
پێشەکی
وەک  ئیســالمی  کۆمــاری  بێگومــان 
و  هەڵقــواڵو  سیاســیی  پێکهاتەیەکــی 
بەرهەمهاتــووی شــێوازێک و فۆڕمێــک 
خوێندنــەوەی فۆندامێنتاڵ لــە ئایینە کە 
دەشــێ وەک ئایدۆلۆژی پێناســە بکرێت، 
واتە ئایین لە فۆڕمێک دەستووری نەزمدەر 
بە ژیانی تاک و کۆمەڵگا دەکرێتە ژێرخانی 
هزری و ئایدۆلۆژیکی ڕووخانی سیاســەت، 
ئابــووری، کلتــووری و کۆمەاڵیەتــی. بە 
واتایەکی تر جوغرافیای ئایین لە ئاســتی 
ئاســتی سیاســی  مەدەنیڕا دەگوازرێتەوە 
و فــۆرم دەداتــە دەســەاڵتی سیاســی و 
هێژمــۆن  و  حاکمییــەت  پاســاوکەری 
دەبێت. ئەم دەســەاڵتە لە ڕێــی باوەڕ بە 
حەقیقەتێکی موتڵەق و بان زەوینی، فۆڕم 
دەبەخشــێت بە هەموو دیاردەکانی تاکی، 
زەینی  کردەوەیی،  کلتووری،  کۆمەاڵیەتی، 
و ڕواڵەتی تاک و کۆمەڵگا، مانا دەبەخشێت 
بــە تاک و کۆمەڵگا و لەڕیی شــەرعییەتی 
بانزەوینــی، تــاک و کۆمەڵــگا ناچــار بە 
ڕەچاوکردنی  و  گوێڕایەڵبوون  ملکەچبوون، 
بێ ئەمالوئەوالی دەســتوور و یاســاکانی 

دەکات.

مرۆڤلەئاییندا
یەکــەم دیــاردەی مــرۆڤ لــە ئایینــدا 
دەرکەوتنــی وەک مەخلــووق، داهێنــراو 
و بەرهەمهاتــووە. ئــەم دەرکەوتنە یەکەم 
لێکەوتەی دابەزاندنی پێگە و ئاستی بوونی 
مرۆڤە لە هەمبەر بوونێکی داهێنەر، بکەر و 
بەرهەمهێنەر بەناوی خوا. دووهەم دیاردەی 
مرۆڤ لەپاش مەخلووق و داهێنراو ئەوەیە 
کە دەستوور و یاسا و ڕیسای بۆ داهێنراوە 
و پێویستە گوێڕایەڵ، ملکەچ و دەروەستی 
ئەو خالەقە بێت کە ئەوی بەرهەم هێناوە. 
ســێهەم دیاردە بەندە بوونی مرۆڤە لەڕێی 
گوێڕایەڵی و دەروەست بوونی بە دەستوور 

و ڕیســاکانی خوا. چوارەم دیاردە جەسته 
بوونــی مرۆڤە، واتــە مــرۆڤ تەنیا وەک 
جەستەیەک پێناسە دەکرێت، جەستەیەکی 
گوناهــکار، گوناه دیاردەیەکی جەســتەیی 
مرۆڤە کە دەستپێکەکەی خواردن لە داری 
نەهی لێکــراوە و بەم هۆکارەشــەوە فڕێ 
داروەتە ســەر زەوی، هەر بۆیەش پێویستە 
دایم لە عەزاب و نــزا و پاڕانەوەدا بێت بۆ 
پاک بوونەوە و گەڕانەوە بۆ ئەو بەهەشــتە 
خەیاڵــی و مەوعــوودەی کــە بەڵێنی پێ 
دراوە و هەموو بەڵێنەکانیش لە خواردن و 
خواردنەوە و عەیش و نۆش هەر جەستەیین.  
ئاسوودەیی  ســەرەتای  جەستە  لەڕاستیدا 
و هەمیــش قەیرانە بۆ مرۆڤ، جەســتە لە 
بەهەشــتدا لە خۆشــی و ڕابواردندا بووە و 
هەمیــش بەهۆی هەڵەیەکی جەســتەیی 
دەکەوێتــە عەزابێکی جەســتەییەوە، واتە 
تۆڵەی هەڵەی جەســتەیی هەم دیســان 
هەر لــە جەســتە دەکرێتەوە. لــە دەقی 
ئایینیدا هیچ دیاردەیەک جگە لە جەســتە 
بۆ مرۆڤ فەڕز نەکــراوە و عیبادەتەکانیش 
هەر جەستەیین. مرۆڤ بوونیکی دەروەست 
بە یەکە؛ بوونێکی بــان زەوینییە کە هیچ 
ســەربەخۆیییەک و ئیرادەیەکــی لەخۆوە 
نییــە، هەرچی دەیکات هەر بــە ئیرادە و 
ئەمــری ئەوە و هەرچــی ڕوو دەدات هەر 
بــە ئەمری ئەو و قەزایەکە لەالیەن ئەوەوە. 
مرۆڤ وەک جەســتە بەگشــتی بوونیکی 
تاوانبارە و پێویستە لە گوناە پاک بکرێتەوە 
و ئــەم پــاک کردنەوەیەش لەڕێــی تۆڵە 
ئەســتاندنەوە بە شێوەی تەعزیب، نەهی و 

