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ههمی   سوههيال م
 

که، که يهکهم مهرجی ژيانهوەی له ڕووی سياسهيهوە  جيهانی واقيع جيهان
دەست و بندەستدا بووە؛ ههبوونی چينايهتی و   ههبوونی دوو ڕەگهزی با
ست، زمان،  بنهچه، ڕەنگی پ له ڕووی ڕەگهز،  دابهشکردنی مرۆڤهکان 

تی ماديی ناوچه و تاد..   ت بناغه و بنياتی دەسه بۆ کهسانی خاوەن دەسه
زی کاری   نانی ه ستهکان بۆ بهکاره وە بووە، وەکوو به کۆيلهکردنی ڕەشپ پ
له   ههر  سياسهت  تهکه.  دەسه خاوەن  بۆ  سامان  زيادکردنی  له  ئهوان؛ 

کهاتووە   تی زاڵ و بن دەست پ و   سهرەتای بوونهوە له دوو چهمکی دەسه
ک که دا،    کهس تداری زا ت و نهبووە که دەوری دەسه بن دەسته قهد ناتوان

وەی  ش له  ب  دەگيرکار  دەتوان  يدا  زا وەی  ش له  سياسهت  ت.  بگيڕ
نيزمی و شوناسخوازی   م چينايهتی، ڕەگهز، ئيتنيک و تاد... بزوتنهوەی ف
کورديشی له بهر گرتووە و ئهم بازنهيه به له بهرچاو نهگرتنی ئهم چهمکانه 

خۆی د بوونی  و  ناسه  پ بۆ  ک  بزاف ههبوونی  و  ناڕەزايهتی  هۆی  ته  ەب
بههۆی  ڕۆژانه  بازنهيهدا؛  لهم  کورد  ژنی  داخوازييهکانی  دەردەبڕێ. 
ت.  ناگيردر چاو  بهر  له  ژنبوونی  ڕەگهزی  و  کوردبوون  شوناسی 
چهوانه ههندێ   به پ ه؛  توندوتيژی چهند اليهنه به سهر ژنانی کورددا زا

توندوتيژی له اليهنی نهتهوەيی و شوناسهوە له بهر چاو ڕوانگه که بهس  
ناسان  دەگرن و اليهنی ڕەگهزی ناخهنه بهر چاو. به بڕوای من دەب کۆمه

ۆری   ت له  خۆيان  ئازاديخوازەکان  بزاڤييه  اليهنه  و  دەرووناسهکان  و  و 
کوردی   فمنيزمی  چهمکی  و  زن  بپار خۆيان  دەقکراوەکان  ناسه  وەکو  پ



زيندو کی  توندوتيژی،  چهمک بهر  ته  دەدر اليهنهوە  چهند  له  که  و 
له   بهردەوام  و  زيندووە  که  دياردەيهک  وەکوو  و  بکهن  بۆ  ينهوەی  کۆ ل
وەکانی ئايين و داخوازييهکانی   وەی له ش گۆڕاندايه چاوی ل بکهن و ش
ئهو   و  کورد  ژنی  دژی  له  توندوتيژی  گۆڕاندايه.  له  بهردەوام  ڕەگهزی 

کورد ههموو توندوتيژييهکان له خۆ دەگرێ بههۆی    ئهزموونه له اليهن ژنی 
ڕەگهز و چينايهتی و شوناس و ناوچه و جوگرافيا و نهبوون و نههيشتنی  
ی   تی زا ک و هتد. که چهند دەسه دەرفهتی ئاشنايی به ماڤی مرۆڤايهتی ژن
ئهم   هۆکاری  سهرتر،  ڕەگهزی  تی  دەسه و  ئايين  تی  دەسه و  سياسهت 

ل تی توندوتيژيييهيه که  وەی يهک دەيه له ش که  ه ههمبهری ژنی کورد. 
  .تهبا؛ ماڤی ژن له بهر چاو ناگرن

يانهدا؛ به دوو چهمکی بن  ئهزموونی توندوتيژی ژنانی کورد له ئهم س ڕ
تی  دەسه ناسهی  پ وەی  چوارچ له  ڕەگهز؛  و  شوناس  يا  نهتهوە  دەستی 

