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پێشکەشە:
 -بە سەرجەم ژنان و پیاوانی یەکسانییخواز و ئازادییخواز.

پرسیارەکانی تەوەری
''پیاوان لە روانگەی ژنانی یەکسانییخواز''.

لەوڕۆدا زۆربەی پیاوان  -هەر یەکەو بە گوێرەی بیروباوەڕی خۆی  -بە
گفتار دان بە یەکسانیی نێوان ژنان و پیاواندا دەنێن ..بەاڵم بێجگە لە
کەمایەتییەکی زۆر کەمیان زۆربەی هەرە زۆریان لە رەفتاردا پیاوساالر
و چەوسێنەرن! بە بەدووداچوونی ئەوەی کە ئایە کێشەکان و هۆکارەکان
چین؟ بەو چەند پرسیارە پەیوەستدارە ژنان دەدوێنین:
 ئایە خودی پێکهاتەی سروشتی پیاو وەک رەگەزی نێر پیاوان بەوجۆرە ئافەریدە دەکا؟ یان ئەوە دابونەریت و دین و دەسەاڵتە پیاوان
بەو شێوەیە بەرهەم دەهێنن کە هەن ،یان هەردوو هۆکار هەر یەکەو
بە ئاست و جۆرێک کارتێکردنی خۆیان هەیە؟
 ئایە تەنیا پیاوان هۆکاری ئەو باری چەوسانەوەی ژنانن یان ژنانیناهۆشیار و دەستەپاچەش رۆڵی خۆیان هەیە لە درێژەدانی ئەو بارەی
خۆیان؟ چارە چییە ..یان چاکترین رێیەکانی چارەسەر چین لەو
رووەوە؟
 هەر کەسێک لە ناخەوە بەو ژنکوژییە زۆرەی ئەو دواییانە رادەچڵەکێیەکسەر پەنجەی تاوانکاریی بۆ حکومەت و تەواوی دەسەاڵتداران
رادەکێشێ ،بەرێزت لەو بارەوە چ دەبێژی؟
 لەبەرچی ژنان زۆر بە کەمیی بەشداریی لە رێکخراوەکانی ژناندەکەن؟ یان لەبەرچی زۆربەی زۆری ژنان رێکخراوەکانی ژنان بە
پشتوپەنای خۆیان و داکۆکیکەر لە ماف و ئازادییەکانیان نازانن؟ ئایە
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ئەوەش بە هۆی دەستتێوەردانی پیاوانە؟ ئایە بەڕێزت بە باشتری
نازانی رێکخراوی ژنان لە ژنان و پیاوانی یەکسانییخواز پێکبێ؟
 خۆت وەک ژن تا چەند لە بەرانبەر هاوسەر یان باوک و برا یانهەر نێرێک کە لەگەڵی دەژی لە چەوسانەوەی پیاوساالریی رزگار
بووی؟ کێشەکان چین کە تا ئێستا خۆت یان خۆت لە چوارچێوەی ژنان
بە گشتیی بە تەواویی لە بندەستی پیاوانی کۆنەپەرست و چەوسێنەر
یان سیستەمی پیاوساالریی ئازاد نەبووی؟ رێگەچارەکانت چین؟

تێبینیی :ئەو تەوەرەم لە ماوەی  ٢٧١٢\١٧\٦تا  ٢٧١٢\١٢\٦لە ماڵپەڕی
(ئەمڕۆ) باڵکردەوە ،کۆمەڵێک بیروڕای هەمەڕەنگن ،دەنگی  ٤٣ژنی
یەکسانییخوازی کوردە ،هەر لە کاتی باڵوکردنەوەیاندا هەستم کرد زۆر
رامان و تێڕوانینی جوان و سوودبەخشیان تێدایە ..بۆیە بیرۆکەی
ئەوەم ال دروست بوو کە لە دووتوێی پەرتووکێکدا تۆماریان بکەم..
بەاڵم سەرقاڵیی ژیان و نەبوونی دەزگایەک تا چاپی بکا دوایخستم،
ئیدی ئێستا وا دەیخەمە بەر دیدەی خوێنەران و هیوادارم سوودێک بە
رەوتی یەکسانییخوازیی بگەیەنێ.

سازدان و ئامادەکردنی:
پایزە ئەحمەد
سەرەتای  - ٢٧١٠لەندەن
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بەهار مونزیر:

پیاوساالریی سەرچاوەی چەوسانەوەی ژنە نەک
پیاو ،بەاڵم لە هەر واڵتێک ئاین زۆر زاڵ بێ پیاوان
بااڵدەستترن و پیاوساالریی بەهێزترە.
لەوڕۆدا زۆربەی پیاوان  -هەر یەکەو بە گوێرەی بیروباوەڕی خۆی  -بە
گفتار دان بە یەکسانیی نێوان ژنان و پیاواندا دەنێن ..بەاڵم بێجگە لە
کەمایەتییەکی زۆر کەمیان زۆربەی هەرە زۆریان لە رەفتاردا پیاوساالر
و چەوسێنەرن! بە بەدووداچوونی ئەوەی کە ئایە کێشەکان و هۆکارەکان
چین؟ بەو چەند پرسیارە پەیوەستدارە ژنان دەدوێنین:
پایزە ئەحمەد :ئایە خودی پێکهاتەی سروشتی پیاو وەک رەگەزی نێر
پیاوان بەو جۆرە ئافەریدە دەکا؟ یان ئەوە دابونەریت و دین و
دەسەاڵتە پیاوان بەو شێوەیە بەرهەم دەهێنن کە هەن ،یان هەردوو
هۆکار هەر یەکەو بە ئاست و جۆرێک کارتێکردنی خۆیان هەیە؟
بەهار مونزیر :بە باوەری من باسەکە ئەوە نییە کە بە پێکهاتەی
سروشتی پیاوەوە پەیوەست بێ ،ئەوە کۆمەلگا ،سیستەم ،ئاین ،یاسا،
سیاسەت ،وا دەکات کە پیاو پیاوساالر بی ،سیستەمی پیاوساالرییە لە
منداڵییەوە جودامان دەکاتەوە کە من ژنم و ئەو پیاوە ،ئەو خاوەن هێز
و دەسەاڵتە نەک ژن ،منداڵی کوڕ و کچ کە لە دایک دەبن جگە لە
جەستەیان جیاوازییتریان چییە؟ ئەوە پەروەردەی خێزان و کۆمەلگایە
کە ئەوان پەروەردە دەکا .ئەو سیستەمەی کە سوودمەندە لە بە کەم
راگرتنی ژن سیستەمێکی ئابوورییە کە پیاوان تێیدا بااڵدەستن نەک
ژن ،باوەڕی من ئەوە نییە کە ژن بااڵدەست بێ ..من خوازیاری
یەکسانییم ..کەسمان بە هۆی ژنبوون و پیاوبوونەوە مامەڵەنەکرێین
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بەڵکو مرۆڤبوون بنچینە بێ نەک شتێکتر .هەر واڵتێک لەوەیتر
پێشکەوتووتر بێ ئەوە رۆڵی ژنان تێیدا بااڵدەستە و ژنان لە دەسەاڵت
و ئابووریی و سیاسەتدا جێوڕێی خۆیان کردۆتەوە .من پێم وا نییە هیچ
سووچێک لەم جیهانە هەبێ سیستەمەکەی پیاوساالریی نەبێ بەاڵم لە
والتێکەوە بۆ واڵتێکیتر زۆر زۆر جیاوازە .لە هەر واڵتێک ئاین زۆر زاڵ
بێ پیاوان بااڵدەستترن و پیاوساالریی بەهێزترە.
پایزە ئەحمەد :ئایە تەنیا پیاوان هۆکاری ئەو باری چەوسانەوەی
ژنانن یان ژنانی ناهۆشیار و دەستەپاچەش رۆڵی خۆیان هەیە لە
درێژەدانی ئەو بارەی خۆیان؟ چارە چییە ..یان چاکترین رێیەکانی
چارەسەر چین لەو رووەوە؟
بەهار مونزیر :من وەاڵمی ئەو پرسیارەم زۆر بە هەڵە گوێ لێدەبێ کە
رۆژانە دەڵین (ژنان سووچی خۆیانە) ،زۆر چاالکوانی ژنانیش پێان
وایە کە ژنان سووچی خۆیانە لە هەڵومەرجی خراپ دان و پیاوساالریی
قەبووڵ دەکەن .بە باوەری من پیاوانیش گیرۆدەی دەستی ئەو
سیستەمەن کە لە سەرەوە باسم کرد نەک هەر ژنان .من ناڵێم پیاو
سەرچاوەی چەوسانەوەی ژنە دەڵێم پیاوساالریی .چەندین پیاو هەن
یەکسانییخوازن و جار هەیە لە ژن پتر کار بۆ یەکسانیی دەکەن ..لە
ماڵەوە لە هەر شوێنێکیتر .ژنان لە واڵتێک کە هەڵومەرجی باشیان بۆ
دەڕەخسێ بۆ بەشداریی و بەڕێوەبردنی کۆمەڵگا و سیاسەت و ...هتد
ئەوا دەبینین کە ژنبوون واتای نامینێ تا رادەیەک ...ژنان دەیسەلمێنن
کە هاوشانی پیاوان بەشدار دەبن لە هەموو بوارێکدا .بەاڵم تۆ ناتوانی
لە واڵتێکدا چاوەڕوانی گەورەت هەبێ کە کچ و ژنی نەخوێندەوەاری
تێدا زۆرە!! ئاستی خوێندن و (مەعریفە) لە ئاستی زۆر نزم دایە؟
کامەیە ئەو والتەی ژنان دەستەمۆن و هەڵومەرجی باشیان بۆ رەخساوە
بۆ بەشدارییکردن لە دەسەاڵت و ئابووریی و ..هتد؟ ئەمە جودای
دەکاتەوە ژن لە شوێنەکەوە بۆ شوێنێکیتر دەسەاڵتی کامەیە و چۆنە.
بەڵێ ئەو واڵتانەی بزووتنەوەی یەکسانییخوازیی تێیدا لە ئاستی
بەرزدا بێ ژن دەستەمۆ و ناهۆشیار نابێ .رێگەی چارەسەر تەنیا
کارکردنە بۆ یەکسانیی لە نێوان ژن و پیاو لە هەموو بوارەکاندا..
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پایزە ئەحمەد :هەر کەسێک لە ناخەوە بەو ژنکوژییە زۆرەی ئەو
دواییانە رادەچڵەکێ یەکسەر پەنجەی تاوانکاریی بۆ حکومەت و تەواوی
دەسەاڵتداران رادەکێشێ ،بەڕێزت لەو بارەوە چ دەبێژی؟
بەهار مونزیر :بەڵێ منیش وا دەڵێم ..ئێمە هاواڵتین و سیستەمێک لە
ئێمە بەرپرسە ..دەبێ بمانپارێزێ ،ئەی دەسەالت و حکومەت بۆ چی
دروست دەکرێ؟ ئەی چۆن نابێ وا بڵیین؟ لە هەر واڵتێکیتریش کێشەی
تایبەت هەبێ هەر دەبێ روو بکەیتە ئەو کەسانەی خۆیان بە خاوەنی
کۆمەڵگا دادەنێن ..مەگەر وانییە؟ ئەی هاواڵتیان کێ دەبێ بیانپارێزێ؟
کەم تەرخەمیی لێرە زۆر زۆرە بۆیە ژن کوشتن ئەوندە زۆرە،
ناهەستیاریی بە پرسی ژن ،ئەمە باسێکی راشکاوانەیە.
پایزە ئەحمەد :لەبەرچی ژنان زۆر بە کەمیی بەشداریی لە
رێکخراوەکانی ژنان دەکەن؟ یان لەبەرچی زۆربەی زۆری ژنان
رێکخراوەکانی ژنان بە پشتوپەنای خۆیان و داکۆکیکەر لە ماف و
ئازادییەکانیان نازانن؟ ئایە ئەوەش بە هۆی دەستتێوەردانی پیاوانە؟
ئایە بەڕێزت بە باشتری نازانی رێکخراوی ژنان لە ژنان و پیاوانی
یەکسانییخواز پێکبێ؟
بەهار مونزیر :پرسی ژن الی من تەنیا هی ژن نییە هی پیاویشە،
لەبەر ئەوە بە باوەڕی من ڕیکخراوەکان جەماوەریی نین لەبەر ئەوەی
تەنیا کراوە بە باسی ئێمە وەک ژن ..بەڵکو گرنگە پیاوان نەک
پشتیوانبوونیان گرنگە بەڵکو ئەرکیانە لە بزووتنەوەی
یەکسانییخوازییدا رۆڵی کاریگەریان هەبێ .ژنان بۆیە ناچنە ناو
رێکخراوەکانەوە لەبەر ئەوەی رێکخراوەکان بە هی خۆیان نازانن.
بەشداریی ژنان لە رێکخراوی راستیی خۆیاندا گرنگە ،رێکخراوبوون
واتای خۆی هەیە لە ژیانی ژنان ..نموونەی واڵتانی پێشکەوتوو دیارە
کە ژنان بوونیان چەند گرنگ بووە لە بەرەوپێشەوەچوونی ئەو ئاستی
یەکسانییەی کە هەیانە.
پایزە ئەحمەد :خۆت وەک ژن تا چەند لە بەرانبەر هاوسەر یان باوک
و برا یان هەر نێرێک کە لەگەڵی دەژی لە چەوسانەوەی پیاوساالریی
رزگار بووی؟ کێشەکان چین کە تا ئێستا خۆت یان خۆت لە چوارچێوەی

5

ژنان لە دۆزی خۆیان دەدوێن

ژنان بە گشتیی بە تەواویی لە بندەستی پیاوانی کۆنەپەرست و
چەوسێنەر یان سیستەمی پیاوساالریی ئازاد نەبووی؟ رێگەچارەکانت
چین؟
بەهار مونزیر :من وەک خۆم هیچ کات لە خێزانی خۆم هەستم بە
کەمتر نەکردوە لەگەڵ براکانم ..پیاوساالریی واتای نەبووە لە ژیانی
خۆمان و لە خێزانی خۆمدا .جا ئەوەی کە رووبەڕووی پیاوساالریی
دەبینەوە وەک ژن لە کۆمەلگا کەسمان بێبەریی نین لەوەی بە جیاواز
سەیر بکرێین لە کۆمەڵگادا بەاڵم گرنگ رووبەڕووبونەوەی ئێمەیە
بەرامبەر پیاوساالریی.
٢٧١٢\١٧\٦
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ئەڵماس مستەفا:

بااڵدەستیی پیاوان له کاتێکدا پتر دهرکهوتوه که ئاین و
کلتوور بواریان بۆ رهخساندوه ،حکومهت بەرپرسی سهره
کییە لەو ژنکوژییه.
لەوڕۆدا زۆربەی پیاوان  -هەر یەکەو بە گوێرەی بیروباوەڕی خۆی  -بە
گفتار دان بە یەکسانیی نێوان ژنان و پیاواندا دەنێن ..بەاڵم بێجگە لە
کەمایەتییەکی زۆر کەمیان زۆربەی هەرە زۆریان لە رەفتاردا پیاوساالر
و چەوسێنەرن! بە بەدووداچوونی ئەوەی کە ئایە کێشەکان و هۆکارەکان
چین؟ بەو چەند پرسیارە پەیوەستدارە ژنان دەدوێنین:
پایزە ئەحمەد :ئایە خودی پێکهاتەی سروشتی پیاو وەک رەگەزی نێر
پیاوان بەو جۆرە ئافەریدە دەکا؟ یان ئەوە دابونەریت و دین و
دەسەاڵتە پیاوان بەو شێوەیە بەرهەم دەهێنن کە هەن ،یان هەردوو
هۆکار هەر یەکەو بە ئاست و جۆرێک کارتێکردنی خۆیان هەیە؟
ئەڵماس مستەفا :ههر له دروستبوونی مرۆڤهوه لهوهتی مێژوو
تۆمارکراوه ههست به بااڵدەستیی پیاوان دهکرێ ،هۆکاری سهرهتایی بۆ
ئهم بااڵدەستییەش دهگهرێتهوه بۆ شیوهی پێکهاتهی لهشی پیاوان که
به تواناییان له مێینه یاخود له ژناندا پتر پێوه دیاربووه تا بگره
شێوهی نان پهیداکردن بۆ خێزان و پارێزگارییکردن لێیان ..بەاڵم
مۆرکی ئهم بااڵدەستییە له کاتێکدا پتر دهرکهوتوه که ئاین و کلتوور
بواریان بۆ ئهم بااڵدهستییە رهخساندوه..
پایزە ئەحمەد :ئایە تەنیا پیاوان هۆکاری ئەو باری چەوسانەوەی
ژنانن یان ژنانی ناهۆشیار و دەستەپاچەش رۆڵی خۆیان هەیە لە
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درێژەدانی ئەو بارەی خۆیان؟ چارە چییە ..یان چاکترین رێیەکانی
چارەسەر چین لەو رووەوە؟
ئەڵماس مستەفا :ههردوو خاڵهکه بهشدارن له چهسانهوهی ئافرهتان،
چارهسهر بۆ ئهم بارودۆخهی ئافرهتان تەنیا پڕچهککردنی خۆیانه به
رۆشنبیریی و بههێزکردنی بواری دهروونیی و دوورکهوتنهوه له هەر
ژێردهستییهک و رەتکردنەوەی هەر چهوسانهوهیهک ..هاوکات رێکخستن
و چاککردنی رێکخراوهکانی ژنان له ژێر ئااڵی خودی ژنان خۆیاندا نهک
له ژێر ئااڵی ئهو رێکخراوانەی ژنان که پیاوان یاسا و رێسایان بۆ
دادەنێن ،بە بەردەوامیی لە ههوڵ و تێکۆشاندا بن و له ههموو بواره
جیاجیایاکانی ژیان داوای مافەکانی خۆیان بکەن وهک مافی کارکردن و
وهدهستهێنانی ئامانجهکانیان و مافەکانیان له ناو خێزانهکانیاندا و...
هتد.
پایزە ئەحمەد :هەر کەسێک لە ناخەوە بەو ژنکوژییە زۆرەی ئەو
دواییانە رادەچڵەکێ یەکسەر پەنجەی تاوانکاریی بۆ حکومەت و تەواوی
دەسەاڵتداران رادەکێشێ ،بەڕێزت لەو بارەوە چ دەبێژی؟
ئەڵماس مستەفا :به دڵنیاییهوه حکومهت و دامودهزگاکانی بەرپرسی
سهرهکیین لەو ژنکوژییهی که ئێستا دهیبینین ،چونکه گهر حکومهت
یاسای قهدهغەکردنی ئهو جۆره تاوانانهی به شێوهیهکی توند ده
ربکردبا نهک تەنیا به نووسینهوهی یاساکه بهڵکو خستنهبواری جێبه
جێکردنی ئهو یاسایانهش گرنگییهکی زۆری ههیه بۆ بهرگرتن لهو
تاوانانهی که لهم دواییهدا بهرامبهر ژنان پهرهی سهندوە .جگه لهمانه
ش نارۆشنبیریی خێزانهکان و کۆمەڵگە باشترین بواری بۆ ئهو
تاوانبارانه رهخساندوه که دهرگای تاوانهکانیان ههمیشه لهسهر پشت
بێ و ههردهم پەنجەی تاوانکارییان لهسهر پەلەپیتکەی چەکهکانیان
بێ بۆ چنینهوهی روحی ژیان.
پایزە ئەحمەد :لەبەرچی ژنان زۆر بە کەمیی بەشداریی لە
رێکخراوەکانی ژنان دەکەن؟ یان لەبەرچی زۆربەی زۆری ژنان
رێکخراوەکانی ژنان بە پشتوپەنای خۆیان و داکۆکیکەر لە ماف و
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ئازادییەکانیان نازانن؟ ئایە ئەوەش بە هۆی دەستتێوەردانی پیاوانە؟
ئایە بەڕێزت بە باشتری نازانی رێکخراوی ژنان لە ژنان و پیاوانی
یەکسانییخواز پێکبێ؟
ئەڵماس مستەفا :تەنیا خودی ئهو رهگهزه دهتوانێ مافەکانی خۆی
وەدەستبێنێ ،جا من به باشی دهزانم تەنیا ژنانی ئازادییخواز به
شداریی دروستبوونی ئەو رێکخراوانه بکهن ،دهتوانن بۆ هاریکارییکردن
له پیاوانی ئازادییخواز و داکۆکییکهر له مافەکانی ژنان سوودمەند بن.
پایزە ئەحمەد :خۆت وەک ژن تا چەند لە بەرانبەر هاوسەر یان باوک
و برا یان هەر نێرێک کە لەگەڵی دەژی لە چەوسانەوەی پیاوساالریی
رزگار بووی؟ کێشەکان چین کە تا ئێستا خۆت یان خۆت لە چوارچێوەی
ژنان بە گشتیی بە تەواویی لە بندەستی پیاوانی کۆنەپەرست و
چەوسێنەر یان سیستەمی پیاوساالریی ئازاد نەبووی؟ رێگەچارەکانت
چین؟
ئەڵماس مستەفا :بهلێ منیش چەوسینرااومهتهوه به هۆی خێزانهوه وه
کو ههموو تاکێک له ئافرهتانی کۆمهلگهکهم ،بهاڵم من به کۆشش و سه
رکەشیی خۆم توانیومە له زۆر بواردا مافهکانی خۆم وەدەستبێنم و به
کۆششی تاکهکەسیی خۆم خۆم رۆشنبیر بکهم ..بهالم ئهمه رێگهیهکی
سهرکهوتووانه نییە چونکە ئهگهر مرۆڤ تەنیا پشت بە کۆششی تاکەکه
سیی خۆی ببەستێ سهرکهتوو نابێ ..بهلکو دهبێ له ژێر چهتری
رێخراوێکی داواکار به مافهکانی و داکۆکییکەر له مافهکانی ئافرهتاندا
کۆببێتەوە تابتوانێ مافهکانی تێکڕای ئافرهتانی کۆمهڵگهکهی
وەدەستهێنێ ،به هیوای سهرکهوتن و وەدیهێنانی سەرجەمی ماف و
ئازادییەکانی ئافرهتانی کۆمهڵگهکهم ،سهرکهتوو بن..
٢٧١٢\١٧\٦
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ئەڤین ئیبراهیم فەتاح:

زۆر جار گوتوومه :ژن سهربازی ونه له لهشکری
پیاوساالریی! رێکخراوەکانی ژنان پیاو پێکیهیناون...
نازانم بڵێم چی؟
لەوڕۆدا زۆربەی پیاوان  -هەر یەکەو بە گوێرەی بیروباوەڕی خۆی  -بە
گفتار دان بە یەکسانیی نێوان ژنان و پیاواندا دەنێن ..بەاڵم بێجگە لە
کەمایەتییەکی زۆر کەمیان زۆربەی هەرە زۆریان لە رەفتاردا پیاوساالر
و چەوسێنەرن! بە بەدووداچوونی ئەوەی کە ئایە کێشەکان و هۆکارەکان
چین؟ بەو چەند پرسیارە پەیوەستدارە ژنان دەدوێنین:
پایزە ئەحمەد :ئایە خودی پێکهاتەی سروشتی پیاو وەک رەگەزی نێر
پیاوان بەو جۆرە ئافەریدە دەکا؟ یان ئەوە دابونەریت و دین و
دەسەاڵتە پیاوان بەو شێوەیە بەرهەم دەهێنن کە هەن ،یان هەردوو
هۆکار هەر یەکەو بە ئاست و جۆرێک کارتێکردنی خۆیان هەیە؟
ئەڤین ئیبراهیم فەتاح :له کۆمهڵگهدا دابونەریت ههیه ..به نێر و مێ
و به بێ ویستی خۆیان ملکهچی دهبن ..تهنیا کهسانێک نهبێ که دواتر
دهبن به قوربانیی گۆڕانی کۆمهاڵیەتی ،بۆیه دهکرێ بێژم بهڵێ
دابونەریت وا له ژن و پیاو دەکا ..دینیش بەشێکی سهرەکییە له
دابونەریت.
پایزە ئەحمەد :ئایە تەنیا پیاوان هۆکاری ئەو باری چەوسانەوەی
ژنانن یان ژنانی ناهۆشیار و دەستەپاچەش رۆڵی خۆیان هەیە لە
درێژەدانی ئەو بارەی خۆیان؟ چارە چییە ..یان چاکترین رێیەکانی
چارەسەر چین لەو رووەوە؟
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ئەڤین ئیبراهیم فەتاح :نهخێر ژنیش رۆڵی باشی ههیه له چهوسانهوه
ی خۆی و ژنی دیکه چونکه به بێ ئهوهی بزانێ دابونهریتی وهرگرتووه،
زۆر جار گوتوومه :ژن سهربازی ونه له لهشکری پیاوساالریی!
پایزە ئەحمەد :هەر کەسێک لە ناخەوە بەو ژنکوژییە زۆرەی ئەو
دواییانە رادەچڵەکێ یەکسەر پەنجەی تاوانکاریی بۆ حکومەت و تەواوی
دەسەاڵتداران رادەکێشێ ،بەڕێزت لەو بارەوە چ دەبێژی؟
ئەڤین ئیبراهیم فەتاح :یەکەم حکومەت کەمتەرخەمە ...بەاڵم کۆمەڵگە
بەو بارە رازین و دەیکەن واتا هەموو رازین ئیتر بۆچی ژن نەکوژرێ؟
پایزە ئەحمەد :لەبەرچی ژنان زۆر بە کەمیی بەشداریی لە
رێکخراوەکانی ژنان دەکەن؟ یان لەبەرچی زۆربەی زۆری ژنان
رێکخراوەکانی ژنان بە پشتوپەنای خۆیان و داکۆکیکەر لە ماف و
ئازادییەکانیان نازانن؟ ئایە ئەوەش بە هۆی دەستتێوەردانی پیاوانە؟
ئایە بەڕێزت بە باشتری نازانی رێکخراوی ژنان لە ژنان و پیاوانی
یەکسانییخواز پێکبێ؟
ئەڤین ئیبراهیم فەتاح :ئازیز رێکخراوەکانی ژنان پیاو پێکیهیناون...
نازانم بڵێم چی؟
پایزە ئەحمەد :خۆت وەک ژن تا چەند لە بەرانبەر هاوسەر یان باوک
و برا یان هەر نێرێک کە لەگەڵی دەژی لە چەوسانەوەی پیاوساالریی
رزگار بووی؟ کێشەکان چین کە تا ئێستا خۆت یان خۆت لە چوارچێوەی
ژنان بەگشتیی بەتەواویی لەبندەستی پیاوانی کۆنەپەرست و چەوسێنەر
یان سیستەمی پیاوساالریی ئازاد نەبووی؟ رێگەچارەکانت چین؟
ئەڤین ئیبراهیم فەتاح :هاوسەرەکەم  -کۆچی دوایی کردووە  -گیانی
شاد بی ..ئەو کەسە بوو کە هانی نووسین و چوونەدەرەوەی دام،
باوکیشم هانی خوێندنی دام ،بەاڵم بیاوی خراپیشم بینیوە ..خۆ لە
کوردستاندا دەژیم.
٢٧١٢\١٧\٦
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رەوشەن بەلقیس:
گومانم نییە حکومەت بەرپرسە لەو بارەی ژنان ،دوورکه
تنهوەش لە دین و نهریت کاریگەرترین بنچینەیە لۆ
رزگاربوونی ژنان و تەنانەت پیاوانیش.
لەوڕۆدا زۆربەی پیاوان  -هەر یەکەو بە گوێرەی بیروباوەڕی خۆی  -بە
گفتار دان بە یەکسانیی نێوان ژنان و پیاواندا دەنێن ..بەاڵم بێجگە لە
کەمایەتییەکی زۆر کەمیان زۆربەی هەرە زۆریان لە رەفتاردا پیاوساالر
و چەوسێنەرن! بە بەدووداچوونی ئەوەی کە ئایە کێشەکان و هۆکارەکان
چین؟ بەو چەند پرسیارە پەیوەستدارە ژنان دەدوێنین:
پایزە ئەحمەد :ئایە خودی پێکهاتەی سروشتی پیاو وەک رەگەزی نێر
پیاوان بەو جۆرە ئافەریدە دەکا؟ یان ئەوە دابونەریت و دین و
دەسەاڵتە پیاوان بەو شێوەیە بەرهەم دەهێنن کە هەن ،یان هەردوو
هۆکار هەر یەکەو بە ئاست و جۆرێک کارتێکردنی خۆیان هەیە؟
رەوشەن بەلقیس :دروستبوون و دهرکهوتنی رەگەزی نێر وەک ئەوەی
ئێستا ههن ههرگیز نایگێڕمهوه لۆ پێکهاتهی بنهڕەتیی سروشتی خودی
رهگهزی نێر چونکه ژنان وهک پیاوان له جهسته و ئاوەزدا به شێوازێکی
سروشتیی ئافهریده بوونە ،واتە ئهوه گۆڕانکاریی و پەرەسەندنەکانی
سیستەمی چەوسێنەری کۆمهڵگهیە پیاوانی بەو شێوەیە دروست کردووە
کە به شێوهیهکی ئۆتۆماتیکیی پیاوساالریی بەرهەم بهێنی.
ئەمن وهکو خۆم ئهوهی به سانایی لێم دیارە پەلکێشکردنی پیاو بە
ئاراستەی ئەو جۆرە ئافەریدەبوونەی له ئهنجامی ئهو دابونەریتە کۆنه
پهرستانە بووە  -کە پتر بهرۆکی زۆربهی ژنانی واڵته دواکهوتووهکانی
گرتووه  -دینەکان بە تایبەتییش شەریعەتی ئیسالم دایانهێناوە و بە
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بەردەوامییش پارێزگارییان لێ کردوون ،ئیدی پیاوه مێشک پووچ و
داخراوەکان دینیان وهکو چهکێکی کوشنده کردیته ئامرازێک لۆ چه
وساندنهوهی ژنان وەک کە دهڵێن پیاو لە ئادهم بووه و ژنی داماویش
له پهراسووی چهپی ئادهم ئافەریدە کرایە ،زۆر لە پیاوان تەنیا لە
رووکهشدا پیاون دەنا لە راستییدا دڕندەن و دوورن له ههموو بهها
مرۆییهکان و ژنان به بوونهوهرگەلەکی ناتەواو دەبینن ..کە وەک
شەرەفی خۆشیان تەماشایان دەکەن ئەوە تەنیا بۆ جێبەجێکردنی مەرام
و حەزە چەپەڵەکانیانە .ئهوهی له ههمووی کوشندهتره ئەوەیە کە ده
سهاڵتی سیاسیی پیاوان وەک دێوهزمه بوویتە بهربهست لە پێش ژنان و
به شێوازێکی زۆر دواکهوتوو و کوێرانه له رێگهی دینهوه یاسا په
ڕپووتەکان بەسەر ژناندا دادهسهپێنی بە جۆرەک کە لهو نێوهندهدا
پیاوان وهکو کۆمەڵە گورگێکی بریندار کهوتونهته نێو ژنان و لە
هەردوو رووی جەستەیی و دەروونییەوە دایاندەپلۆسن ،واته دین و
دابونهریت و دهسهاڵت به یهک ئاراسته کار دهکهن دژی ماف و ئازادییە
کانی ژنان.
پایزە ئەحمەد :ئایە تەنیا پیاوان هۆکاری ئەو باری چەوسانەوەی
ژنانن یان ژنانی ناهۆشیار و دەستەپاچەش رۆڵی خۆیان هەیە لە
درێژەدانی ئەو بارەی خۆیان؟ چارە چییە ..یان چاکترین رێیەکانی
چارەسەر چین لەو رووەوە؟
رەوشەن بەلقیس :ئهو ژێردهستییەی که ژنان له الیهن پیاوانهوه تهنگی
پێ ههڵچنیون مێژووهکی دوور و قۆڵی ههیه و وا به ئاسانیی کۆتایی
پێ نایە .وهک له سهرهوه ئاماژەم پێدا که پیاوان به هۆکاری
جوداجودا بهردهوامن له کۆت و بهندکردن و چەوساندنهوهیان بەاڵم ده
بێ ئهوهش بڵێین که ژنانیش کهمتهرخهمن له شێوازی کارکردنیان له
پێناو وەدەستهێنانی ماف و یهکسانییان .له سهرهتای دهرکهوتنی هه
ردوو رهگهز لۆ دابینکردن و راییکردنی ژیانیکی ئاسووده خودی ژنان بێ
هێزیی خۆیان نیشان دایە و ههرگیز نهیانتوانیوه به بێ ویستی پیاوان
کارهکانیان رایی بکهن ،نموونهی ئەوەش پهسندکردن و ههڵبژاردنی
کاری قورسی پاککردنهوه و خزمەتکاریی ناوماڵ و خۆبەندکردن بە
زارۆک و خوالنهوه له نێو چوار دیواری ماڵ و خزمهتکردنی پیاوان و
دورکهوتنهوه له کاری دهرهوه ..ئهمانهش بوونهته هۆکار و زاڵبوونی
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پیاوان کهوا له ژنان دەکەن به کهمترین ماف و ئازادییەکان رازی بن.
لهو هێن و منهێنهدا ژنان به ناهۆشیاریی دهست لهسهر ئهژنۆ لۆ هه
میشه بێ خهون و ئامانچ له نێو کونجێکی بازنەییدا دۆش دادەمینێن.
رێگەچارە لۆ گهیشتن به ئایندهیهکی پڕشنگدار لهو خااڵنه کورت دهکه
مهوه:
 -١ههوڵدانێکی گشتگیر له الیهن ژنان بهرامبهر ههر کهمتهرخەمییەک
کە لە الیەن دەسەاڵتەوە دەکرێ.
 -٢گوشار خستنەسەر دهسهاڵت لۆ دانانی یاسایهکی سهردهمییانە و سه
ربهخۆبوونی دادگاکان سهبارهت به کێشهی ژنان.
 -٤بواردان به دامهزراندنی دهزگای راگهیاندن که تایبهت بێ به پهروه
رده و باڵوبونهوهی کار و چاالکییەکانی ژنان به مهرجێک له کهسانی
ئازادییخواز و یهکسانخواز پێک بێ.
 -٣گرنگییدان بە خۆهۆشیارکردنەوە لە رێگەی خوێندنهوه و دوورکهوتنه
وه له شتی الوهکیی.
پایزە ئەحمەد :هەر کەسێک لە ناخەوە بەو ژنکوژییە زۆرەی ئەو
دواییانە رادەچڵەکێ یەکسەر پەنجەی تاوانکاریی بۆ حکومەت و تەواوی
دەسەاڵتداران رادەکێشێ ،بەڕێزت لەو بارەوە چ دەبێژی؟
رەوشەن بەلقیس :گومانم نییە حکومەت بەرپرسە لەو بارەی ژنان ،ده
سهاڵت له ژێر گوشاری دابونهریت به رهوتە دینییەکان تەواو
دەستەپاچە بووە ،لەبەر ئەوە کاتێک ژنان له الیهن پیاوانی سهر بهو
رهوته توندڕهوانە دووچاری ئهتککردن و سوتاندن و مەرگ دهبنهوه،
بێگومان دهسهاڵتێکی وا هەر دەبێ پهنجهی تاوانی لۆ دریژ بکرێ
چونکە نهیتوانیوه یاسایهکی گونجاو دابڕێژێ که هاوسەنگیی یهکسانیی
نێوان ژنان و پیاوان به ئاراستهیهکی ئەرێنیی ههنگاو بنێ .نموونهیهک
لهسهر ئەوە؛ له واڵتی دانیمارک پاش ئەوەی کاربهدهستان درکیان به
وه کرد که تانهلێدان له ژنان له الیهن پیاوانی ئهو واڵته روو له
زیادبوونه ..یاسایهکی وایان دژی ئهو ههڵسوکهوته نامرۆییە دەرکرد
که ههر پیاوێک کردهیهکی وا بەرامبهر به ژنان ئەنجام بدا به
توندترین شێوه سزا بدرێ.
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پایزە ئەحمەد :لەبەرچی ژنان زۆر بە کەمیی بەشداریی لە
رێکخراوەکانی ژنان دەکەن؟ یان لەبەرچی زۆربەی زۆری ژنان
رێکخراوەکانی ژنان بە پشتوپەنای خۆیان و داکۆکیکەر لە ماف و
ئازادییەکانیان نازانن؟ ئایە ئەوەش بە هۆی دەستتێوەردانی پیاوانە؟
ئایە بەڕێزت بە باشتری نازانی رێکخراوی ژنان لە ژنان و پیاوانی
یەکسانییخواز پێکبێ؟
رەوشەن بەلقیس :تا ئێستا رێکخراوهکان نهیانتوانیوه کهمترین ماف و
یهکسانیی وهدهستخهن ،تهنانهت بوونهته زیانگهیاندن به مافه
کانیان ..وەک مشهخۆر تهنیا لە دووی بهرژهوهندییە تاکهکهسییەکانن و
له ژێر هەژموونی حیزبەکاندان و هیچ هەنگاوێکی پڕاکتیکیی ئامانجدار
نابینم ..ههرگیز نابێ ژنان باوهڕیان بهو ڕێکخراوانه هەبێ ،ئهوهی ده
بینین رۆژانه ههواڵی کوشتن و سوتاندن دهبیستین کهچی رێکخراوێکی
ژنان ورتهی لێوه نایێ ..ئهوهی شهکرهکیش دهشکێنێ تهنیا لۆ
رازییبوونی حیزب و چاوبهستنی ژنانە و چیتر نییە ..هاوکات پیاوانی
قسە گەورە و بێ کردەوەش وهکو کاراکتهرێکی مهیدانیی رۆڵی سهرهکیی
ههیه له رێگهنهدان به کرانەوەی ژنان جا به هۆکاری پاراستنی شهرهف
بێ یان کاریگهریی نهریتی دواکهوتووی دژه مرۆییانه .من پێموایه له
واڵتێکی وا دواکهوتوو و سیستهمێکی وا پیاوساالردا گرووپێک یان
رێکخراوێکی پیاوان و ژنان ههرگیز توانای ئهوهیان نییە له پێناو
ئامانجێکی بهرههمدار کار بکەن ،چونکه ئەو دەسەاڵتە پاشدامایەی
هەمانە بە کاریگهریی دینیی و به بەحیزبییکردنی رێکخراوهکان ههوڵه
کان بێ ئهنجا دەکا.
پایزە ئەحمەد :خۆت وەک ژن تا چەند لە بەرانبەر هاوسەر یان باوک
و برا یان هەر نێرێک کە لەگەڵی دەژی لە چەوسانەوەی پیاوساالریی
رزگار بووی؟ کێشەکان چین کە تا ئێستا خۆت یان خۆت لە چوارچێوەی
ژنان بە گشتیی بە تەواویی لە بندەستی پیاوانی کۆنەپەرست و
چەوسێنەر یان سیستەمی پیاوساالریی ئازاد نەبووی؟ رێگەچارەکانت
چین؟
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رەوشەن بەلقیس :له رابردوودا له ژێر بنهماکانی ئهوپهڕی توندیی
دینیی و نهریته دواکهوتووهکان ژیانم گوزهر دهکرد که له ههموو ماف و
ئازادییەکانم بێبەریی ببووم وهکو زۆربهی ژنانی ئهو کۆمەڵگەیە ،بهاڵم
خۆشبهختانه چهند ساڵێکه وەک ژنێک ژیانی هاوسهرییم پێکهێناوه و
به یارمهتیی هاوسهرەکەم توانیم ههموو ئەو کۆت و بهندانه له نێو
ببەین که ژنانی پێوه گیرۆده بووه.
پێویسته ژنان ههوڵدهن له کهمترین دهرفهتدا خۆیان لهو باره دژواره
ئازاد بکهن ،سهرەکییترین کاری ژن ئەوەیە له کاتی پرۆسهی هاوسه
رگیرییدا لهگهڵ رهگهزی بهرامبهر که پیاوه راشکاوانه داوای ژیانێک
بکا که ئازادیی و یهکسانیی نێوان ژن و پیاوی تێدا فهراهم بێ،
دوورکهوتنهوهش لە دین و نهریت کاریگەرترین بنچینەیە لۆ رزگاربوونی
ژنان و تەنانەت پیاوانیش.
٢٧١٢\١٧\٨
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خولیا حوسێن:

شەڕی ئێمە دەبێ لەگەڵ دابونەریت و دین و دەسەاڵت بێ،
ئەوە چاکترین رێگایە بۆ یەکسانییکردنی ژنان و پیاوان.

