
هێلین
 د.ڤیان سلێمان 

مەبەس���تم لە فیمینیزم هەندێک ڕوانگەی پەڕگیر و 
دژەپیاو نییە، هەروەک هەرگیز و بەهیچ ش���ێوەیەک 
لەگ���ەڵ ئ���ەوەدا نیم ک���ە ئ���ازادی و بەختەوەری 
کۆمەڵگ���ە بە دژایەتیکردنی پیاو وهەڵوەش���انەوەی 
خێزان دروس���ت ببێ وەک هەندێک لە فیمینیس���تە 
ڕادیکاڵ���ەکان داوایانکردووە یاخ���ود وەک لەالیەن 
نەیاران���ی فیمینیزمەوە بانگەش���ەی ب���ۆ دەکرێ. 
هەرگیز ل���ەو بڕوایەدا نیم ڕوانگەی���ەک کە ئامانجی 
ڕزگاری ڕەگەزێکی مرۆڤ و هەڵگرتنی چەوس���انەوە 
بووبێ لەسەری، خۆشی بەهەمان ڕوانگە خوازیاری 
ئەوەبێ ڕەگەزەکەی دیکە بچەوس���ێنێتەوە و مافی 
یەکس���انی پێ ڕەوا نەبینێ. بیری فیمینیس���تی و 
بزووتن���ەوەی فیمینیزم وەک جوواڵنەوەیەک دژ بەو 
نادادپەروەرییان���ەی بەرامب���ەر نی���وەی کۆمەڵگەی 
مرۆڤایەتی کە ئافرەتانن؛ سەری هەڵدا و ئامانجێتی 
ماف بۆ ئاف���رەت بگەڕێتەوە و هاوکێش���ەی هێز و 
دەسەاڵت لە نیوان هەردوو ڕەگەزدا یەکسان ببێتەوە. 
تاکە ڕوانگەیەک کە خوازیاری ڕاس���تکردنەوەی ئەو 
هاوکێش���ەیەی ژیان و گەڕانەوەی ماف و شکۆیە بۆ 
ئافرەت، بیری فیمینیزمە. فیمینیزم ئەو ڕێبازەیە کە 
ئافرەت لە ڕێگەیەوە بەرگری لە ماف و ئازادییەکانی 
خۆی دەکات و ئەو هزرەیە کە بڕوای بە یەکس���انی 

پێگە و سەنگ) بەها(، دەرفەت و دەستکەوت،ئەرک 
و بەرپرس���یاریەتی لە نێوان هەردوو ڕەگەزدا هەیە. 
فیمینیزم ئەو تیۆری و هەموو ئەو بنەمایانە پوچەڵ 
دەکاتەوە کە ماف بە پی���او دەدەن، ژیانی ئافرەت 
ئاراس���تە بکا و بڕیار لە چارەنووسی بدات، ئەوەش 
گوایە لە باری سروشتییەوە پیاو لە ئافرەت بەهێزتر 
و ژیرترە. فیمینیزم و پێش���ەنگانی بیری فیمینیزم، 
بناغەی هەموو ئەو دەس���تکەوتانەیان داناوە کە لە 
ئەمڕۆدا ئافرەتان پێیگەیش���توون؛ لە سەرەتاییترین 
مافەوە تا هەموو ئ���ەو مافانەی ئەمڕۆ بەدیهاتوون. 
هەربۆی���ە؛ بیر و ڕوانگەیەک کە وەها مەبەس���تێکی 
بووبێ���ت و بزووتنەوەی���ەک کە ئامانج���ی ڕزگاری 
مرۆڤ و هەڵگرتنی چەوس���انەوە بووبێ لەس���ەری، 
بێگوم���ان جێی خۆیەتی ک���ە خاوەنداری لێ بکەین 
و وەک پرەنس���یپی ژیانک���ردن و مامەڵەم���ان بێت 
لەگەڵ ئەوانی دیکەدا لە ژینگەی خێزان بێت یاخود 
دەرەوەی خێ���زان. بەوپێیەی زۆرین���ەی ئافرەتان 
لە ڕێ���ڕەوی ژیانیان���دا بەردەوام ی���ان هەندێ جار 
لەبەرئەوەی کە ئافرەتن بەش���ێوەیەک لە شێوەکان 
دووچ���اری توندوتیژی و نادادپ���ەروەری بوونەتەوە 
و دەب���ن. مێ���ژووی مرۆڤایەتی پڕە لە نایەکس���انی 
و نادادپەروەری و س���تەمکردن ل���ە ئافرەت و کۆی 

کایەکان���ی ژیانیش ڕەنگدانەوەی ئ���ەو بارودۆخەی 
لەسەرە. هەربۆیە فیمینستبوون چارەنووسی هەموو 

ئافرەتێکە. 
پەیوەندیی���ە  ب���ۆ  فیمینی���زم  ڕوانگ���ەی   
بەب���ێ  ژی���ان؛  مرۆڤایەتیی���ەکان و هاوس���ەنگانە 
بااڵدەس���تی و هەژمونی ڕەگەزێک، هەڵوەشانەوەی 
بونیادی بااڵدەستی ڕەگەزی و ڕوانگەی پیاوساالری 
ل���ە بەڕێوەچوونی ژیان و نەمانەوە لەژێر س���ێبەری 
ئەو هزرە مەترس���یدارەدا؛ ڕوانگەیەکە دەکرێت ئێمە 
ل���ە پەیوەندییەکانماندا پێ���ڕەوی لێ بکەین، بەپێی 
پێوەرەکانی یەکس���انی و هاوج���ۆری مامەڵە بکەین 
و وەک دایکێک منداڵەکانمان بەپێی پرەنسیپەکانی 
یەکس���انی جێن���دەری پ���ەروەردە بکەی���ن و وەک 
ئافرەتێک پش���تیوانی ئافرەتانی هاوڕەگەزمان بین. 
بەپێ���ی پێوەرەکان���ی کۆمەڵگەی پیاوس���االری و 
ڕوانگەی نەریت���ی، لە ئافرەتبوونی خۆمان نەڕوانین 
و خۆمانم���ان پ���ێ الواز و ب���ێ دەس���ەاڵت نەبێ و 
ئەم دیدە هەڵەیەش نەکەین���ە بنەمای پەروەردە و 
گرنگی وش���ێوازی ڕەفتارمان لەگ���ەڵ منداڵەکانمان 
. ئافرەتبوونی خۆمان ب���ە الیەنە فیزیکی و دۆخی 
جەستەیی و ژنێتی نەبەستینەوە و لەگەڵ جەستەی 
خۆم���ان بە چ���اوی ح���ەز و بەرژەوەن���دی پیاو و 

پێوەرەکانی بەکااڵبوون و بازاڕگەری و سەرمایەداری 
مامەڵ���ە نەکەی���ن. نە دیل���ی دیس���پلینی نەریت و 
ئایدۆلۆژیا بین و نە دیلی دیسپلینی بازاڕ و میدیا.