نەفیی جەستەیە.

مرۆڤلەدەسەاڵتیئایینیدا
ئایینی سیاسی وەک فۆڕمێک خویندنەوەی 
ڕادیکاڵ لە بەرامبەر ئیســالمی نەریتیدا بە 
مەبەستی جێ خستنی ڕوانگە ئایینییەکان 
لەڕیــی دەســەاڵت و کەڵــک وەرگرتــن 

ژن لە جەستەوە بۆ ڕۆح
)دەرکەوتەناسییبزاڤیژنانلەڕۆژهەاڵتیکوردستانولەئێران(    

شاهۆحوسێنی

بێگومان ئەمڕۆکە کوردستان بەهۆی مێژوویەکی 
دوور و درێژ لە خەبات بەدژی دیکتاتۆڕییەتی 

کۆماری ئیسالمی، ئااڵهەڵگری خەبات بۆ ئازادی، 
دێمۆکراسی و بەرابەرییە. عەقڵی سیاسی لە 
کوردستان و کردەوەی سیاسی لە کوردستان 

لەگەڵ ئەوەدا بە هەموو هێزەوە لەالیەن کۆماری 
ئیسالمییەوە لەژێر گوشاری سەرکوتدا بووە، بەاڵم 

پەرە ئەستاندوو و پێشڕەوە. 
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نەریتی و عورفی ئایینی بوە.
ژن لــە دەقــی ئایینیــدا بــە هەموو 
ڕوانگەکانــەوە چەنــد تایبەتمەندی لەخۆ 
دەگرێت: یەکەم ئەوە کە ڕوانگەکان لەمەر 
ژن کورت دەکرێنەوە و قەتیس دەکرێنەوە 
لەناو جەســتەدا، واتە بە جەســتەکردنی 
ژن لــە هەنــگاوی یەکەمدایــە لەڕیی بە 
ئایینــی کردنی مرۆڤ، دووهــەم ئەوە کە 
جەستەیەکی گوناهکار و تاوانبارە، سێهەم 
ئەوە کە سەرچاوەی تاوانە، چوارەم ئەوە کە 
پاڵنەری تاوانە لە ڕیی ئیغوای جەســتەیی. 
جەستەی ژن وەک دیاردەیەکی ورووژێنەر 
بــۆ پیاو و کەرەســەیەک بۆ ســەلماندنی 
پیاوەتیی پیاو لە ئیسالمدا گرینگایەتییەکی 
تایبەتــی هەیــە، بەجۆرێ کــە بوونی ژن 
بە شێوەیەکی گشــتی قەتیس کراوەتەوە 
لەنــاو ئــەو تایبەتمەندییە جەســتەییەدا. 
ئیبنی عەڕەبی لەســەر ئــەو باوەڕەیە کە 
سێکس کردەیەکی موتەعالییە کە دەتوانێ 
بکەرانی لە خوا نزیکتــر بکاتەوە. زەماوەند 
لە ئیســالمدا بڕیارێکی ئایینییە کە بە پێی 
شەریعەت، شەرعییەت دەدات بە پێوەندیی 
سێکسی و قەتیس کردنەوە ژن لەناو بازنەی 
پیاوساالری و جەستەدا. دەوری جەستەی 
ژن لە ســەلماندنی پیاوەتی و خزمەت بە 
ئارەزوو و حەزی جەســتەییی پیاوانەش لە 
ئایینــدا گرینگایەتییەکــی تایبەتی هەیە. 
ڕوقەیــە واریس، نووســەری موســوڵمانی 
بەریتانــی لــە پەڕتووکــی ڕێنوێنییەکانی 
زەماوەندی موســوڵماناندا دەنووسێت: لەناو 
هێزی  ئیســالم،  موســوڵمانانی سەرەتای 
سێکسیی ژن و توانای ڕازی کردنی پیاوان 
یەکێک لە بنەڕەتیترین تایبەتمەندییەکان 
بووە بۆ ژن، ئەو بەسەرهاتێکیش دەگێڕێتەوە 
کە عایشەی کچی تەڵحە لەگەڵ عومەری 
کوڕی عوبەیدوڵاڵ زەماوەندی کردووە و لە 
شەوی زەماوەندا حەوت جار نزیکایەتییان 
کردووە، کاتی بەیانی عایشــە بە عومەری 

