
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.
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