وەگەر دەخات. 
ڕێک وەک »عومەر« ئەو مامۆستایەی کە لە 
ڕۆمانی الحریقدا، مامۆستای زمانی فەڕانسییە 
و لە قسە کردن بە زمانی فەڕانسەوی خۆی 
دەبوێرێت و بۆ گەشــەی زمانی عەرەبی، بە 
زمانی عەرەبی وانــە دەڵێتەوە. )الدیب،2007: 
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 ڕەنجێک کــە داگیرکەر بەســەر ڕۆح 
و دەرونــی مرۆڤی داگیرکــراودا دەیهێنێت 
لــە ئەو نامۆیی و هەســتی داگیرکراوییە لە 
چیرۆکی »ســمۆرە«دا بە تایبــەت لە وانەی 
ڕاهێنانــی بەرگریــدا]13[ )آمادگــی دفاعی( 
کە بۆ هەمــوو ڕۆژهەاڵتییەک هەســتێکی 
ناخۆشــی داگیرکراو بــوون بــە قوتابییــان 
دەبەخشــێت، ئاوا ئەو ســنووردانانه لەگەڵ 
هێزی سەپێنراوی داگیرکەردا وێنا دەکرێت، 
کاتێک کە ئــەو قوتابییە لە وانەی ڕاهێنانی 
بەرگریــدا ڕەنگەکانــی پەرچەمی داگیرکەر 
نازانێت و چۆن زەجری قوتابییە بندەستەکە 
لەژێــر هەیمەنەی باندەســتیی داگیرکەردا 
دەگێڕێتــەوە: »ســەربازەکە بەری پێ گرت. 
بە فارســی پێی گوت بۆ وا درەنگ هاتووی؟ 
ڕەحمان دەنگ نــاکات و هەر بزە دەیگرێ. 
لێی دەچێتە پێشێ. ڕەحمان دێنێتەوە الی 
تەختەکە ڕووبەڕووی ئێمە ڕایدەوەســتێنێ. 
دەڵێ: »پرســیارێکت لێ دەکەم، دەبێ واڵم 
بدەیتەوە.« کوتی: »ئەگەر بیزانیت ئیزنت پێ 
دەدەم دانیشــی.« ڕەحمان هیچ ناڵێ! تەنیا 
دەست دەبات بۆ ڕیپۆقەکەی الچاوی و لێی 
دەکاتەوە. کوڕە سەربازەکە گوتی: »پەرچەمی 
ئێــران چەند ڕەنگە؟‹ ڕەحمــان هیچ ناڵێ! 

دووبــارەی دەکاتــەوە. ڕەحمان تمیشــای 
ئێمە دەکات! کەســمان ناوێرین هیچ بڵێین. 
ســەربازەکە لەسەر القێکی دادەنیشێت و بە 
القەکەی تری دەدات بە ژێر پای ڕەحماندا. 
ڕەحمــان وەکوو دیوارێکی شــەقاربردوو بە 
عــەرزدا دەکەوێت... دەســی نابینم هێندە 
توند مشتەکان حەواڵەی سەر دڵی  ڕەحمان 
لە  دەکات. ڕەحمــان پشــتەوقەفار، چــاو 
بنمیچەکەیــە. ئەمــە ئەوەڵ جــارە دەنگی 
دەبیســم. بانگ هەڵــدەدات. دەنگێکی گڕ 
دەگری. دەگری و دەگری. چاوم لە چاویەتی. 
لەو دیــوی بنمیچەکە دەڕوانــێ. هیچمان 
ناوێرین بجووڵێین. ناوێرین متەقیش بکەین. 
ورتەمان لەبەر نایە. زۆرم بەزەیی بە ڕەحماندا 
دێ. لە ســەاڵی گریانــی ڕەحمان منیش 
دڵم پــڕ دەبێ!« )هاواڵدوانــە: 185و 186( ئەوە 
نموونەیەک لەهەزاران زەجر و عەزابێکە کە 
ئاپاڕاتووســەکانی نەتەوەی داگیرکەر بەسەر 
کورد دا ســەپاندوویانە و کۆیادەوەریی ئێمە 
پڕە لە بیرەوەریی پۆســتاڵی داگیرکەر. ئەمە 
یەک لە ملیۆن ڕەنجێکە کە لە کۆیادەوەریی 

مرۆڤی کورد دا چەقاوە و لە بیر ناچێتەوە.
ئەگەر ســەرناوی ئەم نووسینە پەردە لە 
ڕەنجێکی یەکجار زۆر و زەبەالح هەڵدەداتەوە 
و ئەو ڕەنجە لە بازنەیەکی گەورەدا گرێدراوە 
بــە ڕەنجی مرۆڤی کورد و ئەوەی کە ڕۆح و 
ڕەوان و نیشتمانی داگیرکراوە، لە بازنەیەکی 
چووکەتــر دا ڕەنجــی تاکەکەســیی مرۆڤی 
کوردیش بە تایبــەت ژنان نواندراوەتەوە. لە 
ڕووبەڕووی  کە  »گرێ پووچکــەدا«  چیرۆکی 
تراژێدیای زۆر ناخۆش و جەرگبڕی مناڵکوژی 
دەبینــەوە، دەکرێــت بــە شــێوازگەلێکی 
جۆرار و جۆر الیەنە نهێنییەکانی ئەم چیرۆکە 
بخوێندرێتەوە و لێکۆڵینەوەی لەسەر بکرێت. 
دەکرێت لە ســۆنگەنیگای دەروون ناسانە و 
کۆمەڵناســانە و... توێژێک لە توێژەکانی ئەو 
دەقــە هەڵبدرێتەوە. ئەوەی کە ئەو دایکە وا 
لە دەست جەزرەبە و هەڵسوکەوتی ناشیرینی 
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مێردەکەی ڕۆح و ڕەوانــی وێران بووە و بۆ 
دەستی  مێردەکەی  لەدەســتی  ڕزگار بوونی 
بەسراوەتەوە و دیل و زنجیر کراوە و هۆکاری 
قەبووڵکردنی ئەو کۆیالیەتییە دەگەڕێتەوە بۆ 
کۆرپە شــیرینەکەیان. کۆرپەکەیان »سەما« 
ناهێلێــت ڕزگاری بێت لــەدەس ئەو مێردە 
دێوەزمەیــە و بەردەوام خۆشەویســتیی ئەو 
کۆرپەیە لەمپەرێکی لــە هەمبەر ئەو ژنەدا 
دانــاوە کە نــەڕوات و ژیان لەگــەڵ مێردە 
دێوئاســاکەی کۆتایــی پــێ نەهێنێت، لە 
ئاکامدا و لە دوای ملمالنێ و مشــتومڕێکی 
زۆری دەروونی لەگەڵ خۆی، بۆ ڕزگار بوونی 
لەو مێردە وەیشــوومەیەی، دەســت دەداتە 
کوشــتنی کۆرپەکەی و بــەو زمانە پاراوەی 
کە نووســەر دەیگێرێتــەوە و وێنای دەکات 
کلیلی ڕزگاریی خۆی لەو ژیانە تاریکســتانە 
دەکار دەهێنێت. زمانی نووســەر لە وەسفی 
ئەو ڕووداوە تراژیکە وەک شەپۆلێک خوێنەر 
لەگەڵ خۆیــدا دەبات و لە جــادەی پڕ لە 
ســەخڵەتی ڕەنجی ئەو دایکــە وەها میوانی 
دەکات کە خوێنەرەوە یەک سات نایهەوێت 
لــەو گێڕانەوەیە دوور بکەوێتــەوە تا بزانێت 
لــە ئاکامــدا چــی ڕوو دەدات و چی دێتە 
پێش و هەنگاو بە هەنگاو لەگەڵ ســەختی 
و ڕەنجەکانی ئەو ژنە ئەویش ڕەنج دەبات و 
دڵی دەســووتێت. ئەم چیرۆکە و بە تایبەت 
تراژیدیای مناڵکوژی بۆ ڕزگار بوونی لە دیلی 
و کۆیالیەتیی  دێوی بااڵدەســت، هەڵگری 
چەندین خوێندنەوە و بۆچوونی جۆراوجۆری 
دەروونناسانە و کۆمەڵناسانەیە، بەاڵم ئەوەی 
لێرەدا بۆ من گرینگە و زێدەتر ڕەنگ و دەنگی 
لە مێشــکمدا دەزرینگێتەوە، شــوێندانانی 
ســەرکوت و توتالیتاریزمــی فاشیســتییانە 
و هەمەالیەنەیــە کە دۆخــی دێموکڕاتیک 
بۆ نەتەوە ژێردەســتەکان یاســاغ دەکەن و 
دیارە ئەو دۆخە مێشکپڕووکێنە گورچکبڕە، 
کاردانــەوەی دەبێت لە ســەر سیســتەمی 
پیاوساالری و دووپاتکردنەوەی ئیستیبدادی 

الکان  ئــەوەی  وەک  یــان  »ئاغا بااڵســەر« 
دەیڵێت: »ئەوی تری گەورە« بەسەر بنەماڵەوە 
و بە تایبەت بەســەر ژنانــەوە. لێرەدا جێی 
خۆیەتی بە یارمەتیــی یەکێک لە لقەکانی 
خوێندنــەوەی پاش  کۆلۆنیالیســتی دەق کە 
زێدەتر لــە کارەکانی گایاتری ئێســپیواکدا 
ڕەنگــی داوەتەوە، تیشــکێک بخەمە ســەر 
لێکۆڵینەوەکانی  ئەم چیرۆکە. ئێسپیواک لە 
خۆیدا بە تایبەت لە ئایا بندەســت دەتوانێت 
 )Ashcroft,grifith,1995: 20( قســە بکات؟
ئــەو بیرۆکەیــە دەورووژێنێت کــە ژنان لە 
واڵتانی کۆلۆنیکراودا زۆڵم و ســتەمی چەند 
 قات دەبینن. لە الیەک هێزگەلی ئیستێعمار 
و داگیرکەر دەیچەوســێننەوە و لە الیەکی 
باوکســاالر وەک  دیکەوە هێزی کۆمەڵگای 
وەیشوومە بەســەریەوە ڕێگەی ڕزگاریی لێ 
دەبڕێــت. کەوایە ڕزگاری بــۆ ژنان دووقات 
دەبێتــەوە. هــەم وەکــوو دیکــەی مرۆڤی 
کۆلۆنیکــراو کە پیاوانیشــی لەگــەڵ بێت، 
دەبێــت هەوڵ بدات نەجــات پەیدا بکات و 
هەروەهــا دەبێت هەوڵیشــی بخاتە گەڕ بۆ 
ڕزگاری لە دەســتی سیستەمی باوکساالری 
یان نێرســاالری. ئێســپیواک سێ تۆخم بۆ 
خوێندنەوەی دەقی پاش کۆلۆنیالیســتی لە 
ســۆنگە نیگای ژنانەوە دەخاتە بەردەســت: 
دەنگــی ژنان، کارگێــڕی و زەینــی ژنان. 
 )111  :1389( نجومیــان،  و  )ذوالفقــاری 
ئێســپیواک لە وتــاری »نواندنەوەی ئەدەبی 
بندەســتەکان« لــە دەقی ئەدەبــی وەکوو 
جێگرەوەیەک بۆ دەربڕینــی مێژووی ژنانی 

بندست یاد دەکات. )مورتون، 1392: 90(.
چەنــدە ئەو ســێ ماکە لــە دەقەکاندا 
دەنــگ بداتەوە، بــەو ئەندازەیــە نزیکە لە 
دەقێــک کە هاواری بندەســتیی ژنان بێت. 
لــەم چیرۆکەدا گێــڕەرەوە ژنێکە کە وەڕەز 
بــووە و دەنگی هــەزاران ژنی بندەســتی 
دیکە لەو سیســتەمە ئەرباب - کۆیلەییەدا 
نوێنەری دەکات. دەنگێکی ژنانە تەواوی ئەو 



ڕەنجانە دەبات بۆ بــارەگای پیری خەزایی. 
ژنی  مێژووییی  بەســەرهاتێکی  گێــڕەرەوە 
ڕۆژهەاڵتــی دەنوێنێتــەوە کــە هیچ کات 
نەیتواتی لە ئاســت ئەو هەمووە کۆیالیەتییە 
کە بەســەریدا هاتــووە، دەنگێک هەلببڕێت 
یان پەرچەکردارێکــی هەبێت. بەاڵم لێرەدا 
هیــچ ئەوەی کە دەنگەکــە ژنانەیە و پەردە 
لەسەر ئەو شتە هەڵدەداتەوە کە ئێسپیواک 
پێی دەڵێت »ســتەمی دووقاتە«، کارگێڕی و 
عاملییەتێکی تەواویش دەبەخشرێت بە ژنان. 
کارگێڕییەک کە لــە تراژێدیای مناڵکوژیدا 
بە لووتکەی  خۆی دەگات. پەرچەکردارێکی 
شۆڕشگێڕانە و بوێرانە بۆ البردنی لەمپەرەکانی 
ڕزگاری بــە البردن و کوشــتنی »ســەما«. 
مێشــک و زەینێکی ژنانەیش لەو چیرۆکەدا 
ئامادەییی تەواوی هەیە وا کە لە هاوارەکان 
و دەردی دڵەکانــی خــۆی دەنوێنێتــەوە. 
چەندە ئــەو پیاوە جەزرەبــەی دەدات، ئەو 
جەزرەبەیە لە شــێوەی ئیهانە و سووکایەتی 
پێکردن بــە ڕۆح و ڕەوانی ئــەو ژنە ڕەنگ 
دەداتــەوە و زامــداری دەکات. ئەو زامە کە 
بەردەوام بە هەڵســو کەوت و ئاکاری قیزەون 
و بە کۆیلەکردنی ئەو ژنە مێهرەبانە درێژەی 
دەبێــت، بەس بە هۆی بەنــدی جەرگیەوە، 
کە کچەکەیان »ســەما« بێت، دەیکێشێت و 
دەنــگ هەڵنابڕێت. تــەواوی ئەو زەجرە لەو 
زمانە پاراوەی نووســەردا کــە قارەمانی ئەو 
بندەســتییەی لە ژنان هەڵبژاردووە، ئاوا لەم 
دێڕەدا ڕەنگ دەداتەوە. کاتێک دەردی دڵی 
خــۆی دەباتە الی پیــری خەزایی و لەوێدا 
هەمــووی ئــەو چیرۆکــە، گێڕانەوەیه کە 
گێــڕەرەوە بۆ بارەگای پیری خەزایی دەکات 
»تۆیش حەق بدە بە هەمــوو ئەو نزیکانەی 
وا بەرەبەرە لێم دەکشــانەوە و سەرکۆنەیان 
دەکردم کە بۆ ئەو سووکایەتی و پێداهاتنە بە 
هەڕەشە و گۆڕەشەی باوکی سەمام بە کۆڵ 
و باوەش هەڵدەگرت و پشتی کۆم دەکردم، 
ڕامدەکێشان، شوکرانەبژێریم تەواو نەدەکرد، 

سازام سازام و ئاخری کەالوی کرد. دیواری 
ئەو لەمپەرە قەڵەشا، الفاوەکەی بردمی، دەمبا 
و ناگیرسێمەوە!« )هاواڵدوانە: 112( ئەدی هیچ 
دڵبەندی و گیرۆدەیی و هۆگرییەک ناتوانێت 
ببێت بە لەمپــەر لەبەرامبەریــدا کە وەک 
»زۆکرمەنــی ئازادبوو لە بەند و زنجیر«، بەند 
و زنجیرەکانی نەپســێنێت و لە ژێردەستیی 
دەســەاڵتگەرێک کــە کەســایەتیی ئەوی 
پێشــێل کردووە دەرباز نەبێــت »چۆن لەو 
جەهەندەمە ســامناکە ڕزگار دەبووم؟ چۆن 
دەبووایە هەڵێم و پشتەســەری خۆم تمیشا 
نەکــەم؟ بەرەو کام حەشــارگە دەرباز بم و 
»ڕزگار-بوون  )هەمــان:115(  نەگەڕێمەوە؟...« 
لەو داوەم لــێ ببووە گوڵۆڵە بەنێکی کوت و 
پچڕبووی هەزارسەرەوە...« )116( جەهەندەم 
میتافۆرێکە بۆ هەلومەرجی ستەمی دووقات 
بوو لەسەر ژنانی واڵتی کۆلۆنیکراو. ڕزگاریی 
ئــەو ژنە دەکرێت بــە ڕزگاریــی نەتەوەی 
کورد بــە تایبەت ڕۆژهەاڵتی بشــوبهێنین 
کە وەک گڵۆڵــە بەنێکی ئاڵــۆزی لێهاتووە 
کــە نازانێت چۆن دەبێــت ڕزگاری بێت. لە 
الیەک سەرکوت و توتالیتاریزمی سەپێندراو 
بەســەریدا و لەالیەکیش هێندێک دڵبەندی 
کە خۆی هەیەتــی یان ئەوەی داگیرکەر بۆ 
فریو و دڵخۆشــکەریی درۆیینە و ساختەیی 
هێندێــک  و  بەردەســتی  خســتوویەتییە 
بەرژەوەنــدی بــۆ لکاندنی ئەو بــە خۆیەوە 
بۆی دەســتەبەر دەکات. ئــەو دڵبەندییەی 
کــە بۆ قارەمانی ئەو چیرۆکــە لە ئارادا بوو، 
کچە جوانەکەی بوو کە نەیدەتوانی دڵی لێ 
هەڵکەنێــت. وەک دیارە کچە دڵبەندەکەی، 
ســەما، ببووە لەمپەرێــک لەهەمبەر ڕزگار 
بوونی لــەو دۆزەخــەی مێردەکــەی بۆی 
دروســت کردبوو، بۆیە بۆ ڕزگاری و ئازادیی 
خۆی، دیارە دەبێت دڵبەندییەکان و زۆرێک 
لــە ئیســماعیلەکانی ســەر ببڕیایە »تۆش 
دەزانیت قەت قەت ئەو شەوە سارد و سڕەت 
لە بیر ناچێــت وا هەر هەردووکمان لە ماڵ 
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بووین و سەمای نەرم و نیانم کردە چەشتەی 
ڕزگار بوونــی خــۆم و بێ بەزەییانە زەڕنێخم 
تێکــەاڵوی شــێوە مەیلــە و گەرمەکــەی 
کــرد...« )هەمــان: 118( ئــاوا لــە ئاکامدا بۆ 
ڕزگاری لــە بەندی مێردەزمــەی نالەبار و 
داپڵۆخێنــەری ڕۆح و ڕەوان و جەســتەی، 
کۆرپەکــەی کوشــت و دوای البردنی ئەو 
لەمپەرە، بەســتێن بۆ ڕزگاری لە دەست ئەو 
وەیشــوومەیە بۆی مسۆگەر بوو. دەیشکرێت 
ئەو زۆڵمەی بە ناوی باوکســاالری لە ســەر 
ئــەو ژنە بار دەبێت لە چوارچێوەی ئەو زوڵم 
و زۆر و ســەرکوتەدا ببینرێــت کە لە بازنە 
گەورەکەدا، نەتەوەی بااڵدەست بە زۆرەملی 
و داگیرکاری بە ســەر نەتەوەی بن دەستیدا 
دەیســەپێنێت. شــێوە زمانی پڕ لە ڕەنج و 
مەینەت لە گێڕانەوەکەدا وەک شــەپۆلێکی 
ئازاردەر، خوێنەر لەگەڵ خۆی دەبات تا بەو 
ئاکامــە تڕاژیکە بتوانێت هــەم پەنجە بخاتە 
سەر خەســارێکی کۆمەاڵیەتی و بنەماڵەیی 
و هــەم بە وێنا کردنی ئــەو کردەوەیەی کە 
ژنەکە بۆ ئازاد کردنی خۆی ئەنجامی دەدات، 
ئەو هێمایــە بگەیێنێت کە ژێردەســت لە 
نەبوونی دۆخــی ئازادیی دێموکڕاتیکدا )یان 
ئەو شتەی داگیرکراو بە سەروەریی سیاسی 
بــۆی دەســتەبەر دەبێــت( وێدەچێــت لە 
ڕوالەتدا تۆی وەکوو باندەستی خۆی قەبووڵ 
کردبێت بەاڵم ئەگەری ئەوە هەیە هەر کات 
لەو بەنــد و زنجیرەی تۆ، خۆی ڕزگار بکات 
و بە لەناوبردنی دڵبەندییەکانی کە دەکرێت 
ماڵ و منداڵ و بەرژەوەندی و شتی دیکەی 
وا بن، خۆی لە ژێردەســتیی داگیرکەر ئازاد 
بکات و بە خولقاندنی تراژێدیای مناڵکوژی، 
خۆی لە تراژێدیای ژێردەستیی داپڵۆسێنەر 

نەجات بدات. 
هەروەها دەتوانین ئەو تێمە ڕەنجاوییە لە 
هەڵبژاردنی سەرناوی چیرۆکەکان بە ڕوونی 
ببینین. ئەو شتەی کە دەتوانین ناوی بنێین 
»شێوازناســیی ســەرناو«]14[ پێمــان دەڵێت 

کە پێکهاتەی گشــتیی ئەو وشانەی بۆ ئەو 
یادەوەریی  کۆمەڵە چیرۆکە هەڵبژێــردراون 
ڕەنج، خەم، پــەژارە ی داگیرکراوێک دەکات 
کــە ژیانــی ڕۆژانەی لەو بەســتێنەدا خول 
دەخواتــەوە و ســوڕڕی پوچەڵــی ڕەنج و 
جەزرەبــەی داگیرکراوی وەک خۆرە ڕۆح و 
ڕەوانی دەخــوات.  بۆ وێنە ئەو وشــانە کە 
گوزارە لەو ڕەنجە ئامــاژە پێکراوە دەکەن و 
لەسەر ناوی چیرۆکەکان دەبیندرێن بریتین 
لــە: جەهەندەم، عازیەتباری، بێ ناونیشــان، 
خاپوور، گرێ پووچکە و هتد و ئەو وشانەی 
دیکە کە لە چیرۆکەکاندا بەکار-هێنراون ئەو 
گریمانەیەی ئێمە دەسەلمێنێت، واتە ڕەنجی 
کــوردی ڕۆژهەاڵتی لە تــەواوی بوارەکانی 
ژیانیدا نیشــان دەدەن. ڕەنجــی بێ-بڕانەوە 
لەهــەر هەمووی چیرۆکەکاندا بە شــااڵوی 
زمانێکی ڕەسەن و پاراو لە مێشک و ڕەوانی 
خوێنــەردا دزە دەکات. کەوایــە چیرۆک و 
ڕۆمانــی ڕۆژهەاڵتییش وەکــوو ناوچەکانی 
دیکەی کوردستان لە پەیوەندیی دیالێکتیکی 
لەگــەڵ واقیعــی سیاســی و کۆمەاڵیەتیی 
خۆیدا، )بەو شــێوەیەی کە کەسانێک وەک 
فریدریک جەیمســۆن و لووسیەن گۆڵدمەن 
لە تیۆرییەکانی کۆمەڵناســیی ڕۆماندا باسی 
دەکەن( زێدەتر باس لە پرســی ناسنامەی 
حاشــالێکراوی کــوردی، ئــازار و ڕەنجــی 
داگیرکــراوی، عەزاب و ئەشــکەنجەی بێ 
دەسەاڵتی و هتد دەکات و دیارە ئەم واقیعە 
هەر وا کە لە کۆمەڵە چیرۆکی »هاواڵدوانە«دا، 
دەبیندرێت، هەندێ لە چیرۆکەکان هەڵگری 
شــێوازی ڕێئالیســتی لــە گێڕاونــەوەدان . 
لــە پەنای ئەمەشــدا لە کۆمەڵــە چیرۆکی 
»هاواڵدوانە«، بەڕەوڕووی حەول و تێکۆشانی 
نووســەر بۆ تاقی کردنەوەی زۆرێک لە پانتا 
تازەکانی ڕیوایەتی ئەمڕۆیی دەبینەوە. دیارە 
نووســەر تێکۆشــاوە هەتا تەجروبەی ژیانی 
کەسایەتییەکی ڕۆژهەاڵتی بە ئامرازی شێواز 
و دەنگە جۆراوجۆرە نوێکان لە نووسینەکەیدا 



بنوێنێتەوە. خوێنەر لــە کاتی خوێندنەوەی 
هێندێک لە چیرۆکــەکان، لە هەمان کاتدا 
کە هەســت بەوە دەکات کە دەبێتە بەشێک 
لەو ســەربوردە و دونیــا زیندووەی وا لە ناو 
چیرۆکەکاندا لــە هاتوچۆ و ڕابووردندایە، لە 
الیەکی دیکەشــەوە تێدەگات کە شــێوازی 
گێڕانەوە و پانتای شوێن-کات لەگەڵ دونیا 
واقیعییەکەی دەوروبــەری خۆی جیاوازیی 
هەیــە. لە زۆر شــوێندا گۆڕینی شــوێن و 
کاتــی ڕووداوەکان تایبەتمەندییەکی بزۆک 
و ســەییالی بــە چیرۆکەکان بەخشــیوە و 
خوێنەر لە پەســتا لەگەڵ  زەمان و شوێندا 
دەســتەویەخەیە. ئەم خەســڵەتی بزۆکییە 
کارێــک دەکات هەتــا خوێنــەر بکەوێتــە 
بەشداریکردن لەگەڵ ساغ کردنەوە و پێکەوە 
نووســاندنی لــەت و پەتی پرشــوباڵو و لە 
هەمان کاتیشــدا پەیوەندیداری ڕووداوەکان. 
بۆ وێنە لە زۆرێک لــە چیرۆکەکاندا ڕەوتی 
تێپەڕینی کات وەکوو شــێوازە کالسیکەکان 
لە ســەر هێڵێکی ڕاستەوخۆ نییە و نووسەر 
بە شــکاندنی هێڵی ڕاســتەوخۆی زەمان لە 
گێڕانەوەدا، پانتایەکی نوێــی بۆ گێڕانەوەی 