گوتووە: تۆ پیاوێکی کامڵی.
لــە دەقی ئایینیدا هــەر وەک ئاماژەی 
پێ کرا، ژن وەک جەستە هەم سەرچاوەی 
تاوانــە و هەم پاڵنــەری تاوانــە؛ ئەمەش 
سەرچاوەکەی جەســتەیە، هەر بۆیەش بە 
چوار شیوە پێویستە لەگەڵ ئەم جەستەیە 
دژکــردەوە بنوێندرێــت: یەکــەم لە ڕیی 
زەماوەند و بەستنەوەی ژن بە جەستەیەکی 
ترەوە، دووهەم قەتیس کردنەوەی ژن لەناو 
چوارچێوەی ماڵدا، ســێهەم لە ڕێی نەفی 
کردنی جەســتەی ژن وەک ســەرچاوەی 
تاوان و چوارەم لە ڕێی نەهی جەســتەی 

ژن لەڕێی داپۆشین و حیجاب.

ژنلەئێرانیژێردەسەاڵتیکۆماری
ئیسالمیدا

دەرکەوتنی کۆماری ئیسالمی بۆ کۆمەاڵنی 
خەڵک بە گشــتی و بۆ ژنــان بە تایبەتی 
کارەســاتبار بوو. بەهۆی ئەوە کە کۆماری 
ئیسالمی، سەرخانی ئایدۆلۆژیی حکوومەتی 
ئیسالمی )وەک ژێرخان( بوو بە مەبەستی 
جێخســتن، پــەرە و هێژمــۆن کردنــی 
یاســاگەلی ئایینی و بە ئیســالمی کردنی 
کۆمەڵگا. ڕوانگەکان لە کۆماری ئیســالمی 
و پێگــەی ژن لــە کۆمــاری ئیســالمیدا 
ڕەنگدانەوەی ڕوانگە ئیســالمییەکان بوون. 
ژن لــە کۆماری ئیســالمیدا گرینگترین و 
سەرەکیترین ئەرکی زا و زێ و منداڵبوون 
و ماڵدارییە، درێژەی قەتیســکردنی ژن لە 
جەســتەدا و بە ئایینیکردنی جستەی ژن 
لەم حکوومەتەشــدا وەک بنەمای ڕوانین 
لەمەڕ ژن، پەرەی ئەســتاند. هەر ئەمەش 
بوو بە ســەرچاوەی هەاڵواردنی جێندەری 
لە ئێــران. بەپێــی داتاکانــی مەجمەعی 
جیهانیی ئابووری لە ســاڵی 2٠٠٩ ئێران 
لەڕووی هااڵواردنی جێندەری لەنێوان ١٣4 
واڵتدا پێگەی ١2٨ی هەبووە، هەروەها لە 
نوێترین بەراوردی ئەم ڕیکخراوەیەدا ئێران 

لــە هێــزی حکوومــی دەرکــەوت. ئەم 
خوێندنەوەیە دژکردەوەیەک بوو بە تایبەتی 
لە ڕۆژهەاڵتی ناوین بە دژی ڕەوتی چەپ، 
سێکۆالریزم و شــێوەی مۆدیڕنیتەی پاش 
شــەڕی یەکەمی جیهانــی و دەرکەوتنی 
ڕۆژهەاڵتــی ناوینی نوێ. شــێوەمۆدێڕنیتە 
لە ڕۆژهەاڵتی ناوین، ڕوانگەیەکی جەســتە 
تەوەر و ڕواڵەت تەوەری دژبەری ڕوانگەی 
جەستە تەوەر و ڕواڵەت تەوەری ئایینی بوو. 
واتە لەگەڵ ئەوەدا بە هیچ شێوەیەک هیچ 
پەیوەندییەک و نیسبەتێکی لەگەڵ کاکڵ 
و ڕوانگەی مۆدێڕنیتە بە نیســبەت مرۆڤ 
وەک بکەری ناسکار، بوونێکی سەربەخۆی 
داهێنەر و خۆمانابەخشی خاوەن عەقڵێکی 
سەربەخۆ نەبوو، بەاڵم بە تەواوی ڕوانگەیەکی 
ڕواڵــەت تــەوەرە بوو بەرانبەر جەســتەی 
مرۆڤ و کەڵکی کەرەســەیی وەرگرتن لە 
جەســتەی مرۆڤ. لەوەهــا دۆخێکا ئایین 
بە هەمــوو هێــزەوە وەک دژکردەوەیەک 
بەرانبــەر ئــەم ڕەوتــە دەردەکەوێت، لە 
میســر ئیخوان وەک بزاڤێکی سیاســی- 
ئایینــی دەردەکەوێت و لەئێران شــیعەی 
ویالیەتی فەقیهی دەردەکەوێت. وێکچوونی 
گشــتیی ئەم ڕەوتانە وەک دژبەری شێوە 