ر دەستی ڕەگهزی و له چهمک  راندا له دژی ژ ستی ئ ن م ی داخوازی و  ف
ژنی   دژی  توندوتيژی  چونکه  زەوە،  پهراو ته  دەخر نهتهوەييدا  ناسهی  پ
کورد به تهنيا بهرههمی سياسهت يا ئايينهوە نييه، ئهمه بهرههمی ههر دوو 
نی ڕابردوودا ژنکوژی به ناوی   ه له سا چهمکه که ڕەنگدانهوە ياسای زا

ژ  و  دەدەن  دراوی  پ گه  ڕ کی  چهمک و  نامووسی  وەکوو  کوشتنی  ن 
ت   نامووسی پياو دەب ههموو مافه ڕەواکانی مرۆڤايهتی ل زەوت بکردر
. ژنی   تهوە تا کوو دوچار کوژران نهب ن و دەربهست له خزمهتی پياودا بم
ههموو   ه  ڕايه گو کی  ژن دايک،  ماڵ،  بن  ژنی  بهحهيا  ژنی  عاقڵ، 

گاکان له ژن  ی ڕەگهزايهتييه که ههموو ڕ تی زا تووند دەرکهوتهی دەسه
نهری زياتر  .دەکاتهوە بۆ چهوس

ئايينی و  شهيهکی ئيتنيکی، زمانی،  زاڵ هيچ ک نهتهوەی  له ڕاستيدا ژنی 
مه س گۆشهيهکمان ههب بۆ  پيشان دانی   چينی بن دەستی نييه و ئهگهر ئ

له   زمان  فارس  کی  ژن راندا  ئ وەی  چوارچ له  ژنان  واردنهکانی  هه
کورد ژنی  و  گۆشهکهيه  س  گۆشهيه   سهرەوەی  س  ئهو  خوارەوەی  له 

ئهو   له  دەکرێ  ک  ژن مافی  سهر  له  باس  ک  کات ڕاستييدا  له  ت،  دادەنر
ی   دەسته که ههندێ مافی تايبهتی پ که که له چينی با بازنهيهدا مهبهست ژن
لهم  ئيتنيکيتر  ژنانی  ديارە  دياريکراوەدا،  بازنه  لهم  ژن  دانانی  به  داون، 

ز   پهراو و  ناگونجن  دانانی  بازنهيهدا  و  گرتن  بهرچاو  له  به  ن.  دەخردر
تهوە و  واردن؛ ههموو ئهو توندوتيژيانهی دژ به ژن ڕووندەب ياسای هه
گا ئاستی زۆر  و کۆمه دەکرێ به گۆڕانکاری ياساکان ئهو توندوتيژيانهی ن
گا  ته خوار. ڕاسته که له سهر ئاستی فهرههنگی و ڕۆشنبيری کۆمه نر به



سڕي و  ت  بکردر ئيش  بيری  دەب  له  که  ک  داڕزاوەکان نهريته  نهوەی 
ياسا  نياييهوە  د به  م  به ت،  بکردر کار  دەگرێ  سهرچاوە  بهرتهسک 
و   ن له  توندوتيژی  ژەی  ڕ کردنهوەی  کهم  بۆ  ههيه  گرينگی  کی  ڕۆ

گادا  .کۆمه
بزووتنهوی   سهرکوتی  يان  شچوون  پ بهرەو  له  ياسا  ی  ڕۆ گرينگی 

 مافخوازی ژنان 
ل ک  يهک ياسا  گۆمان  چوونی ب ش  بهرەوپ بۆ  ههرەگرينگهکان  ئامرازە  ه 

تان  بزووتنهوەی يهکسانيخوازانه و مافخوازانهی ژنانه. ياسای بنهڕەتی و
ت ت کاريگهری ئهرينی يان نهرينی له سهر بزووتنهوەی ژنان ب  .دەتوان

ئهمه   دەکهن،  چهوساندنهوە  به  ههست  گايهک  کۆمه له  ژنان  که  ک  کات
لهسهر خواست و دەرخهری وشياربوونهوەی   بهتايبهت ژنانه  گا و  کۆمه

لهدژی   خهبات  ڕيزی  و  ن دەچنه  بهرپرسيارنه  ژنان  مافهکانيان. 
و  ههوڵ  دەبن،  بهرەوڕووی  که  واردنانهی  هه ئهو  و  چهوساندنهوەيان 
کۆشانی خۆيان وەگهڕ دەخهن بۆ گهيشتن به مافه ڕەوا و ئينسانييهکانی  ت

