
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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