مۆدێڕنیتەی حاکم لــە ڕۆژهەاڵتی ناوین، 
بە ئایینی کردنی جەســتەی مرۆڤ بوو لە 
ڕێی جێ خستن و هێژمۆن کردنی ڕوانگە 

ئایینییەکان لەمەڕ مرۆڤ.

ژنلەئاییندا
ئەزموونی ژنان لە کۆمەڵگا ئیسالمییەکاندا 
ئەگەرچی بەهۆی جیاوازیی کلتووری دەکرا 
جیاواز بێت، بەاڵم تایبەتمەندیی ئیسالمی 
وەک کلتــووری هێژمــۆن و هاوبــەش، 
دیاردەیەکی هاوبەش بــوو کە توانی ژیان 
و ئەزموونی ژنــان لەو کۆمەڵگا جیاوازانەدا 
بخاتە ژێر کارتێکەریی خۆی، بە جۆرێک کە 
دەقی ئایینی وەک ڕوانگە و ڕوانینێکی بان 
کۆمەڵگایی شووناسێکی هاوبەشی بە ژنان 
بەخشی، واتە کلتووری ئایینی توانی بە سەر 
جیاوازیی بەرباڵوی کلتووری، کۆمەاڵیەتی، 
ئابووری و سیاســیی کۆمەڵگەکاندا پردێک 
لێ بدات. لەم نــاوەدا زۆرترین کارتێکەری 
لە سەر جێگە و پێگەی ژن لەالیەن قورئان 
وەک دەقی پیرۆز و بان زەوینی، حەدیس 
و گێڕانەوەکانــی پێوەندیــدار بەو، کردار و 
یاردیدەدەرانی،  و  پێغەمبــەر  کردەوەکانی 
ئیجماعــی عولەمــای ئیســالمی، قیاس، 
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تــر بە دیاردەکانی بەرخۆدان و ڕاســان بە 
دژ دەســەاڵتی کۆماری ئیسالمی زیادکرا، 
ئەویــش خەباتــی جێندەری بــوو کە بە 
دژی حیجــاب وەک هێمــا و ســیمبۆلی 
ژنی ئۆبژە، دەســتەمۆ، داهێنراو، گوێڕایەڵ 
و موســتەحیل لەناو ئەو فۆڕمەدا کە ئایین 
بۆی داڕشــتووە سەری هەڵدا. دیارە یەکەم 
دەرکەوتنــی خەباتی ژنــان مانگێک پاش 
ســەرکەوتنی شۆڕشــی گەالنی ئیران لە 
ڕەشــەممەی ســاڵی ٥7 بوو کە سازمانی 
نەتەوەیــی پەرەســتاران، یەکێتیی ژنانی 
دادوەر و جەمعییەتی ژنانی خەباتکار وەک 
دژکردەوەیەک بــە لێدوانەکانی خومەینی 
پاراســتنی حیجاب  زەروورەتــی  لەمــەر 
ئیدارات، ڕاگەیاندراوێکان  لە  لەالیەن ژنان 
بــاڵو کردەوە بۆ گردبوونــەوە بە دژی ئەم 
لێدوانە و بە دروشــمی بەرابەری بەرابەری 
نە چارشــێو و نە ڕووســەری کەوتنە بەر 
هێرشــی الیەنگرانی توندئاژۆێ خومەینی 
و هێرشــیان کرایە ســەر. ئیتر ئەمە کۆتا 
دەرکەوتنــی بزاڤی ژنان بوو لــە ئێران تا 

