
ئه و زمانه ى قسه ى پێده كه ين و پێى ده نووسين، تانوپۆى ته نراوه  به  وشه  و ده سته واژه  و 
بڕگه  و ئيديۆمى دژه  ژن و زمانى ئه مڕۆييمان درێژكراوه ى ميراتێكى هه مه چه شن و ره نگيى 

ئه ده بياتى پياو و خێڵ و عه شيره ته  و بۆمان به جێماوه .
تا ئێستا نه  ناوه نده  زانستييه كان و نه  ره وتى ژنانيش له  هه رێم وه ك پێويست هه ڵوێسته يان 
له سه ر نه كردووه  و ته نانه ت ده فته رچه يه كى تايبه ت به  وشه  بارگاوويه كانى دژ به  ژنيان ئاماده  
نه كردووه ، بۆ ئه وه ى به ره  به ره  كار بۆ وه النانيان بكرێت و زمانى نووسينمان مشتوماڵ بكه ين 

له و وشه  و چه مك و ده سته واژانه ى له  هه ناوياندا مه غزاى دژه  ژنيان هه يه .

  هاوێنەى »جۆرى کۆمەاڵیەتى«
ڕووماڵى پرسەکانى توندوتیژى دژى ژن و چەند سەرنجێکى میدیایی

ئەرسەالن ڕەحمان  



پوختە
جۆرى کۆمەاڵیەتى، بە مانا کۆمەاڵیەتییەکەى 
لە میدیاى کوردیدا وەک ئەوەى پێویســتە 
پرسەکانى  رووماڵکردنى  ناگیرێت.  لەبەرچاو 
پەیوەســت بــە ژن و بەشــداری و رۆڵ و 
کاریگەریــى ژنــان لە کایەکانــى ژیاندا، لە 
میدیادا بــە گوێرەی پێویســت برەوی پێ 
نەدراوە، تــا ببێتە بەردەبــازى پەڕینەوەى 
پرســى ژن لــە واقیعــى کۆمەڵگەیەکــى 
ئەوتۆ، كە  بــۆ کۆمەڵگەیەکــى  نەریتییەوە 
و  هاتنەپێشــەوە  لەگــەڵ  دەســتوپەنجە 
بەشــداریى ژنان لە کۆى پرسەکانى ژیانى 
کۆمەاڵیەتى، فەرهەنگى، سیاسى و ئابوورىدا 
نەرم بــکات و، ژن وەک مــرۆڤ بە هەموو 
قبووڵ  ژن بوونییــەوە،  تایبەتمەندییەکانــى 
بکرێت. بۆیە دەبینین لە هەر ســووچێکەوە 
پرســەکانى ژن لــە میدیــادا بە شــێوەی 
زانســتیانە هەڵســەنگێنین، تێبینــى ئەوە 
دەکرێت، ئەو شێوازەى کەناڵگەلى میدیایی 
النیکەم لە هەرێمى کوردستان کارى لەسەر 
دەکــەن، بەرهەمهێنــەرەوەى هەمان ریتم 
و کولتــوور و بەندوبــاوى کۆمەاڵیەتیانەى 
و،  پیاوســاالرانەن  بیــرى  هەڵهێنجــراوی 
هەمیشــە بەو ئاقارەدا ئاراستەن، کە ژن لە 
ریــزى یەکەمدا نییە و پلەیــەک لە دواترە 
و، بگرە نزمیى توانا جەســتەیى و هۆشەکى 
و ژیرییەکانى هۆکارگەلى ئەو نەهامەتیانەن 
بەسەریدا دێت. ئەمە جگە لەوەى ژن وەک 
کااڵ بــۆ تێرکردنى حەزى بینینى پیاو وەک 
ئامێرێکى خۆشى و کات بەسەربردن پیشان 

دەدرێت.

ژن لە میدیادا
گرنگە پرســیارێکى بنچینەیی بخەینە ڕوو؛ 
بۆچــى ئێمە لە میدیــادا پێویســتمان بە 
هاوێنەیەکــى جێندەریانە هەیــە بۆ روانین 
لە پرســەکانى رۆژ، رووماڵى کارەساتەکان، 
رووماڵــى رووداوەکان و تەنانەت کارەســاتە 

سرووشــتییەکان و شەڕ و ئاشــتی؟ هاتنە 
ئاراى ئەو پرسیارە لە ئاستى جیهاندا، زۆرتر 
لەو سەروبەندەدا هاتە ئاراوە، کە رووداوێکى 
لە چەشــنى “تســۆنامى” لە دیسەمبەرى 
)2004( رووی دا. لەو هەلومەرجەدا میدیاى 
جیهانى لــە رووماڵى رووداوەکــەدا ئەوەى 
زۆرتــر نەبووە جێى بایەخیان رەوشــى ئەو 
ژنانــە بوو، کە لە الیەکەوە کەســوکار و لە 
الیەکى دیکەوە جگەرگۆشە و منداڵەکانیان 
لەدەست دابوو. ئەو ژنانەى، کە هەم خۆیان 
قوربانیى کارەســاتە سرووشتییەکە بوون و 
هەمیش بوونە خەمهەڵگرى ئازارێکى قووڵ، 
کە ویــژدان و رووحى هەڵپڕووکاندن، بەاڵم 
لــە میدیادا چیرۆکى ئەوانە نەبیســرا. نەک 
هەر ئەوە، کاتێک لە درەنگوەختێکى شەوى 
)١١ى ئازار/ مارسى 20١١( بوومەلەرزەیەک 
بــە گــوڕى )8,٩( پلــەى رێختــەر لــە 
کەناراوەکانى باکــوورى خۆرهەاڵتى ژاپۆنى 
دا و، ئاستى شــەپۆلەکانى ئاوى زەریایى بە 
ئەندازەى )٣0( مەتر بەرز کردەوە و، ژیان و 
ئاوەدانیى نزیک کەنارەکانى راماڵى و، لەوەش 
کارەساتبارتر دزەکردنى تیشکى ناووکى بوو 
لە دامەزراوەى فۆکۆشــیما، کە حکوومەتى 
واڵتەکــەى ناچــار کــرد، ئاســتى رادەى 
هۆشدارى و بارى تەنگەتاوى بەرز بکاتەوە بۆ 
پلەى حەوت، کە بەرزترین پلەى هۆشدارییە 
لە جیهانــدا و، )80,000( هاوواڵتیى ناوچە 
زیانلێکەوتووەکان بگوازێتەوە بۆ شوێنى ئارام، 
کە پرۆسەکە تا ساڵى دواتر بەردەوام بوو، لەو 
هەلومەرجەدا تێبینى کرا، رۆژانى سەرەتاى 
کارەســاتەکە، میدیــا بــە دواى چیرۆکــە 
مرۆییەکاندا دەگەڕێت و، باسەکان لە دەورى 
گیــان و ژیانى مرۆڤن، بــەاڵم بە تێپەڕینى 
کات ئەوەى فەرامۆش کرا، پرســى ئینسان 
بوو، روانگەى بایەخــى رووماڵە میدیاییەکە 
گواســترایەوە بۆ زیانــە ئابوورییەکان و، ئەو 
لێکەوتانەى کاریگەرییان لەســەر ئابوورى و 
بارى دارایى ناوچە زیانلێکەوتووەکان هەبوو.
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ناووکییەکە،  بە سەرنجدان لە کارەساتە 
دەرکەوت ئــەوەى قوربانیــی یەکەمى ئەو 
کارەســاتەیە، ژنانــن، بەاڵم میدیــا ئەوەى 
نەخســتە بەرچــاو، بە تەنگ ئەو پرســەوە 
نەچوو و هیچ بایەخێکى میدیایى بە رووماڵى 
لێکەوتەکانى ئەو کارەساتە لەسەر ژنان نەدا. 
گرنگیشە بپرسین، بۆچى هەر دەبێت باسى 
ژن بکرێت؟ بۆچــى جیاکارى بکرێت و ژن 
بە پلەیەکى تایبەتتر لــە رووماڵى میدیایی 
ئەو کارەســاتە و هاوشــێوەکانى سەرنجى 
بخرێتە ســەر؟ بۆچى گرنگــە لە میدیادا بە 
هاوێنەیەکى تایبەت بە جۆرى کۆمەاڵیەتى 
بڕوانینە رووداوەکان و کارەســاتەکان و، لە 
رووماڵدا پرســى ژن فەرامۆش نەکەین؟ لەم 
بابەتەدا هەوڵى وەاڵمدانەوەى ئەو پرسیارانە 
دەدەین و، رەخنە و ســەرنجیش لە بارەى 
رووماڵــى پرســى ژن لە میدیــاى کوردیدا 

دەخەینە ڕوو.