 ئافرەتبوون، الی ئێمەی ئافرەت پەیوەس���ت بێ 
ب���ە مرۆڤبوون و دۆخی عەقاڵنی و پێگەیش���توویی 
دەروون���ی و ویژدانیمان . لە خۆمان وەک مرۆڤێکی 
س���ەربەخۆ و خاوەن شیان و لێهاتوویی بڕوانین کە 
پێویس���تیمان بەخۆپێگەیان���دن و خۆتەیارکردنە بە 
زانست و فێربوون، خۆپەروەردەکردنە بە بنەماکانی 
پەروەردەی مرۆڤدۆستانەی یەکسانخوازانە، بەوەش 
ئێمە دەبینە خ���اوەن هێزێکی لەبن نەهاتوو لە ناخ 
و ئیرادەماندا، هێزێک کە لەگەڵیدا هۆش و زانس���ت 
و ئاگایی هەیە، بەوەش ئێمە تەنها ژیانی هاوبەشی 
و هاوپێگەیی و هاوس���انیمان قبوڵە، نەک پلەدوویی 
و ژێردەس���تەیی و الوازی، ئ���ەو بنەمایانە و زۆری 
دیک���ەش ئەوانەن کە بیری فیمینیزم پێمان دەڵێت، 
هەربۆی���ە با بە ئافرەت و پی���اوەوە، فیمینیزمبوون 
وەک پرەنس���یپێک ب���ۆ ڕێکخس���تنەوەی ژی���ان و 
پەیوەندییەکان���ی نێوانم���ان وەربگری���ن و بیکەینە 
شەنگستە و بنەمای پەروەردەی مندااڵنی داهاتووی 
کوردستانی ئازیزمان وبەرەو سیستەمی مرۆڤساالری 

هەنگاو بنێین.

سۆزان محمد

فیمنیستبوون وەک پرەنسیپێک لە پەیوەندییە مرۆڤایەتییەکاندا

 گۆڕانی په یوه ندییه  كۆمه اڵیه تیه كان

پێگەیاندن���ی کۆمەاڵیەت���ی لە خێزانەوە دەس���ت 
پێ���دەکات، ب���ەاڵم خێزانی���ش تەنی���ا پێگه یه ك 
نی���ە، دەوروبەر و ه���اوڕێ، قوتابخانەو دامەزراوە 
راگەیان���دن،  كەناڵەکان���ی  و  پەروەردەیی���ەکان 
خوێندن���ەوەو پ���ارت و رێکخراوەکانی کۆمەڵگه ی 
مەدەنی و سەندیکاکان و هەموو ئەمانە کار دەکەن 
بۆ پێگەیاندنی کۆمەاڵیەتی، ئەمەش پرۆس���ەیەکە 
هەر لە دایکبوونەوە دەست پێدەکات وبەردەوامیش 
دەبێ���ت، دیارە بە پێ���ی قۆناغ���ەکان کاریگەری 
کەناڵەکان���ی پێگەیاندن���ی کۆمەاڵیەتی دەگۆڕێن، 
ئەگەر پێنج س���اڵی یەک���ەم کاریگەرترین قۆناغی 
تەمەنی مرۆڤەکان بێت بۆ درووستبوونی کەسایەتی 
ئ���ەوا ئەو تەمەنە تاک الی ئێم���ە لە چوارچێوەی 
خێزان و ژینگ���ەی کۆمەاڵیەتی دەوروبەرو کۆاڵندا 
دەیباتە س���ەر،لە کۆمەڵگه کانی تردا لە دایەنگە و 
باخچەی ساوایان پەروەردە دەکرێت،دواتر تێکەڵی 
قوتابخانە دەبێت کە لە کۆمەڵگه ی ئێمە تا رادەیەک 
جیاوازی لەگ���ەڵ ژینگەکەی پێش خۆیدا نیە، یان 
خراپت���رە، بە هۆی نەبوونی بەرنامەی زانس���تی و 
مامۆس���تای پس���پۆڕ لە پەروەردەکردنی مناڵ لە 
رووی دەروونی و کۆمەاڵیەتی و...هتد جگە لەوەی 

لە هەر سێ ئەم ناوەندەدا واتە خێزان و دەوروبەرو 
قوتابخانەش ئاین و بیروباوەڕی غەیبی رۆڵی هەیە 

و رەگەزێک���ی بەهێزە لەو پێگەیاندنەدا،بۆیە دواتر 
رەنگدان���ەوەی قوڵی دەبێت لەس���ەر جیهانبینی و 

بیروباوەڕی تاکەکان.
ه���ەر پ���رۆژەو بەرنامەیەک کار ب���ۆ گۆڕینی 
ئەو ئاراس���تەو بیرکردنەوەی���ە بکات،رووبەرووی 
پێکهاتەیەکی س���ەخت دەبێتەوە،ئەمرۆش لەگەڵ 
درووس���تبوونی ئەنتەرنێت و فەیس���بوک و چات 
و پەیوەن���دی ئەلکترۆنی و کەناڵەکانی راگەیاندن 
بە گش���تی،ئەگەرچی ئەمان���ە یەکێکن لە کەناڵە 
کاریگەرەکان���ی پێگەیان���دن و پەروەردەکردن و 
گۆڕین���ی ئاراس���تەی بیرکردن���ەوەی تاکەکان لە 
کۆمەڵگه کاندا،ب���ەاڵم لە کۆمەڵگه کانی وەکو ئێمە 
لەگ���ەڵ پێکهاتەیەکی س���ەختدا مامەڵە دەکەن 
و ل���ەم قۆناغ���ە بە تایبەتی بۆ ن���ەوەی یەکەمی 
فەیسبووک ئەو کاریگەریە قوڵەی نابێت یان ئەو 
مرۆڤە مۆدێرنە درووس���ت نابێت مەدەنیانە بیر لە 
کۆمەڵگه و دیاردەکانی بکاتەوە،چونکە ئایا ئەوانە 
کێن و چەندن فەیس���بوک بەکاردێنن چ لە رووی 
چەندایەتی و چە لە رووی چۆنایەتی بەکارهێنان 
وس���وود وەرگرتن لەمانە چۆنە، هەروەها بۆچی 
بەکاردێن، ب���ەاڵم لەگەڵ ئەمانەش���دا کاریگەری 
زۆری هەی���ە و ل���ە ئاین���دەدا ئ���ەو کاریگەریانە 

بەدەردەکەون .
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 رێژین نهێلی -دنیا جه بار

 رۆژی من���دااڵن ڕۆژێکی جیهانییە و تایبەتە 
بە توێژی مندااڵن، لە زۆربەی واڵتانی جیهان 
بەش���ێوەی جیاواز یادی دەکرێتەوە، لەساڵی 
١٩٢٥ لە کۆنفراسێکی جیهانیی بۆ پاراستنی 
ماف���ی من���دااڵن ڕۆژی ١ی حوزەیرانی کرا به  

ڕۆژی جیهانی مندااڵن.

خێزان و پەروەردەی منداڵ:
من���داڵ بەرهەمی خێزانە و، م���اڵ جوانتر و 
ئ�اوەدان دەکات و مایەی دڵخۆشیی ئ�ەندامانی 
خێزانه . خێزان لە بەخێوکردن و پەروەردەکردنی 
منداڵدا ڕۆڵی س���ەرەکی دەبینێ���ت. لە خێزاندا 
من���داڵ زمان���ی دەپژێت و دەکەوێت���ە گۆ و بە 
الس���اییکردنەوەی دایک  و ب���اوک و گەورەکانی 
دیکە فێری هەڵس���وکەوت و ژیانی کۆمەاڵیەتی 
دەبێت. بۆی���ە گرنگە خێ���زان زۆر بەوریایی و 
شارەزایی مامەڵە لەگەڵ منداڵدا بکات و ڕێگەی 
دروستی پەروەردەکردنی بگرێتە بەر. خێزان بە 
گرنگیپێدان و کاتدانان و پێدانی خۆشەویس���تی 
و گوێگرتن لە منداڵ و بەش���داریکردن لە یاری 
و ئ�ارەزووەکان���ی منداڵ، هەن���گاوی گەورە بە 
ئ�اراس���تەی دروس���تی پەروەردە و پێگەیاندنی 
من���داڵ دەنێت.  بوونی پەیوەندی���ی توندوتۆڵی 
من���داڵ لەگەڵ دای���ک  و باوک، منداڵ ش���اد و 
ئ�اس���وودە ده کات و هێمای گەشە و پێشکەوتن 
لە خۆیدا نیش���ان دەدات. کاتێک خێزان متمانە 
دەبەخشێتە منداڵ و لێپرسراوێتیی پێ دەدرێت، 
دەبێتە هۆی متمانەبەخۆبوون و سەربەخۆبوون.
دای���ک و ب���اوك دەبێ���ت ماف���ی ت���ەواو بە 
منداڵەکەیان بده ن، لە ناو خێزاندا منداڵ دەبێت 
گوێی لێبگیرێت و دەبێت ئازادی تەواوی هەبێت 
لە هەلبژاردنی یاری و جلوبەرگ و هاوڕێ، بەاڵم 
دەبێت لە ژێ���ر چاودێری دایک و باوکی دابێت، 
دەبێ���ت بە ڕێگەیەک���ی تەندروس���ت مافەکانی 
وەربگرێت کە دواجار کاریگەری نەبێت لە س���ەر 

تەندروست و دەرونی .