ی يا ت، له ئهگهری ئهوەی  خۆيان. لهم قۆناغهدا گرينگی ڕۆ سا دەردەکهو
له  ک  بهش يان  مافهکانيان  و  ياساوە  و  ن بڕواته  ژنان  خواستهکانی  که 
گا خۆشکهرە بۆ ئهوەی ژنان به ئامانجهکانيان  مافهکانيان ڕەچاو بکات ڕ
تانی  و له  که  ئهوەی  وەکوو  ت.  دەب ز  بهه بزووتنهوەکهيان  و  بگهن 

پشتی   ڕۆژاوايی   پا ياسا  شکهوتوو  له مافهکانيان بۆ  و پ ک  و بهش ژنانه 
ک وەکوو   پشتی ياسا ڕۆژان ی نۆڤامبر ٢٥دەستهبهر بووە؛ دەبينين که به پا

تانه بوو٨و  کهڵ به کولتووری ئهو و  .ی مارس ت
ته ستهم و   واردنی نهتهوەيی نييه که دەب واردنی ڕەگهزی جيا له هه هه

ڕاستي له  کورد؛  ژنی  ههمبهر  له  دووبهرابهر  می  بزووتنهوەکانی زو يدا 
زن ههندێ جار   نيزمی که دەب چهمکی ئازاديخوازی و يهکسانی بپار م ف
کی دوو اليهنهيان له   ست و رانيدا؛ ههندێ جار هه نيزمی ئ م له ف دەبينين 
کهناری باسی به خاوەن بوونی ژنان له اليهن ڕەگهزی پياوساالريدا ههيه  

ين ههر ئهو ژنانی فمنيست که  له ههمبهر ئازاديخوازی ژنی کورددا، دەبين
يان بهرزە له دژی به پياوساالريدا؛ باسهکه دەگاته ژنی کورد، زۆر   سکا
شهکانی ژنی کورد دەڕووانن.  ئاشکرايه له ڕوانگهی پياوساالرييهوە، بۆ ک
گرتنی ژنان له   ئهو ڕخنانهی که له ژنی کورد دەگرن به هۆی چهک هه

بڕوای من تهنانهت بزووتنهوەی  ههمبهرشهڕی داعيش زۆر ب مانايه به  
ک   کات بکات  چهک  به  خۆی  ناڕەوا  کی  شهڕ بۆ  دەتوان  نيزميش  م ف



ک   کسی و کوژران ب واتايه ژن ههفپهيڤين له ڕفاندن و توندوتيژی سک
 .دەب داکۆکی بکا له خۆی

نيزمييدا ڕووبهڕوو دەبينهوە که  م مه له گهڵ دوو ڕۆانگهی ف ستادا ئ له ئ
ته فيکرييدا کهوتوون؛ ليبراليزم که بانگهشهی سيستهمی  دوای دوو ئاراس

فيکری  کهاتهی  پ له  دەگرێ  ڕەخنه  که  مارکسيزم  و  دەکا  سهرمايهداری 
وەی   له ش جيا  دەکا  دەست  با چينی  پشتگيری  نيزم  م ف ليبراڵ  ليبراليزم؛ 

و   تداری (ڕەنگه فاشيست ، ديکتاتور ..) که ن هتييهکاندا  دەسه دەزگا دەو
ته   وەر دەب سوود  خۆ  بۆ  ئابوورييهکان  سهرچاوە  له  و  ژنان  نهری  نو

هتييهکان ببنه خاوەن   نه دەو دەست له شو دەگرێ، خوازيارە ژنانی چينی با
م  کار و پيشهی خۆيان و چينی ژنی ههژار و پايين دەست له بير دەکا، به
ماڤه   کردنی  دەستهبهر  بۆ  ژوو  م ژايی  در به  ژنان  خهباتی  گشتی  به 