جۆرى کۆمەاڵیەتى
پرســى“جۆرى کۆمەاڵیەتــى” لــە کۆتایی 
شەستەکان و ســەرەتای حەفتاکاندا لەگەڵ 
شــەپۆلی دووهەمی فێمینیزم هاتە کایەوە. 
لەالیەن فێمینیســتەکانەوە وەک ئامرازێک 
بۆ شیکاری و تێگەیشتن لە پەیوەندییەکانی 
نێر و مێ و دابەشــبوونیان بەسەر نێرینەیی 
و مێیینەییدا بەکار هاتووە. فێمینیســتەکان 
بۆیان گرنگ بووە له و ژوورە داخراوەی ناوی 
“چارەنووســی بایەلۆجیە” بێنــەدەر و بڵێن 
هەموو ئەم رۆاڵنە دروســتکراوی کولتوری و 
کۆمەاڵیەتین، نەک بایەلۆجی. لێرەوە تێرمی 
“جــۆرى کۆمەاڵیەتــى” ئاماژەیــە بۆ کردە 
کۆمەاڵیەتی و کولتــووری و ژینگەییەکان، 
کــە مرۆڤ بەســەر نێرایەتــی و مێینەییدا 
دابــەش و پەروەرده دەکرێــت. لێکۆڵەرانی 
بواری “جــۆرى کۆمەاڵیەتى”، ئەوەی ژن و 
پیاو دابەش دەکات، کە چ شتێك پیاوانەیە 
و چی ژنانەیە؟ زۆرتر وەک دروســتکراوێکی 

کۆمەاڵیەتــی ســەیر دەکەن، نــەک وەک 
کارکردێکــی بایۆلــۆژی. بۆ نموونــە )نێر و 
مێ( کاتیگۆری سێکســین، بەاڵم )نێرایەتی 
و مێینەیی( کۆمەڵێک سیفەتن وکاتیگۆری 
“جۆرى کۆمەاڵیەتی”ـن، واتە دروستکراوی 
کۆمەاڵیەتیــن نەک سروشــتی و بایۆ لۆژی. 

)مەحمود 5(
دیارتریــن ئــەو فێمینیســتانەى کارى 
لەســەر چەمکــى “جێنــدەر – جــۆرى 
کۆمەاڵیەتى” کردووە، “ئان ئۆکلى”ـییە، کە 
بۆ یەکەمجار “ســاڵى )١٩72( لە فۆرمێکى 
زانســتیدا بــەکارى هێنــاوە و هێنراوەتــە 
ناو مشــتومڕ و لێکۆڵینەوەى زانســتییەوە، 
هەروەهــا یەکەم کەس بوو کــە جیاوازیی 
خســتە نێوان هــەردوو زاراوەى “رەگەز – 
ســێکس” و زاراوەى “جۆر – جێندەر”، ئەو 
پێی وایە کە زاراوەى “ڕەگەز” بە ماناى ئەو 
جیاوازییە بایەلۆژییانە دێت، کە لە ئەزەلەوە 
هەردوو رەگەزى نێر و مێ بەبێ ویســت و 
رۆڵبینینى خۆیان لەگەڵیان لەدایک دەبێت، 
بەبێ ئەوەى لە توانایاندا بێت گۆڕانکارى لە 
کۆى دابەشکارییەکانیان و پیکهاتە تایبەتییە 
جیاکــەرەوە جەســتەیییەکانیاندا بکــەن”.

)زەنگەنە 20١6(.
کۆنگرە جیهانییەکانى تایبەت بە پرسى 
ژن، لەوانە مەکســیکۆ )١٩75(، کۆپنهاگن 
دواتریــش   ،)١٩85( نایرۆبــى   ،)١٩80(
گرنگترینیــان کۆنگرەى بیجیــن )١٩٩5( 
بــوو، کە لــەو کۆنگرەیەدا زۆرتــر و روونتر 
پرسى یەکسانى “جۆرى کۆمەاڵیەتى” هاتە 
بەر بــاس. )الجزیرة 20١6( لــەو کۆنگرەیەدا، 
بەكارهێنرا،  جــار  جێندەر)2٣٣(  “چەمكی 
لەدوای ئەمەوە ســەرەتایەك دەستی پێكرد 
بــۆ دژایەتیكردنی ئەوانەی چەمكی جێندەر 
وەكو رەگەز  و ئاماژەیەك بۆ نێر  و مێ بەكار 
دەهێنن  و دونیای ئیسالمی بەم كارە تووشی 
جۆرێــك لە فۆبیا بوون؛ واڵتە رۆژئاواییەكان 
دژی ئەوە بوون ئــەم چەمكە لەبری رەگەز 
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بەكار بهێنرێت، چونكە پێیان وا بوو كە مانا 
راســتەقینەكەی خۆی لەدەســت دەدات  و 
رەفتــاری كۆمەاڵیەتی وەرناگرێت  و هەندێ 
دەوڵەتــی دیكــەش دژی ئــەم بۆچوونەی 
رۆژئاواییەكان بوون، ئیتر لێرەوە دابەشكاری 
بۆ جێندەر و نەیار و الیەنگرانی دروست بوو”.

)ئەحمەد 2020(
رێكخراوی تەندروستیی جیهانی، پێى وایە 
ئەو چەمکە بۆ وەسفکردنى ئەو تایبەتمەندیانە 
بەکار دەهێنرێت، کە هەریەک لە ژن و پیاو 
بە پێودانگى کۆمەاڵیەتى دەیگرنە خۆ و هیچ 
پەیوەندییەکى بە جیاوازییە ئۆرگانییەکانەوە 

نییە.)لهااونالین 2007(
ئینســكلۆپیدیای بەریتانــی پێناســەی 
جیندەر بە شوناســی جێنــدەری دەكات، 
شوناســی جێندەریش بەواتای هەستكردنی 
مــرۆڤ بە خۆی بــە نێربــوون  و مێبوونی، 
ئەمەش وای كردووە هەندێك خەڵك هەیە 
هەســت بكەن لە ڕووی كۆمەاڵیەتییەوە  لە 
جەســتەیەکى هەڵەدا لەدایــك بوون. بۆیە 
پێیان وایە ئەگەر رەگــەزی خۆیان بگۆڕن، 
بەرامبەریان دەگۆڕێت.  تێڕوانینی خەڵكیش 
لەوانەیــە هەســتێكی ژنبوونــی هەبێت لە 
جەســتەیكی نێرانەدا و بــە پێچەوانەوەش 
راســتە، بۆیە زۆربەیان لەگــەڵ ئەو ئازارەدا 
بەردەوام نابن  و بە نەشــتەرگەری رەگەزی 

خۆیان دەگۆڕن.)الرفاعي 20١7(
واتە:  یەكســانیی جۆرى کۆمەاڵیەتــى 
دەرفــەت،  دەســتەبەركردنی  یەكســانیی 
مــاف و لێپرســراویەتی بۆ ئافــرەت و پیاو، 
بەشــداری لە كایەكانی ئابووری، سیاســی، 
كۆمەاڵیەتی و كولتووری و، دەستگەیشــتن 
بە پێداویســتییەكان بە شێوەیەكی یەكسان 
و بەبێ جیاكاری لەســەر بنەمــای رەگەز. 
پەرەپێــدان بەو تێڕوانینەی مــرۆڤ، ئازادە 
لە پێشخستنی توانا كەســییەكانی و مافی 
هەڵبژاردنی هەیە، بەدەر لە چوارچێوە و رۆڵی 
جێندەری. یەكســانیی جۆرى کۆمەاڵیەتى 