کاریگ���ەری پێنەدانی ماف لە س���ەر منداڵ 
چیە ؟ 

لیا س���ه یفه دین، چاالكوانی ئافره تان بۆچونی 
وایه  كه  کاریگەری پێنەدانی ماف لەسەر مندااڵن 
لە گ���ەورە بونیان���دا ڕەنگدەدات���ەوە وئەمەش 
کارەس���اتی گەورە بە دوای خۆیدا دەهێنێت بۆ 
خێزان و بۆ کۆمەڵگه  بە گش���تی، بۆیە هەمیشە 
ماف���ی تەواو بە مندااڵن بدرێت بەاڵم زیادەڕەوی 
نەکرێ���ت، دیس���ان زیادەڕەوی ک���ردن لە ماف 
پێدانی مندااڵن کاردان���ەوەی خراپی دەبێت لە 
س���ەر پەروەردەی منداڵ، پێنەدانی ماف رەنگە 
ببێتە هۆکاری دروس���تبوونی کەسێکی توندوتیژ 
یاخود کەس���ێکی نا ئارام یاخود کەس���ێکی بێ 
متمان���ە بە خودی خۆی هەم���وو ئەم هۆکارانەو 
چەندی���ن هۆکاری تری���ش بە ت���ەواوی لە دوای 

قوناغی منداڵی و هەرزەکاری ڕەنگ دەداتەوە.

ڕۆڵ���ی دای���ک چیە ل���ە پ���ەروەردە کردنی 
منداڵەکەی ؟

هه روه ه���ا لی���ا س���ه یفه دین ده ڵێ���ت: ڕۆلی 
دایکان ل���ە پەروەردەکردنی منداڵەکانیان تەنیا 
چاودێریکردنی���ان  و  خ���واردن  ئامادەکردن���ی 
نیە لەکات���ی تێکچونی تەندروس���تیان، بەڵکو 
ڕۆڵ���ی دایک بەتەواوی کاریگەری هەیە لەس���ەر 
گەورەبونیان و داهات���ووی منداڵەکانیان. دایک 

دەبێ���ت ب���ە بەرنام���ە و خۆڕۆش���نبیرکردنیان 
چاودێ���ری منداڵەکانیان بکەن و بەرپرس���یارن 
ل���ە پەروەردەیەکی تەندروس���تی منداڵەکانیان 
لەهەموو روویەکەوە، پێویس���تە سەرەتا گرنگی 
بەالیەنی تەندروستی جەستەی خۆیان بدەن، تا 

بتوانن ئەو ڕۆڵە بەباشی بگێرن.
م���ن وەک دایکێ���ک ک���ە ل���ە دەرەوەی ماڵ 
کاردەکەم و لە نێو ماڵدا ئەرکم پەروەردە کردنی 
منداڵە، هەرگیز نابێت کارکردنم لە دەرەوەی ماڵ 
منداڵەکەم  پەروەردەکردنی  لەس���ەر  کاریگەری 
هەبێت،ئەوە ئەرکی منە ئەو هاوسەنگیە ڕابگرم 
لەنێ���وان کارکردنم لەدەرەوەی ماڵ و پەروەردە 

کردنی منداڵەکەم و ئەرک���ی دایکایەتیم به جێ 
بگه یه نم.

عایشه  شەوکەت، بەرپرسی بەشی رۆشنبیری 
منااڵن لە دهۆك، س���ه باره ت ب���ه  ماف و رۆژی 
جیهانی منااڵن  ده ڵێت: بە بۆنەی رۆژی جیهانی 
منااڵن پیرۆزبایی لە گش���ت منااڵنی کوردستان 

بەتایبەت و جیهان بە گشتی دەکەم. ئێمە وەک 
بەرێوه بەرایەتی رۆش���نبیری منااڵنی دهۆک کار 
لەس���ەر باڵوکردنەوەی رۆشنبیری لە ناو منااڵن 
دەکەین بە مەبەس���تی ئاش���ناکردنەوەی مناڵ 
بەئەرک و مافەکانیان، چۆنیەتی خوپاراس���تن 
لەکاتی پێویس���تدا، هەوەه���ا گرنگی بە حەز و 
ئارەزوەکان���ی مناالن ده ده ین بۆئ���ەوەی زیاتر 
گەشەبکەن، بە رێگه ی خول و پرۆگرام و هەندێ 
شتی تر هاوكاریان ده بین .هەوەها عایشه  خان 
وت���ی : دەمەوێ���ت بڵێم کە هەم���وو مافەکانی 
من���اڵ گرنگ���ە چونک���ە هەرمافێک بەس���تراوە 
بە الیەنێک���ی ژیان���ەوە بۆ نمون���ەش هەبونی 

جێگه یێک���ی ئارامبەخش و پەروەردەیەکی باش 
و تەندروستیەکی باش. هەوەها لەناو مافەکانی 
مناالندا هی���چ جیاوازیەک نی���ە چونکە هەموو 
بەس���تراون بە بەختەوەری منااڵن، هاوكات داوا 
لە حکوم���ەت و پەرلەمانی کوردس���تان ئەکەم 
جارنامەی مافی منااڵن لەبەرچاوبگرن و یاس���او 

رێنمای���ی تایبەت بۆ خزمەتکردن و پاراس���تنی 
منااڵن دەربکەن بۆئەوەی هەموو الیەنەکان کار 
بو منااڵن بەکەن لەژێر چەتری ئەو یاس���ایە کار 
و چاالک���ی خۆیان بو پێگەیاندن و پاراس���تنی 
منااڵن ئیش بکەن هه تا مناالنی کوردس���تان لە 

پاشەروژێکی گەشاوەدا ژیان بەسەر ببەن.
به هادی���ن دەش���تانیی پارێ���زه ر، له روانگه ی 
هه بوون یاس���ایی تایبه ت به  پاراس���تن و مافی 
مندااڵن ده ڵێت:  به گوێرەی ئەو یاسایەی کاری 
پێدەکرێ���ت لە عێراق و هەرێمی کوردس���تان لە 
زۆرب���ەی بوارەکان���دا مافی بە من���ااڵن داوە . 
لەس���ەرەتادا بەگوێرەی یاس���ای باری کەسێتی 
ژمارە)١88( لە س���اڵی ١٩٥٩ ی کاری پێکراوە 
و کە ناو رەگەزنامە ونەس���ەب و مافی بژێوی و 

بەخێوکردنی له  ژینگه یه كی ئارامدا بێت .
هەروەه���ا لە ن���او دەس���توری عێراقیش لە 
ساڵی ٢00٥ بە گوێرەی ماددەی 30 دابینکردنی 
تەندروس���تی و کومەأایەتی بۆ خێزان و مناڵ لە 
الیەن دەوڵەتەوە پێویستە حکومەت بە بەباشی 
و کەش���ێکی ئارام و ژیانێکی ئاسودە بومنااڵن 