و ڕەواکا بووە  بهردەوام  پياوساالرييدا  بهندی  و  له کۆت  و ڕزگاری  نيان 
ژی ههيه و ههر له درووستبوونی شارستانيهت مرۆڤی  کی زۆر در ژوو م
به  تهوە و بۆ  ديلبوون بسڕدر داوە کۆيلهتی و  ئهوەی  ی  ئازاديخواز ههو
و   حهول  له  ڕووناکبير  کی  کهسان بهردەوام  ه  ههو ئهم  کولتووريکردنی 

کی    تهقهالدا ژنان کوردستاندا  له  تاک.  مافی  مسۆگهرکردنی  بۆ  بوون 
لهم   بن  تهگهرە  و  کۆسپ  زۆر  دووچاری  ڕەنگه  ههيه،  کۆشهرمان  ت
م بهردەوامن   گايهدا ههر چهند بچووکيش ب ئهو دەستکهوتانهيان، به ڕ
شهی ژنی کورد له ئهم سهردەمهدا که گهيشتن به مافی ڕەوای  گهورەترين ک

خات سهڕەتا ههبوونی ياسای دژە ژنه که ياسا له ڕووی  مرۆڤايهتی دوا دە
يدا  ئايينهوە ساز کراوە؛ که دەبوايه   ی ڕەوتی سهردەم گۆڕانکاری ت به پ

ههموو  سهر  له  دەب  و  پياوە  کی  مو ژن  ئهوەی  وەکوو  ههبوايا 
ک بڕيار بدات، ئهوەی ديکه ههبوونی نهريت  وردەکارييهکانی ژيانی پياو

ل باوە  کی  وەرەکانی ههزاران ساڵ  و کولتوور به پ کدا که ژن  ناو خه ه 
ئاستی ڕووناکبيری   گا و  له بهر چاو دەگرێ، که واته کۆمه ش  لهوەو پ
کهکهی دەب گۆڕانکاری به سهر ب و گرينگترينيش ئهوەی ياساکان  خه
ی مافی مرۆڤی جيهانی   يهکسانی و دادپهروەری له بهر چاو بگرن و به پ

گای کورديدا وەکوو شرۆڤهی بۆ بکات. ڕاسته   شانه زۆر له کۆمه ئهم ک
پياو   م  به و  بهرچاون  ناوەڕاست  تی  ناوچهکانی ڕۆژهه ناب  زۆربهی 

ئهمه  ههب  ئهوەی  فکرينی  ت و  ت  بزان نامۆ  کی  به شت نيزم  م ف چهمکی 
له   بدات  ههو پياويش  دەب  ت  دەبر کار  به  پياو  دژی  له  ک  وەکوو چهک

ب دەنگی هه ز خستنی ژن  ت و  پهراو داواکاری مافی يهکسانی ژن و   ڕ
و   فکرين  ت و  شه  ئهند نيزم  م ف ن  دە که  کهس  ههندێ  وەکوو   . ب پياو 



قوتابخانهی ڕۆژئاوايييهکانه و له کوردستاندا ناب ئهو قوتابخانهيه وەکوو  
ت. ئهو بڕوايانه ههيه سروشتی ژن  شهيهکی مافخوازانه به کار ببردر ئهند

بنهڕەتدا ههر وايه و ديارە   له  که ئهمانه  ت،  به ئهو بدر ناب ئهو مافانه 
ئايينی  ئهوەی  بڕوايان  که  وەرگيراوە  ئايينهوە  له  فيکرييهکهی  سهرچاوە 

ک له  ئيسالم ههموو مافهکانی   ته بهربهست مرۆيی به ژن داوە، ئهمانه دەب
شهی ژنی  بهر دەم بزاڤی ڕزگاری خوازی و يهکسانيدا. بزوتنهوەی ئهند

تا ڕادە نهر و ئازاد  کی چهوس لهوەی که سيستهم داناوە  يهک کاريگهری 
يهتی و ئابووری زاڵ به سهر چينی ژناندا پيشان دەدات  .کۆمه

کارەکان   ڕ دادپهروەری  و  ڕزگاريخوازی  بزاڤی  کردەوەکردنی  به  دەب 
شهکانی   رەدا دەب شيکردنهوەيهکی بنهڕەتيمان ههب له ک ته ڕوو، ل بخر