کارەساتی شەهید بوونی ژینا.
شــەهیدی  وەک  ژینــا  لەڕاســتیدا 
ڕوانگەیەکــی نەریتی و پاشــکەوتوو لەمەر 
ژن، وەک جەستەیەکی تاوانبار و پاڵنەری 
تــاوان، کە بــە تاوانی نەبوونــی حیجاب 
دەکەوێتە ژێر ڕکێفی لێدان و ئەشــکەنجە 
و لــە ئاکامــدا گیان دەســپێرێت، دەبێتە 
هێمــای هەســتانەوە و بەرخۆدانــی ژنی 
کورد و لەپاشــان ژنی ئێرانی بەگشتی بۆ 
دەرچوون لەم ڕوانگە نەریتییە و دەرکەوتن 
وەک بوونێکی ڕەخســیو و ئازاد. ئەمجارە 
قەڵش و کەلێنی جێندەری وەک قەڵشێکی 
کۆمەاڵیەتــی ئەکتیــڤ دەبێت و لەســەر 
لێواری ئــەم کەلێنە خەبات بۆ ڕووخاندنی 

کۆماری ئیسالمی پەرە دەستێنێت.
ژینا دەالقــە و ڕەوتێک بوو کە لە ڕێی 
ئەوڕا ژنی کــورد و ئێران بــە زەروورەتی 

ئازادیــی خۆی و بەکردە گەیاندنی ئازادیی 
خۆی ئاگا دەبێت. لێرەدا ئازادی چەمکێکی 
تەواو فەلســەفییە بە مانای ڕەخســیو لە 
ژێر ڕکێفی ئەویتــر، ئازاد لە خۆبنیادنان و 
دەرخســتن، چونکە ئازادی ئامانجێکە کە 
لــەودا ژن دەتوانێ بوونی خۆی مســۆگەر 
بکات. ژن بە ژینا، حەڕەکەت لە جەستەوە 
و دەرچــوون لە جەســتەوە دەســت پێ 
دەکات بۆ گەیشــتن بە ڕۆح؛ ڕۆح بە مانای 
گەیشــتن بە ئازادی لە ڕیی تێگەیشتن لە 
خۆ و بنیادنانی ســەربەخۆیانەی خۆدێکی 
نوێ. ژن بە الدانی حیجاب و ســووتاندنی 
حیجاب لــەم شۆڕشــەدا وەک دوو هێما 
و ســیمبۆلی ژنی دەســتەمۆ و داهێنراو، 

حەڕەکەت بەڕەو ئازادیی دەست پێ کرد.
تایبەتمەندیی شۆڕشی ژن  گرینگترین 
بۆ ئازادی لەم ڕاپەڕینە تازەیەدا ئەوەیە کە 
ئەگەر شۆڕشــەکانی تر شــۆڕش بە دژی 
لێکەوتەکانی ســەرخانی وەک سیاســەت، 
ئابووری، کۆمەاڵیەتی، کلتووریی ئایدۆلۆژیی 
ئایینیی کۆماری ئیســالمی وەک ژیر خان 
بوون، ئەوا شۆڕشــی ژنان ڕێک شۆڕشێک 
بــە دژی ژێرخانــی ئایدۆلۆژیکی کۆماری 
ئیســالمییە، ئەوان حــەول دەدەن لەڕێی 
ڕووخانــدن و بەربەرەکانی لەگەڵ ژێرخانی 
ئایدۆلۆژیکی و پاشەکشە کردن بەو ژێرخانە، 
ئاڵوگۆڕ بەسەر سەرخانی سیاسی، ئابووری، 

کۆمەاڵیەتی و کلتووریدا بێنن.
 لەڕاســتیدا ئەم خەباتــە خەباتێک بە 
دژی گێڕانــەوەی مۆنۆلۆگانەی حاکمییەت 
لەمــەڕ هەموو دیاردەکانی نــاو کۆمەڵگا و 
بە مانای تێکشــکان، داڕمان و تێکقرمانی 
هەموو ئەو بینا خەیاڵی و ئایدۆلۆژیکییانەیە 
کە بە دوور لە واقعییەتەکانی ناو کۆمەڵگا، 
کۆماری ئیسالمی لەڕیی هێزی ئایدۆلۆژیک 
و نیزامی حەولی بنیادنان، مســۆگەرکردن 
و پەرەپێدانیــان دەدات. دەشــێ بگوترێ 
کــە ئەم شۆڕشــە شۆڕشــێکە بــە دژی 