دابین بکات. 
ه���ەر بە گوێ���رەی مافەکانی من���ااڵن  ژمارە 
76ی س���اڵی ١٩83 پێویس���تە دادگای تایبەت 
بە منااڵن هەبێ���ت لێکوڵینەوە لە تاوانەکانیاندا 
ب���کات، نابیت بێنە راگرتن لەس���ەر تاوانی پێ 
بژاردە)مخالفە(، هەر لەیاسای کارکردندا  ژمارە 
37 ی ساڵی٢0١٥ لەو یاسایەدا تەمەنی کارکردن 
دەستنیشان کردووه  كه  ته مه نی) ١٥ ( ساڵیه . 
 ل���ە م���اددەی ٩٥ ی هەمان یاس���ا هاتوە، 
ک���ە نابێت من���اڵ هەموو ج���ۆرە کارێک بکات 
بەتایبەت ئەو کارانەی کە قورس���ن و کاریگەری 
لە تەندروستی ئەوان بکات، نابێت بەکاربهێنرێن 
ب���و کاری بازرگان���ی و بە گوێرەی یاس���ا ئەو 
ئیش���ە به  تاوان هه ژم���ار ده كرێ���ت. هەروەها 
پارێزەر به هادین دەش���تانی وتی: لە بازارەکانی 
عێراق بە ئاش���کرا بازرگان���ی بەمناڵ دەکەن بۆ 
کوژمێکی پارە، کرین و فروشتن بەمناڵ دەکەن 
و خواس���تنی پێدەکەن، لێکردنەوەی ئەندامانی 
ل���ەش و کارەکان���ی سێكس���ی، کەئەمەش لە 
یاس���ادا تاوانێکی زۆر گەورەیە بە دەرهەق مناڵ 
و مافەکانی���ان . لە کوتایش���دا پارێزەر وتی : 
بەاڵم بە خوشبەختانەوە لە هەرێمی کوردستان 
ئ���ەم دیاردە نیە ن���ەک بە ش���اراوە و نەک بە 
ئاشکرا، بەڵکو ئەو منااڵنەی کەبێ سەرپەرشت 
و کەس���وکارن دادگا کەس���ێک بەگوێرەی یاسا 
دیاریدەکات ک���ە چاودێری ئەو مناڵە بخاتە ژێر 
ئەس���تۆی خۆی و لە ژیانێکی ئاسودەدا هه موو 

شتیكی بۆ دابین بكات.  

پاراستنی مافی مندااڵن له  نێوان خێزان و یاسادا

    هەر بە گوێرەی مافەکانی منااڵن  ژمارە 
76ی ساڵی ١٩83 پێویستە دادگای تایبەت 
بە منااڵن هەبێت لێکوڵینەوە لە تاوانەکانیاندا 
بکات، نابیت بێنە راگرتن لەسەر تاوانی پێ 

بژاردە)مخالفە(، هەر لەیاسای کارکردندا  ژمارە 
37 ی ساڵی٢0١٥ لەو یاسایەدا تەمەنی کارکردن 
دەستنیشان کردووه  كه  ته مه نی) ١٥ ( ساڵیه  
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كۆمه ڵگ���ه ی كوردی تێگه یش���تنی ب���ۆ جێنده ر و 
یه كس���انی له  چ ئاس���تێكدایە واته  تێگه یشتن له  
جێن���ده ر و دروس���تكردنی رۆڵ���ه  جێنده رییه كان 
له  بواری كاركردن، سیاس���ه ت، خێ���زان و بواره  
جیاوازه كاندا،  بۆ گفتوگۆكردن له سه ر ئه م بابه ته ، 
به هره  حه مه ڕه ش نوس���ه رو رۆژنامه نوس بۆچونی 

وایه : 

کلتوری کۆمەڵگەی کوردی کلتورێکی خێڵەکییە، 
هێشتا کەس وەک کەس���ایەتی و تاکێکی سەربەخۆ 
لە ویس���ت و خواس���ت لە ب���وارە جۆرەجۆرەکانی 
ژیان سەربەس���ت نییە، تاک له  ناس���نامەی ئێمە لە 
س���نورەکانی، بنەماڵە، عەشیرەت، تایفەو مەزهەبە. 
ت���ۆ ئەگەر هەب���ی دەبێ لە چوارچێ���وەی یەک لەم 
چواچێوە کۆمەاڵیەتییانەدا بی چ جای ئێمە باس���ی 

جێندەری و تێگەیشتن لە جێندەر بکەین.
دەتوان���م بڵێ���م بەش���ێکی زۆر ل���ە و رێکخراو و 
کەس���انەش کە گوایە داکۆکی لە مافەکانی ئافرەت 
دەکەن، هێشتا تێگەیشتنێکی بابەتییان بۆ چەمکی 
جێن���دەر نییە، ئەم���ەش ه���ۆکاری زۆرە، یەک لە 
هۆکارەکان ئەوەیە کە ئەم چەمکانە بەرهەمی عەقڵی 
ئێمە نین و هاوردەن. ئەگەر تێگەیش���تنێکی بابەتی 
بۆ ئەم چەمکە هەبوایە ئەوا کەس لە س���ەر بنەمای 
رەگ���ەز، ئاین و مەزهەب نەدەچەوس���ێنرایەوە. ئەم 
کۆمەڵگەیە تا ئێس���تا ئافرەتی تێدا تیرۆر دەکرێت 
و خەڵکیش وەک شوش���تنەوەی شەرەف دەیبینن. 
ئافرەتێک بەهەر هۆکارێک بکوژرێت دەڵێن"کێشەی 
کۆمەاڵیەتییە" کێش���ەی کۆمەاڵتیش وەک بابەتێک 
لێی دەڕوانرێت کە گوایە پەیوەندی بە ژیان و یاسای 
ناوخۆیی خێ���زان، یان بنەماڵە و عەش���یرەتێکەوە 

هەیەو کەسی تر بۆی نییە خۆی تێهه ڵقورتێنێت. 
لە هەندێ ناوچەی کوردس���تان تا ئێس���تا کچان 
لە مافی خوێندن و دەستنیش���انکردنی هاوس���ەر و 
چارەنوس���یش سەربەس���ت نین، تا ئێس���تا هەندێ 
عەشیرەت و تیرە و زاراوە هەن رێگە بە هاوسەرگیری 
کچەکانیان لەگەڵ ک���وڕی دەرەوەی خۆیان نادەن، 
هێش���تا لە کاتی تیرۆرکردن���ی ئافرەتێک لە جیاتی 
دادگا س���وڵحی عەش���ایەری لە دیوەخان دەکرێت. 
بۆیە زەحمەتە لە وەه���ا کۆمەڵگەیەکدا بڵێین دەبێ 
تێگەیشتن بۆ چەمکی جێندەرو ئامانجەکەی چیبێت. 
کۆمەڵگەی کوردی ئێس���تا تووشی دوورووییەکی 
نا ئاس���ایی بووە. هەر بابەتێک کە زۆر باسکرا ئەوا 
خراپتر دەبێت، بیرمان نەچێت کە هەندێ لە گوتاری 
ئاینی رۆڵێکی خراپ دەبینن سەبارەت بە توندوتیژی 
و پاشەکشێی دۆخی جیاکاری لەسەر بنەمای رەگەز. 
بۆ نموونە فرەژنی بە یاسا قەدەغەیە بەاڵم مەال هەیە 
مینبەر و کەناڵی بۆ تەرخان کراوە خەڵک هاندەدات 
ژن���ی دووەم و س���ێیەم بێنن. ب���اوکان هان دەدەن 
کچەکانی���ان نەنێرنە زانکۆ. هۆکارێک���ی تر خراپی 
رۆڵی راگەیاندنە لە روماڵی کێش���ەکانی توندوتیژی 
و پێدانی رۆڵی ناشایس���تە بەرەگ���ەزی مێ. هەموو 
ئەوانەش لە وێنە گەورەکەدا کۆبکەینەوە ئەوەیە کە 
پیاوانی ئێمە تا ئێس���تا عەقڵیان ئازاد نییە جونکە 
نەتەوەیەکی ژێر دەس���ت و چەوس���اوەین، لە رووی 
کلتور، زمان و خاکەوە، کەسانی ژێردەستە کەمیان 
لێ هەڵدەکەوێ کە بتوانن عەقڵیەتیاقن ئازادبکەن.