لەســەر یەكســانی لە ژمارەدا ناوەســتێت، 
گرنگی بە یەكســانی دەدات لــە رۆڵدا. بۆ 
نموونــە: ئەگەر لــە دامەزراوەیەكدا رێژەی 
بوونی نێر و مێ )%50( بێت بۆ هەریەكەیان، 
واتە یەكسانن لە رووی چەندێتییەوە، بەاڵم 
یەكســانبوونی ژمارەی نێر و مێ، هێشــتا 
ناتوانێت بە واتای یەكسانیی جێندەری بێت، 
چونكە جێندەر یەكسانی دەوێ لە رۆڵدا لە 

بوارە هەمە جۆرەكانی نێو كۆمەڵگە.
واتــە با رێژەكە بۆ هــەر یەكەیان وەک 
یەک بێــت، بەاڵم ئەگــەر )%50( یەكێك 
لە رەگــەزەكان هەموو، یــان زۆرینەی پلە 
بڕیاردانــی  ســەرەكییەكان و دەســەاڵتی 
لە دەســت بێت و رەگەزەكــەی دیكە رۆڵە 
الوەكییەكانی بە دەستەوە بێت، ئەمە مانای 
یەكســانیی جێندەری ناگەیەنێت. پێویستە 
هەوڵەكان بە ئاراستەی یەكسانیی تەواو بن. 
ئەمەش بــە واتای وەكیەكیی نێوان هەردوو 
رەگەز نییە، چونكە ئافرەت و پیاو وەكیەك 
توخمــی مرۆڤن، بەاڵم جۆریــان جیاوازە و 
ئــەم جیاوازییــەش لــە رۆژی هاتنەدنیاوە 
دەردەكەوێــت، بەاڵم یەكســانی، بە واتای 
یەكســانیی دەرفەت و لێپرسراوەتی و ماف 

و دەسكەوتە.

بۆچى هاوێنەى جۆرى کۆمەاڵیەتى
لەو ناساندنەى جۆرى کۆمەاڵیەتییەوە، وەاڵمی 
ئەو پرســیارە دەکرێت روونتر بەرجەســتە 
بکەین، بــە تایبەتى ئەگــەر بگەڕێینەوە بۆ 
کارەســاتى باڵوبوونەوەى تیشــکى ناووکى 
لــە دامەزراوەیەکى ناووکــى ژاپۆندا، بۆمان 
روون دەبێتــەوە، کە فەرامۆشــکردنى ژن و 
پەراوێزخســتنى لــە رووماڵــى میدیایی لە 
بارەى کارەســاتەکەوە، کارەساتێکى دیکەى 
لە دوایە، بەو پێیەى ئەگەر ئەم راســتیانەى 

خوارەوە لەبەر چاو بگرین:
 بەرکەوتنــى تیشــکى ناووکــى، زیان و 
مەترسیی مەرگیان لەســەر ژیان زیاترە لە 
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چاو پیاوان؛ لــەو پێوەندییەدا توێژینەوەکان 
ســەلماندوویانە ئەگــەر ژن و پیاو بە یەك 
ئەندازە لەو تیشــكەیان بــەر بكەوێت، ئەوا 
كاریگەرییەكانی لە ژندا پتر دەردەكەوێت لە 

چاو پیاوان. 
 تیشــکدانەوەى یەکێکە لە دیارترین ئەو 
هۆکارە ژینگەییانەى مەترســیدارە بۆ ژن و 
دەبێتە هۆى تووشــبوونى بە شــێرپەنجەى 

مەمک.
 ئەو ژنانەى لە تەمەنى منداڵ خستنەوەن، 
لەسەر  گەورە  کاریگەرییەکى  تیشــکدانەوە 
جەســتە و کۆئەندامى زایندیان درووســت 
دەپووکێنێتــەوە و  منداڵدانیــان  و  دەکات 

پیریی ناوەخت، بەرۆكیان دەگرێت.
 ئــەو ژنانــەى دووگیانــن، بــە کەمترین 
ئەندازە و بڕى تیشــک، گەشەى کۆرپەیان 
دەوەســتێت و تووشــى شــێوان دەبێت و 
مەترســیى  کۆرپەلەش،  لەدایکبوونى  دواى 

تووشبوونى بە شێرپەنجە زۆرترە.
 ژنــان لە بــوارى وزەى ناووکیــدا، ئەگەر 
کاریش بکەن، کەمترین چانسیان لە پێگەى 

بڕیارداندا هەیە.
 لە زۆربەى ئەو واڵتانەى خاوەن دامەزراوەى 
ناووکین، دایکان لە پێشەوەى ئەو دەنگانەن، 
کە داواى داخســتنى وێستگە ناووکییەکان 

دەکەن. 
دەریانخســتووە،  راپرســییەکان  زۆربەى   
ژنان بە رێژەیەکى بەرچاو دژى دامەزراوەى 
ناووکى و دەستخستنى چەکى کۆمەڵکوژن.

 ژنان، لە چاو پیاوان، زۆرتر لە خەمى ژینگە 
و پاراستنیدان، بەو پێیەى مەترسییەک بێتە 
ئاراوە زۆرتر و زووتر بەرۆکى ئەوان دەگرێت.

)Macharia 2012, 9(

رووماڵــى پرســەکانى ژن لە میدیاى 
کوردیدا و چەند سەرنجێکى میدیایی

ئــەو کەناڵگەلــە میدیاییەى لــە هەرێمى 
کوردســتانەوە کار دەکــەن و پەیامەکانیان 

وەرگرى کورد لە ناوەوە و دەرەوەى هەرێمى 
کوردســتان ئاراســتە دەکەن، بــە تایبەتى 
لە رێى کەناڵە ئاســمانییەکان و وێبســایتە 
هەواڵییەکان و تۆڕەکانى سۆشیالمیدیاوە، بە 
هۆى ئەو رەوشە نازانستى و ناتەندرووستەى 
درووســت بووە، دەســت بۆ هەموو پرس و 
بابەتێــک دەبەن، بێ ئەوەى پشــتیوانێکى 
یاســایى، ئیتیکى، زانســتى لە کارەکەیان 
هەبێت. گرنگ الیان سەرقاڵکردنى وەرگر و 
گەیاندنى پەیامەکەیانە، بێ ئەوەى لە خودى 
ئەو پەیامە ورد ببنەوە و بە پێودانى زانستى، 
ئیتیکــى، یاســایی و لەبەرچاوگرتنى بەها 
مرۆییــەکان دایبڕێژنــەوە. گرنگترین پرس، 
کە بەشــێکى زۆرى دامــەزراوەى میدیایى 
لە هەرێمى کوردســتان لەبەرچاوى ناگرن، 
بابەتــى پاراســتنى جــۆرى کۆمەاڵیەتى و 
روانینــە بۆ رووداوەکان بە چاویلکەیەک، کە 
هاوسەنگانە سەیرى رووداوەکان بکات و رێگە 
نەدات ژن وەک کۆیلە، سامان، کەلوپەل، پلە 

دوو، خزمەتکارى پیاوان دەربکەوێت.
رووماڵكردنــى حاڵه ته كانــى توندوتيژى 
دژى ژنــان و پرســه  كۆمه اڵيه تييه كانيــى 
كۆمه ڵگــه ى كــورده وارى پێويســتى بــه  
به رچاوڕوونى و شــاره زايى ئه وتۆ هه يه ، كه  
ميدياكار و كه ناڵ لــه  اليه كه وه  مافى ته واو 
به  پرۆسه ى رووماڵكردنه كه  بده ن. له  اليه كى 
ديكه شه وه  هاوڕێ له گه ڵ گه ياندنى زانيارييدا، 
هۆشــيارييه كى كۆمه اڵيه تى ئه وتۆ بگه يه ننه  
وه رگــر، كه  ببێتــه  هــۆى كه مكردنه وه ى 
حاڵه ته كان. نه ك به  پێچه وانه وه  ببێـته  هۆى 
په ره سه ندنى حاڵه ته كان و دنه دانى وه رگر بۆ 