کارە  شتا ژنان و ئينجا بۆ ڕ ين، که به هۆی بهربهستی زاڵ ه کانی بگهڕ
بۆيه   گادا.  کۆمه و  ن له  مهعرەفی  و  فيکری  کی  پاشخان ته  بب نهيتوانيوە 
ههميشه ڕووبهڕوومان دەکاتهوە له پارادۆکسهکاندا، له ميدياکان به تايبهت  
يزمدا  ناسهی ژن، بهرنامهيهک داڕژراوە که ڕەنگه ڕيشهکانی له ليبرا بۆ پ

و    بدۆزينهوە، جوانکاری  نهشتهرگهری  چهندەها  به  ک  ژن دەرکهوتنی 
کی باش له فيلهر و بۆتۆکس و جۆرەها پرۆتين که به لهش و   ناسهی ژن پ
ز يا تهنانهت  شه و زهنييهتی ژن له پهراو رەدا ئهند الرييهوە دووراوەتهوە ل
نانی   کاره به  ههيه.  ی  ڕۆ لهکردندا  کو به  لهم  ژن  خودی  و  سڕاوەتهوە 

ک خودی ژن   ک که بۆ به کهرەستهکردنی ههر شت له خزمهتی سيستهم
خۆی   ههر  ژن  کردنی  کا به  ئابوورييدا.  بازاڕەکانی  له  دەدا  ههو

پهسهندکردنی اليهنی پياوانه دايه و ديسانهوە مهيل و خواستی پياوە که  بۆ  
ه ئهم نهشتهرگهرييه مۆديڕنانه به ناوی ماف ناوی  وەر؛ که به هه ته پ دەب

وەگهلی جياواز    ل دەبهن  ڕنيشدا به ش و ئۆبژەبوونی ژنان له جيهانی مۆد
ژەی ههيه شتا در  .ه

وەی پهروەردە کردنی تاکی ئهم   پهڕ ش گا له ڕووی عادەت و باودا ت کۆمه
بدەين،   ههو هکانمان  مندا بوونهوەی  هۆشيار  بۆ  که  وەيهک  ش به  نهبووە؛ 
ژ و   ز له ههموو چين و توو شهيهک که ڕ پهروەردەکردنی هزر و ئهند

ت،   بگر بوونهوەرکان  ههموو  ژخايهنی  تهنانهت  در پرۆسهيهکی  که 
م به گشتی باس له سهر تو ويسته، به گا پ کی کۆمه ندوتيژييه له سهر چين

گايه له خۆ دەگرێ و به بيانووی شهرەف و نامووس   که نيوەی ئهو کۆمه
واييدا  وەيهکی ب ه ن و يا ژن له چوارچ ژنان به دەستی پياوان دەکوژر
کی بنهڕەتی  ت و خۆی له ناو دەبا و له ڕاستييدا هيچ ههو ن خۆی دەسوت

ت که ژنی کوژراو به تاوانبار   و ڕاديکاڵ بۆ له ناو بردنی ئهو ياسايانه نادر



دەزان و پياوی بکوژ دوای ماوەيهک دەستبهسهر کردن ئازاد دەکرێ و 
و   دەخاته ن پهنچه  تی سياسی  رەدا دەسه ل دەدا و  پ  ياسا مافی کوشتنی 

دەکات باس له سهپاندنی  ژيانی تاکهکان ههر وەها که فوکو ئاماژە بهوە  
ت به سهر ژيان زی بۆ هيچ کهس گونجاو نييه دەسه دا دەکا؛ ئهگهر زله

تی تهواوی   بۆچی پياو چ به ڕەوشت و چ الواز؛ به شياو دەزانين که دەسه
دەدا.   پيشان  خۆی  رەدا  ل ت  دەسه ی  گهندە که  ؟  ههب کهوە  ژن سهر  به 
که   دەکاته ژن،  هاوبهشی ڕوو  له ژيانی  ستادا  ئ له  ياسای سهردانهواندن 

که لهگه ستا و به هۆی  پارادۆکس ڕنی ئ ياسا و نهريتهکانی  ڵ ژيانی مۆد
دوو   که  ناب  مسۆگهر  ئهوە  ژنن،  دژە  ههموو  که  گادا  کۆمه و  کهس  ن

تی  ک دەسه کی ئهو ژيانه له بهين خۆياندا بهش بکهن و کهس ههموو شت
ک پڕ له  کی ديکهيان بن دەست ب به هيوای جيهان تهواوی نهب و کهس
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