ده وترێت له  كوردس���تان بزوتن���ه وه ی فیمینیزمی 
بوون���ی هه یه كه واته   به و مانای���ه ی ده توانین بڵێین 
له  كوردس���تان ش���ه پۆل و رێبازه كان���ی فیمنیزمی 
بون���ی هه یه ؟ ئه گ���ه ر هه یه  فیمنیس���ته كانی كورد 
درێژه پێ���ده ری هه مان هزری فیمینیزم���ی رۆژئاوان 

یاخود دامه زرێنه ری بزوتنه وه یه كی تایبه تن؟ 
به هره  حه م���ه ڕه ش ده ڵێت: لە کوردس���تان هیچ 
بزووتنەوەیەکی ژنان نییە، تا ئێستا تێگەیشتن و بۆ 
چەم���ک و رێبازی فیمینیزمیش نییە، ئەوەی هەیەلە 
ئاستی هەوڵی کاری رێکخراوەیی و تاکەکەسییە، بە 
داخەوە ژنان نەیانتوانیوە سود لە فکر و فەلسەفەی 
فیمینیزم وەربگ���رن. بۆیەش بەرهەمی خەباتیان لە 
ئاس���تی پێوس���ت نییە. رێکخراوەکان نەیانتوانیوە 
س���ەرمایەی مرۆی���ی بەتوان���ا ل���ە دەوری خۆیان 
کۆبکەنەوە، یانیش ئەندامانیان بە فکروفەکلسەفەی 
فیمینیزم پەروەردەبکەن. بەشێکی زۆر لە ئەندامانی 
ئ���ەو رێخراوانە لەگەڵ خودی چەمکەکەش ناکۆکیان 
هەیە نازانن ک���ە هەبوونی ئەوان لە گۆڕەپانی کاری 
رێکخراوەییش بەرهەمی خابەت���ی ئەو فیمینیزمەیە 

کەن لە ئەوروپا سەری هەڵدا. 
  جێ���ی ئاماژەیە کە ژن هەیە لەس���ەر حس���ابی 
سیس���تەمی کۆتا چووەتە پەرلەمان، کە خودی ئەم 
سیس���تەمەش بەرهەمی خەباتی فیمینیزمییە، بەاڵم 
وەک ئەو پیاوە بیردەکاتەوە کە توندوتیژی بەرامبەر 
ب���ە ژن دەکات. کەواتە ئێمە کێش���ەی بنەڕەتیمان 
هەیە ل���ە عەقڵیەت���ی کاری رێکخ���راوەکان و ئەرو 
ژنانەش کە لەس���ەر حس���ابی خەباتی ژنان دەڕۆنە 
پێگەی بەپرس���یارێتی، بەاڵم هیچ کاریگەرییەکیان 
لەسەر گۆڕینی دۆخی ژن نییە. ئەگەر ئێستا مایکێک 
بەدەس���تەوە بگرین و بڕۆینە بەردەم بەش���ێکی زۆر 
لە ئەندامانی رێکخراوەکان بڵێی خەباتی فیمینیزمی 
هەی���ە نازانن، ئەوەش بۆش���اییەکی گەورەیە کە بە 

تێگەیشتنی نەگونجاو پڕکراوەتەوە. 
س���ه باره ت به  پرس���ی یه كس���انیی جێنده ری و 
پێچه وانه كه شی جیاكاریی جێنده ری، كاریگه رییه كانی 
له ن���او كۆمه ڵگه ی كوردس���تانیدا به هره  حه مه ره ش 
ئام���اژه  بۆ ئ���ه وه  ده كات كه  جی���اکاری جێندەری 
لە هەم���وو کایە و بوارەکانی ژیان���ی ئێمەدا هەیە، 
بواری سیاس���ی، ئابوری، کۆمەاڵیەتی، رۆشنبیری و 
راگەیان���دن. هەتا لە خوێندنی بااڵ کە پێویس���تبوو 
تێگەیش���تنی مرۆییانەی���ان هەبێت و دروس���تکاری 
نەهێشتنی جیاکاری جێندەری بن، بەداخەوە بەشی 
زۆری ئەوان���ەش ک���ە خۆیان بە نوخبەو رۆش���نبیر 
دەزانن تێڕوانینێکی پیاوساالری توندیان بۆ ئافرەت 
و مافەکانی هەیە. ژن تەنیا وەک جەس���تەو نمایشی 
جەس���تە دەبینن نەک وەک مرۆڤێکی خاوەن هزر و 
بیرکردنەوەو ئیرادە. ئەزمونی من کە زیاتر لە بواری 
راگەیاندنە، تا ئیس���تا یەک دەزگای راگەیاندن نییە 
کە بەڕێوەبەرەکەی ئافرەت بێت، یان لە پۆس���تێکی 
ئەوتۆی دەزگا راگەیاندنەکاندا بێت، ئێمە دەزانین کە 
ژنی زۆر بە توانامان لەم بوارەدا هەیە، بەاڵم هەمیشە 
پیاوان بۆ ئ���ەم بەرپرس���یارێتییە هەڵدەبژێردرێن، 
بۆی���ەش دەبینین کە راگەیاندنێک���ی پیاوانەی زمان 
زب���ر و توندوتیژمان هەیە، زۆربەی ئاژاوەو کێش���ە، 
سیاسی، ئابوری و کۆمەاڵیەتییەکان راگەیاندن رۆڵی 

لە قوڵکردنەوەو ئاڵۆزکردنیدا هەیە. 
بۆی���ە کاتێ���ک ئێمە دوای س���ەد س���اڵ خەبات 
قەوارەیەکم���ان هەی���ە لەس���ەر بنەم���ای جیاکاری 
قەوارەیەک���ی  گرت���ووە،  ش���کڵی  جێن���دەری 
س���ەرکەوتوونابێت چونکە لە کۆمەڵگەیە کە توانا و 
عەقڵیەت و تێگەیشتنی نیوەی کۆمەڵگەی فەرامۆش 
و کپک���را، س���ەرکەوتوونابێت. کاتێک من باس���ی 
فەرامۆش���کردنی ئافرەت دەکەم مەبەستم ئافرەتانی 
خاوەن تێگەیشتن و فکرە چونکە بەشێک لەم کایانە 
ئافرەتیان لەس���ەر ئەم پێ���وەرە نەبردووەتە پێگەو 

پۆستی بەرپرسیارێتی.