چاولێكردن و دووباره  كردنه وه يان.
جێى نه نگييه ،  زۆرێك له و ميدياكارانه ى 
رووماڵــى حاڵه ته كانــى توندوتيژى ده كه ن، 
بــه  هه ڵكه وت رێيان كه وتووه تــه  ئه و بواره . 
هيچ شــتێكى ئه وتۆ له  باره ى ورده كارى و 
هه ستيارى پرسه  كۆمه اڵيه تييه كان درك پێ 
ناكــه ن. ره نگه  زانيارى گشــتييان له  باره ى 
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پرســه كانه وه  هه بێت، به اڵم ئه مه  ماناى ئه وه  
ناگه يه نێت رێگه  بــه  خۆيان بده ن، رووماڵى 

رووداوه كانى په يوه ست به و بواره  بكه ن.
توندوتيژييه  كۆمه اڵيه تى و ره گه زييه كان 
لــه  كۆمه ڵگــه ى كوردييــه وه  بــه  جۆرێك 
به رۆكى منداڵ و ژنيان گرتووه ، كاره ساته كه  
له  حاڵــه ت تێپه ڕيــوه  و سه ريكێشــاوه  بۆ 
ديارده يه ك،  رۆژانــه  لێره  و له وێ به  جۆرى 

جيا و شێوازى جۆراو جۆر ده رده كه وێت.

سەرنجە میدیاییەکان
يه كــه م: شــێواندن و به الڕێدا بردنى 

كه يسه كانى توندوتيژى
بۆ نموونه  له  زۆربه ى حاڵه ته كانى خۆكوشتن 
و خــۆ هه ڵواســينى ژنان رســته ى ناباوى 
“نه خۆشــى ده روونــى هه بــووه ”، “بــارى 
ده روونى تــه واو نه بووه ”، “لــه  تاقيكردنه وه  
ده رنه چــووه  و بارى ده روونــى ئاڵۆز بووه ”.. 
ده كه وێتــه  به رچاو، بێگومان له ســه ر زمانى 
كه سانى نزيك له  كه يســه كه ، يان پۆليس، 
به  بێ ئه وه ى هيچ كه ناڵ و ســه رچاوه يه كى 
ميديايى له و بانگه شــه يه  بكۆڵنه وه  و داواى 
دۆســيه  و ره چه ته يه كى پزيشكى له  باره ى 
بوونى وه ها حاڵه تێكه وه  بۆ كه يسه كه  بكه ن. 
نه ريتانــه ى  بيركردنه وه يه كــى  ئه مــه  
هه ڵهێنجراوى ئه ده بياتى پياوساالرييه . چونكه  
سه ره ڕاى بوونى حاڵه تێكى تاوانكارى، عه قڵى 
پياوســاالرى ئاماده گــى هه يــه  و ده يه وێت 
تاوانلێكراو به  تاوانى خۆ له  به ين بردن تاوانبار 
بكاته وه . هه روه ها ده يه وێت په رده ش به سه ر 
شانۆى تاوانه كه دا بكشێت. رێگه ى دزه كردنى 
هه رجۆره  زانيارى و گه ڕان و لێكۆڵينه وه يه كى 

دادوه رييانه  بگرێت له  كه يسه كه .

چاره سه ر
پێويســته  به  بــێ بوونى به ڵگــه  رۆژنامه وان 
تۆمه ت نه خاته  پاڵ تاوانلێكراو، هاوكات ئه گه ر 
پۆليس يان كه ســانى نزيك له  تاوانلێكراو ئه و 

بانگه شــه يان كرد، داواى ره چه ته  و راپۆرتى 
پزيشــكييان لێبكرێت، به  پێچه وانه وه  ده بێته  
هه وڵێك بۆ شــاردنه وه ى تاوان و داپۆشــينى 
رووخسارى تاوانباران و ده ربازكردنيان له  ياسا.

دووه م: باڵوكـــــردنه وه ى زانيــارى 
نادرووست و بێ سه رچاوه 

توندوتيــژى  حاڵه ته كانــى  لــه   به شــێك 
رووماڵده كرێــن، به اڵم لــه  رووماڵكردنياندا 
لــه  رووى زانيارييــه وه  هه يه .  كه موكورتى 
كه نــاڵ ته نيا به وه نده ى بڵێت: “ژنێك كوژرا، 
ســه ره قه ڵه مى  هه ندێك  ســووتا”  ژنێــك 
ناڕۆشــن باڵوده كاته وه  و ئيــدى به  ئه ركى 
خۆى نازانێت به دواى ورده كارى و هۆكارى 

تاوانه كه  و چاره نووسى دۆسيه كه  بكه وێت.

چاره سه ر
پێويســته  هه رچى زياتره  ميدياكار به  دواى 
زانيارى ســه باره ت به  كه يسه كه دا بگه ڕێت 
و ته نيا به  ســه ره قه ڵه مى زانيارييه كان رازى 
نه بێت و بچێته  بنج و بناوانى دۆســيه كه وه  
و زانيارييه  كه سييه كانى تاوانلێكراو، ژيان و 
گوزه رانــى، كارو و خوێندنى، ماڵ و منداڵى 
وه ك ديوى تاريك رۆشنبكاته وه  و له وه شدا 
پێويســته  ته نيا له  يه ك اليه نــه وه  زانيارى 
وه رنه گرێــت، به ڵكــو هه وڵــى دۆزينه وه ى 
ســه رچاوه ى نــوێ و زانيــارى زۆرتــر له  
ســه رچاوه ى جياواز بدات. نــه ك هه ر ئه وه  
پێويست به وه شــده كات باكگراوندى هه واڵ 
راپۆرته كانى  تێهه ڵكێشــى  راپۆرته كانــى  و 
پێشــووى بكات و ئامار و زانيارى پێشــوو 
هاوپێــچ بكات بــۆ ئه وه ى وه رگر هه ســت 
بــه وه  بكات ئه و تاوانه ى كراوه  دابڕاو نييه  له  
زنجيره يــه ك تاوانى يه ك له  دواى يه ك كه  

به رامبه ر به  ژن ده كرێن.

سێيه م: شێواندنى زانيارى
يه كێكــى ديكه  له  كێشــه كان، شــێواندنى 
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زانيارى كه يسه كانه ، هه ندێكجار به  ئه نقه ست 
و بــۆ مه رامــى تايبــه ت و هه ندێكجاريش 
لــه  نائاگاييه وه يه. بۆنموونــه : كاتێك ژنێك 
كوژراوه ، يان سووتاوه ، ياخود ته رمه كه ى به  
په تێكه وه  به  بنميچــى ژوورى خه وتنييه وه  
هه ڵواســراوه ، كه نــاڵ بێ چه نــد و چوون 
قسه ى كه سوكارى ژنه كه  له وانه : باوك، برا، 
هاوســه رى ژنه  ده گوازێته وه . ئه وانيش هه م 
بۆ پاكانه  كــردن بێت، ياخــود بۆ گۆڕينى 
رێڕه وى لێكۆڵينه وه  بانگه شــه ى “خۆكرد”ى 
تاوانه كــه  ده كه ن، ميديا بــێ چه ند و چۆن 
و درووســتكردنى هيچ گومان و پرسيارێك 
له  باره ى ئه و بانگه شــانه ، وه ك راستى ره ها 
باڵويــان ده كاتــه وه  و هيــچ په راوێزێك بۆ 

گومان ناهێڵێته وه .
به شــێكى ديكه ى ئه م خاڵــه  په يوه ندى 
بــه  ورده كارى زانيارييه كانه وه  هه يه ، كه  له  
رووماڵى رووداوێك هه ر كه ناڵێك شتێك له  
باره ى رووداوه كه وه  ده ڵێن. ته نانه ت زۆرجار 
زانيارييه  كه ســييه كانى تاوانلێكراو به  هه ڵه  
باڵو ده كرێنــه وه . بۆنموونه  ســه رچاوه يه ك 
ته مه نى تاوانلێكراو به  ١٩ ســاڵ ده نووسێت. 
سه رچاوه يه كى ديكه،  كردوويه تييه  25 ساڵ..