ڕووداوەکان ڕەچاو کردوە. 
ئەو حەولەی کە نووســەر بۆ نووسین بە 
گۆشەنیگا جۆراوجۆرەکانەوە داویەتی، ستایلی 
گێڕانەوەی لە بازنەی یەکدەســتی شــێوازە 
قەدیمییەکان ڕزگار کردوە. یانی وا نییە کە 
چیرۆکەکان تەنیا بە گۆشــەنیگای ســێهەم 
کەسی تاک و لە زمانی گێڕەرەوەیەکی زانای 
گشتییەوە پەیوەندی لەگەڵ بەردەنگەکانیدا 
بگرێــت، بەڵکوو بۆ دروســت کردنی دەنگە 
جیاوازەکان، ئامرازی دەنگ هەڵبڕین بۆ هاوار 
و خۆ ســەلماندن دراوەتە دەستی تاکێکەوە 
کە دەنگی خۆی بەو جــۆرەی کە خۆیەتی 
و خــۆی دەیهەوێت بەرز بکاتــەوە. بۆ وێنە 
لە چیرۆکی »گرێ پووچکە«دا تاکبێژییەکی 
دەروونی دەبێتە دەرفەتێک هەتا کەسایەتیی 
سەرەکیی چیرۆک، ئامرازی دەنگ هەڵبڕین 

بە دەســتەوە بگرێت و هاوارەکانی خۆی لە 
گەروویەکی ڕەهاوە دەرباز بکات. یان هەروەها 
لە چیرۆکی »خوێندن بە کاتی جەهەندەم«دا 
بە گۆشــەنیگای دووهەم کەسی تاک، ژیانی 
پڕ لــە دەردوڕەنجی قوتابییــەک لە زمانی 
مامۆســتاکەی قوتابخانەیەوە کە ڕاستەوخۆ 
لەگەڵ ئەو قوتابییــە پەیوەندیی ئۆرگانیک 
و دەروونیی هەبــووە و بە زمانی تایبەت بە 
لێرەشەوە  هەر  دەگێڕدرێتەوە.  مامۆســتاکە 
نوێکردنەوەی  دیکــەی  تایبەتمەندییەکــی 
گێڕانەوە بــاوەکان دێتە گــۆڕێ و ئەویش 
هەڵبڕینی دەنگە جیاوازەکان بۆ ساز کردنی 
پانتایەکــی فرەچەشــنی و دێموکڕاتیکە. بە 
پێچەوانەی گێڕانەوە باوەکان کە بگێڕەوە لە 
زمانی نووسەرەکەیەوە و لە ژێر سەرەڕۆییی 
ئەودا بــە تاکە دەنگێکەوە لــە باتی هەموو 
کەســایەتییەکانی چیرۆک قســەی دەکرد، 
لە کۆمەڵــە چیرۆکــی »هاواڵدوانە«دا دەکار 
کردنی گۆشــەنیگا جۆراوجــۆرەکان، هەلی 
بۆ هاتنەئارای پانتایەکــی فرەدەنگی )پولی 
فۆنیک( ڕەخساندووە. پانتایەک کە دەرفەتێکە 
بــۆ دەنــگ هەڵبڕینی کەســایەتییەکان بە 
شوناســی تایبەتی خۆیانــەوە. پانتایەک بۆ 
تەجروبــە کردنــی ڕزگاری و سەربەســتی 
 لــە ماڵــی تایبەت بــە تاکێکی جیــاواز و 

سەربەستدا. 
تاقی کردنەوە و کار کردن بۆ تازەگەری 
لەو بوارانەدا کە لە ســەرەوە باسیان لێ کرا، 
لە کۆمەڵــە چیرۆکی »هاواڵدوانە«دا نەبووەتە 
هۆی ئەوەی کە نووســەر بە بۆنەی تەجروبە 
کردنی پانتا و ســتایلە نوێیــەکان بکەوێتە 
دەروونی  لەگــەڵ  هەڵســوکەوت  بازنــەی 
بەندکراوی کەســایەتیی خۆیــدا. ئەگەر وا 
بووبایە دەبوو بابەتــی چیرۆکەکان لە فاکت 
و واقیعەکانی کۆمەڵــگا داببڕیایەت و خۆی 
بــە خەریک بوون لەگەڵ دەنگ و دەردێکی 
ســەرخۆش  و  ســەرقاڵ  تاکەکەســییەوە 
بکردایە. بــە پێچەوانەوە، ئــەو فاکتانەی وا 
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لەناو چیرۆکەکاندا هــەن، لە واقیعی ژیانی 
ســەرچاوەیان  دەوروبەرمانەوە  کۆمەڵــگای 
گرتوە بەاڵم لە هێڵەگی خەیاڵی نووسەرەوە 
ڕابوردوون هەتا لیباســی هونــەر بکرێت بە 
بەریانــدا و بە زمــان و جلوبەرگی ئەدەبەوە 

ئاراستەی بەردەنگەکانیان بکرێن.  
شــێوازێک کە دەتوانین بە دەستەواژەی 
فاکتەخەیــاڵ]15[ )واتە تێکــەاڵوی فاکت و 
خەیال(، فاکــت و واقیعــی کۆمەاڵ یەتی و 
سیاســی و ئابووریی کوردستان لە خەیاڵی 
نووســەرانیدا دەبێتە هەوێنی ئەو گێڕانەوانە 
کە تیشک دەخەنە ســەر کۆلۆنیالیسمێکی 
نێودەوڵەتــی]16[ لــە هــەر چوارپارچــەی 
کوردســتاندا]17[. ئەوەیە کە لە ڕۆژهەاڵتیش 
ناکرێــت ڕەخنــە لە نووســەران بگیردرێت 
کە بۆچی نەتانگواســتووەتەوە بۆ شێوازێکی 
دیکــە لە گێڕانــەوە. ئاخر لــە واڵتێکدا کە 
کۆمەاڵیەتییەکــەی  و  سیاســی  واقیعــی 
گەمــارۆ دراوە بە تووتالیتاریزمێکی تۆقێنەر، 
واقیعی ئابوورییەکەی جودا لەو کەســانەی 
بوونەتە کۆیلەی ئەو سیســتمە و هاوکاری 
ئەو داگیرکەرییە، زۆرینەی خەڵکی بۆ وێنە 
کۆڵبەرانی، ڕووبــەڕووی ئاپاڕتایدی ئابووری 
بوونەتــەوە و ژیان و کاریان لەســەر لێواری 
ئیســتیعماردایە، زمانیان لــێ زەوت کراوە، 
سەرچاوە مرۆڤی و سروشتییەکانی بە غارەت 
چووە، چۆن دەکرێت چاوەڕوانی ئەوە بکەین 
ڕۆمان نووسان و چێرۆک نووسانیان هەنگاو 
هەڵگرن بەرەو شــێوازێکی دیکە لە گێڕانەوە 
و چــۆن دەکرێت چاوەڕوانی ئەوە بکرێت لە 
ڕۆمان و چیرۆکەکاندا پرسی قووڵی فەلسەفی 
و بوونناســانە بورووژێندرێت، چۆن دەکرێت 
ئێمە چاوەڕوانی نووسینی گڵۆکاڵ]18[ بین، لە 
واڵتێکدا هەست و نەستی مرۆڤەکانی لە ژێر 
چەکمەی داگیرکەر دا داپڵۆساوە و تێکدراوە، 
لە واڵتێکدا سەرجەم بوونی تۆیان بە دەسڕێژی 
زەبری سەربازی و هەروەها بە ئاوازی نەرمی 
نەتەوە  ئایدیۆلۆژیکەکانی  دەزگا  فەرهەنگیی 

باندەســتەکان، لەبەین بــردووە. دیارە هەر 
چەشنە نووســینێک لەم جۆر واڵتەدا زیاتر 
هاوارە بــۆ ڕزگاری، هاوارە بۆ مانەوە، هاوارە 

بۆ ژیان...

ئەنجام
هەوڵی ئەم نووســینە بە گشــتی ئەوە بوو 
لــە بەســتێنی تیۆریــی »کۆلۆنیالیســمی 
ناوەکی«دا و بە پشــت بەستن بە هێندێک 
لەو ئامرازە شیکارییانەی لە ڕەخنەی ئەدەبی 
دەکرێت،  لێ  باســی  پاش کۆلۆنیالیســتیدا 
خوێندنەوەی خۆی لەسەر کۆمەڵە چیرۆکی 
هاواڵدوانە ئاراستە بکات و تیشک بخاتە سەر 
ئەو الیەنانەی پرســی کــورد و ڕەنجەکانی 
نواندراوەتەوە.  ناوەکــی  کۆلۆنیایەکی  وەکوو 
دیــارە زێدەتــر مەســەلەی زمانــی واڵتی 
داگیرکراو و ڕزگاری لە ژێر هەیمەنەی ئەوی 
دیکەی سەردەستا کە وەکوو »ماڵی بوون«ی 
کوردان ڕۆڵ دەگێڕێت شــەن و کەو کراوە، 
هەروەهــا چەمکگەلێکی دیکەی وەک )من/
ئەوی دیکە( و )ناوەند/پەڕاوێز( و ژێردەستی 
و ڕەنجەکانی لە ســەر دەقی ئەو چیرۆکانە 
تاوتوێ و پراکتیزە کرا. وێدەچێت هەم دەقی 
پاش کۆلۆنیالیستی کەمتر لە ئەدەبی کوردیدا 
خولقێندرابێت و هەم ڕەخنەی ئەدەبی پاش 
کۆلۆنیالیستی بە شوێنی ئەودا کەمتر بووەتە 
مژاری باســی ڕەخنەی ئەدەبی. خاوەنی ئەم 
قەڵەمــە وا تێــدەگات دۆخ و هەلومەرجی 
کوردســتان هەڵگــری خولقاندنــی دەقی 

ئەدەبیی پاش کۆلۆنیالیستیی زیاترە.
 هەرچەنــد هێشــتا ڕزگاری نەهاتووە، 
بەاڵم دیارە ئــەدەب دەتوانێت پەنجەرەکانی 
ئەو ڕزگارییــە بکاتەوە. بە بــڕوای من ئەم 
کۆمەڵەچیرۆکــە، دەقێکــە دەکرێت بخرێتە 
خانــەی ئەدەبی واڵتــی کۆلۆنیاکراو یان بە 
تەعبیری ئێمــە کۆلۆنیــی  نێوخۆیی کراو. 
بــۆی هەیە کە خاوەنی ئــەم چیرۆکانەیش 
لە داهاتوودا، گەشــە بەم بــن ژانرە بدات و 



هەر وەک »تیب ساڵح« بە تایبەت لە ڕۆمانی 
وەرزی کۆچ بەرەو باکوور و محەمەد دیب و 
عەبدولڕەحمان منیف لە جیهانی عەڕەبیدا و 
هەروەها ئەدەبی پاش کۆلۆنیالیستیی ئافریکا 
و ناوچە کۆلۆنیاکانی دیکــە، ببێتە خاوەنی 
شــێوازێکی تایبەتی پاش کۆلۆنیالیســتی لە 

ئەدەبی کوردیدا.    
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h t t p s : / / w w w . g o o d r e a d s . c o m / b o o k /
show/50279982-daughters-of-smoke-and-fire.

ژێدەرەکان

1 . ئــەم ڕۆمانــە  Daughters of Smoke and Fire کە بە 
زمانی ئینگلیســی و لە کانادا باڵو بووەتــەوە بە قەڵەمی ئاڤا   هۆما 
کچە کوردێکی ڕۆژ  هەاڵتی خەڵکی شــاری سنە نووسراوە.»کچانی 

دووکەڵ و ئاگر، وێنەیەکی ســەرنجڕاکێش لە مەترسیگەلێکە کە 
چــل ملیۆن کوردی بێ دەوڵەت لەگەڵــی ڕووبەڕوون. چیرۆکێکی 
بە  هێــز کە بە چەشــنێکی درەوشــاوە واتای شــوناس و پێوەندە 
htt-) .ئاڵۆزەکانــی بنەماڵه  ]کوردی ڕۆژ  هەاڵتــی[ ڕوون دەکاتەوە«
ps://www.goodreads.com/book/show/50279982-
daughters-of-smoke-and-fire) ئەم ڕۆمانە بە باشــترین 
شێوە دەتوانێت   هەڵگری خوێندنەوەی تیۆریی پاش کۆلۆنیالیستی، 
بەتایبەت خوێندنەوەکانی گایاتری سپیواک لەسەر ژنی بن  دەستی 

کۆلۆنی  کراو بێت.
2.» ئەم ڕۆمانــە گێڕانەوەی تێداچوون و فەوت و فەنا  بوونی ئاواتی 
گەلێکــە کە دەســەاڵت   هەموو شــتێکی لێ لە خشــتە بردووە. 
گێرانەوەی نا  هومێدییەکی مەزنە. گێڕانەوەی تێداچوون و ترسێکی 
گەورە لەو تاریکســتانەی دەســەاڵت بۆ تاکەکانــی خولقاندووە. 
گێڕانەوەی تاریکســتانی مەرگە و ترس«.)مەحموودپوور، 1398  ه: 

)140
3  .Double Consciousness
Internal Co-) ناوەکــی  کۆلۆنیالیســمی  دەســتەواژەی   .4
lonialism( کــە لە ســاڵەکانی 1960 بــەم الوە لە توێژینەوە 
کۆمەاڵیەتی و سیاســی و گەشەســەندەکاندا باڵو بووەتەوە، باس 
لــەوە دەکات کە دوای تەواو بوونی کۆلۆنیالیســمی کالســیک 
کــە نەتەوەیەک لە دەرەوەی ســنوورەکانی نەتەوەیەکی دیکە بە 
بیانووی ئاوەدانی، دەســتدرێژی دەکردە سەر نەتەوەیەکی دیکە 
و تەواوی ســەرچاوە مرۆڤی و سروشــتیەکانی لێ زەوت دەکرد، 
ئەوا لە دوای تەواو بوونی کۆلۆنیالیسمی دەرەکی، کۆلۆنیالیسمی 
ناوەکی  ســەر   هەڵدەدات. ئەم چەمکە ڕیشــەی لــە بزووتنەوە 
ســەربەخۆییخوازە گەورەکاندا   هەیە کە لە دوای کۆلۆنیالیســمی 
کالســیک ســەریان   هەڵدا. واتە لە دوای ئەوەی چەوساندنەوە و 
دەســەاڵتگەریی   هێــزە دەرەکیەکان تەواو بوو، چەوســاندنەوە و 
دەســەاڵتگەرییە خۆجێییەکانــی ناو ئەو نەتەوانە بەســەر یەکدا 
دەستی پێ کرد. (Cazanova: 27) واتە کۆلۆنیالیسمی ناوەکی 
 )International( بابەتی کۆلۆنیالیسم لە بابەتێکی نێونەتەوەیی
دەگوازێتەوە بۆ بابەتێکی لەناونەتەوەیی )Intranational(. پاش 
شــکڵ گرتنی بە تایبەت ئەو دەوڵەت نەتەوانەی فرەنەتەوەیین و 
ئێتنیکــی زۆر لەناو ســنوورەکانیاندا هەبوون   یان   هەنە و دەژین، 
لە پرۆســەیەکدا نەتەوەیــەک یان ئێتنیکێک بەســەر نەتەوە و 
ئێتنیکەکانــی دیکــەدا زاڵ دەکرێت و  زمانی ئــەو نەتەوەیە لە 
پرۆســەیەکی سیاسیدا بەســەر نەتەوەکانی دیکەدا زاڵ دەکرێت 
و ئەوانی دیکە   هەر لە چوارچێوەی ئەو ســنوورەی ئەو دەوڵەتەدا 
پەڕاوێــز دەخرێن و زمان و بوونیان لێ زەوت دەکرێت. کۆنتڕۆڵ 
دەکرێن و لە دوای ئەوە سەرچاوەکانیان لە بەرژەوەندیی نەتەوەی 
بااڵدەســتدا زەوت دەکرێت و خۆیان بێبــەش لە تەواوی چاوگە 
ئینســانی و سروشــتییەکانیان دەکرێن. ئەگەر لە کۆلۆنیالیسمی 
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کالســیکدا دەسدرێژی و غارەت لە دەرەوەی سنوورەکان بۆ سەر 
نەتەوەیەکــی دیکە دەکرێت، بۆ وێنە ئەوەی بریتانیا لەگەڵ   هیند 
کردی، ئەوا لە کۆلۆنیالیســمی ناوەکیدا یەک نەتەوە لە ناوەوەی 
ســنوورە دەســکردەکانی دەوڵەت نەتەوەی  خۆیدا، دەســدرێژی 
دەکاتە ســەر نەتەوە و ئێتنیکە ژێردەســتەکانی خۆی. زمانی لێ 
دەســڕێتەوە، بوون و کەرامەتی پێشــێل دەکات و بە شــێوازی 
جۆراوجۆری کۆنتڕۆڵ لە   هەڕەشەی میلیتارییەوە بیگرە تا شێوەی 
نەرمی ئاسیمیلەکردن و تواندنەوە، تێدەکۆشێت یەکدەستییەکی 
ڕۆحپرووکێن بەســەر ئەوانی دیکەدا زاڵ بکات. لەم نووســینەدا 
کۆلۆنیالیزمــی ناوەکیــی فەر  هەنگی زێدەتر مەبەســتی ئێمەیە 
کە نەتەوە سەردەســتەکانی کورد ســەپاندوویانە بەسەر کوردی 
بێدەســەاڵت و گیرکەوتــوو لــە ناو ســنووری ئەوانــی دیکەی 
داگیرکــەردا. بۆ زانیاریی زیاتر لەســەر چەمکی کۆلۆنیالیســمی 

ناوەکی خوێنەر دەتوانێت سەرنج بداتە سەر ئەم سەرچاوانە:
Cazanova, Pablo Gonzales, Internal Colonialism 
and National Development.
.Hechter, michial, Internal Colonialism : THE 
CELTIC FRINGE IN BRITISH NATIONAL 
DEVELOPMENT, 1536-1966.
.Wals, David.s, INTERNAL COLONY OR IN-
TERNAL PERIPHERY?  A CRITIQUE OF 
CURRENT MODELS AND AN ALTERNA-
TIVE FORMULATION.
.Pinderhughes, Charles, Toward a New Theory of 
Internal Colonialism.
  هەر وە  ها ســەبارەت بە ئەپاڵی کردنی ئەم تیۆریە بەسەر کۆدەقی 
ڕۆژ  هەاڵتی کوردســتاندا، خوێنەر دەتوانێت ســەرنج بداتە ســەر 
زنجیرە وتارەکانی دوکتۆر کەماڵی ســلێمانی و دوکتۆر ئەحمەدی 
محەمەدپوور.   هەڵبەت عەرەبەکان و تورکەکانیش بۆ خوێندنەوەی 
دۆخی سیاســیی خۆیان لەم چەمکە کەڵکیــان وەرگرتووە و زۆر 
شتێکی تازە نیە، بەاڵم ئەپاڵی کردنی تیۆریی پاش کۆلۆنیالیستی 
بەگشــتی و بەتایبەتی تیۆری کۆلۆنیالیسمی ناوەکی لەسەر دەقی 
ئەدەبیدا، شــتێکی نوێیە و لــە بازنەی ڕەخنەی ئەدەبیدا ئەم کارە 
زۆر بــە کەمی کراوە. نووســینەکانی خاتوو شــە  هال دەبباغی  بە 
تایبەت »خوێندنەوەی دژە کۆلۆنیالیستیی شیعری کوردی: نموونە 
شــاعیرانی ڕۆژ  هەاڵت« لە یەکەم   هەنگاوەکانی زانستی ئەو بوارەیە 
و ئەم نووســینەیش دەتوانێت دەالقەیەک بێت لەســەر ئەو جۆرە 

ڕوانینە لەسەر چیرۆک و ڕۆمانی کوردی.  
5  .Postcolonial Reading.
6  . مەالی گەورە یەکێک لە بیرمەندانی نەتەوەخواز و ئاوەزمەندی 
چاکسازیی سەردەمی خۆیەتیی، کوری مەال عەبدوڵاڵی جەلی  زادە 

  هاوڕێ و   هاوپۆلی حاجی قادر و باوکی مەسعوود محەممەدە.

 7 . دەســتەواژەیەکە فەقێکانــی حوجــرە لــە کاتــی موتااڵ و 
لەبەرکردنــی وانەکانی خوێنــدن لەبەر خۆیانــەوە دەیانگووت و 

دووپاتیان دەکردەوە.
8  . ثالثیة الجزایز کە بریتیە لە سێ ڕۆمانی الدار الکبیرة، الحریق 
و الــن ول بە قەڵەمی محەمەد دیب کە بە باشــی کەشــو  هەوای 

کۆلۆنیالیستیی ئەلجەزایز دەنوێنێتەوە.
 9 . بەو شــێوەیەی کە بێن   یە  هوودا بۆ نەجاتی زمانی عیبری بۆ 

یە  هوودییەکانی ئەنجام دا.) ئەحمەدزادە،2020: 228-226(
10  . ئــەم ڕســتەیە ئاماژەیە بەو ڕســتەیەی ئێرنســت گێلنێر 
تیوریســیەنی بواری ناســیوناڵیزم کە دەلێت: یەک نەتەوە و یەک 

…ONE NATION ONE STATE ...دەوڵەت
11  . BINARY OPPOSITION
12. میلیتاریــزە کردنی ڕۆژ  هەاڵتی کوردســتان جیــا لەوەی لە 
جی  هانــی واقیعدا بوونی   هەیە وەک پایەگا ســەربازییەکان و ماڵە 
ســازمانییەکان کە باشــترین خاڵەکانی جوگرافییای شــارەکانی 
کوردســتانیان داگیر کردووە و جیا لەوەی 16 ملوێن مین لەسەر 
زەوینی کوردســتان بــاڵو کراوەتەوە و شــتی جۆراوجۆری دیکە، 
ئــەوەی لە دامودەزگای میلیتاری لەم چیرۆکــەدا نواندراوەتەوە و 
قوواڵییی دزەکردنی کۆلۆنیالیســم لە کوردســتاندا نیشان دەدات: 
دەزگای ئیتالعات و ســیخوڕی، حیراســەتی دەزگای پەروەردە بۆ 
کۆنترۆڵی مامۆســتایان، ئامادەییی دامودەزگای بەرفراونی بەسیج 

لە قوتابخانەکان و...
13  . کۆیــادی   هەموو کوردێکی ڕۆژ  هەاڵتــی، لێوڕێژە بە ڕەنج و 
دەردەکانی خوێندن لە قوتابخانەیەک کە ئاپاراتووسەکانی نەتەوەی 
بااڵدەســت گەمارۆیان داوە و خەفەیان کــردووە. بۆ وێتە لە یادی 
  هــەر   هەمووماندایە چەندە زەجرمــان دەدیت لەوەی کە وانەیەک 
بــە ناوی ڕا  هێنانی بەرگری )آمادگــی دفاعی( چۆن وەک مۆتەکە 
ڕۆحمانی زەجر دەدا و بە بێزاری وانەی داگیرکەرمان لەبەر دەکرد.
14  .Title Stylistics.
15  . Faction : Fact+ Fiction
 16 .ئەم دەستەواژەیە یەکەم جار ئیسماعیل بێشێکچی ڕۆشنبیری 
ئازادی خوازی تورک بۆ دۆخ و بەســتێنی داگیرکراوی کوردستان 

بەکاری بردووە.
17  . دیارە چەن نووســەرێکی وەکوو بەختیار عەلی لە شــێوازی 
ڕیالیســمی جادوویی بۆ پەردەالدان لە ژیانی مرۆڤی کوردســتانی 
کەڵک وەردەگرن بەاڵم  ئەوەی کە زێدەتر بووە بە ڕێسا بە تایبەت 
لە نووسینی کەســانێک کە ڕێک لەناو ئەم تاریکستانەدا دەژین و 

ڕێگەی تاراوگەیان نەگرتووەتە بەر، زێدەتر شێوازی ڕیئالیستییە.
18  . ئــەم دەســتەواژەیە تێکەاڵوێکــە لە دوو وشــەی: گلۆباڵ 
)جی  هانــی( و لۆکاڵ )خۆجێیــی(، واتە نووســینێک کەڵکەڵەی 
ســەرەکییەکەی تێکەاڵوێکــە لە بابەتی جی  هانــی و گەردونی و 

  هەروە  ها بابەتی ناوچەیی.