لــە ڕووی کەلێنی جێندەری لەنێوان ١٥6 
واڵتــدا، پێگەی ١٥٠ی هەیــە. بە کورتی 
دەشــێ بگوتــرێ کە کۆماری ئیســالمی، 
ڕێگا و شوێنی پێشــینیانی ئایینیی خۆی 
ڕەچاو کرد بۆ داماڵین و داپڵۆساندنی ژنان 
لــە کۆمەڵگا وەک جەســتەیەکی کە هەم 
ســەرچاوەی تاوانــە و هەمیــش پاڵنەری 
تاوانە. کۆماری ئیسالمی نەفی و نەهی ژنی 
وەک جەســتە بەهۆی هێــزی حکوومەت 
بە یاســایی کردووە. نەفیی ژنان لە ساڵی 
١٣٥٨ڕا دەســتی پێ کــرد، بەجۆرێ کە 
بــە پێی داتــاکان تا ســاڵی ١٣62 ڕێژی 
لەکارالدانی ژنان گەیشتە ٣٥ لەسەد، واتە 
نەفیی ژنان لە کۆمەڵگا لە ڕیی پێشــگرتن 
بە دەرکەوتنی ژن وەک تاکێکی ئەکتیڤ و 
دەورگێڕ لە کۆمەڵگا. هەروەها نەهی کردنی 
ژن لە ڕیی داپۆشین و حیجاب یاسایی کرا، 
بۆ وێنە بە پێی یاســای سزادانی ئیسالمی، 
ئــەو ژنانەی کــە چوارچێوەی شــەرعیی 
پاراســتنی حیجــاب لەبەرچــاو ناگرن و 
ناپارێزن، لەالیەن دادگا و دادوەرەوە دەشێ 
بە حەفتا لێدانی قەمچی یان شێســت ڕۆژ 

زیندان سزا بدرێن.

ژنلەجەستەوەبۆڕۆح
ڕۆح له فەلسەفەدا بە گشتی و لە فەلسەفەی 
دیاردەیەکی  ئاییــن  بەپێچەوانەی  هێگلدا 
بان زەوینی و بارمتە نییە کە بەخشــرابێت 
و وەربگیرێتەوە، بەڵکــوو دیاردەیەکی بان 
جەســتەیی و مرۆییە. ڕۆح لە فەلسەفەی 
هێگلدا ئاماژە بە دوو دیاردەیە: یەکەم دیاردە 
ئاماژە بە ڕەوتێکە کە گنخان، ڕاوەســتان و 
سکوونی بۆ نییە بەڵکوو گەڕیانێکی دائیمی 
و ســەیروورەتە لە حاڵەتێک بۆ حاڵەتێکی 
تر. دووهەم دیاردە ئاماژە بە دەرکەوتەیەکە 
کــە بەرهەمهێنی ئەم ســەیروورەتەیە کە 
ئەویش ئەندێشــە، فام و تێگەیشتوویییە. 
لەڕاســتیدا ڕۆح ســوبژەیەکی سەربەخۆ و 

ڕەخســیوە لە واقعییەتێکی بۆ دیاری کراو 
و فۆڕمێکی لەپێشــدا بۆ داڕێژراو لەالیەن 
ئەویتــرە. بە کورتی دەشــێ بگوترێ ڕۆح 
تێگەیشتن، ئاگایی و فامە، چون بەباوەڕی 
هێگل، جیهان، خوا و سروشــت، بوونێکن 
لەناو جەغزی تێگەیشــتن و ئاگاییی منی 
مرۆڤدا. ئەم بۆچوونــە لەمەر ڕۆح و لەمەر 
لە ڕاستیدا درێژەی سوبژێکتیسمی  مرۆڤ 
دێکارتییــە، دێــکارت سوبژکتیویســم لە 
تاکدا بەجێ دێڵێــت و هێگل بە داهێنانی 
 ،)Volksgeist(چەمکــی ڕۆحی نەتەوەیــی
بان  فۆڕمێکی  دەگوازێتەوە  سوبژێکتیویسم 
تاکی. فێمێنیستەکان ڕۆح دەگوازنەوە بۆ ناو 
بازنەی جێنــدەری و بەکەڵک وەرگرتن لە 
سوبژێکتیویسم، کێشە و قەیرانی جێندەری 
تێئۆریزە دەکەن و مۆدێڕنیتە دەوڵەمەندتر 
دەکەن. لەڕاســتیدا ڕۆحی جێندەری واتە 
ســووژەیەکی ســەربەخۆ، خۆپێناســەکەر 
و ناســکار کە مانا دەبەخشــێت بە خۆی 
و جیهانــی ڕواڵەتــی وەک جێندەرێکــی 