ئێمە دەبینین کە کاریگەرییەکانی ئەم جیاکارییە 
ئەوەیە کە ئاش���تی کۆمەاڵیەتی نەم���اوەو کەس لە 
کەس رازی نییە، بەردەوام کێش���ەی نوێ بە فۆرمی 

نوێ سەرهەڵدەدەن. 
خه بات���ی ئافره تان و ژنانی كوردس���تان له پێناو 
چه سپاندنی یه كسانیه  له ناو سه رجه م سێكته رو كایه  
جیاوازه كاندا. له م روانگه وه  پێتانوایه  ده ستكه وته كانی 
ئه و خه باته  هاتونه ته  دی یان هێش���تا پێویس���ت به  
به رده وامیدان هه یه ، ل���ه م باره وه  به هره  حه مه ڕه ش 
ده ڵێ���ت: من پێموانییە خەباتی هەموو رێکخراوەکان 
یان ژنان و ئافرەتان لە پێناو یەکسانی بێت، چونکە 
ئەگەر وابوایە کۆمەڵگەی ئێمە لە ئاس���تێکی دیکەی 
ئارامی و کەمی کێشەدا دەبوو. ئەمجۆرە لە خەباتی 
رێکخراوەکان بۆ سەردەمێک گونجاوبوو، بەاڵم ئێستا 
کە س���ەردەمی پێش���کەوتنی تەکنەلۆژیا و نەمانی 
س���نورەکانە پێویس���تی بە گۆڕانکارییە، ئەگەر ئەم 
گۆڕانکارییە لە میکانیزم و تێگەیش���تن و بەرنامەی 

کارەکانیاندا نەکەن ئەو لێدانەوەی قەوانی کۆنە. 
ئایا رێکخراوەکان تەنیا کادیری موچەخۆریان هەیە 
یان سەرمایەی مرۆیی خاوەن قەزیەو ئاشنا بە ماف 
و ئەرکەکانی، کاتێک تانیان وەاڵمی ئەم پرس���یارە 
بدەن���ەوە بێگومان تێدەگەین ک���ە رێکخراوەکان کار 

بۆچی دەکەن. 
کێش���ەیەکی ت���ر ئەوەیە ک���ە ئافرەتانیش وەکو 
پیاوان دابەشی س���ەر ئینتیمای حزبی بوون، ئەمە 
وەک کاری حزبی بۆ هەر کەس���ێک ئاس���اییە، بەاڵم 
کاتێک گەیش���تە ئەوەی کە باسی بکوژێک نەکرێت 
لەبەرئ���ەوەی س���ەربە حزبەکەی خۆیەت���ی دەبێتە 
کارەس���ات. لە کاتێکدا کێش���ەی ژنانی ناو هەموو 
حزب و رێکخراوەکان هەمان کێشەیە. چونکە دواجار 
هەمووم���ان بە کلتوری ئ���ەم کۆمەڵگەیە مامەڵەمان 
لەگەڵ دەکرێ���ت. یان ژنانی س���لێمانی بە مردن و 
کوژران و کێش���ەی کۆمەاڵیەتی لە هەولێر خۆشحاڵ 
بن و بە پێچەوانەشەوە. ئەمە هیچ پەیوەندییەکی بە 
خەباتی فیمینیزمی و کارکردن لەس���ەر توندوتیژی 

نییە.
بەداخ���ەوە ئێمە لە هەم���وو بوارەکانی کارکردندا 
کێش���ەی زۆر ئاڵۆزم���ان هەی���ە، لەبەرئ���ەوەی بە 
هەڕەمەک���ی کاری لەس���ەر دەکرێ���ت کێش���ەکان 

ئاڵۆزتردەبن. 

لە کوردستان هیچ بزووتنەوەیەکی ژنان نییە، 
تێگەیشتن بۆ چەمک و رێبازی فیمینیزمیش نییە

زیانەكانی نێرگەلە 
كێشان له سه ر 
ئافره تی دووگیان

النە محمد علی حافز *

نێرگەلە كێش���ان كاریگەری ترس���ناكی هەیە لەسەر 
تەندروس���تی م���رۆڤ و هۆكارە بۆ ژەه���راوی بوونی 
س���ییەكان و گەروو و، هەروها دەبێتە هۆی دابەزینی 
سیس���تەمی بەرگری لەش و ئەگەری تووش بوون بە 
نەخۆشیە درمیەكان و نەخۆش���ی جۆراوجۆری وەك 
شێرپەنجەی سیەكان و گەروو و دەم و لێو و شەویلگە 
و میزەڵدان. مەترس���ی تووش���بوون بە نەخۆشی دڵ 
و جەڵت���ەی دڵ زی���اد دەكات، هەروه ها دەبێتە هۆی 
زوو پیر بوون و چونكە ڕێگا نادات پێس���ت بەڕێژەی 
پێویست ئۆكسجین هەڵبمژێت لە هەمان كاتدا دەبێتە 

هۆی زیادبوونی پەستانی الیەنی دەروونی .
نێرگەلە كێش���ان كاریگەری خراپی لەسەر ئافرەتی 
دوو گیان دەبێت و هۆكارە بۆ لەدایكبوونی منداڵ كە 

گرفتی كەمی كێش و هەناسەیان دەبێت .
نێرگەلە كێشان تەنها مەترسی نیە بۆ ئەو كەسەی 
دەیكێش���ت بەڵكو بۆ ئەو كەسەش���ە ك���ە نزیكن لە 
كەس���ی نێرگەلە كێش و دووكەڵ���ی نێرگەلە بەهۆی 
زۆری وچڕییەك���ەی زۆر زیاتر هەڵگ���ری ماددە زیان 
بەخشەكانە، زۆر كەس پێیان وایە نێرگەلە لە جگەرە 
باشترە، بەاڵم هیچ بەڵگەیەك ئەمە ناسەلمێنێت .  

نێرگەلە لەگەڵ كێشە تەندروستیەكان، هۆكاریشە 
بۆ بەهەدردانی ئابووری تاك و دروستكردنی كێشەی 

كۆمەاڵیەتی كە زیان بە كۆمەڵگا دەگەیەنێت .
نێرگەلە بەدەر لەدروس���تكردنی ئەو كێشانەی كە 
لەس���ەرەو ئاماژەی پێدرا ل���ە هەمانكاتدا هۆكارە بۆ 

پیسبوونی ژینگە و لەناوبردنی سەوزایی .
بۆ بنیاتنانی كۆمەڵگایەكی تەندروست و ژینگەیەكی 
پارێزراو پێویس���تە تاك ئارام و هۆش���یار بێت و كار 
بكرێت ب���ۆ دووركەوتنەوە لەم ژەهرەی كە كاریگەری 

خراپ دروست دەكات .
*مامۆستای زانكۆ   

ئەوەی هەیە لە ئاستی هەوڵی کاری رێکخراوەیی و تاکەکەسییە



لە هێلینەوە 
ژمارە )3474(   2021/5/31 ئافرەتان10

شەیما مستەفاناسک سەعیدبەسەرپەرشتی ڕاگەیاندن و پەیوەندییەکانی یەکێتی ئافرەتانی کوردستان 
Shayma.mustafa@helinmedia.org Nask.saeed@helinmedia.org www.helinmedia.org

-"رێزان محەمەد" كچێكی دانیش���تووی شاری 
رانیەی���ە و ماوەیەك���ە ل���ە كارێكی جی���اوازدا 
دووكانێكی ترشیات فرۆشتنی كردۆتەوە، وەكو 
خۆی باس���ی لێوەدەكات بازاڕی ترشیاتەكەشی 
زۆر باش���ە،"رێزان بە )باس���نیوز( ی راگەیاند: 
"ماوەی ساڵێك و پێنج مانگە دەستم بەم كارە 
كردووە و ترشیات فرۆشتن كارێكی قورس نییە، 
بەاڵم زۆریش ئاسان نییە تاڕادەیەكیش كارەكە 
خانمانەیە، بەاڵم لە رابردوودا زیاتر پیاوان ئەو 
كارەیان كردووە، ترشیاتەكەش بە دەستی خۆم 