چاره سه ر 
پێويسته  ميدياكار هه ميشه  گومانى هه بێت، 
گومانــى له  زانيارى ســه رچاوه كان هه بێت، 
زانيــارى وه ك راســتى ره هــا وه رنه گرێت، 
گومانى لــه  لێدوانــه كان هه بێــت، ره نگه  
ته نانه ت ئه و پۆليســه ى لێكۆڵينه وه  ده كات 
بيه وێــت په رده پۆشــى تاوانه كــه  بكات و 
وه ك توندوتيژى نه يناســێت چونكه  اليه نى 
جێبه جێكردن بڕواى وايه  كه  ده بێت پيشانى 
بــدات توندوتيــژى كه ميكــردووه . ده بێت 
پرســيارى زۆرتر لــه  باره ى بانگه شــه كانى 
اليه نى لێكۆڵينه وه  بكرێت و له وه شدا نابێت 
ميدياكار يان كه ناڵ بكه وێته  پێش حوكمى 

دادگا و بڕياردانى پێشوه خته  بخاته ڕوو.

چواره م: حوكمدانى پێشــوه خته  و بێ 
به ڵگه 

ئه ليف و بێى ميديايــى ئه وه يه ،  رۆژنامه وان 
دادوه رى ناكات. لــه  ده ره وه ى رووداوه كانه. 
نابێته  به شــێك له  رووداوه كان. ئه و رووماڵى 
رووداو ده كات. لێــدوان و زانيارييــه كان له  
ســه رچاوه كانى په يوه نديدار بــه  رووداوه كه  
وه رده گرێت. به  بێ رتووش، ده ستكاريكردن، 
گه وره  كردن و بچووككردنه وه،  ئاوێنه  ئاســا 
پيشــانيانده دات و ده يانخاتــه ڕوو. وه لێ ئه م 
بنه ما ســه ره كى و چه ســپاوه ى زانســت و 
ئيتيكى ميديايى لــه  رووماڵى رووداوه كانى 
ديقه تى  نه داوه تــه وه .  ره نگيى  توندوتيــژى 
هێنــده  ناوێت، ئه گه ر ســه يرى هه واڵه كانى 
تايبه ت بــه  رووداوه كانى توندوتيژى بكه ين؛ 
زۆر بــه  ئاســانى هه ســت بــه و حوكمدانه  
پێشوه خته يه  ده كه ين، كه   ميدياكارى كورد 
له  ده قى هه واڵ، يان راپۆرتدا پێشكه شــكى 

وه رگرانى ده كات.
رسته يه ك،  و  ده ســته واژه   ئاســانترين 
كه  ميديــاكارى كورد فێرى بــووه ، ئه وه يه  
لــه  كۆتايى هه مــوو هه واڵێكــى تايبه ت به  
توندوتيژى بنووســێت: “رووداوه كه  به  هۆى 
كێشــه ى كۆمه اڵيه تييه وه  روويداوه ”، به اڵم 
وه ك بڵێــى ئه و ئه ركى ئــه وه  نه بێت ديوى 
تاريكــى رووداو رۆشــنبكاته وه ، بــه  دواى 
زانياريدا بڕوات، زۆرترين “زانيارى پێويست” 

له  باره ى كه يسه كه وه  باڵو بكاته وه !
به كارهێنانــى رســته   هه روه هــــــــا 
هه واڵييه كانى وه ك “خۆى كوشت”، “خۆى 
ســووتان”، “خۆى هه ڵواســى” به  گشــتى 
حوكمدانى پێشــوه خته ن. نابێــت ميدياكار 
به كاريــان بهێنێت؛ تا ئــه و كاته ى راپۆرتى 
پزيشــكى دادوه رى ئامــاده  ده كرێت. ئه وه  
ته نيا پزيشــكى دادوه رييه   بۆى هه يه  بڵێت: 
فاڵنه  حاڵه ت خۆكوژييه ، يان خۆ هه ڵواسينه . 
ته نانه ت پۆليســيش ئه و ده سه اڵته ى نييه ، 
ئه و حكومــه  بدات، بــه اڵم له بــه ر ئه وه ى 
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ميدياكارى ئێمه  ســه رچاوه ى زانيارييه كانى 
لــه  پۆليســه وه يه  ، پۆليســيش بــۆ ئه وه ى 
حزوورى هه بێت له سه ر شاشه  و له  ميديادا 
هه ر زوو تۆمه تى “خۆكوشــتن” ده خاته  پاڵ 
حاڵه تــه كان و چاوه ڕێى پزيشــكى داوه رى 
ناكات. بێ درووســتكردنى هيــچ گومان و 
پرســيارێكيش ميديا لێدوانى پۆليس وه ك 

قسه ى سه نه دكراو ده گوازێته وه .
ئه وه ى ته رمى به  چوار مه تر گوريس، يان 
به  سه رپۆشــه كه ى به  بنميچى ماڵه كه يانه وه  
هه ڵواســرابوو، مه رج نييه  خۆى ئه و كاره ى 
كردبێت. بــه  دوورى مه زانه  كه ســێك به و 
تێگه يشتنى  به اڵم  هه ڵيواســيبێت̊  جۆره  
نه ريتيانه  بۆ رووداوه كانى په يوه ست به  ژنان 
لــه  زاكيره ى ميديــاكاردا هێنــده  ئاماده يه  
هه ندێك جــار ئه ويش پێــى ره وايه  ژنێك 
كوژراوه ، چونكه  وه ك په ند له  زاكيره يدا ئه و 
وتــه  باوه ى كۆمه ڵگــه  ده خولێته وه ، “ئه گه ر 
باش بــا نه ده كــوژرا!” هه ر بۆيــه  رووماڵى 
حاڵه ته كــه ش به  ئه ده بياتى پياوســاالرانه ى 
كۆمه ڵگــه  ده كات و وه رگر له  خوێندنه وه ى 
هه واڵه كــه  نه بووه تــه وه ، ئــه و بڕوايــه ى بۆ 
درووستبووه ، ئه و كه يسه  “موسته حه قى ئه و 

چاره نووسه يه !”.

چاره سه ر
 پێويســته  هه رچى زياتره  ئه و ميدياكارانه ى 
رووماڵــى رووداوه كانــى توندوتيژى ده كه ن 
راهێنانــى تايبه تيان پێ بكرێت و خۆيانیش 
ده بێت هه وڵى زياتر بده ن و شاره زاى پرسى 
توندوتيژى ببن و ناكرێت هه ر ميدياكارێك 
زانى هه واڵێكى سياسى ئاماده  بكات، ئيدى 
ده ســت بۆ هه واڵێكى كۆمه اڵيه تيش به رێت. 
هه ڵه ى گه وره ى ميديــاكارى كورد ئه وه يه  
كه  هه مه چه شــن و هه مه  ره نگه  و ميدياكار 
هه يه  چۆن چووه ته  ســه نگه رى پێشمه رگه  
بۆ رووماڵى شــه ڕ، به  هه مان شێوه  چووه ته  
شــوێنى ئه نجامدانــى تاوانێك بــۆ ئه وه ى 

رووماڵــى حاڵه تێكى توندوتيــژى بكات، به  
بێ ئه وه ى هيچ له  باره ى پرسى توندوتيژى 
دژى ژنــه وه  بزانێت. ده ســته به رى رووماڵى 
ته ندرووست بۆ پرسه كانى ژن و توندوتيژى 
به رامبه ريــان بڕوابوونه  بــه وه ى توندوتيژى 
ره گــه زى هه يه  و شــاره زابوونه  له و پرس و 

بواره .