فانۆن و مارکس

سارۆئەردەاڵن



569گۆڤارێکی شیکارانەی کۆمەاڵیەتی ـ سیاسییە  ژمارە 57  ساڵی بیست و دووەم  پاییزی 2720

فرانتز فانۆن )1925-1961( شۆڕشگێڕی 
لە  دژەکۆلۆنیالیســتی  خەباتی  ناوداری 
ماوەی تەمەنی کەمــی خۆیدا چەندین 
کتێبی وەکوو پێســتی سپی، دەمامکە 
کۆلۆنیالیزمــی   ،)1952( ســپییەکان 
مردوو )1959(، نەگبەتەکانی سەر زەوی 
)1961( و بەرەو شۆڕشی ئافریکا )1964( 
نووســیوە. فانــۆن ســەرەڕای بەرهەمە 
گرنگەکانی کە لە چوارچێوەی ئەدەبیاتی 
دژەکۆلۆنیالیستیدا پێناسەیان بۆ دەکرێ، 
بەرچاوی  دەورێکی  شۆڕشگێڕێک  وەک 
لــە جەنگــی ســەربەخۆییی جەزائیر 
)1952 هەتــا 1962( بۆ ســڕینەوەی 
کۆلۆنیالیزمی فەڕانسیدا، گێڕاوە و وەک 
ئەندامی بەرەی سەربەستیی نەتەوەییی 
جەزائیــر هەوڵێکــی بەردەوامــی بــۆ 
ڕێکخستنی بەرەی دژەکۆلۆنیالیستی لە 

ئافریکا هەبووە.
فانۆن لە کتێبی نەگبەتەکانی ســەر 
دەروونشــیکارانە  شــرۆڤەیەکی  زەوی 
لــە کاریگەرییەکانــی کۆلۆنیالیــزم بە 
دەســتەوە دەدا و تیایــدا بــاس لەوە 
دەکا چــۆن کۆلۆنیالیــزم مــرۆڤ لــە 
مرۆڤبوونی خــۆی دەســڕێتەوە و لەم 
ڕێگەیــەوە تــاک و نەتەوە بندەســت 
پانتاییەکی بەرفراوانی  لــە  فانۆن  دەکا. 
کۆمەاڵیەتی، کولتووری و سیاسی باس 
لە ئەو بزووتنــەوە کۆمەاڵیەتییانە دەکا 
کە دەیانهەوی کۆلۆنیالیزم بســڕنەوە. بە 
باوەڕی فانۆن، شۆڕشی دژەکۆلۆنیالیستی 
ناچارە بۆ بەرگری، شــێوازێکی توندوتیژ 
هەڵببژێــرێ، چونکــە توندوتیژی تەنیا 
»زمانێکە« کە الیەنی کۆلۆنیالیستی لێی 
تێدەگا و قســەی پــێ دەکا. هەرچەند 
ئەم بەرگرییــە توندوتیژانەیە، لە ڕووی 
ناچارییەوەیــە و کۆلۆنیالیســتەکان بە 
ســەر بەکۆلۆنیکراوەکاندا دەیســەپێنن. 
مژارێکی گرنگ لە بەرهەمەکانی فانۆندا، 

پەیوەندیــی بنەمــای بیرکردنەوەی ئەو 
لەگــەڵ بیرۆکەکانی مارکســە. واتە، بە 
شــێوەیەک دەکرێ بگوتــرێ کە فانۆن 
توانیویەتی بە کەڵکوەرگرتن لە هێزێکی 
شۆڕشــگێڕانە کە لە مارکسیزمدا هەیە، 
بەســتێنێکی تیۆریــک بــۆ خەباتێکی 

دژەکۆلۆنیالیستی ساز بکا.
لە کتیبی نەگبەتەکانی ســەر زەوی 
باس لە کاریگەریی مارکســیزم دەکرێ، 
بەاڵم دەبێ ئەم بەکارهاتنە شی بکەینەوە. 
فانــۆن ئــاگاداری بیرۆکەی مارکســی 
بــوو، بــەاڵم هیــچ کات بەوریایییەوە 
لێکۆڵینەوەی لەسەر بیرۆکەکانی مارکس 
نەکردبوو یا لە دووتوێی نووسینەکانیدا بە 
وردی بەکاری نەهێنابوون. بەسەرنجدان 
بە دەیڤید مەکی، ژیاننامەنووسی فانۆن، 
ڕاڤەی سارتر لە مارکســیزم لە کتێبی 
ڕەخنە لە عەقڵی دیالێکتیکی، کاریگەریی 
زیاتری لەســەر کتێبــی نەگبەتەکانی 
ســەر زەوی هەبــوو. ســەرەڕای ئەمە، 
کتێبی نەگبەتەکانی ســەر زەوی وەک 
بەرهەمێکی تیۆری یا فەلســەفی سەیر 
ناکرێ، بەڵکوو زیاتــر وەک بەرهەمێک 
سەیر دەکرێ کە شرۆڤەی خەباتێکی دژ 
بە کۆلۆنیالیزم دەکا. هەروەها ئەگەرچی 
لــەم بەرهەمەدا تیۆرییەکــی چڕوپڕی 
شۆڕشگێڕانە بۆ گۆڕان ساز ناکرێ، بەاڵم 
لــە هەمان کاتدا بەگشــتی بنەمایەکی 
کۆلۆنیالیزم  ســڕینەوەی  بــۆ  تیــۆری 
پێشــکەش دەکرێ و بەتایبەت باس لە 
جەنگــی جەزائیر دەکرێ. بێــل ئاماژە 
بەوە دەدا کــە تیۆریی فانــۆن  وەکوو 
ســەیر  بەنەژادیکراو«  »مارکســیزمێکی 
دەکرێ کــە تیایدا فانۆن هــەوڵ دەدا 
مارکســیزم لە بەســتێنێکی کۆلۆنیالدا 
بــەکار بێنێ و لە جیاتــی گرنگیدان بە 
پێکهاتــەی چینایەتــی، زیاتــر ئاوڕ لە 
دابەشبوونی نەژادی بداتەوە و باس لەوە 



دەکا کە ئەزموونی مرۆڤەکان لە ڕاسیزم 
دەبێتــە هــۆی ئەوەی کە شۆڕشــێکی 
توندوتیژ پــەرە بســتێنێت. لە ڕێگەی 
بەراوردکارییەکی کورتەوە و لە درێژەدا 
باس لە لێکچوون و جیاوازییەکانی فانۆن 

و مارکس دەکەین.
فانۆن باس لە شــرۆڤەی مارکس بۆ 
ئابووریی  وەک سیستەمێکی  کاپیتالیزم 
چەوسێنەر دەکا. هەروها فانۆن پێداگری 
نێوان کاپیتالیزم و  لەســەر پەیوەندیی 
کۆلۆنیالیزم دەکا. لــە کتێبی کاپیتاڵدا، 
مارکس پێناسەی چەمکی »کەڵەکەکردنی 
ســەرەتایی« دەکا: »کانــزا گرانبەهاکان 
و ماددە خــاوەکان کە بــە توندوتیژی 
لــە خاکی واڵتانــی بەکۆلۆنیکراو دابین 
دەکرێن، بۆ گەشــەکردنی کاپیتالیزمی 
دەســتپێک گرنگن. فانۆن ئەم بیرۆکەیە 
دووپات دەکاتەوە: »کاپیتالیزم، لە فازی 
باڵوبوونەوەیــدا، کۆلۆنییــەکان وەکــوو 
سەرچاوەی ماددە خاوەکان سەیر دەکا و 
دەتوانێ لە بازاڕە ئەورووپییەکاندا بەکاریان 
بێنێ.« دواتر، کــە کاپیتالیزم پێدەگات، 
دەوری کۆلۆنییەکان لە شارســتانییەتی 
کاپیتالیســتیدا دەگــۆڕدرێ، هەرچەند 
هێشتا دەورێکی گرنگیان هەیە: »دوای 
فــازی کەڵەکەبوونی ســەرمایە، نۆرەی 
ئــەوە دێ کە کاپیتالیزم چەمکی قازانج 
لە کۆلۆنیدا بگونجێنێــت. کۆلۆنییەکان 
دەبنە بازاڕ. حەشیمەتی کۆلۆنیال بازاڕی 
بەکارهێنەر ساز دەکەن. لە هەر کام لە 
فازەکاندا، کۆلۆنییەکان )و حەشــیمەتی 
تایبەتمەندییەکــی  گرێدراویــان( 
شارســتانییەتی  بــۆ  پێویســتن  هەرە 

کاپیتالیستی.«
فانۆن هەروەها بە هەمان شــێوە کە 
مارکس وەسفی ئایدیۆلۆژیی کردووە باس 
لە کولتوور دەکا. دیسانەوە تێگەیشتنی 
ماکس بۆ ئاییــن وەک تلیاکی خەڵک، 

لێــرەدا ئامــاژەی بــۆ دەکــرێ. فانۆن 
هەروەها دەڵێ کولتوور، ئایینێکی تایبەتە 
کە خەڵکــی بەکۆلۆنیکراو لە شــۆڕش 
دادەبڕێ. شــیکاریی فانۆن سەبارەت بە 
کۆلۆنیال  کولتووری  تایبەتمەندییەکانی 
کــە خەڵک بەالڕێدا دەبەن و ســەریان 
لێ دەشــێوێنن، زۆر بەهێــزە، چونکە 
لــە ئەزموونی فانۆن وەک پزیشــکێکی 
دەروونییــەوە ســەرچاوەیان گرتــووە. 
فانۆن دەیزانی ئایدیۆلۆژی چۆن لەســەر 
پەیوەندیی هەســتەکیی مرۆڤەکان کار 
دەکا. فانۆن دەڵــی لە دۆخی کۆلۆنیالدا 
خەڵکــی بەکۆلۆنیکراو »لەســەر هەڵدێر 
ڕاوەستاون و لە هۆکاری جەمامییەک کە 
ئازاریــان دەدا هەڵدێن.« هەڵبەت فانۆن 
ئاماژە بەوە دەکا کە لە فازە سەرەتاکانی 
بەکۆلۆنیکردنــدا، مرۆڤــی بەکۆلۆنیکراو 
دژ بــە کۆلۆنیالیســتەکان خەبات ناکا. 
کۆلۆنیالیستەکان هێزێکی دەسەاڵتدارن. 
ئەوە، مرۆڤە بەکۆلۆنیکراوەکان  لەجیاتی 
هێندێک کەلێنــی دیکە دەدۆزنەوە کە 
لە ڕێگەیەوە تووڕەییی خۆیان دەرببڕن: 
»ئەوان لەگەڵ کەســانی بەکۆلۆنیکراوی 
دیکە دەکەونە شــەڕ و پێکــدادان )بۆ 
نموونــە ملمالنێیــەک کــە لــە نێوان 
قەومێکــدا ڕوو دەدا(، ئــەوان هێندێک 
ئوســتووریی  و  ئایینــی  بیروبــاوەڕی 
وەردەگــرن و خۆیان بــە دابونەریت و 
هەڵپەێکێوە سەرقاڵ دەکەن هەتا وزەی 
تووڕەیییان کەم دەبێتەوە.« بەپێچەوانەی 
ئێمیل دورکهایم کە پێی وابوو دابونەریتە 
ســەرەتایییەکان دەربڕینێکــی ئەرێنی 
لە وشــیاریی بەکۆمەڵــن، فانۆن وەکوو 
مارکــس پێی وایە ئایین تێگەیشــتنی 
خەڵک لە بارودۆخی خۆیان بەالڕێدا دەبا. 
تەنیا لە دەیەی چل و پەنجای سەدەی 
ســڕینەوەی  قۆناغی  )لە  بیســتەمدایە 
)ســوژەی(  خەڵکــی  کۆلۆنیالیــزم( 
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بەکۆلۆنیکــراو، گرنگی بە ســەرچاوەی 
دەدەن:  خۆیان  ئازارەکانی  ڕاستەقینەی 
»پاش ســاڵیانێک گرنگیــدان بە بابەتی 
ناڕاســتەقینە، پاش ساڵیانێک تێوەگالن 
بە وەهمــی سەرســووڕهێنەر، خەڵکی 
بەکۆلۆنیکراو چەکی بە دەستەوە گرتووە 
و ئامادەیە بەرەوڕووی ئەو شتە ببێتەوە 
بوونــی خســتبووە مەترســییەوە:  کە 

کۆلۆنیالیزم«.
لە کۆتاییــدا، فانــۆن بەڵگاندنێکی 
دیالێکتیکــی لە کتێبــی نەگبەتەکانی 
ســەر زەوی بەکار دێنێــت. بە باوەڕی 
مارکــس، دوایین خاڵــی دیالێکتیکی 
و  کاپیتالیــزم  شکســتی  مــاددی، 
دەرکەوتنی کۆمەڵگای کۆمۆنیســتییە. 
فانۆن بــە ڕوونی باس لــەوە دەکا کە 
کۆلۆنیالیزم گرێدراوی کاپیتالیزمە و بە 
سۆسیالیزم  کاپیتالیزم،  لەگەڵ  بەراورد 
سیســتەمێکی کۆمەاڵیەتی-ئابووریــی 
باشــتر بــۆ خەڵکانــی بەکۆلۆنیکــراو 
فانــۆن  هەڵبــەت،  دەکا.  دەســتەبەر 
ســەرەکیی  کێشــەی  کتێبەکەیدا  لە 
سەربەستیی خەڵکی کرێکار لە بەرچاو 
ناگرێ، بەڵکوو گرنگی بە سەربەســتیی 
خەڵکــی بەکۆلۆنیکــراو لــە ڕێگــەی 
بزووتنەوەیەکی نەتەوەیی بۆ سەربەستی 
دەدا. هەروەهــا، بەپێچەوانەی مارکس، 
فانــۆن خەڵکــی کۆلۆنیال بــە هێزی 

شۆڕشگێڕ دادەنێ نەک پرۆلێتاریا.
بە نموونەیەک دەتوانین باسەکە زیاتر 
کۆلۆنیالەکان  کۆمەڵگا  بکەینەوە:  شــی 
لــەڕووی هێڵە نەژادییەکانــەوە دابەش 
دەکرێن. ئەم دابەشــکارییانە بنەمایەکی 
و  کولتــووری  هەروەهــا  و  ئابــووری 
نموونــە  )بــۆ  هەیــە  شــوێنەوارییان 
شــارەکان لە نێوان کۆلۆنیالیســتەکان 
و بەکۆلۆنیکراوەکانــدا دابــەش دەبن(. 
بزووتنەوە نەتەوەیییەکان دەبنە نوێنەری 

ســتەملێکراو.  کۆلۆنیالــی  خەڵکانــی 
هەروەها، ڕێبەرانــی ئەم بزووتنەوانە، لە 
ژێر کاریگەریــی قوتابخانە فیکرییەکانی 
ئەورووپادا، دەیانهەوێ لەگەڵ بەرپرسانی 
کۆلۆنیالیزمــدا ڕێک بکــەون لەجیاتی 
ڕاســتەقینە  شــێوازێکی  بە  ئەوەیکــە 
بیانهەوێ کۆلۆنیالیزم بسڕنەوە. ئەگەرچی، 
دەورێکی  ڕێبەڕەکانیان  و  بزووتنەوەکان 
گرنگ لە پێشکەوتنی ئەم دیالێکتیکەدا 
دەبینن. وتار و ئاخافتنەکانیان، هەرچەند 
تووڕەیییەکــی  بــێ،  میانەڕەوانــەش 
دژەکۆلۆنیالیستی دەورووژێنێت: »خەڵک 
دەهەژێــت... خەڵک دێن و دەڕۆن، وتار 
پێشکەش دەکرێ، جەماوەر کۆ دەبنەوە، 
پۆلیس ئامــادە دەبێ، ڕەنگە ســوپاش 
بەشدار بێ، خەڵک دەگیرێن و ڕێبەران 
دەردەکرێــن. هەمــوو ئــەم هەژاندنانە 
هەســتێک لە ناو خەڵکدا ســاز دەکەن 
کە دەبــێ کارێک بکــەن.« کەواتە، لە 
ســەرەتادا تووڕەیییەکان ئاراستەیەکیان 
نییە، بەاڵم لە ئاکامدا دەبنە بنەمایەک بۆ 
دەرکەوتنی وشیارییەکی شۆڕشگێڕانەی 
نەتەوەییی ڕاســتەقینە. بــە ئاخافتنێک 
کە داخوازی مارکس و ئێنگێلســمان لە 
کۆمۆنیستدا  حیزبی  مانیفیستی  کتێبی 
دەنووســێت:  فانۆن  دەهێنێتەوە،  وەبیر 
خەڵکی جیهانی ســێیەم لە پرۆســەی 
پچڕانی زنجیرەکانیاندان، سەرنجڕاکێش 

دەبێ کە سەربکەون.«

سەرچاوەکان

Frantz Fanon (2004). The Wretched of the Earth. 

tr. Richard Philcox (New York: Grove Press).

George Ritzer and Jeffrey Stepnisky (2018). Soci-

ological Theory (Tenth Edition) (Thousand Oaks, 

California: Sage Publications).



ئێمەی خوێنەر، زۆربەی جار بە هۆی دۆخ و پێکهاتە و بەستێنی 
سیاسی و کۆمەاڵیەتییەوە، زۆرتر لەژێر کاریگەریی نووسینی 
نووسەرە پیاوەکانداین، بەاڵم زۆرن ئەو بیرمەند و نووسەرە 
ژنانەی کە سەرەڕای دەسەاڵتی چڕی هزری و کولتووریی 
پیاوان، سنوورەکان دەبڕن و بە هۆی نبووغ و تایبەتمەندیی 
بیرمەندبوونیان، کاریگەری لەسەر خوێنەری خۆیان لە هەموو 

دونیادا دادەنێن. 

بۆ ئەحالم مەنسوور؟   

شەهالدەباغی
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پێشەکی
ئینســان بێ ئەوەی هەست پێ بکات، کەسانی 
کاریگەریــی  تێدەکــەن.  کاری  دەورووبــەری 
ئینســانەکان لەســەر یەکتــر هێندێــک جار 
کورتخایەن و هێندێک جار درێژخایەنە و کەلێن 
و قوژبنی مێشــک دەتەنێ. زۆر جار ڕستەیەک 
لە کەســی بەرانبەر بۆ هەمیشە گیانت دەکۆڵێ 
و ژیانت دەگۆڕێ. بۆ کەسێک کە لە منداڵییەوە 
خوێنــەری ڕۆمان و شــیعر بووبــێ و بە هۆی 
تاراوگەیی و کۆچ، خزم و کەسی لە دەوروبەری 
نەبووبێ تــا کاریگەریی ئەوانی بەســەرەوە بێ، 
هاوڕێ و کتێب دەبنە گرینگترین ســەرچاوەی 
کاریگەری و نەخشــێنەری دەروونی. ئەوەندەی 
وەبیــرم بێ شــیعرەکانی هێمن و پەشــێو لە 
تەمەنی گەنجیمدا زیاترین کاریگەرییان لەسەرم 
بوو. دواتر ڕۆمانەکان ئەو ڕۆڵەیان گرتە ئەســتۆ؛ 
ڕۆمانەکانــی: هۆگۆ، زۆال، باڵزاک، ڕۆمەن ڕۆاڵن، 
حەمەدۆک و ئەفســانەی چیای ئاگریی یاشاری 
مەزن، داغســتانی منــی حەمزەتــۆف، جێین 
ئێیــر، چیرۆکەکانــی چێخۆف، دایــک، پیاوی 
ژێرخاننشــین، شــازدە چکۆلــە، چیرۆکەکانی 
سیلوێرێشــاتین بــۆ منــدااڵن هەتا ئــەو ئاخر 
ڕۆمانانەی ئەم ســااڵنەی دوایی: خانووی پەنای 
مزگەوت، ئێوارەی پەروانە، ســژین، ســەردەمی 
گریانی بەڵقیــس، گابۆڕ، پێدەشــتی کارمامزە 

کوژراوەکان، هتد.
بــەاڵم لە شــوێنێکی زۆر نهێنیتری گیاندا، 
بیرێک بە ساڵیانی ساڵ دێت و دەڕوا و تۆ وەک 
ئەســتێرەیەک بۆت ناگیرێ. هێندێ جار چاوی 
تێ دەبڕی. هێندێک جار ئەم ئەســتێرەیە لەژێر 
تیشــکی ئەســتێرەکانی دیکەدا کەم دەنوێنێ. 
جاری واشــە جریوەی ئەم ئەستێرەیەت لێ بزر 

دەبێ.
ئێمەی خوێنەر، زۆربەی جار بە هۆی دۆخ و 
پێکهاتە و بەستێنی سیاسی و کۆمەاڵیەتییەوە، 
زۆرتر لەژێر کاریگەریی نووســینی نووســەرە 
پیاوەکاندایــن، بــەاڵم زۆرن ئــەو بیرمەند و 
نووســەرە ژنانەی کە ســەرەڕای دەسەاڵتی 

چڕی هزری و کولتووریی پیاوان، سنوورەکان 
دەبــڕن و بە هــۆی نبــووغ و تایبەتمەندیی 
بیرمەندبوونیان، کاریگەری لەســەر خوێنەری 
خۆیــان لە هەمــوو دونیــادا دادەنێن. وەک: 
ڕۆزا لوکزامبــورگ]1[ بیرمەنــدی خەباتکاری 
وۆلــڤ]2[  ویرجینیــا  سۆسیالدێموکڕاســی، 
نووســەر و فێمینیســتی مەزن کە لەســەر 
ئــەوە پێداگریی دەکرد کە بــۆ ئەوەی ژنێک 
بتوانێ ببێتە نووســەر، دەبێ هــەم لە باری 
ئابوورییەوە ســەربەخۆ بێ و هەم دەبێ فەزا و 
ژوورێکی بۆخۆی هەبێ. کارین بۆیە، شاعیر و 
بیرمەندی سویدی]3[ و خالەقی شیعری بەڵێ 
پشــکووتن ژانی هەیە، ڕۆمانی کالوکاین]4[ و 
ڕۆمانی قەیــران،]5[ هاننا ئارێنت]6[ بیرمەندی 
بێوینەی جوو لە بواری فەلســەفە و تیۆرییە 
سیاسییەکان، ســیمۆن دێ بوار]7[ بیرمەندی 
گەورەی ئێکزیستێنسیالیست]8[ و فێمێنیستی 
فەڕەنسی خالقی کتێبی جنسی دووهەم]9[ کە 
بە ئینجیلی ژنان ناســراوە، پرۆفێسۆر تێرێس 
دێ الورێتیس]10[ زانای بواری نیشانەناســی، 
دراماتۆلۆگی و فیلــم، ڕەخنەگر و داهێنەری 
چەمکی Queertheory]11[، جودیت باتلێر]12[ 
فەیلەسووف و تیۆریسیەنی گەورەی ئەمریکی 
کە کوییــر تیۆرییەکانی پەرە پێدا و ئاماژە بە 
ئاڵۆزیی پەیوەندی جنس)فیزیک(، جێندێر و 
سێکســوالیتە دەکا، هەروەها چۆن نۆڕمەکانی 
هێترۆسێکسوالیتە بەردەوام لە ڕێگەی زمانەوە 
بەرهەم دێنەوە، ســپیڤاک]13[ تیۆریســیەنی 
دژەکۆلۆنیالیست و دایکی کتێبی ئایا ژێردەست 
دەتوانێ بــدوێ؟]14[ و دواییــن کەس بەاڵم 
یەکجار گرینگ؛ جولییا کریســتێڤا]15[ دایکی 
چەمکەکانــی intertextuality )نێواندەقی( و 
سەرلەبەری  کە  نیشانەناسێک   ]16[abjection
ڕوانگەمانــی بۆ زمــان گۆڕیوە و نیشــانمان 
دەدا زمان هەڵگری هەردوو باری سیســتەم 
و دەســەاڵتی باوکانــە و نیشــانە و گەرمای 
دایکانەیە. دەقی شــاعیرانە بە ڕای کریستێڤا 
هەمیشە جۆرێک گەڕانەوەیە بۆ زێدی دایک.