ئەویتری نێر. 
کۆمەاڵنی  ڕاپەڕینەکانی  مێژووی  دیارە 
خەڵــک لە ئێران هەر لە ســەرەتای هاتنە 
ســەرکاری کۆماری ئیســالمیڕا بە گشتی 
دەچنە بازنەی سیاسی، سینفی و ئابورییەوە. 
لە بازنەی سیاسیدا یان وەک کورد خەباتیان 
کردووە بۆ دابینکردنی مافی نەتەوەیی، یان 
وەک حیزب و ڕێکخراوەکانی تر خەباتیان 
کردووە بۆ بەشــدار بوون لە دەسەاڵت. لە 
دیاردەی  بازنەی ســینفیدا خواســتەکان 
ســینفییان لەخۆگرتووە وەک ناڕەزایەتیی 
پاسەکان  شۆفیر  پەرەستاران،  مامۆستایان، 
و .... لە بازنەی ئابوورییشــدا خواســتەکان 
ئابــووری بوون، بۆ وێنە ناڕەزایەتی بە دژی 
گرانی، ئاوسان و دزرانی پارەی پاشەکەوتی 
خەڵــک لە بانکــەکان و مۆئەسسەســاتی 
ئابووری. بەاڵم ئەمجارە و لە ڕاپەڕینی نوێی 
ڕۆژهــەاڵت و دواییش ئێراندا، دیاردەیەکی 
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بوونێکی سوبژێکتیڤ وەک ژن، جارێکیش 
وەک بوونێکی ناو بازنەی کۆگشتییەک بە 
ناوی نەتەوە کە هاوتەریب لەگەڵ پیاو وەک 
بوونێکی ســەربەخۆ بنیادنەری نەتەوەن و 
نەتەنیا  بوونە جیاوازە سەربەخۆیانەش  ئەم 
بەســتێن و هۆکارێک نین بــۆ لەبەریەک 
ڕەواندنــەوەی فۆرماســیۆنی نەتەوەیی کە 
ئەساســەن جیاوازییەکان و دژبەرەکان لە 
ڕیی قەبووڵی شــەرعییەتی جیــاواز بوون 
و ڕێز لە جیاوازییــەکان، مەجالی قەوام و 
پەرەی فۆرماسیۆنی نەتەوەیی دەڕەخسێنن.
 بــەم هۆکارانەشــە کــە گرینگایەتیی 
خەباتــی ئەمجارەی ژنان وەهــای کردووە 
کــە وەک یــەک شــۆڕش و تەواوکــەری 

شۆڕشــەکانی پێشووتر پێناسە بکرێت، هەم 
کۆمەڵگای مەدەنیی جیهانی پشتیوانیی لێ 
دەکات و ئــەم پشــتیوانییەش ڕۆژ دەگەڵ 
ڕۆژ لە پەرەئەســتاندندایە و هەمیش ترس 
و دڵەڕاوکێی زۆری خستووەتە حاکمییەتی 
کۆماری ئیســالمی و وەک هەڕەشــەیەکی 
جیــددی پێناســەی دەکەن. هــەر چەند 
حاکمییەت بە دوو شێوە حەولی لەناوبردنی 
دەدەن  حــەول  بناژوخــوازەکان  دەدات: 
بــە ئینکاری ئەم بزاڤە ســەرکوتی بکەن و 
شێوە ڕێفۆرمخوازەکان حەول دەدەن لەڕێی 
دابەزاندن و تەقلیلدانی بە چەند خواست و 
داوکارییەکی ڕواڵەتی وەک البردنی گەشتی 
ئیرشاد و حیجابی زۆرە ملی بە الڕێیدا ببەن.

ئەســاس و بنەمای ئیسالمی، فەقاهەتی و 
ویالیەتی فەقیهــی وەک خوێندنەوەیەکی 
ئایدۆلۆژیکی لە ئیسالم بە مەبەستی پەرەی 
شــەریعەت لەڕێی حکوومەت و دەسەاڵت. 
بنەمای شەریعەتی  ئەگەرچی ئەســاس و 
ئیســالمی لەســەر جیاوازیی ژن و پیاو و 
هێژمۆنی پیاو واتە پیاوســاالری دامەزراوە، 
بــەاڵم لە ئیســالمی فەقاهەتیــدا بەهۆی 
کەڵــک وەرگرتــن لــە زۆر، توندوتیژی و 
دژایەتیی  ژنسڕینەوە،  کەیفەریی  یاساکانی 
ژن و پێشــگرتن بە دەرکەوتنی ئازادانە و 
ســەربەخۆیانەی ژن، دیاردەیەکی دزێو و 