پێنجه م: به دوادانه چوون و سه رداپۆشين
له  رووى زانســتييه وه  جۆرێك له  هه واڵ و 
راپۆرت هــه ن، كه  هه واڵــه  به رده وامه كان، 
راپۆرتى به رده واميان پێده وترێت. مه به ســت 
لــه  “به رده وامى” رووماڵكردنــى به رده وامى 
ئــه و رووداوانه يــه،  كــه  لــه  ئان و ســاتى 
خۆيانــدا كۆتاييان نايه ت. رووداوى ديكه يان 
لێده كه وێته وه. تانوپۆيان هه يه  و له  خاڵێكدا 

ته واو نابن.
بۆنموونــه : ئه مڕۆ “ژنێك كــوژرا”، ئه مه  
ته نيــا رووداوێــك نييــه، له  ئان و ســاتى 
خۆيدا بگه يته  دانانى خاڵ و كۆتايى پێبێت. 
رووداوى ديكه ى له دوايــه ، په لوپۆى هه يه ، 
“بۆچــى كوژرا)هۆكاره كه ى(، چــۆن كوژرا 
)ورده كارييه كه ى(، كێ كوشتى  )بكه ره كه ى(، 
په ڕاوه كه ى به  كوێ گه يشــت، پۆليس كێى 
دادگاييده كرێت،  كه ى  كردووه ،  ده ســتگير 
بڕيــارى دادگا چييــه ، به ڵگــه كان چيــن، 
كێ تێــوه گالوه ، رابردووى ئــه و ژنه  له گه ڵ 
بكوژه كــه دا چييه ، چ په يوه ندييه كى خوێنى 
له  نێوان بكوژ و كوژراودا هه يه ، ته مه نى بكوژ 
چه نده ، ئه و چه كــه ى تاوانه كه ى پێكراوه  له  
كوێيــه ، كێ مۆڵه تى هه ڵگرتنى ئه و چه كه ى 
پێداوه ، كه ســه كه  ســه ر به  چ گــرووپ و 
ده ســته يه كه ، بۆچى و به  پشــتيوانى كامه  
هێزى مه عنه وى په نــاى بۆ ئه نجامدانى ئه و 

تاوانه  بردووه  هتد”.
به اڵم به داخه وه  ئه م جۆره  به دواداچوونه  
به رده وام و رۆژانه ييه  له  ميدياى كورديدا له  
باره ى پرسى توندوتيژييه وه  به رچاو ناكه وێت. 
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ميدياكار وه ك بڵێى به و بڕوايه  گه يشــتووه ، 
“له سه ر كێشه ى كۆمه اڵيه تى بووه  و پێويست 

ناكات ئيشى زياترى له سه ر بكات”.

چاره سه ر
 كارى ميديــا به دواداچــوون و وردكردنه وه  
و گه يانــدن و باڵوكردنــه وه ى نــاوه ڕۆك و 
ورده كارى رووداوه كانــه ، ئه و پرســيارانه ى 
خرانه ڕوو، ئه ركى ميديايه  وه اڵميان بداته وه .

شه شه م: ســازاندنى وێناى ئه رێنى بۆ 
تاوان

ره نگــه  يه كێك لــه  هۆكاره كانــى دووباره  
بوونــه وه ى حـــــــاڵه ته كانى توندوتيــژى 
درووستكردن و ســازاندنى وێناى ئه رێنى و 
پاڵه وانئاســاييانه  بێت بۆ تاوانبار له  اليه ك و 

شێوازى خۆكوشتن له  اليه كى ديكه وه .
ســااڵنى رابردوو، هه موومان شــاهێدى 
بــه   زنجيره يــه ك رووداوى خۆخنكانــدن 
و  پــه ت  بــه   ســه رپۆش، خۆهه ڵواســين 
خۆخســتنه  خــواره وه  بوويــن. رووداوه كان 
جێى ســه رنج بــوون. زۆرينــه ى ئه وانه ى 
په نايــان بۆ ئــه و كاره  ده برد لــه  قه اڵدزێوه  
تــا گه رميان كچانــى قۆناغــى ناوه ندى و 
ئاماده يى بوون. ئه و زنجيره  رووداوه ش دواى 
ئه وه  هاتن كه  ميدياى بينراو له  ســلێمانى 
باڵوكرده وه   تازه پێگه يشــتوويه كيان  وێنه ى 
كه  له  شــوقه كانى قاالوه ى سلێمانى خۆى 

هه ڵواسيبوو.
پيشــاندانى شێوازى خۆ هه ڵواسينى ئه و 
الوه ، له  سه روبه ندى بژى و بڕووخێى حكومه ت 
و ئۆپۆزيسيۆندا ره واجێكى زۆرى پێدرا. وه ك 
بابه تێكى سياســى مامه ڵه ى له گه ڵ كرا. ئه و 
مامه ڵه يه ى ميديا له گه ڵ پرســه كه دا كردى 
هاوشــێوه ى كارى پااڵوانسازى بوو. كه  ئه مه  
مه ترســى چاولێكردن و الســاييكردنه وه ى 

ده يان بار ده باته  سه رێ.
ســه رنجێكى ديكه  له ســه ر ئــه م خاڵه ، 

هۆنينــه وه ى رووداوه كانه  به  جۆرێك مرۆڤ، 
يان خوێنه ر به  گشتى، هه ست بكات ئه و ژنه  
يان ئه و گه نجه  هيچ رێگه  چاره يه كى ديكه ى 
له به رده مــدا نه ماوه  ته نيا ئه وه ى بۆ ماوه ته وه  
په نا بۆ خۆكوشتن يان خۆسووتاندن به رێت.

رووماڵكردنــه   و  هۆنينــه وه   ئه مجــۆره  
له وه وه  ده ســتپێده كات، كه  ژيانى رابردووى 
كه سه كه  وه ك دۆزه خ پيشانبدرێت و تا دێت 
كێشــه كانى ئاڵۆزتر ده بن و هيچ ده ره تان و 
په نايه ك شك نابات و ناچار په ناى بردووه  بۆ 

خوكوشتن يان خۆسووتاندن.
لــه  پــاڵ ئــه و هۆنينــه وه  و چيرۆك 
داتاشــينه دا ميدياكار درك به وه  ناكات، كه  
پێويستى به وه  هه يه  له  زارى كه سانى پسپۆڕ 
و تايبه تمه نــد به و بواره  رێگه  چاره  پيشــان 
بدات بۆ ئه وه ى كه ســێكى ديكه ى هاوشێوه  

هه مان رێگه  تاقى نه كاته وه .
ســه باره ت به  كه يســه كانى سووتانيش، 
ناوه ڕۆكى راپــۆرت و هه واڵه كان خاڵيين له  
بوونه وه ى كه يسه كه ”،  “په شــيمان  باســى 
هه روه هــا هيچ له  باره ى ئه و ئازارو ناســۆره  
ناخرێنه ڕوو، كه  حاڵه ته كه  ده يچێژێت، ته نيا 

ناوى سووتانه كه  دێت.
هه رچه نــده  تــا ئێســتا هۆكاره كانــى 
وه ك  خۆســووتاندن  بــۆ  ژن  په نابردنــى 
بــاو له  هه رێمى كوردســتان  ديارده يه كى 
روون نيين، به  شێوه ى زانستى وه اڵمى ئه و 
پرســياره  نه دراوه ته وه ، بۆچى له  ناو هه موو 
جۆره كانــى خۆله ناوبردندا ژنى كورد رێگه ى 
خۆســووتاندن تاقيده كاتــه وه ، به اڵم له گه ڵ 
ئه وه شدا باسكردنى ئه و حاڵه تانه  به  جۆرێك 
كه  دنه ى دووباره بوونه وه ى تێدايه  له  اليه ن 
ميدياوه  ره نگه  هۆيه ك بێت بۆ به رده واميدان 

به  دووباره بوونه وه ى حاڵه ته كان.
ره نگه  ژنانێك گه يشتبنه  ئه و بڕوايه ى تاكه  
چه كيــان بۆ تۆڵه كردنه وه  له  خێزانه كانيان و 
بنه ماڵه كانيان خۆسووتاندنيان بێت  ناوبانگى 
و دواتريش باســكردنيان بێت له  ميديادا بۆ 
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ئه وه ى ناوبانگى بنه ماڵه كانيان به  له كه دارى 
بمێنێتــه وه ، چونكه  تێگه يشــتنى كۆمه ڵگه  
به  گشــتى بــۆ خۆســووتاندنى ژن نه نگى 
و شــه رمهێنه ره . ئه مه شــيان بۆچوونێكه  و 
ره نگه  نه ياريشى هه بێت، به اڵم هێشتا وه ك 
گريمانه يه ك بۆ توێژينه وه  ده ســت ده دات و 

ناكرێت فه رامۆشى بكه ين.