 دوووێنە
کارین بۆیە بیرمەندی ســویدی زۆر زوو دەزانێ 
کە هاوڕەگەزخــوازە. ڕۆمانی قەیــران، باس لە 
شــەڕی کچێکی بیست ســاڵەی هاوڕەگەزخواز 
لەگــەڵ خــۆی و نۆڕمەکانی کلیســا دەکا. لە 
سەردەمی شەڕی دووهەم، کارین لە مێردەکەی 
جیا دەبێتــەوە و1933 لەگــەڵ کچێکی جوو، 
مارگۆت هانێل، دێنەوە ســوید و تا ئەو کاتەی 
کارین خــۆی دەکوژێ )1941( پێکەوە دەژین. 
کارین بۆ ماوەی ســاڵێک دەستەی بەڕێوەبەری 
گۆڤاری ئەدەبیــی ســپێکترووم]17[ دەبێ و لە 
ماوەی تەمەنــی کورتی خۆیدا بە دەیان وتار لە 
سەر زمان، مۆدێڕنیسم، پســیکۆئانالیز، شیعر و 
وەرگێــڕان دەنووســێ و کاریگەرییەکی زۆر لە 
سەر ئێلیتی کولتووریی سەردەمی خۆی دادەنێ.  
ڕۆمانی کالۆکاین یەک لەو ڕۆمانە دیستۆپێدیانەیە 
کە باس لــە کۆمەڵگایەکــی کۆنتڕۆڵکراو دەکا 
کە لــە وێنــدەرێ ئینســان بــە پڕوپاگاندا و 
مێشک شــۆردنەوە تەنیا سەربازێکی موتیعی بێ 
هەست و فکری دامودەزگایەکە. زانایەکی پسپۆڕ 
ماددەیەکی ســڕکەر کەشف دەکا و بەو ماددەیە 
ئێنســانەکان وا لێ دەکەن کە هەموو ڕازەکانی 
ناو مێشــک و دەروونیان هەڵڕێژن. کارین بۆیە 
بەو ڕۆمانــە دەیهەوێ سیســتەمی میلیتاری و 
دیکتاتۆری نازی و ڕووسەکان بێنێتە ژێر ڕەخنە.
ســیمۆن دێ بــوار، هاوژیــن و هاوبیــری 
ســارتر، بە پێچەوانــەی کارین بۆیــە، هەرگیز 
بە ئاشــکرا باسی دووجنســخوازیی خۆی ناکا. 
ســیمۆن و سارتر، گەرچی لە لووتکەی ناوداری 
و جوواڵنەوەکانــی دژی شــەڕدابوون، هــاوڕێ 
لەگەڵ بارت و چەنــد بیرمەندی دیکە، ئاڵقەی 
بیرمەندانی گرینگی فەرانســە بــوون، بەاڵم بە 
پێــی ئەو نامە و داکۆمێنتانەی کە دوای مەرگی 
سیمۆن و سارتر وەدەست کەوتوون، پەیوەندیی 
ئەم دووە پەیوەندییەکی ئاڵۆز و پڕ گرێ و لە زۆر 
بارەوە دێســترێکتێڤ/ وێرانکەر و نەرێنی بووە. 
نووســەری کتێبی پەیوەندییەکی مەترسیدار]18[ 
لە کتێبەکەیدا باســی ژیانی ســیمۆن دێ بوار 

و ژان پۆل ســارتر دەکا. نووسەر بە پێی نامە و 
بەڵگەکان باسی ئەوە دەکا کە بۆ وێنە سارتر بە 
 ]19[KGB هۆی پەیوەندی لەگەڵ ژنێک لە داوی
دەکەوێ. هەم سیمۆن و هەم سارتر پەیوەندیی 
سێکســییان لەگــەڵ قوتابییەکانــی خۆیــان 
هەبــووە؛ واتە بە جۆرێک پێگەی کۆمەاڵیەتی و 
ڕووناکبیریــی خۆیانیان خراپ بەکار هێناوە. ئەو 
ژنانە کە ســیمۆن پەیوەندیی ئینتیم و جنسیی 
لەگەڵیان بووە، لەالیەن سیمۆنەوە بە هاوتەرازی 
خــۆی نەدیتــراون و بە ژێردەســتە چاوی لێ 

کردوون.
بەاڵم ئــەم باســانە، ژیان یــا بیرۆکەکانی 
بیرمەندانی ڕۆژاوایی، چ پەیوەندییەکی بە بابەتی 

ئەحالم مەنسووری کوردەوە هەیە؟ 

ڕووناکبیر
 ڕووناکبیر]20[ بەو کەسە دەگوترێ کە لە بواری 
گشــتیدا بۆ پرســە کۆمەاڵیەتییــەکان چاالک 
بێ، گەرچی ڕاســتەوخۆی پرســی تاکەکەسیی 
خۆی نین. لە دنیای مۆدێڕندا ڕایەکی گشــتی 
ســەبارەت بە ڕووناکبیر ئەوەیە کــە ڕووناکبیر 
کەســێکە کە ڕوانگەیەکی ڕەخنەگرانەی لەسەر 
واقعیەکانی کۆمەڵگا هەیە و ڕێگەچارە پێشــنیار 
دەکا. بە ڕای هابرماس تایبەتمەندییەکی گرینگ 
بۆ ڕووناکبیر، ســنووری نێوان بواری تاکەکەسی 
و بــواری گشــتییە. بە ڕای ڕۆڵــف دارێندۆرف 
لــە کۆمەڵگای مۆدێڕندا ئەرکــی ڕووناکبیرە کە 
شــک لــە هەموو شــتێک بکا کە بــە ڕوون و 
ئاسایی دەزاندرێن و دەبێ هەموو شتێک بخاتە 
ژێر پرســیار. بیرمەنــد و ڕووناکبیران، لە پێش 
یۆنانــی کەوناراوە تا ئیســتا، هەبوون و بە ئیدە 
و بۆچوونەکانــی خۆیــان کاریگەرییان بە چاک 
و خەراو لەســەر کۆمەڵگا ئینسانییەکان داناوە. 
ســەرچاوی ئەو باسەش دەگەڕیتەوە بۆ دەورانی 
یۆنانی کەونارا کە سوقرات دژی سووفیستەکانی 
پێش خۆی ڕاوەســتا کە حەقیقەت و زانستیان 
وەک ئیــدەی بــواری گشــتی دەنرخانــد. بە 
ڕای ســوقرات زانســت دەبووایــە مۆنۆپۆلــی 
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فەیلەسووفەکان، واتە بیرمەندەکان بێ. بیرمەند 
دەتوانێ لە ڕێگای ئافراندن و یا گەیاندنی پەیام 
لە کاری کولتووری و سیاسیدا بەشدار بێ، ئینجا 
یا پشتیوانی لە پێشنیارێکی کۆنکرێت دەکا و یا 
نادادییەک، ئیدیۆلۆژییەک، دیاردە و ڕەفتارێکی 
دەســەاڵتداران مەحکــووم دەکا. بیرمەنــد یا 
لــە ڕێگەی پەروەردە و ئافراندن و ســەرمایەی 
کولتــووری لە فەلســەفە و ڕەخنــەی ئەدەبی 
و کۆمەڵناســی و یاسا و زانســت، یا لە ڕێگەی 
ئەدەبیات و هونەر و مۆســیقا و نیگارکێشــان و 
لەسەر کۆمەڵگای  پەیکەرســازییەوە کاریگەری 
خــۆی دادەنــێ. چەمکی بیرمەند بــە بێ هیچ 
قەزاوەتێکــی ئەرینی یا نەرێنــی، دەتوانێ یا لە 
چوارچێــوەی ئیدیۆلۆژییەکدا دروســت بێ، بۆ 
وێنە بیرمەندی لیبراڵی، فاشیستی، دێموکڕات، 
کۆمۆنیســت، یا لە چوارچێــوەی نەتەوەیەکدا 
وەک ڕووناکبیری ئەمریکی، فەڕەنسی، ئاڵمانی، 
ڕووســی. بەاڵم چەمکی ڕووناکبیر دوای 1900 
و داســتانی ئالفرێد درێیفــوس بە بەرینی هاتە 

سەر زاران.
 ئالفرێــد درێیفــوس ئەفســەری جــووی 
فەرەنسی ســاڵی 1894 بە سیخوڕی بۆ ئاڵمان 
تاوانبار کرا. دواتر زۆال ساڵی 1897 لە نامەیەکی 
ئاشــکرادا لــە ژێرنــاوی من تۆمەتبــار دەکەم 
»J›accuse« باســی لەوە کــرد کە ئالفرێد تەنیا 
بە هۆی جووبوون و دژایەتیی ســپای فەرەنسی 
لەگــەڵ جــووەکان تاوانی بۆ هەڵبەســتراوە و 
ســیخوڕ نەبووە. سەرەنجام ساڵی 1906 ئالفرێد 
درێیفوس بە بێگوناح ناســرا و »ئەستۆپاکی«ی 
بۆ ڕاگەیاندرا. زۆر جار لە هێندێ شــوێنی دنیا، 
چەمکی ئینتێلێکتۆئێل بە نەرێنی باسی لێ کراوە 
بۆ وێنە ئەوان کەسانێکن کە لە ڕاستیی کۆمەڵگا 
و واقیــع بەدوورن، یان هێنــدە نبووغیان هەیە 
کــە بەکەڵکی کۆمەڵگا نایەن. بەاڵم هەمیســان 
ڕوویداوە کە ڕووناکبیرێک تا ڕادەیەکی یەکجار 
زۆر ببێتە شــایانی ڕێز و سەرنجی کۆمەڵگا؛ بۆ 
وێنە ئەدیب و سیاســەتمەداری چێک و اسالو 

هاوێل. 

مەبەستیئەمنووسینە
ئەحالم مەنسوور ساڵی 1951 لە شاری خانەقین 
لە دایک دەبێ و ساڵی 2013 بە هۆی نەخۆشی 
لــە ســلێمانی کۆچــی دوایی دەکا. لــە نێوان 
بــوون و نەبوونێکدا ئەحــالم دەخوێنێ، دەبێتە 
ئەندامی حیزبی شیوعی و خەبات دەکا، یەکەم 
ژنــی ڕۆژنامەکارە کە ســاڵی 1974 لە دەزگای 
»هــاوکاری بۆ باڵوکردنەوەی کــوردی«دا کاری 
کردووە، دەنووســێ و ڕۆمانی ئەلوەن)1980( و 
کۆمەڵە چیرۆکی پرد)1981(، کتێبی ئەزموون، 
خــەون و خوێن، دیس تۆپیــا و دەیان وتار لە 
گۆڤارەکاندا باڵو دەکاتەوە، ساڵی 1986 دەچێتە 
پاریس بەاڵم بە هۆی نەداری دوای دوو ســاڵ 
دەگەڕیتــەوە بەغــدا، دواتــر لە بەغــداڕا دێتە 
سلێمانی و لە زانکۆ کار دەکا و تا ئاخری تەمەن 

لەوێ دەژی.]21[ 
ئەوەی لە زۆربەی دیدار و وتووێژەکان لەگەڵ 
ئەحالم مەنسووردا دەبیندرێ، هەستیاری لەسەر 
شیعری ماچی خودایی و »مامۆستا هێمن«ە کە 
ئایا ئەم شــیعرە بۆ ئەحالم نووسراوە یا نا، و ئەم 
دووانــە چ جۆرە پەیوەندییەکیــان بووە. من لە 
هیچ کارێکی ئاکادێمی و هیچکام لە نووســین 
و وتووێــژ  و دیدارەکانــدا نەمدیــوە کە باس لە 
ڕووناکبیربوونی ئەحالم بەو جۆرەی لە ڕۆژاوا باوە 
بکرێ، جگە لە نووســینێکی کورتی مامۆستای 
زانکۆی ســۆران، ئەییووب کەریمی]22[ کە دواتر 
ئاماژەی پێ دەکــرێ. هەروەها لە بۆنەیەک کە 
لە ســلێمانی »کۆمەڵەی ئافرەتانی کوردســتانی 
حیزبی شــیوعی« بۆ ســەکینە جانسز، وەهبییە 
شەوکەت و ئەحالم مەنسوور بەڕێوەی دەبەن، لە 
شیعرێکدا وشــەی »هزر« یەکجار وێڕای سەدان 
وشــەی دیکە بەکار دێت، و ئـــێمە نازانین ئەو 

وشەیە ئاگامەند بەکار هاتووە یا نا.]23[
ئەحالم مەنســوور هەمیشــە وەک ژنێکی 
یاخــی، ڕۆژنامــەوان، نووســەر و ڕەخنەگر ناو 
دەبــرێ، لە کاتێکــدا دەیان پیاو بــێ ئەوە لە 
ئەحــالم ڕووناکبیرتــر و بیرمەندتــر بووبن، بە 
ڕووناکبیــر و بیرمەند دەناســرێن. دیــارە ئەم 



مۆدێلــە لە کارکردنــی کولتوورییە هەر هەمان 
مۆدێلی بااڵی پیاوساالری لە دونیادایە، بۆ وێنە 
پیاوانی ڕووناکبیری نەتەوە سەردەســتەکانیش 
ژنانی نەتــەوەی خۆیان بە هاوتــەرازی خۆیان 
و بــە بیرمەند دانانێــن. لە باشــترین حاڵەتدا 
دەڵێــن »ژنێکی بەتوانایــە«، واتە لەگەڵ خودی 
پیاوان بەراوەردی ناکــەن، و هەرگیزیش ناڵێن 
ئینســانێکی بیرمەندە. چونکە ئــەم دانپێدانانە، 
ژن و پیاو هاوســان دەکا. ئــەم مۆدێلە خزاوەتە 
نــاو بازنە و کایەی هــزری کوردانیش. ئێمە بە 
دەیان پیاو بە بیرمەند دەزانین، لە کاتێکا ئەگەر 
تەنیا ڕۆمانی ئەڵوەنی ئەحالم مەنســوور بکەینە 
پێوانــە، دەبینین کــە ئەم ڕۆمانە مانیفێســتی 
 ئینسانێکی بیرمەندە؛ مانیفێستێکی هۆمانیستی 

فێمینیستیی نووسەرێكی ڕووناکبیری داهێنەر.
ئــەم نووســینە تۆژینەوەیەکــی بەرینــی 
ئاکادێمیک نییە تا لە هەموو ژێدەر و ســەرچاوە 
و وتووێــژەکان بکۆڵیتەوە، و تەنیــا کردنەوەی 
پەنجەرەیەکــی بچووکە بەرەو دنیــای فراوانی 
نووسەرێکی ڕەخنەگر و هەستیار. سەرچاوەکانی 
من تەنیا وتووێژێکی گۆڤاری شاووشــکا لەگەڵ 
ئەحالم مەنســوور]24[ و ڕۆمانی ئەڵوەن و داتای 
دوو ئینفۆرماتۆری باوەڕپێکراون. کەســی یەکەم 
ســاڵی 1999 لە ماڵە ئەحالم مەنسوور ڕۆژێک 
میوان بووە )ســەرچاوەکەی من جێی متمانەیە 
بەاڵم ناوی نایە، مەگەر خۆی ڕۆژێک ناوی خۆی 
ئاشــکرا بکا(، و کەســی دووهەم خاتوو نەجیبە 
مەحمــوودە کە لەگــەڵ ئەحالم مەنســوور لە 
گۆڤاری دەنگی ئافرەتان هاوکار بوون و ساڵیانی 

ساڵ ڕۆژانە لەگەڵ یەک پەیوەندییان بووە. 

ئینفۆرماتۆرییەکەم:
»ساڵی 1999 ڕۆژێک لە سلێمانی میوانی ئەحالم 
بووم. ماڵێکــی کپ و بێدەنگ. هەر چاوم دەگێڕا. 
ئەحالم پرســیی چــاو لە چی دەگێــڕی؟ کوتم 
دەنگێــک. کوتی چــاو مەگێڕە، هیچت دەســت 
ناکەوێ. ئەسڵی خانەقینی بوو، لە سلێمانی خۆی 
بە غەریب دەزانی. کتێبداری زانکۆی ســلێمانی 

بوو. دەیکوت ناهێڵن ئەدەبیــات دەرس بڵێمەوە. 
تەنانەت لەم تەمەنەدا پیاوانی شاعیر و ڕووناکبیر 
داوای سێکســم لێ دەکەن. )ببورە شەهالخانم، 
ئەوانە قسەی خودی ئەحالمن( دەیگوت نەفرەتم 
لەو پیاوانە هەیە، هەر لە شــێرکۆ بێکەسەوە هەتا 
هەموویان. هەڵبەتە خەڵکێکی زۆریش خۆشــیان 
دەویست. بە شۆخی و پێکەنینەوە دەیگوت زۆرم 
پــێ خۆش بوو بێمە ڕۆژهەاڵت و مێردم بە عەلی 
ئەشــرەف دەرویشــیان کردبا، بــەاڵم ژنەکانتان 
لەگەڵم بەشــەر دێــن. دەیکوت ژنــی پیاوێکی 
عەرەب بووم. لە ژیانمدا پەیڕەوی سیمۆن و سارتر 
بووم و پێموابووە وەچەخســتنەوە لەم سەر گۆی 
زەوییــە جنایەتە. ڕۆژێک کابــرای عەڕەبم بانگ 
کــرد و گوتم کاکە لەمــرۆوە ئەتۆ بەو ڕێگایەدا و 
منیش بەو ڕێگایەی دیکەدا. پرسیم ئەدی ماچی 
خودایی مامۆســتا هێمن بۆ تۆ بووە؟ کوتی بەڵێ. 
منیش کردمە جەفەنــگ و کوتم جا هەر ماچت 
دەدایە؟ کوتــی هەتیو، بۆ شــتی دیکە دەچووە 
دەرەوە. ئەوەی ئەو ڕۆژە من لە حەرەکات و قسە 
و گفت ولفتی ئەحالم حاڵی بووم ئەوە بوو کە پێی 
وابوو دەبێ قاعیدەی یاریی پیاوان قەبووڵ بکا و بە 
پێی ئەو یاری بکات. داوەتم کرد بۆ مهاباد. کوتی 
نایەم، بە شەرتێک دێم هێمن هەستێتەوە و بێتە 
پێشــوازم! ئەو ڕۆژە چەند کچ بە پێکەنین هاتن و 
ماڵەکەیان بۆ خاوێن کردەوە و بە پێکەنینیشــەوە 
ڕۆیشتن. دوای گەڕانەوەم بۆ مهاباد باسی ئەحالمم 
لە دەفتەری گۆڤاری مەهاباد کرد. دواتر گۆڤارەکە 

دیدارێکی لەگەڵ ساز کرد.«
ئینفۆرماتۆری دووهەم خاتوو نەجیبە مەحموود

»ئەحالم بە گەنجی تێکــەاڵوی دونیای ئەدەب 
و سیاســەت بووە. بەداخەوە بنەماڵەکەی پشتی 
ناگرن و دژی ئەوە دەبن کە ئەحالم کچێکی ئازاد 
و یاخی بێ. ئەوانەش کە هاوکاری دادە ئەحالم 
بوون هەر ڕووناکبیران و شیوعییەکان بوون. بۆیە 
دەڵێم دادە ئەحــالم چونکە خۆی دەیکوت پێم 
بڵێن دادە ئەحالم. دادە ئەحالم لە سااڵنی ئاخر 
تووشــی خەمۆکی ببوو. هێندێک کاری سەیری 
دەکرد. بۆ وێنە ڕۆژێک چووبوو مەنجەڵێکی زۆر 
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گەورەی کڕیبوو کە دەکرا چێشــتی گەڕەکێکی 
تێدا دروســت بکەی. گوتمان ئەوەت بۆ چییە؟ 
دەیکوت با هەبێ نەکا میوان بێن. هەر ڕادەکشا و 
سیگاری دەکێشا و قاوەی دەخواردەوە. تەنانەت 
جارێک ئاوی کوڵیوی بەسەردا دەڕژێ و سینگی 
دەسووتێ. پەیوەندیی لەگەڵ دایک و بنەماڵەی 
خۆش نەبوو و زۆر ڕقی لە دایکی بوو. بەاڵم زۆر 
دڵی بەوە خۆش بوو کە خۆی توانیوێتی ماڵێکی 
هەبێ و موحتاجی ئــەوان نەبێ. بە پێچەوانەوە 
ئەوان کە لە بەغداڕا دەهاتن، یارمەتیی دەکردن. 
دەیگــوت با بزانن من موحتاجــی ئەوان نیم و 
خەراپەی ئەوان لەســەر من کاریگەریی نەبووە. 
زۆر نووسەر و شاعیری دەناسی. لە بەغدا لەگەڵ 
شیوعییەکان دەبێ و مێرد بە عەرەبێک دەکا. زۆر 
جار لێمان دەکردە شــۆخی کە چۆن وا درەنگ 
زانیت ســەددام خەراپە و گەڕایەوە کوردستان. 
دەزانێ کە مێردەکەی بەعسی بووە و دەکەوێتە 
زیندان. دادە ئەحالم ڕۆحێکی ئازاد بوو و ئەوەی 
خۆی ویســتوویەتی کردوویەتــی و ئەوەش بۆ 
بنەماڵەکــەی قــورس بووە. کە لــە مێردەکەی 
جیابووەوە و هاتە سلێمانی هیچی نەبوو. هەموو 
هاوکاریمان کرد و لە زانکۆ کاری دەست کەوت. 
کچان و گەنجــان زۆریان هــاوکاری دەکرد و 
دەورەیان گرتبوو تا هەســت بە تەنیایی نەکا. لە 
دوای 2000 تــا 2004 پێکەوە گۆڤاری دەنگی 
ئافرەتانمان بەڕێوە دەبرد. من بەرپرسی گۆڤارەکە 
بووم و دادە ئەحالم دەستەی نووسەران. زۆربەی 
نووسینەکانی هی دەورانی جەوانییەتی. ئەڵوەن 
هەر ژیانی خۆیەتی و ئامەی ناو ڕۆمانەکە دایانی 
خــۆی بووە. گوتــم بەداخەوە لەو ئاخرســااڵنە 
تووشی خەمۆکی ببوو. نیوەشەوێک هەستا خۆی 
جــوان کرد و گوتی دەچمــە دەر. گوتمان بەو 
نیوەشەوە چ دەکەی و پەشیمانمان کردەوە. دادە 
ئەحالم ژنێکی ڕاستگۆ، دژی نۆڕمەکانی کۆمەڵگا 

و نەترس بوو. دواتر من هاتمە سوید.«

ڕۆمانیئەڵوەن]25[ 
ڕۆمانی ئەڵــوەن )1980( باس لــە پەیوەندیی 

کچێکی بچووک و ژنێکی پەڕاوێزخراو و قارەمانی 
ڕۆمانەکــە بە ناوی »ئامەڕەش«ە. دەقی ڕۆمانەکە 
بە کرمانجیی ناوەڕاست )سۆرانی( و دیالۆگەکانی 
ناو ڕۆمانەکە بە شێوەزاری خانەقینییە. قارەمانی 
ڕۆمانەکە، ئامەڕەش، ژنێکی تریاککێشە و دایانی 
لەیال بــووە. لەیال دایکی خــۆی خۆش ناوێ و 
هەمیشە بە دزی پارەی خۆی دەداتە ئامەڕەش. 
ئامــەڕەش ئینســانێکی جیــاوازە؛ دژی زوڵمە، 
یارمەتیــدەری کچانی گەنجە کــە پەیوەندیی 
سێکســییان لە دەرەوەی بنەماڵەدا بووە. ڕۆژانی 
جێژن کە قورعانخوێنەکان دەچنە ســەر گۆڕی 
دەوڵەمەندەکان، ئامە دەچێتە سەر گۆڕی هەژار 
و بێکەســەکان. ئامە دژی کوشتنی سەگەکانی 
شــارە، وەها کە دوای دیالۆگێکــی ئامە لەگەڵ 
فەرمانبەری شــارەداری، ڕۆژی دواتر دەســت 
لەکار هەڵدەگرێ و دەبێتە گۆڕهەڵکەن. لەیال کە 
گەورە دەبێ، چیرۆکی خۆی و ئامە دەگێڕێتەوە. 
خۆشــترین سات بۆ لەیال ئەوسا بووە کە لەگەڵ 
ئامە چووەتە ســینەما و لە باوەشــی پڕ مێهری 
ئامەدا خەوی لێکەوتووە. بەاڵم لەســەر ئەمەش 
ئامە دەیان جنێوی پێ دراوە. ژنانی شار زیاترین 
بێ ڕیزی بــە ئامە دەکــەن و وەک خەتەرێک 

دەیبینن.
 

وتووێژلەگەڵشاووشکا
لــە دیدارێک لەگەڵ شاووشــکادا ئەحالم وەک 
عادەتی هەمیشەییی خۆی زۆر ڕوون و بێ پەردە 

قسەکانی دڵی دەکا:
»من هەمیشــە لە ئێســتا و ڕابردوودا، زۆر 
ڕاشکاوانە داکۆکیم لە کێشەی ئافرەت کردووە، 
بەاڵم هاوکات پێم وایە ئێمــە ناکرێ لەبەردەم 
چەندیــن مەســەلەی گرنگی دیکــەدا خۆمان 
بشــارینەوە و بێدەنگ بین، کە دیارە بەشــێکی 
زۆری ئەم کێشــە گرنگانە پەیوەندییان بە کۆی 
بارودۆخــی گشــتییەوە هەیە. ئەنفــال، کۆچ، 
برسێتی، کیمیاباران، نەبوونی دەوڵەت و سنوور. 
من چۆن بتوانم نووسەرێکی بێ الیەن بم؟ ]...[ 
ئەی تێرۆر؟ ئەی سانســۆرکردنی ئازادی؟ ئەی 



جاڵجالۆکەی پیاو و باوکســاالری؟ ڕۆژانە هەزار 
پرسیار لە دەرگای سەرم دەدەن...]...[]26[

ئەحالم لــە واڵمی ئەم پرســیارە کە وەک 
کەســێکی ئاســاییی ژیانی منداڵێــک و ژیانی 

ئافرەتێک، چۆن بووە ئەوها باسی خۆی دەکا:
 »ڕەگەزەکانی ژیانم وەکو ئەتۆم هەمیشــە 
دەتەقنــەوە. ناتوانم بە ڕۆمانێــک یان دیوانێک 
یــان کورتە چیرۆکێک باســی ژیانی پڕ لە ژان 
و شــینی خۆم بکەم، هەر ئەمەنــدە دەزانم کە 
باوکــم لــە منداڵدانــی ئافرەتانی ســەرزەمین 
چاندوومــی، تاوانبارترین ژن دایکە دڵڕەقەکەی 
منە، بەردەکانی هەمــوو ڕاوچی و جەلالدەکان 
ناوچەوانی من دەگرنەوە! کۆنەپەرستەکانیش بە 
قامچیی تاریک و بیرییان پشــتم شــین و مۆر 
دەکەن. بۆ؟ چونکە لە ســەر سەراپای جەستەم 
وشــەی ئــازادی و یاخیبــوون نەخشــێنراوە، 
یاخیبوون لە خێــزان، یاخیبوون لە کۆمەڵگە و 
دابونەریــت و دەوڵەت. بە ملیــار داپیرەم هەیە 
بــەاڵم الیەالیەیان بۆ نەکــردووم ... حەز ناکەم 
بڵێم من، چونکــە وێنەکانم زۆرن، هەر یەکە و 
بە شێوەیەک پێشــانم دەدات، من یانی ئەڵوەن 
و کۆپری گەورا و گۆڕســتانی پاشــا و کۆپری 
و بڵێســەی بانمێک و مزگەوتی مەجیدبەگ و 
کلیسا و بەردەکانی باوە مەحمید.]...[ لە قۆناعی 
بووکەشووشــەی قورمیش کراوەوە بۆ نامۆیی و 
ونبوون لە ئۆقیانووسی پێشــکەوتنخوازیدا. من 
هــەر بە مردوویــی لە دایک بــووم و ڕەنگە بە 
مردووییش لە ژێر ســێبەری درەختێک نزیک 
شــاری دەربەندیخان واتە لە گەرمیان بنێژرێم. 
پێش دوو هەفتە گۆڕی خۆمم دوزییەوە خاوەنی 
پاســپۆرتی کڵۆڵی و بێ ئارامــی و هەژاریم ]...[ 
دەفتەری یادەوەرییشــم فڕێداوەتە نێو دەریای 
نێوان خــۆم و کۆمەڵگەکەم.... ماچەکانم مینڕێژ 
کــراون، دڵدارە ڕاســتەقینەکانم لە ئەرشــیفی 
ناســیۆنالیزمەوە بەرەو  لە  نێژراون،  مێشــکمدا 
مارکسیزم ملم نا، ئەمیش فڕێی دامە نێو سنووری 
ســوفیزم و نهیلیــزم، ئەمیش پاڵــی پێوەنام بۆ 
وێستگەی گەورەی وجودییەت، لە دوا وێستگەدا 

لەســەر پــردی بێهوودەیی پیاســە دەکــەم.... 
ئەهریمەن و فریشــتەکان لەنێو دڵمدا دڵداری 
دەکەن. پاکیزەیی و تاوان لەناو منداڵدانمدا شەڕ 
دەکــەن. ڕاوچی و نێچیر لــە ڕۆحمدا ملمالنێ 
دەکە.، برینم بە چەقۆ تیمارکرد، ناچاریش بووم 
کلکی دیکتاتۆرەکان بە مقەستی«ڕاســتی« ببڕم 

وەک باوک، برا، هاوڕێ، مێرد، کۆمەڵگا...«]27[
بــە ڕای ئەحالم کۆمەڵگــە دوچاری داڕزان 
بووە و پێویســتی بــە نوێبوونەوە و نوێســازی 
لــە هەمــوو بوارەکاندا هەیە، هــەم کۆمەڵگەی 
کوردەواری و هەم تاکی کورد، پێویســتیان بە 
ئەحالم  تەندروستە.  بنیاتنانەوەیەکی  سەرلەنوێ 
پێــی وایە کە »ئــەم ڕێکخراوانــە ناتوانن وەک 
پێویست کار بکەن بۆ ئافرەت، چونکە زۆربەیان 
لە بناخــەوە پاشــکۆی حیزبــن و ڕێکخراوی 
سیاسین و بە مەبەستی دیکە قوت کراونەتەوە و 
ناوی ڕێکخراوی ئافرەتان و ژنانیان لێ نراوە ]..[ 
و زۆرێک لەوانەی ئەم ڕێکخراوانە دەبەن بەڕێوە 
لە ئاستی ڕۆشنبیرییەکی پێویستدا نین و توانای 
ئەوەیان نییە وەک پێویست خزمەت بە کێشەی 

ئافرەتان بکەن. ]...[«
سەرەڕای خۆکوشتن و سووتاندنی ئافرەتان 
بە بــێ هەوڵی جیــددی بۆ چارەســەرکردنی 
کێشــەکان، هەمیسان ئەحالم دەڵێ »]...[ بەاڵم 
لە ئەوەشــدا من باوەڕی تــەواوم بەوە هەیە کە 
ئافرەتــی کورد لە هەوڵ و کۆشــش ناکەوێ تا 
ئایندەیەکی گەش و ڕووناک دەستەبەر نەکات، 

لەم ڕووەشەوە زۆر گەشبینم.«]28[

لێکدانەوە
ســیمۆن دێ بوار لە کتێبی جنسی دووهەمدا 
باس لەوە دەکا کە »هەموو ئۆرگانیســمی ژن بۆ 
ئەوەیە کە ببێتە بەردەی دایکایەتی.«]29[ دێ بوار 
پێــی وایە کە ژن، ژنانە لەدایک نابێ، بەڵکوو لە 
ڕەوتی ژیانی کۆمەاڵیەتیدا دەبێتە ژن، واتە ڕۆڵی 
ژنانەبوون و جنســی دووهەم بوونی پێ دەدرێ.