دروستی دەكەم و بازاری زۆر باشە.
- ل���ە س���ه روبەندی هەڵبژاردنەكان���ی واڵتی 
ئێ���ران ب���ۆ پۆس���تی س���ەرۆك كۆماری،هیچ 
كاندیدێكی ئافرەت بۆ ئەو پۆس���تە رەزامەندی 
لە س���ەر ن���ەدرا، ئەمەش لە كاتێك���دا بوو كە 
لە ٩٥٢ كەس 40 كەس���یان ئاف���رەت بوون كە 
خۆیان بۆ ئەو پۆس���تە كاندی���د كردبوو "زەهرا 
ش���وجاعی" س���ەرۆكی " كۆمەڵ���ەی ئافرەتانی 
"ریفۆرمخواز"وئافرەتێكی دیاری بواری سیاسەت 
كە خۆی بۆ ئەو پۆستە كاندید كردبوو نیگەرانی 
خۆی لەو بارەوە دەرب���ڕی و لە بەرزبوونەوەی 
پێگەی بەرێوەبەرایەتی ئافرەتان هەستی بە بێ  

هیوایی كرد.
-" ئەنجلینا جولی" ئەكتەری ناوداری سینەما 
وا بری���ارە لەگەڵ یونس���كۆ و ماڵ���ی جوانی و 
بۆنی"گرلن" هاوكاری ب���كات بۆ جیبەجێكردنی 
پالنی "پیش���ەی هەنگەوانی ب���ۆ ئافرەتان" بە 
ئامانج���ی بەرزكردنەوەی تواناس���ازی ئافرەتان 
لەو پیشەیەدا، "ئەنجلینا" هەر بۆ ئەو مەبەستە 
رۆژی ٢0 ئەم مانگە بە بۆنەی رۆژی هەنگەوانی 
لە بەردەم كامێ���را لە كاتێكدا كۆمەڵێك "مێش 
هەنگوین" لە س���ەرو س���یمای ئااڵ بوون وێنەی 
گرت، وەك پاڵپشتییەك بۆ بە ئەنجام گەیاندنی 

پالنەكەی.
-" مانلیس" ئافرەتێكی فەرەنس���ییە، رۆژێك 
لە س���ەر ش���ەقام ناچار دەبێت شیری خۆی بە 
منداڵەكەی بدات، دوات���ر بەو هۆیەوە لە الیەن 
چەند كه س���ێكەوە ئازار دەدرێت و قس���ەی پێ  
دەگوترێ�ت،لە دوای باڵو بوونەوەی ئەو هەواڵە 
بە س���ەدان ئافرەت بە دانانی وێنەی خۆیان لە 
كاتی ش���یردان بە منداڵەكەیان لە هاش���تاگی 
"پاڵپش���تی لە مانلیس" پاڵپش���تی خۆیان بۆ 
مانلی���س ده ربڕی و ئەو كردەوەیان ش���ەرمەزار 

كرد.
– "باربارا دی ئانجلێس"نووسەری ئەمەریكی 
ل���ە كتێبەكەیدا بە نێوی "نهێنی س���ەركەوتنی 
ئافرەت���ان لە كۆمەڵگەدا باس لەوە دەكات،" بۆ 
ئەوەی ئافرەتان سەركەوتنی زیاتر تۆمار بكەن، 
پێویس���تە لە گرووپێكدا وەك���و تیم كار بكەن، 
بەاڵم رێژەیەكی زۆر لە ئافرەت هەن كە لە سەر 
ئەو ش���ێوازە پەروەردەنەكراون و رانەهاتوون، 
بە پێچەوانەوە، پیاوەكان هەرلە منداڵییەوە بە 
هزری كاركردنی گرووپی پەروەردە دەكرێن وئەو 
چاالكییە هاوبەشیە لە ناخیاندا دروست دەبێت. 

ئا:نەسرین حەسەن

رێزێگرتن ل بیروباوەرێن ئیکدوو ئیک ژکاریت 
مروفایه تی ل فی س���ه رده می ئایه ل ده ف 
مه ت���ا ج راده ئەم رێزێ ل بیروباوەرا و راده 
ربرینا ئیکدوو دگرن، دفێ بوارێ دا )مامۆستا 
ئه نوه ر عوس���مان یوسف ناسیار ب )مال انور 

کانی باسکی( بومه به حس دکت: 
 

پێناسەک بو رێزگرتن
رێزگرتن بکۆرت���ی ئەوە مرۆڤ رێزێ ل یێ 
بەرامبەر بگریت بزمانێ خۆ و ب رەفتارێن خۆ 
و س���ەرەدەریەکا هەژی لگ���ەل بهێتە کرن، و 
دوێ س���ەرە دەریێ دا هەمی مافێن وی بهێنە 

پاراستن... ئەڤە بکورتی
بدڕێ���ژی هەکە بەحس بکەین رێزگرتن ئێک 
ژ بهایێ���ن گرنگه د ژیانا پەیوەندیان دا دناڤ 
مروڤان دا بگشتی، بێیی وێ ژیان لەنگ دبیت 
و پارسەنگ تێک د چیت و یێ رێزێ لمرۆڤان 
نەگریت ئەوی ئەمرێ خۆد بجه� نە ێینایە بۆ؟ 

چۆنکۆ قۆرا ئانا پیرۆز گوتیە:

ْمَنا َبِني آَدَم.....{ ]االسراء70[ }َولََقْد َكرَّ
ئانکو؛ مە رێ���ز و بها دایە زوریەتا ئادەمی  
بدان���ا عەقل���ی و پلەبەرزکرن���ا وی پێ دناڤ 
چێکریێن دی دا، ئەڤە وەک رێزگرتنا خودای 
بو مروڤان، و هەروەسا لدیف رێنمایێن خودای 
د پەرتوکا وی دا ئەم ئاراستە کرینە رێزێ ل 

ئێک بگرین.
و سیستەمەک ژی د پەرتۆکا خودا هنارتیە 
بۆ پاراستنا مافێن وی یێن سەرەکیێن لخوارێ 
دیار و زانایێن ش���ەریعەتی کرینە ئارمانج کو 
دەس���هەالت ب پارێزی���ت بڕێکا سیس���تەمێن 

جۆرەو جۆر؛
- پاراستنا نەفسا وی.
- پاراستنا عەقلێ وی.
- پاراستنا ئاینێ وی.

- پارسستنا دویندەها وی)النسل(.
- پاراستنا مالێ وی.-

- پاراستنا سومعەتا وی.
ئەڤ���ە پێنج ماف���ن بو ه���ەر مروڤەکی، و 
یێ دەس���تێ خو بو درێژکەت ی���ان زیانەکێ 
بگەهینتێ س���زایێ بو هەی ل دونیایێ برێکا 
دەستهەالتا سیاس���ی، هەلبەت و ل ئاخرەتێ 

ژی.
ئەرێ هەکە ئ���ەڤ هەر پێنج مافێن مروڤی 
قورئان���ا پیروز کربن���ە ئارمانج چ���اوا بهێنە 
پاراس���تن؟ بدیتنا من ئەول برێکا روش���ەنبیر 
کرنا ڤ���ی مرۆڤی و پاش���ی برێکا س���زایان، 
روش���ەنبیرکرن زۆرا گرنگ���ە ئەگ���ەر مرۆڤ 
تێگەهش���ت دێ زانیت پراستنا ڤان هەر پێنج 
ماف���ان دێ چاوا ڕێزێ لێگ���ری بۆ نمونە دێ 
بێژی���ن )عەقل( دڤێ���ت دەربرینێ ژ هزرا خو 
بکەت، و دهەمی بیاڤان دا غەیبی و و ماددی، 
بەلێ ئ���ەو دەربرین نەبیتە رەفت���ار و ببیتە 

زێدەگاڤی لسەر مافێن یێ بەرامبەر،
یا من دڤێت بێژم؛ ئازادی بگشتی یا پیروزە 
د ئیسالمێ دا نمونە لسەر ڤێ گۆتنی قۆرئانا 
پیرۆز دبێژیت } َوُقِل اْلَحقُّ ِمْن َرِبُّكْم َفَمْن َشاَء 
َفْلئُوِمْن َوَمْن َشاَء َفْلَيْكُفْر....{ سورة الكهف 29 
ئانکۆ ڕاستیێ بێژن ئەوا ژ الیێ خۆدایێ هنگۆ 

ڤ���ە هاتی یێ بڤێت بال کۆفرێ بۆێ ڕاس���تیێ 
بکەت یێ بڤێت بال باوەریێ پێ بینیت. 