چاره سه ر
كه واته  باڵوكردنه وه ى حاڵه تێكى سووتان يان 
خۆسووتان هه ستيارى زياتره  و پێويسته  به  
جۆرێك بێت ناواخنه كــه ى تايبه ت بكرێت 
به  مه ترســى حاڵه ته كه ، چه وتى ئه و رێگه يه، 
دووركه وتنــه وه  لــه و بژارده  مه ترســيداره، 
جه ختكردنــه وه  له ســه ر پێويســتى ژيان، 
رووبه ڕووبوونه وه ى كێشه كان و به كارخستنى 

ئاوه ز بۆ دۆزينه وه ى رێگه  چاره.

فه رهه نگــى  نه بوونــى   حه وتــه م: 
مرۆڤدۆستانه  و نووسين به  زمانى پياو

ئــه و زمانــه ى قســه ى پێده كه يــن و پێى 
ده نووســين، تانوپــۆى ته نراوه  به  وشــه  و 
ده ســته واژه  و بڕگه  و ئيديۆمــى دژه  ژن و 
ئه مڕۆييمان درێژكــراوه ى ميراتێكى  زمانى 
هه مه چه شــن و ره نگيــى ئه ده بياتى پياو و 

خێڵ و عه شيره ته  و بۆمان به جێماوه .
تا ئێســتا نــه  ناوه نــده  زانســتييه كان 
و نــه  ره وتــى ژنانيــش له  هه رێــم وه ك 
پێويست هه ڵوێســته يان له سه ر نه كردووه  و 
ته نانــه ت ده فته رچه يه كى تايبه ت به  وشــه  
بارگاوويه كانى دژ به  ژنيان ئاماده  نه كردووه ، 
بۆ ئه وه ى به ره  به ره  كار بۆ وه النانيان بكرێت 
و زمانى نووسينمان مشــتوماڵ بكه ين له و 
وشه  و چه مك و ده سته واژانه ى له  هه ناوياندا 

مه غزاى دژه  ژنيان هه يه .
بۆنموونه : له  هه واڵدا، هێشتا ميدياكارى 
ئێمه  پێى نه نگييه  بۆ ژنێك ئه گه ر نه چووبێته  
پرۆســه ى هاوســه رگيرييه وه  بڵێت “ژن” و 

ده نووسێت: “كچ بووه  و شووى نه كردووه ”.
هه روه هــا له  هه واڵدا هێشــتا ژن وه ك 
موڵكى پياو هه ژمار ده كرێت و ده نووسرێت: 
“پياوێــك ژنه كه ى خۆى كوشــت”، رێك 
وه ك ئه وه ى “پياوێك ئۆتۆمبێله كه ى خۆى 
ســووتاند”.. هه روه ها ده نووسرێت: “خاوه نى 
دوو ژن و سێ منداڵه ”، لێره دا ژنى كردووه ته  
كااڵ و هاوكات مافى دايكايه تيشــى لێزه وت 
كــردووه  و هه مــان تاوانيــش به رامبه ر به  
منداڵــه كان ده كات و ئه وانيــش وه ك كااڵ 

پيشانده دات.
نموونــه ى ديكــه ى به رچــاو بينيمان، 
له  ســنوورى هه ولێر چه ند پياوێك ژنێكى 
رفاندبوو،  كوردســتانيان  خۆرئاواى  ئاواره ى 
ده ستدرێژييان كردبووه  سه ر، ميديا فۆكسى 
له سه ر په رده ى كچێنى تاوانلێكراو بوو، تاوانى 
رفاندن و ئه شــكه نجه  و ده ستدرێژييه كه ى 
به الوه  ئاسايى بوو، به اڵم خه مى ئه وه ى بوو، 

ئايا په رده ى كچێنى ماوه  يان نه ماوه .

چاره سه ر
ئاشــنابوون و فێربوون و دۆزينــه وه ى ئه و 
وشه  و ده ســته واژانه ى هه ڵگرى مه غزايه كى 
مرۆڤســاالرانه  و ژيان دۆستانه ن بۆ رووماڵى 
پرسه كان. مشتوماڵكردنى زمانى نووسينمانه  
له و وشــه  و چه مكانــه ى هه ڵگرى نه زعه ى 
دوژمنكارانــه ن به رامبه ر بــه  ژنان. ئه مه ش 
به  خوێندنــه وه  و به دواداگه ڕان و پرســيار 
ده بێــت. بۆنموونــه  ده كرێت لێــره دا چه ند 
چه مك و ده سته واژه يه كى هه ڵگرى مه غزاى 

پياوساالرانه  بخه ينه  به رچاو:
كردووه (،  هاوسه رگيرى  )شوويكردووه ... 
)خاوه نــى منداڵه .... دايكــى منداڵه (، ) ماره  
كراووه ... گرێبه ســتى هاوسه رگيرى كردوو(،  
)ئاهه نگــى بــووك گواســتنه وه ... ئاهه نگى 
هاوســه رگيرى(، )خۆى خنكانــد... ته رمى 
دۆزرايــه وه  و ده وترێت “خۆى خنكاندووه ”(،  
)خۆى كوشــت.. ده وترێت، يان بانگه شه ى 
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ئــه وه  ده كرێت كــه  “خۆى كوشــتووه ”(، 
)مێردى ژنه كه ... هاوســه رى ژنه كه (،  )دوو 
جــار شــوويكردووه ... دووجــار پرۆســه ى 
هاوســه رگيرى كردووه (،  )پياوێكى خاوه ن 
سێ ژن... پياويك ســێ جار هاوسه رگيرى 
كردووه (، )ژنانــى حزبه كان... ژنانى ئه ندامى 
حزبــه كان(،  )ژنێكى عــه ره ب.. ژنێكى به  
ره چه ڵــه ك عــه ره ب(، )ماڵى بــاوان.. ماڵى 
خۆيــان(، )ماڵــى باوكــى.. ماڵــى دايك و 
باوكى(،  )بۆ تحرش.. گێچه ڵى سێكســى(،  
)بــۆ ئيغتصاب.. ده ســتدرێژى سێكســى(، 
)ژنى سه رۆك.. هاوسه رى سه رۆك(، )ژنانى 
زينــدان.. ژنانــى زيندانيكــراو( .. ئه مانه  و 
چه نديــن ده ســته واژه  و رســته  و چه مكى 
ديكه  رۆژانه  له  ميدياوه  باڵوده كرێنه وه  به  بێ 
ئه وه ى سه رنجبده ينه  ناوه ڕۆك و ئه و په يامه  
ژه هراوييانــه ى له  ناواخنى ئــه و چه مكانه دا 

هه ن.