 ]30[
پرۆفێسۆری ئەدەبیات Toril Moi]31[ دوای 
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چەندین ساڵ کار لەسەر ژیان و بیرەوەرییەکانی 
سیمۆن دێ بوار بە مێتۆدی سۆسیال پسیکۆئانالیز، 
خوێندنەوەیەکی دەقەکان و ژیانی سیمۆن دێ 
بوار دەکا و کتێبێ چۆن ژنێکی بیرمەند دروست 
دەبــێ؟ )1996( دەنووســێ. تۆریــل مۆیی لە 
خوێندنەوەکانی خۆیدا نیشــان دەدا کە سیمۆن 
دێ بــوار، لــە چوارچێوەی پارامێتــر و مەرجە 
کۆمەاڵیەتییەکان و پیاوساالریدا سەرهەڵدەدات 
و پێــدەگا و دەبێتە »ســیمۆن دێ بوار«ێک کە 
لە پێگەی خۆیــڕا وەک بیرمەندێک ڕەخنە لەو 
مەرجانە دەگرێت کە لەژێر باری ئەواندا پێگەیوە. 
بە ڕای تۆریل مۆیی، ســوبژە بەرهەمی چەندان 

دیسکۆرسە کە یەکتر دەبڕن.]32[
بەشــی زۆری کــورد و چاالکانی سیاســی 
و مافەکانــی ژنان، زۆرتریــن کاریگەریی هزر و 
بیرمەندانی ڕۆژاوایان پێوە دیارە و دونیای هزری 
خۆیانیان زیاتر لە ئیدە و هێماکانی دەرەوە گرێ 
داوە کــە دیارە ئەمە زۆر هــۆی هەیە و لێرەدا 
مەبەست باسکردن لەم هۆیانە نییە. تا ئێستاش 
لە کوردستان ئۆلگووی ژنانە، بەو جۆرە کە ببێتە 
شــێوەیەک لە شــێوەکانی ژیان، زۆر بە کەمی 
دەبیندرێ یا هەر نییە. لە کاتێکدا هەر ئێســتا 
هەزاران هەزار ژن لە دونیای پێشــکەوتوودا بە 
ویستی خۆیان بەتەنیا دەژین. وێستێک کە چل 
پەنجا ســاڵ لەمەوبەر بۆ ژنــی کورد یا تەنانەت 
فارس و عەرەب لە مەحاڵ دەچوو و هەزار التاو 
و بوختانیــان دەبوو قەبووڵ کردبــا. بۆ نموونە 
شــاعیرێکی وەک »فرووغ فەڕوخزاد« لە ماوەی 
ژیانی خۆیدا دەیــان تانە و لۆمەی لێ درا. لێرە 
باس لەوە ناکەین کە زۆربەی ژنانی کورد دوای 
مەرگی مێردەکانیان لەسەر منداڵ دادەنیشن و 
تەنیا دەژین. باســی ئێمــە بەتەنیاژیان بۆ ژنانی 
الو و چاالکــە کــە لە کۆمەڵگایەکــی نەریتیدا 
چاالکبوونــی ژنێک لە خۆیــدا جۆرێک نێگای 
نەرێنیی لەگەڵە. ئەم نیگایە ئێستاشــی لەگەڵ 
بێ قســەی ئاخــر دەکا و زۆر بە کەمی کچانی 
کورد دەتوانن چاالکــی کۆمەاڵیەتی بن و بڵێن 

دەمهەوێ تەنیا بژیم.

ئەحالم مەنسوور، لەیال قاسم]33[ )لەیال قاسم 
هــەروەک ئەحالم خەڵکــی خانەقینە و زۆر بە 
الوی بە دەست ڕێژیمی تاوانباری بەعس ئێعدام 
کرا(، و مارگرێت جــۆرج]34[ )مارگرێت گەرچی 
ئاشــووری بوو بەاڵم خەباتکاری ناو جوواڵنەوەی 
کورد بووە و دوای هەشت ساڵ پێشمەرگایەتی، 
شــەهید دەکرێ( لەو ئیستیســنایانە بوون کە 
پێ دەنێنە بوار و قەڵەمڕەوی پیاوان؛ سیاســەت 
و حیزب، شــەڕی چەکــداری و کاری ئەدەبی. 
لەیال و مارگرێت زۆر بە گەنجی شــەهید دەبن، 
بەاڵم ئەحالم بە نیســبەت ئەوان زۆر زیاتر )62 
ســاڵ( دەژی. ئەحالم وەک ژنێکی چاالک کە 
هەمیشە نیگا و کۆنترۆڵی کۆمەڵگایان زۆر زیاتر 
لەســەرە، زۆربەی تەمەنی بەتەنیا ژیاوە. ئەحالم 
مەنسوور لەو تاقانە و ئیستیسنایانە بووە کە ڕۆڵە 
کۆمەاڵیەتییەکانــی بۆ ژنان، بــۆ وێنە ژن دەبێ 
منداڵی بــێ و مێردی هەبێ، قەبووڵ نەکردووە. 
ئەحــالم وەک ڕووناکبیر و بیرمەندێک، زۆربەی 
ژیانی لە دۆخی تاراوگەیی و پەراوێزخراویدا ژیاوە 
و هەمیشــە دەنگی ئەوانە بووە کە بێ نوێنەر و 
فەرامۆشکراون )وەک ئامەڕەش قارەمانی ڕۆمانی 
ئەڵوەن و ئامەی واقیعیی خۆی(. ڕۆمانی ئەڵوەن و 
دوو پیرسۆناژی سەرەکیی ڕۆمانەکە، شاهیدێکن 
بۆ ئــەم ئیدیعایە. ژیانی سیاســیی ئەحالم کە 
سەردەمانێک بە گوێرەی نووسینی خۆی وەدوای 
شیوعییەت دەکەوێ، بەڵگەی ئەوەیە کە ئەحالم 
وەک ڕووناکبیــر بە خەبــات و چاالکیی خۆی، 
بەدوای گۆڕان و شــۆڕش لە کۆمەڵــگادا بووە. 
لــە وتووێژ لەگەڵ گۆڤاری شاووشــکادا ئەحالم 
باسی کۆمەڵە چیرۆکی پرد دەکا و دەڵی هەموو 
هەوڵی ئەوە بووە کە خۆ لە هەموو پێکهاتەکانی 
پیاوساالری و لە هەموو پیاوان، باب، برا و مێرد 
ڕەها بکا. لە کۆمەڵگایەکی وەپاشکەوتووی پەنجا 
ســاڵ لەمەوبەر، ئەحالم باوەڕبەخۆ، تەنیا و ئازاد 
هەنگاو دەنێ، بەاڵم دەبینین سەرەڕای فرسەت 
و ژیان لە دنیای ئازاد و دێموکڕاسیی ئەورووپادا، 
بیرمەندێکی وەک سیمۆن دی بوار، ئەوکات زۆر 

لە ڕاستییەکانی ژیانی خۆی حەشارداوە.



ئینســان بە شــێوەی سروشــتی بەدوای 
پەیوەندیدا دەگەڕێ و بوونەوەرێکی کۆمەاڵیەتییە 
و هەمــوو ژیانــی وەدوای نیوەکەی  تری خۆی 
دەکەوێ. هەمــوو نووســەرێکی ژنیش جیا لە 
پەیوەندیی هەستەوەرانە، بەدوای پەیوەندییەکی 
هزرییەوەیــە. نیوەکەی تری ئەحالم لە ڕەگەزی 
پیاوێکــی شــاعیری وەک »هێمــن« و لەباری 
فکرییەوە مۆدێلی ســارتر و سیمۆن بووە کە ئەو 
کات وەک نموونەی جووتێکی ئازاد دەبیندران. 
ئەحــالم ســەرەڕای ژیــان لــە کۆمەڵگایەکی 
نەریتیدا، نەترســانە و یاخی دەژی. لە ڕاستیدا 
بۆ ژنێکــی وەک ئەحالم تەنیایی مانای تایبەتی 
خۆی هەبووە، دروست وەک ئامەڕەش کە تەنیا 
و بێکەس بەاڵم باوەڕبەخۆ، لەگەڵ ئیدەئالەکانی 
خۆی دەژی و لە چوارچێوەی هزری فێمێنیستیی 
خۆیــدا هۆمانیســتێکە. ئامــە ژینگــە و ئاژەڵ 
دەپارێزێ، پەناگا بۆ منداڵی دەرەوەی نۆڕمەکانی 
شــەرع و کۆمەڵگا پەیــدا دەکا، لەیــال دەباتە 
سینەما و سینگی ئامە دەبێتە نیشتمانێکی گەرم 
و پڕ لە میهر بۆ حەسانەوەی منداڵێک کە لەالی 
دایکی خۆی هەست بەو ئارامییە ناکا. ئامەڕەش 
ژنە کوردێک لە شارۆچکەی »خانەقین«ی پەنجا 
ســاڵ لەمەوبەرە، نەتەنیا دایانــی ئەحالم بووە 
بەڵکــوو توخمی بیر و هزری ئینساندۆســتی و 
پاراســتنی مافی ژنان و سروشت و ئاژەاڵن، لە 

گێڵگەی مێشکی ئەحالمدا دەچێنێ. 
ئەحالم بۆ ئــەوە دەبێ دونیــای ئاکادێمی 
لەســەری بنووســێ. بەداخەوە ئــەم کارە زۆر 
نەکــراوە. تەنیا نووســینێکی ســرنجڕاکێش بە 
خوێندنەوەیەکی جیاواز لەسەر ئەحالم نووسرابێ، 
کەریمییــە)2018(  ئەییــووب  نووســینێکی 
سەبارەت بە ڕۆمانی ئەڵوەن کە لە ژمارە چواری 
گۆڤاری کەلێندا باڵو بووەتەوە. کەریمی ڕۆمانەکە 
وەک شاکارێکی ئەدەبی دەبینێ کە هەوڵی داوە 
ببێتە دەنگــی پەڕاوێزخراوەکانی کۆمەڵگایەکی 

پێش مۆدێڕن. کەریمی دەنووسێ:
»ڕۆمانــی ئەڵــوەن نیشــاندەری ناکۆکییە 
قووڵەکانی کۆمەڵگایەکی لە حاڵی گواستنەوەدایە؛ 

چ نووســەر ئەو مەبەســتەی هەبووبــێ یان نا. 
دیارە ئەحالم بە حوکمــی کوردبوون و ژنبوون 
و هەژاری و چەندین کێشــەی دیکە کە خۆی 
ئەزموونــی کردوون، بــە شــێوەی ئاگامەندانە 
ئــەو ڕۆمانەی نووســیوە بەاڵم ڕەنگــە تەنانەت 
خۆشــی ئاگای لە هەمــوو وردەکارییەکانی ئەو 
 ]...[ نەبووبێ کــە ورووژاندوویەتــی.  بابەتانــە 
بەاڵم پێویســتە کەســانی شــارەزا، بەتایبەتی 
ڕەخنەگــرە ئەدەبییــەکان، ئاوڕێکی جیددی لە 
نووســینەکانی بدەنەوە و بە شێوازێکی تیۆریک 
بڕواننە ناوەڕۆکی نووســینەکانی ئەم نووســەرە 
مەزنە کە بە نیســبەتی کات و شــوێنی خۆی 
شــاکارێکی پێشــکەوتنخوازانەی وەک ئەڵوەنی 

خوڵقاندووە.«]35[
لەگــەڵ  هــاوکات  مەنســوور  ئەحــالم 
نووســینەکانی لــە پڕاکتیکی ڕۆژانــەی ژیانیدا 
بیرمەندانە و دژە نۆڕم ژیاوە. مەیلی ســەرەکیی 
ئەم نووســینەش ئەوەیە کە بڵێ شــێوەی ژیان 
کردارێکی هزرمەندانەیە. واتە کاتێک شــێوازی 
ژیــان دەبێتە نمایش و پێرفۆرمانســی هزرێک، 
ژیان وەک شوێنێک بۆ پراکتیک کردنی هەست 
و بیرەکان، ژیان وەک کەرەســەی نمایشــێکی 
بیرمەندانە، نووسین و ئەکتی کۆمەاڵیەتی وەک 

پراکتیک کردنی بیرەکانی تاک.
هاننــا ئارێنت پێــی وایە کە پراکســیس، 
بااڵترین و گرینگترین ڕادەی ژیانی سیاســییە. 
ئارێنت پێی وایە کە زۆر بیرمەند و فەیلەسووف 
دەبێ زیاتر لە ژیانی سیاسیی ڕۆژانەدا بەشدار بن 
و چاالکیی ڕۆژانە، وەک »بەکردارکردنی ئازادیی 
ئینســان« دەبینێ. بە ڕای ئــەو، ئێمە دەتوانین 
ئیدەکان شی بکەینەوە و هەڵیانسەنگێنین، بەاڵم 
ئــەوە کە چەندە بە کــردەوە ئەنجامیان دەدین 

ئێمە دەکاتە تاقانە و ئیستیسنا.]36[ 
ئەحــالم مەنســوور بە »هەڵوێســت گرتن 
وەک ئەکتێکی ئاگامەند« لە بەرانبەر نۆڕمەکانی 
پیاوساالری و کۆمەاڵیەتی و یاخیبوونی خۆی لە 
نۆڕمەکانــی کۆمەڵگا، ئەکتەری بیرمەندی ژیانی 
خۆی بوو. ئەحالم دەتوانێ ببێتە نموونە و ئۆلگوو 
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بۆ زۆر ژنی کورد کە لەسەر پێی خۆیان ڕاوەستن. 
ئەحالم پێچەوانەی بیر و هزری خۆی نەژیا. ئەو 
هەروەک ناوی خۆی پــڕ بوو لە خەونی گەورە. 
ئەحالم بیرمەندێکی ڕاستگۆ لەگەڵ ڕۆحی خۆی 
بوو و وەک زۆریەک لە بیرمەندانی پێشکەوتووی 
دونیــا کە کۆتاییی ژیانیان بە خەم و شــێواوی 
و خۆکــوژی تەواو بــووە و باجی بیرمەند بوونی 
خۆیانیان داوە، ئەحالمیش باجی خۆی دا، وەک 
ئامــە، بەاڵم ئەمجۆرە ژیا کە بــاوەڕی پێی بوو. 
ئەحالم تەنیا بیر و نووســینی بۆ گرینگ نەبوو 
بەڵکوو بە پراکسیســی ڕۆژانە گەیشتە بااڵترین 
ڕادەی بیــر. ئەو وەک ئامە بــوو بە بیرمەندێک 
کە ئەکت/دەنگی دیار بێ. کردار و هەڵوێســتی 
ڕووناکبیران و بیرمەندان دەبێتە هۆی کردنەوەی 
پەنجەرەکان بەرەو ڕووی دونیایەکی فراوانتر دژ 
بە زەبری دەســەاڵتەکان، پــۆزی نوخبەی بێ 
کردار و نۆرمە وەپاشکەوتووەکانی کۆمەڵگا. مافی 
هەڵبژاردنی شــێوەی ژیان ڕێگایەکی گەیشتنە 
بە ئازادیی ڕاستەقینە. ئەحالم و ئامە، سەرەڕای 
تەنیایی و سەختییەکان، ویستی داد و ئازادییان 
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»در اوایل دوران زندان، نوار بهداشــتی بســیار 
کم می دادند؛ تا جایی کە من نوار بهداشــتی ام 
را می شســتم و دوبارە از آن استفادە می کردم. 
زندانیانی هم بودند کە اجازە رفتن بە دستشویی 
نداشتند و می بایست در سلول احتیاج خود را 

رفع کنند.« )33(
»ما همیشــە در زنــدان گرســنە بودیم؛ 

نمی دانم چرا و بە چە دلیل!« )45(
»در میــان ما کســانی بودند کە بســیار 
می ترســیدند. مثــال دختری بود کــە تا او را 
صدا می زدند، از شــدت ترس دچار خون ریزی 

می شد.« )47(
»بازجویــی در نیمەشــب، خــود حالــت 
ترســناکی دارد و زندانی را مضطرب می سازد. 
از زیر چشم بند می دیدم کە بازجو با پیژامە در 
برابرم نشستە اســت. تــرس از تجاوز وجودم را 
فرامی گرفت. در تمام بازخویی، چشم بند داشتم 
و بازجو را نمی دیدم. این هم ترس مرا بیشــتر 

میکرد.« )89(
»وقتــی همدیگر را مالقــات کردیم، او را 
)مــادر( در آغــوش گرفتم. از خوشــحالی در 
پوســت خود نمی گنجیدیم. احساسی عجیب 
و غیرقابل توصیفی داشــتم. انگار از خوشحالی 
پرواز می کردم. در همین اولین درآغوش گرفتن 
درگوشم  چنین گفت: دخترم، اگر بە تو تجاوز 
کردەاند، خودکشی کن! حاال کە بە این مسئلە 
فکر میکنم از خود می پرســم چگونە مادری با 
این همە عاطفە کە آرزویش ســالمتی و دیدن 
فرزندش بود، توانست چنین چیزی بە دخترش 
بگوید؟ این واقعە  بیشــتر از پیش مرا از تجاوز 

ترساند؛ بیشتر از هر شکنجە دیگری.« )91(

ڕســتەکانی سەرەوە و ســەدان ڕستەی وەها لە 
کتێبی  گلزار شــقایق ها، ناگفتەهای زنان مبارز 
کردســتان ایران )1399( لە نووســینی خاتوو 
گوڵــروخ قوبــادی دانیشــتووی ســویدە. گلزار 
شــقایق ها )مێرگی هەاڵڵەســوورەکان( دووهەم 
کتێبــی قوبادی ســەبارەت بــە نەگوتراوەکانی 

خەباتی ژنانە. کتێبی یەکەمی نووسەر،  شقایق ها 
بر سنگالخ ساڵی 2015 چاپ و باڵو کرایەوە. 

مێرگی هەاڵڵەسوورەکان بەسەر چوار بەشدا 
دابــەش بــووە، ڕەوایەتەکانی ژنانــی زیندانیی 
سیاسی، باسی دایکانی شۆڕشگێڕی ناو شارەکان 
کە وێڕای هاوســەر و منداڵەکانیان دژی ڕێژیمی 
ئاخوندی خەباتیان کــردووە، ڕەوایەتی ئەوانەی 
تەبعیــد کرانە شــارەکانی ئەوپــەڕی ئێران )کە 
زۆر کەم ئەم بەســەرهاتانە بەداکۆمینت کراوە(، 
و لیســتی ژنانی شــەهید. هەر کام لەو بەشانە 
لــە زمان خودی تاکەکان یــا مندااڵنی ئەو ژنانە 
یا ڕەفیقەکانیانــەوە گێڕدراونەتەوە. دیارە قوبادی 
خــۆی پێشــمەرگەی کۆمەڵە بووە، بــەاڵم لەو 
کتێبەدا هەوڵــی داوە کە ڕەوایەتەکان لە تەیفی 
جۆراوجــۆر بن؛ بۆ وێنــە ڕەوایەتەکانــی ژنانی 
زیندانــی، کەســانێکن لە هێزەکانــی کۆمەڵە و 
ســازمانی فەدایییــەکان. هەروەها لــە ئاخری 
کتێبەکــەدا نــاوی زۆربــەی ژنانی شــەهیدی 
هەموو حیزب و ڕێکخراوەکان، غەیری حیزبی و 
سەربەخۆ، لەناو ڕۆژهەاڵت یا دەرەوەی ڕۆژهەاڵت 

کە بە هۆی جیاوازەوە شەهید بوون، هاتووە.
هەموو بەشــەکانی مێرگی هەاڵڵەسوورەکان 
گرینگیی تایبەتیان هەیە، لەوانەش بەشــەکانی 
ســەبارەت بە دایکانی شۆڕشــگێڕ و ئەوانەی کە 
بە حوکمــی کۆماری ســێدارە لە کوردســتان 
دوورخرانەوە، بەاڵم لێرە بەهۆی کەمیی کات کە 
تەنیا چەند ڕۆژ بۆ چاپی ژمارەی داهاتوو گۆڤاری 
تیشک ماوە و کتێبەکە درەنگ گەیشتە دەستمان، 
تەنیا بە کورتی لەسەر بەشی ڕەوایەتەکانی زیندان 
ڕادەوەســتین. هەڵبەت کەمیی کات نابێتە هۆی 
فەرامۆشی. ئێمە هەرگیز ئەوانە فەرامۆش ناکەین 
کە چۆن سەرەڕای دۆخی سەختی ناو شارەکان، 
لەدەستدانی کار و ڕســقی ژیان، شەهید بوونی 
منداڵەکانیان و پەڕتەوازەیی هەمیســان بەشێکی 
گرینگ لە خەباتــی قارەمانانەی نەتەوەی کورد 
بوون و هەن. »ڕەخشــەندە بلووری« و »ئاباجی« و 
دەیان ژنی کۆمەڵە و دێمۆکرات و بنەماڵەی تری 
کــورد، نموونەی هەرە بەرچــاوی خەباتی ژنانی 



ناوشارەکانن.
بەشی ژنانی زندانیی سیاسی وتووێژە لەگەڵ 

چوار خاتوون:
1 گوڵباخ سەلیمی لە کۆمەڵە 

2 مینــا لبــادی لــە فەدایییــان کــە لەگەڵ 
و  گیــران  ضیغمــی«  »اصغــر  هاوســەرەکەی 

هاوسەرەکەی ئیعدام کرا 
3 شەهال پەرویزی لە فەدایییان

4 نازدار برواری لە کۆمەڵە، کە هاوســەرەکەی 
»عەلی ئاشناگەر«یش چەند ساڵ لە زیندان دەبێ. 
هەروەها دووبارە نووســینەوەی ژیانی »ایران 
خاکســار« لــە الیەن نووســەری کتێبــەوە بە 
پشت بەستن بە وتووێژ لەگەڵ دۆستانی خاکسار 
و تەیب. خاکســار هاوڕێ لەگەڵ هاوسەرەکەی 
»طیب عباس روح الهــی« دەگیرێن و هەردووک 

ئیعدام دەکرێن. 
گوڵباخ ســەلیمی ســاڵی 1361 لە تەمەنی 
15 ساڵیدا دەگیرێ. مینا لبادی و نازدار برواری، 
دایکی منداڵی ســەروپێچکە دەبن کە دەیانگرن. 
شــەهال پەرویــزی تەمەنی 21 ســاڵ بووە کە 
دەکەوێتە زیندان. خاکســار زەمانی شا زیندانی 
بــووە و ســاڵی 1361 لە تەمەنی30 ســاڵی بۆ 
جاری دووهەم لە دوای هاتنە سەرکاری کۆماری 

سێدارەدا، دیسان دەکەوێتە زیندان. 
ئــەوەی کە لــە ڕەوایەتی ئــەم زیندانییانە 
دەبیســترێ و هەســت پی دەکــرێ دەریایەکە 
لە بەربەرییەت و تاوانەکانی کۆماری ســێدارەی 
ئیســالمی ئێرانی. هەڵبەتە ئەم ڕەوایەتانە مشتێ 
لە خــەروارن. هەزاران هەزار ئینســان لەو چل 
ســاڵەدا زیندانی، ئەشــکەنجە و ئیعدام کراون. 
ئێــران نموونــەی بێدادیی ئەشــکەنجەگەران و 
دەسەاڵتدارانی، نموونەی بێڕەحمین کە پابەندی 
هیــچ بنەمایەکی ئەخالقی و ئینســانی نین. بە 
قەولی »باقر مؤمنی« کە لە پشــت بەرگی کتێبی 
نووسیوێتی: »کاتی خوێندنەوەی  گلزار شقایق ها 
ئەم کتێبە، واڵتێکــت دێتە پێش چاو کە لەوێ 
ئیبلیس دەسەاڵتدارە و جندۆکە و شەیتانەکان بە 
کەیفی خۆیان دێن و دەڕۆن و هەر کات بخوازن، 