کارەساتبارە. 
بێگومان ئەمڕۆکە کوردســتان بەهۆی 
مێژوویەکــی دوور و درێــژ لــە خەبــات 
بەدژی دیکتاتۆڕییەتی کۆماری ئیســالمی، 
ئااڵهەڵگری خەبات بۆ ئازادی، دێمۆکراسی 
و بەرابەرییە. عەقڵی سیاسی لە کوردستان 
و کردەوەی سیاســی لە کوردستان لەگەڵ 
ئەوەدا بــە هەموو هێزەوە لەالیەن کۆماری 
ئیســالمییەوە لەژێر گوشــاری سەرکوتدا 
بووە، بەاڵم پەرە ئەســتاندوو و پێشــڕەوە. 
ئەوەیە کە کوردســتان لە شۆڕشــی نوێی 
ژنان بە دژی دەســەاڵتی کۆنەپەرەستانەی 
ئاخوندیســم، هەم هەناردەکەری شۆڕشە، 
هــەم هەناردەکــەری دروشــمە و هــەم 
پاڵنــەر و هیوابەخشــی شــۆڕش بە دژی 
کۆماری ئیســالمییە. خەباتــی چەکداریی 
کــورد بە دژی کۆماری ئیســالمی، ئەگەر 
جیایی  حەڕەکەتێکــی  وەک  ڕۆژگارێــک 
خوازانــە، نامۆدێــڕن و بەرگر بــە خەباتی 
مەدەنی پێناســە دەکرا، ئەمڕۆکە بەشێکی 
زۆری کۆمەاڵنــی خەڵــک چاویان بڕێوەتە 
خەباتی ئەم بەشــی کوردستان و چاوەڕێن 
چەخماخــەی ئازادیی ئێــران و ڕووخانی 
کۆماری ئیسالمی لە کوردستانڕا لێبدرێت. 
ئەوان بە سەرســوڕمانەوە باسی حەماسەت 
و ئازادبوونی شــنۆ دەکەن، باسی خەباتی 

کورد، ئازایەتی و بوێریی کورد دەکەن. ژنی 
کورد زێدە لە چل ساڵە لە بەرەی پێشەوەی 
بەرەنگاری لەگەڵ کۆماری ئیســالمیدایە و 
بۆ دوو باڵی خەبات بــۆ دابینکردنی مافی 
نەتەوەیی و خەبات بــۆ دابینکردنی مافی 
بەرابەر لەگەڵ پیاو، پێشەنگی ژنانی ئێرانە. 
ژن لە کوردســتان زۆر دەمێکە دەرچوون 
لە جەستەی دەســت پێ کردووە و بەرەو 
ڕۆحێکــی نەتەوەیی و جێنــدەری وەڕێ 
کەوتــوە. بۆ ژنی کورد بەرابەریی نەتەوەیی 
و جێندەری، نە تەنیــا دژبەر و لە بەرابەر 
یەکــدا نین، بەڵکــوو هاوتەریــب لەگەڵ 
یەکتــرن و بەبێ بەرابەریــی نەتەوەیی بۆ 
ژنی کــورد مافی جێنــدەری و بەرابەریی 

جێندەری مانایەک نادات.
 سەربەخۆ بوون و ئازادی بۆ ژنی کورد 
لەخۆگــری دوو دیاردەیە: یەکــەم بوونی 
ئازادانەی وەک کورد بە مانای ئازاد لە خۆ 
دەرخستن و پێناسەکردن وەک نەتەوەیەک 
و دووهەم بوونــی وەک ژن بە مانای ئازاد 
خۆپێناســەکردن  و  خۆدەرخســتن  لــە 
وەک ژنێک لەناو جەغــزی نەتەوەیەک و 
کلتوورێکــی نەتەوەییــدا کە جیــاوازە لە 
فارس، تــورک، عەڕەب و بەگشــتی هەر 
ئەویترێکــی کورد. ژنی کورد بە دوو هۆکار 
لەالیەن کۆماری ئیســالمییەوە دەکەوێتە 
بەر هەڕەشە و هێرش: یەکەم کورد بوونی 
بە مانای جیاواز بــوون لەو بوونە مانایی و 
ڕواڵەتییــەی کە فــارس هەیەتی، دووهەم 
بەهۆی ژن بوونی بە مانای جەســتەیەکی 
جیاواز لەو جەســتەیەی پیاوی ئایینیی ناو 
بازنەی دەسەاڵت پێناســەی دەکات. هەر 
ئەمەشە کە کورد بوون و ژن بوون بۆ ژنی 
کورد دەکاتە چوارچێوەیەک بۆ خۆداڕشتن؛ 
واتە ژنێکی سەربەخۆی خوداڕێژەری سەر 
بەنەتەوەیەکی سەربەخۆی خۆداڕێژەر. ئەمە 
بــەو مانایە دێت کە ژنی کورد دوو جار لە 
سەربەخۆییدا دەور دەگێڕێت، جارێک وەک 
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