هه شته م: زه قكردنه وه ى تاوانى ژن
ماوه يه ك ده بێت هه ندێك ســايت و كه ناڵى 
كوردى موشــتاقى ئه وه ن ژنێك له و په ڕى 
دنيــا تاوانێك ئه نجام بدات و ئه مان لێره  به  
ناونيشــانى ســه رنجڕاكێش باڵوى بكه نه وه . 
هاوكات لێــره ش حاڵه تى ئه شــكه نجه دانى 
چه نــد منداڵێــك لــه  اليــه ن دايــه ن و 
زڕدايكيانه وه  به  جۆره ها شــێوه  كارى له سه ر 
كرا، وه ك هه وڵێك بۆ دزێوكردنى وێناى ژن. 
و  حاڵه تانــه   ئــه و  زه قكردنــه وه ى 
گه وره كردنيــان له  قه باره ى خۆيــان زياتر 
وه ك تۆڵه سه ندنه وه يه كى پياوانى كۆمه ڵگه يه  
له  ژنان. بــه و پێيه ى ميديا پيــاو به ڕێوه ى 
ده بات، ئيــدى ميديا لــه  خزمه تى عه قڵى 
پياوســاالرييه  و ده يه وێــت پێمان بڵێت ژن 
ئه و مرۆڤه  هه ســت ناســك و ژيان دۆست 
و ئه وينخــوازه  نييــه ، كــه  بانگه شــه ى بۆ 
ده كرێت، به  پێچه وانه وه  ژن دڕنده يه . ئه وه تا 
هاوســه ره كه ى ده كوژێــت، ناپاكى ده كات، 

منداڵ ده كوژێت، ته نانه ت كار گه يشتووه ته  
ئه وه ى “گاز له  چوكى پياو ده گرێت” )وه ك 
ئه و حاڵه تــه ى له  رانيه  روويدا و ته نانه ت له  
ميدياى جيهانيشــدا باڵوكرايه وه و وشــه ى 
“گاز”ى بــۆ به كارهێنرابوو ( به و مانايه ى ژن 
وه ك ئاژه ڵى دڕنده يه  و گاز و قه پ ده گرێت، 
لــه  كاتێكدا ئه وه  جۆرێك بوو  له  به رگرى له  

خۆكردن.

رێكخراوه كه ى  بــه   بايه خدان  نۆيه م: 
پياوان و درووشمه كانيان

زه قكردنه وه  و هێنانه پێشــه وه  و ده رخستنى 
كــه س  ژماره يــه ك  رێكخــراوه ى  ئــه و 
دايانمه زرانــدووه  به  نــاوى داكۆكيكردن له  
پيــاوان و باڵوكردنه وه ى ئامــار و زانيارييه  
چه واشــه كارييه كانيان تاوانێكه  به رامبه ر به  
ژنان ده كرێت.. چونكه  له  بنه ڕه ته وه  پاساوێك 
بۆ درووســتبوونى وه ها رێكخراوێك نييه  و 
هــاوكات ئه و تاوانانــه ى به رامبه ر به  پياوان 
ده كرێت، له سه ر بنه ماى ره گه زى و پاراستنى 
شــه ره ف نييــه ، وه ك ئه وه ى به  پاســاوى 
پاراستنى شه ره ف و له سه ر بنه ماى ره گه زيى 
تاوان ده رهه ق به  ژن ده كرێت. ره نگه  پياوانى 
ميديا و ئه و عه قڵيه ته  پياوســاالرييه ى ميديا 
به ڕێوه  ده بات به  عه قڵى تۆڵه سه ندنه وه  ره فتار 
له گــه ڵ ژندا بكات و ده يه وێــت بڵێت ئه وه  
ته نيــا ژنان نيين تاوانيان به رامبه ر ده كرێت، 
به ڵكو پياوانيش سته مديده ى ده ستى ژنانن.

دەیەم: پەراوێزخســتنى رۆڵى ژن لە 
دامەزراوە میدیاییەکاندا

لە دامەزراوە و کەناڵە میدیاییەکانى هەرێمى 
کوردســتاندا، ژن زیاتــر وەک کااڵیەک بۆ 
رازاندنەوەى شاشــەکان بــەکار دەهێنرێت. 
بەشــێک لەو ژنانەى لەســەر شاشــەکانن، 
وەک بووکەڵە عەقڵى پیاوســاالرانەى میدیا 
بەکاریــان دەهێنێــت. بێگومــان ئەمە بە 
گشــتیی نییــە و ژنانێکى خــاوەن توانا و 
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بەهرەى نووســین و درکى میدیایی بەهێز 
هەن، کە لەسەر شاشەکانن. بەاڵم بەشێکى 
دیکە هەن، بە هۆى جەســتە و لەشــوالر و 
نمایشــى جلوبەرگیانەوە خۆیان ئااڵندووەتە 
میدیــا و عەقڵــى نێرســاالرى کۆمەڵگــە 
خواســتى لەســەر بینینیان هەیە و پیاوانى 
میدیا وەک کااڵیەک بۆ راکێشانى سەرنجى 
نێرینــەى کۆمەڵگە لە برى ئــەوەى کارى 
راســتەقینەى میدیایى بکەن، نمایشیان پێ 
دەکەن. ئەمەش جۆرێکە لە چەوساندنەوە و 
بە کۆیلەکــردن و بە کااڵکردنى خودى ئەو 

جۆرە میدیاکارە ژنانە.
بە گشــتیى لە میدیاکاندا ژنان خاوەنى 
بڕیــار نین، رۆڵەکانیان الواز و پەراوێزخراوە. 
زۆرتر لە ســوڕگەى جێبەجێکردنى فەرمانى 
پیاوانــى میدیــان نــەک ئــەوەى خۆیان 
نەخشێکیان لە داڕشتنى بڕیارى میدیاکانیان 
هەبێت. ئەمە ئەو کەناڵ و سەرچاوە هەواڵیانە 
ناگرێتەوە، کە ژنان دایانمەزراندوون و خۆیان 

بەڕێوەیان دەبەن.

بە  بازرگانیکردن  بــە  برەودان  یازدە: 
جەستەى ژنەوە

مۆدیلــکار و ئــەو ژنانەى بە هــەر هۆیەک 
بێت، بوونەتە مۆدیلکار و رۆژانە لە رێى تۆڕە 
پێناو دەستخۆشــى  لە  کۆمەاڵیەتییەکانەوە 
نێرینــەى کۆمەڵــە و برەودان بــە کااڵى 
بازرگانى سەرقاڵى کارى رێکالمن و خۆیان 
وەک مۆدیلکار دەناســێنن، باســى گەرم و 
میوانى بەردەوامى ئەو شاشانەن، کە هەموو 
کار و ئەرکێکى میدیایى لە خۆشــى و کات 
بەســەربردندا دەبینن و تەنیا کاریان گاڵتە 
وگەپ و پڕکردنەوەى کاتى بینەرە بە بابەتى 
بێ بەها. ئەو ژنانە بەر لە هەر شتێک میدیا 
ســتەمی لێکردوون و ئەوانــى لە ژنبوون و 
رۆڵى راســتەقینەى خۆیان داماڵیوە و وەک 

کااڵ بەردەوام پیشانى وەرگریان دەدات. 
ئــەو ژنانە هیــچ بەهــرە و داهێنان و 

بایەخێکى زانســتی و مرۆییان لە ژیاندا بۆ 
نەماوەتەوە و تەنیا ســەرمایەیەک، کە میدیا 
پێى بەخشیون، شــانازیکردنیانە بە جەستە 
و قەبارەى ســمت و تاتۆی ســەر شــوێنى 
هەســتیاریان و ئەندازەى کەمەریان و لچ و 
کوڵمــى هەڵتۆقیویان. بۆیە دەبینین هەواڵى 
گەرمــى هەندێک کەنــاڵ، بــەو جۆرەیە: 
تاتۆکــەى فاڵن کچە مۆدیلت بینیوە؟، فاڵنە 
کچە مۆدیل چەند نەشــتەرگەرى کردووە؟ 
فاڵنە کچە مۆدیل خەون بە کێوە دەبینێت؟ 
ببینــە فاڵنە کچە مۆدیل بــە جلى ژێرەوە 
دەرکــەوت؟ ئەمانە و چەندین ناونیشــانى 

بێزراوى دیکە. 
ئه مانــه ى خرانه ڕوو، النيكه م به شــێكى 
ئــه و تاوانه ن رۆژانه  له  رێگــه ى ميدياوه  له  
به رامبه ر پرس و دۆســييه كانى توندوتيژى 
دژى ژنــان ده كرێن و ئيدى ئــه وه  ئه ركى 
ميديايه  له  اليه ك، چاالك و رێكخراوه كانى 
ژنانه  له  اليه كــى ديكه وه  توانايان بخه نه گه ڕ 
بۆ راستكردنه وه ى بارى الرو راستكردنه وه ى 

هه ڵه  و كه موكورتييه كان.
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