بەیانی یا ئێوارە یا نیوەشەو، هێرش دەکەنە سەر 
ماڵــی خەڵک، و نە تەنیا پیــاوان، بەڵکوو ژنان و 
منــدااڵن بە چێژێکی نەخۆشــانە ئازار دەدەن و 
ئەگــەر کەســێک لەبەرانبەریاندا ڕاوەســتێ بە 
گوللــە و کارد دەیپێکن و دەیکوژن. ئەوان جگە 
لە زیندانی کردن و ئەشــکەنجەی ئینسانەکان، 
بنەماڵە و خزمەکانیشــیان بــە کۆمەڵ لە ماڵ و 
سەرپەناکانیان دوور دەخەنەوە، دەیانخەنە تەبعید 
و بێ پەنــا لە واڵتی غەریب و نەنــاس ئاوارەیان 

دەکەن.« 
ئێســتا وردە وردە ڕەوایەتەکانــی زیندانیان 
کە لەم چل ســاڵەدا زیندانــی و ئیعدام کراون، 
دەنووسرێنەوە و دەبیسترێن. بۆ وێنە چەند ساڵ 
پێــش لە دادگای »ایــران تریبونال« لە الهە زۆر 
زیندانی پێشوو بەشدارییان کرد و بەسەرهاتەکانی 
ئەوان کە ئێســتا دانیشــتووی دەرەوەی واڵتن، 
مچوڕکی بە ڕوح و دڵی ئینســاندا دێنا. زۆربەی 
زیندانییــان ئێســتا دوچــاری خەمۆکین. ئێمە 
لەگەڵ ئوقیانووســێک لە تــاوان ڕووبەڕووین کە 
کەس نازانێ ســوونامیی ئــەم تاوانانە ڕۆژێک بۆ 
کوێمان دەبا. کاتێک لەگەڵ ڕوایەتەکانی زیندان، 
چ لــە کتێبی مێرگی هەاڵڵەســوورەکان و چ لە 
کتێــب و فیلم و بەرنامەکانــی ڕادیۆییی دیکەدا 
ئاشنا دەبین، لەخۆمان دەپرسین »ئینسانییەت لە 
کوێیە و بۆ ون بووە؟ چۆن دەکرێ ئینســان ئەو 
هەموو تاوانە بکا؟« بــەاڵم حەقیقەت ئەوەیە کە 
هەن و زۆرن ئەوانــەی کە ئەو تاوانانە دەکەن و 

زۆر تاوانیش ئێمە لێیان ئاگادرا نین.  
ئەگەر بگەڕێینەوە سەر ڕەوایەتەکانی کتێبی 
مێرگی هەاڵڵەســوورەکان، دەتوانیــن ئاماژە بە 

چەند خاڵی گرینگ بکەین، لەوان:
1 بۆ ئەشکەنجەگەران و دەسەاڵتدارانی ئێرانی، 
تەمەن و جنسی زیندانی هەرگیز گرفت نەبووە و 
ئێران هەموو کۆنوانسیۆنەکانی جیهانی  لە ژێرپێ 
ناوە. هەر لە ســااڵنی یەکەمەوە بۆ وێنە لە مهاباد 
منداڵی 12 ساڵە ئیعدام کرا. لەم کتێبەدا دەبینین 
کە گوڵباخ لە تەمەنی 15 ساڵی دەکەوێتە زیندان 
و زیندانەکان پڕبووە لە منداڵ، چ وەک زیندانی و 
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چ هاوڕێ لەگەڵ دایکانی زیندانی. 
2 دۆخی ناو زیندانــەکان تا ئەو پەری بێدادی 
و دڵتەزێنــی بووە. زیندان لــە خۆیدا بێڕەحمانە 
سەختە، بەاڵم بە هۆی پێکهاتەی فیزیکیی ژنان 
هەمیشــە بۆ ژنان زیندان چەندقات ســەختترە. 
بــۆ وێنە لــەم کتێبەدا باس لــەوە دەکرێ ژنی 
زیندانی تەنانەت دەستی بە سادەترین کەرەسەی 
پێویســتی وەک »نوار بهداشتی« ناگا، و کچانێک 
بــوون کە لەگــەڵ هەر جار بانــگ کردنێک بۆ 

بازجوویی لە ترسان وەسەر خوێن کەوتوون.
3 ئەشــکەنجە خۆی لە خۆیدا دژی ئینسانییە. 
لەم کتێبەدا دەبینین ئەشکەنجە لە زیندانەکانی 
کۆماری ســێدارەدا لەڕادەبەدەر قورس و توندن 
وەها کە بــۆ وێنە گوڵباخ 900 دانە شــەلالقی 

لێ دەدرێ. 
4 سەرەڕای ئەو ئەشــکەنجە سەختانە زۆربەی 
زیندانییــان مقاومەتیان کردووە. هــەر بۆیە لە 
نێوان سااڵنی 1360 هەتا 1367دا هەزاران هەزار 
ئینســان ئیعدام و بێسەروشــوێن کران. هەر لە 
هاوینی 1367 زیاتر لە بیســت هــەزار زیندانی 
ئیعدام کــران، وەها کە بە گوێرەی زۆر ڕەوایەت 

تیمەکانی ئیعدام پێڕانەدەگەیشتن. 
5 بەرخۆدان هەمیشــە ڕق و کینــەی زیاتری 
زیندانبانــی لەگەڵە، کە ئــەوەش زۆرجار دەبێتە 

هۆی هارتر بوونی زیندانبان و چاوەدێر.
6 بەرخۆدانــی ژنانــی نــاو کتێبــی مێرگــی 
هەاڵڵەســوورەکان، ژنانی ناو شــارەکان لە کاتی 
خەباتی چەکداریدا، ژنانی تەبعیدی، سەدان ژنی 
پێشــمەرگە و ژنانێک کە ئێمە هەر نایانناسین، 
بەشــێکی بەهێزی کەســایەتی و هۆویەتی ژنی 
کورد و سۆبژەی ئەرێنی و چاالک پێکدێنێ. ئێمە 
بە دەیان جار لە کتێبی مێرگی هەاڵڵەسوورەکاندا 
دەبینین کە ســەرەڕای ئەشــکەنجە، برسێتی و 
تەحقیــری ڕۆحی و جەســتەیی و کولتووری و 
سیاســی، ئەو ژنانە لەبەرانبەر زیندانباندا ئامادە و 
بەباوەڕ ڕادەوەستن و دەیان جار دەخرێنە بەندی 
تاکەکەسیی تەنگ و سارد و جاری وایە چەندین 

شەو و ڕۆژ لەسەر پێ ڕاوەستاون.

7 زۆربەی زیندانییان تەنانەت دوای ئازادبوون، 
دوچاری نەخۆشیی جیددی بوون. شەهال ئاماژە 
دەکا کە نەخۆشیی MS]1[ـەکەی هەر لە ئاکامی 
گوشار و ڕەنجی زینداندا بووە و گوڵباخ دەڵێ کە 
ئێســتا گرفتی پشت و ســیاتیکی هەیە. جیا لە 
گرفتە قووڵەکانی ڕۆحی و ڕەوانی کە ئێســتاش 
یەخــەی ئەوانی بەرنــەداوە، بەاڵم ئاســەواری 
فیزیکیی زۆر توندی بەهۆی ئەشــکەنجە لەسەر 

جەستەیان بەجێ هێشتووە. 
8 زۆر شــەهید هەتــا ئێســتاش گۆڕەکانیــان 
دیار نییە. ئیعدامی چاالکان بەدەســت کۆماری 
ئیسالمی هەتا ئێســتا بەردەوامە. نموونەی هەرە 
بەرچاو، ڕامین حوسێن پەناهییە کە تا ئێستا دایە 

شەریفە لە کوڕەکەی دەگەڕێ.  
9 گرینگتریــن خــاڵ لە باســەکانی زیندان و 
ژناندا ڕەنگە باســی سێکســوالیتە و زیندان بێ. 
ژنی زیندانی هەمیشــە لەگەڵ ترســی تەجاوز/ 
دەســتدرێژیی جنســی ڕووبەڕوویە. ترسێک کە 
تەواوی ئەو ژنانە باســی دەکەن. سێکسوالیتەی 
ژنــی زیندانــی خاڵی هەســتیاری ژنانە. چونکە 
ژن لــە کۆمەڵگایەکدا دەژی کە وەک شــەڕەفی 
بنەماڵە و پیاو و نەتەوە چاوی لێ دەکرێ. ترســی 
دەســتدرێژی بە ژنی زیندانی هــەم بۆ خودی 
زیندانییــە و هەم بۆ بنەماڵەکــەی. لەو کتێبەدا 
دەبینین کە شــەهال باس لــەوە دەکا کە دوای 
چەندین مانگ کاتێک دایکی دەبینێ و ئەو دڵی 
بــە دیتنی دایکی خۆشــە کەچی دایکی لە بنی 
گوێیدا دەڵێ »ئەگەر دەستدرێژییان پێ کردووی 
خۆت بکوژە«، کە ئەوە بۆ شەهال وەک شۆکێکە. 
10 زۆربــەی جار ژنانی زیندانــی لەگەڵ خۆیان 
بڕیاریــان داوە کــە ئەگەر دەســتدرێژییان پێ 
بکــرێ خۆیان بکوژن. چونکە ئــەوان دەزانن لە 
کولتوورێکدا دەژین کە ژن بە سێکســوالیتەکەی 
گــرێ دەدەن. سێکســوالیتەی ژنان هەمیشــە 
تابۆیە]2[ و ژن کە دەستدرێژیی پێ کرا بە چاوی 
سووک دەبیندرێ. لە کاتێکا کە دەبێ دەسەاڵت 
و زیندانبان تاوانبار بکرێن، هەمیســان ئەوە ژنە 
کە زیاتر بە ســووک چاوی لێ دەکرێت. ژنان لە 



هەموو دنیادا و لە کاتی شــەڕ و زیندانی بووندا 
خەتەری دەستدرێژییان لەسەرە.  هەڵبەت ئێستا 

ئەو خەتەرە لەسەر پیاوانیش زۆرە. 
11 دوای زیندان زۆر جار کچانی زیندانی تەریک 
خراونەتەوە و بۆ وێنە ئیمکانی هاوســەرگیرییان 
کەمتر بووە. بەاڵم سەرەڕای گرفتەکان، ئەوانەی 
کە لــە زیندانەکاندا مقاومەتیــان کردووە دوای 
ئازادبوون توانیویانە لەسەر پێ ڕاوەستن و باوەڕ و 

متمانەی خەڵکیان وەدەست هێناوە.
زیندانــی  ژنانــی  گــەورەی  کێشــەیەکی   12
منداڵەکانیانــن کە یا لەگەڵیان لــە زیندانن و یا 
لــە دەرەوەی زیندان لە الی بنەماڵەکانن. منداڵ 
وەک نزیکترین خۆشەویســت بە دایک هەمیشە 
زیاتر دایک/ژن دەخاتە دۆخی دڵەڕاوکێ، شــک، 
ترس و شــکان. دایک هەمیشــە لەسەر لێواری 
هەڵدێرێکە لە نیوان هەڵبژاردنی خەبات و نەتەوە 
یا منداڵەکەی. بەداخــەوە منداڵەکانیش زۆر جار 
تووشــی کێشەی ڕوحی هاتوون و کاتێکی زۆری 
بردووە تا بتوانن بگەڕێنەوە ســەر ژیانی ئاساییی 

خۆیان. 
13 ئیعدامــی هاوژین و هاوســەر لە زیندان و بە 
تەنیا مانەوە لەگەڵ منداڵ و ئەرکی ڕاگرتنی ژیان 
و منداڵ بۆ ئەو ژنانە بەتایبەت لە دۆخی نالەباری 
ئابووریدا کێشــەیەکی تری ژنانــی زیندانییە. بۆ 
وێنــە مینا و نازدار کە منداڵیــان بووە بە ڕوونی 

باسی ئەو دژوارییە دەکەن.
14 زیندانیــی کورد کە دەکەوێتــە زیندانەکانی 
دەرەوەی شارەکانی کوردستان، چەند قات دۆخی 
ســەختتر دەبێ. لــەو زیندانانــە، تەنانەت مافی 
کوردی قســەکردن لە زیندانی دەستێندرێتەوە. 
بنەماڵەکان کە لە شــارەکانی کوردســتانڕا دێن، 
ناتوانن لەگەڵ منداڵەکانیان بە کوردی قسە بکەن 
و زۆر جار بەو بەهانەیە ناهێڵن منداڵەکانیان ببینن. 
ئینسانی زیندانی کە زمانی دایکی لێ بستێننەوە 
لە ڕاســتیدا فەلەج دەبێ. بە پێی لێکۆڵینەوەکانی 
پسیکۆئانالیز/دەروونشــیکاری و لینگویســتک و 
زمانناسی، هەستە قووڵەکانی ئینسان هەمیشە بە 

زمانی دایک/زمانی یەکەم دەردەبڕدرێ. 

15 کاتێــک زیندانیی کورد بــۆ وێنە لە زیندانی 
ئەوین لە تارانە، جیا لە خودی زیندانی، گوشارێکی 
چەند قــات لە هەموو بوارەکان دەکەوێتە ســەر 
شانی بنەماڵەکان بە تایبەت دایکەکان کە سەدان 

کیلومیتر ڕێگا دەپێون. 
16 تاقەت و هێزی ئینســان ســنووردارە. هەموو 
کەس بە زۆر هۆی جەستەیی، ڕۆحی، بنەماڵەیی 
و کولتووری، ناتوانێ هەتا سەر، لەسەر باوەڕەکانی 
ڕاوەســتێ. زۆر کەس لــە زیندانەکانــدا خۆیان 
کوشــتووە. زۆر کەس هەوڵی خۆکوشتنیان داوە. 
زۆر کــەس بەرگەیــان نەگرتــووە و تێکچوون و 
یا خەمۆکیــی قووڵ بەرۆکی گرتــوون. کۆماری 
ئیســالمی بۆ کوتانــی زیندانیانی »ســر موضع« 
زۆرجــار لــە »تــواب«ەکان کەڵکــی وەرگرتووە. 
واتە سیاســەتی »ڕەفیق لە بەرانبــەر ڕەفیق«ی 
گرتووەتەبەر کە ڕەنگە ئەوە دڵتەزێنترین بەشــی 
ژیانی زیندان بێ. زۆر زیندانی دواتر زانیویانە کە 
بازجوویەکان ویستوویانە ئەوان فریوبدەن، بۆ وێنە 
گوڵباخ کە فریویان ناخوا و بەمجۆرە ویستوویانە یا 
زانیاری وەدەست خەن و یا زیندانیی پێ بشکێنن. 
هەڵبەت لێرەش دەبێ دیســان کۆماری ئیسالمی 
و ئەشــکەنجەگەر بە تاونباری سەرەکی بناسین 

نەک تەواب.
17 سیاســەتی زیندانبانی ئێرانی ئەوەیە کە نەک 
هەر لە زیندان بتشــکێنی، بەڵکــوو کەرامەت و 
ژیانی دوای زیندانیشــت لێ وێران بکا تا نەتوانێ 
دیســان بچیتەوە ناو ڕیزی خەباتکاران. هەر بۆیە 
سیاسەتی شــکاندن، تۆبە وەرگرتن، هێنانە سەر 
تیڤی لەناو زینداندا تا ئێســتاش لەالیەن ئێرانەوە 

پەیڕەوی دەکرێ. 
18  ســەرەڕای چل ســاڵ بێدادی کــە کۆماری 
ئیســالمی بە هەمــوو جۆرێک نەتــەوەی کورد 
و باقیــی خەباتکارانــی دژ بە خــۆی قەتڵوعام و 
زیندانی دەکا، بەاڵم دیســانەوە ئینسانی کورد لە 
شــار و لە شاخ لەسەر خەباتی خۆی بۆ گەیشتن 
بە ماف و پێگەی ئینسانی و سیاسی و نەتەوەییی 
خــۆی بەردەوامــە. لەم کتێبەشــدا دەبینین کە 
زۆربەی زیندانیانی سیاسی و بنەماڵەکانیان دوای 
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ئازادبوون، لە خەباتی ڕەوای خۆیان بەردەوام بوون 
و پاشەکشەیان نەکردووە. 

19 کورد بوون، هاوئایینی دەســەاڵت نەبوون )و 
بێ باوەڕی بە ئیســالم(، ژن بوون، پێشــمەرگە 
و خەباتــکار بــوون دەبێتــە پێکهاتەیــەک کە 
داگیرکەری ئێرانی هەمیشــە تۆ لە چەند توێژی 
جیاوازدا وەک »ئەویتر« ببینێ و هەوڵی شــکان و 

نەمانت بدا.
20 ڕاستە بۆ کۆماری ئیسالمی هەموو ئەوانەی لە 
بەرانبەریدا ڕادەوەســتن، »خودی و غیر خودی«، 
دەبێ لەناوبچــن، بەاڵم بــۆ نەتەوەکانی غەیری 
خۆیان وەک کوردەکان و بەلووچەکان، هەمیشــە 
دۆخەکە چەند قات ســەختتر بووە. ئەوانەش کە 
بۆ وێنە فارس بوون، وەک »ایران خاکســار« بەاڵم 
هاتوونەتــە ناو خەتی بەرگری لە کورد، تووشــی 
قین و ڕقی دەسەاڵتدان بوون و گیانیان لەدەست 

داوە. 
بەداخەوە تا ئێســتا ئەو جۆرەی کە پێویستە 
خەباتی ژنانی کورد لە شار، لەناو زیندان، لە تاراوگە 
)بەهەموو جۆرەکانی( بە بەڵگە و ئارشیو نەکراون. 
ئەوەش کە دەگەڕیتەوە ســەر خەباتی ژنانی ناو 
شــار و خەباتی مەدەنی، هەمیسان زۆر بایەخی 
پێ نەدراوە و نەنووسراوەتەوە. ئەوانەش کە شەهید 
بوون، تەنیا ناویان وەک شەهید هەیە، ئەگینا لە 
ژیانیان شتێکی زۆر نازانین. تەنانەت ناوی هەموو 
شــەهیدەکانیش تا ئێســتا کۆنەکراوەتەوە و زۆر 
کەس نەناس و بێسەروشوێنن. ئەمە لە کاتێکدایە 
کە بۆ وێنە فارســەکان لــە زۆر بارەوە چاالکن و 
بە دەیان کتێب لەســەر بیرەوەرییەکانی زیندان 
نووســراوە، و لە کۆڕ و کۆبوونەوەکاندا باســیان 
کــردووە، تەنانەت ســیمیناری وایــان بووە کە 
ژنان باسی دەســتدرێژیی زیندانبان بە خۆیانیان 
کردووە و هەموو بەشــداران پێکەوە گریاون. کە 
ئەوەش زیاتر هەســتی هاوبەش دروست دەکا و 

تابۆکان دەشکێنێ. 
بە خوێندنەوەی ئەم جۆرە کتێبانە و لە ڕێگای 
نووسین و ڕەوایەتەکانەوە ئێمە دەتوانین بزانین: 

1 قووالییی تاوانەکان تا چەند و تا کوێ چوون. 

2  ئــەوەی کە دەگەرێتەوە ســەر ژنان ئەوەیە 
کــە نرخی ئــەو خەبات و قوربانیدانــە بزانین و 
بتوانین کەســایەتی و هۆویەتی شایانی ژنان، بە 
تایبەت ئەو ژنانەی کە دەســتدرێژییان پێ کراوە 
بگەڕێنینەوە. لە ڕوانگەی ئێمەوە دەبێ هەمیشــە 
سیاســەتی ســڕینەوەی ئاســەواری تاکتیک و 
ستراتێژییەکانی کۆماری ئیســالمیمان هەبێ و 
کاتێک ژنێــک لە زیندان و یا بەهەر جۆرێک لە 
الیەن ئەوانەوە دەستدرێژیی پێ دەکرێ، ئاکار و 
دەســەاڵتی ئەوان بێتە ژێڕ ڕەخنە، نەک ژنەکە 

بخرێتە پەڕاوێزەوە.  
3 بتوانین لە دادگا نێونەتەوەیییەکاندا دادی ئەو 

ستەم و بێدادییانە بستێنین. 
4 خۆمــان ئامــادە بکەین هەرگیز لــەو جۆرە 
تاوانانە نەکرێنەوە. مێژووی ئینســانی، شاهیدی 
بەردەوامیــی تاوانــە. بــا تۆوی هومێــد لە دڵ 
و مێشــکماندا بچێنیــن کە چیــدی وا نەبێ و 
تاوانەکانی ئینســان دەرحەق بە ئینسان دووپات 

نابنەوە. 
ڕەوایەتــە نەگوتراوەکانــی ژنانــی کــورد و 
ڕەوایەتەکانی گوتراو و نەگوتراوی پیاوانی کورد و 
زۆر ڕەوایەت کە تا ئێستا ئاشکرا نەبوون و یا زۆر 
کەم باسیان کراوە، گرینگیی تایبەتیان بۆ تاک و 
نەتەوەی کورد هەیە. هەر بۆیە کتێبەکەی گوڵڕوخ  
قوبادی، مێرگی هەاڵڵەســوورەکان، بۆ گێڕانەوە 
و نووســینەوەی بەشــێک لە مێــژووی کوردی 
ڕۆژهەاڵت بە گشــتی و خەباتــی ژنانی کورد بە 
تایبەتی، ئەویش لە دەورانێکی یەکجار ســەختی 
چل ســاڵەدا، هەوڵێکی گرینگ و شــایانی ڕێزە. 
ئینجا ماوەتەوە کە ئێمە دەبێ بە پشت بەستن بەو 
رابردوو و بەســەرهاتانە، زۆر هەوڵی زیاتر بدەین 
کە هەموو ڕەوایەتە نەنووســراوەکان بێنە ســەر 

کاغەز و ببنە بەڵگە و ئارشیوی کورد.

ژێدەرەکان
MS .1 نەخۆشــییەکە کە سیستەمی عەســەبی تێکدەچێ و وردە 
وردە ماسوولکەکان لە کار دەکەون و توانای ڕویشتن و ژیانی ئاسایی 

و هەناسەکێشان لەدەست دەدەی.
2. Tabu.
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فێمینیســت،  کۆمەڵنــاس،  میشــێل  ئانــدرێ 
دژەکۆلۆنیالیســت و دژە میلیتاریســت، سێپتامبری 
1920 لە فەڕانســە لە دایک بــوو. دوای وەرگرتنی 
بڕوانامە لە یاسا و دوکتۆرای فەلسەفە، وەک مامۆستای 
دواناوەندی لەنێوان سااڵنی 1941 هەتا 1943 کاری 
کرد و دواتر 1944 خۆبەخشــانە وەک یارمەتیدەری 
کۆمەاڵیەتی چووە ناو ســپا. دوای ڕزگاریی فەڕانسە 
و نشتەجێ بوون لە پاریس، دوکتۆرای کۆمەڵناسیی 
لە زانکۆی ســۆربۆن لەسەر »بنەماڵە، سەنعەتی بوون 
و جێوار/مســکن« )1959( نووســی. چەمکەکانــی 
هەاڵواردەیی، نایەکســانیی نێوان چینەکان و جنس، 
میلیتاریــزە کردن و شــارۆمەندی، زیاترین پرســی 
فکــری و ژیانــی ئاکادێمیکی ئاندرێ میشــێل-یان 
وەک کۆمەڵناســێک پێکهێنا. هەر چۆن چەمکەکانی 
»باکوور، باشــوور و خەباتی دژە کۆڵۆنیالیســتی«، کە 
دواتر لە نووسینێک ســەبارەت بە دۆخی کرێکارانی 

جەزایری لە فەڕانسە چاپی کرد.
 لەدوای 1950 ئاندرێ سەبارەت بە کێشەکانی 
پەنابەرانی کرێکار، لەشفرۆشــی، بنەماڵەی کرێکاران 
و ئەوە کە هەژاران و کرێــکاران بە دژواری دەتوانن 
شوێنی حاوانەوە لە پێتەخت پەیدا بکەن، لێکۆڵینەوە 
دەکا. ئەو لە زۆر واڵتی دنیا، جەزایر، کانادا، ئەمریکا، 
مێکزیکــۆ، ئەمریــکای باشــوور، بێلژیــک و پڕۆژە 
نێونەتەوەیــی و نادەوڵەتییــەکان، لەگــەڵ پڕۆژەی 
جۆراوجــۆری دەیــان توێژینــەوە کاردەکا. هەروەها 
بە پێشــنیاری پرۆفیســۆر ئێلیزابێــت بۆولدینگ لە 
زانکۆی کۆلــۆرادۆ، کۆمیتەی نێونەتەوەییی هاوکاری 
لەســەر »ڕۆڵەکانی جێندێری« دروســت دەکا. ساڵی 
1974  »ڕۆڵەکانــی جێندێری، بنەماڵە و گەشــەی 
ئینســانی« وەک یەکەیەکی لێکۆڵینــەوە بۆ قوتابیان 
دادەنێ. ئاندرێی ســەرەڕای دەیان کاری لێکۆڵینەوە، 
چاالکانە وەک ئەکتیویســتێک لە جوواڵنەوەکاندا بۆ 
وێنە جوواڵنــەوەی »پالنی بنەماڵە« بەشــدار دەبێ. 
ساڵی 1965 لەگەڵ جوواڵنەوەی دێمۆکراتیکی ژنان 
دەکەوێ. دواتریش لە ســەر دەیان بابەت و پرســی 
کۆمەاڵیەتی و بنەماڵەیی لە کۆنفڕانس و باســەکاندا 

بەشداری دەکا.
ئاندرێ میشــێل پاتریارکات/باوکســاالری وەک 

سیســتەمێک دەبینێ کە بە ئاشکرا و یان بە شێوەی 
دیکــە، تەواوی دامــودەزگاکان و مێکانیســمەکانی 
ئیدیۆلۆژیی خۆی، ئابووری، سیاسی، ئەخالق، زانست، 
دەرمان، کولتوور، مۆد، مێدیا و پەروەردە  بەکار دێنێ 
بۆ ئەوەی بااڵدەستیی پیاو بەسەر ژندا دووبارە بەرهەم 
بێنێتەوە، دروست هەر چۆن کاپیتالیسم هەمان کار 