ئەرێ پەیڤا )ش���اء( د ئایەت���ێ دا ئانکۆ 
ی���ێ بڤێت مانە ئازادیا ڤی مرۆڤی پاراس���تیە 
و لب���ەر چ���اڤ وەلگرتی���ە! واتە ئیس���المێ 
ئازادی ب پیرۆز دانایە و پاراس���تیە لێ وەکی 
مەگوتی نەبیتە زێدەگاڤی، و بهێتە رێکخستن 
د چارچوڤێ یاس���ایێ دا. چاوا جون لوك ێ 
هزرڤانێ سیاسی یێ بریگانی گۆتی: ) ئازادی 

ئەوە یا یاسا ڕێ پێ بدەت(
دبێژی���ت چ دەم هێرش دهێتەکرن لس���ەر 
رادەربرینێ؟ کەسێ ماف نینە هێرشێ بکەتە 
س���ەر وی یێ دەربرینێ ژ بوچونا خو بکەت، 
هەکە تاکەکی یان گروپەکی دەربرین ژ بوچونا 
خو کر و ی���ا تێکدەربیت بتنێ حکومەتێ ئەو 
مافێ هەی وان س���زا بدەت یان ژی رێگریێ ل 

کارێ وان بگریت بڕێکا یاسایێ.

چ بکەین بو هن���دێ کو خەلک ئازاد بیت؟ 
ئەز دبینم روشەنبیرییەکا دورست خەلک لسەر 
بهێته روش���ەنبیرکرن ل���وی دەمی دێ خەلک 

بدرستی د ئازادیێ گەهیت و دێ ئازاد بیت،
روش���ەنبیریا دورس���ت ژی ئ���ەوە: دەمێ 
رێ���زێ ل یێ بەرامبەر بگ���ری لدینێ وی و ل 
کەس���ایەتی و بیروباوەرێ���ن وی و دانپێدانێ 
بهەبون���ا وی بکەی.بکورت���ی دێ ئازادی���ەکا 

شارستانی پەیدابیت.

بوچ���ی ئ���ەم رێ���زێ ل بیروباوەرێن ئێک 
ناگرین؟ بدیتنا من هوکارێ سەرەکی ئەوە ئەم 
د روش���ەنبیریێ نەگەهشتی نە، نەیا ئایینی و 

نەیا مەدەنی..
 ت���و دبینی دەم���ێ کەس���ەک دەربرینێ 
ژ بوچون���ا خو دکەت بو هندەک کەس���ا یان 

الیەنان دبیتە ئارمانج؟
بەلێ نەزان تێنە ئاراستەکرن ژ الیێ خودان 
مەرەمان و نەزانان ڤە. و ئەڤ چەندە تشتەکێ 

نورماله د کوما سیاسی دا)تجمع سیاسی(.

ئەم رێزێ ل بیروباوەرێن بەیار باڤی:
- رێزگرتنا کەس���ێن دی بتایبەت یێن جودا 
ژ هزر و بی���رو باوەرێن مە ئێکە ژ رەوش���ت 
و بهایێ���ن بەرزێن مرۆڤی کو ب ش���ێوەیەکی 
رەفتارێ دگەل کەس���ێ بەرامب���ەر بکەت ئەو 
کەس هەس���ت ب هەب���ون و بهایێ خۆ لدەف 
تە بکەت چ ژئالیێ ه���زری و بیروباوەران ڤە 
بیت یان ژی رەگەز و کەلتور و سەروسیمایان 

ڤە ...

- جڤاک���ێ کوردس���تانێ ه���ەر ژ کەڤندا ژ 
چەندی���ن پێکهاتە و ئۆل و ئاینێن جودا جودا 
پێکهاتی���ە هەتا رادەیەک���ی کو ل ئیک باژێرو 
باژێرک جهێ مزگەفتێ و دیرێ و کەنیش���تێ 
هەڤنێزیکی یەک دگەل ئێک هەبو، و هەر ئەڤ 
دەڤەر و گوندێن کوردێن موسلمان و ئێزدی و 

کریستیان و جوهی و کاکەیی .
ل تەنش���ت و هەڤس���نورێن ئێ���ک بون ب 
درێژاهی���ا چەرخ و س���االن هەلبەت ئەڤە ژی 
گرۆڤێ ئێک و دو قەبول کرن و رێز گرتنا بیرو 
باوەرێن یێن جودایە ) راس���تە بمخابنی ڤە ژ 
ئەگەرێ���ن دەرەکی و جوداجودا چەند الپەرێن 
رەش وکارەس���اتی دئەڤێ دیروکێ دا هاتینە 
توم���ار کرن و دئەنجامدا دەرزەک ئێخس���تیە 
ئەڤ���ی کەڤال���ێ جڤاکی یێ جوان و نەخش���ا 

دیموگرافی هاتیە گهۆرین(.
- و ئەڤرو لس���ەردەمێ تەکنەلوژیا سەردەم 
و جیهانگیری���ێ و ئەنتەرنێت���ێ مە بڤێت یان 
نەڤێ���ت رۆژانە ئەم یێ رو ب رویێ دیاردەیێن 
ج���ودا، دیمەنێن جودا،کەلتورو هزرێن جودا ژ 
ی���ێ خۆ دبی���ن و هەرئێک ژم���ە دمالێن مەدا 
دناڤ دەس���تێن مەدا خودان ئ���ەڤ کەنال و 
ئاالڤێ تەکنەلوژی نە و رۆژانە س���ەرەدەریێ 
دگەل دکەین و دئەنجامدا ئەڤ خەلکە یان ژی 
پتری یا ئەڤی خەلکی دگەل دهێنە گونجاندن.
- ژبەرکو مرۆڤ کەسەکێ جڤاکی یە ئەڤجا 
ل چو جه و سەردەمان نەبویە کو ئەڤی مرۆڤی 
ئازادی یا رەه���ا هەبیت بەلکو هند یێ ئازادە 
هندی ئازادی یا کەسێ بەرامبەر تێک نەدەت 
و زێدەگاڤیێ لس���ەر نەک���ەت و بمخابنی ڤە 
گەلەک جاران )هەر چەندە بێ مەبەس���ت ژی 
بیت هندەک کریار و رەفتار ب فورما ئازادیێ 
ب رویەکێ وەس���ا دهێن���ە بەرچاڤ و لێکدان 
ک���و گەهاندنا زیانێ یە ب رەوش���ت و بهایێن 
جڤاک���ی( و ل ڤێرێ دبیتە جهێ رەنگڤەدان و 

کاردانەڤە و هیرش کرنێ.
- و ب���ۆ پاراس���تن و رێزگرتنا ئ���ازادی یا 
تاکی و ئارام���ی و ئێمناهی یا جڤاکی پێتڤی 
یە هش���یار کرن روش���نبیری کرن لسەر ئەڤی 
تێگەهێ )ئازادیێ( هەر ژ خێزانێ دەست پێ 
بک���ەت هەتا دگەهیت���ە دەزگەهێن پەروەردێ 
و راگەهاندن���ێ و مینبەرێ���ن ئایینی بۆ ئەوێ 
چەن���دێ ئەڤ تاکێ جڤاکی بش���ێت دناڤبەرا 
ئازادی���ێ و بەرەلالیی���ێ چ���اڤ روهنی���ێ و 

جوداهیێ بکەت.

ریزگرتن ئیک ژ بهایین گرنگه د ژیانا به 
یوه ندیا دا

شەیما مستەفا