دەکا تا بااڵدەستیی خۆی نیشان بدا.
ئاندرێ میشێل دەیان کتێبی گرینگی نووسیوە و 

لێرە تەنیا ئاماژە بە چەند دانەیان دەکرێ:
1 کۆمەڵناسیی بنەماڵە

2 فێمێنیزم
3 کۆمەڵناسیی بنەماڵە و ژنومێردایەتی

4 فێمێنیزم و دژە میلیتاریزم
5 نا بۆ کڵیشەکان، البردنی هەاڵواردنی جنسی 

لە کتێبی مندااڵن و قوتابخانەکاندا
6 مۆدێڕنیزاســیۆنی بنەماڵەکانی ئافریکایی لە 

پەڕاوێزی پاریسدا
7 داد و حەقیقەت بۆ بۆسنییەن و هەرسیگۆوینا

8 دێموکڕاسیی دەسەاڵتی زیادە لە سنوور
کتێبــی بزووتنــەوەی ژنــان کتێبێکــی 167 
الپەڕەییە لە نووسینی ئاندرێ میشێل. ئەم کتێبە لە 

6بەشی سەرەکی و بەشێکی ئاکامگیری پێکهاتووە.
لە بەشــی یەکەمدا نووسەر وێڕای ئاماژە بەوەی 
کــە لە ســەردەمی بەردینــی کۆندا ژنــان هاوکات 
لەگەڵ کۆکردنەوەی خۆراک لە کاری ڕاوکردنیشــدا 
بەشــدارییان کردووە و مرۆڤە ڕاوچییەکان سەرەڕای 
پۆشتە و پەرداخ بوون، بە چەکی بەر لە مێژوو لەگەڵ 
یەکــدا بە ئاشــتی ژیاون و هیچ جۆرە شــەڕێک لە 
نێوانیانــدا لە ئارادا نەبووە، باســی لــەوە کردووە کە 
بەپێــی لێکۆڵینــەوەکان، دەرکەوتووە کــە کۆمەڵگا 
لە ســەر بنەمای هاوکاری و هاوبەشــی دامەزراوە و 
چەوســاندنەوەی تێدا بەدی ناکرێــت. ژنان پێگەی 
کۆمەاڵیەتیــی بەرزیــان هەبووە کە ئەمــە زیاتر لەو 
پەیکــەرە دۆزراوانەدا دەردەکەوێ کــە لە بەرد یان 
ماکێکی ئێســقانی ســپی لە ژنان درووست کراون. 
دواتر بە کەم بوونەوەی ڕاو، هاوکات لەگەڵ یەکەمین 
شۆڕشی بەردینی نوێ، ئەولەوییەت بە کۆکردنەوەی 
میــوە، دان و کێاڵن دەدرێت و ژنــان لەم قۆناغەدا 



ڕۆڵی بەرچاویان گێڕاوە کە ئەمە بەستێنی بەدیهاتنی 
زانســت ئامادە دەکات. بەســتراوەبوونی مندااڵن بە 
دایک، خودایانــی دایک دەخولقێنــێ و ئەوەی کە 
سەرنجڕاکێشــە ئەوەیە کە لەم شارستانییەتی دایک 
مەزنییــەدا، هیــچ نیشــانەیەک لــە دوژمنایەتی و 

شەڕەنگێزی بەدی ناکرێت.
لە بەشــی دووهەمدا، نووسەر باس لە دووەمین 
شۆڕشــی ســەردەمی بەردینی نــوێ دەکات کە بە 
دۆزینــەوەی وزەی نوێ، پێگەی ژن لــە کۆمەڵگادا 
دادەبــەزێ. لەم کاتەدا نشــتەجێبوون دێتە ئاراوە و 
شارەکان دروست دەبن و یەکەمین ناکۆکیی چینایەتی 
دێتە ئاراوە. بەرهەمهێنان زیاد دەکات و شەڕەنگێزی 
دێتە ئاراوە، لێرەدایە کە هێژمۆنیی ژنان لە ئاییندا کز 
دەبێ و پەیکەری بچووک بە تایبەتمەندیی پیاوانەوە 
جێگای خودای دایــک دەگرێتەوە. ڕووداوەکانی ئەم 
سەردەمە نیشــان دەدەن کە کاولکردنی سروشت و 
الوازبوونی پەیوەندیــی نێونەتەوەیی، هاوکاتە لەگەڵ 
دابەزین و الوازبوونی پێگەی ژنان و بەدیلگرتنیان لە 

بنەماڵە و شاردا.
نووسەر لە بەشی ســێهەمدا ئاماژە بەوە دەکات 
کە هــاوکات لەگــەڵ ڕووخانــی ئیمپراتۆریی ڕۆم، 
دژایەتییــەکان لەگەڵ ئازادیی ژنــان کۆتایییان پێ 

دێت. 
پــاش ڕووخانــی ئیمپراتۆریــی ڕۆم، هەنــدێ 
ڕێکخراوی خێڵەکی ســەر بە ژێرمەن و فرانکەکان، 
دروست دەبن و سەرەڕای ئەوەی کە لە سەدەکانی 6 
و 7دا، بەڕێوەبەرانی کلیســا، ژنان لە مافی ئۆسقۆفی 
بێبــەری دەکەن، بەاڵم ژنان دیســانەوە لە کاروباری 
کۆمەاڵیەتی و زانستیشدا وەکوو پیاوان دەجووڵێنەوە.
لە ســەدەکانی 10 و 11دا )سەرەتای سەردەمی 
فێئۆدالی( بەهــۆی دابەشــبوونی واڵت، ژنان مافی 
و  دادوەری  چەکــداری،  دەســەاڵتی  پاشــایەتی، 
دروســتکردنی پارە، گرتنی باج لە خەڵک و هەندێ 
ئەرک و بەرپرسایەتیی دیکەی حکوومەتی بەدەست 

دێنن.
بەگشتی لەم دەورەیەدا هیچ بەربەستێک لە سەر 
ڕێگەی ژنان نەبووە و توانیویانە وەکوو دادوەر، قەاڵدار 

لە سەر ماڵ و مڵکی خۆیاندا بە تەواوی زاڵ بن.

لە سەردەمی بێزانسدا، ژنانی ناسراو لە زانکۆکاندا 
ئامــادە و بەشــداربوون و کاری ناحکوومیان بەڕیوە 

دەبرد.
لە ســەدەکانی7 و 8دا )دامەزرانی ئیمپراتۆریی 
ئیســالمی(، ژنان وەکوو کەسانی خوێندەوار و پسپۆڕ 
لــە کاروباری ئایینی، شــیعر و دادوەری، توانیان بە 

سەرکەوتوویییەوە دەسەاڵت بەڕیوە ببەن.
لە ســەدەی 11دا، پیــاوان بــە قەدەغەکردنی 
خوێنــدن، ژنانیان لە کاری ئــازاد و ناحکوومی دوور 
کردەوە. دواتریش ســەرقاڵیی ژنان بە نەشتەرگەری، 
جوانــکاری و ڕازاندنەوە کە تێیاندا شــارەزایییان بە 

دەست هێنابوو، قەدەغە ڕاگەیەندران.
لــە کۆتایییەکانی ســەدەی 12دا، ژنان ئازادیی 
زۆریــان هەبووە کە دواتر دەرفەتەکانیان لێ یاســاخ 
دەکرێ. بەاڵم دژایەتی لەگەڵ مافی یەکسان بۆ ژنان 
هەبــووە و هەندێک لە پیاوان، بەتایبەت ســەرۆکی 
واڵتە موســوڵمانەکان، لە هەوڵی ئەوەدا بوون ئازادیی 
ژنان بەرتەســک بکەنەوە. توێژی بروکرات و کلیســا 
کە بەربەرەکانێی بەدەســتەوە گرتنی دەســەاڵتیان 
دەکرد، بۆ دژایەتی لەگەڵ دەستپێراگەیشــتنی ژنان 
بە بەرپرسایەتییەکی کە پێشتر لە میژوودا هەیانبووە، 
یەکگرتوویییەکیان تێدا دروست بوو و دیسانەوە ژنان 

زەرەرمەند بوون.
ژنانی ئەشراف کە لە ئەرکەکانی خۆیان بێبەری 
ببوون، لە ســەدەکانی 12 و 13دا،  بە دامەزراندنی 
ئەنجومەنی ڕێ و ڕەوشت زانین و هەروەها یەکگرتن 
لەگەڵ بزووتنەوەی گەورە و بەهێزی نۆژەنکردنەوەی 
ئایینــی)cathare(، بە ناڕەزایەتــی دەربڕین، هەوڵی 
بەربەرەکانێ لەگەڵ پیاومەزنییان دا. ئەمە دژکردەوەی 
کلیسا و بۆرژوازیی لێ کەوتەوە، بۆیە بە دامەزراندنی 
ســێ بنکەی پشــکنینی بیروڕا و مافی نوێی بنەماڵە 
و سیستەمی یاســایی، هەوڵی پەڕاوێزخستنی مافی 

ژنانیان دا.
ناڕەزایەتییەکان لە نێو ژناندا پەرە دەســتێنێت 
و کریســتییەن دۆپێزا، جڵــەوی ناڕەزایەتییەکان بە 
دەســتەوە دەگرێت و خوازیاری فێرکاری و پەروەردە 
بۆ ژنــان دەبێت تاکوو لــە کاتی بێوەژنیــدا بتوانن 

بەرپرسایەتیی بنەماڵەی خۆیان بە ئەستۆ بگرن.
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ناوبــراو دوو بابەتی بنەڕەتی و گرینگی پەرەپێدا 
کە دواتر لە ئەندێشــەی فێمینیستیدا زۆر جەختی 
لە سەر کرایەوە، پێویســتیی پەروەردەکردنی کچان 
و دامەزرانــدن و بنیاتنانــی کۆمەڵگایەکی هێمن و 

ئاشتیخواز.
لە ســەدەکانی 15 و 16ی زایینیدا، کلیســا و 
بــۆرژوازی پێکەوە ژنانیان لەو بەرپرســایەتییەی کە 
پێشــتر هەیانبوو بێبــەش کرد. تا ئــەو جێگایە کە 
دەســەاڵتی پاشــایەتیی بنەماڵە لە ســەدەی 16دا 

دەسەاڵتی پیاوانی زۆر زیاتر بەهێز کرد.
لــە کۆتاییی ســەدەی 15دا، بە هاتنــە ئارای 
پەیمانــی ئەخالقــی و ئابووری لــە پاریس، باس لە 
پــەروەردەی کچان بۆ بە ئەســتۆگرتنی ئەرکی ماڵ 
کرا کــە لەم حاڵەتەشــدا، هەموو کارێــک تەنیا بۆ 

خۆشگوزەرانیی پیاوان دەکرا.
لە سەدەی 16دا، دایکانیش بە دارکاری کردن، 

بەرانبەر بە کچەکانیان توندوتیژی دەنوێنن.
بەشی چوارەم کە باس لە گواستنەوەی ئابووریی 
فێئۆداڵی بۆ ئابووریی پیشەســازییە، نووسەر ئاماژەی 
بەوە کردووە کە لە ســەدەی 17 و 18دا، سیستەمی 

پارلەمانی و ئازادی جێگای پاشایەتی دەگرێتەوە.
لە فەڕەنســای سەدەی 17دا ڕۆڵی ژنان بە تەنیا 
بۆ هەوڵ و چاالکی لە هۆڵە ئەدەبییەکان و ملمالنێی 
سیاســی بەرتەســک نابێتەوە. دژە چاکسازی بوون، 

بووە هۆی گۆڕانی بنکە و دامەزراوە ئایینییەکان.
لە سەدەی 18دا، شاژن و شازادەکان لە بەرانبەر 
ئەخالقی نوێی بۆرژوازیدا خۆڕاگرییان دەکرد و ڕۆڵی 
پاشایەتیی خۆیان بە توانا و لێهاتوویییەکی باشتر لە 

پاشا پیاوەکان بەڕێوە دەبرد.
ئەم ســەدەیە لە بریتانیا بۆ ژنان وەکوو سەدەی 
»ڕەش« ناســرابوو، بەاڵم دەسپێشخەریی ئەندێشەی 
فێمێنیســتی لە هەموو چینە کۆمەاڵیەتییەکاندا لە 

ئارادا بوو.
لە ســاڵی 1792 دا، ماری ڤۆل ئەستۆن کرافت، 
گوتارێکی فێمێنیســتیی لە ژێر نــاوی داواکارییەک 
بــۆ مافی ژنان بــاڵو کردەوە و تێیــدا دژی ڕوانینی 
شۆڕشــگێڕانی فەرەنســە و بۆرژوازیــی هەموو ئەو 
واڵتانــەی کچانیــان لە گەیشــتن بە فێــرکاری و 

پەروەردەی یەکســان لەگەڵ کوڕان بێبەش دەکرد، 
ڕووبەڕوو بووەوە.

ئەمــە کارێک بوو کە ســیمۆن دوبووار ســەدە 
و نیوێــک دواتــر جێبەجێــی کــرد. ناوبــراو بــە 
باوەڕبەخۆبوونــەوە پەیامێکــی فێمێنیســتیی لــەم 
چەشــەی باڵو کردەوە: »کاتی ئەوە هاتووە شۆڕشێک 
لە دابونەریتــی ژنانەدا بەدی بێت، تاکوو گەورەیی و 
شکۆی لەدەســچووی ژنان قەرەبوو بکرێتەوە و ژنان 
وەکوو ئەندامێکی کۆمەڵگای ئینســانی ڕۆڵێکیان لە 

چاکسازیی جیهاندا هەبێت.«
لە ســەدەی 18دا بە هۆی بەرتەســککردنەوەی 
بازاڕی کار بۆ ژنان، هەندێک لە ژنان ناچار بوون ڕوو 
لە لەشفرۆشی، خزمەت لە سپا و تەنانەت دزی بکەن.
وەکوو ســەدەی 17، ژنانــی بریتانیایی بەهۆی 
قەبووڵ نەکردنی پێشــێلکارییەکانی بۆرژوازی، بەرەو 
ئامریــکا وەڕێ کەوتن و بە بەشــداری لــە گرووپە 
تێرۆریســتییەکاندا خوازیــاری ســەربەخۆیی بوون. 
بەاڵم نە یاســای بنەڕەتیی ئامریــکا و نە جاڕنامەی 
سەربەخۆییی ئەم واڵتە پێگەی هاوواڵتیبوونی وەکوو 

مافێکی سیاسی بۆ ژنان بە ڕەوا نەبینی.
لە سەدەی 18دا ژنان بەشدارییان لە شۆڕشەکاندا 
دەکرد و خوازیاری مافــی هەڵبژاردن و نوێنەرایەتی 

بوون.
ئۆلیمــپ دوگــوژ، جاڕنامەی مافــی ژنان باڵو 
دەکاتەوە کــە تێیدا هاتووە: » کاتێ ژن مافی ئەوەی 
هەیە لەســێدارە بدرێت، کەوابوو دەبێ ئەو مافەشی 
هەبێت لە تریبوون بــۆ بەرگری لە مافەکانی کەڵک 

وەربگرێت.
لــە ســاڵی 1793دا، ژنــان دوای بەشــداری 
لە شــەڕی 1792دا، ســێ پرســیاریان ئاراســتەی 
نوێنەرایەتیی فەڕانســە کرد کە باس لە ئازادیی ژنان 
لــە بەڕێوەبردنی کۆبوونەوە لە پاریس، هەبوونی مافی 
سیاســی و گۆڕینەوەی بیــروڕا لە بنکــە و ناوەندە 
سیاسییەکاندا بکەن کە ئەندامانی پارلەمان بە دەنگی 
نەرێنی، هەلومەرجیان بۆ »مەرگی سیاســی«ی ژنان 

ئامادە کرد.
لــە بەرانبەردا ئیتالیا، نەریتــی ژنانی بیرمەندی 
درێــژە پێدا، ســێ ژنی مامۆســتای زانکــۆ بەهۆی 



بەرهەمەکانیانەوە لە تەواوی ئورووپادا ناســرابوون. لە 
سەدەی 18دا لە باکووری ئیتالیا چل ژنی هونەرمەند 
هەبوون کە ژمارەیەکیــان بە دزییەوە کاریان دەکرد 
و لــە کۆتاییدا، بەرهەمەکانیان بە ناوی باوک و برا و 

هاوسەرەکانیانەوە تۆمار دەکران.
ژنانی ســەدەی 18، مافی ڕاهێنان و پەروەردە، 
مافی ئابووری، دەستپێڕاگەیشــتن بە مافی سیاسی 
لە بەڕێوەبردنی واڵتدا، بە داواکاریی ژنانی ســەدەی 
پازدەیەم زیاد دەکەن و و دواتر ئەم ئەندێشــەیە کە 

ئازادیی ژن، ئازادیی کۆمەڵگایە دێتە ئاراوە.
لە بەشی پێنجەمدا نووســەر دەڵێت ئەگەرچی 
باس لە ئیشی ژنان لە سەدەی شازدەیەمەوە دەست 
پێ دەکا، بەاڵم لە ســەدەی نۆزدەیەمدا یەکگرتوویی 
لە دژی ژنان دروســت دەبێ. دژایەتی لەگەڵ ئیشی 
ژنان لە فەڕانســە، وا دەکات کە مانگرتنی یەکیەتیی 
کرێــکاران بێتە ئاراوە. البردنی ژنــان لە بازاڕی کار، 
پیاوانــی کردبــووە خاوەنی کارەکەر لــە ماڵەوە کە 
ئەمــە وای کردبوو لە پاریس و لەندەن، لە ســەدەی 
نۆزدەیەمــدا لە نێــوان 40 هەتا هەشــتا هەزار ژن 

ڕوویان لە لەشفرۆشی کردبوو.
لەم دۆخەدا سەرهەڵدانی ژنان شتێکی نائاسایی 
نییــە، بۆیــە دەبینین کــە ژنانی کرێــکار لە دژی 
حەقدەســتی کەم، نەبوونی هەلی کار، دژواریی کار 
و ژنانی بورژواش لە دژی بێبەشی لە هەموو مافێکی 
سیاســی و ئابــووری دەچنە ڕیــزی ڕاپەڕینەکانەوە. 
سەرەڕای ئەمانەش، لە سەدەی 19دا، لەقاودان تا ئەو 
ڕادەیە نەچووە پێشێ کە بتوانێ ناکۆکیی نێوان بەرە 

جۆراوجۆرەکانی خەباتی ژنان لەناو ببات.
لەم ســەردەمەدا، ژنان لە بــواری جۆربەجۆردا، 
کەوتنە چاالکی. هەندێ گۆڤــار و باڵوکراوەی وەکوو 
»هــاواری ژنــان« و »بۆچوونی ژنــان« باڵوکرانەوە کە 
خوازیاری مافی دەنگدان و خۆهەڵبژاردن بۆ ژنان بوون.
لە ســاڵی 1840 ژنانــی کرێکار لــە ئامریکادا، 
ڕۆژنامەیەکــی تایبــەت باڵودەکەنــەوە و دەکەونە 
لەقاودانــی ماوەی زەمەنیــی کار، کەمبوونی کرێ و 
حەقدەست بە بەراورد لەگەڵ کار، خێراییی ئاهەنگی 
کار و جووتبوونــی زۆرەملێ. ئەم ڕووداوانە نیشــان 
دەدەن کە  پێوەندیی نێوان شۆڕشــی کۆمەاڵیەتی و 

ڕزگاریی ژنان بە باشی بەدی هاتووە.
لــە فەڕانســەش شــەپۆلێکی فێمێنیســتی بە 
وتەبێژیــی ژنانی بــورژوای کەمداهاتی ڕۆژنامەوان و 

مامۆستای قوتابخانە پێکهات.
دەستپێڕاگەیشتن بە فێرکاری لە هەموو ئاستێکدا 
بۆ فێمێنیستەکانی سەدەی 19، سەرکەوتنێکی مەزن 
بە ئەژمار دەهات. لە ســەدەی 19دا، ژنانێکی زۆر لە 
بــواری جیاوازدا ناو و ناوبانگیــان دەرکرد. لە بواری 
هونەر، ئەدەبیات، بیرکاری، ئەستێرەناسی و لە بواری 
زانســتیدا، ژنان گەڕان و پشکنینی مەترسیداریان بۆ 

بەدواداچوونی ئیش و کارەکانیان ئەنجام دا.
بیرۆکەیەکــی ســەرەکی کە لــە بزووتنەوەی 
فێمێنیستیی ســەدەی 19دا سەری هەڵدا، ئەوە بوو 
کــە ژنانی هەموو واڵتانی جیهــان دەبێ یەک بگرن 

و بە یارمەتیی یەکتر مافی خۆیان بەدەست بهێنن.
نووسەر لە بەشی شەشەمدا دەپەرژێتە سەر ئەم 
باسە کە لە ســەرەتای سەدەی بیســتەمدا هەندێ 
کێشــە وەکــوو پەیوەندیداربوونــی جیاوازیی ژن و 
پیــاو بە فێرکاری و پەروەردە، ناڕەزایەتی ســەبارەت 
بــە مەرگــی مەدەنیی ژن لــە بنەماڵــە و وەالنانی 
ئەخالقــی ڕەگــەزی، ئازادیی ژن لــە کاروچاالکی، 
مافــی کەڵک وەرگرتن لە چێژ و خۆشــیی دوور لە 
پێوەندی هاوســەری و کۆمەڵێک کێشەی دیکە کە 
لە ســەدەکانی ناوەڕاســتەوە بە چارەســەرنەکراوی 
مابوونەوە، لە ئەندێشەی فیمێنیستیی ڕۆژاوا جێگەی 

خۆیان کردبووەوە.
لە ماوەی شــەڕی یەکەمی جیهانیدا، ڕێژەیەکی 
زۆر لە ژنان لە کارخانەی چەکســازیی فەڕانســە و 
بریتانیا وەکوو کرێکار وەرگیران تا جێگەی ئەو پیاوانە 

پڕ کەنەوە کە دەچوونە بەرەکانی شەڕەوە.
لــەم ماوەیــەدا کۆمەڵێک لە فێمێنیســتەکان، 
کۆنفرانسێکیان لە الهە پێکهێنا. ژنانی ئاڵمان، بریتانیا، 
نەمســا، مەجارســتان و ئیتالیا، بۆ مەحکوومکردنی 
ئازاری زاڵ بە ســەر ژناندا کۆبوونەوە و دژایەتیی ئەم 
بابەتەیان کرد و وەکوو خوشــک یارمەتیی یەکتریان 
دەدا. هــاوکات لەگــەڵ خەباتی فێمێنیســتەکان، 
ژنانی کرێکاریش لە تێکۆشــاندا بــوون و خوازیاری 
دابینکردنی بژێوی ژیانیان و چوونەسەری حەقدەست 
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بوون، لە ڕاســتیدا چوونەســەری حەقدەستی ژنان، 
ئاکامی خەباتی کرێکاری بوو. پاش شــەڕی یەکەمی 
جیهانی، ژنان لە 21 واڵتی جیهاندا، مافی دەنگدانیان 

بەدەست هێنا.
بارودۆخی ژنان لە واڵتە فاشیســتیەکاندا جیاواز 
بوو، پــڕۆژەی بەکارهێنانی ژنان وەکــوو بوونەوەری 
ژێردەست کە دەبوایە لە خزمەتی پیاودا بن و منداڵی 
زۆرتر بــە دەوڵەتە ناســیۆناڵ - سۆسیالیســتەکان 
ببەخشن، لە الیەن کۆمەڵگا فاشیستییەکانی ئاڵمان، 

ئیتالیا و ئێسپانیاوە دامەزرا.
ئاڵمان دروشمی سێ پیتی K )کلیسا، چێشتخانە 
و مندااڵن(ی هێنایە ئاراوە و یەکەمین واڵت بوو کە 
بە یاسا، ژنانی لە کاری دەرەوە وەالنا. کچانی گەنجی 
لە کولتوور دوورخســتەوە و لە چوون بۆ قوتابخانەی 
تیکەاڵو پێشــی پێ گرتن و ئەرکی پزیشکیی لێیان 
قەدەغە کرد. بە گشتی لە بەرنامەی دەوڵەتی نازیدا، 

»ژن جۆرێک لە ئاژەڵ« بە ئەژمار دەهات.
نازییەکان لە سەر ئەو بڕوایە بوون کە فێمێنیزم، 
جۆرێــک گەنەکاریی بــۆرژوازی و هێرش بۆ ســەر 

ڕێکوپێکیی سروشتی نێوان شتەکانە.
لــە نیــوەی دووهەمی ســەدەی بیســتەمدا، 
بارودۆخــی ژنــان و بزووتنــەوە فێمینیســتییەکان 
گۆڕانیان بەسەرداهات، ژنان دەستیان دایە خۆڕاگری 
و بەربەرەکانێ لە دژی فاشــیزم کە دوو شــێوە بوو، 
یەکەم تێوەگالنی ژنان لە لەشکر و شەڕی پارتیزانی، 
دووەم، بەشــداریی بەکۆمەڵ لــە بەرهەمهێنانەوەی 
شەڕدا، کە بەشداریی ژنانی یەکیەتیی سۆڤییەت، بۆ 
بەرگری لە خاکی واڵتەکەیان لە دژی شااڵوی نازی، 

نموونەیەکی بەرچاوی ئەم بەشدارییەیە.
ماوەیەک پاش دەســپیکردنی شەڕی دووهەمی 
جیهانــی لە یەکیەتیی ســۆڤیەت، ژنــان کۆمیتەی 
دژەفاشیزم دادەمەزرێنن و بەم شێوەیە هاودەنگی لە 
نێوان ئەوان و ژنانی ئورووپای ناوەندی و باشــووری 
ڕۆژهەاڵت دێتە ئاراوە. پاش تەواوبوونی شەڕ، دیسان 
ژنان لە بــازاڕی کار وەالنران، بەاڵم ئەمجارە ژنان لە 
ئامریکا بە ئاسانی لە بازاڕی کار نەچوونە دەر. هاوکات 
لە گەڵ ئەمەشــدا لــە بریتانیا و ئامریــکا باخچەی 
ســاوایان، چێشــتخانە و قوتابخانە کە بۆ کارئاسانیی 

ژنان دامەزرابوون، لەناوچوون.
ســەرەڕای هەمــوو ئەمانە، کتێبــی »ڕەگەزی 
دووهەم«ی ســیمون دوبووار لە ساڵی 1947 ، توانی 
شۆڕشێک بەرپا بکات و نیشان بدات کە بەربەستەکانی 
ســەر ڕێگای ژنان دەرەنجامی پێشــداوەری، نەریت، 
یاســای کۆن و بە گشــتی کولتوور و کۆمەڵگایە کە 

ژنانیش خۆیان تێیدا ڕۆڵیان هەبووە نەک سروشت.
چاالکیگەلی جۆراوجۆر و گرووپ و دامەزراوەی 
بچووک و جیاوازی فێمێنیستیی زۆر سەریان هەڵدا 
کە هــاوکات لەگەڵ ئەوەی کە پیکــەوە زۆر کۆک 

نەبوون، بەاڵم بۆ ڕزگاریی ژنان کاریان دەکرد.
ژنان بە بیروباوەڕی جیاوازەوە ڕۆڵی لەقاودەریان 
لــە وەالنانی ئــەو ئیدئۆلۆژییە کۆنانــەدا گێڕاوە کە 

پانتاییی گشتی و تایبەت لێک جیا دەکەنەوە.
نووســەر دەڵێت  کۆمەڵگای پیاومــەزن بەر لە 
سیستەمی سەرمایەداری ســەری هەڵداوە و لەسەر 
بنەمای ئەم بەرهەمە، شاراوەیی و نەبینراوەییی ژنان 
لە بنەماڵــەدا دامەزراوە. بۆیە خەباتی فێمێنیســتی 
دەبێ لە ڕێگەی هۆشیارکردنەوەی ژنان سەبارەت بە 
بەرهەمهێنانی ماڵی دەست پێ بکات. واتە یەکەمین 
چەوســاندنەوەی ژنان هەر لێرەوە دەست پێ دەکات 
و هۆی سەرەکیی بارودۆخی نالەباری ژنان لە بواری 
دیکــەی ئابووری، کولتووری و سیاســی هەر بۆ ئەم 

هۆکارە دەگەڕێتەوە.
لە بەشــی ئاکام و کۆتاییی ئەم کتێبەدا، نووسەر 
باس لەوە دەکات کە ســەرکوتکردنی ژنان، ماوەی 8 
هەزار ســاڵە کە بەردەوامە و ژنان تاکوو ئێستاش لە 
ژێر ڕکێفی سیستەمی باوک مەزنیدان. بۆیە دەڵێت: 
یەکەمین کۆکبوون ســەبارەت بــە مەزنیی چەمکی 
ڕەگەزی مێ، لەبەرچاوگرتن و ڕێز لە کەســایەتی و 
حورمەتی ژنە و بۆ ئەم کارە پێویســتە هەموو جۆرە 

توندوتیژییەک دژی ژنان وەال بنرێت.
نووسەر لەم بەشەدا ئاماژە بە ڕۆڵی فێمێنیستەکان 
لە دامەزراندنی جیهانێک کە ئاشــتی و دادپەروەری 
بــۆ هەموو چیــن و توێژەکان بــەدی دێنێ دەکات 
کە ســەرهەڵدان و بەئاکام گەیشتنی وەها دۆخێک 
تەنیا هــەل و دەرفەتی زێڕین و شانســی مانەوەی 

مرۆڤایەتییە.



بە سەرنجدان بەوەی نووسەرانی تیشک و خوێندەوارانی 
کورد، بنەما گشتییەکانی ڕێنووسی کوردی دەزانن، بە 

پێویستیمان نەزانی هەموو بەشەکانی ڕێنووسی کوردی لێرە 
بنووسینەوە و تەنیا لەم نووسراوە کورتەدا ئاماژە بەو خااڵنە 
کراوە کە بەشێکی زۆر لە نووسەران لەبەرچاویان ناگرن و بە 

هەڵە دەیاننووسن...

ڕێنووسی کوردی   

ئامادەکردن:
بەشیزمانەوانی



کێشەی)ڕ(یسەرتا
تەنیا لە شــێوەزاری کرمانجیی سەروودا پیتی »ر« لە ســەرەتای وشە دەتوانێ بچووکیش بێت. 
لەباقیی شــێوەزارەکان واتا شێوەزارەکانی کوردیی ناوەندی و کوردیی گۆرانی و خوارەوەدا، ڕێی 

سەرەتا هەمیشە قەڵەوە و بە قەڵەویش دەنووسرێت. ڕزگار، ڕێگا، ڕێباز، ڕێنوێنی.

کێشەی)و(یپەیوەندی
پیتی )و( کاتێک بۆ پێکەوە بەســتنەوەی دوو وشــە پێکەوە دێتە ناو ڕســتەوە، ڕۆڵی وشەیەکی 

سەربەخۆ دەگێڕێ و نابێ بلکێندرێ بە وشەی پێش یا پاش خۆیەوە.
ژن و پیاو

حیزب و الیەنەکان
کۆمەڵگا و حکوومەت

حەز و خولیا
لەو وشــە لێکدراوانەی کە لە لێکدرانی دوو وشــە بە )و( دروست بوون دەبێ بە یەک دانە )و( 

بنووسرێ نەک دوو دانە:
گفتوگۆ
هاتوچۆ

توندوتیژی
کەشوهەوا
کشتوکاڵ

هەڵسوکەوت

کێشەی)ی(یخستنەسەروئاوەڵناو
هەموومان دەزانین بۆ لکاندنی ناو بە ئاوەڵناو یان موزاف بە موزاف ئیلەیهەوە، کەڵک لە نیشانەی 

)ی( وەردەگیررێت و )ی( دەلکێت بە ناوەکەوە.
پێشمەرگە + ی + ئازا = پێشمەرگەی ئازا
کتێب + ی + بەسوود = کتێبی بەسوود
خولیا + ی + ڕزگاری = خولیای ڕزگاری

خەڵک + ی + کوردستان = خەڵکی کوردستان
بەاڵم ئەگەر ناوێک خۆی بە )ی( کۆتایی بێت، دیسان دەبێت نیشانەی )ی(ی بچێتە سەر.

دیاری + ی + کوردستان = دیاریی کوردستان
یەکێتی + ی + نیشتمانی + ی + کوردستان = یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان

ئەگەر وشەکە بە دوو )ی( کۆتایی بێت، دیسان دەبێت نیشانەی )ی( وەربگرێت و بە سێ )ی( 
بنووسرێ. 

ئاوارەیی + ی + کورد = ئاوارەییی کورد
شارەزایی + ی + کاربەدەستان = شارەزاییی کاربەدەستان

قەیرانی + ژینگەیی + ی + کوردستان = قەیرانی ژینگەییی کوردستان
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)ی(یجێناویسێهەمکەسیتاک
پیتی )ی( جێناوی سێهەم کەسی تاکە. وەک ئەو سێ حاڵەتەی لە سەرەوە بۆ )ی(ی خستنەسەر 
باســمان کرد، ئەگەر لە شــوێنێک پێویست بە )ی(ی جێناوی ســێهەم کەسی تاک بێ دەبێ 
بنووسرێ. زۆربەی نووسەران بۆ حاڵەتی یەکەمدا کە حاڵەتی سادەیە دەینووسن بەاڵم لە حاڵەتی 

دووهەم و سێهەمدا ناینووسن بەاڵم نووسینی پێویستە.
.1

پرسیاری کرد
وتاری نووسی

کتێبی خوێندەوە
2 و 3.

کورد ئازادیی دەوێ
شەریف چاالکیی ژینگەییی دەکرد

)لە یەکەمیاندا »ی« بۆ خستنەسەرە و لە دووهەمدا جێناوە(
خۆپێشاندانی ناڕەزاییی بەڕێوە برد

)لە یەکەمیاندا »ی« بۆ خستنەسەرە و لە دووهەمدا جێناوە(
نەتەوەی کورد سەربەخۆییی دەوێ 

)لە یەکەمیاندا »ی« بۆ خستنەسەرە و لە دووهەمدا جێناوە(
جێناوی لکاوی )ی( بۆ سێهەم کەسی تاک و )یان( بۆ سێهەم کەسی کۆ، کاتێک لەگەڵ »کاری 

تێپەڕ / فعل متعدی« دا بێن دەبێ وەک خۆیان بنووسرێن.
نموونەی گەردانکردن

گرتم، گرتت، گرتی / گرتمان، گرتتان، گرتیان
ئەگــەر قەدی کردارەکە خۆی بە پیتی ...ــــی کۆتاییی هاتبێــت، کاتێک کە جێناوی لکاویان 

دەخرێتە سەر نابێت ...ـــی بقرتێنرێت:
نووسین: نووســی:

نووسیم ، نووسیت، نووسیی )نووسی هەڵەیە لەبەر ئەوەی قەدی کاری کردووەتە نووس(
نووســیمان، نووسیتان، نووسییان )نووسیان هەڵەیە لەبەر ئەوەی قەدی کاری کردووەتە 

نووس(
پرســـیـــن:

پرســـی + م  = پرســـیــم 
پرســی + ت = پرســـیـــت
پرســی + ی = پرســـیـــی

دەبێت وا بنووسرێن: من پرسیم، تۆ پرسیت، ئه و پرسیی. )نه ک ئه و پرسی(.
پرسی + مان = پرسیمان
پرسی + تان = پرسیتان

پرسی + یان = پرسییان 
دەبێت بنووسرێن: ئێمە پرسیمان، ئێوە پرسیتان، ئەوان پرسییان )نەک ئەوان پرسیان(

نموونه ی تر:
کاری تێپەڕ: )دزین، بڕین، کڕین، گۆڕین، نووســین(، که  له  ســێیه م که ســی تاکدا ده بنه  )ئه و 
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دزیــی، ئه و بڕیی، ئه و کڕیی، ئه و گۆڕیی، ئه و نووسیی(.

جێناویلکاولەکاری)تێنەپەڕ/الزم(دا:
بەاڵم ئەگەر کردارەکە )کاری تێنەپەڕ / فعل الزم( بوو وەک )بارین، فڕین، خزین، وەرین، پژمین( 
ئــەو کاتە لە دۆخی ڕابردوودا کەڵک لــەم جێناوە لکاوانەی )...م، ...ی / یت، ... ـــ / ...ین، ...ن، 
...ن( وەردەگرین. ئەگەر قەدی کردارەکە بە ...ـــــیـــ کۆتاییی هاتبێت لە کاتی خستنەسەری 

ئەو جێناوانەدا نابێت ...ـــیـــ لەبیر بکرێت و پێویستە بنووسرێت. نموونەی گەردانکراو:
فڕین؛ فڕیــ م = فڕیم = من فڕیم،  فڕیــ ی = فڕیی = تۆ فڕیـــیـت،  فڕیـــ  = فڕی = ئەو فڕی.

تاک: فڕیم، فڕیی / فڕییت، فڕی.
کۆ: فڕیین، فڕین، فڕین.

نموونه ی تر:
کاری تێپەڕ: )دزین، بڕین، کڕین، گۆڕین، نووسین(، که  له  سێیه م که سی تاکدا ده بنه  )ئه و دزیی، 

ئه و بڕیی، ئه و کڕیی، ئه و گۆڕیی، ئه و نووسیی(.
هەروها لە دۆخی کۆی سێیەم کەسی کۆش هەر بە هەمان شێوەیە:

پرســیـــیـان )نەک پرسیان(
گۆڕییان )نەک گۆڕیان(

دزییان )نەک دزیان(

کێشەی)ە(وەکفرمانیپەیوەندیو)ی(ییاریدەدەر
بزوێنی )ە( لە زمانی کوردیدا 12 کارکردنی هەیە کە نووسەران زۆربەی کات بە شێوەی ئاسایی 
و بێ هەڵە بەکاریان دینن بەاڵم لە چەند حاڵەتێکدا کە لێرە ئاماژەیان پێ دکەین تووشی هەڵە 

دەبن.
یەکێک لە کارکردەکانی )ە( لە کوردیدا بۆ کاری دانە پاڵە یا کاری نەتاوە

کچەکە جوانە
گوارەکەی زێڕە

کتێب بەسوودە. 
کوردستان خۆشە.

بەاڵم ئەگەر وشەیەک بە )ە، ا، ۆ، ی، ێ( کۆتایی بێت، دەبێت )ی(یەکی یاریدەدەر زیاد بکرێت 
و لەجێی )ە(، )یە( دەچێتە سەر موسنەد.

ئەو شارەزایە.
کارێکی بەجێیە.

برینم کارییە.
کراسەکەی کرێشەیە.

یەکێکی دیکە لە کارکردەکانی )ە( ئەوەیە کە دەبێتە بەشێک لە هاوەڵناوی نیشانە. 
ئەم گۆڤارە
ئەم کتێبە
ئەم حیزبە

ئەم کوردستانە
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لەم حاڵەتەشــدا وەک حاڵەتی پێشــوو ئەگەر وشەیەک بە )ە، ا، ۆ، ی، ێ( کۆتایی بێت، دەبێت 
)ی(یەکی یاریدەدەر زیاد بکرێت و لەجێی )ە(، )یە( دەچێتە سەر موسنەد.

ئەم کۆبوونەوەیە 
)زۆربەی نووسەران ئەگەر وشەیەک بە »ه« کۆتایی هاتبێ »یە« نانووسن کە هەڵەیە(

ئەم چیایە
ئەم ڕادیۆیە

ئەم ئەم ئاسانکارییە
ئەم جێیە

ئەم پێکهاتەیە
هێندێک جار ئەو دوو )ه(یە کە لە دوو حاڵەتی پیشوودا باسمان کرد بە دوای یەکدا دێن. لەم 

هیوام بەم گۆڤارەیە
هیوام بەم کۆبوونەوەیەیە )وەک حاڵەتی پێشوو زۆربەی نووسەران ئەگەر وشەیەک بە »ه« کۆتایی 

هاتبێ »یە«ی دووهەم نانووسن کە هەڵەیە(
چاوم لەم حیزبەیە
چاوم لەو چیایەیە

کورد نشتەجێی ئەم کوردستانەیە
کورد نشتەجێی ئەم جێیەیە
بە قازانجی ئەم پێکهاتەیەیە

کێشەی)بە،بێ(
)بە( بەمانای دارا و خاوەن و )بێ( بە مانای بێبەری بوون، هەم لە ئاستی وشەی سەربەخۆدا لە 

ڕستەدا دەور بگێڕن و هەم لە ئاستی وشەسازیدا کارا بن.
 هــەر کاتێــک )بە( بەو مانایەی ســەرەوە ئاوەڵناوێکی تازە دروســت بکات، بەســەر ناوەکەوە 

دەنووسرێت: بەسوود، بەتام = بەچێژ، بەبڕوا = بڕوادار
هەر وەها ئەگەر بێ بە مانای )بەبێ( نەبێت و دەستەی ئاوەڵکار دروست نەکات، بەسەر ناوەکەوە 

دەنووسرێت و ئاوەڵناوێکی تازە دروست دەکات.
ئەو هیچ کاتێک مرۆڤێکی بێهیوا نەبووە.  بێهیوا = ئاوەڵناو

بەاڵم
بەبێ هیوا لەم تاریکستانە ڕێ دەر نابەیت.

یان بێ هیوا لەم تاریکستانە ڕێ دەر نابەیت. بێ هیوا = دەستەی ئاوەڵکار

کێشەیپێشبەندیلە
ئەگەرچی )لە( خۆی وەکوو ئامرازێکی سەربەخۆیە و لە بنەڕەتدا خۆی کار دەکاتە سەر وشەگەلی 
وەکوو )سەر، پشت، ژێر، ناو و ...( بەاڵم ئیستا لە زمانی کوردیدا ئەم وشەیلە بە یەک وشە و بە 

پێشبەندی حەساب دەکرێن: لەسەر، لەپشت، لەدوا، لەناو، لەنێوان، لەتەنیشت،
لەسەر ڕێگای گەڕانەوەم..

لەنێو ئەم دارستانەدا، 
کێوێکی بەرز لەنێوان ئەم دوو شارەدایە.
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لەپشت پەنجەرەکە ڕاوەستابوو.
تێبینی ا: سەر ئەگەر بەمانای خودی سەر بێت، ئیتر بە جیا دەنووسرێت. 

بەردێکی لە سەری دا.
سەرتاپای لەشی تەڕ بووە. )سەرتاپا یەک وشەیە، بەواتای هەمووی جەستەی(

....، هەر لە سەر تا پاتەوە.
تێبینی2: لە ئەم ال --- لەم ال

لە ئەو کا--- لەو ال

کێشەی)دا(
)دا( لە کوردیدا بە سێ شێوە دەردەکەوێت.

)دا( وەکوو بەشێک لە دووانەی )لە...دا( و )بە...دا( و )دە...دا( کە هەمیشە بە وشەی پێش خۆیەوە 
دەلکێنرێت.

لە کوردستاندا، بەو ڕێگایەدا هاتم.
)دا( وەکوو پێشگری دروستکەری کاری داڕێژراو: بە حوکمی پێشگر بوون و سەربەخۆ نەبوونی، 

لەگەڵ ئەو وشەیەدا دەنووسرێت کە دەچێتە سەری:
دانیشتن
داگرتن 

چۆکی دادا. 
تێبینی: ئەو حوکمە بۆ دووالگرەکانی تری وەکوو )لە...ەوە( و )لە...ڕا( و... دروستە.

)دا( وەکوو کاری سەربەخۆ کە هەمیشە بەجیا دەنووسرێت.
بەردێکی لە پەنجەرەکە دا.
خەنجەرێکی لەسەر دڵی دا.

کێشەی)ڕا(
ڕا دۆخێکی سادەتری لە دا هەیە. ڕا وەکوو بەشێک لە دووالگری )لە...ڕا( و )بە...ڕا( هەمیشە بە 

وشەی پێش خۆیەوە دەلکێنرێت.
ڕا دەوری پێشگر دەبینێت و کاری داڕێژراو دروست دەکات: ڕاهاتن، ڕاخستن

بە شتێک ڕاهاتن بە واتای فێر بوون و خوو پێوە گرتنە. 
لەم موبایلە نوێیەت ڕازیت؟ ـ بەڵێ، پێی ڕاهاتووم.

تا ئیستە بۆ سندووس چوویت؟ ـ جارێک پێیڕا هاتووم. 

ئەم/ئەو
ئەم و ئەو چ وەکوو جێناوی ئاماژە و چ وەکوو ئاوەڵناوی ئاماژە، وشــەی سەر بەخۆن و نابێت بە 

وشەی پاش خۆیانەوە بلکێنرێن.
بەاڵم وشــەگەلی وەکوو ئەمشــەو، ئەمڕۆ، ئەمســاڵ بوون بە وشــەی ســەربەخۆ و ئەو ڕێسایە 

نایانگرێتەوە. 
ئەمشەو بێ شێو سەر دەنێیتەوە.

ئەم شەوە چەند تاریک و بێدەنگە.
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تێبینی:
لە ئەو --- لەو
لە ئەم --- لەم

لە ئەوێ --- لەوێ
لە ئەمێ --- لەمێ

لە ئێرە --- لێرە

کاریپێشبەندی
پێ/ لێ/ تێ، جۆرێیکی تر لە دەربڕینی دۆخی بە/ لە/ دەـ  ن و بەشێوەی ئاسایی دەبێت 

سەربەخۆ مامەڵەیان لەگەڵ بکرێت.
پشتم پێ بەست

کتێبم پێ دا
گوشاری دوژمن چۆکمان پێ دانادا

دەستم لێ هەڵگرت
تێی هەڵدە

دەستی پێ بکە
هەندێــک کار بە پێشــبەندەکانیانەوە مانای تازە دروســت دەکەن بۆیە دەبێ بەســەر یەکەوە 

بنووسرێن.
پێگەیشتن
تێگەیشتن
پێکەنین

ئیدیۆم
دەبێت مانای ئیدیۆمیی چەند وشە لەگەڵ کاری لێکدراو جیا بکەینەوە. ئیدیۆمێک کە لە چەند 

وشە پێکهاتووە، بە پیچەوانەی کاری لێکدراو وشەکانی بە جیا دەنووسرێن.
دەست لێ هەڵگرتن

= وازهێنان
دەست لێ بەردان

= واز لێ هێنان
ئاسنی سارد کوتان

= کاری بێهوودە کردن
چاو لێ داخستن

= گرنگی پێ نەدان
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ڕێنماییینووسین
مهرجهگشتییهکانیوهرگرتنیوتار

1 تیشک به  زمانی کوردی بابه ت باڵو ده کاته وه . ئه گه ر نووسه رێک له به ر هه ندێک هۆکار بیهه وێ په یامه که ی 
به  زمانی فارسی بگه یه نێت، دوای په سندی ده سته ی نووسه ران وتاره که ی وه رده گیرێت.

2 له  هه ر ژماره یه کی گۆڤاری تیشکدا، لێکۆڵینه وه  له سه ر مژارێکی تایبه ت ده کرێ؛ به اڵم توێژه ران ده توانن 
له  ده ره وه ی ئه م بابه ته شــدا و به  مه رجێک که  وتاره که یان په یوه ندیی به  پرســی کورد و کوردستانه وه  بێ، 

لێکۆڵینه وه کانی خۆیان بۆ گۆڤاری تیشک بنێرن.
3 گۆڤاری تیشــک گرنگی به  چوار شێوازی وتارنووسین ده دا و داوا له  نووسه ران ده که ین له  یه کێک له و 

شێوازانه دا وتاره که ی خۆیان ئاماده  بکه ن:
 وتاری هه ڵسه نگاندن: له  نێوان 800 تا 1500 وشه ؛ توێژه ران ده توانن هه ڵسه نگاندن بۆ ئه و کتێب، فیلم، 

مۆسیقا و شانۆیانه  بکه ن که  پێوه ندییان به  پرسی کورده وه  هه یه .
 وتاری شیکاری: له  نێوان 1500 تا 2500 وشه ؛ له م شێوازه دا مه رج نییه  که  نووسه ر ئاماژه  به  سه رچاوه کان 
بکا، به اڵم ده بێ بابه ته که  له ســه ر بنه مای بیرۆکه یه کی ڕوون ئاماده  کرابێ و ده ره نجامی توێژینه وه که  شــی 

بکرێته وه .
 وتاری تیۆری: له  نێوان 2500 تا 4000 وشه ؛ له م شێوازه دا پێویسته  که  نووسه ر ئاماژه  به  سه رچاوه کان بکا 
و که ڵک له  تیۆرییه کی تایبه ت بۆ لێکۆڵینه وه که ی وه ربگرێ. تکایه  سه یری سیسته می سه رچاوه دان بکه ن.

 وه رگێڕان: له م به شــه دا هه وڵ ده درێ هه ندێک وتاری گرنگ که  له ســه ر کوردستان به رهه م هاتوون، له  
زمانی یه که مه وه ، ته رجه مه  بکرێنه وه . له  ڕووی زانستییه وه  و له به ر گونجان له گه ڵ فه لسه فه ی گۆڤاری تیشک 

ده بێ وتاره کان له  الیه ن ده سته ی نووسه رانه وه  په سند بکرێن.
4 ئه و توێژه رانه ی که  له  ڕۆژهه اڵت ده ژین ده توانن وتاره کانیان به  ناوی خوازراوه وه  باڵو بکه نه وه  به  مه رجێک 

که  سه رنووسه ر په سندیان بکات.
5 ده ســته ی نووسه رانی تیشک دوای هه ڵســه نگاندنی وتاره کان نووسه ران له  شێوازی چاپ و گۆڕانکاریی 

پێویست ئاگادار ده کاته وه .
6 پێویسته  له گه ڵ وتاره کان پوخته یه کی کورت له  نێوان 50 تا 70 وشه  ئاماده  بکرێ.

شێوازیسهرچاوهدان
گۆڤاری تیشــک که ڵک له  سیسته می ســه رچاوه  دانی شیکاگۆ وه رده گرێ. نووســه ران له  هه ر شوێنێکدا 
که  پێویســتیان به  ئاماژه  به  ســه رچاوه یه ک هه بوو یا ده یانه وێ له  په راوێزدا شرۆڤه یه کی زیاتری بابه ته که  
بکه ن، ده بێ هه موویان هه ر له  په راوێزی کۆتاییدا بێنن. نووســه ران ئاگادار ده که ینه وه  که  ده بێ به  ته واوی 
سه رچاوه که  بنووسن و ژماره ی الپه ڕه کان دیار بکه ن. له  کۆتاییدا پێویست ناکا لیستی سه رچاوه کان به جیا 

دووپات ببێته وه . له  خواره وه  ئاماژه  به  چه ند شێوازی سه رچاوه  دان ده که ین:
1.کتێب

عه بدوڵڕه حمان قاسملوو، کوردستان و کورد، وه رگێڕانی عه بدوڵاڵ حه سه ن زاده  )هه ولێر: چاپخانه ی ڕۆژهه اڵت، 
.320 ،)2014

دیوید مکداول، تاریخ معاصر کرد، ترجمه  ابراهیم یونسی )تهران، پانیذ، 1383( 6-5.
Robert Olson, The Emergence of Kurdish Nationalism and the Shikh Said Rebellion 1880-1925 
(Austin, University of Texas Press, 1989) 83-4. 

2.بهشێکلهکتێب
Abbas Vali, “Nationalism and the Question of Origins,” in Essays on the Origins of Kurdish Na-
tionalism, ed. Abbas Vali, (Costa Mesa: Mazda Publisher, 2003), 8-9.

3.گۆڤاروژورناڵ
ئیدریس ئه حمه دی، »شار و ڕاسان،« گۆڤاری تیشک 48 )2018(: 17-13.

Ahmad Mohammadpour and Kamal Soleimani, “Interrogating the tribal: the aporia of ‘tribalism’ 
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