لەوڕۆدا زۆربەی پیاوان  -هەر یەکەو بە گوێرەی بیروباوەڕی خۆی  -بە
گفتار دان بە یەکسانیی نێوان ژنان و پیاواندا دەنێن ..بەاڵم بێجگە لە
کەمایەتییەکی زۆر کەمیان زۆربەی هەرە زۆریان لە رەفتاردا پیاوساالر
و چەوسێنەرن! بە بەدووداچوونی ئەوەی کە ئایە کێشەکان و هۆکارەکان
چین؟ بەو چەند پرسیارە پەیوەستدارە ژنان دەدوێنین:
پایزە ئەحمەد :ئایە خودی پێکهاتەی سروشتی پیاو وەک رەگەزی نێر
پیاوان بەو جۆرە ئافەریدە دەکا؟ یان ئەوە دابونەریت و دین و
دەسەاڵتە پیاوان بەو شێوەیە بەرهەم دەهێنن کە هەن ،یان هەردوو
هۆکار هەر یەکەو بە ئاست و جۆرێک کارتێکردنی خۆیان هەیە؟
خولیا حوسێن :پێکهاتەی پیاو وەک بوونەوەرێکی بە هێز بە بێ
پشتیوانیی دابونەریت و دین و دەسەالت ناتوانێ ئەو رەفتارە
توندوتیژییانە پەیڕەوە بکا لە دژی رەگەزی ژنان .نموونەشمان ئەمەیە
کە پیاوانی هەموو دونیا بە هەمان هێز و توانا لە دایک دەبن بەاڵم
بە پێی دابونەریت و دین و دسەالتی باو رەفتار دەکەن .هەمانە لەو
پیاوانەی کە توانیویانە خۆیان لە نەخۆشیی پیاوساالریی رزگار بکەن.
بەاڵم ئەو پیاوانە بە جۆرێک لە جۆرەکان دەستی یارمەتیی کەسێکی
رۆشنبیر و یەکسانییخواز یان کەسێکی سۆسیالستیی گەیشتۆتە دەستی و
لە وەرەمی پیاوساالریی رزگاری کردووە .هەموو لێکۆڵینەوەکانی لەسەر
توندوتیژییەکانی سەر ژنان کراوە لە الیەن کەسانی کۆمەڵناس و
دەروونناس و پرۆفێشناڵ ئەوە دەسەلمێنن کە منداڵیکی نێرینە کە
پەروەردەی ناو خیزانێکی پیاوساالر و پەروەردەی دەستی پیاوێکی
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رەفتار توندوتیژە لە دواڕۆژدا پیاوێکی رەفتار توندوتێژی لێ
دەکەوێتەوە .وتەیەکی ئینگلیزی هەیە دەڵێ '' Monkey sees
 ''does monkeyواتە مەیموون چی دەبێنێ ئەوە فێر دەبێ ئاوا
رەفتار دەکا .کەواتە ئەگەر دابونەریت و دین و دەسەاڵت سووکایەتی و
لێدان و ژنکوژیی بە مافی پیاو نەزانن ئەوا هەرگیز ئێمە لە ناو
کۆمەلگەی کوردی هێندە بەدبەخت و چارەڕەش نەدەبووین لە ژێر ئەو
دابونەریتە نامرۆڤانایەدا هەر رۆژە و ناسکە کیژانی کوردمان بە
دڕندانەترین شێوە بە دەستی باوک ،برا ،مێرد ،مام ،خاڵ ..ژیانیان
لێ نەدەسەندرایەوە یان مارکوژ نەدەکران بە بەرچاوی مندااڵنی ناو
خێزانەکانیان.
پایزە ئەحمەد :ئایە تەنیا پیاوان هۆکاری ئەو باری چەوسانەوەی
ژنانن یان ژنانی ناهۆشیار و دەستەپاچەش رۆڵی خۆیان هەیە لە
درێژەدانی ئەو بارەی خۆیان؟ چارە چییە ..یان چاکترین رێیەکانی
چارەسەر چین لەو رووەوە؟
خولیا حوسێن :بێگومان هەموو تاکێکی ناهۆشیار لە ناو کۆمەلگا
کۆسپێکە لە بەردەم بەرەوپێشەوەچوون و بنەبڕکردنی توندوتیژییەکانی
سەر ژنان .بەاڵم ئایە ئەو ژنە ناهۆشیارانە هەست بەوە دەکەن کە
زۆرلێکراون؟ بە رای من ئەگەر ئەوانیش وەک من و تۆ هەستیان بە
چەوسانەوەی خۆیان بکردایە بێگومان قسەیەک و جوولەیەکیان دەکرد
بۆ خۆشکردنی ژیانی خۆیان .چونکە ئەو ژنانەش بە هەمان شیوە
پەروەردەی ئەو نۆرم و دین و دەسەاڵتەن کە رازییان کردوون بەوەی
رازیی بن و نەزانن کە نازانن چەوساوە و زۆرلێکراون و مافە
سەرەتاییەکانیان لێ داگیر کراوە.
بۆیە شەڕی ئێمە وەک بزووتنەوەی یەکسانییخوازیی ژنان دەبێ لەگەڵ
دابونەریت و دین و دەسەاڵت بێ ،ئەوە چاکترین رێگایە بۆ
یەکسانییکردنی ژنان و پیاوان لە ناو کۆمەڵگەی ئێمەدا .چونکە ئەو
سێکوچکەیەی نۆرم و دین و دەسەاڵت ،دەسەاڵتی تەواویان داوەتە
پیاوان کە بە توندوتیژترین شێوە لە ناو کۆمەلگە و لە ناو ماڵەکانی
خۆیاندا لەبەردەم منداڵەکانیان سووکایەتی بە ژنان بکەن .لێیان بدەن
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و بە خزمەتکاری خۆیان بزانن و لە هەموو مافە سەرەتاییەکانی خۆیان
بێ بەشیان بکەن .هەرکاتێکیش زانییان کە یەکێک لە ژنانی ناوخێزان،
ژنیان ،دایکیان ،خوشکیان ،کچیان لە سنووری ویستی پیاوساالریی
ئەوان الیان داوە .بە بیانووی پووچەڵی (شەرەف و نامووس) دەیانکوژن
و شانازیی بە مرۆڤکوژیی خۆیان دەکەن.
پایزە ئەحمەد :هەر کەسێک لە ناخەوە بەو ژنکوژییە زۆرەی ئەو
دواییانە رادەچڵەکێ یەکسەر پەنجەی تاوانکاریی بۆ حکومەت و تەواوی
دەسەاڵتداران رادەکێشێ ،بەڕێزت لەو بارەوە چ دەبێژی؟
خولیا حوسێن :هەروەک چۆن دایک و باوک بەرپرسیارن لە پەروەردە و
پاراستنی منداڵەکانیان .حکومەتیش رێک بەم شێوەیە بەرپرسیارە لە
پەروەردەکردنی کۆمەلگەیەکی تەندروست و تێر و ئارام .بەاڵم بە
پێچەوانەوە حیزبە دەسەاڵتدارەکانی کوردستان بە ژنکوژیی دەستیان پێ
کرد .لە دهۆک و هەولێر و سلێمانی سەدان نموونەی تیرۆرکردنی
ژنانمان هەیە کە لەم تەوەرە جێگای باسکردنی کەیسەکانیان نابێتەوە.
بەاڵم رۆژانە لە رۆژنامەکان لیستی تیررۆر و رەشەکوژیی ژنان
باڵودەبنەوە .هەرەوەها رێگا رەئوف نووسەر و چاالکوانی بواری ژنان دوو
پەرتووکی هەیە لە ساڵەکانی  ١٩٩٠و  ١٩٩٨باڵوکرانەوە کە باس لە
رەشەکوژیی ژنانی کوردستان دەکەن .هەروەها سەدان کەیسی کوشتنی
ژنان پەردەپۆش کراون .یان چاوی میدیاکان پێیان نەزانیوە یان لە
چاوی رێکخراوەکانی ژنانی ئازادییخواز پارێزراون .ئەو رەشەکوژییەی
ژنان هەمووی لە کوردستان لە ژێر دەسەاڵتی حکومەتی کوردستان ،بە
بیانووی جیاواز ئەنجام دراون ئەوا جگە لە سەدان قوربانی تر کە
ناچار بە خۆکوشتن و خۆسووتاندن کراون .حکومەتیش نەک هەر
هەوڵی بەسزاگەیاندنی تاوانبارانی نەداوە بەڵکو بە پێجەوانەوە هەتا
بۆیان کراوە بکوژانی ژنانیان لە ژێر ئااڵی زەرد و سەوز و سپی
پاراستووە و حەشاریانداون .ئەوانەشی کە بە دەگمەن سزایەکی
شەرمنانەیان دابن ئەوا لە ژێر گوشاری بزووتنەوەی یەکسانییخوازیی
ژناندا بووە .حکوومەت دەبێ خۆی بە بەرپرسیار بزانێ لە بەرامبەر
دابینکردنی ژیانێکی ئارام و دوور لە هەرەشەی تیرۆر و
توندوتیژییەکانی سەر ژنان .حکومەت دەبێ بودجەی تایبەت تەرخان
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بکا بۆ پاراستنی ژیانی ئەو ژنانەی دەکەونە بەر هەرەشەی کوشتن.
حکومەت دەبێ ئەو ژنکوژانە لە دادگای ئاشکرا بە سزای گونجاو
بگەیەنێ تاوەکو بیر و باوەڕی ژنکوژیی ببێتە ترسێک و لە ترسی دادگا
و سزای رەوا ،کەس نەوێرێ بە هەر بیانگەیەک ،بیر لە ژنکوژیی
بکاتەوە.
پایزە ئەحمەد :لەبەرچی ژنان زۆر بە کەمیی بەشداریی لە
رێکخراوەکانی ژنان دەکەن؟ یان لەبەرچی زۆربەی زۆری ژنان
رێکخراوەکانی ژنان بە پشتوپەنای خۆیان و داکۆکیکەر لە ماف و
ئازادییەکانیان نازانن؟ ئایە ئەوەش بە هۆی دەستتێوەردانی پیاوانە؟
ئایە بەڕێزت بە باشتری نازانی رێکخراوی ژنان لە ژنان و پیاوانی
یەکسانییخواز پێکبێ؟
خولیا حوسێن :ئەم پرسیارە لە زۆربەی تەوەرەکانی سەبارەت بە
مافەکانی ژنان دووبارە دەبێتەوە .من ناتوانم هێڵی راست و چەپ بێنم
بەسەر هەموو ئەو کارانای کە رێکخراوەکانی ژنانی کوردستان
ئەنجامیان داوە .دەتوانم بڵێم بزووتنەوەی یەکسانییخوازیی ژنان لە
کوردستان لە ساڵەکانی  ٩١تا  ٩٨گوشاری زۆریان لەسەر حیزبە بە
هێزەکانی کوردستان هەبوو و زۆرێک لە ژنان و پیاوانی هێنایە سەر
گۆڕەپانی خەباتی یەکسانییخوازیی بۆ بنەبڕکردنی توندوتیژییەکانی
سەرژنان .ئەو سیمینارانەی بۆ هۆشیارکردنەوەی کۆمالگەی کوردی
بەڕێوەچوون بە رابەریی رێکخکراوی سەربەخۆی ئافرەتان کاریگەریی
زۆری هەبوو و هەتا ئێستاش کاریگەریی خۆی هەیە .بەاڵم زۆر بە
داخەوە کە ئەم ڕیکخراوەیە لە ژێر دەسەاڵتی پارتی دیموکراتی
کوردستان لە الیەن حیزبە دینییەکان هێرشی کرایە سەر لە هەولێر و
لە سلێمانیش یەکێتی نیشتمانی کوردستان بنکەکانی بە زەبری چەک
پێ داخستن .هەتا ئێستاش خەباتگێڕانی ئەو بزووتنەوەیە بە شێوەی
جۆراوجۆر کاری خۆیان دەکەن و بوێرانە کەمپین دەکەن و رای گشتیی بۆ
پرسی ژنان کۆدەکەنەوە .سەبارەت بە زۆربەی رکخراوەکانی ژنانی
کوردستان دەتوانم بڵێـم؛ ئەوانە کۆسپی بەردەم یەکسانیی ژنانن چونکە
ئەو ریکخراوانە زۆربەیان یان نوێنەری حیزبە دەسەاڵتدارەکانن یان
رابەری پارتە دینییەکانن و بۆ ئەوە هاتوونەتە مەیدان کە عەبا و
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پەچە و دەستەوانە و چەفیە ببەخشنەوە کوشتنی نامووسیی شەرعیەت
پێ بدەن و لە پەرلەمانیشدا دەستی بەڵێ بەرز بکەنەوە بۆ
بەرقەرارکردنی ئەو یاسایانەی کە پلە دووی ژنان زیندوو و تۆختر
دەکەنەوە .من بە بێ دوو دڵیی دەڵێم کە زۆربەی ئەو ژنانەی کە
نوێنەری ریکخراوەکانی سەر بە حیزبە دەسەاڵتدارەکان و مەزهەبیەکانن
نەیانتوانیوە کەمترین مافەکانی خۆیان بەدەست بێنن .ئەوانە چۆن دەبن
بە رابەری ژنان ،خۆ مەرج زۆریی و بۆریی نییە .بەڵی من رام وایە
خەباتی ژنان بۆ بنەبڕکردنی توندوتیژیی و بەدەستهێنانی مافی
یەکسانیی لە بوارەکانی کۆمەاڵیەتی و ئابووریی و سیاسییدا بە بێ
بوونی پیاوانی یەکسانییخواز مەرامێکی ئەندێشەبازانەیە و نایەتە دی.
پایزە ئەحمەد :خۆت وەک ژن تا چەند لە بەرانبەر هاوسەر یان باوک
و برا یان هەر نێرێک کە لەگەڵی دەژی لە چەوسانەوەی پیاوساالریی
رزگار بووی؟ کێشەکان چین کە تا ئێستا خۆت یان خۆت لە چوارچێوەی
ژنان بە گشتیی بە تەواویی لە بندەستی پیاوانی کۆنەپەرست و
چەوسێنەر یان سیستەمی پیاوساالریی ئازاد نەبووی؟ رێگەچارەکانت
چین؟
خولیا حوسێن :من پەروەردەی ناو خێزانێکی دیندار و پابەند بە هەموو
دابونەریتە باوەکانی ناو کۆمەڵگەی کوردەواریم .زۆر ئازار و
ئەشکەنجەم دیوە بە هۆئ ئەوەی کە نەمویستووە پەیوەست بم بەو
دابونەریتە کۆنەوە کە بۆ من هەرگیز نەدەبوو بێدەنگ بم بەرامبەریان.
زۆر شەڕم بۆ بەدەستهێنانی ئازادیی خۆم و خەڵک کردووە .زۆر جار بە
تەنیا لەسەر رێگانی خەبات بەجێیان هێشتووم .لێم تووڕە بوون و
لێیان تووڕە بووم ،دڵیان شکاندووم و دڵم شکاندوون .لەگەڵ ئەو
هەموو کێشمەکێش و ناکۆکییانەشدا بە راشکاویی دەڵێم من کەسێکی
ئازادم و بە ئازادیی رەفتار دەکەم لە هەموو بوارەکانی ژیان خاوەنی
خۆم و رای خۆمم .بیرم نایە شتێکم بە مافی خۆم زانیبێ و بە مەرامی
کەسێکیتر دەستم لەو شتە هەلگرتبێ .هاوکات ئێمە ئەندامی ناو ئەو
کۆمەلگایەین کە ژنان بێ ماف کراون و بە پلە دوو دەژمێردرێن .ئەو
کەسانەی باوەڕیان بە ئازادییەکانی ئێمە نییە ئەوانە ئازیز و
کەسوکاری ئێمەن و خوێنمان یەکە و خۆشەویستی خۆمانن .بۆیە درۆیە
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ئەگەر بڵێین لە پێناو رازییکردنی ئەو ئازیزانە جاروبار بۆ کاتێکی
کەمیش بێ هەڵسوکەوتی هەندێک کار و کردارمان کردووە کە خۆمان
باوەڕمان پێیان نەبووە بەاڵم چونکە کاریگەریی زۆر و هەمیشەییان
لەسەر ژیانمان نەبووە پەیڕەومان کردوون بۆ رازییکردنی دەوروبەرمان.
بۆ ئەو مەبەستەش دەڵێم تاکەکان تەنیا ئەو کاتە بە تێریی ئازاد
دەبن کە دەسەاڵتی سۆشیالیستیی بەرجەستە دەبێ.
سوپاس بۆ ئێوە.
٢٧١٢\١٧\٨
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نارین محەمەدی:

هێشتا پیاوساالریی کەلتووری هەموو دونیایە ،بەاڵم ئەم
کەلتوورە لە رۆژهەاڵت رۆڵی سەرەکیی دەگێڕێ لە تێکڕای
ژیان.
لەوڕۆدا زۆربەی پیاوان  -هەر یەکەو بە گوێرەی بیروباوەڕی خۆی  -بە
گفتار دان بە یەکسانیی نێوان ژنان و پیاواندا دەنێن ..بەاڵم بێجگە لە
کەمایەتییەکی زۆر کەمیان زۆربەی هەرە زۆریان لە رەفتاردا پیاوساالر
و چەوسێنەرن! بە بەدووداچوونی ئەوەی کە ئایە کێشەکان و هۆکارەکان
چین؟ بەو چەند پرسیارە پەیوەستدارە ژنان دەدوێنین:
پایزە ئەحمەد :ئایە خودی پێکهاتەی سروشتی پیاو وەک رەگەزی نێر
پیاوان بەو جۆرە ئافەریدە دەکا؟ یان ئەوە دابونەریت و دین و
دەسەاڵتە پیاوان بەو شێوەیە بەرهەم دەهێنن کە هەن ،یان هەردوو
هۆکار هەر یەکەو بە ئاست و جۆرێک کارتێکردنی خۆیان هەیە؟
نارین محەمەدی :واڵمدانەوە بە پرسیارێکی وەها بە بێ ئەوەی
زانیارییەکی قووڵمان لە سەر مێژووی مرۆڤ هەبێت وەها ئاسان نییە.
هەر کام لەم دوو الیەنە کە ئاماژەتان پێ کردوە بە تەنیایی جێگەی
لێکٶڵێنەوەی مێژووییان هەیە .گەڕان بە دوای کاریگەرییەکان سروشت
بە سەر سروشتی مرۆییەوە ،گەڕان بە دوای سەرچاوەکانی دابونەریتە
جیاوازەکان و هاوشێوەکان لە شوێنە جیاجیاکانی سەر زەوی هەر کامە
و پێویستی بە لێکٶڵینەوەیەکی قووڵی چەند ساڵەیە کە بە داخەوە
بۆشاییەکەی لە کوردستان زۆر دیارە .بە رای من واڵمی ئەم پرسیارانە
کە بەردەوام دووپات دەبنەوە نادۆزینەوە تا ئەو کاتەی بیر لە
پێداچوونەوەیەکی مێژوویی لە سەر ژیان و نەریتەکانی کۆمەڵگەکەمان
بە شێوەیەکی زانستیی نەکەینەوە .بۆیە راستییەکەی منیش نامەوێت
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بڕٶم بە دوای لێکدانەوەی فەلسەفییدا بۆ قسەکردن لە سەر ئەم
پرسیارە.
پایزە ئەحمەد :ئایە تەنیا پیاوان هۆکاری ئەو باری چەوسانەوەی
ژنانن یان ژنانی ناهۆشیار و دەستەپاچەش رۆڵی خۆیان هەیە لە
درێژەدانی ئەو بارەی خۆیان؟ چارە چییە ..یان چاکترین رێیەکانی
چارەسەر چین لەو رووەوە؟
نارین محەمەدی :من پێشتر ئەم پرسیارەم زۆر دەپرسی ،بەاڵم تا
ئێستاش واڵمێک کە بتوانێت رازیم بکات نەدۆزیوەتەوە .بە راستیی
ناتوانین بڵێین کام ال پتر سووچبارە .ئەم ژیانەی کە بوونی هەیە
تەنیا مرۆڤ تیایدا (دەخیل) نەبووە .هەموو ئەو گیانلەبەر و بێ
گیانانەی کە لەسەر ئەم زەویە بوون و هەن کاریگەرییان لە سەر ژیانی
یەکتر داناوە .سارد و گەرمبوونی هەوا ،فرە و کەمبوونی ئاو ،بوون و
نەبوونی پێداویستییەکانی ژیان لە هەر جۆگرافیایەک ،بوون و
نەبوونی کێو ،زەریا و بیاوان و دوور و نزیکبوون لە هێرشی خەڵکانی
بیانی و زۆر (پارامێتری)تر کاریگەریی تایبەتی لە سەر چۆنیەتی
فۆرمگرتنی کەلتوور و دابونەریت و شێوازی دین و ئاین داناوە .لەم
کاتەدا تەنیا شتێک کە بە رواڵەت دیارە ئەوەیە کە ژن بوونەوەرێکی
ستەملێکراوە لەوانەشە لە درێژایی ئەم هەموو ستەمکارییە بڵێن ژنانیش
سووچبارن و لەگەڵ پیاو بە یەک ئەندازە لە بیرۆکە و کرداری
پیاوساالرانە بەشدارن .ئەڵبەت ئەمە تایبەت بە کوردستان نییە.
هێشتا لە هەموو دونیادا کەلتوور ،کەلتووری پیاوساالرانەیە .بەاڵم
ئەوەی کە زەقە هێشتا ئەم کەلتوورە رۆڵی سەرەکیی لە هەموو
بوارەکانی ژیانی مرۆڤی رۆژهەاڵتی دەگێڕێ .ئێنجا چارە چییە؟
ئەمەش پرسیارێکی سەختە لە کاتێکدا کە نازانم ریشەی ئەم کێشە
گەورەیە چییە! تەنیا شتێک کە ئەتوانم بیری لێ بکەمەوە ئەوەیە کە
بۆ چارەسەری پێویستمان بە چەندین مێکانیزمی گرنگە کە من
هەموویان ناناسم .لەوانەیە بتوانم بڵێم لەگەڵ ئەوەی بەشێک لە
چاالکان و دڵنیگەرانانی ئەم بوارە بەردەوامن بۆ زانیارییدان سەبارەت
بە هەبوونی ئەم کێشانە ،پێوستمان بە الیەنێکیترە کە تەنیا کاری
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گوشار خستنەسەر دەسەاڵت بێت بۆ سزادانی ئەوانەی پەرە بە
توندوتیژیی ئەدەن .پێم وایە کە زۆربەی ئەو کەسانەی کە نیگەرانی
بارودۆخی نالەباری ژنانن تەنیا کارێک کە ئەیکەن قسەکردن و
باسکردن لە خودی تەوەری توندوتیژیی و ژنانە ،لە کاتێکدا کە هەر
ئەم کەسانە ئەتوانن وەک چەندین گرووپی راشکاوانە هەر کامە و
کارێک بکەن .بۆ نموونە گرووپێک هەوڵ بدات گوشارەکان بۆ
وەدەستهێنانی دەزگایەکی دادوەریی بێ الیەن زیاد بکات ،گرووپێک
هەوڵ بدات رەخنە و گوشارەکان بخاتە سەر پەروەردە و ناوەڕۆکی
وانەی قوتابخانەکان ،پێوەندیی بەردەوامی بنەماڵەکان لەگەڵ
قوتابخانەی منداڵەکانیان ،گوشار خستنەسەر نەخۆشخانەکان بۆ
تەرخانکردنی باشترین پێداویستییەکان بۆ دایکان و ژنان و کچان و
زۆر کاریتر ،واتە ئەمانە ماندووبوونی زۆری ئەوێت کە الیەنێکی
گرنگیشی کە کەم کەس ئامادەیە کاری لە سەر بکات ،خوێندنەوەی
قووڵە لە سەر ریشەی ئەو کێشانەی ئەمرٶ زاڵن لە ناو ئەم
کەلتوورەدا .واتە ئەبێت کەسانێک بە راستیی ئامادە بن بە شێوەیەکی
درێژخایەن و بێ هیچ پەلەیەک خوێندنەوە لە سەر ئەم تەوەرە بکەن.
هەروا زۆر کاریتر ئەتوانێت بکرێت کە بە بڕوای من گرینگترینیان
فەرامۆشنەکردنی دونیای ئەو مندااڵنەیە لە ئێستادا خەریکە گەورە
ئەبن و بڕیارە ئەوان داهاتوویەکی جیاواز و شادیان بێت.
پایزە ئەحمەد :هەر کەسێک لە ناخەوە بەو ژنکوژییە زۆرەی ئەو
دواییانە رادەچڵەکێ یەکسەر پەنجەی تاوانکاریی بۆ حکومەت و تەواوی
دەسەاڵتداران رادەکێشێ ،بەڕێزت لەو بارەوە چ دەبێژی؟
نارین محەمەدی :هەروا کە لە سەرەوە باسم کرد یەک الیەن سووچبار
نییە .بەاڵم لە باری ئێستادا کە دەسەاڵت ئەتوانێت گاریگەریی زۆر لە
گۆڕانی هەندێ یاسا و رێسای کۆندا دابنێت پێم وایە کەم کار ئەکات
لەم بارەوە .هەرچۆنی بێ ئەوانەی لە ناو دەسەاڵتدان بەم دابونەریتە
گەورە بوون .ئەبێت هەوڵ بدرێت بەم دەسەاڵتدارانە نیشان بدرێت کە
نەمانی ژنکوژیی و توندوتیژیی قازانجێکی تایبەتی تێدایە بۆ
ئەوانیش .واتە تایبەتمەندیی دونیای دەسەاڵت ئەمەیە کە بۆ ئەوەی
هەنگاوێک بۆ گۆڕێنی شتێک بەرەو باشبوون هەڵبگرن ئەبێت سەرەتا

25

ژنان لە دۆزی خۆیان دەدوێن

بۆیان دەرکەوێت کە ئەو هەنگاوە چەندە قازانجی تێدایە بۆ ئەوان.
هەرچۆنی بێ ئەبێت بزانین کە زۆربەی ئەوانەی لە هەموو دونیا
دەسەاڵتیان بە دەستەوەیە مرۆڤی رۆشنبیر و فەیلەسۆف نین .الیەنی
رۆشنبیریی لەگەڵ ئەوەی بە پێوەندیی لەگەڵ خەڵک بەردەوام رەخنە
دەگرێت ،پێم وایە بۆ قسەکردن لەگەڵ دەسەاڵتدار دەبێت لە
تاکتیکێکی جیاواز کەڵک وەربگرێت.
پایزە ئەحمەد :لەبەرچی ژنان زۆر بە کەمیی بەشداریی لە
رێکخراوەکانی ژنان دەکەن؟ یان لەبەرچی زۆربەی زۆری ژنان
رێکخراوەکانی ژنان بە پشتوپەنای خۆیان و داکۆکیکەر لە ماف و
ئازادییەکانیان نازانن؟ ئایە ئەوەش بە هۆی دەستتێوەردانی پیاوانە؟
ئایە بەڕێزت بە باشتری نازانی رێکخراوی ژنان لە ژنان و پیاوانی
یەکسانییخواز پێکبێ؟
نارین محەمەدی. .......... :
پایزە ئەحمەد :خۆت وەک ژن تا چەند لە بەرانبەر هاوسەر یان باوک
و برا یان هەر نێرێک کە لەگەڵی دەژی لە چەوسانەوەی پیاوساالریی
رزگار بووی؟ کێشەکان چین کە تا ئێستا خۆت یان خۆت لە چوارچێوەی
ژنان بە گشتیی بە تەواویی لە بندەستی پیاوانی کۆنەپەرست و
چەوسێنەر یان سیستەمی پیاوساالریی ئازاد نەبووی؟ رێگەچارەکانت
چین؟
نارین محەمەدی :منیش لە ناو دابونەریتێکی کۆندا پەروەردە بوومە.
زۆر جار ئازارم بینیوە و نەمزانیوە چ رێگاچارەیەک ئەتوانێت لەو
بارودۆخە رزگارم کات .هەندێ جار مرۆڤ وا ئەزانێت مەحکوومە بەوەی
لەگەڵ ئەو جۆرە ژیانە رابێت و ناتوانێت هیچ شتێک بگۆڕێت .بەاڵم
نائۆمێدنەبوون و بیرکردنەوە لە داهاتووی خۆش باشترە لە
قەبووڵکردنی ئازار .سەبارەت بە ئێستاش ناتوانم بڵێم چەندە
مرۆڤێکی ئازادم .داهاتوو ئەمە دەرئەخات .زۆر جار دەبینم منیش وەکو
تاکێک کە زۆر بەرەنگاری کۆنەپەرستیی بوومەتەوە خۆم بەری نەبوومە
لە کۆنەپەرستیی .من لەگەڵ ئەو شتەی شەڕم کردوە کە لە دەروونم دا
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بووە .ئەوانەی دەوروبەرم هەموو ئاوێنەی دەروونی من بوون بۆیە دژیان
خەباتم کردوە .باوەڕم وایە کە دوو شت بەردەوام لەگەڵ یەک دژن واتە
ئەو دوو شتە وەکو یەکن جیاوازییەکە کاتێک دەرئەکەوێت کە هەر کام
لەم دوو الیەنە بە سەر ئەویاندا سەرکەوێت .بەاڵم یەک شت کە بە
المەوە گرنگە ئەوەیە من خۆیشم بە بەشدار ئەزانم لەم هەڵومەرجە
نالەبارە .هەرچەند خۆم بڕیارم بۆ ئەوەی بێمە دونیا نەداوە.
٢٧١٢\١٧\٨
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هێرۆ عەلی:

پیاوان هۆکاری سەرەکیین بۆ درێژەدان بەو بارەی ژنان..
بەاڵم لەبەر ئەوەی پیاو و ژن تەواوکەرى یەکترین کەواتە
هەردوو رەگەز هۆکارن.
لەوڕۆدا زۆربەی پیاوان  -هەر یەکەو بە گوێرەی بیروباوەڕی خۆی  -بە
گفتار دان بە یەکسانیی نێوان ژنان و پیاواندا دەنێن ..بەاڵم بێجگە لە
کەمایەتییەکی زۆر کەمیان زۆربەی هەرە زۆریان لە رەفتاردا پیاوساالر
و چەوسێنەرن! بە بەدووداچوونی ئەوەی کە ئایە کێشەکان و هۆکارەکان
چین؟ بەو چەند پرسیارە پەیوەستدارە ژنان دەدوێنین:
پایزە ئەحمەد :ئایە خودی پێکهاتەی سروشتی پیاو وەک رەگەزی نێر
پیاوان بەو جۆرە ئافەریدە دەکا؟ یان ئەوە دابونەریت و دین و
دەسەاڵتە پیاوان بەو شێوەیە بەرهەم دەهێنن کە هەن ،یان هەردوو
هۆکار هەر یەکەو بە ئاست و جۆرێک کارتێکردنی خۆیان هەیە؟
هێرۆ عەلی :دەتوانم بڵیم هەردوو هۆکار کارتێکردنیان لەسەر پیاوان
هەیە .بە راى من دابونەریت و دین گرێدراوى یەکترن ،چونکە ئەگەر
چاوێک بە مێژووی رابردوودا بخشێنینەوە دەبینین ئەو دابونەریتانەی
هەن لە دینەوە سەرچاوەیان گرتووە .بەاڵم بەرهەمهێانى پیاو لە
کۆمەڵگەیەکەوە بۆ کۆمەڵگەیەکی دیکە جودایە ،بۆ نموونە لە
کۆمەڵگەی کوردیدا تا ئێستا بەرنامەیەکى وا نییە کە خەڵک بتوانن لە
چوارچێوەى ئەو بەرنامەدا ژیانى خۆیان رێکبخەن کە هۆکارەکە پتر
دەکەوێتە سەر ئەستۆی دەسەاڵت.
پایزە ئەحمەد :ئایە تەنیا پیاوان هۆکاری ئەو باری چەوسانەوەی
ژنانن یان ژنانی ناهۆشیار و دەستەپاچەش رۆڵی خۆیان هەیە لە
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درێژەدانی ئەو بارەی خۆیان؟ چارە چییە ..یان چاکترین رێیەکانی
چارەسەر چین لەو رووەوە؟
هێرۆ عەلی :پیاوان هۆکاری سەرەکیین بۆ درێژەدان بەو بارەی ژنان..
بەاڵم لەبەر ئەوەی پیاو و ژن تەواوکەرى یەکترین کەواتە هەردوو
رەگەز هۆکارن ،بۆ نموونە لە کۆمەڵگەی ئێمە لەو دواییانە لە پڕێک
هەناسەیەکی ئازادیی بۆ ژنان فەراهەم بوو بەاڵم زۆربەیان بە تەواویی
لەو ئازادییە نەگەیشتن و ئەو ئازادییەشیان لە خودى خۆیانەوە دروست
نەدەکرد بەلکو ئازادییەکى الساییکەرەویان گرتەبەر ،بۆ چارەسەرکردنى
ئەو بارەش دەبێ الیەنى دەسەاڵت لە رێگەی کۆنفرانس و خولی
پێگەیاندن و کۆڕ و کۆبوونەوان لە الیەن کەسانى بە ئەزموون شارەزا
کۆشش بکا بۆ هۆشیارکردنەوەی خەڵک .هەروەها لەسەر پیاوانیش
پێویستە رێگر نەبن لەبەردەم ژنان بۆ چوونە ناو کارى سیاسیی یان
هەر کارێکیتر کە لە توانایاندا هەیە ..دیارە رێگەنەگرتن لە ژنان
دەبێتە هۆى هۆشیاریی و رۆشنبیربوونی ژنان و دەستکرانەوەی ژنان بۆ
گەیشتن بە ماف و ئازادییەکانیان.
پایزە ئەحمەد :هەر کەسێک لە ناخەوە بەو ژنکوژییە زۆرەی ئەو
دواییانە رادەچڵەکێ یەکسەر پەنجەی تاوانکاریی بۆ حکومەت و تەواوی
دەسەاڵتداران رادەکێشێ ،بەڕێزت لەو بارەوە چ دەبێژی؟
هێرۆ عەلی :لە راستییدا تاوانەکان لەیەکتر جودا و جۆراوجۆرن..
هەندێک کارى تووندوتیژیی هەن دەکەونە سەر ئەستۆی دەسەاڵت
هەندێکیش هەن دەکەونە سەر ئەستۆى ژنان خۆیان .بۆ نموونە ئێستا
چەندین رێکخراو هەن تایبەتن بە ژنان و رۆژانە بە سەدان ژن
سەردانیان دەکەن ..بەاڵم الیەنى پەیوەندیدار لە ئاستى ئەو
بەرپرسیارییە نین چونکە بە هۆى دەستێوەردانی حیزبیی
رێکخراوەکانیان پەکخستوون ..جگە لەوەش وەک دەیبیستین چەندین
بەرپرسى حیزبیی دەستدرێژییان کردۆتە سەر ژنان ..کاتێک ئەو
ژنانەش ویستیتیان سکااڵ دژیان تۆمار بکەن یەکسەر هەوڵی کوشتنیان
دراوە بۆ شاردنەوەى کارە نەشیاو و دزێوەکانیان ..ئەوە لە الیەک و لە
الیەکى دیکەش زۆربەى ئەو ژنکوژییەی کە روودەدا بە هۆى (خیانەت)ى
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هاوسەرییەوە بووە و لە زۆربەشیاندا پیاوان تێیاندا تاوانبارن کە
ئەوەش ئەنجامی نارۆشنبیربوون و خۆبەگەورەزانیی پیاوان و هەژموونی
دەسەاڵتی پیاوساالرییە.
پایزە ئەحمەد :لەبەرچی ژنان زۆر بە کەمیی بەشداریی لە
رێکخراوەکانی ژنان دەکەن؟ یان لەبەرچی زۆربەی زۆری ژنان
رێکخراوەکانی ژنان بە پشتوپەنای خۆیان و داکۆکیکەر لە ماف و
ئازادییەکانیان نازانن؟ ئایە ئەوەش بە هۆی دەستتێوەردانی پیاوانە؟
ئایە بەڕێزت بە باشتری نازانی رێکخراوی ژنان لە ژنان و پیاوانی
یەکسانییخواز پێکبێ؟
هێرۆ عەلی :پرسیاریکى زۆر جوانە ،من خۆم ماوەیەک لە یەکێتی
ژنانى هەولێر کارم دەکرد ..بۆم دەرکەوت کە زۆربەى هەرە زۆرى ژنان
لەبەر قسەى پیاوانە بەشداریی لەو رێکخراوانەی ژنان ناکەن ..چونکە
بە چاوى سووک تەماشا دەکرێن یاخود پیاوان بە گالتەوە دەیانگوت
رێکخراوى یەکێتی ژنانى ئاشقان ..ئەو قسانەش زۆرى لە الیەن الیەنە
حیزبییەکان دەکران ،جا ئەگەر حیزبەکان ئەو قسانە بکەن ئەدی
پیاوانى سەر شەقام دەبێ چى بڵێن!؟ هەر بەو هۆیەش باوک یان برا
یان هاوسەر ریگریی لە ژنان دەکەن بەو جۆرە رێکخراوانە پەیوەست
بن ،بۆ نموونە رۆژیک ژنێکی شۆخ و شەنگ و جوانم دیت لە رێکخراوی
یەکیتى ئافرەتانى هەولێر فەرمانبەر بوو ..باسى کێشەکانی خۆى بۆ
کردم و گوتى ماوەیەک کوڕێکم خۆشویست ..هاتن بۆ داوام بەاڵم
لەبەرئەوەی باوکی کوڕەکە زانیبووی ئەمن لە رێکخراوی ئافرەتان
کاردەکەم ..گوتبووی'' :کوڕم ..ئەگەر ئەو کچە بخوازى ئەوە من حاشات
لێ دەکەم'' ئیدی کوڕەکەش قسەى باوکى نەشکاندبوو و خۆی لە
داواکردنەکە کشاندەوە ،هەر ئەوە کچە کە خۆی گێڕایەوە پاش
ماوەیەک شووى بە کەسێکی دیکە کردووە بەاڵم هاوسەرەکەی لە ماوەی
یەک مانگی هاوسەرییدا بەردەوام بە لێدان ئازار و ئەشکەنجەی
جەستەیی داوە و چاودێریی هەموو کار و جوولەیەکی کردووە و
پێیگوتوە نابێ لە رێکخراوی ئافرەتان کار بکا ،سەرئەنجام داوی
جودابوونەی لە هاوسەرەکەی کردووە .بۆیە ئازادنەبوونی ژنان لە هەر
کار و جوولەیەکیان و رێگەلێگرتنیان لە الیەن پیاوەنەوە هۆکارێکی
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کاریگەرە بۆ ئەوەی نەتوانن لەو رێکخراوانە بەشداریی بکەن.
پایزە ئەحمەد :خۆت وەک ژن تا چەند لە بەرانبەر هاوسەر یان باوک
و برا یان هەر نێرێک کە لەگەڵی دەژی لە چەوسانەوەی پیاوساالریی
رزگار بووی؟ کێشەکان چین کە تا ئێستا خۆت یان خۆت لە چوارچێوەی
ژنان بە گشتیی بە تەواویی لە بندەستی پیاوانی کۆنەپەرست و
چەوسێنەر یان سیستەمی پیاوساالریی ئازاد نەبووی؟ رێگەچارەکانت
چین؟
هێرۆ عەلی :بۆ وەاڵمى ئەم پرسیارە دەڵێم :من تا ئێستا بەو
ئەندێشەیەوە دەژیم و خۆزگە دەخوازم کە هەموو باوک و برا و
هاوسەرەکان وەکو باوک و برا و هاوسەرەکەی من رۆشنبیر بان ،چونکە
ئەوان زۆر دەرفەتیان بۆ من رەخساندییە چ لە خوێندنەوە و
خۆپەروەردەکردن چ لە کارەکانم لە دەرەوەی ماڵ ،ئەمن چ لەو
کاتانەی لەگەڵ باوک و براکانم دەژیام چ لە ئێستادا کە لەگەڵ
هاوسەرەکەم دەژیم بە هیچ شێوەیەک نەیانچەوساندیمەوە ،چونکە منیش
بۆ خۆم توانیتم داکۆکیی لە ماف و ئازادییەکانم بکەم.
٢٧١٢\١٧\٩
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حەیات مەجید:

حکومەت رۆڵی ئەرێنیی ناگێڕێ چونکە بە سەدان ژن
کوژران و سوتێنران کەچی بکوژەکان له شەقامەکان پیاسه
دەکهن..
لەوڕۆدا زۆربەی پیاوان  -هەر یەکەو بە گوێرەی بیروباوەڕی خۆی  -بە
گفتار دان بە یەکسانیی نێوان ژنان و پیاواندا دەنێن ..بەاڵم بێجگە لە
کەمایەتییەکی زۆر کەمیان زۆربەی هەرە زۆریان لە رەفتاردا پیاوساالر
و چەوسێنەرن! بە بەدووداچوونی ئەوەی کە ئایە کێشەکان و هۆکارەکان
چین؟ بەو چەند پرسیارە پەیوەستدارە ژنان دەدوێنین:
پایزە ئەحمەد :ئایە خودی پێکهاتەی سروشتی پیاو وەک رەگەزی نێر
پیاوان بەو جۆرە ئافەریدە دەکا؟ یان ئەوە دابونەریت و دین و
دەسەاڵتە پیاوان بەو شێوەیە بەرهەم دەهێنن کە هەن ،یان هەردوو
هۆکار هەر یەکەو بە ئاست و جۆرێک کارتێکردنی خۆیان هەیە؟
حەیات مەجید :دەربارەی پێکهاتهی سروشتی ژن و پیاو ،تهنیا لە
رووی فیزیکییەوە جیاوازن و جگه لهوه هیچی تر نابینم ،له ههموو
روویهکهوه ههردووکیان بۆ دوا جار مرۆڤن ،دهبێ وهک مرۆڤ مامهله له
گهڵ سروشتیاندا بکرێ نهک وهک ئهوهی که خۆمان وێنهی دهکێشین و
ئهو هێڵ و هێڵکارییانە دروست دەکهین له نێوان ژن و پیاودا ،بێگومان
دابونهریت رۆڵێکی کاریگهری ههیه لهسهر چۆنیەتی گهشهکردنی
هۆشمەندیی تاک ،کهواته ههردووکیان رٶڵی خۆیان ههیه یهکهمیان به
وهی خۆمان ئهو نهخشهیه دادهنێین که منی کچ له منداڵیهوه وهک که
سێکی کهمئهندام له هزر و جهستهدا تهماشا بکرێم و براکهشم یاخود
ههر نێرینهیهکی دیکە به کەسێکی تەواو سهیر بکرێ.
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پایزە ئەحمەد :ئایە تەنیا پیاوان هۆکاری ئەو باری چەوسانەوەی
ژنانن یان ژنانی ناهۆشیار و دەستەپاچەش رۆڵی خۆیان هەیە لە
درێژەدانی ئەو بارەی خۆیان؟ چارە چییە ..یان چاکترین رێیەکانی
چارەسەر چین لەو رووەوە؟
حەیات مەجید :به رای من ئهگهر پیاوان هۆکاری سهرهکیین بۆ چه
وساندنهوهی ژنان و گهورهکردنی کێشه کۆمهالیهتییەکان ،به دڵنیاییه
وه ژنیش بێ بهش نییە لهو مهسهلهیهدا ،به جۆرێک جاری وا ههبووه
ههر ژن بووه ژنی به کوشت داوه و ژنی به سوتان داوه ئەوانە و چه
ندان نموونهی زیندووی ترمان ههیه ،چارهسهر بۆ ئهم گرفتانه
هۆشیاریی تاکهکانی کۆمهڵگەیە به جۆرێک مرۆڤ وهک خۆی سهیر
بکرێ ،ههردوو رهگهز رێز له یهکتری بگرن و لە پێناو چارهسهرکردنی
کێشهکان کۆشش بکەن.
پایزە ئەحمەد :هەر کەسێک لە ناخەوە بەو ژنکوژییە زۆرەی ئەو
دواییانە رادەچڵەکێ یەکسەر پەنجەی تاوانکاریی بۆ حکومەت و تەواوی
دەسەاڵتداران رادەکێشێ ،بەڕێزت لەو بارەوە چ دەبێژی؟
حەیات مەجید :لێرهدا جێگهی خۆیهتی ههموو ژنێک ئهوه بزانێ که
حکومهتیش رۆڵێکی باشی نهبووه لهم مهسهلهیهدا ،بە سەدان ژن
کوژران و سوتێنران کهچی بکوژهکان لهسەر شەقامەکان پیاسه دەکهن و
مێشێک میوانیان نییە ..ئەوەیە که حکومهت نهیتوانیوه به شێوهیهکی
ئەرێنیی رۆڵی خۆی بگێڕێ ..ئەوانە و دەیان نموونهی تریش.
پایزە ئەحمەد :لەبەرچی ژنان زۆر بە کەمیی بەشداریی لە
رێکخراوەکانی ژنان دەکەن؟ یان لەبەرچی زۆربەی زۆری ژنان
رێکخراوەکانی ژنان بە پشتوپەنای خۆیان و داکۆکیکەر لە ماف و
ئازادییەکانیان نازانن؟ ئایە ئەوەش بە هۆی دەستتێوەردانی پیاوانە؟
ئایە بەڕێزت بە باشتری نازانی رێکخراوی ژنان لە ژنان و پیاوانی
یەکسانییخواز پێکبێ؟
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حەیات مەجید :پێم وهیه رێکخراوهکان به داخهوه ههندێکیان نموونهیه
کی باشیان پێشکهش نهکردوه ،له خزمهتکردن به رۆڵی ژنان له کایه
جیاوازهکاندا ،به داخهوه لەو رێکخراوانهدا ژنانهکان له ناو خۆیاندا
تهبا نین ئیتر چۆن دهتوانن ئیش لهسهر ژنی دهرهوهی رێکخراو بکهن..
ئەوەیە کارەساتە گەورەکە ،بێگومان بهشدارییکردنی پیاوان لهو
ڕێکخراوانهدا نهک تهنیا باشه بهڵکو زۆۆریش باشه و لۆژیکییانەتر
کێشهکان چارەسەر دەکرێن.
پایزە ئەحمەد :خۆت وەک ژن تا چەند لە بەرانبەر هاوسەر یان باوک
و برا یان هەر نێرێک کە لەگەڵی دەژی لە چەوسانەوەی پیاوساالریی
رزگار بووی؟ کێشەکان چین کە تا ئێستا خۆت یان خۆت لە چوارچێوەی
ژنان بە گشتیی بە تەواویی لە بندەستی پیاوانی کۆنەپەرست و
چەوسێنەر یان سیستەمی پیاوساالریی ئازاد نەبووی؟ رێگەچارەکانت
چین؟
حەیات مەجید :لهو بڕوایهدام ئهوهی لهگهڵ پیاوی کورد ژیا بێ تووشی
ئهو بارە نەخواستراوانە بووە ،چونکه پیاوهکان پهروهردهی دهستی که
لتوورێکی سهقەتن که رزگاربوون لهو کهلتووره زۆری دهوێ ،ههر ژنیک
به ڕای من چوار دێر بنووسێ چوار ههنگاو له ئازادبوونی نزیک دهبێته
وه ،رێگهچاره ئهوهیه که ژنان و پیاوان دهبێ هۆشیار بن بهرامبهر
کێشهکانیان و کۆشش بکەن زمانی لەیەکترگەیشتن بهکاربهێنن بۆ چاره
سهرکردن.
٢٧١٢\١٧\٩
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شۆخان فەرەج:

دین و کلتوور و دابونەریت و دهسهاڵت پیاوان دەکەنە
چەوسێنەر ،حکومەت رێگە لە ژنکوژیی ناگرێ بهڵکو
تاوانبارهکانیش ئازاد دهکا.
لەوڕۆدا زۆربەی پیاوان  -هەر یەکەو بە گوێرەی بیروباوەڕی خۆی  -بە
گفتار دان بە یەکسانیی نێوان ژنان و پیاواندا دەنێن ..بەاڵم بێجگە لە
کەمایەتییەکی زۆر کەمیان زۆربەی هەرە زۆریان لە رەفتاردا پیاوساالر
و چەوسێنەرن! بە بەدووداچوونی ئەوەی کە ئایە کێشەکان و هۆکارەکان
چین؟ بەو چەند پرسیارە پەیوەستدارە ژنان دەدوێنین:
پایزە ئەحمەد :ئایە خودی پێکهاتەی سروشتی پیاو وەک رەگەزی نێر
پیاوان بەو جۆرە ئافەریدە دەکا؟ یان ئەوە دابونەریت و دین و
دەسەاڵتە پیاوان بەو شێوەیە بەرهەم دەهێنن کە هەن ،یان هەردوو
هۆکار هەر یەکەو بە ئاست و جۆرێک کارتێکردنی خۆیان هەیە؟
شۆخان فەرەج :نهخێر من پێموانییه که پێکهاتهی سروشتی پیاو پیاو
بهو شێوهیه ئافەریدە بکا که ئێستا ههیه پیاوساالریی بهرههم هێنا
بێ ،پیاوی کردبێ بهپیاوێکی چهوسێنهر و داپڵۆسهر ،ڕاسته پیاو له
رووی فیزیکییەوە بههێزتره له ژن بهس ئیتر ئەوە واتای ئهوه نییه که
ئهو پیاوه له دروستبونییهوه هێزی داگیرکاریی و خۆسهپاندنی تێدا بێ
به هۆی ئهوهی له ژن بههێزتره لهو ڕووهوه .ئهوه دین و کلتوور و
دابونهریت و دهسهاڵته وهها له پیاو دهکا ژن بچهوسێنێتهوه .دیاره
دابونهریت بهشێکی کلتوور پێکدههێنێ و کلتووریش بهشێکی گرنگی له
دینهوه وهرگیراوه کهواته کاریگهریی دین زۆره له دروستبوونی پیاو بهو
شێوهیه .بۆ نموونه دین ژن به گێڵگه دەچووێنێ و پیاو چی بووێ تێیدا
بچێنێ ئیتر لێرهیه هیچ نرخێک نهماوه بۆ ژن و ههموو دهسهاڵتێکی
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داوه به پیاو ..ئەوە نموونهیهکی بچووکه به پێویستی نازانم زۆر
نموونهی تر که به بهردهوامیی باسی لێدهکرێ بهێنمەوە ،بهاڵم ئهوهی
گرنگه لێرهدا ئاماژهی پێبدهم ئهوهیه کە دینهکان به گشتیی پیاوانیان
به دهستهاڵتر له ژنان داناوه.
ئهگهر بگهڕێینهوه بۆ مێژووی چهوساندنهوهی ژن لهو کاتهوه دهست
پێدهکا که تاکخودایی سهرههڵدهدا و کار له نێوان ژن و پیاودا جیاده
کرێتهوه ئیتر ژن وهکو مرۆڤێکی ناتهواو دهبنیرێ و له ماڵهوه دەمێنێته
وه و دهچهوسێنرێتهوه و پیاوانیش خاوهن هێز و بااڵدهست دهبن .له
روویهکی ترهوه ههندێک پیاو ههن که لە بنچینەدا باوهڕیان به دین
نییه بهاڵم دهبینی هێشتا ئهوانیش ژن دهچهوسێننهوه چونکه دهڵێن
ئەوە دابونهریته .ئێمه پێویستمان به دهسهاڵتێکی سێکۆالر ههیه واتا
دین له دهسهاڵت جیابکرێتهوه بۆ نموونه ئێمه یاسای باری کهسێتیمان
ههیه که پهیوهندیی به ژیانی کۆمهاڵیهتی تاکهکانی کۆمهڵهوه ههیه
کهواته دهبوو ئهم یاسایه به پێی بهرژوهندیی گشتیی لهسهر بنهمای
جارنامهی گهردوونیی مافی مرۆڤ دابڕێژرایه نهک به پێی (مهزههب و
شهریعه و خهیاڵ) .حیزبمان ههیه خۆی به سێکۆالریی دهزانێ بهاڵم ده
نگی بهفرهژنیی دا! من ئەوە به درۆکردن دهبینم لهگهڵ خهڵکدا..
یاریکردنه به چارهنووسی ژنانهوه ..ئەوانە دەبنە هۆی ئهوهی که پیاو
بهو شێوهیه ئافەریدە ببێ.
پایزە ئەحمەد :ئایە تەنیا پیاوان هۆکاری ئەو باری چەوسانەوەی
ژنانن یان ژنانی ناهۆشیار و دەستەپاچەش رۆڵی خۆیان هەیە لە
درێژەدانی ئەو بارەی خۆیان؟ چارە چییە ..یان چاکترین رێیەکانی
چارەسەر چین لەو رووەوە؟
شۆخان فەرەج :ژنان بێ توانا و بێ دهسهاڵت و الواز کراوان ..به ته
واویی ئهو باوەڕەیان الی ژن دروستکردووه که (زهعیفه)یه ،زۆر ژن هه
ن که دهڵێن ژنیان ژن گوتوه پیاویان پیاو گوتوه ..به تهواویی پیاوه
کان ئهوهیان له مێشکی ژندا چهسپاندوه که ئهو بێ تواناتره له
پیاو ..ههر بۆیه باوەڕ بهوه دەکا که بچهوسێنرێتهوه بێدهنگ بێ له
ئاستی ههر ئازارێک که دهدرێ ..ئهگهر دهنگ ههڵبڕێ بهرامبهر به
مافهکانی خۆی ئهوه دهنگی دهبڕن ..ژنان بێ چاره کراون .چاره ئهوهیه
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ههروهکو ههمیشه که گوتوومه دەبێ به پێی یاسا مافهکانی ژنان
بچەسپێنرێ و ههر به پێی یاسایهک که به راستیی یاسا بێ ئهو
پیاوانه سزا بدرێن که ژنان دهچهوسێننهوه .هەروا کۆشش بکرێ بۆ
هۆشیارکردنهوهی پیاوان که ژنیش مرۆڤه وهکو ئهو مافی ژیانێکی خۆش
و ئاسوودهی هەیە دوور له ههر چهوساندنهوه توندوتیژییهک لە به
رامبهری.
پایزە ئەحمەد :هەر کەسێک لە ناخەوە بەو ژنکوژییە زۆرەی ئەو
دواییانە رادەچڵەکێ یەکسەر پەنجەی تاوانکاریی بۆ حکومەت و تەواوی
دەسەاڵتداران رادەکێشێ ،بەڕێزت لەو بارەوە چ دەبێژی؟
شۆخان فەرەج :ئهرکی حکومهته که پارێزگاری له ههموو
هاونیشتیمانیان بکا به ژن و پیاوهوه ..هەروا حکومهت بهرپرسیاریه
تییهکی گهورهی لهسهر شانه بۆ ئهوهی رێگهچارهیهک بدۆزێتهوه بۆ
رێگهکردن له ژنکوژیی ..ئهوان نهک رێگهی لێناگرن بهڵکو تاوانباره
کانیش له ژێر ناوی لێبووردنی گشتیی ئازاد دهکهن .له الیهکی ترهوه
دامودهزگا پهروهردهییه حکومییهکان ههڵنهستاون به ئهرکی خۆیان و
هۆوشیارکردنهوهی تاکهکانی کۆمهڵگه.
پایزە ئەحمەد :لەبەرچی ژنان زۆر بە کەمیی بەشداریی لە
رێکخراوەکانی ژنان دەکەن؟ یان لەبەرچی زۆربەی زۆری ژنان
رێکخراوەکانی ژنان بە پشتوپەنای خۆیان و داکۆکیکەر لە ماف و
ئازادییەکانیان نازانن؟ ئایە ئەوەش بە هۆی دەستتێوەردانی پیاوانە؟
ئایە بەڕێزت بە باشتری نازانی رێکخراوی ژنان لە ژنان و پیاوانی
یەکسانییخواز پێکبێ؟
شۆخان فەرەج :هۆکارهکهی ئهوهیه که زۆربهی رێکخراوهکان هەر یەکەو
له الیهن حیزبێکهوه دامهزرێنراون ..ههندێکیان دهڵێن سهربهخۆین
بهاڵم نهخێر وا نییه بهڵکو ناڕاستهوخۆ حیزبێک پاڵپشتیان دەکا .من
پێموایه لهبهرئهوه ژنان ئهو رێکخراوانه به پشت و پهنای خۆیان
نازانن چونکه چهند پیاوێک که خۆیان چهوسێنهری ژنانن و نه
باوهڕیان به مافی ژن نه به یهکسانیی ..ههر ئەوانەش له پشتهوه
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رێنیشاندهری بهشێک له رێکخراوهکانن .له الیهکی ترهوه چهندین جار
گهندهڵیی ئهو رێکخراوانه ئاشکرا بووه ،ئەو رێکخراوانه ههندێک جار
رۆڵێکی نەرێنییان بینوه سهبارهت به کێشهکانی ژنان ..ئەوانە بوونهته
هۆی ئهوهی که متمانهی خۆیان له دهست بدهن له الی ژنان .خراپ
نییه ئهگهر پیاوانیش بهژدار بن له رێکخراوهکانی ژنان بهاڵم ئایا کام
پیاوانه؟ پیاو ههیه له دهرهوه باوهڕی به یهکسانیی ژن و پیاو ههیه
کەچی له ماڵهکهی خۆیدا باوهڕی به پیاوساالریی ههیه ئهگهر ئەوانە
بێنه رێکخراوهکانهوه پێموایه بارودۆخی رێکخراوهکان له ئێستا باشتر
نابێ.
پایزە ئەحمەد :خۆت وەک ژن تا چەند لە بەرانبەر هاوسەر یان باوک
و برا یان هەر نێرێک کە لەگەڵی دەژی لە چەوسانەوەی پیاوساالریی
رزگار بووی؟ کێشەکان چین کە تا ئێستا خۆت یان خۆت لە چوارچێوەی
ژنان بە گشتیی بە تەواویی لە بندەستی پیاوانی کۆنەپەرست و
چەوسێنەر یان سیستەمی پیاوساالریی ئازاد نەبووی؟ رێگەچارەکانت
چین؟
شۆخان فەرەج :دەتوانم بڵێم لهو مهسهالنه رزگار بوومە ،هیچ برایهکم
له ئێستادا به هیچ جۆرێک دەست ناخاتە نێو ژیانی من بگره برا گهوره
کهم ههمیشه هانم دهدا بۆ ئهوهی که پتر بخوێنمهوه و خۆم پێشبخهم،
هاوسهرهکهشم من خۆم ههڵمبژاردووه کهسێکی تێگهیشتووه به هیچ
جۆریک باوهڕی به چهوساندنهوه و پیاوساالریی و ئهو جۆره شتانه
نییه و خۆی له بواری مافی مرۆڤدا کار دهکا بۆ ئهوهی چهوساندنهوه
نهمێنێ ..ئێستا به دڵنیاییەوە رێگه به خۆی نادا مرۆڤێک بچهوسێنێته
وه جا چی ئهو مرۆڤه هاوسهری خۆشی بێ کهواته ئهوه ههر نابێ.
٢٧١٢\١٧\٩
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تاڤگە سابیر:

تا ژن شۆڕشێک لە ناخی خۆی نەکا ،نە بە یاسای
داسەپاو بە مافەکانی خۆی دەگا نە بە یەکسانیی پیشە و
سیاسەت و..
لەوڕۆدا زۆربەی پیاوان  -هەر یەکەو بە گوێرەی بیروباوەڕی خۆی  -بە
گفتار دان بە یەکسانیی نێوان ژنان و پیاواندا دەنێن ..بەاڵم بێجگە لە
کەمایەتییەکی زۆر کەمیان زۆربەی هەرە زۆریان لە رەفتاردا پیاوساالر
و چەوسێنەرن! بە بەدووداچوونی ئەوەی کە ئایە کێشەکان و هۆکارەکان
چین؟ بەو چەند پرسیارە پەیوەستدارە ژنان دەدوێنین:
پایزە ئەحمەد :ئایە خودی پێکهاتەی سروشتی پیاو وەک رەگەزی نێر
پیاوان بەو جۆرە ئافەریدە دەکا؟ یان ئەوە دابونەریت و دین و
دەسەاڵتە پیاوان بەو شێوەیە بەرهەم دەهێنن کە هەن ،یان هەردوو
هۆکار هەر یەکەو بە ئاست و جۆرێک کارتێکردنی خۆیان هەیە؟

تاڤگە سابیر :گەر لەم روانگەیەوە سەیری بکەین رەهەندێکی کێشەی
رەگەزی مێینەمان بۆ ئاشکرا دەبێ لە نێوان چەوساندنەوەی ژن و
رێگەگرتن لەو کەلتوورەی ژنان بەرهەمیدێنن ..من وا هەستدەکەم
گرفتی ژنان گرفتی کۆمەڵگایەکە ،کە هەموو تواناکانی خۆی بۆ
چوونیەکیی و لەیەکچوون تەرخانکردووە و ناتوانێ قەبووڵی
ئەویدیبوون بکا .گرفتی ژن تەنیا گرفتی بوونەوەرێکی دیاریکراو نییە،
کە ستەمی لێدەکرێ و تراژیدیای کوشتنی دەنگێک نییە ،کە دەیەوێ
قسە بکا یان گرفتی رەگەزێک نییە کە لەپەراوێزدا نەبێ جێی
نابێتەوە ،بەڵکو لەمەش گرنگتر گرفتی کەلتوور و کۆمەڵگەیەکە کە
هەموو کەرستەکانی خۆی بۆ چوونیەککردن و یەک شوناسیی بۆ کوشتنی
هەمەڕەنگیی و جیاوازیی تەرخانکردوو ،ژن چاوێریی و دیسپلین ناکرێ
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لەبەرئەوەی کە ژنە و پێکهاتەیەکی بایەلۆژیی جیاوازی هەیە بەڵکو
لەبەرئەوەی بوونەوەرێکی جیاوازە و جۆرێک لە پەیوەندیی کۆمەاڵیەتی
بەرهەمدەهێنێ کە لەسەر بناغەی لێبووردەیی و قەبووڵکردنی جیاوازیی
راوەستاوە ...کۆیلەکردن و کۆنترۆڵکردنی ژن لە ناوەڕۆکدا کونترۆڵکردن
و کۆیلەکردنی جیاوازییە ...ئەوەی لە ژندا هەڕەشەئامێزە و کۆمەڵگەی
باوکساالریی هەموو کەرستەکانی خۆی لە کەلتوور و سیستەمی
یاساییەوە بگرە تا هێز و دەسەاڵت بۆ کۆنتڕۆڵکردنی تەرخان دەکا نە
هەڕەشەی سێکسیی و نە ناهۆشمەندیی و الوازیی کە بە پێی گوتاری
بااڵدەستیی پیاوساالریی لە خەسڵەتەکانی ژنن ،بەڵکو ئەوەی
هەڕەشەئامێز و جێی مەترسییە ئەزموونی جیاوازییە و بێهودە نییە،
دەبینین زۆربەی کوشتن و سزا توندەکان پەیوەندییان بەو بارەوە
هەیە ،کە پەیوەندیی سێکسیی لە نێوان دوو کەسدا روویداوە ...چونکە
ئەم پەیوەندییە لووتکەی خۆشەویستیی و قەبووڵکردنی دوو بوونەوەری
جیاوازە بۆ یەکدی ..ئەوەی لەم پرۆسەیەدا هەڕەشەئامێزە خۆدی رەگەز
نییە وەک گوتاری بااڵدەست وێنای دەکا ،بەڵکو نموونەی پەیوەندییەکە
کە جیاوازیی و لێکنەچوون قەبووڵ دەکا ..دواجار هەموو ژنان کۆیلە
نین هەر هەموویان وەک یەک ناچەوسێندرێنەوە و هەموویان بەر
هەڕەشەی تیرۆر و لێدان ناکەون ،بەاڵم کەم نین ئەو ژنانەی پاش
گوێڕایەڵیی و کۆنترۆڵکردن دەبن بە هاوبەشی سیستەمی کۆیالیەتی
پیاوان و لەگەڵ سەرجەم دەزگا و یاساکانیدا دەگونجێن و رازی دەبن.
پایزە ئەحمەد :ئایە تەنیا پیاوان هۆکاری ئەو باری چەوسانەوەی
ژنانن یان ژنانی ناهۆشیار و دەستەپاچەش رۆڵی خۆیان هەیە لە
درێژەدانی ئەو بارەی خۆیان؟ چارە چییە ..یان چاکترین رێیەکانی
چارەسەر چین لەو رووەوە؟
تاڤگە سابیر :ژن تا شوناسی خۆی دیار نەکا ناتوانێ شوناسی
کۆمەاڵیەتی و سیاسیی و رۆشنبیریی بۆ ژنبوونی خۆی نیشان بکا و بۆ
فەراهەمبوونی کۆشش بکا .شوناسی نیشانکردنیش لە ناسینی خودەوە
سەرچاوە دەگرێ وەک ئەوەی مرۆڤێک چۆن خۆی دەناسێ؟ چۆن خودی
خۆی دەناسێنێ؟ ئەو ژنانەش کە درک بەوە دەکەن کە هەر وەکو چۆن
واڵتە زلهێزەکان باوەڕ بە سەروەریی ئە واڵتانە ناکەن کە لە خۆیان
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کەمهێزترن و کەی بیانەوێ سەروەرییان زەوت دەکەن ..بەو شێوەیە
سەروەریی پیاوەکە سەرخراوە بەسەر سەروەریی ژندا .بۆیە ژن ئەگەر
سەرەتا شۆڕشێک لە ناخی خۆیدا نەکا ناتوانێ بە راستیی شتەکان بگا.
بۆیە من پێم وایە ژن نە تەنیا بە یاسای داسەپاو نە بە یەکسانیی
پیشە و سیاسەت و دامودەزگانیتر ناگا بە مافەکانی خۆی ..ناگا بەو
ئامانجەی کە ژن خەونی پێوە دەبینن تا شۆرشی هۆشیارکردنەوەی ژن و
کۆمەڵ روونەدا ،دیارە هۆشیاریی ژنیش بە هۆشیاریی کۆمەڵەوە بەندە.
پایزە ئەحمەد :هەر کەسێک لە ناخەوە بەو ژنکوژییە زۆرەی ئەو
دواییانە رادەچڵەکێ یەکسەر پەنجەی تاوانکاریی بۆ حکومەت و تەواوی
دەسەاڵتداران رادەکێشێ ،بەڕێزت لەو بارەوە چ دەبێژی؟
تاڤگە سابیر :دەسەاڵت ئەو یاسایانەی بۆ قەدەغەکردنی کوشتنی ژنە
لە مەسەلەی ئابڕوو ،بەاڵم لە لە پراکتیکی ژیانی رۆژانەدا هەر یەک
لەو یاساغکراوانە روودەدەن و یاساکان توانای پاراستنی ژنەکانیان
نییە ،گواستنەوەی مافەکان لە ئاستی یاسای سەر کاغەزەوە بۆ ناو
پراکتیکی کۆمەاڵیەتی یەکێک لەو گرەوە گەورانەیە کە رووبەڕووی ژنی
کورد دەبێتەوە.
کێشەیەکی دیکەی ژنانی کورد ئەوەیە تا ئێستاش لە دەستی ئەو وێنە و
رۆڵە سیمبۆڵیکانە دەربازیان نەبووە ،کە پیاوی کورد بە درێژایی
مێژووی خۆی بۆی کێشاون کە ژن دەکاتە سیمبۆڵی نیشتیمان و ئابڕووی
نەتەوەیی؛ لەشی ژن و لەشی نەتەوە ،سۆزی ژن و سۆزی
نشتیمانپەروەریی ،نەریتی ژن و نەریتی رەسەنی نەتەوە ..بە یەکدی
یەکسان دەکا .بێگومان یەکسانکردنی ژن بەو شتانە کۆمەڵێک کاری
جیاواز ئەنجام دەدەن ،یەکێک لە هەرە گرنگترینەکانیان کردنی ژنە بە
بوونەوەرێکی بێ رەگەز.
پایزە ئەحمەد :لەبەرچی ژنان زۆر بە کەمیی بەشداریی لە
رێکخراوەکانی ژنان دەکەن؟ یان لەبەرچی زۆربەی زۆری ژنان
رێکخراوەکانی ژنان بە پشتوپەنای خۆیان و داکۆکیکەر لە ماف و
ئازادییەکانیان نازانن؟ ئایە ئەوەش بە هۆی دەستتێوەردانی پیاوانە؟
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ئایە بەڕێزت بە باشتری نازانی رێکخراوی ژنان لە ژنان و پیاوانی
یەکسانییخواز پێکبێ؟
تاڤگە سابیر :ئەو رێکخراوانەی ژنان کە لەگەڵ دەسەاڵتدارکاندا
بەشداریی پرۆژەی ئەتککردن و رووشاندنی شکۆمەندیی و لەناوبردنی
ژن دەکەن خۆیان لە رێکخراو و ناوەند و کۆمەڵە جیاوازەکانی ژناندا
توند کردووە بۆ لەناوبردنی شوناسی ژنبوون .ئەو رێکخراوانەی بە ناوی
ژن هەن لە کوردستان شوێنێکی گونجاوە بۆ ئەوەی ژنی تێدا کۆیلە
بکەن ..تێیدا ببێتە ژنێکی گوێرایەڵ و بەڵێ کار بۆ سەرجەم گوتار و
جیهانبینیی پیاوان و پراکتیزەکاریی سەرجەم میکرۆبە نامەعریفییە
کۆمەاڵیەتییەکانی پیاوانی سیاسەتمەدار و باڵوکردنەوەی ئەو میکرۆبە
کوشندەیە بە نێو هۆش و ئاوەزی سەرجەم ژناندا لە رێگەی ئەو جۆرە
نوێنەرانەوەی ..بەو شێوەیە ژن فریای ئەوە ناکەوێ بیر لە کۆششێکی
مەعریفی و عەقاڵنی بکاتەوە ،چونکە ئەو ژنانە بە سیاسەتی
حیزبایەتی چەوت پەروەردەی هزریی کراون و خاوەنی باکگراوندێکی
مەعریفی و مرۆیی و تەنانەت نەتەوەییش نین کە بتوانن ببنە خاوەنی
گوتاری ژنانە ..هەروا سیاسەتی کوردیی و جیهانییش نەک هەر ژن
بەڵکو هیچ مرۆڤ و تاکێکی خاوەن گوتاری مەعریفی لە نایاندا جێگەی
نابێتەوە ،چونکە لە بنەمادا گوتاری مەعریفی کە بۆ دەرکەوتنی
راستیی و جوانکردنی ناشیرینەکانە و گوتاری سیاسییش گوتاری درۆ و
ناشیرینکردنی جوانییەکانە ..بە بڕوای من بە شاردنەوەی راستییەکان
ژنان کەمتر دەتوانن لەو جیهانە درۆیە نزیک ببنەوە تا پیاوان کەمتر
دەربارەی هونەری دووفاقیی و درۆ گەورەکانی ژێر کاڵوی
سیاسەتمەداریی تێنەگا ..هەر بۆیە رێژەی ژنانی سیاسەتمەدار و
هەبوونیان لە رێکخراوەکانی بڕیاردان لە کوردستان کەمە کە
دەرکەوتنیان مایەی شەرمەزارییە.
پایزە ئەحمەد :خۆت وەک ژن تا چەند لە بەرانبەر هاوسەر یان باوک
و برا یان هەر نێرێک کە لەگەڵی دەژی لە چەوسانەوەی پیاوساالریی
رزگار بووی؟ کێشەکان چین کە تا ئێستا خۆت یان خۆت لە چوارچێوەی
ژنان بە گشتیی بە تەواویی لە بندەستی پیاوانی کۆنەپەرست و
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چەوسێنەر یان سیستەمی پیاوساالریی ئازاد نەبووی؟ رێگەچارەکانت
چین؟
تاڤگە سابیر: .......... .

٢٧١٢\١٧\٩
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شلێر باپیری:

ئەوە روانینی پیاوساالرییە هانی ژنکوژیی دەدا و بە
بیانووی پاراستنی ئاین و شەرەف و ئەو شتانە پاساوی
بۆ دێنێتەوە.
لەوڕۆدا زۆربەی پیاوان  -هەر یەکەو بە گوێرەی بیروباوەڕی خۆی  -بە
گفتار دان بە یەکسانیی نێوان ژنان و پیاواندا دەنێن ..بەاڵم بێجگە لە
کەمایەتییەکی زۆر کەمیان زۆربەی هەرە زۆریان لە رەفتاردا پیاوساالر
و چەوسێنەرن! بە بەدووداچوونی ئەوەی کە ئایە کێشەکان و هۆکارەکان
چین؟ بەو چەند پرسیارە پەیوەستدارە ژنان دەدوێنین:
پایزە ئەحمەد :ئایە خودی پێکهاتەی سروشتی پیاو وەک رەگەزی نێر
پیاوان بەو جۆرە ئافەریدە دەکا؟ یان ئەوە دابونەریت و دین و
دەسەاڵتە پیاوان بەو شێوەیە بەرهەم دەهێنن کە هەن ،یان هەردوو
هۆکار هەر یەکەو بە ئاست و جۆرێک کارتێکردنی خۆیان هەیە؟
شلێر باپیری :بە بۆچوونی من ئەوە کۆمەڵگەیە کە مرۆڤەکان بەو
شێوەیە کە هەن ،ئاراستە دەکا .کۆمەڵگەی ئێمە پیاوساالرە و پیاو لە
ژن بااڵدەسترە .وا نییە تەنیا سروشتی پیاو خۆی وابێ ،ئەوە هەموو
تاکەکانی کۆمەڵگەن کە لە بەرهەمهێنانی ئەم جۆرە پیاوانەدا
بەشدارن ،دین ،دابونەریت ،باردۆخی ئابووریی و پەیوەندییە
کۆمەاڵیەتییەکان کە بە گشتیی کولتوور یان فەرهەنگی کۆمەڵگە پێک
دێنن ،هەر یەکەیان لە جێی خۆیاندا بە رێژەیەک هۆکاری بەردەوامیی
پیاوساالریین.
پایزە ئەحمەد :ئایە تەنیا پیاوان هۆکاری ئەو باری چەوسانەوەی
ژنانن یان ژنانی ناهۆشیار و دەستەپاچەش رۆڵی خۆیان هەیە لە
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درێژەدانی ئەو بارەی خۆیان؟ چارە چییە ..یان چاکترین رێیەکانی
چارەسەر چین لەو رووەوە؟
شلێر باپیری :تەنیا پیاوان هۆکار نین و لە کۆمەڵگەی دواکەوتووی
ئێمەدا کە پێناسەی شتەکان ئاڵۆزە و هیچ شتێک لە جێگەی خۆیدا
نییە ،هەر تاکێک بە ژن و پیاوەوە لە ئامادەکردنی بواری
چەوساندنەوەی ژنان و سەپاندنی سیستەمی کۆمەاڵیەتیی پیاوساالرییدا
بەشدارن ،بەاڵم پیاوان پتر ئەم رۆڵە دەگێڕن و بێگومان ناهۆشیاریی
ژنانیش یەکێک لە هۆکارە گرنگەکانی چەوساندنەوەی خۆیانە .ئەویش
لەبەر ئەوەیە کە ژنانی کۆمەڵگەی ئێمە بەشێکیان بە هۆی
نەخوێندەوارییەوە ،نە شوناسی خۆیان دەناسن و نە شارەزای
دەرفەتەکانی مافی مرۆڤیشن.
هەنگاونان بەرەو چارەسەریی زۆر شت لە خۆی دەگرێ و بە ماوەیەکی
کەم ئەو نایەکسانییە چارەسەر ناکرێ و مەودایەکی زۆری دەوێ.
خەباتێکی دەوێ کە بتوانێ ژنان بە مرۆڤبوونیان ئاشنا بکا ،پێویستە
ژنان بزانن لە کوێی کۆمەڵگەن ،هەست بە مافە زەوتکراوەکانیان بکەن
و بۆ بەدەستهێنانیان کۆشش بکەن .دەبێ ئەو تێگەیشتنە الی ژنان
دروست ببێ کە تەنیا بۆ ئەوە دروست نەکراون خزمەت بە پیاو بکەن و
ئەوان رازی بکەن .ژنان دەبێ بەو ئاستە لە تێگەیشتن بگەن کە خۆیان
مرۆڤی سەربەخۆن و لەگەڵ پیاواندا وەک دوو جۆرە مرۆڤ وەک یەک
تەواوکەری یەکترین و وەک یەک رۆڵیان لە دروستکردنی کۆمەڵگەدا
هەیە.
پایزە ئەحمەد :هەر کەسێک لە ناخەوە بەو ژنکوژییە زۆرەی ئەو
دواییانە رادەچڵەکێ یەکسەر پەنجەی تاوانکاریی بۆ حکومەت و تەواوی
دەسەاڵتداران رادەکێشێ ،بەڕێزت لەو بارەوە چ دەبێژی؟
شلێر باپیری :دەسەاڵتی سیاسیی لە هەر واڵتیکدا لە دابینکردنی ماف
و سەپاندنی ئاسایشی کۆمەاڵیەتی بۆ هەموو تاکەکان بە ژن و پیاوەوە
بەرپرسە .بەو لێکدانەوەیە ئەرکی حکومەت زۆر هەستیارە .حکومەت چ
لە واڵتانی دیموکرات و چ لە واڵتانی دیکتاتۆردا ،هەڵقواڵوی
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کەلتووری کۆمەڵگەیە .واڵتێک کە دیموکراسی و مافی مرۆڤ چووبێتە
ناو کەلتوورەکەیەوە ،نە حکومەتی دیکتاتۆر بەرهەم دەهێن و نە مافی
مرۆڤیش پێشێل دەکا .بە بڕوای من ئەوە روانینی پیاوی کۆمەڵگەی
پیاوساالر و ژنی بەرهەمهاتووی ئەم کۆمەڵگەیە کە هانی ژنکوژیی دەدا
و بە بیانووی پاراستنی ئاین و شەرەف و ئەو شتانە پاساوی بۆ
دێنێتەوە .کارە ناوازەکانی وەک ژن بە ژن ،کچ بە بەرخوێن دان ،بە
کابان حیسابکردنی ژن ،پاراستنی ئابڕووی خێزان ،ژیانی هاوبەشی
بەزۆرەملێی نێوان خزمان و پێشگیرییکردن لە دڵداریی و خۆشەویستیی
بەر لە زەماوەند و زۆر هۆکاری دیکەش ئەو دیاردانەن کە کەلتووری
ئێمەیان پێکهێناوە و سەرجەمیان هۆکاری بەردەوامیی ژنکوژیین .ئەرکی
حکومەت کە پتر لە دەستەبژێرەکانی کۆمەڵگە پێک هاتووە ،ئەوەیە
کۆشش بکا هەموو ئەو دیاردانە لە ناو کۆمەڵگەدا لەنێوبەرێ ،ئەو کات
ژنکوژیی کە دەرئەنجامی ئەو دیاردانەیە لەنێودەچێ.
پایزە ئەحمەد :لەبەرچی ژنان زۆر بە کەمیی بەشداریی لە
رێکخراوەکانی ژنان دەکەن؟ یان لەبەرچی زۆربەی زۆری ژنان
رێکخراوەکانی ژنان بە پشتوپەنای خۆیان و داکۆکیکەر لە ماف و
ئازادییەکانیان نازانن؟ ئایە ئەوەش بە هۆی دەستتێوەردانی پیاوانە؟
ئایە بەڕێزت بە باشتری نازانی رێکخراوی ژنان لە ژنان و پیاوانی
یەکسانییخواز پێکبێ؟
شلێر باپیری :هەر ئەو هۆکارە کەلتووریی و فەرهەنگییانەی باسم
کردن ،سەرەتا دەبنە هۆی ئەوەی ژنان لە بەشدارییکردن لە هەرچەشنە
چاالکییەدا خۆ ببوێرن .ژنێک کە مەترسیی کوشتن یان روانینی نەرێنیی
کۆمەڵگە دواکەوتووەکەی خۆی لەسەرە ئامادە نییە لەو چاالکییانەدا
بەشدار بێ .ئەو دەسەاڵتە پیاوساالرانەیە کە هەموو رەهەندەکانی
کۆمەاڵیەتی و سیاسیشی گرتووەتەوە بە توندیی دژایەتیی بەشداریی
ژنان دەکا یان چاالکییەکانیان دەخاتە ژێر کۆنترۆڵی خۆیەوە.
بە رێژەیەکی زۆر زۆر کەم نەبێ ،پیاومان دەست ناکەوێ بڕوای بە
یەکسانیی ئەم دوو مرۆڤە هەبێ کە لە بواری جەستەییەوە جیاوازن.
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ژنانیش لە ژێر ئەم پەروەردە سەقەتەدا زۆر جار پتر لە پیاوان دژی
مافەکانی خۆیانن و ئامادە نین لە چاالکییەکاندا بەشدار بن.
پایزە ئەحمەد :خۆت وەک ژن تا چەند لە بەرانبەر هاوسەر یان باوک
و برا یان هەر نێرێک کە لەگەڵی دەژی لە چەوسانەوەی پیاوساالریی
رزگار بووی؟ کێشەکان چین کە تا ئێستا خۆت یان خۆت لە چوارچێوەی
ژنان بە گشتیی بە تەواویی لە بندەستی پیاوانی کۆنەپەرست و
چەوسێنەر یان سیستەمی پیاوساالریی ئازاد نەبووی؟ رێگەچارەکانت
چین؟
شلێر باپیری :تا ئێستا ژیانی هاوبەشم پێک نەهێناوە کە بزانم
بەرانبەری چۆن دەبم .بۆ باب و برا و دواتر پیاوانی کۆمەڵگەکەمان،
هەستم بە چەوساندنەوەی ئەوتۆ نەکردووە ،بەاڵم وەک هەر ژنێک
هەستم بە جیاوازیی رەگەزیی کردووە کە منیش لەو جیاوازییەدا بێبەش
نەبووم.
کێشەکان بۆ ئازادبوون لە دەستی رەوتی پیاوساالریی زۆرن ،چونکە
وەک گوتم ئەو پیاوساالرییە رەگ و ریشەی لە فەرهەنگ و بیروباوەری
تاکەکانی کۆمەلگەکەمدا هەیە بە بچووک و گەورە و ژن و پیاوەوە،
هەر لە منداڵییەوە بەو بیرەوە پەروەردە دەکرێن ،کەواتە بە
گۆڕانکاریی لە فەرهەنگ و باوەڕەکان دەتوانین وردە وردە هەنگاو بۆ
نەمان و نەهێشتنی ئەو چەوساندنەوانە هەڵبهێنین.
رێگە چارەکان زۆر بەرچاون لە بەشی پرسیارەکانی دیکە ئاماژەم
پێدان ،بەاڵم گرنگ ئەوەیە لە هەموو الیەکەوە کاری بۆ بکرێ و بە
دەسەاڵت و بە ژن و بە پیاوەوە باوەڕمان بە گۆڕانکارییە هزرییەکانی
سەردەم و مۆدیرنیزە و مافی تاکەکان هەبێ.
٢٧١٢\١٧\١٧

47

ژنان لە دۆزی خۆیان دەدوێن

رێگا رەوف:

دەسەاڵت خۆی هۆکاری سەرەکیی ئەو کوشت و
کوشتارەیە .پێویستە شۆرشێکی ژنان بە ئاقاری
یەکسانیی هەڵبگیرسێ.
لەوڕۆدا زۆربەی پیاوان  -هەر یەکەو بە گوێرەی بیروباوەڕی خۆی  -بە
گفتار دان بە یەکسانیی نێوان ژنان و پیاواندا دەنێن ..بەاڵم بێجگە لە
کەمایەتییەکی زۆر کەمیان زۆربەی هەرە زۆریان لە رەفتاردا پیاوساالر
و چەوسێنەرن! بە بەدووداچوونی ئەوەی کە ئایە کێشەکان و هۆکارەکان
چین؟ بەو چەند پرسیارە پەیوەستدارە ژنان دەدوێنین:
پایزە ئەحمەد :ئایە خودی پێکهاتەی سروشتی پیاو وەک رەگەزی نێر
پیاوان بەو جۆرە ئافەریدە دەکا؟ یان ئەوە دابونەریت و دین و
دەسەاڵتە پیاوان بەو شێوەیە بەرهەم دەهێنن کە هەن ،یان هەردوو
هۆکار هەر یەکەو بە ئاست و جۆرێک کارتێکردنی خۆیان هەیە؟
رێگا رەوف :بەو پێیەی کە کۆمەڵگا بە شێوازی جۆراوجۆر مرۆڤەکان
پەروەردە دەکات ،کە لە رێگای کولتوور و دین و دابونەریت و
یاساکانەوە بەرجەستە دەبێتەوە ئەم پەروەردەیە بۆیە پیاوانیش لەو
چوارچێوەیەدا و بەو جۆرە پەروەردە دەبن .پیاوێک کە بە "دەسەاڵت"
زمانی هەڵدێنێ ،دەبێتە بەشێک لە شوناسنامەی ژیانی بەو جۆرە
رەفتارکردنە .بۆیە ئەم بنەمایە بۆ پەروەردەکردنە کە دەبێتە هۆی
دروستکردنی پیاوانێکی هاوشێوە نەوە لە دوای نەوە .بێگومان هەندێ
بەش لەپیاوان بۆ خۆیان نەخۆشیی دەسەالتیان تێدایە و بە شێوەیەکی
زۆر دڕندانەتر ئەم جۆرە مامەلەیە نیشان دەدەن و هەندێکیش بە
شیوازێکی ساکارتر .بۆیە گۆرینی ستراکتەری کۆمەڵگا کاریگەریی

48

ژنان لە دۆزی خۆیان دەدوێن

تەواوی هەیە لەسەر گۆڕینی بیر و بیرکردنەوەی پیاوانیش .پەروەردە
کاریگەریی تەواوی هەیە بۆ هەر ئاڵوگۆڕێک.
پایزە ئەحمەد :ئایە تەنیا پیاوان هۆکاری ئەو باری چەوسانەوەی
ژنانن یان ژنانی ناهۆشیار و دەستەپاچەش رۆڵی خۆیان هەیە لە
درێژەدانی ئەو بارەی خۆیان؟ چارە چییە ..یان چاکترین رێیەکانی
چارەسەر چین لەو رووەوە؟
رێگا رەوف :لە هەندێ باردا دەتوانین بڵێین ژنان خۆیان رۆڵیان هەیە
لە هێشتنەوەی ئەو جۆرە بیرکردنەوە و هەڵسوکەوتانەدا بەاڵم نابێ لە
یادمان بچێ کە ژنانیش پەروەردەی هەمان کولتوور و نەریتن واتە
ئەگەر لە کولتوورێکدا پیاوان بە بەهێز و سەروەر گەورە دەکرێن ئەوا
ژنانیش بە پێچەوانەکەی الواز و بیدەسەاڵت بۆیە سەیر نییە کە ژنان
خۆشیان باوەڕیان بەوە بێ کە بێدەسەاڵتن و ئەرکیان مانەوەی
دەسەاڵتی پیاوە نەک ئاڵوگۆرپێکردنی .باشترین چارەسەر ئەوەیە کە
شۆرشێکی ژنان بە ئاقاری یەکسانیی ژن و پیاودا هەڵبگیرسێ،
شۆڕشێک کە بتوانێ لە رەگ و ریشەوە نایەکسانیی و دواکەوتوویی ژن و
پیاو لەبن بێنێ .ئەم جۆرە لە شۆڕش دەبێ تەواوی بوارەکانی ژیان
بگرێتەوە ،لە پەروەردە و یاسا و خویندن و بواری سیاسەت و بواری
کۆمەاڵیەتی ...بە کورتیی دەبێ لە تەواوی بوارەکاندا ئەم ئالوگۆڕە
رووبدا .نابێ لە تەواوی ئەم پرۆسەیەدا ئەوەمان لە یاد بچێ کە
پسپۆری بواری دەروونیی کاریگەریی گەورەی هەیە لەسەر ئەم ئاڵوگۆرە.
واتە گۆڕینی بیر و هۆشی ئەو ژنانەی کە بوونەتە قوربانی
پیاوساالریی و توندوتیژیی یەکێکە لەو بوارانەی کە ئەم کەسانە بە
شێوازێکی زۆر بەهێزتر باربهێننەوە.
پایزە ئەحمەد :هەر کەسێک لە ناخەوە بەو ژنکوژییە زۆرەی ئەو
دواییانە رادەچڵەکێ یەکسەر پەنجەی تاوانکاریی بۆ حکومەت و تەواوی
دەسەاڵتداران رادەکێشێ ،بەڕێزت لەو بارەوە چ دەبێژی؟
رێگا رەوف :سەد لە سەد وایە و دەبێ پەنجەی تاوانباریی بۆ دەسەاڵت
رابکێشرێ ،چونکە کاتێک کێشەیەک دێتە ئاراوە لە کۆمەلگادا ئەوە
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دەسەاڵتە کە دەبێ بە گورج و گۆڵییی و خەمخۆرییەوە کار بکا بۆ
کەمکردنەوەو لەناوچوونی ئەو دیاردەیە .مەسەلەی کوشتنی ژنان یەک
راستیی دەردەخا کە ئەو حیزبانەی دەسەاڵت نەک هەر بۆیان گرنگ
نییە ئەو کێشەیە چارەسەر بکەن بگرە بۆ خۆیان هۆکاریکی سەرەکیی
ئەو کوشت و کوشتارەن .سوننەت و نەریتی ئەم حیزبانە بوو کە لە
سااڵنی  ٩١هێنرایەوە نێو شارەکان و بووە کولتووری خەلکیش .بۆیە
تاوانباران بەر لە هەر کەسێک ئەوانن و دواتریش ئەگەر دەسەالتێک
لە ماوەی  ٢٧ساڵدا نەتوانێ کێشەیەکی کۆمەالیەتی لەو جۆرە جدیی
چارەسەر بکا کەواتە دەبێ ببێتە مایەی پرسیار .دەنا لە هەموو
جێگایەکی دونیادا کە دیاردەیەک یان کێشەیەک دێتە پێشەوە یەکسەر
دامودەزگای بۆ دروست دەکرێ و تیمی ئازا و پسپۆر لە هەموو بوارەکانی
بۆ کۆدەکریتەوە تا بتوانرێ کێشەکە بەرەو نەمان یان چارەسەر ببردرێ
بەاڵم ئەم دەسەاڵتەی کوردستان تەنانەت ئەو گرووپانەی کە دادەنرێن
بۆ بە حیساب مافی ژنان هیچ پسپۆرییەکیان لە بواری مافی ژنان،
دەروونیی ،کۆمەاڵیەتی و ئەوانەدا نییە بەڵکو هەڵبژێردراوی حیزبیی و
تەنیا بۆ جێگاگرتنە بۆیە کۆششەکانیش ناکام دەمێننەوە.
پایزە ئەحمەد :لەبەرچی ژنان زۆر بە کەمیی بەشداریی لە
رێکخراوەکانی ژنان دەکەن؟ یان لەبەرچی زۆربەی زۆری ژنان
رێکخراوەکانی ژنان بە پشتوپەنای خۆیان و داکۆکیکەر لە ماف و
ئازادییەکانیان نازانن؟ ئایە ئەوەش بە هۆی دەستتێوەردانی پیاوانە؟
ئایە بەڕێزت بە باشتری نازانی رێکخراوی ژنان لە ژنان و پیاوانی
یەکسانییخواز پێکبێ؟
رێگا رەوف :کێشەکە لەوەدایە کە رێکخراوەکانی ژنان بە داخەوە
ئەزموونێکی تری تاقیکراوەی حیزبەکانن ،واتە ئەوانیش بە رێگای
خۆیان وەک حیزب کاردەکەن و پشت و پەنای حیزبن نەک ژنان.
وەختێک رێکخراوەکان نەتوانن جیاواز لە حیزب بیربکەنەوە ناشتوانن
سەربەخۆ کار بکەن ،ناشتوانن ببنە پشت و پەنای ژنانی بەدبەخت.
ئەگەر ببوونایە پشت و پەنای ژنان ئەوا خۆبەخۆ حیزبەکانیش پشت و
پەنا دەبن ،بۆیە من پێم وایە ئەم دوو بەشە لە کۆمەلگا ئاو لە یەک
سەرچاوە دەخۆنەوە و هێز لە یەک وەردەگرن .حیزبەکان چ جۆرە جێگا
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و رێگایەکیان هەبێ ژنانیش هەمان جێگا و رێگایان هەیە ..چون
جیاواز لەم حیزبانە بیر ناکەنەوە .سەد لە سەد ئەوە کارێکی باشە کە
ئەو دوو رەگەزە بتوانن پێکەوە بۆ مافەکانی ژنان کۆشش بکەن بەاڵم
من گومانم هەیە کە ئەم کارە لە ئێستادا شیاو بێ چونکە ئەگەر
پیاوان جێگا و رێگای بەهێز و پایەیەکی باشیان هەیە لە کۆمەلگادا
ئەوا لەرێکخراوێکی ژنانیشدا ئەوان دەبنە میراتگری جێگا و رێگای
باش .بەر لەوەی پیاوان و ژنان پێکەوە رێکخراوێک دروست بکەن من
پێم وایە کە وتەبێژی پیاومان زۆر زۆر کەمە کە قسە لەسەر ماف و
ئازادیی ژن بکا .زۆرێک لەو پیاوانەی کە تەنانەت بە گوتن باس لە
مافی ژن دەکەن لە رەفتاردا زۆربەیان وا نین .کەواتە پیاوان و بە
تایبەت بەشی رۆشنبیر و دەستەبژێر زۆر زۆر پاسیفیستن و فزەیان لە
خۆیان بڕیوە لە کاتێکدا نیوەی کۆمەلگا قڕ دەکرێ ئیتر لە کام
رێکخراودا ئەو متمانەیە دەکرێ دروست بکرێ؟
پایزە ئەحمەد :خۆت وەک ژن تا چەند لە بەرانبەر هاوسەر یان باوک
و برا یان هەر نێرێک کە لەگەڵی دەژی لە چەوسانەوەی پیاوساالریی
رزگار بووی؟ کێشەکان چین کە تا ئێستا خۆت یان خۆت لە چوارچێوەی
ژنان بە گشتیی بە تەواویی لە بندەستی پیاوانی کۆنەپەرست و
چەوسێنەر یان سیستەمی پیاوساالریی ئازاد نەبووی؟ رێگەچارەکانت
چین؟
رێگا رەوف :بێگومان هەندێ شت هەیە کە لە چوارچێوەی سیستەمدا
کاریگەریی لەسەر منیش هەیە بۆ نموونە مەسەلەی یەکسانیی ژن و
پیاو لە یاسادا منیش دەگرێتەوە ،بەاڵم ئەوەندەی بە ژیانی تاکی خۆم
دەگەڕێتەوە من باوەڕم وایە کە ئەگەر ئێمە وەک هەڵسووڕاوانی ژن
نەتوانین ئازاد بین کەواتە زۆر سەختە بە ژنانیش بڵێین ئازاد بن .من
بۆ مافی ئازادیی خۆم قوربانییەکی زۆرم داوە ،لەگەڵ خێزانەکەم بۆ
ماوەی  ١١ساڵ پەیوەندییمان پچڕا کە ئەمە قوربانییەکی گەورەیە بە
بڕوای من بەاڵم لە هەمووی گرنگتر بۆ من ئەوە بوو کە باوەڕی تەواوم
هەبوو بەو رێگایەی کە هەڵمبژارد و بۆ تەنیا چرکەیەکیش پەشیمان
نەبووم و نابم بگرە شوناسی خۆمم بە جیاواز لە خێزان دروست کرد و
ژیانێکی لەو جۆرەی کە خۆم دەمەوێ هەڵمبژارد .قسەکە لەسەر ئەوەیە
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چەندە خۆ لەبەر ئەو گوشارە مرۆییەی دەوروبەر رادەگرین کاتێک
بەکاردەهێنرێ بۆ لێسەندنەوەی ئازادییەکانمان؟ ئاخر گوشاری خێزان
کەم نین .فشارێکە گوشارێکە لە ناخی ناخەوە ئازارت دەدا .بۆیە
زۆرێک لەو ژنانەی کە ملدەدەن بەو بارە بە داخەوە خۆڕانەگرتنە لە
بەرانبەر ئەو گوشارە زۆرە کە لە الیەن دایک و باوک و براوە بۆیان
دروست دەکرێ .لە سەردەمانێک بۆ پاراستنی گیانی خۆم چەکم هەڵگرت
و خۆم فێری چەندین جۆری چەک کرد ،تەنیا بۆ ئەوەی بتوانم خۆم
پارێزگاریی لە خۆم بکەم .من باوەڕی تەواوم بە خۆم هەیە و باوەڕی
تەواویشم بە توانای مرۆڤ هەیە ،ئەگەر بمانەوێ دەتوانین زۆر شت
بکەین.
٢٧١٢\١٧\١٧
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بەهار نەسرەدین:

بێگومان ،حکومەت و یاسا تاوانبارن لەو ژنکوژییە،
تەنیا رێگەی کۆتاییهاتن بە هەاڵواردن لەسەر ژنان،
جوداکردنەوەی دینە لە دەوڵەت.
لەوڕۆدا زۆربەی پیاوان  -هەر یەکەو بە گوێرەی بیروباوەڕی خۆی  -بە
گفتار دان بە یەکسانیی نێوان ژنان و پیاواندا دەنێن ..بەاڵم بێجگە لە
کەمایەتییەکی زۆر کەمیان زۆربەی هەرە زۆریان لە رەفتاردا پیاوساالر
و چەوسێنەرن! بە بەدووداچوونی ئەوەی کە ئایە کێشەکان و هۆکارەکان
چین؟ بەو چەند پرسیارە پەیوەستدارە ژنان دەدوێنین:
پایزە ئەحمەد :ئایە خودی پێکهاتەی سروشتی پیاو وەک رەگەزی نێر
پیاوان بەو جۆرە ئافەریدە دەکا؟ یان ئەوە دابونەریت و دین و
دەسەاڵتە پیاوان بەو شێوەیە بەرهەم دەهێنن کە هەن ،یان هەردوو
هۆکار هەر یەکەو بە ئاست و جۆرێک کارتێکردنی خۆیان هەیە؟
بەهار نەسرەدین :ئاستی پێشکەوتنی هزریی و گەیشتن بە واتا
مرۆڤایەتییەکان لە کۆمەڵگە جیاوازەکاندا دەیسەلمێنی کە توندوتیژیی
پیاوان بەرانبەر بە ژنان سروشتیی نییە ،بەڵکو تەوەر و فاکتەرەکانی
پەروەردەکردنیەتی .پیاوانی کورد لەو بارەیەوە زۆر لە دوان ،هێشتا
لە قۆناغە سەرەتاییەکانی ژیانی کۆمەاڵیەتیدا دەژین ،ئەو قۆناغەی
کە تێدا پیاوان بە زەبری هێزە ماسولکەییە سروشتییەکەیان بااڵدەست
بوون کە دابونەریت و دینیان داهێنا ،واتە قۆناغی پیاوساالریی.
پایزە ئەحمەد :ئایە تەنیا پیاوان هۆکاری ئەو باری چەوسانەوەی
ژنانن یان ژنانی ناهۆشیار و دەستەپاچەش رۆڵی خۆیان هەیە لە
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درێژەدانی ئەو بارەی خۆیان؟ چارە چییە ..یان چاکترین رێیەکانی
چارەسەر چین لەو رووەوە؟
بەهار نەسرەدین :خودی دیارکردنی جێ و شوێنی ژن لە چوارچێوەی
دیندا و کردنی بە بەشێک لە پیرۆزییەکان ،بنەمای چەوسانەوە و
پێشێلکردنی مافی ژنە و خودی ژنانیشی کردوە بە ئامرازێک لە
سیستەمی پیاوساالرییدا لە دژی خۆیان.
تەنیا رێگەی کۆتاییهاتن بە هەاڵواردن لەسەر ژنان ،جوداکردنەوەی
دینە لە دەوڵەت .بۆ ریشەکێشکردنی ،پێویستی بە شۆڕشێکی
کۆمەاڵیەتییە کە تێیدا نێوەند و پێوەری نرخاندنی مرۆڤ ،تەنیا مرۆڤ
بێ نەک بیروباوەڕ.
پایزە ئەحمەد :هەر کەسێک لە ناخەوە بەو ژنکوژییە زۆرەی ئەو
دواییانە رادەچڵەکێ یەکسەر پەنجەی تاوانکاریی بۆ حکومەت و تەواوی
دەسەاڵتداران رادەکێشێ ،بەڕێزت لەو بارەوە چ دەبێژی؟
بەهار نەسرەدین :بێگومان ،حکومەت و یاسا تاوانبارن لەو ژنکوژییە،
چونکە پاراستنی ژیانی هاواڵتیان ئەرکی دەسەاڵتە .پیاوان ،بە
پشتگیریی یاسا و دەسەاڵت ژنان دەکوژن .حکومەتی کوردی نەک هەر
بەرپرس نییە لە پاراستنی تاکی کۆمەڵگە ،بەڵکو خۆی سەرچاوەی
کوشتاری ژنانە ،چونکە هەمو هەلومەرجێکی رەخساندوە بۆ ژنکوژیی لە
رێگەی یاساوە.
پایزە ئەحمەد :لەبەرچی ژنان زۆر بە کەمیی بەشداریی لە
رێکخراوەکانی ژنان دەکەن؟ یان لەبەرچی زۆربەی زۆری ژنان
رێکخراوەکانی ژنان بە پشتوپەنای خۆیان و داکۆکیکەر لە ماف و
ئازادییەکانیان نازانن؟ ئایە ئەوەش بە هۆی دەستتێوەردانی پیاوانە؟
ئایە بەڕێزت بە باشتری نازانی رێکخراوی ژنان لە ژنان و پیاوانی
یەکسانییخواز پێکبێ؟
بەهار نەسرەدین :زۆربەی رێکخراوەکانی ژنان سەر بە حیزبەکانن و بۆ
بەرژەوەندیی ئەوان کار دەکەن .هەروەها بەرپرسان و کارمەندانی
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بڕێک لە رێکخراوانی ژنان بەرانبەر بە کرێ کار دەکەن نەک وەک بڕوا
بە پرسی ژن .ئەمەش لە کردەوەدا دەرکەوتوە بۆیە ژنان هیچ هێما و
هیوایەکیان بەو رێکخراوانە نییە .بەشی زۆری ئەو رێکخراوانە
دامەزراون بۆ چەواشەکاریی و بۆ بەالڕێدابردنی خەباتی ژنان و کردنی
بە ئامرازێک بۆ بەرهەمهێنانەوەی پیاوساالریی.
پایزە ئەحمەد :خۆت وەک ژن تا چەند لە بەرانبەر هاوسەر یان باوک
و برا یان هەر نێرێک کە لەگەڵی دەژی لە چەوسانەوەی پیاوساالریی
رزگار بووی؟ کێشەکان چین کە تا ئێستا خۆت یان خۆت لە چوارچێوەی
ژنان بە گشتیی بە تەواویی لە بندەستی پیاوانی کۆنەپەرست و
چەوسێنەر یان سیستەمی پیاوساالریی ئازاد نەبووی؟ رێگەچارەکانت
چین؟
بەهار نەسرەدین :هیچ ژنێک نییە لە ژێر سیستەمی پیاوساالرییدا
زەبروزەنگ و توندوتیژیی نەبینیبێ ،منیش یەکێکم لەو ژنانە کە بەشی
خۆم چێشتوومە .ئێستا من لە ئەورپا دەژیم و ئازاد و سەربەخۆم.
رێگاچارەش هەر ئەوەیە کە لە سەرەوە ئاماژەم پێ کردوە.
جوداکردنەوەی دین لە دەوڵەت و سەربەخۆبوونی ژنان لە باری
ئابوورییەوە ،ئەو تەوەرە سەرەکییانەن کە ژنان لەو بارودۆخە نامرۆییە
رزگار دەکەن.
٢٧١٢\١٧\١٢
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نیان ئەحمەد:

پیاوساالریی پێکهاتەی دابونەریت و دین و دەسەاڵتە.
شەرمە لەمڕۆ ژن لەسەر ئەوە لەنێوببردرێ کە دەیەوێ
دەنگ و رەنگی خۆی هەبێ.
لەوڕۆدا زۆربەی پیاوان  -هەر یەکەو بە گوێرەی بیروباوەڕی خۆی  -بە
گفتار دان بە یەکسانیی نێوان ژنان و پیاواندا دەنێن ..بەاڵم بێجگە لە
کەمایەتییەکی زۆر کەمیان زۆربەی هەرە زۆریان لە رەفتاردا پیاوساالر
و چەوسێنەرن! بە بەدووداچوونی ئەوەی کە ئایە کێشەکان و هۆکارەکان
چین؟ بەو چەند پرسیارە پەیوەستدارە ژنان دەدوێنین:
پایزە ئەحمەد :ئایە خودی پێکهاتەی سروشتی پیاو وەک رەگەزی نێر
پیاوان بەو جۆرە ئافەریدە دەکا؟ یان ئەوە دابونەریت و دین و
دەسەاڵتە پیاوان بەو شێوەیە بەرهەم دەهێنن کە هەن ،یان هەردوو
هۆکار هەر یەکەو بە ئاست و جۆرێک کارتێکردنی خۆیان هەیە؟
نیان ئەحمەد :بێ گومان پیاوساالریی پێکهاتەی دەستی دابونەریت و
دین و دەسەاڵتە .هیچ پیاوێک بە پیاوساالریی لە دایک نابێ ،بەڵکو
هەڵسوکەوتی رۆژانە و شوێنپێ هەڵگرتنی شێلگیرانەی سەران و بە ناو
لێزانان ئەو جۆرە کەسایەتییانە دروست دەکەن .هەڵبەت هەر یەک لە
ئافرەت یان پیاو خاوەنی کۆمەڵێک خەسڵەتی جیاوازن کە
تایبەتمەندێتیان بونیاد و هەڵکەوتەیە .پیاوساالریی هێزێکە کە
زۆربەی پیاوان لەسەر دەستەبەرکردنی بیروڕایەک بە خۆیانی دەدەن کە
تەنیا ئاکار و چوارچێوەیەکی خۆپەرستییە.
هۆکاری پەرەپێدانی ئەو دابونەریتە ..بنەڕەتەکەی بیروباوەڕی دینییە،
جگە لەوەش زۆربەی پیاوان دەروونپاکیی ئافرەتان و خۆشەویستیی و

56

ژنان لە دۆزی خۆیان دەدوێن

ئەمەکدارییان بەرامبەر خێزانەکانیان بەو جۆرەی کە پیاوان سوودی لێ
دەبینن بەکار دەهێنن ،بە پێی سایکۆلۆژیەتی کەسایەتیی کەسەکان کە
لە ژیانیاندا دووچاری چەوسانەوە بوونە لە الیەن کەسی ناو
خێزانەکانیان یان کەسێکی دەرەکیی ..دەیانخەنە نێو نەخشە
چەوسێنەرییەکانیان ،ئەوانە پتر پەنا دەبەنەبەر پیاوساالریی و لەو
رێگەیەوە کۆشش دەکەن ئەو الیەنە بریندارەی کەسایەتییەکان چارەسەر
بکەن ،ئیتر بە پالن بێ یان بە بێ هۆشیاریی.
پایزە ئەحمەد :ئایە تەنیا پیاوان هۆکاری ئەو باری چەوسانەوەی
ژنانن یان ژنانی ناهۆشیار و دەستەپاچەش رۆڵی خۆیان هەیە لە
درێژەدانی ئەو بارەی خۆیان؟ چارە چییە ..یان چاکترین رێیەکانی
چارەسەر چین لەو رووەوە؟
نیان ئەحمەد :بە رای من باوی پیاوساالریی لە هیچ شوێنێک نەماوە..
ژن خۆی پیاوساالریی دروست دەکا ..خۆی پیاوێک دروست دەکا ستەمی
لێ بکا ،کە ژن درۆی لەگەڵ ناخی خۆی نەکرد رههایە و هیچ پیاوێک
ناتوانێ وای لێ بکا کۆیلەی بکا.
پایزە ئەحمەد :هەر کەسێک لە ناخەوە بەو ژنکوژییە زۆرەی ئەو
دواییانە رادەچڵەکێ یەکسەر پەنجەی تاوانکاریی بۆ حکومەت و تەواوی
دەسەاڵتداران رادەکێشێ ،بەڕێزت لەو بارەوە چ دەبێژی؟
نیان ئەحمەد :هەڵبەت حکومەت رۆڵێکی زۆر نەرێنییانەی هەیە لە
پاراستنی مافی ئافرەتان و توندوتیژیی دژ بە ئافرەتان ،چونکە کە لە
نەخشە و بەرنامەی کابینەیەکدا ،یان سیستەمی بەرێوەبردنی واڵتێکدا
بنەبڕی توندوتیژیی و کاری نایاسایی و نامرۆڤانە دژی تاکەکانی
کۆمەڵ نەکرابێ ،واتای ئەوەیە کە پشتگیریی کاری ئەو دێوەزمەیەن کە
ناوی ژنکوشتنە ،چونکە ئەگەر حکومەت یاسایەکی رەها و بێ دانوسانی
بهێنابا ئارا و بە توندیی سزای تاوانبارانی بدابا ئەوە بەبێ گومان
ئەو دیاردەیە بنەبڕ دەبوو ،کە پێویست بوو تا ئێستا بنەبڕ ببووایە و
نەبووایە بە باسی نێو پەرتووکان و گۆڤار و رۆژنامە یان ماڵپەڕەکان،
شەرمە لە رۆژگاری ئەمڕۆ ئافرەت لەنێو ببردرێ تەنیا لەبەرئەوەی
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بیەوێ دەنگ و رەنگی هەبێ ،یان بیەوێ پیادەی ماف و ئارەزووەکانی
خۆی بکا.
پایزە ئەحمەد :لەبەرچی ژنان زۆر بە کەمیی بەشداریی لە
رێکخراوەکانی ژنان دەکەن؟ یان لەبەرچی زۆربەی زۆری ژنان
رێکخراوەکانی ژنان بە پشتوپەنای خۆیان و داکۆکیکەر لە ماف و
ئازادییەکانیان نازانن؟ ئایە ئەوەش بە هۆی دەستتێوەردانی پیاوانە؟
ئایە بەڕێزت بە باشتری نازانی رێکخراوی ژنان لە ژنان و پیاوانی
یەکسانییخواز پێکبێ؟
نیان ئەحمەد :نەبوونی متمانە هۆکارێکی گرنگە بۆ پەیوەستنەبوونی
ئافرەتان بە کۆمەڵەکانی ژنان یان رێکخراوەکانی سەر بە ئافرەتان.
سنووری تەسکی دەسەاڵتی ئەو رێکخراوانە و نەبوونی ئەو پارێزگارییە
کۆمەاڵیەتییەی کە ئافرەتان پێویستیانە یان خەونی پێوە دەبینن ..وای
لە زۆربەی ئافرەتان کردووە کە ئەگەر لە تەنگژەیەکی دەروونیی و
خێزانیی زۆر گەورەدا نەبن و بە ناچاریی نەبێ رووی سکااڵ و گازندە
نەبەنە الی ئەو رێکخراوانە.
پایزە ئەحمەد :خۆت وەک ژن تا چەند لە بەرانبەر هاوسەر یان باوک
و برا یان هەر نێرێک کە لەگەڵی دەژی لە چەوسانەوەی پیاوساالریی
رزگار بووی؟ کێشەکان چین کە تا ئێستا خۆت یان خۆت لە چوارچێوەی
ژنان بە گشتیی بە تەواویی لە بندەستی پیاوانی کۆنەپەرست و
چەوسێنەر یان سیستەمی پیاوساالریی ئازاد نەبووی؟ رێگەچارەکانت
چین؟
نیان ئەحمەد :هەندێک جار هەندێک ئافرەت خۆیان بە چاوێکی نزم
سەیری تواناکانی خۆیان و رێکخراوەکانیان دەکەن و متمانەیان بە
تواناکانی خۆیان نییە ..ئەوەش هەنگاویکێ بەرفراوانی چەوسانەوەی
کەسەکان خۆیانن .پێویستە مرۆڤ باوەڕی بە توانای بێ سنووری خۆی
هەبێ ،چونکە لێهاتوویی بریتییە لە کۆشش و کردار.
٢٧١٢\١٧\١٣
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شەیدا مەعروف:

ئێمەی مێینە هەمیشە گرفتمان لەگەڵ نێرەکان هەیە،
بەاڵم ئەگەر تاک هۆشیار بێ ئیتر جێیەک نییە بۆ پیاو تا
بتوانێ ژن بچەوسێنێتەوە.
لەوڕۆدا زۆربەی پیاوان  -هەر یەکەو بە گوێرەی بیروباوەڕی خۆی  -بە
گفتار دان بە یەکسانیی نێوان ژنان و پیاواندا دەنێن ..بەاڵم بێجگە لە
کەمایەتییەکی زۆر کەمیان زۆربەی هەرە زۆریان لە رەفتاردا پیاوساالر
و چەوسێنەرن! بە بەدووداچوونی ئەوەی کە ئایە کێشەکان و هۆکارەکان
چین؟ بەو چەند پرسیارە پەیوەستدارە ژنان دەدوێنین:
پایزە ئەحمەد :ئایە خودی پێکهاتەی سروشتی پیاو وەک رەگەزی نێر
پیاوان بەو جۆرە ئافەریدە دەکا؟ یان ئەوە دابونەریت و دین و
دەسەاڵتە پیاوان بەو شێوەیە بەرهەم دەهێنن کە هەن ،یان هەردوو
هۆکار هەر یەکەو بە ئاست و جۆرێک کارتێکردنی خۆیان هەیە؟
شەیدا مەعروف :بێگومان هەردوو هۆکارەکە وا دەکەن هەمیشە پیاو
وەک کەسیاتییەکى زۆر جیاواز بیربکاتەوە ..من پێم وایە کە پتر
دابونەریتى ئەم کۆمەڵگەیەیە وادەکا پیاو خۆى بە پاڵەوانى ئەو
زەمینە و سەرکردەی هەر شتێک کە هەیە بزانێ ،دەیەوێ هەمیشە بۆ
خۆی خاوەن بڕیار بێ و هەموو دەسەاڵتەکان بۆ خۆى وەربگرێ.
پایزە ئەحمەد :ئایە تەنیا پیاوان هۆکاری ئەو باری چەوسانەوەی
ژنانن یان ژنانی ناهۆشیار و دەستەپاچەش رۆڵی خۆیان هەیە لە
درێژەدانی ئەو بارەی خۆیان؟ چارە چییە ..یان چاکترین رێیەکانی
چارەسەر چین لەو رووەوە؟
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شەیدا مەعروف :نا من هەرگیز پیاو بە هۆکار نازانم ،چونکە پیاویش
وەک ژن مرۆڤە پێش ئەوەى پیاو بێ ،من پێم وایە ناهۆشیاریی تاک
وادەکا کە ژن تووشى چەوساندنەوە ببێ .چونکە کە تاک هۆشیار بێ و
بە هۆشیاریی پەروەدە بکرێ ئیتر جێیەک نییە بۆ ئەوەى کە ئەو
بتوانێ ئاوەها بێ بەرامبەر بە مرۆڤ .سەبارەت بە چارەسەر من پێم
وایە دەبێ کار لەسەر هۆشیارکردنەوەى یەک بە یەکى نەوەکانەوە بکرێ
و وا رابهێنرێن کە هەموومان مرۆڤین و پێویستمان بە ژیانە نەک وا
رابهێنرێن کە جیاوازیی لە رەگەزدا هەیە ،دەبێ کارێک بکرێ تا
ئەوانیش هۆشیاریی خۆیان بگەیەنن بە چواردەورەکەیان.
پایزە ئەحمەد :هەر کەسێک لە ناخەوە بەو ژنکوژییە زۆرەی ئەو
دواییانە رادەچڵەکێ یەکسەر پەنجەی تاوانکاریی بۆ حکومەت و تەواوی
دەسەاڵتداران رادەکێشێ ،بەڕێزت لەو بارەوە چ دەبێژی؟
شەیدا مەعروف :هەمومان کاتێک کوشتنى ژنێک دەبیستین رادەوەستین
لەسەر ئەوەى کە بۆ و کێ کوشتى؟ ئەوەش ئەوە ناگەیەنێ دەبێ ئەو
ژنە تاوانێکى کردبێ بۆیە وای پێکرا ،بە رای من دەبێ دەسەاڵتداران
ئیش لەسەر ئەو یاسایانە بکەن کە نابێ مرۆڤ بە هیچ شێوەیەک
تاوانى بەرامبەر بکرێ ..چونکە ئەویش ژیانى پێویستە ،هەروا دەڵێم
هەر کاتێک ژنێک بە هەر بیانوویەک تیرۆر دەکرێ و دواجار تۆمەتى
خراپى دەخرێتە پاڵ ئەوە حکومەت بەرپرسە لێی ،چونکە ئەوە
حکومەتە کار لەسەر ئەو کەیسانە ناکا ..رۆژێک نەماندیت بڵێ ئەوە
ئێمە هەقى ژنێکمان سەند ،وەک ئەو چەندان نموونەى کە هەمانە،
ئەگەر ژنێک یان ێکخراوێک لەسەر ئەو کەیسانە نەیەتە قسە حکومەت
وەالى دەنێ ،بەوەش ئەو تاوانانە زۆرتر دەبن و هەمیشەش ژن
قوربانى دەبێ لە هەر تیرۆرکردنێک یاخود توندوتیژییەک کە بەرامبەر
بە مرۆڤبوونى ژن دەکرێ.
پایزە ئەحمەد :لەبەرچی ژنان زۆر بە کەمیی بەشداریی لە
رێکخراوەکانی ژنان دەکەن؟ یان لەبەرچی زۆربەی زۆری ژنان
رێکخراوەکانی ژنان بە پشتوپەنای خۆیان و داکۆکیکەر لە ماف و
ئازادییەکانیان نازانن؟ ئایە ئەوەش بە هۆی دەستتێوەردانی پیاوانە؟
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ئایە بەڕێزت بە باشتری نازانی رێکخراوی ژنان لە ژنان و پیاوانی
یەکسانییخواز پێکبێ؟
شەیدا مەعروف. .......... :
پایزە ئەحمەد :خۆت وەک ژن تا چەند لە بەرانبەر هاوسەر یان باوک
و برا یان هەر نێرێک کە لەگەڵی دەژی لە چەوسانەوەی پیاوساالریی
رزگار بووی؟ کێشەکان چین کە تا ئێستا خۆت یان خۆت لە چوارچێوەی
ژنان بە گشتیی بە تەواویی لە بندەستی پیاوانی کۆنەپەرست و
چەوسێنەر یان سیستەمی پیاوساالریی ئازاد نەبووی؟ رێگەچارەکانت
چین؟
شەیدا مەعروف :ئێمەی مێینە هەمیشە گرفتمان لەگەڵ نێرەکان هەیە
وەک ئەوەى بەڕێزت ئاماژەت پێی داوە ،چونکە بمانەوێ و نەمانەوێ
پیاوان دەیانەوێ تەنیا بۆ خۆیان بن نەک بۆ ئێمە ،هەروا هەمیشە
کۆشش دەکەن کە پاشگریان بین.
ئەو کێشانە لە مێینەیەکەوە بۆ مێینەیەکی دیکە جیاوازە ،من وەک خۆم
تا ئێستا تووشى گرفتێکى لەو جۆرە نەبوومە کە هێندە زەق بێ و
نەتوانم کارى لەسەر بکەم ،چونکە کەم تا زۆرێک تواناى
چارەسەرکردنم هەیە ،بەاڵم سەرەکییترین گرفتى ژنان ئەوەیە کە
ئەوانى برا و باوک و هاوسەر و هەر نێریکى دیکە ناوی ژنان دەزڕێنن
یان بە هەر بیانوویەک بێ دەیانکوژن و وەک بەرزەکى بانانیش بۆى
دەردەچن ..بۆیە ئەوان هەمیشە وەک دەسەاڵتدار دەردەکەون کە من پێم
وا نییە پیاو لە ژن بە دەسەاڵتتر بێ ،رێگەچارە بۆ هەر گرفتێک
تیگەیشتنى کەسەکانە لە ناخى یەکتر.
٢٧١٢\١٧\١٨
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سیما نەجم:

ژنکوژیی فەرهەنگی دەسەاڵتە نەک خەڵک ،کێشەی من
لەگەڵ دەسەاڵتی چینایەتییە کە باوک و برا و پیاو لە
هەر ژنێک دەکاتە دڕندە.
لەوڕۆدا زۆربەی پیاوان  -هەر یەکەو بە گوێرەی بیروباوەڕی خۆی  -بە
گفتار دان بە یەکسانیی نێوان ژنان و پیاواندا دەنێن ..بەاڵم بێجگە لە
کەمایەتییەکی زۆر کەمیان زۆربەی هەرە زۆریان لە رەفتاردا پیاوساالر
و چەوسێنەرن! بە بەدووداچوونی ئەوەی کە ئایە کێشەکان و هۆکارەکان
چین؟ بەو چەند پرسیارە پەیوەستدارە ژنان دەدوێنین:
پایزە ئەحمەد :ئایە خودی پێکهاتەی سروشتی پیاو وەک رەگەزی نێر
پیاوان بەو جۆرە ئافەریدە دەکا؟ یان ئەوە دابونەریت و دین و
دەسەاڵتە پیاوان بەو شێوەیە بەرهەم دەهێنن کە هەن ،یان هەردوو
هۆکار هەر یەکەو بە ئاست و جۆرێک کارتێکردنی خۆیان هەیە؟
سیما نەجم :ساڵو! پێش هەموو شتیک زۆر سوپاستان دەکەم کە ئەو هە
لەتان رەخساند .بە بڕوای من ئەو شتە کە ئێوە باسی دەکە ن وایە،
بەاڵم وەاڵمدانەوە بەو پرسیارە کە بۆچی پیاوان تەنانەت ئەوانەشی
کە خۆیان بە یەکسانییخواز دەزانن لە رەفتار و هەڵسوکەوتی روژانە
بەرانبەر بە ژنان هەڵویستی پیاوسااڵرانەیان هەیە .ئەگەر لە
روانگەیەکی چینایەتیەوە نەدرێتە بەر رەخنە ئێمە دەباتە داوێنی
فمێنیزمی بۆرژوایی و رەوتی لیبراڵی لە بزووتنەوەیەی ژناندا ،لە
پرسیارەکانی دواتردا پتر دەڕۆمە سەر ئەو روانگانە.
بەاڵم بە بڕوای من هۆکاری سەرەکیی ئەوە کە بۆ پیاوانی ئازادییخواز
لە کۆمەڵگەی ئەمرۆدا تا بە ئەمڕۆ ،تەنانەت لە پیشکەوتووترین
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واڵتانی سەرمایەدارییدا هەڵسوکەوتی پیاوسااڵرانەیان هەیە خۆی
دەگەڕێتەوە بۆ ئەوە کە بە بۆنەی سەمایەداریی و بۆرژوایی لە
سەرانسەری دونیا پیاوساالریی و کاری تەواو وەخت بۆ پیاوان و بەهای
کاری پیاو لە هەموو واڵتانی سەرمایەداریی لە کاری ژن پتر بووە و تا
ئەمڕۆش هەیە .دەتوانین بڵیین کە لە سەرانسەری دونیا زۆربەی هەرە
زۆری ئەو کارانەی کە لە دەرەوەی ماڵ دەکرێن بە کاری پیاوانە
دەناسرین و پیاو وەکو نانهێنەری ماڵ ناسراوە .ئەو سیستەمە
چینایەتییە کە دەیبینین بە بۆنەی ئەوەوە کە جگە لە قازانج بیر لە
هیچ شتیک ناکاتەوە ،هێزی کاری ژن بە هێزی سەرەکیی نازانێ و هە
موو کاتیک لە هێزی کاری ژن وەکو هێزی کاری ئەرتەشی زەخیرەی
بێکاران کەڵکی وەرگرتوە.
پێویستە ئەوەش بڵێم کە فەرهەنگ و رەوشەتەکان ،دین و هەڵسوکەوت
و سیاسەت و هونەر و هەموو ئەو شتانەی کە لە مارکسیزم و
کۆمۆنیزمدا بە رووخانی چینایەتی ناوی دەبرێ خۆی سەرچاوەی
چینایەتی و ئابووریی هەیە .مەبەستم ئەوەیە کە بە پێچەوانەی
زۆربەی هەڵسووڕاوانی بە ناو هەڵسووڕاوی ژن پیاوساالریی پەیوەندیی
بە سروشتی پیاوانە و شتی واوە نەبووە و نییە.
پیاوساالریی بەرهەمی کۆمەڵگەی چینایەتییە و مێژووێکی دوور و
درێژی لەگەڵ کۆمەڵگەی چینایەتی هەیە .من پێشتر لە نووسراوە و
چاوپێکەوتن لەگەڵ ماڵپەڕەکانی دیکەدا لەسەر ئەوە باسم کردوە و
پێم وانییە زۆر پێویست بێ دووپاتی بکەمەوە ،بەاڵم ئەوە دەڵێم کە
رۆڵێکی زۆر لە کۆمەڵگەی مرۆڤایەتی ئێمەدا دەبینن کە ژنان لە جێگە
و شوینێکی سەرتر لە پیاواندا بوون و تەنانەت ژنساالریی لە
سەردەمێکدا بایەخی هەبووە .باسکردن لەم مەسەلە بە واتای ئەوە نییە
کە من و ەک کۆمەڵێک فمێنیستی بۆرژوایی الیەنگری ژنساالریی بکەم،
بەاڵم دەمەوێ ئەوە بڵیم کە پێش چینایەتی بوونەوەی کۆمەڵگە ،ژنان
بە بۆنەی جێگە و ریگایەکی کۆمەاڵیەتییەوە کە بوویان سەرتر لە
پیاوان بوون .بە بڕوای من ژنساالریی و پیاوساالریی هەر دوو
روانگەگەلێکی دواکەوتوون و قسەکردن لە (جیاکاریی بە قازانجی
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ژنان) کە کۆمەڵێک هەڵسووڕاوی فێمێنیست و لیبراڵی بزووتنەوەی ژنان
باسی دەکەن ئەگەر لە پیاوساالریی دواکەوتووتر نەبێ لەو کەمترنییە!
لەسەر دین دەبێ بڵێم کە دین هەمیشە ئامرازێکی سەرکوتگەرانە لە
الیەنی چینی دەسەاڵتدارەوە بۆ سەرکوتی چینی ژێردەست بووە و هەیە.
لە کۆمەڵگەی وەکو خۆرهەاڵتی ناوەڕاست دا کە ئیسالم رۆڵێکی زۆرتری
هەبووە بارودۆخی ژنان زۆر خراپترە لە ژنانی واڵتانی پێشکەوتووی
سەرمایەداریی ،بەاڵم لە کۆمەڵگەی پێشکەوتوو و سکۆالری
سەرمایەداریی رۆژئاواشدا بە دوای قەیرانی ئابوورییدا دەوڵەت و چینی
دەسەاڵتدار دەست دەبەنەوە بۆ دین وەکو ئامرازێک بۆ سەرکوت و لەخۆ
نامۆکردنی کۆمەڵگە و بە تایبەتیی ژنان وەکو نیوەی کۆمەڵگە .بەاڵم
ئەگەر دین لە خوددا دژە ژن و دژە ئازادیی و یەکسانیی مرۆڤە ،هەر
ئەوە سەرمایەداران و پارێزەرانی ئەو بارودۆخەن کە ئەو ئامرازە کۆنە
کە لەسەردەمی گەشەی سەرمایەداریی و مۆدێرنیزمدا پاشەکشەی
پێکرابوو زیندوو دەکەنەوە و پارەیەکی زۆر بۆ کڵیساکان و مزگەوتەکان
وەکو هێمای کۆنەپەرستیی تەرخان دەکەن .بە بڕوای من بە پێچەوانە
زۆربەی هەڵسووڕوانی بزووتنەوەی بۆرژوایی ژنان بنەمای نابەرابەریی و
پیاوساالریی دین و فەرهەنگ و سروشت و هیچ کام لەو شتانە بە
تەنیا نین ،بەڵکو هەروەک گوتم بونیاتی سیستەمی چینایەتی و
فەرهەنگ و هەڵسوکەوتی چینایەتی کە سەرچاوەی ئابوورییان هەیە و
بە ژێرخانی کۆمەڵگەوە سەرچاوە دەگرن.
پایزە ئەحمەد :ئایە تەنیا پیاوان هۆکاری ئەو باری چەوسانەوەی
ژنانن یان ژنانی ناهۆشیار و دەستەپاچەش رۆڵی خۆیان هەیە لە
درێژەدانی ئەو بارەی خۆیان؟ چارە چییە ..یان چاکترین رێیەکانی
چارەسەر چین لەو رووەوە؟
سیما نە جم :بە بڕوای من نە پیاوان وەکو تاک و نە ژنانی
''دەستەپاچە'' وەکو ئێوە دەڵین هیچ کامیان هۆکاری نابەرابەری ژنان و
پیاوان نین .هەروەک کە گوتم هۆکارەکە چینایەتییە ،مێژووێکی
چینایەتی هەیە کە تەواوی کۆمەڵگەی چینایەتی گرتۆتەوە.
هەر لەو ئەڵمانیایەی کە ئێوە دەیبینن منداڵ کە لە دایک دەبێ ژن
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دەبێ سێ ساڵ بە الی منداڵەوە بمێنێتەوە ،منداڵداریی وەکو کارێکی
ژنانە دەناسرێ! ئەوە هەر ئەو کۆمەڵگە مۆدێرنەیە کە ملیۆنان ژن و
گەنج ئامادەن ژیانی خۆیان بخەنە مەترسییەوە به هەر شێوەیەک هەیە
خۆیان بگەیننە ئێرە! هەزاران و لەوانەیە پتر لە ملیۆنێک کەس لە
خەڵکی کورستان هەر کام هەزاران دۆالریان تەرخان کردوە تا بگەنە
بەو ''بەهەشت!''ەی کۆمەڵگەی سەرمایەداریی .مەبەستم ئەوەیە کە لە
کۆمەڵگەیەکی وادا کە پتر لە نیوەی کۆمەڵگەی مرۆیی و ٪٩٧ی خەڵکی
کوردستان خەوی پێوە دەبینن ،ئێمە سیستەمێکی ئازاد و یەکسان
نابینین کە ژن و پیاو تێیدا بە رەفتار یەکسان بن نەک لەسەر کاغەز!
ئەوە راستیی کۆمەڵگەی سەرمایەدارییە جا بە هەر ئەندازەیەک ریفۆرم
و دەستکاریی سەرخانی ئابووریی کۆمەڵگەی تێدا کرابێ! ئێستا واڵتیکی
وەکو عێراق و کوردستان کە ژنکوژیی و لووتبڕین و خەتەنەکردنی کچان
بووە بە نۆرم و تەنیا قسە لەسەر نابەرابەریی نییە بەڵکو لە شوێنی
وادا کە کارەسات هەموو رۆژیک روودەدا ،رێکخراوبوون لە ئاستی
خوارەوە  -نەک ئەو رێکخراوبوونەی کە تا ئێستا رێکخراوە
دەستەسازەکانی دەسەاڵتی کوردی (یەکێتی و پارتی) سازیان کردوە بۆ
کۆنترۆڵکردنی بزووتنەوەی کرێکاریی و شۆڕشگێڕانەی ژنان  -تەنیا
رێگەیە لەبەردەمی ژنانی ئازادییخوازدا .من وەک خۆم بڕوام وایە کە
ئەگەرچی زۆربەی هەرە زۆری پیاوانی ئازادییخواز لە کرداردا
پیاوساالرن بەاڵم دەکرێ هەر لەو چوارچێوەیەدا لەگەڵ هێزە چەپ و
کۆمۆنیستەکان کە لە کرداردا بە هەموو کەموکوڕییەک کە هەیانە
شۆڕشگێڕترین هێزی سیاسیی گۆڕەپانی سیاسیین کاری زۆر باش بکری.
بێجگە لەوە بە بڕوای من خو قەتیسکردن لە چوارچێوەی رێکخراوە
فێمێنیستیی و ناسیونالیستەکانی سەر بە یەکێتی و پارتی و گۆڕان و
بە ناو ئۆپۆزسیۆنی ئیسالمیی و ...هتد ئاوڕشتنە نێو جۆگەلەی
بۆرژوازیی ناسیونالیست و دەسەاڵتی دوو حیزبە ناسیونالیستە
کۆنەپەرستەکەیە لە کوردستان!
پایزە ئەحمەد :هەر کەسێک لە ناخەوە بەو ژنکوژییە زۆرەی ئەو
دواییانە رادەچڵەکێ یەکسەر پەنجەی تاوانکاریی بۆ حکومەت و تەواوی
دەسەاڵتداران رادەکێشێ ،بەڕێزت لەو بارەوە چ دەبێژی؟
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سیما نەجم :بە بڕوای من حکومەتێک لە کوردستاندا نییە! لە
عیراقیشدا ئەوەی کە هەیە دەسەاڵتیکی ناسیونالیستی و خێڵەکیی و
دینیی و مافیاییە کە حکومەتە کۆنەپەرستەکانی ناوچەکە وەکو ئێران و
تورکیا و ئەمەریکا بە تایبەت ئێران خاوەن ماڵی ئەو حکومەتەن ،لە
کوردستانیش هەروا ..کە گوتم دەسەاڵتێکی خێڵەکیی و دواکەوتووی دوو
حیزبی ناسیونالیستی رەگەزپەرست کە هەر کامیان ئامرازی یەکێک لە
حکومەتەکانی ناوچەکەن.
یەکێتی و پارتی بە فەرهەنگی ناسیونالیستیی و رەگەزپەرستیی و
خێڵەکیی خۆیان و هاوکاریی لەگەڵ دەوڵەتە کۆنەپەرستەکانی ناوچەکە
و (ئیمتاز)دان بە ئیسالمی سیاسیی و مزگەوت کردنەوەکانیان وەکو
هێمای کۆنەپەرستیی و دەستگرتن بە کەلتووری کۆنەنەپەرستانەی
ئیسالمییەوە ..نەک هەر ژنکوژییان کۆنترۆڵ نەکردوە بەڵکو زۆر
پەرەشیان پێ داوە.
لە ماوەی بیست ساڵی رابردوودا کە ئەو دوو حیزبە کارتونییە لەسەر
کاربوون بە پێی ئاماری ئەمنستی ئینتەرناسیونال و ئامارە فەرمییەکان
 کە هیچیان بە بڕوای من تەواو نین  -هەزاران ژن لە کوردستانیژێردەسەاڵتی پارتی و یەکێتی کوژراون و لوتیان بڕاوە و ئەتککراون و
خۆیان سوتاندوە و هەزاران ژن خەتەنە کروان و ...هتد.
ژنکوژیی لە ژێر سایەی دەسەاڵتی ئەو دوو حیزبە دا بووە بە کەلتوور!
زۆربەی هەرە زۆری ژنکوژان نەک هەر ویژدانیان نائارام نەبووە ،بەڵکو
بە شانازییەوە دەیانگوت کە لەسەر بێ رەوشتیی خوشک یان کەسی
خۆیانیان کوشتو ،زۆربەی ژنکوژان ئەگەر خۆیان لە نێو دەزگایە
ئاسایشییەکان و لە نێو رێزی ملیشیای دوو حیزبەکەدا نەبوووبن دوور و
نزیک لە دەسەاڵت نزیک بوونە .زۆربەی هەرە زۆریان بە ئازادانە بە
ناو شارەکاندا دەخولینەوە و کەس لێیانی نەپرسیوە و ناپرسێ کە بو
ئەو کارانەیان کردوە؟!
یەکێتی و پارتی خۆیان پارێزەری سەرەکی ئەو کەلتوورەن .خۆمان
بینیمان کە لە کاتی بەردبارانکردنی دوعادا هێزە ئاسایشییەکان لە
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نزیکەوە سەیری ئەو کارەساتەیان دەکردو هیچ کارێکیان نەدەکرد .هەر
ئێستا یەکێتی و پارتی مانگانە پارەیەکی زۆر دەدەن بە سەرۆک
خێڵەکان بە ناوی دیوەخانانە! لە سایەی ئەو دەسەاڵتەدا کە خێڵەکییە
پەرە بە کۆنەپەرستیی و ژنکوژیی دراوە! بە بڕوای من دەسەاڵتی
سیاسیی لە کوردستان وەک داڕووخانی ژێرخانی کۆمەڵگەیەکی
سەرمایەداریی لە چەشنە دواکەوتووەکەی سەرەکییترین هۆکاری
ژنکوژییە لە کوردستان ،ئەو جۆرەی کە مارکس لە مانیفێستی
کۆمۆنیستدا دەڵێ فەرهەنگی حاکم لە هەر کۆمەڵگەیەکی چینایەتیدا
فەرهەنگی چینی حاکمە! ئەوەش فەرهەنگی خەڵکی کوردستان نییە
فەرهەنگی چینی دەسەاڵتداری کوردستانە.
پایزە ئەحمەد :لەبەرچی ژنان زۆر بە کەمیی بەشداریی لە
رێکخراوەکانی ژنان دەکەن؟ یان لەبەرچی زۆربەی زۆری ژنان
رێکخراوەکانی ژنان بە پشتوپەنای خۆیان و داکۆکیکەر لە ماف و
ئازادییەکانیان نازانن؟ ئایە ئەوەش بە هۆی دەستتێوەردانی پیاوانە؟
ئایە بەڕێزت بە باشتری نازانی رێکخراوی ژنان لە ژنان و پیاوانی
یەکسانییخواز پێکبێ؟
سیما نەجم :پێش هەموو شتێک پێویستە بڵیم کە لە راستییدا لەو
سەردەمەدا رێکخراوێکی سەربەخۆ کە لە خواری کۆمەڵگەوە نوێنەری
ژنان بێ لە کوردستاندا نییە .ئەوەی کە بوو وەکو رێکخراوی ئافرەتان
و رێکخراوە شۆڕشگێڕ و کۆمۆنیستەکانی سەر بە حیزبی کۆمۆنیستی
کرێکاریی عێراق یا رێکخراوە سەربەخۆیە چەپەکان بە دوای هێرشی
یەکێتی نیشتمانی بۆ سەر حیزبی کۆمۆنیستی کرێکاریی عێراق سەرکوت
کران ،بە دوای ئەوەشدا زۆربەی ئەندامەکانیان رەوانەی ئەوروپا کران.
واتە ئێستا لە کوردستاندا رێکخراوێکی شۆڕشگێڕ کە پارێزەری مافی
ژنان بێ نییە و من نایبینم! ئەوەش کە ناوی رێکخراوەکانی ژنان و
شتی لەو چەشنەی لێنراوە زۆربەی هەرە زۆری دەستکردی دەستی یەکێتی
و پارتی یان ئەو حیزبانەن کە بە ناو ئۆپۆزسیۆنن! بەاڵم خۆیان لەو
سفرەیە کە یەکێتی و پارتی دایانخستوە بۆ خۆیان و بنەماڵەکانیان
نان دەخۆن! بە بڕوایی من ئەوانە نە تەنیا پارێزەری مافی ژن نین
بەڵکو زۆربەیان بە پێی بیروبڕوا و مەرامەکانیان دژی ژنانن .لە
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کاتێکدا دەسەاڵتی دژە ژنی کوردی فرەژنیی لە کوردستان ئازاد کرد و
یاسایەکی ئیسالمیی و کونەپەرستی لە پەرلەمانە کارتۆنییەکەیاندا
بەسەر خەڵکدا سەپاند ،بەشیکی زۆر لەو بە ناو هەڵسووڕاوانەی
مافەکانی ژنان لە پەرلەمانی کوردستان دەنگیان بەو یاسایە دژەژنییە
دا کە هیچ کام لەوانە پێشتر لە هیچ شوێنێکەوە دیار نەبوون.
ئەوەی کە بەشێک لە چەپ بە داخەوە دوای قەیرانێک کە لەم سااڵنەدا
بەسەر چەپ و کۆمۆنیست لە ناوچەکە و بە تایبەتیی عێراق و
کوردستاندا هاتووە بە لیبرالیزم هەڵخەڵەتاون و ئەو رێکخراوە
کارتۆنییانە لە میدیایە بۆرژوازییەکانەوە بە پارێزەری مافەکانی ژنان
ناو دەبەن ..ئەوە لە راستییدا رێکخراوی راستەقینەی ژنان نین و
شتێکی جیاوازان.
بە بڕوای من رێکخراوێک کە خۆی دروستکراوی دەسەاڵتیکی دواکەوتوو و
دژە ژن بێ ناتوانێ وەکو ئۆپۆزسیۆن دژی هەمان ئەو دەسەاڵتە کار
بکا ،ئەگەر کەسێکێش وەها لەخشتە بردرابێ ئەوە خۆی سەر بەو
دەسەاڵتەیە یان کۆنەپەرستە و پەیوەندیی بە مافی ژنانەوە نییە .بە
داخەوە زۆربەی هەرە زۆری رێکخراوەکانی ژنان لەو چەشنەن!
پایزە ئەحمەد :خۆت وەک ژن تا چەند لە بەرانبەر هاوسەر یان باوک
و برا یان هەر نێرێک کە لەگەڵی دەژی لە چەوسانەوەی پیاوساالریی
رزگار بووی؟ کێشەکان چین کە تا ئێستا خۆت یان خۆت لە چوارچێوەی
ژنان بە گشتیی بە تەواویی لە بندەستی پیاوانی کۆنەپەرست و
چەوسێنەر یان سیستەمی پیاوساالریی ئازاد نەبووی؟ رێگەچارەکانت
چین؟
سیما نەجم :تا ئەوەی کە بۆ خۆم دەگەڕێتەوە منیش وەکو هەر ژنێکی
کۆمۆنیست کۆششم کردوە کە بتوانم تەنانەت لە چوارچێوەی سیستەمی
سەرمایەدارییدا و لە چوارچێوەی کۆمەڵگەیەکی خێڵەکیی وەکو
کوردستاندا بۆ رزگاریی خۆم و هەموو هاوچارەنووسانم لە سەرانسەری
دونیا بە تایبەت عێراق و کوردستان کۆشش بکەم و کردوومە و
دەشیکەم ،بەاڵم دەبێ ئەوەش بڵێم کە کێشەی من لەگەڵ باوک و برا و
هاوسەر و پیاو بە شێوەیەکی گشتیی نییە ،کێشەی من لەگەڵ دەسەاڵتی
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چینایەتییە کە باوک و برا و پیاو لە من و تۆ و هەر ژنێکیتر دەکاتە
دڕندە .ئێمە بە هەر ئەندازەیەک توانیبێتمان دەسەاڵتی سیاسیی
پاشەکشە پێ بکەین بەو ئەندازەیەش توانیومانە خانەوادە وەکو
بچووککراوەی کۆمەڵ لەسەر مەسەلەی ژنان و پیاوساالریی پاشەکشە پێ
بکەین .بە داخەوە ئەوە هەر بە تەنیا پیاوان نین کە پیاوساالرن
بەڵکو زۆربەی ژنان و دایکان و خوشکان و تەنانەت خۆشمان بە بۆنەی
ئەوەی کە لەو بارودۆخ و هەڵسوکەوتەدا ژیاوین کەوتوینەتە ژێر
کاریگەریی ئەو پیاوساالرییەوە کە لە کۆمەڵگەدا هەیە .خۆم وەکو خۆم
لە بنەماڵەیەکی سەر بە حیزبی شیوعی عیراقی کۆن گەورە بووم
هێندەی کە لە چوارچێوەی فەرهەنگی پیاوساالریی و هی دیکە لە الیەن
دایکمەوە گوشارم بۆ هاتوە هەرگیز لە الیەن باوکمەوە هێندە لە ژێر
گوشاردا نەبووم.
دەبی ئەوەش بڵێم کە من بە خەبات و هەڵسووڕانی هەر رۆژەی خۆم
توانیبووم لە ئاستی شاری دەربەندیخان و تەنانەت سلێمانی تا دەگا
بە بنەماڵە کاریگەرییەکی سەرەکییم هەبێ .من شانازیی دەکەم که لە
ئاستی بنەماڵەیی و لە ئاستی شاری دەربەندیخان و کوردستان و
عێراقیشدا هیچ کات ملم بەو قانوونە کۆنەپهرستانە نەداوە کە لە
الیەن دەسەاڵتەوە دژ بە ژنان واژۆ دەکران و تا ئەمڕۆ سەربەرزانە دژی
کۆنەپەرستیی راوەستاوم .هاوسەرەکەشم کۆمۆنیستێکی شۆڕشگێڕە و لە
هەڵسووڕاوانی بزووتنەوەی خۆیندکاریی و ژنان بووە و هەرگیز هەستم
بە گوشار لە الیەن ئەوەوە نەکردوە ئەگەر کێشەشم هەبێ لەگەڵی یا
بووە لەسەر جیاوازییگەلێک بووە کە پەیوەندیی بە مەسەلەی ژنانەوە
نییە!
جارێکیتر سوپاس بۆ ئەو دەرفەتە.
٢٧١٢\١٧\١٨
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د .هیوا پەناهی:

ژن وهک ژێردهسته ئامرازی دهسهاڵت بووه ،هەر مرۆڤێک
دهتوانێ تاوان بکا گرنگ ئهوهیه کە نهیکا و خۆی باربێنێ
که مرۆڤ بێ.
لەوڕۆدا زۆربەی پیاوان  -هەر یەکەو بە گوێرەی بیروباوەڕی خۆی  -بە
گفتار دان بە یەکسانیی نێوان ژنان و پیاواندا دەنێن ..بەاڵم بێجگە لە
کەمایەتییەکی زۆر کەمیان زۆربەی هەرە زۆریان لە رەفتاردا پیاوساالر
و چەوسێنەرن! بە بەدووداچوونی ئەوەی کە ئایە کێشەکان و هۆکارەکان
چین؟ بەو چەند پرسیارە پەیوەستدارە ژنان دەدوێنین:
پایزە ئەحمەد :ئایە خودی پێکهاتەی سروشتی پیاو وەک رەگەزی نێر
پیاوان بەو جۆرە ئافەریدە دەکا؟ یان ئەوە دابونەریت و دین و
دەسەاڵتە پیاوان بەو شێوەیە بەرهەم دەهێنن کە هەن ،یان هەردوو
هۆکار هەر یەکەو بە ئاست و جۆرێک کارتێکردنی خۆیان هەیە؟
د .هیوا پهناهی :وێڕای رێز و خۆشهویستییم بۆ خوێنهرهکانتان ..بهڵێ
ئهوهی راستیی بێ پاش کێبهرکێی دهسهاڵت له نێوان ژن و پیاواندا له
دهیان ههزار ساڵ لهمهوپێشدا یهکهمین کۆمەڵگەی ژنساالریی تێکدهچێ
و ئهوەش دهکرێ بگوترێ وەک لە ئهفسانهکانهوه هاتووە کاتێک خواوه
نده ژنهکان پڕانییان له ناو دهبردرێن و رۆڵ و کاریان له دوماهییدا
دهکرێ به ناوی خواوهندی پیاوانهوه ،ههروهها ئهم مێژووه دوور و
درێژه پیاوی له ناوهندی دهسهاڵت تا ئهمڕۆ راگرتووه ههروهها
سروشتیان تایبهتمهندیی خۆی ههیه و پتر هۆشیارن چونکه بهشدار و
چاالکبوون وەک کوردهواری دەبێژن ساردیی و گهرمیی لێک جودا دهکهنه
وه ..بۆیه ههردووکیان کاریگهریی خۆیان ههبووه.
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پایزە ئەحمەد :ئایە تەنیا پیاوان هۆکاری ئەو باری چەوسانەوەی
ژنانن یان ژنانی ناهۆشیار و دەستەپاچەش رۆڵی خۆیان هەیە لە
درێژەدانی ئەو بارەی خۆیان؟ چارە چییە ..یان چاکترین رێیەکانی
چارەسەر چین لەو رووەوە؟
د .هیوا پهناهی :نا به بڕوای من ژن وهک ژێردهسته ئامرازی دهسهاڵت
بووه ..بۆ نموونه هێندێک الیهنی ئاین ههن تهنیا پێوهندییان به
(خورافه)وه ههیه و پهیوهستن به شتی بچووک نهک به الیهنی
رۆحانیی ئاین که مرۆڤ فێری چاکه و پاکیی دەکا تا له ناو خۆیدا
گەنگەشە و لێکدانهوه بکا ،بۆیه ئهم ناوهند و بهشانهی کۆمهڵگا بهرده
وام بۆ سهرقاڵکردن و راگرتنی ژیان ژنانیان بهکارهێناوه ..لهمرۆشدا
بۆ ئێمهی کورد ئەوە تهنیا به تێگهیشتن و رێزلێنان باش دهبێ و
ئەوەش کاری پهروهده و سیستەمی چاند و کهلتووره که کۆشش بکا
مرۆڤگهلێکی هێمن و ژیر پهروهرده بکا که گوێ بگرن و بیر بکهنهوه و
ئینجا بهرههمهێنهر بن بۆ خۆیان و کۆمهلگەکەیان.
پایزە ئەحمەد :هەر کەسێک لە ناخەوە بەو ژنکوژییە زۆرەی ئەو
دواییانە رادەچڵەکێ یەکسەر پەنجەی تاوانکاریی بۆ حکومەت و تەواوی
دەسەاڵتداران رادەکێشێ ،بەڕێزت لەو بارەوە چ دەبێژی؟
د .هیوا پهناهی :ئهوهی راستیی بێ کورد ژنکوشتنی له مێژووی خۆیدا
به خۆیهوه نهدیوه وهک لەو سااڵنهی دواییدا به نهریتێکی دهستکردی ده
بینم که السایی دڕندهکانی دهوروبهری دهکاتهوه مهبهستم دراوسێیەکانی
کورده.
ئهمهش به رای من دهگهڕێتهوه بۆ سااڵنی دوور و درێژی شهڕوشۆڕ که
گهلهکهمانی پێدا تێپهڕیوه ،ئاخر شهڕ و وێرانکەرە و مرۆڤ دڵڕهق ده
کا و وەی لێدەکا به ئاسانیی تاوان بکا ..ئەوەش خەسڵهتی مرۆڤه کە
له بارودۆخی ئەوهادا دەسەاڵتی وەسەر هەر شتێکدا بشکێ خۆی تاقی
دهکاتهوه ،هەر مرۆڤێک دهتوانێ تاوان بکا گرنگ ئهوهیه که نهیکا و
خۆی باربێنێ که مرۆڤ بێ ،ئهگینا دڕندهبوون هونهر نییه ..هونهر
میهرهبان بوونه که بهشێکی کهڤناری چاندی ئێمهیه ،با بۆ شته جوانه
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کانمان بگهڕێینەوه و شتی باشی خهڵک و کهلتووری دیکەش وهربگرین
بیخەینە سەر سامانی بوونی مرۆڤی کوردی وهک ههموو گهالنی پێ شکه
وتووی دونیا .دهڵێن شتی نامووسیی رووی دا کابرا ژنی کوشت ،دڵداریی
الی کورد هەردەم شتێکی پهسهند بووه و کوشتنی ژنان لەسەری به دڵ
و رۆحی کورد نامۆ دهبینم - ..وێڕای رێزم  -ئەو جۆره ههڵسووکهوته
لهگهڵ ژن له عهرهبهکانهوه بۆ کورد هاتووه ،بۆ وا دهڵێم؟ کۆمهڵگەی
عهرهبی دەشت و بیابان لهسەر بنچینەی خێڵەکییەوە بنیات نراوه ..هیچ
کامیان ئهوی دیکه به فەرمیی ناناسێ بۆیه ههر کهسه سهیری ژن و
خزمی خێڵەکەی دیکهی کردبا دهبوو به شهڕیان و ژن کوشتنیش هەر
لەوەوە هاتووه چونکه دهسهاڵتی خێڵ دهچووه ژێر پرسیارهوه که
ژنێکیان لێ رۆشتبا و منداڵەکەی بۆ خێڵێکی دیکه پهروهرده بکا! بۆیه
ژنهکهیان دهکوشت بۆ ئهوهی دهسهاڵتیان لێ تێکنهچێ ..کهلتووری
بەعسییەکان رێک لەوەوە هاتووە ،بۆیه دهبێ الیهنه پێوهندییدارهکان
یارمهتیی ئهو الیهنه بدهن و ژنی کوردیش پێناسی خۆی بپارێزێ و
الیهنی باشی دونیای مۆدێرن وهربگرێ چونکه کۆمهڵگەی بێ کێشهمان
لهسهر زهوی نییه.
پایزە ئەحمەد :لەبەرچی ژنان زۆر بە کەمیی بەشداریی لە
رێکخراوەکانی ژنان دەکەن؟ یان لەبەرچی زۆربەی زۆری ژنان
رێکخراوەکانی ژنان بە پشتوپەنای خۆیان و داکۆکیکەر لە ماف و
ئازادییەکانیان نازانن؟ ئایە ئەوەش بە هۆی دەستتێوەردانی پیاوانە؟
ئایە بەڕێزت بە باشتری نازانی رێکخراوی ژنان لە ژنان و پیاوانی
یەکسانییخواز پێکبێ؟
د .هیوا پهناهی :ژنان دهبێ هۆشیار بکرێنهوه به بهردهوامیی بە میهره
بانیی گۆش بکرێن ..ههروهها پیاوانی ئێمه دهبێ تێبگەیەندرێن که
ئامانجی ژنی کورد دژایهتیی ئهوان نییه ..به پێچهوانهوەش پیاوێکی
ژیر دهبێ دڵی خۆش بێ بەوەی کە لهگهڵ بوونهوهرێکی ئازاد و ئازا ده
ژی نهک ئامرازێکی گوێڕایهڵ.
پایزە ئەحمەد :خۆت وەک ژن تا چەند لە بەرانبەر هاوسەر یان باوک
و برا یان هەر نێرێک کە لەگەڵی دەژی لە چەوسانەوەی پیاوساالریی
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رزگار بووی؟ کێشەکان چین کە تا ئێستا خۆت یان خۆت لە چوارچێوەی
ژنان بە گشتیی بە تەواویی لە بندەستی پیاوانی کۆنەپەرست و
چەوسێنەر یان سیستەمی پیاوساالریی ئازاد نەبووی؟ رێگەچارەکانت
چین؟
د .هیوا پهناهی :وهک خۆشم که خهڵکی کوردستانم تووشی ناهەقیی
هاتووم و ناخۆشیی زۆریشم ههبووه بهاڵم که زانیم شایانی من نییه
خۆم لێ دوور خستهوه ..بهاڵم باوک و برایەکانم به تایبهت برایەکانم
هەرگیز بێ رێزییان پێ نهکردووم و یهکهم کهسیش که شیعرهکانمی بۆ
چاک دەکردم براکهم بوو.
٢٧١٢\١٧\١٨
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خانم لەتیف

حکومەت بەرپرسیارە لەو ژنکوژییە ،ئامۆژگاریی دینییش
بەشێکە لەوەی کە پیاوان وا لێدەکا خۆیان لە مێینە بە
جیاواز و مەزنتر ببیننەوە.
لەوڕۆدا زۆربەی پیاوان  -هەر یەکەو بە گوێرەی بیروباوەڕی خۆی -
بە گفتار دان بە یەکسانیی نێوان ژنان و پیاواندا دەنێن ..بەاڵم بێجگە
لە کەمایەتییەکی زۆر کەمیان زۆربەی هەرە زۆریان لە رەفتاردا
پیاوساالر و چەوسێنەرن !بە بەدووداچوونی ئەوەی کە ئایە کێشەکان و
هۆکارەکان چین؟ بەو چەند پرسیارە پەیوەستدارە ژنان دەدوێنین:
پایزە ئەحمەد :ئایە خودی پێکهاتەی سروشتی پیاو وەک رەگەزی نێر
پیاوان بەو جۆرە ئافەریدە دەکا؟ یان ئەوە دابونەریت و دین و
دەسەاڵتە پیاوان بەو شێوەیە بەرهەم دەهێنن کە هەن ،یان هەردوو
هۆکار هەر یەکەو بە ئاست و جۆرێک کارتێکردنی خۆیان هەیە؟
خانم لەتیف :سروشتى پیاو شتێکە دەتوانرێ بگۆڕدرێ ،هەر چۆن
سروشتى ژن لە سەرەتای ژیاندا ئەم سروشتە نەبوو بەاڵم هۆکارە
ئابووریی و سیاسیى و کۆمەاڵیەتییەکان گۆڕانیان بەسەردا هێنا ئاواش
دەتوانرێ ئەم سروشتە شەڕەنگێزەى ئێستاى پیاو گۆڕانکارى بەسەردا
بهێنرێ ،ئەوە گرفتێکى گەورەیە ئێمە خۆ بدەینە دەست ئەو سروشتە کە
دەزانین ،بەرئەنجامى سیستەمە سیاسیى و کۆمەاڵیەتییەکانە .ئاین،
سیاسەت ،ئابووریى ،کارتێکەرى سەرەکیین بۆ ئەوەى ئێمە بزانین چى
لەبەرهەمەکانیان دەچنینەوە ،تا ئەو کاتەى ئەم سێ هۆکارەى
دەسەاڵتیش تەنیا لە دەست پیاواندا بمێنێتەوە ئەوە بە دڵنیاییەوە
پێشکەوتنى گەورە لەو بارەوە بەدیناکەین ،سەیرى ئەم جیهانە بکە
لەو پەڕیەوە بۆ ئەو پەڕى ،لە هەر شوێنێک ژنان خۆیان بەشدارییان
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کارا بێ ،لەو شوێنانە ستەمکردن لەسەر ژن کەمترە ،ئەوەش دەرخەرى
ئەوەیە پێشکەوتنى ژنان بەندە بە بەشداریی ژنان خۆیانەوە ،ئەوە
لەگەڵ ئەوەى لە کۆمەڵگەدا پیاوانێک هەن ،تا رادەیەکى زۆر لەگەڵ
ئێش و ئازارەکانی ژناندا سۆزیان هەیە و هاوکارێکى باشن بۆ ئەوەى
لە قۆناغە جیاوازەکاندا سوودیان لێوەربگیرێ.
پایزە ئەحمەد :ئایە تەنیا پیاوان هۆکاری ئەو باری چەوسانەوەی
ژنانن یان ژنانی ناهۆشیار و دەستەپاچەش رۆڵی خۆیان هەیە لە
درێژەدانی ئەو بارەی خۆیان؟ چارە چییە ..یان چاکترین رێیەکانی
چارەسەر چین لەو رووەوە؟
خانم لەتیف :قسەى ئێمە لەسەر سیستەمە ،واتە ئەو هۆکارەى کە
بەشێک لە پیاوانیش ناچار دەکا ستەم لەسەر خۆشیان قەبووڵ بکەن،
یان هۆکارە بۆ ئەوەى نەهێڵێ و رێگر بێ لەبەردەم گەشەکردنى
سروشییانەى بیر و هۆشیاریى ژناندا ،لە هەر شوێنێک ستەم و
چەوسانەوە هەبێ ،بێگومان لەو شوێنە رادەى هوشیاریی وەک پێویست
نییە ،ئەوە لەگەڵ ئەو راستییەى کە پەروەردەکردنى پیاوانى ئێمە هەر
لە منداڵییەوە ئەو ئەرکەیان دەخاتە سەر شان ،کە خۆیان لە رەگەزى
مێینە بە جیاواز و مەزنتر ببینەوە ،بەشێک لەو بەرنامانە لە رێگەى
ئامۆژگارییە دینییەوە دەکرێ ،بەشێکى تریشى پەیوەندیی بە سیستەمى
خۆێندن و خانەوادەکانەوە هەیە .بۆیە دەبێ ژنان لەوە تێبگەن کە
پیاوان دوژمنیان نین ،بەڵکو ئەو بیرکردنەوە و سیستەمانە دوژمنیانن
کە وا لە پیاوان دەکەن بڕوایان بە ستەمى سەر ژنان هەبێ و بە
مرۆڤى پلە دوویان بزانن.
پایزە ئەحمەد :هەر کەسێک لە ناخەوە بەو ژنکوژییە زۆرەی ئەو
دواییانە رادەچڵەکێ یەکسەر پەنجەی تاوانکاریی بۆ حکومەت و تەواوی
دەسەاڵتداران رادەکێشێ ،بەڕێزت لەو بارەوە چ دەبێژی؟
خانم لەتیف :حکومەت بەرپرسیارە ،ئەو ژنکوژییەى ئەو دواییانە
ویژدانى هەموومانى وروژاند ،دەبێ ئەو بارە سنوورێکى بۆ دابنرێ،
پێویستە هەموو الیەک بەرەوڕووى ببینەوە ،ئەوە تەنیا ئەرکى ژنان و
رێکخراوەکانى ژنان نییە لە قۆناغێکى ئاوا خوێناوییدا بتوانێ بە
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تەنیا بەرى پێبگرێ ،ئێمە پێویستمان بە یاسایەکى سەردەمییانە
هەیە ،بە داخەوە پەلەمانتارەکانمان ئەو یاسایانەش برەو پێنادەن و
گەرموگوڕى ناکەنەوە کە بە شێوەیەک لە شێوەکان دەستکەوتێکى بۆ
ژنان هەیە ،حکومەت و پەرلەمان بەرپرسیارن ،ناکرێ بۆ جوانکردنى
وەزارەتەکان و پەرلەمان رێژەیەک لە ژنان بە سیستەمى کۆتا ببرێنە
ناو پەرلەمان و حکومەتەوە ،بەاڵم لە بەرامبەر ئەو ناهەقیانەى
لەسەر ژنانە دەنگێکى بڵندن بە قەد بااڵى ئەو تاوانانە نەبیسترێ .بۆ
ئەوەش رەنگە بەرپرسانى حکومەتیش قسەیان هەبێ و بڵێن ئەى ئەو
هەموو هەواڵ و بڕیار و یاساسانە چییە کە بە قازانجى داخوازییەکانى
ژنانە و ئێمە لە پشتەوەیانین ،دیارە بە سانایى وەاڵمى ئێمەش ئەوەیە
کە راستە بڕیارگەلێکى زۆر هەیە بەاڵم چاوى ئێمەى ژنان ئەو واقیعە
تاڵە دەبینی کە ئێمەى تێداین ئەو پێشێلکارییانەى ئەنجام دەدرێن
ئەوە سەنگى مەحەکە نەک دروشم و بڕیار ،بە الى ئێمەوە بڕیارەکان
چونکە ئیرادەی جێبەجێکرنیان لەگەڵدا نییە هەرچەندە جوانن بەاڵم
وشک و بێ گیانن.
پایزە ئەحمەد :لەبەرچی ژنان زۆر بە کەمیی بەشداریی لە
رێکخراوەکانی ژنان دەکەن؟ یان لەبەرچی زۆربەی زۆری ژنان
رێکخراوەکانی ژنان بە پشتوپەنای خۆیان و داکۆکیکەر لە ماف و
ئازادییەکانیان نازانن؟ ئایە ئەوەش بە هۆی دەستتێوەردانی پیاوانە؟
ئایە بەڕێزت بە باشتری نازانی رێکخراوی ژنان لە ژنان و پیاوانی
یەکسانییخواز پێکبێ؟
خانم لەتیف :لە رێکخراوەکەى ئێمە دامەزراندن و راپەراندنى کارەکان
بۆ ژنان لە پێشتر و لە پلەی یەکەم دان ،دیارە چەندین پیاوى واشمان
لەگەڵدایە کە هاوشانى ئێمە و هەندێک جاریش پتر رۆڵیان هەیە لە
هۆشیارکردنەوە و داکۆکییکردن لە مافەکانى ژنان ،گرفتەکە لەوێدایە
لە ناو ژناندا کەمتر کادیر و کەسانى پسپۆڕ هەڵدەکەون ،یان کاتێک
خێزان پێکدەهێنن گیرۆدەى ئەرکى خێزانیى دەبن و دووردەکەونەوە یان
چاالکییان کەم دەبێتەوە ،سەبارەت بە متمانەى ژنان بە رێکخراوەکان،
مەسەلەیەکە پەیوەندیی بەوە هەیە کە لە نێو کۆمەڵگەدا متمانە بە
شێوەیەکى سەرسوڕهێنەر کەم بۆتەوە ،تەنانەت ئەو بێ متمانەییە
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پەڕیوەتەوە ناو پارتە سیاسییەکان و شوێنەکانى تریش ،رەنگە ئەو
مەسەلەیە بەشێکى پەیوەندیی بەوەشەوە هەبێ کە بەشێکى زۆر لە
رێکخراوەکانى ژنان دەستکردى پیاوان بن و ئامانجى سیاسییان لە
پشتەوە هەبێ ،بەاڵم لەگەڵ ئەوەشدا البردنى ستەمى سەر ژنان
پیۆیستى بە پرۆسەیەکى درێژ و بەردەوام هەیە لە خەبات و تێکۆشان،
چونکە ئەستەمە بڕوا بەوە بکەین بەو توانا و هێزەى ئێستا بتوانرێ
بە ئاسانیى داخوازییەکانى ژنان بەدی بهێنرێن.
پایزە ئەحمەد :خۆت وەک ژن تا چەند لە بەرانبەر هاوسەر یان باوک
و برا یان هەر نێرێک کە لەگەڵی دەژی لە چەوسانەوەی پیاوساالریی
رزگار بووی؟ کێشەکان چین کە تا ئێستا خۆت یان خۆت لە چوارچێوەی
ژنان بەگشتیی بەتەواویی لەبندەستی پیاوانی کۆنەپەرست و چەوسێنەر
یان سیستەمی پیاوساالریی ئازاد نەبووی؟ رێگەچارەکانت چین؟
خانم لەتیف :من خۆم بە قەرزارى برایە گەورەکەم و دایکم دەزانم،
رەنگە ئەگەر ئەوان نەبوونایە ،کەسوکارەکانم رێگەیان نەدایە ئەو
کەسایەتییەى ئێستا بوومایە ،ترسیش لە دروستکردنى خێزان و
دۆزینەوەى هاوسەرى گونجاو ،پڕۆسەى هاوسەرگیریمی دواخست،
خۆشبەختانە ئێستا هاوسەرەکەم هاورێمە پێش ئەوەى هاوسەرم بێ،
بەاڵم ناکرێ بڵێم ئێستا هیچ هەست بەو شتانە ناکەم ،وەک هەر
ژنێکى ترى ناو کۆمەڵگە هەست بە بوونى هزر و رامانی پیاوانەى
کەسە نزیکەکانم دەکەم ،هێندەى بۆشم بکرێ مامەڵەیەکى دروستیان
لەگەڵدا دەکەم ،چونکە ناکرێ من ئەوان بە دابڕاویی ببینم لە
کاریگەرییە نەرێنییەکانی کۆمەڵگە بۆیە بە شێوەیەک مامەڵە دەکەم کە
هاندانى تێدابێ تا گیانى هاوکاریی پتریان تێدا دروست بکەم،
خۆشبەختانە هاوسەرەکەم هاندەر و راوێژکارێکى باشە بۆ کارەکانم،
ئەویش هەروەها سوودمەندە لە توانا و وزەى من ،ئامۆژگارییشم بۆ
ژنان ئەوەیە سەرەتا بتوانن کەسە نزیکەکانى خۆیان بە خواستى ژنان
ئاشنا بکەن ،بە مەرجێک شێوازەکەیان بە جۆرێک بێ کە متمانەیان الى
ئەوان پتر بکا نەک گومان و دوودڵیی دروست بکا ،کاتێکیش متمانە
بەهێز دەبێ ئەو کاتە دەتوانرێ زۆر کار بە ئاسانیى بگوزەرێ.
٢٧١٢\١٧\١٨
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خوناو سمایل:

حکومەت نەک هەر بەرپرسیارە لە ژنکوژیی بەڵکو
تاوانباریشە ،چونکە زۆربەی کوشتار و دەستدرێژییەکان
لەژێر ئااڵی خۆیدا ئەنجام دەدرێن.
لەوڕۆدا زۆربەی پیاوان  -هەر یەکەو بە گوێرەی بیروباوەڕی خۆی  -بە
گفتار دان بە یەکسانیی نێوان ژنان و پیاواندا دەنێن ..بەاڵم بێجگە لە
کەمایەتییەکی زۆر کەمیان زۆربەی هەرە زۆریان لە رەفتاردا پیاوساالر
و چەوسێنەرن! بە بەدووداچوونی ئەوەی کە ئایە کێشەکان و هۆکارەکان
چین؟ بەو چەند پرسیارە پەیوەستدارە ژنان دەدوێنین:
پایزە ئەحمەد :ئایە خودی پێکهاتەی سروشتی پیاو وەک رەگەزی نێر
پیاوان بەو جۆرە ئافەریدە دەکا؟ یان ئەوە دابونەریت و دین و
دەسەاڵتە پیاوان بەو شێوەیە بەرهەم دەهێنن کە هەن ،یان هەردوو
هۆکار هەر یەکەو بە ئاست و جۆرێک کارتێکردنی خۆیان هەیە؟
خوناو سمایل :ئەو کەلتوورە سەخت و نایەکسان و نادروستە دەرەنجامی
مێژووێکی دوور و درێژی پڕ لە بەسەرهات و پڕ لە ماندووبوونی
میللەتەکەمانە کە دابونەریت و بەکارهێنانی ئاین بۆ مەبەستێک کە
دوور بووە لە پەیامی راستەقینەی خۆی ،هێندەیتر جێدەستی خۆی بە
شێوەیەکی نەرێنیی لەسەر هەموو تاکەکانی کۆمەلگە جێهێشتووە و هەر
تاکێک بە جۆرێک پێی چەوساوەتەوە و لە هەر هەمووانیش پتر ژنان
باجی قورسیان بەرکەوتووە و تا ئێستاش لە ژێر ئەو باجە دەناڵێنن.
بۆ خودی پێکهاتەی پیاوانیش وەک رەگەزی نێر ئەوا من پێم وایە کە
پیاوان بە گشتیی خۆ بە بااڵدەستتر و بەهێزتر لە ژنان ببینن (کە
هیوادارم هەڵە بم لەو تێڕوانینەم) بۆیەش خۆپەرستتر و خۆویستتر
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رەفتار دەکەن .بە تایبەتییش گەر پیاوان بەرهەمی کەلتورو مێژووێکی
ماندوو و نایەکسانی وەک مێژووی گەلەکەمان بن.
پایزە ئەحمەد :ئایە تەنیا پیاوان هۆکاری ئەو باری چەوسانەوەی
ژنانن یان ژنانی ناهۆشیار و دەستەپاچەش رۆڵی خۆیان هەیە لە
درێژەدانی ئەو بارەی خۆیان؟ چارە چییە ..یان چاکترین رێیەکانی
چارەسەر چین لەو رووەوە؟
خوناو سمایل :گەر لە بەرپرسیاریی ئەو چەوسانەوە و نالەباریەی ژنی
کورد دەپرسی ،من دەتوانم پتر لەسەر ژنانی باشوور بدوێم کە
ماوەیەکی زۆرە میللەت لەو بەشە دەرفەتێکی باشی بۆ رەخساوە تا
دەستی بە ئافەریدەکردن و کاری چاککردن و گۆڕان لە فرە بواردا
کردبا ،ئەوا من پێم وایە کە هەر هەموومان بە هەردوو رەگەزی نێر و
مێ و گەورە و بچووک ،رۆشنبیران و خوێندەواران ،سیاسەتمەداران و
دونیادیتان ،هەژار و سەرمایەداران هەر هەموو بە شێوەیەک لە
شێوەکان و بە رێژەی جودا دروستکەر و هاندەری بۆگەنییبوونی
بارودۆخەکەن و کەمتەرخەمن لە کۆشش و تەقەاڵی چاککردن .ئەو
کەمتەرخەمییەش دەگەڕێنمەوە بۆ نەبوونی هزری گەورە یان نەبینینی
بەرژەوەندیی گەورە لە چاککردن ،سادەیی بیرکردنەوە و بێ نەخشە و
پالنیی.
پایزە ئەحمەد :هەر کەسێک لە ناخەوە بەو ژنکوژییە زۆرەی ئەو
دواییانە رادەچڵەکێ یەکسەر پەنجەی تاوانکاریی بۆ حکومەت و تەواوی
دەسەاڵتداران رادەکێشێ ،بەڕێزت لەو بارەوە چ دەبێژی؟
خوناو سمایل :گەر باسی رۆڵی حکومەتیش بکەین ئەوا من پێم وایە
حکومەت نەک هەر بەرپرسیارە بەڵکو تاوانباریشە بەو هۆیەی کە
زۆربەی کوشتار و دەستدرێژییەکانی سەر ژنان لە ژێر ئااڵی ئەو
حکومەتەوە ئەنجام دەدرێن و لە نێو چەند وشەیەکی بۆگەنیی وەک
شەرم و ئابڕووی خاوخێزان و خێڵ و ...هتد رۆڵ ئازادیی و مافی ژنی
پێ لەناو دەبردرێ.
داخ کە ژنانیش هەندێک جار هاوکارن لەو ناهەموارییەی بەسەر ژن
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سەپاوە کە وا دەکا سنووری بیرکردنەوە لەو بویەرە تاڵەی تێیدا دەژین
فراوانتر نەکەین و خۆمان بە وەاڵمی زۆر بچووک بۆ ئەو هەموو
پرسیارە گەورانەی کە چەندین سەدەیە بێ وەاڵم ماونەتەوە رازی
بکەین!
بەاڵم ژنکوژیی لە دەرەوەش بە شێوەیەکی زەق دەبیندرێ .ئەمەش پتر
ئەوەمان بۆ دەردەخا کە پیاوی کورد یان تاکی کورد هەرچەندە لە
سیستەمێکی دیموکراسی و یەکسانییشدا ژیان بکا ،بەاڵم هێشتاش هەر
دیلی دابونەریتێکی بێ سەروبەر و نامرۆییانەیە و لە کۆششی خۆ
ئازادکردندا نییە.
پایزە ئەحمەد :لەبەرچی ژنان زۆر بە کەمیی بەشداریی لە
رێکخراوەکانی ژنان دەکەن؟ یان لەبەرچی زۆربەی زۆری ژنان
رێکخراوەکانی ژنان بە پشتوپەنای خۆیان و داکۆکیکەر لە ماف و
ئازادییەکانیان نازانن؟ ئایە ئەوەش بە هۆی دەستتێوەردانی پیاوانە؟
ئایە بەڕێزت بە باشتری نازانی رێکخراوی ژنان لە ژنان و پیاوانی
یەکسانییخواز پێکبێ؟
خوناو سمایل :گەر هەر رێکخراوێک مەبەستی ئەوە بێ زۆرترین ژمارەی
ژنان لە خۆ بگرێ و لە دەوری خۆی کۆیان بکاتەوە ئەوە دەبێ جێی
متمانە و باوەڕی ژنان بێ .مەبەستی سەرەکیی گۆڕانی باری ژیانی ژنان
لە چوارچێوەی کۆمەلگەیەکی یەکسان و بیرێکی مرۆییانە و رادیکاالنە
لە خۆ بگرێ و لە چارەسەری هەر مەسەلەیەک ئامادەی خۆبەخشین و
قوربانیدانی تێدا بێ ،نەک داردەستی حیزب و سەرمایەداران بێ و بە
بیری پیاوساالریی تەماشای دۆزی ژن بکا و هەر لەو روانگەشەوە
بیەوێ ژنان لە دەوری خۆی کۆبکاتەوە و لە کێشە چاەرنووسسازەکانیش
بە کەمترین شت و چارەی الوەکی رازی بێ.
دیسان دەیڵێمەوە داخ! کە ئەمرۆ لە باشوور هەموو شتێک بۆتە
بازرگانیی و بەرژەوەندیی ،رێکخراوەکانی ژنانیش لە کاری خۆدەرخستن
و پڕوپاگەندە و وشەی گەورە لە ژێر درووشمی رزگاریی و ئازادیی بۆ
ژنان هیچی دیکە نییە جگە لە پڕکردنی هەندێک باغەڵ و قاسە و
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خەزێنە ،دەنا هەرگیز ئەم جۆرە رێکخراوانە نابنە تەڕاتیی بۆ قوڕگە
وشکەکەی ژنی کورد.
نامەوێ ماندووبونی هەندێک رێکخراو کە بە راستیی مەبەستیان
چاککردنی بارودۆخی ژنی کوردە فەرامۆش بکەم و لە رۆڵیان کەم
بکەمەوە .وەک ژنێکی کورد سوپاس و دەستخۆشیی لە هەموو کۆششێکی
دڵسۆزانە دەکەم و هیوای ماندوونەناسیان بۆ دەخوازم.
هەماهەنگیی لە نێوان ژن و پیاو بە مەسەلەیەکی زۆر دروست دەزانم،
چونکە لە کۆتایی نێر و مێ تەواوکەری یەکترن و بەردەوامبوونی ژیان
لە بەردەوامبوونی هاریکاریی هەردوو رەگەز دایە .شان بە شان
کارکردنی پیاوان لە رێکخراوی ژنان ،وەک پردێک دەبینم کە ماوە
درێژەکانی چەندین ساڵەی نێوانیان کە بە هەر هۆیەک هەیە ژن و
پیاوی کوردی لێک دوور خستۆتەوە ،نزیکتر دەکاتەوە و ئاسانکاریی بۆ
لەیەکترگەیشتنن دەکا.
پایزە ئەحمەد :خۆت وەک ژن تا چەند لە بەرانبەر هاوسەر یان باوک
و برا یان هەر نێرێک کە لەگەڵی دەژی لە چەوسانەوەی پیاوساالریی
رزگار بووی؟ کێشەکان چین کە تا ئێستا خۆت یان خۆت لە چوارچێوەی
ژنان بە گشتیی بە تەواویی لە بندەستی پیاوانی کۆنەپەرست و
چەوسێنەر یان سیستەمی پیاوساالریی ئازاد نەبووی؟ رێگەچارەکانت
چین؟
خوناو سمایل :منیش وەک هەر ژنێکی ئەو کەلتوورە و ئەو مێژووە
ماندووە بە مسۆگەریی کەتومەتە ژێر گوشاری چەوسانەوە .وەکی دیش
نا هەست ناکەم نە هاوسەر و نە باب و نە برا ئەو نیازەیان
تێدابووبێ.
٢٧١٢\١٧\١٨
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نالیا ئیبراهیم:

ئەوە دەسەاڵتە سیستەم و فەرهەنگ و دینێک دەکەنە
چەتری کۆمەڵگە ،بۆیە هەر خۆی بەرپرسە لە
باوکساالریی و ژنکوژیی.
لەوڕۆدا زۆربەی پیاوان  -هەر یەکەو بە گوێرەی بیروباوەڕی خۆی  -بە
گفتار دان بە یەکسانیی نێوان ژنان و پیاواندا دەنێن ..بەاڵم بێجگە لە
کەمایەتییەکی زۆر کەمیان زۆربەی هەرە زۆریان لە رەفتاردا پیاوساالر
و چەوسێنەرن! بە بەدووداچوونی ئەوەی کە ئایە کێشەکان و هۆکارەکان
چین؟ بەو چەند پرسیارە پەیوەستدارە ژنان دەدوێنین:
پایزە ئەحمەد :ئایە خودی پێکهاتەی سروشتی پیاو وەک رەگەزی نێر
پیاوان بەو جۆرە ئافەریدە دەکا؟ یان ئەوە دابونەریت و دین و
دەسەاڵتە پیاوان بەو شێوەیە بەرهەم دەهێنن کە هەن ،یان هەردوو
هۆکار هەر یەکەو بە ئاست و جۆرێک کارتێکردنی خۆیان هەیە؟
نالیا ئیبراهیم :سروشتی پیاو و ژن یەک سروشتە ..سروشتی مرۆڤە
بۆیە هۆکاری دووەم کاریگەرە!!
بۆ وەاڵمی ئەم پرسیارە دەبێ بگەرێینەوە بۆ مێژوویەکی دوور لە
هەزاران ساڵ کە کاتێک ژن سینبولی جوانیی ،میهر ،ئەمەکداریی و
خوداوەندی سەرزەمین بووە کە لە الی بابلیەکان (عەشتار) ،الی رۆم و
یۆنانیەکان (ڤینۆس و ئەفرۆدێت) و الی مسرییە کۆنەکان (ازیز)
خوداوەند بوون ،تا ئەو کات مرۆڤایەتی لە سایەی ئاسوودەییدا دەژیا،
شەڕەنگێزیی پیاو و فەرهەنگی پیاوساالریی پاشی ئەو دێ کاتێک هێز
پیرۆز دەکرێ و جوانیی و میهر بە کەم تەماشا دەکرێن ،لەوێوە پیاو
لە کۆششی لێسەندنەوەی پیرۆزیی لە ژن و پیرۆزکردنی هێز و شەڕدا
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بوو ،بە درێژایی ئەو مێژووە تا ئەمڕۆ پیاوساالران و هێزپەرستان بە
پشتیوانیی دین و کلتووری شەڕەنگێزیی سیستەمی پیاوساالرییان
فەراهەم کردووە .ئەم فەرهەنگە بۆتە فەرهەنگێکی باو و زۆرێک یان
هەموو ریشەکانی ژیانیان گرتۆتەوە بۆیە نەک هەر پیاو بگرە هەندێک
ژنیش لە ژێر کاریگەریی ئەو فەرهەنگە پیاوساالرەدا ،واتە دین و
کلتووری باو و پەروەردە فاکتەری سەرەکیین.
پایزە ئەحمەد :ئایە تەنیا پیاوان هۆکاری ئەو باری چەوسانەوەی
ژنانن یان ژنانی ناهۆشیار و دەستەپاچەش رۆڵی خۆیان هەیە لە
درێژەدانی ئەو بارەی خۆیان؟ چارە چییە ..یان چاکترین رێیەکانی
چارەسەر چین لەو رووەوە؟
نالیا ئیبراهیم :وەک لە وەاڵمی پرسیاری یەکەمدا گوتم ..لەمڕۆدا
مرۆڤ بە ژن و پیاوەوە لە کۆمەڵگە دواکەوتووەکاندا لە ژێر کاریگەریی
یەک فەرهەنگ ،دین و پەروەردە دان ..بۆیە دەکرێ ژنێک لە ژێر
چەتری کۆمەڵگەیەکی دواکەوتوودا پیاوساالر بێ ،ئەوەش بەو واتایە
نایەت کە ژن جەالدی خۆی بێ یان تاوانبار بێ ..بەڵکو ئەوە پیاو
بووە ئەو کاتەی ژن خوداوەند و سنبولی جوانیی بووە (جوانیی بە واتا
ستاتیکیەکەی نا) لە کۆششی پیرۆزکردنی دەسەاڵت و هێزدا بووە و
فەرهەنگی پیاوساالریی کردۆتە فەرهەنگی باو و ژنانی کردۆتە کۆیلە!!
بەپشتیوانیی دین ..هێز و دەسەاڵتی خۆی پیرۆز کردووە ..مرۆڤەکانی
دابەش کردووە بە پلەی یەکەم و دووەم ،بە پێی رەگەزی نێرینە و
مێینە ..لە کاتێکدا ڕەگەزی نێرینە و مێینە یەک رەگەزە کە مرۆڤە!!
هەر لێرەوە دەتوانین بڵێین رێگەچارە گەڕانەوەیە بۆ رەگەزی مرۆڤ و
سڕینەوەی هەموو ئەو وێنە دەستکردانەی کە دەکێشرێن بە ناوی دین و
کلتوور و داببونەریتی نەزانانەوە بۆ شێواندنی وێنای مرۆڤ و
مرۆڤایەتی!!
پایزە ئەحمەد :هەر کەسێک لە ناخەوە بەو ژنکوژییە زۆرەی ئەو
دواییانە رادەچڵەکێ یەکسەر پەنجەی تاوانکاریی بۆ حکومەت و تەواوی
دەسەاڵتداران رادەکێشێ ،بەڕێزت لەو بارەوە چ دەبێژی؟
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نالیا ئیبراهیم :ئەوە حکومەت و دەسەاڵتە سیستەم و فەرهەنگ و
دینێک دەکەنە چەتری کۆمەڵگە ،لێرەوە ئەوان بەرپرسی یەکەمن لە
فەرهەنگی باوکساالریی!! هەروەها لە رووی یاساییشەوە یاساگەلێک
پیادە دەکەن کە دین تێیدا (مەرجەع)ە لە بری ئازادیی و مافاکانی
مرۆڤ!! بۆیە دەکرێ بڵێین بەڵێ حکومەت بەرپرسە لەبەردەم هەر
کلتوورێکی دزێو و هەر نابەرامبەرییەکی تاکەکانی کۆمەڵگە و تاوانی
ژنکوژیی!! کە دواجار هێز تێیدا بااڵدەستە و و ئازادیی تێیدا پێشێل
دەکرێ و تاوانی ژنکوژیی ئەنجام دەدرێ!!
پایزە ئەحمەد :لەبەرچی ژنان زۆر بە کەمیی بەشداریی لە
رێکخراوەکانی ژنان دەکەن؟ یان لەبەرچی زۆربەی زۆری ژنان
رێکخراوەکانی ژنان بە پشتوپەنای خۆیان و داکۆکیکەر لە ماف و
ئازادییەکانیان نازانن؟ ئایە ئەوەش بە هۆی دەستتێوەردانی پیاوانە؟
ئایە بەڕێزت بە باشتری نازانی رێکخراوی ژنان لە ژنان و پیاوانی
یەکسانییخواز پێکبێ؟
نالیا ئیبراهیم :ئێمە دەپرسین کام رێکخراوی ژنان!! لە کام
کۆمەڵگەدا!! ناکرێ هەر رێخراوێک ناوی ژن بکاتە تایتڵی خۆی لە ژێر
فەرمانی حیزب و هۆشمەندیی و رامانی پیاوگەراییدا بێ ناوی بنێین
ڕێکخراوی ژنان!!
لە کۆمەڵگەیەکدا کە ئازادیی تێیدا بەند بکرێ و یاسا کارپێکراو
نەبێ ،رێکخراوەکانی کۆمەڵگەی مەدەنی بڵندگۆی دەسەاڵتی حیزب و
خێڵگەرایی و ئاغاکان بن ..ئیدی ئێمەی ژن لە کام رێکخراوی ژناندا
چاالک بین و بۆ کام مەبەست!!!
بۆ وەاڵمی بەشی دووەمی پرسیارەکەت هیچ الرییەک لەوە نییە گەر
رێکخراوێکی ژنان لە ژێر بەندەکانی مافی مرۆڤ و ژناندا کاری
راشکاوانە بکەن ،دەکرێ چاالکوانان لەو رێکخراوەدا پیاو بێ یان ژن
یان پێکەوە بۆ یەک ئامانج و کۆمەڵگەیەکی یەکسان کار بکەن!
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پایزە ئەحمەد :خۆت وەک ژن تا چەند لە بەرانبەر هاوسەر یان باوک
و برا یان هەر نێرێک کە لەگەڵی دەژی لە چەوسانەوەی پیاوساالریی
رزگار بووی؟ کێشەکان چین کە تا ئێستا خۆت یان خۆت لە چوارچێوەی
ژنان بە گشتیی بە تەواویی لە بندەستی پیاوانی کۆنەپەرست و
چەوسێنەر یان سیستەمی پیاوساالریی ئازاد نەبووی؟ رێگەچارەکانت
چین؟
نالیا ئیبراهیم :کاتێک دەگوترێ کێشەی ژن واتا کێشەی کۆمەڵگەیەک
نەک کێشەی تۆیەک یان منێک وەک ژن ،ئەشێ من یان چەندین ژنی
دیکە دووچاری گرفتی پیاوساالریی نەهاتبن لە خێزاندا بەاڵم ئەمە
نابێتە پێوانەیەک بۆ کۆمەڵگەیەک کە ژنکوشتنی کردۆتە فەرهەنگ!
من وەک ژنێک کێشەی هەر ژنێک بە کێشەی خۆم دەبینم ،هەر تاوانێک
بەرامبەر ژنێک بکرێ بە تاوان بەرامبەر خۆم دەیبینم ..لەوەش پتر
ئێمەی نێر و مێ رەگەزی مرۆڤین و هەر تاوانێک بەرامبەر مرۆڤێک
بکرێ تاوانە بەرامبەر من!
٢٧١٢\١٧\١٨
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چنوور نامیق:

پیاویش کۆیلەى دەستى سیستەمە و دەچەوسێتەوە ،جا
دەبێ (دیلى دەستى دیلێکى دەستى سیستەم )چۆن بێ؟!
لەوڕۆدا زۆربەی پیاوان  -هەر یەکەو بە گوێرەی بیروباوەڕی خۆی  -بە
گفتار دان بە یەکسانیی نێوان ژنان و پیاواندا دەنێن ..بەاڵم بێجگە لە
کەمایەتییەکی زۆر کەمیان زۆربەی هەرە زۆریان لە رەفتاردا پیاوساالر
و چەوسێنەرن! بە بەدووداچوونی ئەوەی کە ئایە کێشەکان و هۆکارەکان
چین؟ بەو چەند پرسیارە پەیوەستدارە ژنان دەدوێنین:

پایزە ئەحمەد :ئایە خودی پێکهاتەی سروشتی پیاو وەک رەگەزی نێر
پیاوان بەو جۆرە ئافەریدە دەکا؟ یان ئەوە دابونەریت و دین و
دەسەاڵتە پیاوان بەو شێوەیە بەرهەم دەهێنن کە هەن ،یان هەردوو
هۆکار هەر یەکەو بە ئاست و جۆرێک کارتێکردنی خۆیان هەیە؟
چنوور نامیق :راستە پێکهاتەى بایۆلۆژیی پیاوان لە رووى جەستەییەوە
هەندێک جیاوازە لە ئافرەت ،ئەوەش بووەتە هۆى جیاوازیى هەندێک
لە ئەرکەکانیان وەکو کردارى زاوزێکردن و دایکایەتى کە ئەوە تایبەتە
بە ئافرەت ،بەاڵم هەندێک خەسڵەتى دیکە هەیە کە کۆمەڵگە
دەیسەپێنى بە سەر مرۆڤەکاندا ،وەک چۆن سۆسیۆلۆژیستەکان
کاریگەریى ژینگەیان بەسەر هەڵسوکەوتى مرۆڤدا دەرخستووە لە
دەستنیشانکردنى کەسایەتى هەروەها کاریگەرییەکى گەورەشى هەیە بە
سەر دیاریکردنى ئەرک و کارەکانیدا ئەوەش لە دابونەریت و ئەو
هەڵسوکەوتانەى کە کۆمەڵگە دەیسەپێنێ بە سەریاندا.
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پایزە ئەحمەد :ئایە تەنیا پیاوان هۆکاری ئەو باری چەوسانەوەی
ژنانن یان ژنانی ناهۆشیار و دەستەپاچەش رۆڵی خۆیان هەیە لە
درێژەدانی ئەو بارەی خۆیان؟ چارە چییە ..یان چاکترین رێیەکانی
چارەسەر چین لەو رووەوە؟
چنوور نامیق :بە راى من زیادەڕۆیى لە هەر شتێکدا هەبێ نابەجێیە،
بەتایبەتیى لە مەسەلەى یەکسانیى نێوان رەگەزى نێر و مێ .بە
داخەوە تەنانەت زۆربەى ئەو ئافرەتە فێمێنیستانەشى کە داکۆکیى لە
مافەکانى ئافرەت دەکەن نەیانتوانیوە کاریگەرییەکى باشیان بە سەر
کولتوور و رەوشى کۆمەاڵیەتییدا هەبێ ،یاخود بتوانن کار بکەنە سەر
دەسەاڵتى یاسا و بە یاسا ئافرەتان بپارێزن ،لە الیەکى تریشەوە ئەو
مافى یەکسانییەى سەردەمێکە باسى لێوە دەکرێ لە ناو هەندێک لە
خێزانەکاندا جۆرێک لە دایکساالریى دروست کردووە ،بەو رادەیەى
پیاوەکان هەندێک مافى خۆیان لە دەست داوە ،من بەوەش دڵخۆش نیم
چونکە گۆڕینى باوکساالریی بە دایکساالریی هەمان شت دەگەیەنێ و
منداڵى باش دروست نابێ لە ناو ئەو خێزانانە ،کەواتە ئێمە دەبێ بە
یاسا و هۆشیارکردنەوەى مرۆڤەکان مافى تاکى چەوساوە بپارێزین ئیتر
چ پیاو و ژن یان منداڵ بێ .ئەو بارەى ئێستا ژنى تێدایە ئەوەندەى
دەسکردى کولتوور و دابونەریتە ئەوەندە کاریگەریى ئاینیى بە سەرەوە
نییە ،لە ئایندا زۆر ئاسانکاریی کراوە بۆ خەتاى مرۆڤەکان ،بۆ
نموونە کە باس لە (زینا) دەکرێ دەبێ پتر لە دوو شایەد هەبێ لە
سەر ئەو رووداوە ،ئەمەش هەرگیز نابێ ،کەچى هەر بە قسەیەک و
کورتە نامەیەکی ئەلیکترۆنیى فتواى مەرگى ئافرەت دەدرێ زۆر جاریش
کوشتنى ئافرەت بە بڕیاردانى ئافرەتانى ناو خێزانێک و پیاوەکانى ناو
خێزان دەدرێ ،ئەوە ئەوپەڕى نادادوەریی و زاڵبوونى کولتوورى
سەقەتى کۆمەاڵیەتییە.
بۆ دەڵێن ئافرەتى ناهۆشیار ،ئێمە چەندین ئافرەتى خاوەن پلە و
پایە و بڕوانامەى بەرزمان هەیە سەر بە هەوێ مێرد دەکەن و رازیین
بەوەى پیاوەکانیان چەند ژنێکى تر بهێنن و پێیان قەبووڵە و
چاوپۆشیى لە پەیوەندییەکانى لە دەرەوەى ماڵ دەکەن لەگەڵ
ئافرەتانى تر .بۆیە پرسى ئافرەت بە رێکخراو و دەزگەکانى ترى
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ئافرەت چارەسەر ناکرێ ،کەواتە هۆکارى سەرەکیى لەو نەگبەتییەى
ژنان هەر ژنانن ،خۆ یاساکانى لەمەڕ مافى ئافرەتان پیاوانى
فێمێنیست دەستی بااڵیان تێدا هەبووە ،بەاڵم کە ژنان باوەڕیان بە
فرەژنیى هەبێ پیاوان چى بکەن ،دەڵێن ''ئەوە نیعمەتە و خوا
داویەتى''!
پایزە ئەحمەد :هەر کەسێک لە ناخەوە بەو ژنکوژییە زۆرەی ئەو
دواییانە رادەچڵەکێ یەکسەر پەنجەی تاوانکاریی بۆ حکومەت و تەواوی
دەسەاڵتداران رادەکێشێ ،بەڕێزت لەو بارەوە چ دەبێژی؟
چنوور نامیق :ئەوە مافی رەواى تاکە کە پەنجە بۆ ئەو سیستەمە
باوکساالرییە و دەسەاڵتى سیاسیى و حکومەت درێژ بکا و بەشێکى زۆرى
تاوانى ژنکوژیی بخاتە ئەستۆى ئەو بیرە پیاوانەیەى کە تەنانەت لە
مێشکى زۆربەى ژنان و ئافرەتانیشدا چەسپیوە و بە پاساوى
سەندنەوەى تۆڵە و پاراستنى شەرەف رەوایەتى دەدەن بە کردارى
ژنکوشتن ،ئەو بارەس زۆر ئاشکرایە لە الى خۆمان .ناڵێم خانمە
پەرلەمانتارەکان هەنگاویان نەناوە بۆ چارەسەرکردنى هەندێک دیاردەى
دزێو کە ئافرەتان بە دەستیەوە دەناڵێن ،بەاڵم دەبێ لە مەسەلەى
کوشتنى ئافرەت زۆر بوێر بن و بەیاسا و سزادان بەر لەو دیاردەیە
بگیرێ ،باشە ئەگەر یاسا هەبێ ،چۆن دەتوانن ئافرەت لە شەڵتەرەکان
ببەنەوە و بیانکوژن ،ئەوانەى لە شەڵتەرەکان کار دەکەن لە کوێ
دەتوانن رۆحى ئەو ژنانە بپارێزن ،کەواتە هەتا یاسایەکى توند بۆ
سزادانى بکوژان نەیەتە ئارا ئەو شەڵتەر و رێکخراوانە تەنیا مەرگى
ژنانى واڵتەکەم بۆ ماوەیەک دوا دەخەن و هیچى تر.
پایزە ئەحمەد :لەبەرچی ژنان زۆر بە کەمیی بەشداریی لە
رێکخراوەکانی ژنان دەکەن؟ یان لەبەرچی زۆربەی زۆری ژنان
رێکخراوەکانی ژنان بە پشتوپەنای خۆیان و داکۆکیکەر لە ماف و
ئازادییەکانیان نازانن؟ ئایە ئەوەش بە هۆی دەستتێوەردانی پیاوانە؟
ئایە بەڕێزت بە باشتری نازانی رێکخراوی ژنان لە ژنان و پیاوانی
یەکسانییخواز پێکبێ؟
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چنوور نامیق :لەبەر هەندێک هۆکار کە لە وەاڵمى پرسیارى پێشوو
ئاماژەم پێى کرد ،دەمەوێ بڵێم هەندێک لەو ژنانەى لە پۆستە
بەرزەکان و رێکخراوەکاندا کار دەکەن هێشتا خاوەنى ئەو هۆشیارییە
هزرییە نین کە ببن بە نموونەى بەرزى ژنان ،کەواتە هێشتا کۆیلەى
دەستى بیروباوەڕى کۆن و بە پێى پرۆگرامى پیاوانە دەڕۆنە رێوە ،لە
الیەکى تریشەوە کاتێک الیەنێک پاڵپشتی مادیى رێکخراوێکى
ئافرەتانە دەکا دەبێ ئەو رێکخراوە پابەند بێ بە رێنوێنییەکانى ئەو
پاڵپشتیکەرە ،تا تاکێکى ئازاد لە رووى ئابووریی و هۆشیاریى بااڵوە
دروست نەبێ ئەوە ئەو رێکخراوانە تووشى گۆجیی دەبن و کارەکانیان
ناگاتە ئەنجامى باش .دروستکردنى قەوارەی سەربەخۆ بە
خۆڕۆشەنبیرکردن و ئازادبوونى ناخى تاکەکانى کۆمەڵ دێتە ئەنجام بە
ژن و پیاوەوە.
پایزە ئەحمەد :خۆت وەک ژن تا چەند لە بەرانبەر هاوسەر یان باوک
و برا یان هەر نێرێک کە لەگەڵی دەژی لە چەوسانەوەی پیاوساالریی
رزگار بووی؟ کێشەکان چین کە تا ئێستا خۆت یان خۆت لە چوارچێوەی
ژنان بە گشتیی بە تەواویی لە بندەستی پیاوانی کۆنەپەرست و
چەوسێنەر یان سیستەمی پیاوساالریی ئازاد نەبووی؟ رێگەچارەکانت
چین؟
چنوور نامیق :رەنگە من زۆر بەختەوەر بم بەوەى هەم لە خێزانێکى
رۆشەنبیر و هەم کراوەدا پەروەردە بووم و لەگەڵ برا و خوشکەکانمدا
لەسەر بنەماى باوەڕ بەخۆبوون پەروەردە کراین ،کەواتە پەروەردەى
دروست نەوەیەکى دروست دێنێتە بەرهەم.
دیسانەوەش لە پڕۆسەى هاوسەرگیرییم لەگەڵ (یوسف لەتیف)ى
شاعیردا ماڵێکى ئاراممان پێکەوە نا ،بەاڵم دیسانەوە کێشەکانى
ناتەبایى الیەنەکان و شەڕى ناوخۆ زۆر ماندووى کردین ئەویشم لە
کۆمەڵە شیعرى (مەرکانە شکاوەکانى جەنگ) بەرجەستە کرد ،بە
ئەزموونێکى تفتوتاڵى ژیاندا تێپەڕین ،لەو روانگەیەوە هەستم کرد
پیاوانیش کۆیلەى دەستى سیستەم و شەڕ و پەیاکردنى نانن و وەکو من
دەچەوسێنەوە و رووبەڕووى مەرگ دەبنەوە بۆیە ناکرێ هەمیشە سەنگەر
لە پیاوان بگرین و تاوانباریان بکەین ،بە گشتیى (دیلى دەستى دیلێکى
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دەستى سیستەم) دەبێ چۆن بێ؟! تەنیا هۆشیاریی و دروستکردنى رۆڵەى
ئازاد لە دایک و باوکێکى ئازاد ئەو کێشانە کەم دەکەنەوە ،ئەوەش
کەى دروست دەبێ نازانم؟
٢٧١٢\١٧\٢٢
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کەژاڵ ئیبراهیم خدر:

حکومەتێکی پیاوساالرییمان هەیە ،بۆیە رێکخراوێکی
یەکسانییخواز و سەردەمییانەمان پێویستە تا کۆتایی بە
دووبەرەکیی و چەوسانەوە بهێنێ.

لەوڕۆدا زۆربەی پیاوان  -هەر یەکەو بە گوێرەی بیروباوەڕی خۆی  -بە
گفتار دان بە یەکسانیی نێوان ژنان و پیاواندا دەنێن ..بەاڵم بێجگە لە
کەمایەتییەکی زۆر کەمیان زۆربەی هەرە زۆریان لە رەفتاردا پیاوساالر
و چەوسێنەرن! بە بەدووداچوونی ئەوەی کە ئایە کێشەکان و هۆکارەکان
چین؟ بەو چەند پرسیارە پەیوەستدارە ژنان دەدوێنین:
کەژاڵ ئیبراهیم خدر :ژن بوونەوەرێکی مەزنی نێو ئەو کۆمەڵگە
فراوانەیە ،بوونەوەرێکی نەخشێنراوە بە جوانیی و ناسکیی و هێمنیی،
ژن بوونەوەرێکی لەرادەبەدەر مەزن و بە نرخە ،ئەو جوانیی بە ژیان
دەبەخشیێ ،هەر ئەوە نەوەیەک لەنێو منداڵدانی خۆیدا بونیات دەنێ و
دەیخاتەوە ،ئەوەی ژن لەنێو کۆمەڵگەدا بۆ بەختەوەریی پێکیدەهێنێ
هەر ئەوەی لێ چاوەڕوان دەکرێ کە سۆز و خۆشەویستیی ببەخشێتەوە،
لە دنیادا نەبووە ژن چەوسێنەر و هەڵگیرسێنەری و کوشتن و بڕین
بووبێ و دنیا خاپوور بکا ،لەپێناوی دەسەاڵتی ژنساالریی خۆیدا تاکو
پێگەی خۆی پتەو بکا؟ ئەوە هەر پیاوە دروست ئەو رێگە ترسناکە
دەگرێتەبەر بۆ گرتنەدەستی دەسەاڵت ،ژن و پیاو لە پێکەوەژیاندا دوو
بوونەوەری خۆشەویستی یەکترین و بە هەردووکیان دەتوانن پێگەی
کۆمەڵگە نمایش بکەن ،بەاڵم بە داخەوە ئەوەی روودەدەا پێچەوانەیە
هەر پیاوە لە پێناوی مانەوە و دەسەاڵتی خۆیدا ..لە پێناوی حەز و
ئارەزووەکانی خۆیدا باڵی ژیان بە قەدی خۆیدا دەبڕێ ،بۆیە دەبینن
گوفتار و رەفتارەکان جیاوازن ،ئەو چەوسانەوەی کە لە رەگەزی
پیاوانەوە دەبینرێ زۆر جیاوازە لەو کردارەی لە هەستی ژنەوە هەیە،
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بۆیە وەک دەیبینین چەوسانەوە و کوشتن و ماڵوێرانیی جیهانبینیی
بەشێکی زۆری پیاوانە ،بە داخەوە بۆ ئەو رێرەوە ناشیرینەی کە
هەندێکیان گرتوویانەتەبەر.
پایزە ئەحمەد :ئایە خودی پێکهاتەی سروشتی پیاو وەک رەگەزی نێر
پیاوان بەو جۆرە ئافەریدە دەکا؟ یان ئەوە دابونەریت و دین و
دەسەاڵتە پیاوان بەو شێوەیە بەرهەم دەهێنن کە هەن ،یان هەردوو
هۆکار هەر یەکەو بە ئاست و جۆرێک کارتێکردنی خۆیان هەیە؟
کەژاڵ ئیبراهیم خدر :سروشتی پیاو سروشتێکی دەسەاڵتداریی و
رەگەزێکی تۆڵەکردنەوەیە لە رەگەزی بەرامبەر کە ژنە ،پیاو بە هۆی
خۆشەویستیی بۆ دەسەاڵت گرتنەدەست هەر لە دروستبوونیەوە بە دوای
دەسەاڵتدا گەڕاوە بۆ سەپاندنی هەژموونی خۆی ،تاکو بەشێکی لەو
حەز و ئارەزووە نێرگسییانەی کە هەیەتی بۆ مەرامی تایبەتی خۆی
بەکاریان بهێنێ ،رەگەزی توندی ئەو وایە کاتێک تووڕە دەبێ ئەوەی لە
ئاوەزیدایە بەکاریدەهێنێ بێ ئەوەی بیر بکاتەوە کە پاشەرۆژ چی
روودەدەا ،زۆرجار ئەو پێکهاتەیە بۆماوەیە هەر لە سەرەتای
قۆناغەکانی گۆڕانی کۆمەڵەوە دروست بووە ..ئەوەتا پیاوە
دەسەاڵتدارەکان هەموو قۆناغەکانی خێاڵیەتیی و دەربەگایەتی و
سەرمایەدارییان بۆ مەرامەکانی خۆیان بەکارهێناوە ..هەر لە سەردەمی
زووشەوە هەزاران ژن وەک کەنیزە بۆ مەرامە تایبەتییەکان
بەکارهێنراون و کۆیلە کراون تاکو ئارەزووەکانی خۆیانیان پێ تێر
بکەن.
پایزە ئەحمەد :ئایە تەنیا پیاوان هۆکاری ئەو باری چەوسانەوەی
ژنانن یان ژنانی ناهۆشیار و دەستەپاچەش رۆڵی خۆیان هەیە لە
درێژەدانی ئەو بارەی خۆیان؟ چارە چییە ..یان چاکترین رێیەکانی
چارەسەر چین لەو رووەوە؟
کەژاڵ ئیبراهیم خدر :ئەو دوو بونەوەرە مەزنە جیهانبینییەک کۆیان
دەکاتەوە ئەویش خۆشەویستییە بۆ ژیان و جوانترکردنی دینایەک کە
مرۆڤەکان تێیدا یەکسان بن لە رووی بیرکردنەوە و گۆشکردنیان بە
ئاراستەی لێک نزیکبوونەوە ،مەخابن کاتێک رۆشنبیریی و زانست و
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زانیاریی و تێڕامان لە بەخشینەوەی خۆشەویستیی بۆ ژیان عەقڵ
میوانی نابێ و کۆتایی دێ ،ئا لێرەوە سەرەتای گیروگرفتەکان و
کێشەکان دروست دەبن ،هەر ئەو دەسەاڵتەشە وایکردووە دوو جیهانی
جیاواز لە بیرکردنەوە بو هۆگریی بۆ جوانیی ژیان دروست ببێ ،وەنەبێ
ژنیش بێ بەش بووبێ لەو کێشانە ئەوانیش بەشی خۆیان بەردەکەوێ
بەاڵم زۆر بە کەمیی ،چونکە ژن هیچ دەسەاڵتێکی بەدەستەوە نییە تا
پێگەی خۆی پتەو بکا ،بۆیە پێویستە ژنیش بە گوێرەی توانای خۆی لە
رووی رۆشنبیریی و زانست و زانیارییەوە کۆشش بکا و پتر رۆبچێتە ناو
ملمالنێکانەوە تاکو کامەرانیی و بەختەوەریی باوەش بۆ هەمووان
دەکاتەوە ،ژن بە هۆی خستنەوەی نەوە و ئەرکی گرانی رۆژانەی ماڵ و
ژیان و گوزەران و هەژاریی و بەخێوکردنی منداڵ و راپەڕاندنی ئیش و
کارەکانی رۆژانە نەیتوانیوە بە گوێرەی پێویست بیربکاتەوەو هۆشیارانە
رەفتار بکا.
پایزە ئەحمەد :هەر کەسێک لە ناخەوە بەو ژنکوژییە زۆرەی ئەو
دواییانە رادەچڵەکێ یەکسەر پەنجەی تاوانکاریی بۆ حکومەت و تەواوی
دەسەاڵتداران رادەکێشێ ،بەڕێزت لەو بارەوە چ دەبێژی؟
کەژاڵ ئیبراهیم خدر :دەسەاڵت باوکی هەموومانە وەکو خۆیان لە قسە
و گفتوگۆ و دەنگدان لە کاتی هەڵبژاردنەکان و بالوکردنەوەی
بۆچوونەکانیان بانگەوازی بۆ دەکەن ،ئەوان خۆیان بە یاسا داڕێژەر و
خزمەتکاری ئەم کۆمەڵگەیە دەزانن بەاڵم بە داخەوە کاتێک دێتە سەر
خزمەتکردن بە جۆرێکی تر دەکەوێتەوە ،ژن دەسەاڵتی چی بە
دەستەوەیە لە ناو کۆمەڵگە و لە ناو حکومەت و حیزبەکاندا ،ئەوەتا
وەک دەیبینین چەند پۆستێکی نمایشکاری بە دەستەوەیە کە ئەویش
حیزبەکان بۆیان دیار دەکەن کە تەنها چەند پۆستێکی کەمە ،ئەوەی
لە تواناشیدا بێ بۆ خزمەتی کۆمەڵگەکەمان بەرجەستەی دەکا بۆ
خۆشگوزەرانیی ،بەاڵم بە داخەوە دابونەریتی کۆنی بۆماوە وایکردووە کە
ژن نەتوانێ بەو شێوەیەی کە خۆی دەیەوێ خزمەت بکا ..هەر ئەوەشە
وایکردووە ناکۆکییەکان زۆر بن و دابونەریتەکان رۆبچنە ناو خێزان و
کۆمەڵگەوە و یاساش بەو جۆرە نەبێ کە هەموومان لەژێر سایەیدا
کۆبکاتەوە ،رۆژانە دەیان هەواڵی کوشتن و سوتان و دەربەدەریی و
ماڵوێرانیی و بەندکردن دەبینین کە بە داخەوە دەسەاڵت لە ئاستیاندا
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گوێی خۆی خەواندووە و حکومەتیش حکومەتێکی پیاوساالرییە و بە
دەنگ کێشەکانەوە ناچێ ،بۆیە رۆژانە دەیان هەواڵی جەرگبڕ دەبیستن
کە مرۆڤی پێشکەوتووخواز و یەکسانییخوازی تووشی نامۆبوون و
سەرسوڕمان کردووە.
پایزە ئەحمەد :لەبەرچی ژنان زۆر بە کەمیی بەشداریی لە
رێکخراوەکانی ژنان دەکەن؟ یان لەبەرچی زۆربەی زۆری ژنان
رێکخراوەکانی ژنان بە پشتوپەنای خۆیان و داکۆکیکەر لە ماف و
ئازادییەکانیان نازانن؟ ئایە ئەوەش بە هۆی دەستتێوەردانی پیاوانە؟
ئایە بەڕێزت بە باشتری نازانی رێکخراوی ژنان لە ژنان و پیاوانی
یەکسانییخواز پێکبێ؟
کەژاڵ ئیبراهیم خدر :ئەوە پەیوەندیی بە بوونی ئەو رێکخراو و
سەنتەرانەوە هەیە کە حیزب و حکومەت لە پێناو بەرژەوەندیی خۆیان
دروستیان کردوون :زۆربەیان دەسەاڵت بۆ خزمەتی مەرامە
تایبەتییەکانی خۆیان بەکاریان دەهێنێ ،هەر کاتێک ویستی
دەیانهێنیتە سەر شەقام و کۆر و کۆبوونەوە و مانگرتنیان پێ ئەنجام
دەدەا ،وەنەبێ لەو رێکخراو و سەنتەرانە ژنی چاالکوان و
پێشکەوتنخواز و رۆشنبیر و کۆمەڵگەی مەدەنی نەبێ بەاڵم دەنگی
ئەوانە ناگاتە هیچ شوێنێک ..ئەوەش وا دەکا زۆربەی ئەو ژنانە بێ
هوودە بن و پاشەکشە بکەن ،بۆیە وەک دەیبینین بەشی زۆری ژنان لەو
کۆمەڵگەیەدا ئەو رێکخراو و سەنتەر و گرووپانە بە پشتیوانی خۆیان
نازانن و لێیان دووردەکەونەوە ،من بۆ خۆم هیچ پەیوەندییەکم
لەگەڵیاندا نییە ،بەاڵم من بوونی رێکخراوێکی یەکسانییخواز کە
خزمەت بە دۆزی ژنان بکا بە پێویستییەکی سەردەمییانە دەزانم تا
هەموومان لەژێر چەتری خۆیدا کۆبکاتەوە.
پایزە ئەحمەد :خۆت وەک ژن تا چەند لە بەرانبەر هاوسەر یان باوک
و برا یان هەر نێرێک کە لەگەڵی دەژی لە چەوسانەوەی پیاوساالریی
رزگار بووی؟ کێشەکان چین کە تا ئێستا خۆت یان خۆت لە چوارچێوەی
ژنان بە گشتیی بە تەواویی لە بندەستی پیاوانی کۆنەپەرست و
چەوسێنەر یان سیستەمیپیاوساالریی ئازاد نەبووی؟ رێگەچارەکانتچین؟
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کەژاڵ ئیبراهیم خدر :ئەو هیوایەی کە هەموومان ئاواتی بۆ دەخوازین
ئەوەیە کە پێویستە دەسەاڵتێکی یەکسانییخواز و پێشکەتوو بە یاسا
بێتە کایەوە تاکو هەموومان بە بێ جیاوازیی کۆبکاتەوە ،من بۆ خۆم
کە ژنم حەز دەکەم هیچ کەسێک یەک پەنجەشی ئازاری پێ نەگا،
ئاواتمە یەکسانیی باڵ بەسەر کۆمەڵگەی جیهان بە گشتیی و کوردستان
بە تایبەتیی بکێشێ و دووبەرەکیی و چەوسانەوە کۆتایی بێ چونکە
زۆربەی زۆرمان تااڵوی چەوسانەوەمان لە ناو خێزان و کۆمەڵگە و بگرە
قوتابخانەش چەشتووە ..لە رابردووی هەمووماندا ئەو بیرەوەرییانە
هەن ،کاتێک دەستم بە شیعرنووسن کرد نەمتوانی بە ناوی خۆمەوە
باڵوی بکەمەوە ،کە بۆ کۆرێک یان سیمینارێک دەچووم چەندین
لێپێچینەوەم لەگەڵ دەکرا ،کە لە قەاڵدزێ بووم بە هۆی ئەو
دابونەریت و دەسەاڵتە خێڵەکییانەوە نەمدەتوانی بە ویستی خۆم حەز و
ئارەزووەکانم بێنمە دی ،زۆر جار کە شیعرم خوێندۆتەوە لە کۆڕەکان
دوای ئەوەش کە ژیانی هاوسەرییشم پێکەوەناوە دەیان جار لەگەڵ
براکانم تووشی دەمەقاڵە بوومە و شەوانە فرمێسک بە چاوانمدا
هاتۆتە خوارەوە و گریان بۆتە میوانم ،لێت ناشارمەوە ئێستا ئەو
هەوای ئازادییەی کە هەڵیدەمژم و ئەو رزگاربوونەی کە هەمە
سەرچاوەکەی بۆ هاوسەرەکەم دەگەڕێتەوە چونکە ئەو زۆر پشتیوانییم
لێ دەکا ،بۆیە پێویستە ژنان بە هەموو توانای خۆیانەوە کۆشش بکەن
جیهانێکی جیاواز و دوور لە دەسەاڵتی پیاوساالریی و بیروباوەڕی
کۆنەپەرستیی بهێنە کایەوە و رزگاریان ببێ ،ژیانێکی شایستە بۆ
خۆیان فەراهەم بکەن تاکو نەوەیەکی پڕشنگدار بۆ کۆمەڵگەکەمان
دروست ببێ و دوور بێ لە چەوسانەوە؟
٢٧١٢\١٧\٢٣
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الوژە جەواد:

ژنان و پیاوان قوربانییەکی گەورەی پەروەردە و
کولتووری دینیین ،دەسەاڵت نەک هەر بەرپرسە لە
ژنکوژیی بەڵکە پەرەشی پێداوە.
لەوڕۆدا زۆربەی پیاوان  -هەر یەکەو بە گوێرەی بیروباوەڕی خۆی  -بە
گفتار دان بە یەکسانیی نێوان ژنان و پیاواندا دەنێن ..بەاڵم بێجگە لە
کەمایەتییەکی زۆر کەمیان زۆربەی هەرە زۆریان لە رەفتاردا پیاوساالر
و چەوسێنەرن! بە بەدووداچوونی ئەوەی کە ئایە کێشەکان و هۆکارەکان
چین؟ بەو چەند پرسیارە پەیوەستدارە ژنان دەدوێنین:
پایزە ئەحمەد :ئایە خودی پێکهاتەی سروشتی پیاو وەک رەگەزی نێر
پیاوان بەو جۆرە ئافەریدە دەکا؟ یان ئەوە دابونەریت و دین و
دەسەاڵتە پیاوان بەو شێوەیە بەرهەم دەهێنن کە هەن ،یان هەردوو
هۆکار هەر یەکەو بە ئاست و جۆرێک کارتێکردنی خۆیان هەیە؟
الوژە جەواد :من پێم وانییە خودی پێکهاتەی پیاو توندوتیژ بێ ،ئەوە
کولتوورە مرۆڤەکان فێر دەکا کە بەشێکیان لە بەشەکەی تریان کە
ژنانن بەهێزترن .فێریان دەکا کە پیاوان بەسەر ژنانیانەوە هەیە و
دەبێ لەژێر فەرمانیان بن ،بە داخەوە لە ژێر ناوی (ئایەت و حەدیس)
ئەو کولتوورە قێزەونە دەستی پێوە گیراوە و هەزاران ساڵە مرۆڤەکان
بەو شێوەیە پەروەردە دەکەن .کولتوور شتێکە کە دروستکەرکەی عەقڵ و
تێگەیشتنی مرۆڤە و هەر لەوێشەوە گەشە دەکا و تۆکمەتر دەبێ ،واتە
دابونەریت شیاوی ئاڵوگۆڕە ،ئەو گۆڕانکارییەش پێویستی بە
ئیرادەیەکی سیاسی بەهێز هەیە ،پێویستی بە شۆڕشێکی کۆمەاڵیەتی
هەیە ،بەاڵم بە داخەوە لە واڵتە دواکەوتووە ئیسالمییەکاندا
دەسەاڵتدارانیان نایەنەوێ شۆڕشێکی لەو جۆرە ئەنجام بدرێ ،بۆ
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نموونە دەسەاڵتی کوردی هەرگیز لە بەرژەوەندییدا نییە هەنگاو بۆ
هۆشیاریی کۆمەڵگە هەڵگرێ ،ئەوان دەیانەوێ نیوەی کۆمەڵگە کە
ژنانن لە ژێردەستەیی و نەهامەتییدا بهێڵنەوە.
پایزە ئەحمەد :ئایە تەنیا پیاوان هۆکاری ئەو باری چەوسانەوەی
ژنانن یان ژنانی ناهۆشیار و دەستەپاچەش رۆڵی خۆیان هەیە لە
درێژەدانی ئەو بارەی خۆیان؟ چارە چییە ..یان چاکترین رێیەکانی
چارەسەر چین لەو رووەوە؟
الوژە جەواد :بە رای من ژنان و پیاوان قوربانییەکی گەورەی ئەو
پەروەردە و کولتوورە دینییەن کە لەسەرەوە باسم کرد ،ئەوە سووچی
پیاو نییە کە پیاوساالرە ..هاوکات سووچی ژنیش نییە کەوا فێر کراوە
پیاو شکۆ و دەسەاڵتی بەسەر ئەوەوە هەیە و دەبێ هەموو
نابەرابەرییەکان وەک بنەمایەکی سروشتیی قەبووڵ بکا.
من هەروەک لە سەرەوە ئاماژەم پێدا ،دەبێ شۆڕشێکی کۆمەاڵیەتی لە
کۆمەڵگە بەڕێ بخرێ و دین لە دەوڵەت جودا بکرێتەوە و
دەستتێوەردانی دین لە ژیانی رۆژانەماندا کۆتایی پێبێ .دەبێ یاسای
یەکسانیی ژن و پیا و دابڕێژرێ و کاری پێ بکرێ .هەر لە منداڵییەوە
لە رێگەی پڕۆسەی خوێندنەوە مرۆڤەکان فێر بکرێن کە کچ و کوڕ و ژن
و پیاو کەسیان (زەعیفە و ناقس عەقڵ) نین و نێر و مێ یەکسانن لە
ماف و خواستەکانیاندا.
پایزە ئەحمەد :هەر کەسێک لە ناخەوە بەو ژنکوژییە زۆرەی ئەو
دواییانە رادەچڵەکێ یەکسەر پەنجەی تاوانکاریی بۆ حکومەت و تەواوی
دەسەاڵتداران رادەکێشێ ،بەڕێزت لەو بارەوە چ دەبێژی؟
الوژە جەواد :ئەوە هیچ گومانی تێدا نییە کە هەر تاوانێک لە کۆمەڵگە
روودەدا لە ژێر هەر ناو و ناونیشانێک بێ ،دەسەاڵت لێی بەرپرسە.
دەسەاڵت بەرپرسە لە ژیان و ئاسایشی مرۆڤەکان .دەسەاڵتە دەبێ لە
سەر بنەمایەکی زانستییانە بە پێی پالنی رۆشن کۆمەڵگە بەڕێوەببا و
هۆشیاریی گشتیی بباتە سەرەوە ،چارەسەری شیاو بۆ گرفتەکان
بدۆزێتەوە.
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ئەوەی بۆ مەسەلەی تیرۆر و رەشەکوژیی ژنان دەگەڕێتەوە ،دەسەاڵتی
کوردی هەر لە سەرەتای ساڵی نەوەتەکانەوە پەرەی بە کولتووری
ژنکوشتندا لە کۆمەڵگە ،دیاری ئەوان بۆ ژنان تیرۆر و رەشەکوژیی بوو
بۆ ژنان لە ژێر ناوی (نامووس و شەرەف) .ئەوان ژنکوشتنیان کردە
دیاردەیەکی بەرچاو لە کۆمەڵگە .لە الیەکی دیکەوە تا ئێستا
ژنکوژەکان ئازادانە دەسوڕێنەوەو سزای یاسایی نادرێن ،یاسای
لێبووردنی گشتییان لە پەرلەمان دەرکردوە و لەژێر ئەو ناوە بکوژانی
ژنان ئازادانە دەسوڕێنەوە ،کار بە یاسای دژە توندوتیژیی بەرانبەر بە
ژنان ناکەن کە لە الیەن پەرلەمانەوە دەنگی پێدراوە .لە کاتێکدا
ژنکوژەکان هیچ سزایەکی یاسایی نادرێن یاخود بەر یاسای لێبووردنی
گشتیی دەکەون ،ئەوە گومانی تێدا نییە کە پتر پەرە بە ژنکوشتن دەدا
و بە بێ ترس ژنکوژەکان تاوانەکەیان دووبارە و سێ بارە دەکەنەوە.
پایزە ئەحمەد :لەبەرچی ژنان زۆر بە کەمیی بەشداریی لە
رێکخراوەکانی ژنان دەکەن؟ یان لەبەرچی زۆربەی زۆری ژنان
رێکخراوەکانی ژنان بە پشتوپەنای خۆیان و داکۆکیکەر لە ماف و
ئازادییەکانیان نازانن؟ ئایە ئەوەش بە هۆی دەستتێوەردانی پیاوانە؟
ئایە بەڕێزت بە باشتری نازانی رێکخراوی ژنان لە ژنان و پیاوانی
یەکسانییخواز پێکبێ؟
الوژە جەواد :من پێم وایە ئەوە رێکخراوەکانی ژنانن کە نەیانتوانیوە
ببنە جێی متمانەی ژنان لە کوردستان ،بەشی زۆری ئەو رێکخراوانە
حیزبیین و سیاسەتی حیزبەکانیان دەبەنە پێشەوە ،هەر حیزبەکانی
ئەوانن لە هۆڵی پەرلەمان دەنگیان بە یاسای فرەژنیی داوە ،هەر لە
سایەی دەسەاڵتی حیزبەکانی ئەوانە کە ژنکوشتن پەرە دەسەنێ .زۆر
جار بینیومانە و بیستومانە کە ژنانێک بۆ چارەسەری کێشەکانیان
پەنایان بۆ ئەم رێکخراوانە بردوە ،بەاڵم ئەوان زۆر نابەرپرسانە
رادەستی کەسوکاریان کردونەتەوە ،بوونەتە مایەی ئازاردانی زۆرتریان،
بە رای من ئەوە بۆتە هۆی لەدەستدانی متمانەی ژنان بەو رێکخراوانە.
بەشێکی دیکە لەو رێکخراوانە فەلسەفەی بوونیان بۆ دژایەتییکردنی
رۆشەنبیریی و مەدەنیەتە ،ئەوانە خەبات و تێکۆشانیان بۆ هێشتنەوەی
جێگە و رێگەی ژنانە لە پلەدوویی ،لەوانە رێکخراوە ئیسالمییەکان.
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پایزە ئەحمەد :خۆت وەک ژن تا چەند لە بەرانبەر هاوسەر یان باوک
و برا یان هەر نێرێک کە لەگەڵی دەژی لە چەوسانەوەی پیاوساالریی
رزگار بووی؟ کێشەکان چین کە تا ئێستا خۆت یان خۆت لە چوارچێوەی
ژنان بە گشتیی بە تەواویی لە بندەستی پیاوانی کۆنەپەرست و
چەوسێنەر یان سیستەمی پیاوساالریی ئازاد نەبووی؟ رێگەچارەکانت
چین؟
الوژە جەواد :خێزان لە چوارچێوەی خۆیدا کۆمەڵگەیەکی بچووکە چەمکی
بەرەنگاریی و خەبات ،ملمالنێی دەسەاڵت ،هۆشیاریی و کەشوهەوای
سیاسیی و تا دەگاتە تێگەیشتن و دیموکراسییەت ،تێیدا رۆڵ دەبینن،
من پێم وایە هەر یەکێک لە ئێمە قوربانیی دەستی پیاوساالریی و
نایەکسانیی کۆمەڵگەین .ئەوەی بۆ خۆم دەگەڕێتەوە ،من پێم وایە لە
چوارچێوەی خێزاندا مرۆڤێکی تەواو ئازادم و لەگەڵ هاوسەرەکەم لە
پەیوەندییەکی یەکساندا دەژیم .ئەمەش وا بە ئاسانیی بە دەستم
نەهێناوە ،خەبات بۆ یەکسانیی ژن و پیاو و گۆڕانکاریی بە قازانجی
ژن لە خێزانەکەی خۆمەوە دەستم پێکردوە ،سەرەتا بۆ ئازادیی خۆم
خەباتم کردوە و لەو رێگەیەشدا قوربانیی زۆرم داوە و شانازییشی پێوە
دەکەم .ئەگەر ژن لە چوارچێوەی خێزانەکەی خۆیدا دەستی ئاوەڵە
نەبێ ،دژوارە بتوانێ شەڕ بۆ رزگاریی ژنان و یەکسانیی ژن و پیاو بکا.
٢٧١٢\١٧\٢٨
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لەنجە عەلی:

پیاو خۆی پهروەردهی ژنی دیل و چەوساوەیە ،کهواته
خۆی تاکێکی دیل و ناتەندروستە ،گرنگترین خاڵ بۆ
ئازادیی ژنان نان پهیداکردنه.
لەوڕۆدا زۆربەی پیاوان  -هەر یەکەو بە گوێرەی بیروباوەڕی خۆی  -بە
گفتار دان بە یەکسانیی نێوان ژنان و پیاواندا دەنێن ..بەاڵم بێجگە لە
کەمایەتییەکی زۆر کەمیان زۆربەی هەرە زۆریان لە رەفتاردا پیاوساالر
و چەوسێنەرن! بە بەدووداچوونی ئەوەی کە ئایە کێشەکان و هۆکارەکان
چین؟ بەو چەند پرسیارە پەیوەستدارە ژنان دەدوێنین:
پایزە ئەحمەد :ئایە خودی پێکهاتەی سروشتی پیاو وەک رەگەزی نێر
پیاوان بەو جۆرە ئافەریدە دەکا؟ یان ئەوە دابونەریت و دین و
دەسەاڵتە پیاوان بەو شێوەیە بەرهەم دەهێنن کە هەن ،یان هەردوو
هۆکار هەر یەکەو بە ئاست و جۆرێک کارتێکردنی خۆیان هەیە؟
لەنجە عەلی :من پێم وایه ههر یهک لەوانەی سهرهوه ههمیشه کاریگه
ریی زۆریان ههبووه لهسهر پیاوان .سروشتی پیاو خۆی له مێژوویهکی
کۆنهوه (کاتی راوشکار) سەرچاوەی گرتووە ..کاتهک کە خۆی نان په
یداکهر بووه ،ئەوەش بۆ خۆی دهسهاڵتهکی زۆری داوهته نێرینه ،چونکه
پیاو منداڵی نهبووه و پێکهاتهی جەستەشی گونجاوتر بووه بۆ
کاروباری نان پهیداکردن .سهرهنجام ئێمه ههموومان پهروهردهی کۆمه
ڵگهین ،کۆمهڵگهش بهرههمی دین و دابونهریت و سیستهمه ،کهواته ئه
و هۆکارانهی سهرهوه که باسمان کردن به شێوهیهکی سهرەکیی کاریگه
رییان لهسهر پیاو ههبووە.
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پایزە ئەحمەد :ئایە تەنیا پیاوان هۆکاری ئەو باری چەوسانەوەی
ژنانن یان ژنانی ناهۆشیار و دەستەپاچەش رۆڵی خۆیان هەیە لە
درێژەدانی ئەو بارەی خۆیان؟ چارە چییە ..یان چاکترین رێیەکانی
چارەسەر چین لەو رووەوە؟
لەنجە عەلی :نهخێر ،به تەنیا پیاو بهرپرس نییه ..چونکە پیاو
خۆی پهروەردهی ژنی دیل و چەوساوەیە ،کهواته خۆی تاکێکی دیل و
ناتەندروستە ئهگهر ژنێکی دیل و چهوساوه پهروەردەی کردبێ.
پایزە ئەحمەد :هەر کەسێک لە ناخەوە بەو ژنکوژییە زۆرەی ئەو
دواییانە رادەچڵەکێ یەکسەر پەنجەی تاوانکاریی بۆ حکومەت و تەواوی
دەسەاڵتداران رادەکێشێ ،بەڕێزت لەو بارەوە چ دەبێژی؟
لەنجە عەلی :ههڵبەته بۆ نههیشتنی ههر تاوانێک له ههر کۆمهلگهیه
کدا پێوسته یاسا ههبێ .چون مرۆڤ پێوستی به رێکخستن و لێپرسهنه
وه هەبووە و بۆ هەمیشەش پێویستیەتی ..ئهگهر نا دونیا دهبێتە جه
نگلستان .کهواته به دڵنیاییهوه ئەرکی ههر سیستهمێکە که یاسای
تۆکمە و توندوتۆڵ دابڕێژێ بۆ رێگهنهدان به مرۆڤکوشتن یان ژنکوشتن
یان هەر توندوتیژییەکی دژ بە مرۆڤەکان.
پایزە ئەحمەد :لەبەرچی ژنان زۆر بە کەمیی بەشداریی لە
رێکخراوەکانی ژنان دەکەن؟ یان لەبەرچی زۆربەی زۆری ژنان
رێکخراوەکانی ژنان بە پشتوپەنای خۆیان و داکۆکیکەر لە ماف و
ئازادییەکانیان نازانن؟ ئایە ئەوەش بە هۆی دەستتێوەردانی پیاوانە؟
ئایە بەڕێزت بە باشتری نازانی رێکخراوی ژنان لە ژنان و پیاوانی
یەکسانییخواز پێکبێ؟
لەنجە عەلی :ئێمه ههموو دەزانین که نێرهنهکان دهسهاڵتیکی زۆریان
ههیه له حکومهت و سیستهمهکانی جیهاندا ،ههر بۆیه پیاوساالریی له
ههموو دامودەزگە و رێکخراواکاندا رەنگدانەوەی ههیه .ههروا زۆرینهی
ئهو ژنانهی که له رێکخراوهکاندا کار دهکهن خۆیان ئازاد نین و نازانن
واتای تەواوی ئازادیی چییە ،که دهڵین ئازادیی تهنیا ئهوه نییه که
له پیاوساالریی ئازاد بیت بهڵکو دەبێ له سەرجەمی بوارەکان و لە
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هەموو شتهکان ئازاد بیت ..ههر بۆیهشە تا ئێستا زۆر به داخهوه جێده
ستی ئهو رێکخراوانه وهک پێوست دیار نهبووه.
من پێم باشه که ژن و پیاوی ئازاد ئهو رێکخراوانه بهرێوهببەن نهک
ژن و پیاوی ئازادییخواز چون جیاوازیی زۆر ههیه له نێوان ئازاد و
ئازادییخواز.
پایزە ئەحمەد :خۆت وەک ژن تا چەند لە بەرانبەر هاوسەر یان باوک
و برا یان هەر نێرێک کە لەگەڵی دەژی لە چەوسانەوەی پیاوساالریی
رزگار بووی؟ کێشەکان چین کە تا ئێستا خۆت یان خۆت لە چوارچێوەی
ژنان بە گشتیی بە تەواویی لە بندەستی پیاوانی کۆنەپەرست و
چەوسێنەر یان سیستەمیپیاوساالریی ئازاد نەبووی؟ رێگەچارەکانتچین؟
لەنجە عەلی :من دڵنیام که ههموو ژنێک لەم جیهانهدا پریشکی چه
وسانەوه و کۆیالیهتی و پیاوساالریی بهرکهوتوه ئیتر به ههر جۆرهک
بێ .خۆشبهختانه من خاوهن دایکێکی تا رادهیهک ئازاد بووم و زۆریش
کۆششی کردوە که ئازادانه پهروهردهمان بکا .من ژن پهروهردهی کردووم
و دایکیشم ههر ژن پهروهردهی کردوه ،نهنکیشم و دایکیشم خاوهن کاری
خۆیان بوون واته ههر ئهوانیش خێزانەکهیان بهرێوه بردوه .بهاڵم
ئازاری ههموو ژنێک به هی خۆم دهزانم چونکه ههستمان ههمان ههسته
رۆحمان ههر یهکێکه و پێکهاتهی جهستهمان ههر یهکه و بایۆلۆژییمان
ههر یهک جۆره .ههر بۆیهشە زۆر به ئاسانیی ههستم به چهوسانهوهی
خۆم کردوه ئهگهر خۆم ههندێک ئازادیش بووبێتم.
من پێم وایه که گرنگترین خاڵ بۆ ئازادیی ژنان نان پهیداکردنه واته
فێرکردنی بۆ دابینکردنی نان ..ئەوە بۆ خۆی زۆر سهربهخۆی دهکا
چونکە ئهو کات دەبێته خاوهن نانی خۆی و لهوێشهوه دەتوانێ ههنگاوه
کانی تر بنێ وهک فێربوونی خوێندهواریی و لهویشهوه هۆشیاربوونهوه،
کاتێکیش کە مرۆڤ هۆشیار بوو ناتوانێ دیل و کۆیلهی هیچ مرۆڤێک و
بیروباوهڕێک و هیچ کۆمەڵگەیەک بێ.
٢٧١٢\١٧\٤٧

102

ژنان لە دۆزی خۆیان دەدوێن

شیالن عەبدواڵ:

پیاوساالریی نەخۆشیی کۆمەڵگەیە ،بەاڵم تا پێکهاتەی
حکومەت دین و ئاغا و خێڵگەریی بێ هەر ئەوەی لێ
چاوەڕوان دەکرێ.
لەوڕۆدا زۆربەی پیاوان  -هەر یەکەو بە گوێرەی بیروباوەڕی خۆی  -بە
گفتار دان بە یەکسانیی نێوان ژنان و پیاواندا دەنێن ..بەاڵم بێجگە لە
کەمایەتییەکی زۆر کەمیان زۆربەی هەرە زۆریان لە رەفتاردا پیاوساالر
و چەوسێنەرن! بە بەدووداچوونی ئەوەی کە ئایە کێشەکان و هۆکارەکان
چین؟ بەو چەند پرسیارە پەیوەستدارە ژنان دەدوێنین:
پایزە ئەحمەد :ئایە خودی پێکهاتەی سروشتی پیاو وەک رەگەزی نێر
پیاوان بەو جۆرە ئافەریدە دەکا؟ یان ئەوە دابونەریت و دین و
دەسەاڵتە پیاوان بەو شێوەیە بەرهەم دەهێنن کە هەن ،یان هەردوو
هۆکار هەر یەکەو بە ئاست و جۆرێک کارتێکردنی خۆیان هەیە؟
شیالن عەبدواڵ :یهکهم شت که پێویستە باسی بکەین ئهوهیه که
پیاوساالریی یان سیستهمی پیاوساالریی واتە نهخۆشیی کۆمەڵگە ،بهو
پێیهی که تهنیا پیاوه مافی ههموو شتێکی ههیه له بڕیاردان و جێبه
جێکردنی ههموو کایهکانی نێو کۆمەڵ .ئهمهش ئهوه دەسهلمێنێ که
کۆمەڵگە له چ نهخۆشییهکی کوشندهدایه که ههموو بوارهکانی ژیان
تەنیا به شێوهی بیرکردنهوهی پیاو داڕێژراون و ههر پیاویشه تهنیا
سوارهی مهیدان.
پایزە ئەحمەد :ئایە تەنیا پیاوان هۆکاری ئەو باری چەوسانەوەی
ژنانن یان ژنانی ناهۆشیار و دەستەپاچەش رۆڵی خۆیان هەیە لە
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درێژەدانی ئەو بارەی خۆیان؟ چارە چییە ..یان چاکترین رێیەکانی
چارەسەر چین لەو رووەوە؟
شیالن عەبدواڵ :پرسیاری گرنگ ئهوهیه که ئایا هۆکاری پیاوساالریی
چییه ..یان تا چ رادهیهک مهترسیی ههیه بۆ سەر ئێستا و ئایندهی
کۆمەڵگە .بە کورتییەکەی پیاوساالریی ئهگهر بە تەواویی لێی وردبینه
وه رێک به واتای ناهۆشیاریی پیاو دێ ..ئیدی کە بەشێکی زۆری
کۆمەڵ ناهۆشیار بن سەرەنجام هەر ئەو کۆمەڵگەیە چەوساوە و
دواکەوتووەی لێ بەرهەم دێ کە هەمانە!
پایزە ئەحمەد :هەر کەسێک لە ناخەوە بەو ژنکوژییە زۆرەی ئەو
دواییانە رادەچڵەکێ یەکسەر پەنجەی تاوانکاریی بۆ حکومەت و تەواوی
دەسەاڵتداران رادەکێشێ ،بەڕێزت لەو بارەوە چ دەبێژی؟
شیالن عەبدواڵ :ئەوە زۆر راستە و منیش لەگەڵ بیر و تێڕوانینی ئەو
خەڵکە دام ،چونکە دەسەاڵت لە دەستی حکومەتە و دەتوانێ چاکسازیی
بکا بۆ نەهێشتنی ئەو جۆرە دیاردانە ،بەاڵم تا پێکهاتەی حکومەت دین
و ئاغا و خێڵگەریی بێ هەر ئەوەی لێ چاوەڕوان دەکرێ...
پایزە ئەحمەد :لەبەرچی ژنان زۆر بە کەمیی بەشداریی لە
رێکخراوەکانی ژنان دەکەن؟ یان لەبەرچی زۆربەی زۆری ژنان
رێکخراوەکانی ژنان بە پشتوپەنای خۆیان و داکۆکیکەر لە ماف و
ئازادییەکانیان نازانن؟ ئایە ئەوەش بە هۆی دەستتێوەردانی پیاوانە؟
ئایە بەڕێزت بە باشتری نازانی رێکخراوی ژنان لە ژنان و پیاوانی
یەکسانییخواز پێکبێ؟
شیالن عەبدواڵ :من ئەوە دەگێرمەوە بۆ کۆمەڵە و سەنتەرەکانی داکۆکیی
لە مافەکانی ژنان کە تا ئێستا کارێکی وایان نەکردوە بڕوا و متمانە
پەیدا بکەن لە نێوان خۆیان و ژنانی کۆمەڵگەی کوردیدا ،دەنا
پێکهاتەی ژن وەک مرۆڤ هیچی کەمتر نییە لە پیاو.
پایزە ئەحمەد :خۆت وەک ژن تا چەند لە بەرانبەر هاوسەر یان باوک
و برا یان هەر نێرێک کە لەگەڵی دەژی لە چەوسانەوەی پیاوساالریی
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رزگار بووی؟ کێشەکان چین کە تا ئێستا خۆت یان خۆت لە چوارچێوەی
ژنان بە گشتیی بە تەواویی لە بندەستی پیاوانی کۆنەپەرست و
چەوسێنەر یان سیستەمی پیاوساالریی ئازاد نەبووی؟ رێگەچارەکانت
چین؟
شیالن عەبدواڵ :منیش وەک هەر تاکیکی مێینەی ئەو کۆمەڵگەیە بێبەش
نیم لەو کۆیالیەتییە ،بەاڵم تا ئێستا خۆم گونجاندوە و سەری خۆم
داخستوە!
٢٧١٢\١١\١
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بەیان ناسیح:

دینەکان رۆڵێکی گەورەیان بینوە لە چەسپاندنی ئەو
جیاوزییانە ،دەبێ دەسەاڵت بە کردەوە کار بۆ کێشەی
کوشتنی ژنان بکا نەک تەنیا بە قسە.
لەوڕۆدا زۆربەی پیاوان  -هەر یەکەو بە گوێرەی بیروباوەڕی خۆی  -بە
گفتار دان بە یەکسانیی نێوان ژنان و پیاواندا دەنێن ..بەاڵم بێجگە لە
کەمایەتییەکی زۆر کەمیان زۆربەی هەرە زۆریان لە رەفتاردا پیاوساالر
و چەوسێنەرن! بە بەدووداچوونی ئەوەی کە ئایە کێشەکان و هۆکارەکان
چین؟ بەو چەند پرسیارە پەیوەستدارە ژنان دەدوێنین:
پایزە ئەحمەد :ئایە خودی پێکهاتەی سروشتی پیاو وەک رەگەزی نێر
پیاوان بەو جۆرە ئافەریدە دەکا؟ یان ئەوە دابونەریت و دین و
دەسەاڵتە پیاوان بەو شێوەیە بەرهەم دەهێنن کە هەن ،یان هەردوو
هۆکار هەر یەکەو بە ئاست و جۆرێک کارتێکردنی خۆیان هەیە؟
بەیان ناسیح :مرۆڤ بوونهوهرێکی کۆمهاڵیهتییه و هیچ منداڵێک به
سروشتی دڕهندهیی و حهزی چهوسانهوهی رهگهزی بهرامبهرهکهی له
دایک نابێ .کاتێکیش منداڵێک به کهموکوڕییەکی تایبهتیی له دایک ده
بێ ،ئهوهی که له زگماکهوه جۆره ههڵەیهکی بیۆلۆژیی له مێشکیدا
روودهدا ئهوه شتێکی تره و ناکرێ بیدهیته پاڵ رهگهزێکی تایبهت به
ڵکو تایبهته بهو کهسه جا دهکرێ ئهو کهسه له ههر شوێنێکی دنیا
بێته دنیاوه.
سروشتی نێرینه یان مێینه تایبهتمهندیی خۆیان ههیه و لێکۆلینهوه و
زانیارییهکان کۆکن لهسهر ئهو تایبهتمهندییانه ،بهاڵم ئهگهر بێینە
سهر گەوهەری رهفتارکردن ،رهفتاری بهد ،رهفتاری چهوسێنهر ،رهفتاری
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توانای کوشتن ،رهفتاری رق ،رهفتاری تهنیا خۆ به راست زانین ،ههر
رهفتارێک که دوور بێ له بیرکردنهوه ،رەفتاری جۆراوجۆر کە
فێرکراون ،رهفتاری تهمهن ههزاران ساڵه که له نهوهیهکهوه بۆ نهوهیه
کی تر دهگوازرێتهوه ،ئهو رهفتارانه دهکرێ وا پێناسه بکرێن که ههموو
ئهو رێسا و دابونهریتانهیه به دینیشهوه که مرۆڤهکان پارێزگاریی لێ
دهکهن بۆ مانهوهیان .یاسا و پاسهوانی بۆ دانراوه ،نهوه دوای نهوه به
وه گۆش دهکرێن که ئهو نۆرمانه پیرۆزن ،دهبێ پارێزگاریی لێ بکرێ.
لێرهدا ئهو جیاوازییانهی له نێوان ژن و پیاودا ههیه به درێژایی
مێژوو ،که پیاو سهردهسته و ژن ژێردەست ،ههر لهگهڵ بێشکهی
مرۆڤایهتیدا هاتۆته کایهوه .کاتێک ژن منداڵی بووه و هێز و بازووی
له پیاو الوازتر بووه و نهیتوانیوه شانبهشانی پیاو بچێته راو و
خواردن دابین بکا وهکو پیاو .دینهکانی دنیا ههر ههموویان رۆڵێکی
زۆر گهورهیان بینیوه لە چهسپاندنی ئهو جیاوازییانه بە زیانی ژنان
چونکه ههموو دینهکان دروستکراو و زادهی مێشکی پیاوانن.
پایزە ئەحمەد :ئایە تەنیا پیاوان هۆکاری ئەو باری چەوسانەوەی
ژنانن یان ژنانی ناهۆشیار و دەستەپاچەش رۆڵی خۆیان هەیە لە
درێژەدانی ئەو بارەی خۆیان؟ چارە چییە ..یان چاکترین رێیەکانی
چارەسەر چین لەو رووەوە؟
بهیان ناسیح :ئهگهر بێینه سهر باسی رهوشی ژنان له کوردستان،
بێگومان راست نییه ئهگهر بڵێین هۆکاری چهوسانهوه تەنیا پیاوه.
هۆکاری چهوسانهوهی ژنان نۆرمه کۆمهاڵیهتییهکانه که به ژن و پیاوه
وه پارێزگاریی لێ دهکرێ ،به بهرزگرتنی واتای (شهرهف و نامووس)ه،
نهخوێندهواریی و ههژارییه ،نۆرمی پارێزگاریی کردنه له هۆز و خێڵ،
زاڵبوونی ههست به شوورهیی کردنه ،دهسهاڵتی دواکهوتوو و
نادیموکراتییانهیه ،نهبوونی مافه ،نهبوونی بیری هاواڵتیبوونه ،نه
بوونی بیری سهربهخۆی تاکهکانه ...هتد.
پایزە ئەحمەد :هەر کەسێک لە ناخەوە بەو ژنکوژییە زۆرەی ئەو
دواییانە رادەچڵەکێ یەکسەر پەنجەی تاوانکاریی بۆ حکومەت و تەواوی
دەسەاڵتداران رادەکێشێ ،بەڕێزت لەو بارەوە چ دەبێژی؟
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بهیان ناسیح :بێگومان یهکێ له کارهکانیی دهسهاڵت و حکومهت
پاراستنی گیانی هاواڵتیانه به ژن و پیاوهوه بهاڵم کاتێ کوشتنی ژنان
و ناچارکردنیان به خۆکوشتن به قهد شهڕێکی ناوخۆ ژنان گیان لهده
ست دهدهن ،دهبێ دهسهاڵت کێشهی کوشتنی ژنان به کێشهیهکی زۆر سه
رهکیی و زیندوو دابنێ و به کردهوه کاری بۆ بکا نهک تەنیا به قسه.
پایزە ئەحمەد :لەبەرچی ژنان زۆر بە کەمیی بەشداریی لە
رێکخراوەکانی ژنان دەکەن؟ یان لەبەرچی زۆربەی زۆری ژنان
رێکخراوەکانی ژنان بە پشتوپەنای خۆیان و داکۆکیکەر لە ماف و
ئازادییەکانیان نازانن؟ ئایە ئەوەش بە هۆی دەستتێوەردانی پیاوانە؟
ئایە بەڕێزت بە باشتری نازانی رێکخراوی ژنان لە ژنان و پیاوانی
یەکسانییخواز پێکبێ؟
بهیان ناسیح :رێکخراوهکانی ژنان بهرههمی ئهو کهشوههوایهن که دهسه
اڵت و حکومهتی تێدا دروست بووه .نهبوونی ئهزموونی دیموکراتی
راستهقینه و ههستی حیزبپهرستیی هۆیهکی گرنگه که ژنان روو له
رێکخراوهکان ناکهن ،هۆیهکی تریش پێم وایه ئهزموونی چهند ساڵەی
ژنان ئهوه دهسهلمێنێ که رێکخراوهکان نهیانتوانیوه جیاوازیی دروست
بکهن له رهوشی ژیانی رۆژانهی ژنان له کوردستان ،دیاره رێکخراوهکان
ههرگیز ناتوانن شوێنی حکومهت بگرنهوه ،بهڵکو دهتوانن یارمهتی ده
ربن.
پایزە ئەحمەد :خۆت وەک ژن تا چەند لە بەرانبەر هاوسەر یان باوک
و برا یان هەر نێرێک کە لەگەڵی دەژی لە چەوسانەوەی پیاوساالریی
رزگار بووی؟ کێشەکان چین کە تا ئێستا خۆت یان خۆت لە چوارچێوەی
ژنان بە گشتیی بە تەواویی لە بندەستی پیاوانی کۆنەپەرست و
چەوسێنەر یان سیستەمی پیاوساالریی ئازاد نەبووی؟ رێگەچارەکانت
چین؟
بهیان ناسیح :من یهکێکم لهو ژنانهی که ههرگیز له الیهن پیاوێکی
نزیکمهوه نهچهوساومهتهوه ،ههرگیزش رێگه نادهم ئهوه رووبدا .بهاڵم
وهکو مێێنهیهک ههمیشه ترسی کۆمەڵگە و یاساکانی کابوسێک بووه به
سهر سهرمهوه .من ئازادییم ههبوو بخوێنم ،برۆمه دانیشگا بهاڵم هه
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میشه لهگهڵ ئازاری ئهو کچانهدا بووم که رێیان پێ نەدەدرا .بڕوام
وایه پهروهردهیهکی باشی منداڵ له ناو خێزاندا بهردی بناغەی کهسایه
تییه .کاتێک له ماڵهوه جیاوازیی نێوان کچ و کوڕ نهکرێ ،پهروهردهیه
کی دروست و دوور له شکاندنهوه و توندوتیژیی هەبێ ،فهراههمکردنی
خوێندن و بڕوابوونی دایک و باوکان که منداڵهکانیان موڵکی ئهوان
نین بهڵکو کهسانی سهربهخۆن ،چهند ههنگاوێکی پتەون بۆ گۆڕینی ئه
و رێچکەیهی که باوک برا و خێزان دهکا به پاسهوانی (شهرهف و
ناموس) ،چاندنی تۆیهکیشه بۆ درستبوونی کهسی خاوهن خۆ له
دووارۆژ ،چ پیاو چ ژن.
٢٧١٢\١١\١
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ڤینۆس فایەق:

دەبێ ژن خۆی شۆڕشە کۆمەاڵیەتییەکە هەڵگیرسێنێ و
کودەتا بەسەر خێزان و کۆمەڵگا و تەواوی سیستەمی
پیاو  /باوکساالرییدا بکا.
لەوڕۆدا زۆربەی پیاوان  -هەر یەکەو بە گوێرەی بیروباوەڕی خۆی  -بە
گفتار دان بە یەکسانیی نێوان ژنان و پیاواندا دەنێن ..بەاڵم بێجگە لە
کەمایەتییەکی زۆر کەمیان زۆربەی هەرە زۆریان لە رەفتاردا پیاوساالر
و چەوسێنەرن! بە بەدووداچوونی ئەوەی کە ئایە کێشەکان و هۆکارەکان
چین؟ بەو چەند پرسیارە پەیوەستدارە ژنان دەدوێنین:
پایزە ئەحمەد :ئایە خودی پێکهاتەی سروشتی پیاو وەک رەگەزی نێر
پیاوان بەو جۆرە ئافەریدە دەکا؟ یان ئەوە دابونەریت و دین و
دەسەاڵتە پیاوان بەو شێوەیە بەرهەم دەهێنن کە هەن ،یان هەردوو
هۆکار هەر یەکەو بە ئاست و جۆرێک کارتێکردنی خۆیان هەیە؟
ڤینۆس فایەق :زۆر فاکتەر هەن رۆڵ دەبینن لە زەقکردنەوەی چەمکی
نێرایەتی لە هزری کۆمەڵگادا ،بە پیاو و ژنیەوە ،هەر لە پەروەردەوە
و دابونەریت و دینەوە بیگرە هەتا دەگاتە دەسەاڵتی سیاسی و
ئابووری .مەسەلەکە ئەوەنیە کوڕ کە لەدایک ئەبێت ئیتر ئەبێت لە
جینەکانیا شتێک هەیە وای لێئەکات سەردار و ساالر بێت ،بیردۆزی
بەپیاوکردن و بەنێرکردن موکتەسەبە واتا وەریدەگرێت ،لە پەروەردەی
خێزانی ،دینی و سیستەمی سیاسی....هتد ،بیرمان نەچێت بەشێکی ئەو
پەروەردەیە ژن وەکوو دایک تیا بەشدارە و بەرهەمی ئەهێنێتەوە،
کێمان دایکی بەناوی عەیبە و عارەوە رێگری زۆر شتی لە کچەکەی
نەکردوە؟ تەنانەت هەندێ کچ کە بەدەستی باوک و برا کوژراون
بەبەرچاوی دایکەکانەوە کوژراون ،کەواتە فاکتەرەکان موشتەرەکن ،ئێمە
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کۆمەڵگاکەمان کۆمەڵگایەکی پیاوانەیە لە هەموو بوارەکاندا ،لەبازاڕی
کاردا ،سیاسەت و لە ئابووریدا کە سەرچاوەی چەوسانەوەی ژنە.
مرۆڤ کە لەدایک ئەبێت ،نە دین ،ئایدیۆلۆجیا نە هیچ ئاڕاستەیەکی
حزبی و تەنانەت ئەخالقیش نازانێت ،ئەمانە هەمووی وەردەگرێت،
بەپێی ئەو ژینگەیەی تیا گەورە دەبێت ،ئەگەر کوڕێک یان کچێک لە
دایک و باوکێکی ئەوروپیش لە دایک بووبێت و بە کۆرپەیی بیبەیت لە
خۆرهەاڵت و ،بەتەحدید لە کوردستان پەروەردەی بکەیت هەمان نۆرم و
بەها و ئێلێمنتە ئەخالقی و فکری و کەلتووریەکان وەردەگرێت و لە
ژیانیدا پەیڕەوی ئەکات ،کەواتە دەوروبەر و کەلتوور دابونەریت و دین
و سیستەمی سیاسی و ئابووری و ....هتد ئەو فاکتەرانەن کە
کارەکتەری مرۆڤ دروست دەکەن ،هەرچەندە ئەوانەش بەرهەمی مرۆڤن،
بەاڵم قابیلی دەستکاریکردن و پێشخستنن ،چونکە مرۆڤ بە سروشت
وەگرە و قابیلی گۆڕانە ،بەاڵم لە نەوەیەکەوە بۆ نەوەیەک و لە
کەسێکەوە بۆ کەسێک و لە ژینگەیەکەوە بۆ ژینگەیەکی تر بە رێژە
ئەگۆڕدرێت.
پایزە ئەحمەد :ئایە تەنیا پیاوان هۆکاری ئەو باری چەوسانەوەی
ژنانن یان ژنانی ناهۆشیار و دەستەپاچەش رۆڵی خۆیان هەیە لە
درێژەدانی ئەو بارەی خۆیان؟ چارە چییە ..یان چاکترین رێیەکانی
چارەسەر چین لەو رووەوە؟
ڤینۆس فایەق :خێزانێک لە کەشوهەوایەکی تەندروست و کراوەدا
منداڵەکانی پەروەردە بکات ،لەسەر پرنسیپەکانی یەکسانی مرۆڤەکان
لەهەموو بوارەکاندا ،مومکین نیە ببینیت برایەک لەخۆی بە کەمتر
سەیری خوشکەکەی بکات یان پیاوێکی دەستێکی سووک لە ژنەکەی
بنێت ،ئەمە پەیوەستە بەو ژینگەیەوە کە مرۆڤەکانی تیا پەروەردە
ئەبن ،ژن و پیاویش وەکوو یەک بەشی خۆیان لە پەروەردە وەرئەگرن.
لە خێزانێکدا کە لەسەر بنەمای نێرایەتی گەورەیی پیاو دەسەاڵت
لەدەستی پیاودا چڕبکاتەوە ،حەتمەن ژنەکان بێئیرادە و پاسیڤ
دەردەچن ،بەاڵم ئەمەش بەپێی قۆناغە تەمەنیەکانیش و بەپێی ئەو
گۆڕانکاری و زانیاریانەی کە مرۆڤ وەریدەگرێت قابیلی گۆڕانە ،بۆ
نموونە ژن پێش ئەوەی شووبکات بەجۆرێک بیر ئەکاتەوە و هەڵوێست
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ئەنوێنێ ،بەاڵم کە شوو دەکات ئەچێتە قۆناغێکی تری تەمەنەوە کە
هوشیاری و تێفکرین و دنیابینی ئەبێت گۆڕانکاری بەسەردا بێت ،ئەگەر
ژنێ لەخۆی نەپرسی :بۆچی من سووکایەتیم پێدەکرێ لەبەر ئەوەی
ژنم؟ و هەڵوێستی لەبەردەم ئەمەدا وەرنەگرت ئەوە هیشتان ناهوشیارە
یان لەبەر دەسەپاچەیی ناوێرێت ئەو پرسیارە لەخۆشی بکات .ئەمە
پەیوەندی بە خوێندن و ئاستی زانستیەوە نیە ،بە هێندی ئەوەندەی
پەیوەندی بەوەوەیە ئێمە وەکوو ئینسان تا جەند رێز لە کەرامەتی
خۆمان ئەگرین و خۆمان بە یەکسان بە رەگەزی بەرانبەر ئەبینین،
یەکسانبوون لەوێوە دەستپێئەکات کە ژن خۆی لە پیاو بە کەمتر
نەبینێت ،بۆ ئەوەی بتوانێت بەرانبەر بە پیاو بوەستێت و بەرەنگاری
بێتەوە لەهەموو بوارەکاندا بەتایبەت لە بواری ئابووری و سیاسیدا..
پایزە ئەحمەد :هەر کەسێک لە ناخەوە بەو ژنکوژییە زۆرەی ئەو
دواییانە رادەچڵەکێ یەکسەر پەنجەی تاوانکاریی بۆ حکومەت و تەواوی
دەسەاڵتداران رادەکێشێ ،بەڕێزت لەو بارەوە چ دەبێژی؟
ڤینۆس فایەق :بەوپێیەی توندوتیژی دیاردەیەکی کەونیە و پەیوەست
نیە بە جوگرافیایەکی دیاریکراوەوە ،لەهەموو شوێنێک سەریهەڵداوە و
کەمتازۆر درێژەی هەیە ،بەاڵم ئەوەی وای کردوە کۆمەڵگایەکی بۆ
نموونە ئەوروپی جیاواز بێت لەگەڵ کۆمەڵگایەکی وەکوو کوردستان و
حاڵەتەکانی ژن کوشتنی تیا کەمتر بێت یان تاڕڕادەیەک دەگمەن
رووبدەن ،یاسا و سیستەمی بەڕێوەبردن و رێزگرتن لە بوونی ژن و
زەروورەتی ئامادەگی ژن لە هەموو بوارەکاندا ،کە سیستەمێکی سیاسی و
ئابووری و خزمەتگوزاری کەشوهەوایەکی تەندروستی بۆ تاکەکانی
کۆمەڵگا خوڵقاند و ئیشی جیددی لە بەردەام هوشیارکردنەوەی تاک و
بەردەوام ئەپدەیتکردنەوەی و تازەکردنەوەی زانیاریەکانی لەبواری
رێزگرتن لە مافەکانی مرۆڤ و بەتایبەت ژن و ،ژنی خستە جێگە و
پێگەی شایستە بەخۆی و وەکوو پیاو رێگەی پێدا لە کۆمەڵگادا خزمەت
بکات و بڕیاردەر بێت وەکوو پیاو ،ئەو کاتە پیاو ناتوانێت دەستی
بچێتە خوێنی ژنێکەوە ،ئەگەر دەسەاڵتی یاسادانان و جێبەجێکردن و
دادگاکان لە واڵتێکدا تۆکمە بوون و بەبێ جیاوازی بەسەر هەمواندا
سەپێنرا و هەموان وەکوو یەک پەیرەوی بکەن ،ئەو حەتمەن ژنکوشتن
لە دیاردەوە دەبێتە حاڵەت و بگرە وردە وردە نامێنێت..

112

ژنان لە دۆزی خۆیان دەدوێن

پایزە ئەحمەد :لەبەرچی ژنان زۆر بە کەمیی بەشداریی لە
رێکخراوەکانی ژنان دەکەن؟ یان لەبەرچی زۆربەی زۆری ژنان
رێکخراوەکانی ژنان بە پشتوپەنای خۆیان و داکۆکیکەر لە ماف و
ئازادییەکانیان نازانن؟ ئایە ئەوەش بە هۆی دەستتێوەردانی پیاوانە؟
ئایە بەڕێزت بە باشتری نازانی رێکخراوی ژنان لە ژنان و پیاوانی
یەکسانییخواز پێکبێ؟
ڤینۆس فایەق :رێکخراوەکانی ژنان بە بڕیار و پرەنسیپی حزبی
دروستبوون ،لەژێر چەتری حزبەکاندا چاالکی ئەکەن ،ئەگەرچی
ئیشیان کردوە ،بەاڵم هەمیشە مۆرکی حزبی بە رێکخراوەکانەوە دیارە و
ئەمەش دوو حاڵەتی زەقی لێکەوتۆتەوە ،یەکەم پەرتبوون لەنێوان
دەیان و سەدان رێکخراو کە هەمان ئەرک و ئامانجیان هەیە ،دوەم
تەسکی سنووری چاالکیەکانیان ،بۆ نموونە رێکخراوەکانی بنباڵی
پارتی هەر ناوچەی پارتی چاالکن و ،بۆ ئەندامەکانی خۆیان کە
لەبنەمادا پارتین و هەروەها ئەو ژنانەش روویان تێدەکەن کە الیەنگر
و شوێنکەوتووی پارتین ،هەمان شتیش بەنیسبەت رێکخراوەکانی
بنباڵی یەکێتی و سۆسیالیست و گۆڕان و تەنانەت رێکخراوەکانی حزبە
دینیەکان ،لە کاتێکدا کۆمەڵگای ئێمە پێویستی بەو هەموو رێکخراوە
نیە ،بەاڵکوو پێویستی بە چەند رێکخراوێکی جەماوەری و نیشتیمانیە
کە کە شار و ناوچەکانی تر لق و بارەگایان هەبێت و سیستەمێکی
حکوومی تۆکمە سەرپەرشتیان بکات و بودجەیان بۆ دابین بکات.
زرۆجار من وتوومە ئێمەی دۆز وکێشەی ژنمان نیە ،ئێمەی دۆز و کێشەی
پیاومان هەیە لە کۆمەڵگادا ،هەڵبەتە گرنگە پیاویش لەناو ئەو
رێکخراوانەدا چاالک بێت ،مەرجی ئەوەی لە ئیمانی تەواویانەوە بێت
بە دۆزی ژن ،نەک بڕیاری حزبی لە پشتەوە بێت..
پایزە ئەحمەد :خۆت وەک ژن تا چەند لە بەرانبەر هاوسەر یان باوک
و برا یان هەر نێرێک کە لەگەڵی دەژی لە چەوسانەوەی پیاوساالریی
رزگار بووی؟ کێشەکان چین کە تا ئێستا خۆت یان خۆت لە چوارچێوەی
ژنان بە گشتیی بە تەواویی لە بندەستی پیاوانی کۆنەپەرست و
چەوسێنەر یان سیستەمیپیاوساالریی ئازاد نەبووی؟ رێگەچارەکانتچین؟
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ڤینۆس فایەق :بەبێ چوونە ناو وردەکاری ژیانی تایبەتەوە ،باوەڕی
قووڵم هەیە هەموو ژنێک ئەتوانێت یەکەم و گرنگترین هەنگاو بنێت
بەرەو یەکسان بوونی بە پیاو ،ئەویش درککردن بەو واقیعەی کە تیا
ئەژی و رەتی بکاتەوە ،بەاڵم چۆن رەتی ئەکاتەوە ئەمە پرسیارەکەیە.
ئەوەی من لێی نیگەرانم ئەوەیە کە هەتا ئیستاش ژنەکانمان کە
قوربانی توندوتیژی پیاون ،ئامادەنین هەنگاوکی بوێرانە بنێن و بچنە
سەر تەلەفزیۆن و کۆمەڵگا راچڵەکێنن ،کەی ئەمە کرا ئەوسا گۆڕانکاری
دەستپێئەکات ،هەتا کەی قوربانی چاوەڕێ بێت یەکێکی تر باسی
دۆزەکەی بکات ،ئەمە وەکوو میللەتە چەوساوەکان وایە ،ئەگەر میللەتی
چەوساوە خۆی رانەپەڕێت ،میللەتێکی تر نایەت لەجیاتی ئەو شۆڕشی
بۆ بکات ،دەبێ ژن خۆی شۆڕشە کۆمەاڵیەتییەکە هەڵگیرسێنێ و کودەتا
بەسەر خێزان و کۆمەڵگا و تەواوی سیستەمی پیاو  /باوکساالرییدا
بکا ،.دەبێ لەسەر ئەم بنەمایە ژن و پیاو هۆشیار بنەوە.
٢٧١٢\١١\٠
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بەهرە حەمەڕەش:

بااڵدەستیی پیاو و دین پێکەوە بەستراونەتەوە ،من تا
سەر ئێسقان هەر دەسەاڵتێک رەتدەکەمەوە کە بیەوێ
مافى ئەوانى دیکە زەوت بکا.
لەوڕۆدا زۆربەی پیاوان  -هەر یەکەو بە گوێرەی بیروباوەڕی خۆی  -بە
گفتار دان بە یەکسانیی نێوان ژنان و پیاواندا دەنێن ..بەاڵم بێجگە لە
کەمایەتییەکی زۆر کەمیان زۆربەی هەرە زۆریان لە رەفتاردا پیاوساالر
و چەوسێنەرن! بە بەدووداچوونی ئەوەی کە ئایە کێشەکان و هۆکارەکان
چین؟ بەو چەند پرسیارە پەیوەستدارە ژنان دەدوێنین:
پایزە ئەحمەد :ئایە خودی پێکهاتەی سروشتی پیاو وەک رەگەزی نێر
پیاوان بەو جۆرە ئافەریدە دەکا؟ یان ئەوە دابونەریت و دین و
دەسەاڵتە پیاوان بەو شێوەیە بەرهەم دەهێنن کە هەن ،یان هەردوو
هۆکار هەر یەکەو بە ئاست و جۆرێک کارتێکردنی خۆیان هەیە؟
بەهرە حەمەڕەش :هەردوو هۆکار هەر یەک بە ئاست و رێژەیەک
کاریگەرن ،هەندێ هۆرمۆنى پیاوانە هەن کە کاریگەرن لەوەى پیاو بە
رادەیەک وەک ژن نەرمونیان نەبێ ،بەاڵم ئەوە نابێتە هۆکارى ئەوەى
بڵین پێکهاتەى لەشى پیاوان هۆکارە بۆ توندوتیژیی ،هەر مرۆڤێک
بەرهەمى ئەو ژینگەیەیە کە تێیدا دەژیێ ،دابونەریت ،راڤە و
لێکدانەوەی سادە بۆ دین ،واى کردووە کە هەمیشە پیاوان بااڵدەست بن
و بگەنە هەرەمى دەسەاڵت ،دین کاریگەرییەکى یەکجار بەرباڵو و
قووڵى لە ژیانى کۆمەاڵیەتى و ئابووریی و فەرهەنگیى ئێمەدا هەیە،
بە ئاستێک کە وەک مۆرکانە تەواى ژیانى کۆمەڵى کوردى تەنیوە ،لە
هەر کۆمەڵگەیەکیش دەسەاڵتى دین بااڵدەست بێ ،پیاو بااڵدەست و
خاوەن بڕیار و دەسەاڵت دەبێ ،بە تایبەتییش لە دینى ئیسالمدا ،کە
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هەر یەک لە شێخ و مەال و موفتى و فەتوادەرانى پیاون ،کەواتە
هەمیشە فەتوا و لێکدانەوەی دین لە بەرژەوەندیی پیاودا دەکرێ ،لە
ئایینى ئیسالمدا ژن بۆى نییە ببێتە مەال و پێشنوێژ بکا ،نەکا
سەرنجى ئەو پیاوانە راکێشێ کە لە دواوەى ئەو نوێژ دەکەن ،کەواتە
لێرەدا تێڕوانینى ئیسالم بۆ ژن تەنیا وەک ئامرازى ورووژاندنە ،هەر
لە ئیسالمدا دەڵێ ،کە ژن پێویستە بە رادەیەک گوێڕایەڵى مێردەکەى
بێ کە ئەگەر پیاوەکەى مۆڵەتی نەدا سەردانى ماڵى باوکیشى نەکا.
هاوکات پیاوێک بۆى هەیە لە یەک کاتدا چوار ژنى هەبێ ،یاخود
حەوا لە پەراسوى چەپى ئادەم دروستکراوە ،لە ئیسالمدا ژن بۆى نییە
کارى بازرگانیی بکا ،هەروەها باوانى دەتوانن کچەکەیان بە کچێکى تر
بگۆڕنەوە ،ئەو مرۆڤ گۆڕینەوەیە لە ئیسالمدا حەرام و رێ لێگیراو
نییە ،یاخود لە جەنگەکانى ئیسالمدا ژن وەک کااڵکانى تر غەزوو
کراوە و بەتااڵن گیراوە ،ئەم حیکایەتانە و دەیان حیکایەتى تر هەن،
کە بااڵدەستیی پیاو بە بااڵدەستیى دین دەبەستێتەوە ،لێرەدا ژن تەنیا
وەک ئامرازێک بۆ خۆشگوزەرانیى پیاو دەخرێتە ژیان و بەخشینى پلە
دوویى بە ژن لەم حیکایەتانەوە دەستپێدەکا .دابونەریت یەک لە
هۆکارە سەرەکییەکانى ترى چەوساندنەوەى ژنە لە کۆمەڵگەى کوردیدا،
بەو ئاستەى کە هەمیشە ژن وەک کەرەستەى بەرهەمهێنانى منداڵ و
خزمەتکردنى ماڵ و تێرکردنى ورگ و سێکسى پیاو ،ئەژمار کراوە ،لە
کام ماڵ دیوەخان گەرمتتر بووبێ ژن چەوساوەتر بووە ،بەو پێیەى تا
ئێستا دیوەخان و دەسەاڵتى دیوەخان لە کۆمەڵى کوردیدا لەبرەودایە،
بە ئاستێک کە حیزبە بە ناو دیموکرات و مەدەنى و سۆشیاڵ
دیموکراتەکانیش ،پارەى دیوەخانانە دەبەخشنە خاوەن دیوەخانەکان،
کەواتە هێشتا ژن کۆیلە و ژێردەستە ،چونکە لە دەسەاڵتى دیوەخاندا
تەنیا پیاو خاوەن قسە و بڕیارە ،پیاو دەتوانێ بڕیارى ژیان و مردن
لە دیوەخانەوە دەربکا .هەمیشە پیاوانى دیوەخان زیاتر لە ژنێک
دەکەنە کۆیلە و بەناوى هاوسەرگیرییەوە حەزەکانى خۆیانى پێ
تێردەکەن .حیزبەکان و دەسەاڵتى سیاسیش لە هەر کەسێک زیاتر
بەرپرسیان بەرامبەر بە درێژەدان بە دەسەاڵتى دیوەخان ،بەرامبەر بە
چەوساندنەوەى ژن و رەواییدان بە ژنکوشتن ،نموونەى بەرچاوى ئەوەش
هەبوونى مەکتەبى کۆمەاڵیەتى حیزبە بااڵدەستەکانە کە نموونەى
دیوەخانى حیزبیین ،خۆنواندنی سەرکردە چەپەکانى دوێنێ و
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نوێژخوێنەکانى ئەمڕۆیە ،کە بۆ بەرژەوەندیی و بەدەستهێنانى کورسى و
دەسەاڵت بەر لە هەر شتێک ژن دەکەنە قوربانیی ،دەسەاڵتى سیاسى
کوردى تا ئێستا ئەو ئازایەتییە لەخۆی رانابینێ ،کە بەئاشکرا
عەلمانیەتى خۆى رابگەیەنێ ،پەیڕەوکردنى دووفاقیەت لە دەسەاڵت
هۆکارێکى ترە ،لە کوردستان هەموو دەسەاڵتەکان دژى ژنن ،ئەو
دەنگانەش کە هەن کپ و بچووکن ،ئەگەر ئەو ئیرادەیەش هەبێ لە
ترسى دەنگ لەدەستدان بە ئاشکرا نایەنە گۆڕەپانەکە ،ئەو
هەنگاوانەى دەسەاڵتى کوردى تا ئێستا بۆ رزگارکردنى ژن لە دیلێتى و
چەوسانەوە ناویەتى هەنگاوى زۆر شەرمنانە و ترسنۆکانەن ،بە
رادەیەک نەیانتوانیوە لێپرسینەوە لەگەڵ مەال یان فەتوادەرێکى
توندوتیژ بکەن.
پایزە ئەحمەد :ئایە تەنیا پیاوان هۆکاری ئەو باری چەوسانەوەی
ژنانن یان ژنانی ناهۆشیار و دەستەپاچەش رۆڵی خۆیان هەیە لە
درێژەدانی ئەو بارەی خۆیان؟ چارە چییە ..یان چاکترین رێیەکانی
چارەسەر چین لەو رووەوە؟
بەهرە حەمەڕەش :چەوساندنەوەو بە نیوەمرۆڤ زانینى ژن ،لە
کۆمەڵگەى کوردیدا رەهەندێکى قووڵ و فرەالیەنى هەیە،
چەوساندنەوەى ژن بە ئاستێک ئاوێتەی دەزگا گەورە و بچووکەکانى
کۆمەڵگە کراوە ،کە تەنانەت ژنیش پێیوابێ ئەو جیاکارییە رەگەزییە
نامرۆڤانەى بەرامبەرى دەکرێ رەوایە ،تا ئێستا رێژەیەکى بەرچاوى
ژنان بە مافەکانیان ئاشنا نین ،زۆر جار ئەگەر باسى ماف بۆ ژنێک
بکەى و داواى لێبکەى بۆ بەدەستهێنانى مافەکانى کۆشش بکا ،یاخود دژ
بە لێدان بوەستێتەوە دەڵێ ''چیبکەین خوا وای دروست کردووین!!!!!''.
ئەو باوەڕپێهێنان و خۆ بەکەم زانینە بەرهەمى سەدەیەک چەوساندنەوە
و بەکۆیلەکردنى ژنە ،تا ئێستا دایک جیاوازیی لە بەخێوکردنى
منداڵەکانیدا دەکا ،منداڵى کچ دەکەنە خزمەتکار و بەردەستى منداڵى
کوڕ ،داوا لە کچەکە دەکەن شەرمن بێ و کوڕەکە بێ شەرم!! تا ئێستا
دایک کچەکەى خەتەنە دەکا تا کە گەورەبوو ئابڕوویان بپارێزێ،
لکاندنى (شەرەف و ناموس) بە جەستەى ژنەوە بنچینەى
چەوساندنەوەى ژنانە کە لەنەریتى کوردەوارییدا نەگۆڕە ،لەم نەریتە
بۆگەنەدا ئەگەر کوڕ دزیی و دەستبڕیی بکاتی ،بە واتا باوەکەى
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کۆمەڵگە بێ رەوشت نییە ،بەاڵم ئەگەر کچەکەیان کەسێکى خۆش بوێ
پێویستە باجەکەى بە ژیانى بدا ،دایک بۆى نییە بە بێ پرسى
کوڕەکەى بڕواتە دەرەوە بەاڵم کوڕەکە بۆى هەیە دایکى بکوژێ!! ژن و
پیاو خاوەنى هەمان پەروەردەى سەقەتن ،ئەو خێزانەى کوڕیان نەبێ
بەر لە هەر کەسێک ژنەکە پێیوایە وەجاخ کوێرە!! ئەمە جگە لەوەى
ئافرەت پەروەردەیەکى وەها کراوە کە لە تەمەنى دە ساڵییەوە کۆشش
بکا ،بە جۆرێک بژی پیاوێک پێى رازیی بێ و لە دوارۆژدا بیکا بە ژنى
خۆى ،ژنى گوێڕایەڵ ،شەرمن ،خزمەتکارى باش ،نەزان ،باشترین ژنن
بە پێوەرە باوەکانى کۆمەڵگە ،لە کۆمەڵگەى کوردیدا ژن بۆ خۆى ناژی،
هەمیشە بۆ رازیکردنى کەسانى دەروبەر کۆششکردن دایە .رێگاچارە بۆ
رزگاکردنى ژنى کورد لە دیلیی و چەوساندنەوە ،بەر لە هەر شتێک
پێویستە هاومافیی نێر و مێ لە پرۆسەى پەروەردەوە دەستپێبکا،
پێویستە ناساندنى مافەکان بخرێتە پرۆگرامى خوێندنەوە ،لە قۆناغى
بنەڕەتییەوە منداڵى کوڕ و کچ فێرى یەکسانیی لە ماف و گیانى
لێبوردەیى و خۆشەویستیى بکرێن ،نەک چاندنى تۆوى پلە یەک و پلە
دوو ،خولى هۆشیاریی بۆ مامۆستاکان بکرێتەوە و رێگە نەدرێ مامۆستا
بیرکردنەوەى تایبەتى خۆى بکاتە رێبازی خوێندنى قوتابییان.
پێویستە حکومەت پالن و بەرنامەیەکى ستراتیژیی و تۆکمە و
هەمەالیەنى هەبێ ،دەزگاى تایبەت بە کێشەکانى ژنان لە بەشی
پۆلیس و دادوەریی بکاتەوە و ئەو کارمەندانەى لەو دوو بەشە
کاردەکەن بخرێنە خولى هۆشیاریی و بە مافەکانى مرۆڤ ئاشنا بکرێن،
پێویستە چارەسەرى کێشە بنەڕەتیی و مەبدەئییەکان بکرێ ،ئەرک و
ماف بە شێوەیەکى یەکسان دابەش بکرێ ،چاکسازیی لە بوارى
راگەیاندندا بکرێ و رێگە نەدرێ لە راگەیاندنەوە سووکایەتى بە ژن
بکرێ ،تا حکومەت خاوەن دەزگاى لێکۆڵینەوەى زانستیى نەبێ ناتوانێ
رێگاچارەى بنەڕەتیى بۆ کەمکردنەوەى توندوتیژیی دابنێ ،تا
ئامارەکان بشاردرێنەوە و دەزگاکانى بە ناوى داکۆکییکردنى بە مافى
ژن ،تاوانەکانى چەکدارانى حیزب و حکومەت بۆیە بکەن ،توندوتیژیی
کەم نابێتەوە.
پایزە ئەحمەد :هەر کەسێک لە ناخەوە بەو ژنکوژییە زۆرەی ئەو
دواییانە رادەچڵەکێ یەکسەر پەنجەی تاوانکاریی بۆ حکومەت و تەواوی
دەسەاڵتداران رادەکێشێ ،بەڕێزت لەو بارەوە چ دەبێژی؟
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بەهرە حەمەڕەش :هەر کەس بەرێژە و شێوازى کوشتنى ژنان لە
کورستان رادەچڵکێ جگە لە پیاوانى دەسەاڵت ،تاوانبارى یەکەم و
کەمتەرخەمى یەکەم و هۆکارى یەکەم لە تیرۆکردن و رەشەکوژى ژناندا
حکومەتە ،لەبەرئەوەى ئامارەکانى ژنکوشتن لە هەڵکشاندایە و شێوازى
کوشتنیش ساڵ لە دواى ساڵ دڕندانەترە ،مەگەر تەنیا لە ئەفغانستان
ئەو شێوازە لە تیرۆرى ژنان هەبێ ،بەاڵم حکومەت هەموو کۆششەکانی
لە کردنەوەى چەند بەڕێوەبەرایەتییەکى بێ بەرنامە و پالنێکى
ستراتیژیی و تەرخانکردنى سەرمایەى مادیی و مرۆیى پێویست بەو
بوارە کورتکردۆتەوە ،لە ماوەى بیست و پێنج رۆژدا هەشت ژن کوژرا،
بەاڵم تا ئێستا دەزگایەکى لێکۆڵینەوە و توێژینەوەى زانستیى
کۆمەاڵیەتى بۆ چارەسەرى ئەم پرسە نییە!! تا ئێستا حکومەت
کەسانێکى خەمخۆرى کردەیی کە باوەڕیان بە مافەکانى مرۆڤ هەیە،
تەرخان نەکردووە بۆ بەدواداچوونى ئەو کێشانە ،تا ئێستا حکومەت
دەزگایەکى چاودێریی بەسەر ئەو بەڕێوەبەرایەتییانەوە نییە کە بزانتێ
چۆن کارەکانیان بەڕێوەدەبەن ١٦٧٧ ،رێکخراو هەیە بەاڵم دەزگایەک
نییە بۆ چاودێریی کردنیان لە چۆنێتیى بەڕێوەبردنى کارەکانیان و
زانینى رێژەى کاریگەرییان بەسەر کۆمەڵگەوە کە ئایا کارەکانیان و
کاریگەرییان بەسەر کۆمەڵگەوە نەرێنییە یان ئەرێنییە .ئەوەى کراوە
تەنیا رووکەش بووە ،هاوکات کار پەیداکردن و پۆست پەیداکردن بووە
بۆ کۆمەڵێک کەس ،لەسەر حیسابى پرسی ژنان .لە هەموو دنیا
توندوتیژیی بەرامبەر بە ژنان ئەنجام دەدرێ ،بەاڵم لە هیچ کوێیەکى
دنیا بە قەد کوردستان نییە ،تا حکومەت بێ دەزگا و سیستەم بێ
چارەسەرى کێشەکانى ژنان و هەموو کێشەکانى تریش کاری نەکردەن.
پایزە ئەحمەد :لەبەرچی ژنان زۆر بە کەمیی بەشداریی لە
رێکخراوەکانی ژنان دەکەن؟ یان لەبەرچی زۆربەی زۆری ژنان
رێکخراوەکانی ژنان بە پشتوپەنای خۆیان و داکۆکیکەر لە ماف و
ئازادییەکانیان نازانن؟ ئایە ئەوەش بە هۆی دەستتێوەردانی پیاوانە؟
ئایە بەڕێزت بە باشتری نازانی رێکخراوی ژنان لە ژنان و پیاوانی
یەکسانییخواز پێکبێ؟
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بەهرە حەمەڕەش :من پێموایە بەشێک لە کێشەکانى ژنان ،خودى
رێکخراوەکانى ژنان دروستییان کردوون ،چونکە ژمارەیەکى یەکجار زۆر
رێکخراومان هەیە ،هەندێک لەو رێکخراوانە خۆشیان بەرنامە و
ستراتیژیەتى خۆیان نازانن ،رێکخراوەکەیان کردۆتە ئامراز بۆ گەیشتن
بە هەندێک مەبەست و ئامانجى کەسیى یان حیزبیى ،لە کۆمەڵگەیەکى
وەک کۆمەڵگەى ئێمەدا کارکردن لەسەر پرسی ژن مەسەلەیەکى یەکجار
مەترسیدار و هەستیارە و پێویستى بە کەسانى شارەزا و لەخۆبردوو و
باوەڕبوون بە مافەکانى مرۆڤ هەیە ،کەسانێک کە پالنى ئەوتۆیان
هەبێ کە ژنان لە شێوازى کارکردنیان زیانمەند نەکەن ،رێکخراوەکان و
زۆرێک لە بە ناو چاالکوانانى بوارى ژن ،هەاڵیەکى میدیایی گەورە بۆ
زۆر شت دروستدەکەن ،هەمیشە لە کەناڵەکانەوە بە شێوەیەکى بێ
بەرنامە و لێکۆڵینەوەى زانستیى ژنان هاندەدەن کە چیتر بە
چەوسانەوە رازیی نەبن ،بەاڵم کە لە بارى واقعیدا ژنێک تووشى
کێشەیەک دەبێ هەمان رێکخراو ئامادە نییە تا کۆتایى کێشەکە
یارمەتیی ژنەکە بدا ،کەواتە لێرەدا لەو جۆرە کارکردنەى
رێکخراوەکاندا ژنان زیانمەندى یەکەمن ،بۆیە بە تێپەڕبوونى کات
زۆربەى ژنان باوەڕیان بە رێکخراوەکان نامێنێ و بە پشتیوانیى
خۆیانیان نازانن ،هۆکارێکى تر بە دەزگایى نەبوونى حکومەتە کە
بەرنامەیەکى پتەوى بۆ پێگەیاندنى مرۆڤەکان و دانانى سیستەمێکى
گونجاو و سەردەمیی نییە ،کەس هاوکار نییە لە بەرەوپێشبیردنى
رەوشى ژنان ،هۆکارى بنەڕەتییش شێوازى کارى حکومەت و بە دەزگایى
نەبوونە ،ئەگەر سیستەم دانرا هەموو کێشەکان ئۆتۆماتیکیی چارەسەر
دەبن .ئەگەر هۆکارى شکستى کارى زۆر لە رێکخراوەکان پیاوانیش
نەبن ،ئەوا ژنانێکن تەنیا سمێڵیان نییە ،من بینیومە ژنێک خەاڵتى
یەکسانیى وەرگرتوە کە خۆى ژنى چەوساندۆتەوە ،پیاو هەیە لەو
بوارانە کاردەکا کە خۆى یاریی بە هەستی ژن دەکا ،با رێکخراوەکانى
ژنان لەو کەسانە پێکبێن کە باوەڕیان بە مافەکانى مرۆڤە و خاوەن
هێز و توانستی کارکردنن لەو بوارەدا ،ئیتر رەگەز مەرج نەبێ.
پایزە ئەحمەد :خۆت وەک ژن تا چەند لە بەرانبەر هاوسەر یان باوک
و برا یان هەر نێرێک کە لەگەڵی دەژی لە چەوسانەوەی پیاوساالریی
رزگار بووی؟ کێشەکان چین کە تا ئێستا خۆت یان خۆت لە چوارچێوەی
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ژنان بە گشتیی بە تەواویی لە بندەستی پیاوانی کۆنەپەرست و
چەوسێنەر یان سیستەمی پیاوساالریی ئازاد نەبووی؟ رێگەچارەکانت
چین؟
بەهرە حەمەڕەش :ئەو ژنانەى کە نەیانتوانیوە خۆیان لە نەریتەکانى
بازنەى خێزان رزگار بکەن ،زەحمەتە بتوانن باسى مافى ژنانى تر
بکەن ،ئەگەر نەریتە باوەکانى سنوورى خێزانت نەشکاندبێ ناتوانی
رووبەڕووى نەریتە کۆنەکانى کۆمەڵگە ببیەوە ،واتا ژنێک لە رووى
هزریی و ئابووریی و کاروبارى رۆژانەوە خۆى ئازاد نەکردبێ ناتوانێ
کۆشش بۆ ئازاکردنى ژنانى تر بکا ،تا سەر ئێسقان هەر دەسەاڵتێک
رەتدەکەمەوە کە بیەوێ مافى ئەوانى دیکە زەوت بکا ،ئەو دەسەاڵت و
نەریتەى کە دەیەوێ مرۆڤ یان رەگەزێکى دیارکراو بچەوسێنێتەوە
پێویستە لە الیەن کەسانى باوەڕدار بە مافەکانى مرۆڤ رەت بکرێتەوە
و کۆشش بکرێ بە هەمووان نەریتە باوەکانى بازنەى کۆمەڵگە
بشکێنرێ ،ژنانى ئازاد و لێهاتوو چاوەڕێ نەبن کۆمەڵ و کەسانى
کۆنەپەرست لێیان رازیی بن ،چونکە لە هیچ قۆناغ و سەردەمێکدا
کەسانى رۆشنبیر و پیشەنگ ئەرێیان بۆ نەکراوە و گشت لێیان رازیی
نەبوونە ،بۆیە باشترین رێگاچارە خەباتى دەستەویەخەی ژنان و
کەسانى یەکسانییخواز و مرۆڤدۆستە.
٢٧١٢\١١\٩
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ناڵە عەبدولڕحمان:

دەسەاڵتداران و رێکخراوەکانیش پشکیان لەو تاوانکارییە
هەیە .بەقەد ئەوەی کێشەم لەگەڵ ستراکتۆرەکان هەیە
لەگەڵ خێزانەکەم نیمە.
لەوڕۆدا زۆربەی پیاوان  -هەر یەکەو بە گوێرەی بیروباوەڕی خۆی  -بە
گفتار دان بە یەکسانیی نێوان ژنان و پیاواندا دەنێن ..بەاڵم بێجگە لە
کەمایەتییەکی زۆر کەمیان زۆربەی هەرە زۆریان لە رەفتاردا پیاوساالر
و چەوسێنەرن! بە بەدووداچوونی ئەوەی کە ئایە کێشەکان و هۆکارەکان
چین؟ بەو چەند پرسیارە پەیوەستدارە ژنان دەدوێنین:
پایزە ئەحمەد :ئایە خودی پێکهاتەی سروشتی پیاو وەک رەگەزی نێر
پیاوان بەو جۆرە ئافەریدە دەکا؟ یان ئەوە دابونەریت و دین و
دەسەاڵتە پیاوان بەو شێوەیە بەرهەم دەهێنن کە هەن ،یان هەردوو
هۆکار هەر یەکەو بە ئاست و جۆرێک کارتێکردنی خۆیان هەیە؟
ناڵە عەبدولڕەحمان • :هەموو ئەو ئامرازە مرۆڤکردانە کە هەر یەکەو
بە پرەنسیپى جیا جیا و تایبەت و بەرژەوەندیی دیارکراوى ئاراستە و
هزرێکی (مەوسوب) خزمەت بە رەوشى پیاوساالریی دەکەن و پرۆسێسى
گوێرایەڵیی ژن درێژە دەدەن ...لەو فاکتەرە زەقانەش :ئایدیۆلۆژیا،
نەریت ،پەیمانگا کۆمەالیەتى و سیاسییەکان بە گشتیی ..لە سەرووى
هەموو (گریدیەنت)ەکانەوەش کە پێم وایە سەرەکییترین کارێکتەرى
بژیێنى دەسەالتى پیاوساالریی :ئاستى هۆشیاریی و ئامادەنەبوونى بۆ
قوربانییدان (خودى ژن خۆى)ەتی • ...لە ئەفسانەکاندا باسى
پێکهاتەى جەستەى پیاو بە بەراوردى جەستەى ژن دەکرێ بەوەى
جەستەى یەکەمیان لەوەى دووەمیان گەورەتر و ئێسک و ماسولکەکانیان
پتەو و بەهێزترە ،ئێ خۆ ژن دەتوانێ بە هۆى ئازارەکانیەوە یان
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تایپى هەمەجۆرى توندوتیژیی و کۆسپ خستنەبەر رێگەی
هەنگاونانیەوە ئەرکى ئەوە بێ بیرى بەهێزتر بێ لە جەستەى بەهێزى
پیاو .گەرچی ئەو گوزارەیە بۆ (کۆنتێمپۆرەر) واتایەکی ئەوتۆ نادا
بەدەستەوە.
پایزە ئەحمەد :ئایە تەنیا پیاوان هۆکاری ئەو باری چەوسانەوەی
ژنانن یان ژنانی ناهۆشیار و دەستەپاچەش رۆڵی خۆیان هەیە لە
درێژەدانی ئەو بارەی خۆیان؟ چارە چییە ..یان چاکترین رێیەکانی
چارەسەر چین لەو رووەوە؟
ناڵە عەبدولڕەحمان :نەخێر ،تەنێ پیاوان هۆکار نین بەلکو بەشى
زۆرى ئەو سووچبارییە خودى ژن خۆیەتى ..خودى ژن و دەستى ژن بە
رادەیەکى زۆر پشکدارە لە فۆرمى بکەرى راستەوخۆ ،ئەگەر بکەرى
راستەوخۆش نەبێ ،ئەوە (هاریکار و هاندەر و ...هتد)یە.
پایزە ئەحمەد :هەر کەسێک لە ناخەوە بەو ژنکوژییە زۆرەی ئەو
دواییانە رادەچڵەکێ یەکسەر پەنجەی تاوانکاریی بۆ حکومەت و تەواوی
دەسەاڵتداران رادەکێشێ ،بەڕێزت لەو بارەوە چ دەبێژی؟
ناڵە عەبدولڕەحمان :دەسەاڵت و حکومەت و رێکخراوەکانیش بە گشتیى
پشکیان لەو تاوانکارییە هەیە بەوەى دەبێ دەسەاڵتى یاسایى یان
دادیى دەزگەیەکى تایبەتمەند بە لێکۆڵینەوە لە کەیسى ژنانى
هەڕەشلێکراو بە مەترسیى جۆراوجۆر بکۆلێتەوە (بە رێوشوێنى خێرا و
گونجاو و سزاى توند و خێرا بۆ بکەرانى تاوانى تایبەت بە رەگەزى
مێینە و بە گەرەنتى و (بەیڵ)ى مرۆیى و ماڵیى) .بە داخەوە چونکە
ژن پەناگایەکى ئەوتۆى نییە و لە هەمان کاتدا خاوەن دەستمایە و
سەرمایەى دیارکراوى خۆى نییە (تێزى مارکسیست و ئاراستە
کۆمۆنیستیەکان جەختى زۆریان لە فاکتەرى ئابووریی کردۆتەوە ،تێزى
بۆنگەر ( )bonger theoryکە تێزێکی دیکەى نوێیە لەسەر هەمان
بنەماى مارکس و ئەنگلس لە هۆکارى تاوان دەکۆلیتەوە من لێرە بە
هۆکارى الوازى ژنیشى دەزانم وەک ئەوەى فێمێنیزمى مارکسیست واى بۆ
دەچی) ناتوانێ بەرگریی لە خودى خۆى یان تەنانەت گوزارشت لە
ئازار یان لە کەیسەکەى خۆشى بکا ،یان لە کاتى خۆیدا بەلگەى
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دیارکراو و دروست وەدەست بهێنێ ،ئەوەتە زۆر جار ئامادە نییە کێشەى
ناو خیزانێکى داخراو بباتە دەرەوە نەوەک دەوروبەر بە الدەر و
بەدڕەوشت و نەشیاو لە قەڵەمى بدەن ،چونکە ئەوەندەى رەگەزەکەى
دیکە دەروازەى بوارەکانى لەبەردەم واالیە و دەتوانى بیانوو یان پاساو
بهێنێتەوە تەنانەت بگرە بۆ کوشتنى ژنیش بە پاساوى
(نامووس)پارێزیی چ جاى ئەوەى بە ئاسانیی لەکەدارکردنى لە الیەن
تاکى دەرەوەى خێزانیش بگرە ،ژن بۆى نالوێ یان باوەرى پێ ناکرێ
چونکە وەک ئاماژەم پێکرد نە خاوەن ئەو سەرمایەیە پارێزەرى
تایبەتیى هەبێ نە خاوەن پەناگە و شێلتەرە بۆ پارێزگارییکردن لە
گیان و شکۆمەندیی خۆی ،کەچى پیاوان هەرنا ئەگەر بێ پووڵیش بوون
بە حیکایەتى بەناو بەدرەوشتیی ژنان و (نامووس)کڕینەوە خەلکى لە
خۆیان کۆدەکەنەوە و بڕوایان پێ دەهێنن ،ئیدى کە ژنیش بە تەنیا
دەمێنێتەوە ژیان وێرانەیەکە و ناچارە بە ئاسانیی خۆى بەدەستەوە بدا
یان خودى خۆى بە هەر شێوازێک بێ لەناو ببا.
پایزە ئەحمەد :لەبەرچی ژنان زۆر بە کەمیی بەشداریی لە
رێکخراوەکانی ژنان دەکەن؟ یان لەبەرچی زۆربەی زۆری ژنان
رێکخراوەکانی ژنان بە پشتوپەنای خۆیان و داکۆکیکەر لە ماف و
ئازادییەکانیان نازانن؟ ئایە ئەوەش بە هۆی دەستتێوەردانی پیاوانە؟
ئایە بەڕێزت بە باشتری نازانی رێکخراوی ژنان لە ژنان و پیاوانی
یەکسانییخواز پێکبێ؟
ناڵە عەبدولڕەحمان :زۆربەى هەرە زۆرى رێکخراوەکانى ژنان دەستێکى
بااڵى خەرجییداریی جۆرێک لە جۆرەکانى هەڵگرى دروشمی ستراکتورى
کۆمەڵگەی نێرساالرییان لە پشتە ،باشترە روونتر بڵیم هەر حیزبێک
چۆن لە پەیڕەو و پڕۆگرامکارییەکەی ئەندام بۆ بەردەوامبوونى
بەرژەوەندییە جەماوەرییەکانى رێکبخا هەر ئاوەهاش دەیەوێ ژنان بە
جیا لە خانەخانەى دیوارى رێکخراوێک یان بە ناو یەکەیەکى حیزبیی
ئامانجدار کۆ بکاتەوە کە بەوەش ئەوەندەى ئامانجى ناڕوونى سیاسیی
حیزبەکەى دەپێکێ مەسەلەى ژن نا.
پایزە ئەحمەد :خۆت وەک ژن تا چەند لە بەرانبەر هاوسەر یان باوک
و برا یان هەر نێرێک کە لەگەڵی دەژی لە چەوسانەوەی پیاوساالریی
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رزگار بووی؟ کێشەکان چین کە تا ئێستا خۆت یان خۆت لە چوارچێوەی
ژنان بە گشتیی بە تەواویی لە بندەستی پیاوانی کۆنەپەرست و
چەوسێنەر یان سیستەمی پیاوساالریی ئازاد نەبووی؟ رێگەچارەکانت
چین؟
ناڵە عەبدولڕەحمان :دەتوانم ئەوە بڵێم تا ئەو رادەى ئەوەى کە خۆم
بڕوام پێیتی ،ئەگەرچى جیا لەوەى بینین لە خێزان بۆ خێزانیکى دیکە
گۆڕاوە و بگرە ئەوەشیان مەحاڵە تەنانەت ئەندامانى چوارچێوەى یەک
خێزانیش وەکو یەکدى بیربکەنەوە و هەڵسوکەوت بکەن ،لێ ئەوڕۆ
ئەوەندەى خەڵکى دەرەوەى خێزانەکەت کێشە و قسەى بێ بنەما بۆ
ژنانى چاالک (دیارە مەسەلەکە بۆ ژنانى دیکە جیاوازترە) رێکدەخا
خێزانەکەى خۆى نا .من وەکى ژنێکى رۆژهەاڵتیی کێشەم لەگەڵ
خێزانەکەى خۆم نییە بەقەد ئەوەى کێشەم لەگەڵ ستراکتۆرەکان هەیە،
زۆر جار کێشەى قووڵى ئامانجى بنچینەدار مرۆڤ بەهێزتر و رق
ئەستوورتر دەکا لەوەى بە پێچەوانەوە بیڕووخێنێ ،پێموایە کە دەبێ
ئیرادەى ژن وەک پۆال بێ ئەگەرچى دواى هەر کێشەیەک مرۆڤەکان بە
گشتیى پێویستیان بە بێدەنگییەکى کاتیى و قووڵ دەبێ ...لێ ئەوە
واتای رووخان نییە بەلکو رەنگە واتایەکی دیکە هەڵبگرێ لە شێوەى
بیرکردنەوە بە پیالن و نەخشەڕێژییەکى دوور و ناوازەتر بۆ بڕینى
مەوداى ئامانج.
٢٧١٢\١١\١١
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کەژاڵ عەال:

ژنان کۆیله و ژێردهستهی دابونهریت و جیهانبینیی
پیاوساالریی و ئاین و کلتوورن ،تەنیا پیاوان هۆکار نین
بەڵکە زۆربەی ژنانیش.
لەوڕۆدا زۆربەی پیاوان  -هەر یەکەو بە گوێرەی بیروباوەڕی خۆی  -بە
گفتار دان بە یەکسانیی نێوان ژنان و پیاواندا دەنێن ..بەاڵم بێجگە لە
کەمایەتییەکی زۆر کەمیان زۆربەی هەرە زۆریان لە رەفتاردا پیاوساالر
و چەوسێنەرن! بە بەدووداچوونی ئەوەی کە ئایە کێشەکان و هۆکارەکان
چین؟ بەو چەند پرسیارە پەیوەستدارە ژنان دەدوێنین:
پایزە ئەحمەد :ئایە خودی پێکهاتەی سروشتی پیاو وەک رەگەزی نێر
پیاوان بەو جۆرە ئافەریدە دەکا؟ یان ئەوە دابونەریت و دین و
دەسەاڵتە پیاوان بەو شێوەیە بەرهەم دەهێنن کە هەن ،یان هەردوو
هۆکار هەر یەکەو بە ئاست و جۆرێک کارتێکردنی خۆیان هەیە؟
کەژاڵ عەال :گومان لهوهدا نییه که پێکهاتهی سروشتی پیاو وهک رهگه
زی (نێر) به تهنیایی زۆرێک له دهسهاڵت و هێز و ئازادیی تایبهتی
بهخشیوهته پیاوان ،به جۆرێک که شانازیی به پیاوبوونی خۆیانهوه
دهکهن بهم هۆیهوه ئهوان خۆیان وهکو شتێکی رهسهن دهبیننهوه له
بهرامبهر رهگهزی مێدا .ههر بۆیه له بهرامبهر ژندا خۆیان به جیاواز
دهبیننهوه ،زۆر شت به مافی رهوای خۆیان دهزانن .وهک ئهوهی به
خۆیان دهڵێن سهرۆک خێزان و گهورهی ماڵ و ژنهکانیشیان ههمیشه له
خزمهتی خواستهکانی خۆیاندا دهبینهوه!! تهنانهت ئهم جیاوازییه له
کارهکانیشیاندا رهنگی داوهتهوه ،به بیانووی جۆراوجۆر یاخود عهیبه
له بهرژهوهندیی خۆیاندا کاریان دابهشکردووه ،وهک ئهوهی دهڵێن( :ئه
وه کاری ئێمه نییه و ''ژنانهیه'' و ئهمهش کاری ''پیاوانهیه''!).
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نموونهش زۆرن ..پهروهردهکردنی منداڵ ،جل شتن و ئتوکردن و
میوانداریی و چێشت لێنان و پاککردنهوهی ماڵ ...هتد! ئهم ئهرکه
قورسانهیان خستۆته ئهستۆی رهگهزی مێینهوه به کاری ژنانهی دهزانن!
له الیهکی تریشهوه ئهم جیاوازییه به زهقیی له ههڵسوکهوت و
رواڵهت و پهیوهندیی سێکسیی و ئیشوکار و جلوبهرگ پۆشین و ئازادیی
تاکهکهسیی و بهشدارییکردن له سیاسهت و دهسهاڵت و بهڕێوهبردنی
واڵت و داڕشتنی یاسا و رێساکانیش رهنگی داوهتهوه و له گشت روویه
کهوه پێگهی ژنیان سنووردار کردووه ،بهڵێ جهستهی ژن لهبهر ئهوهی
ههندێک سیفهتی تێدا نییه یاخود به هۆی ههندێک کهمیی و عهیبی
سروشتییهوه ژنانی گرفتار و پابەست کردووه و بهم هۆیهوه زۆرێک له
بههاکانیان لێ زهوتکراوه و کراونهته پله دوو .بهڵێ پیاو لهبهر
جیاوازیی جهستهیی رههایه و ژنیش شتێکی دیکهیه.
ئاشکرایه له ههر کۆمەڵگەیهکی پیاوساالرییدا که ئاین و دابونهریت و
کلتووری کۆن خاوهن دهسهاڵت بێ ،سیاسهت و یاسا و رێساکانیش له
ژێر دهستی ئهواندایه و ئهوانیش له بهرژهوهندیی خۆیان دهیاننووسنهوه
 .ئیتر چۆن رێگهدهدرێ ژنان سهرکهوتنی گهوره بهدهستبێنن؟! بهڵکو به
پێچهوانهوه ئهوان ههمیشه له کۆششی ئهوهدان که ئێمه ههر ژن بین و
ههر به ژنێتیی بمینێنهوه!! ههرچهنده زۆرێک له رۆشنبیران و نووسه
رانی پیاو ههنه که باس له یهکسانیی و نههێشتنی جیاکاریی جێنده
ریی دهکهن ،لهم بارهیهوه چهندین پەرتووکیان نووسیوهتهوه ،بهاڵم له
جیهانی واقعیدا ئهمانه هێشا ههر نووسراوێکن و کاریان پێنهکراوه و
دوورن له راستییەوه ..تهنانهت رەنگه نووسهری ئهم بابهتانهش که به
کهسێکی دادپهروهر و فێمێنیزم له قهڵهم دهدرێ ،خۆشی باوهڕی به
نووسراوهکانی خۆی نهبێ! واتا ئهو له چوارچێوهی خێزانهکهی خۆیدا
بهو جۆره ههڵسوکهت و رهفتار ناکا که دهینووسێ و ههرگیز باوهڕی ته
واوی بهو یهکسانییهش نییه که له بهرژهوهندیی خۆیدا نهبێ!
پایزە ئەحمەد :ئایە تەنیا پیاوان هۆکاری ئەو باری چەوسانەوەی
ژنانن یان ژنانی ناهۆشیار و دەستەپاچەش رۆڵی خۆیان هەیە لە
درێژەدانی ئەو بارەی خۆیان؟ چارە چییە ..یان چاکترین رێیەکانی
چارەسەر چین لەو رووەوە؟
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کەژاڵ عەال :من پێم وایه له کۆمەڵگەی ئێمهدا ،ههروهک پێشتریش
ئاماژهم پێداوه ،ژنان به شێوهیهکی گشتیی کۆیله و ژێردهستهی دابونه
ریت و جیهانبینیی پیاوساالریی و ئاین و کلتوورن ،بهاڵم لهگهڵ ههموو
ئهمانهشدا من دهڵێم نهخێر تهنها پیاوان هۆکار نین بۆ ئهم رهوشهی
که هاتۆته ئاراوه .بهڵکو زۆربهی ژنان خۆشیان باوهڕیان بهو
جیاوازییانه ههیه که لهالیهن پیاوانهوه بۆمان دانراوه .زۆرینهی ژنان
ڕازین بهو مافه زۆرهی که پیاوان بۆ خۆیانیان دهستنیشانکردووه و بهده
ستیان هێناوه .هێشتا ئاستی هۆشیاریی ژنان زۆر نزمه مافهکانی خۆیان
به باشیی ناناسن .ههروهها ژنان خۆشیان له ناو خۆیاندا نه
یانتوانیووه وهکو پیاوان کۆک و یهگرتوو هاوڕابن ،که ئهمهش
بارگرانییهکی زۆری دروستکردووه لهسهرشانمان .پیاوان له زۆر رووهوه
پشتگیریی له یهکتری دهکهن و نایهڵن ئهو دهستکهوتانهی که بهده
ستیان هێناوه له دهستی بدهن .بهاڵم ژنان به پێچهوانهوه .بۆ نموونه،
له کۆمەڵگەی ئێمهدا پیاوان ههمیشه پاڵپشتی یهکتر دهکهن لهوهی
برادهرهکانیان نابێ کاری ژنانه ئهنجام بدهن .یا ئهم قهیرانهی
ئێستاکه هاتۆته ئاراوه دیاردهی فرەژنیی که پیاوان بهرگریی له هاوڕه
گهزهکانی خۆیان دهکهن و به کارێکی گونجا و دروستی دهزانن ..بهاڵم
ئهگهر بێ و ژنێک ،له ناو خێزانهکهیدا به جۆرێک له جۆرهکان رووبه
ڕووی توندوتیژیی و ئازار و ئهشکهنجه بێتهوه ،یاخود ئهگهر ژنێک
ژتێکی تری بهسهردا بێتهوه ،یا کچێک خۆشهویستیی بکا ،تهنانهت
ژنێک به تهنهایی سهفهر بکا ..زۆر شتی تریش که ناکرێ لێرهدا باس
له ههر ههمووی بکرێ ..به داخهوه هێشتا ژنان فێری ئهوه نهبوونە به
شێوهیهکی مرۆڤدۆستانه پاڵ پشتی یهکتری بکهن یاخود الیهنی کهم
دانی خێر به هاوڕهگهزهکانی خۆیاندا بنێن! دهبینین ئهوانیش لهبهرژه
وهندی پیاواندا قسهدهکهن و وهک پیاو حوکم بهسهر هاوڕهگهزهکانی
خۆیاندا دهدهن .ئهوهیه نههامهتیی و نهگبهتیی که هۆکاره بۆ بهرهو
دوا گهڕانهوهی دۆخی ژنان.
بۆ چارهسهری ئهم کێشانه من وای دهبینهمهوه که تهنها رێگه چاره ئه
وهیه ،پێویسته سهرهتا ئێمه ئاستی هۆشیار و زانستیمان بهرز بکهینه
وه ..له پێش ههموو شتێکدا لهوه بگهین که ئێمه چ ژن و چ پیاو هه
مووان مرۆڤین .بۆ بهردهوامیی ژیان و بهرهوپێشبردنی واڵت و کۆمەڵگە
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و نهوهکانی دواڕۆژ ...پێویستیمان به هاوکاریی یهکتر ههیه .دهبێ
خۆمان رێکبخهین و فێری ئهوه بین یهکتریمان خۆشبووێ و لهسهر بهرژه
وهندییهکانی یهکتری پێدابگرین .داکۆکیی له مافهکانی یهکتری بکهین
و یهکتری بپارێزین .نهک ههندێک جار وهک کهسانی توندڕهو مامهڵه
لهگهڵ کهسانی تردا بکهین .ههروهها ئێمهی ژنان پێویسته دهست هه
ڵبگرین له قسهو قسهڵۆک و یهکتری نهشکێنینهوه و له پێش چاوی
پیاواندا یهکتری بچووک نهکهینهوه به ئەندێشەی دهرخستی گهورهیی
خۆمان! چونکه ئهم شتانه بوونهته هۆی ئهوهی مهسهلهی ژنایهتی
قووڵتربێتهوه و ههرگیز کۆتایی پێ نهیهت و ئهم باره ناههمواره ش
به بهردهوامیی دووباره بێتهوه.
پایزە ئەحمەد :هەر کەسێک لە ناخەوە بەو ژنکوژییە زۆرەی ئەو
دواییانە رادەچڵەکێ یەکسەر پەنجەی تاوانکاریی بۆ حکومەت و تەواوی
دەسەاڵتداران رادەکێشێ ،بەڕێزت لەو بارەوە چ دەبێژی؟
کەژاڵ عەال :کهس ناتوانێ له بهرامبهر دیاردهیهکی گهورهی وادا خۆ به
سهر حوکم بهسهر دهسهاڵت و حکومهت و هیچ الیهنێکی تریش بدات و
ئهوان تاوانبار بکات ..چونکه ئهو دیارده ترسناکهی ئێستا باوه له ناو
کۆمەڵگەدا بۆ زۆر هۆکار دهگهڕیتهوه و سووچی کهسی تری تێدا نییە.
له نموونهی کێشهی کۆمهاڵیهتی و ئابووریی و ناکۆکیی خێڵەکیی و نه
خۆشیی رهوانیی و ...هتد .بهاڵم ئهرکی سهرشانی دهسهاڵت و حکومهته
ئهوهیه که به شێوهیهکی زانستیی لێکۆڵینهوه و بهداواداچوونی
راشکاوانە ئهنجام بدا و سزای قورس بهسهر بکوژان و تاوانباراندا بسه
پێنێ و بیانکاته پهندی زهمانه.
پایزە ئەحمەد :لەبەرچی ژنان زۆر بە کەمیی بەشداریی لە
رێکخراوەکانی ژنان دەکەن؟ یان لەبەرچی زۆربەی زۆری ژنان
رێکخراوەکانی ژنان بە پشتوپەنای خۆیان و داکۆکیکەر لە ماف و
ئازادییەکانیان نازانن؟ ئایە ئەوەش بە هۆی دەستتێوەردانی پیاوانە؟
ئایە بەڕێزت بە باشتری نازانی رێکخراوی ژنان لە ژنان و پیاوانی
یەکسانییخواز پێکبێ؟
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کەژاڵ عەال :له واڵتی ئێمهدا رێکخراوهکانی ژنان وهک ههر دامودهزگایه
کی تر وایه که کۆمهڵێک کهس به شێوهیهکی دیارکراو کار و چاالکییه
کانی خۆیانی تێدا به ئهنجام دهگهیهنن .ئهوانیش وهک کارمهندێکی
مووچهخۆر ئهو کارانه ئهنجام دهدهن که پێیان سپێردراوه .پێویسته ئه
وهش بگوترێ که ئهو رێکخراوانه توانیویانه له زۆر رووهوه کاری باش
و گرنگ به ئهنجام بگهیهنن و تا رادهیهک ئازارهکانی ژنبوون له ناو
کۆمەڵگەی داخراوی ئێمهدا بخهنهڕوو ،بهاڵم ئهمه بهس نییه و به ئه
ندازهی پێویست نهبووه .له الیهکی تریش به داخهوه رێکخراوهکانی
ژنان تاکو ئێستا نهیانتوانیوه به شێوهیهکی گشتگیر و یهکگرتوو بێالیه
ن کاریگهربن .بزووتنهوهی ژنانه تێکڕا بۆ یهک مهبهست و یهک ئامانج
دژی توندوتیژیی کار بۆ ئازادیی و یهکسانیی و نههێشتنی جیاوازیی
جێندهریی بکهن .ئاشکرایه زۆربهی رێکخراوهکانی ژنان هەر یەکەو سەر
بە پارت و الیەنێکن و بهبێ ئهوان ناتوانن خۆیان بن ،ههر بۆیه
پێیان دهگوترێ پاشکۆی پارتەکان .ئهمهش وای کردووه ئهوان نهتوانن
متمانهیهکی پتهو و بههێز له ناو ژناندا درووستبکهن ،تا ژنان به په
رۆشهوه پهیوهندییان پێوهبکەن.
پایزە ئەحمەد :خۆت وەک ژن تا چەند لە بەرانبەر هاوسەر یان باوک
و برا یان هەر نێرێک کە لەگەڵی دەژی لە چەوسانەوەی پیاوساالریی
رزگار بووی؟ کێشەکان چین کە تا ئێستا خۆت یان خۆت لە چوارچێوەی
ژنان بە گشتیی بە تەواویی لە بندەستی پیاوانی کۆنەپەرست و
چەوسێنەر یان سیستەمی پیاوساالریی ئازاد نەبووی؟ رێگەچارەکانت
چین؟
کەژاڵ عەال :له زۆریک له واڵتانی دنیادا ژنان له زۆربهی کێشه
کانیاندا هاوبهشن ،ههر بۆیه دهتوانم بڵێم زۆربهی ژنان به جۆرێک له
جۆرهکان چهوسێنراوهتهوه چ له ماڵه باوان و چ پاش هاوسهرگیریی.
به پێپی ئامارهکان دهرکهوتووه له سهراسهری جیهاندا له ههر سێ ژن
یهک ژن رووبهڕووی توندوتیژیی دهبێتهوه .جێی داخه له گشت سهرده
مانێکیشدا بهردهوام ئهم ستهمه دووباره دهبێتهوه بۆ ههر ژنێک .بهڵێ
له کۆمەڵگەی ئێمهدا پیاوان نایهنهوێ ژنان ههست به ئازادیی و سه
ربهخۆیی تهواو بکهن ..چونکه ئهوان ئێستا سهرکهوتووی مهیدانن و
نایهنهوێ ئهوهیان له دهست بچێ که بهدهستیان هێناوه .ههر بۆیه هیچ
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ژنێک ناتوانێ بڵێ من بهو ئهندازهیه له دهست کۆت و زنجیری
پیاوساالریی رزگارم بووه چیدی ناچهوسێنرێمهوه! بهڵێ ئهوه مهحاڵه.
به درێژایی مێژوو ژنان کۆیله و ملکهچی پیاوانن .تا ههنووکهش ژنان
له زۆربهی کارهکانیاندا پشت به پیاوان (باوک و براو مێرد)هکانیان
دهبهستن تا پشت به خۆیان یان ژنێکی تر ببهستن.
ئهمڕۆ هێشتا سهرهتایه بۆ دهستپێکی سهردهمێکی نوێ و پێگهی ژن له
کۆمەڵگەی ئێمهدا .لهبهر ئهوه دهکرێ بوتگرێ ئێستا ژنان یێویستیان
به ههڵگیرسانی شۆڕشێکه بۆ بهدیهێنانی ئامانجهکانیان .کاتی ئهوه
هاتووه گشت بزووتنهوهکانی ژنان بهرنامهیهکی پتهو و گشتگیر
دابڕێژن تا یهکهیهک پێکبهێنن .دهبێ سهرجهم بزووتنهوهی ژنان تێکڕا
کۆکبن و یهکبگرن له پێناو ئامانجێکی هاوبهشدا .تا بتوانن کهرهسهی
پێویست به دهست بێنن بۆ بهرهنگاربوونهوه له دژی رهگهزی بهرامبهر و
دژی ههموو جۆره توندوتیژییهک که له دژی مرۆڤایهتی یان ژنان
دووباره و سهد باره دەبنەوە.
لهگهڵ رێزمدا ،زۆر سوپاستان دهکهم بۆ ئهم دهرفهتهی که بۆ منتان ره
خساند .ههر سهرکهوتوو بن.
٢٧١٢\١١\١٠
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گۆنا سەعید:

دەسەاڵتداران لە رێگەی کەلتوور و دابونەریتی کۆنەخواز
و ژیانەوەی دەسەاڵتی دین برەو بە هەاڵواردنی ژن و پیاو
دەدا.
لەوڕۆدا زۆربەی پیاوان  -هەر یەکەو بە گوێرەی بیروباوەڕی خۆی  -بە
گفتار دان بە یەکسانیی نێوان ژنان و پیاواندا دەنێن ..بەاڵم بێجگە لە
کەمایەتییەکی زۆر کەمیان زۆربەی هەرە زۆریان لە رەفتاردا پیاوساالر
و چەوسێنەرن! بە بەدووداچوونی ئەوەی کە ئایە کێشەکان و هۆکارەکان
چین؟ بەو چەند پرسیارە پەیوەستدارە ژنان دەدوێنین:
پایزە ئەحمەد :ئایە خودی پێکهاتەی سروشتی پیاو وەک رەگەزی نێر
پیاوان بەو جۆرە ئافەریدە دەکا؟ یان ئەوە دابونەریت و دین و
دەسەاڵتە پیاوان بەو شێوەیە بەرهەم دەهێنن کە هەن ،یان هەردوو
هۆکار هەر یەکەو بە ئاست و جۆرێک کارتێکردنی خۆیان هەیە؟
گۆنا سەعید :ئەوەی کە زۆرێک لە پیاوان لە رەفتاردا پیاوساالر و
چەوسێنەرن بە رای من پەیوەندییەکی نییە بە سروشت و هەڵکەوتەی
بایەلۆژییانەوە ،بەڵکو پێش هەموو شتێک پەیوەندیی هەیە بەوەی لە
ژێر سایەی چ جۆرە سیستەمێکی دەسەاڵت و خوێندن و فێربووندا گەشە
دەکەن و گەورە دەبن .ئەوەی کە کەلتووری دەسەاڵت و خوێندن و ژیانی
ناو خێزان و ئەزموونەکانی نێو کۆمەڵگە چۆن باریان دەهێنێ و لەسەر
چی رایاندەهێنێ .بۆ نموونە هەمومان دەزانین کە لە کۆمەڵگەدا منداڵی
کوڕ لە تەمەنێکی زۆر زوەوە فێری سیفاتەکانی پیاوەتی دەکرێ،
بەردەوام پێی دەگوترێ کە شەرمکردن و گریان و نیشاندانی الوازیی و
نەرمیی و ناسکیی سیفاتی مێینەن و ئەو وەک نێرینەیەک "عەیبە" کە
ئەمانە لە خۆی نیشان بدا ،هەروەها لە منداڵییەوە فێر دەبن کە
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دەستیان بۆ بۆکسە و قاچیان بۆ شەقە و بەکارهێنانی چەک و نواندنی
هێزی فیزیکیی بەشێکە لە کەسایەتی و نیشانەی بەهێزیی و بە
توانایی .کوڕ هەر لە منداڵییەوە ناچار دەبێ خۆی لەگەڵ ئەم
پەیامانەدا بێنیتەوە بۆ ئەوەی قبوڵ بکرێ بە تایبەت لە الیەن باوک
و برای گەورە و هاوەڵەکانی.
لە کۆمەڵگەیەکیش کە بنەماکانی یەکسانیی و ئازادیی و رێزگرتن لە
مافی مرۆڤ سەرچاوەی یاسا و کەلتوور و گەشەی عەقلیی و هزریی
مرۆڤەکان نەبێ و لە سیستەمی خوێندا ئەم بەهایانە جێگیر نەبێ،
ئەوا مندااڵنی کوڕ هەمان ئەو پەیامانە لە فێرگا و خوێندنگاکاندا
وەردەگرن و دەکەونە ژێر گوشاریانەوە .کەم نین ئەو کوڕ و پیاوانەی
کە لە رووی بایەلۆژییەوە خۆیان سیفاتی نەرمیی و ناسکییان تێدایە
بەاڵم ناچار دەبن بە شاردنەوەی لە کەسانی دەوروبەریان ،یان ئەگەر
لێیان دەرکەوێ ئەوە بە ژنانی و لووسکە و وشەی تەشهیرئامێزی تر
وەسف دەکرێن .لە هەرزەکارییدا ئەم فێربوون و پەیامانە پتر
بەرجەستە دەبیتەوە الی کوڕان چونکە لە پاڵ بەردەوامبوونی ئەم
پەروەردەیەدا لەشوالریان گەشە دەکا و دەنگیان گڕ دەبێ و تووکن دەبن
و ماسوولکەکانیان وردە وردە بە هێز دەبن ،لە هەمان ئەم پرۆسەیەدا
پێچەوانەی ئەم پەیامانەیان سەبارەت بە مێینە پێ دەگوترێ و
فێردەکرێن ،کاتێک لە باری بایەلۆژییەوە دەبینن کچانی هاوتەمەنیان
بە قەبارە بچووکترن و ناسک و نەرمن و هەستیارن ،ئیتر هەموو ئەم
پەیامانە الیان جێگیر دەبێ و دەبێتە کۆڵەگەی بیروڕایان .کاتێک
کوڕان چاویان دەکرێتەوە بۆ ئەو دەسەاڵت و بااڵدەستییەی کە بە تەنها
لەبەر ئەوەی کە نێرینەن پێیان دەدرێ لە نێو خێزان و لە نێو
کۆمەڵگەدا فێر دەبن کە دەبێ دەسەاڵتیان هەبێ بەسەر خوشک و دایک
و هاوسەری داهاتوویان و بە گشتیی بەسەر مێینەدا ،تامی ئەو
دەسەاڵتە دەکەن و پێی خۆشحاڵ دەبن و وەک بەهرەیەکی بەخشراو
پێیان لە چاو ژناندا دەیبینن.
ئیتر ئەوە دەبێتە بازنەی داخراوی پەروەردەکردن و فێربوونی نەوە یەک
لە دوا یەکەکان و ئەم باکگراوندەی پەروەردەکردن وەک هۆکاری مانەوە
و بیروڕای کۆمەاڵیەتی بنەمای پیاوساالریی و هەاڵواردن جێ دەکەوێ.
ئەوەی کە ئەمە وەک خۆی و بە بێ گۆڕان دەهێڵیتەوە ئەو دەسەاڵتەیە
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کە بەردەوام باس لە کەلتووری باو دەکا و یاساکانی کۆمەڵگە بە پێی
ئەو کەلتوورە دینی و خیڵەکییە کۆنەخوازانە دەنووسێتەوە کە کۆن و
دواکەوتوون و لەگەڵ دنیای سەردەمدا نایەتەوە و جاریکی تر پەیامی
جیاوازییخوازیی و نایەکسانیی نێوان ژن وپیاو نەک هەر زیندوو
رادەگرێ بەڵکو کار دەکا بۆ هێشتنەوەی و بەردەوامی پێدانی.
گۆڕانکاریی لەو پیاوساالرییەی زۆرینەی پیاوان پەیوەستە بە
گۆڕانکاریی لە سیستەمی دەسەاڵت و وەاڵنانی بنەماکانی جیاوازیی و
نایەکسانیی ئابووریی و کۆمەاڵیەتی و یاسایی لەسەر هەردوو ڕەگەز بە
ژن و پیاوەوە و جێگرتنەوەی بە بنەماکانی یەکسانیی و ئازادیی و
مافی مرۆڤ .هەر کۆمەڵگەیەک ئەم گۆرانکارییانەی تێدا دروست بێ ئەو
بازنەی چەقبەستووەی کەلتووری پیاوساالریی تێکدەشکێنێ و خەڵکی لە
رێگەی رووکردنە زانست و رۆشنگەریی و فێربوونی مافی هاواڵتیبوونی
یەکسان و عەدالەتی کۆمەاڵیەتی و یەکسانیی نێوان ژن و پیاو و بە
کەڵکوەرگرتن لە ئەزموونی کۆمەڵگەکانی تر گۆڕانکاریی بەسەر
بیروڕای پیاوساالرانەیاندا دێ.
پایزە ئەحمەد :ئایە تەنیا پیاوان هۆکاری ئەو باری چەوسانەوەی
ژنانن یان ژنانی ناهۆشیار و دەستەپاچەش رۆڵی خۆیان هەیە لە
درێژەدانی ئەو بارەی خۆیان؟ چارە چییە ..یان چاکترین رێیەکانی
چارەسەر چین لەو رووەوە؟
گۆنا سەعید :سەرەتا من پێم وایە هەڵەیەکی گەورە دەکەین ئەگەر
پیاوان و یان پیاوان و " ژنانی ناهۆشیار و دەستەپاچە" بە هۆکاری
چەوسانەوەی ژنان دانێین ،ئەمە تەنها رووکەشی مەسەلەکەیە ،ئەم ژن
و پیاوانە خۆیان کۆیلە و جیبەجێکەر و پاسەوانی سەرچاوە
ئەسڵیەکانی ستەم و چەوسانەوەی ژنانن .ئەگەر بە شێوەیەکی هەڕەمیی
بڕوانینە سەرچاوەکانی چەوسانەوەی ژنان دەبینین کە لە سەری ئەم
هەڕەمە سیستەمی ئەمڕۆی دەسەاڵتی سەرمایەداریی راوەستاوە کە لەسەر
هەمان بنەماکانی سیستەمی کۆن ،پیاوساالریی و باوکساالریی لە پێناو
قازانجی پتری خۆیدا و لە پێناو دروستکردنی جیاوازیی و پەرت پەرت
کردنی نێوان چینی ژێردەستی کۆمەڵگەدا دەهێڵێتەوە و پاریزگاریی لێ
دەکات و لە کۆمەلگەی سەردەمدا لە رێگەی برەودان بە کەلتوور و
دابونەریتی کۆنەخواز و ژیانەوەی دەسەاڵتی دین و زەقکردنەوەی
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جیاوازییە بایەلۆژییەکانی ژن و پیاو ئەم هەاڵواردنە برەو پیدەدا.
چونکە پیاوساالریی و کۆیلەکردنی ژنان بە هۆی دابونەریت و کەلتوور و
دینەوە وەک کۆڵەگەیەکی راگرتنی ئەم سیستەمە پێوسیتە هەبێ.
چونکە بە هۆی ئەم پلەدووییەی ژنانەوە لەم سیستەمەدا ژنان زۆر
ئاسانتر لە پیاوان بێ کار دەکرێن ،رێگەی کاریان لێ دەگیرێ ،لە
کاتی (تەقەشوف)دا دەردەکرێن ،کرێی کەمتر وەردەگرن و لە کاری کەم
نرخ و بێ بەرهەمدا زیاتر جێیان دەبیتەوە ،هەروەها بە هۆی کۆت و
بەندی نێو خێزان ژمارەیەکی بێ ئەژمار لە ژنان دوورن لە رۆڵگێڕان لە
ژیانی سیاسیی و کۆمەاڵیەتیدا ،ئەمانە و چەندین دەرهاویشتەی تری
چەوسانەوەی ژنان قازانج بە سیستەمی ئەمڕۆی چینی بااڵدەست
دەگەیەنێ .لە بەشی خوارەوەی ئەم هەرەمەدا شێوە جیاجیاکانی
سیستەمی حوکمڕانی سەرمایەداریی هەر لە دیکتاتۆری و نیمچە
دیموکراسییەکان و دەسەاڵتە دینییەکان و دەسەاڵتە ناسیۆنالیستەکان
وەستاون کە هەر هەموویان بە بیانووی جودا جودا هۆکاری مانەوە و و
برەودانن بە پیاوساالریی و بەو پێیەش بە چەوسانەوەی ژنان.
زۆر جار دەڵێین کە چەوسانەوەی ژنان هۆکارەکەی پەیوەندیی بە
کەلتوور و دابونەریت و دینی زاڵی نێو کۆمەڵگەوە هەیە ،بەاڵم
کەلتوور و دابونەریت و بیروڕای دینیی و پیاوساالریی قابیلی گۆڕان و
بێ دەسەاڵتکردنە و بەو پێیەش الواز بوونە ،ئەمانە بە تێپەڕبوونی
کات کاریگەرییان لە ژیانی کۆمەاڵیەتیدا کەم دەبێتەوە بە مەرجێک
ئاراستەی کۆمەڵگە روو لە پێش بێ.
بەاڵم ئاراستەی کۆمەڵگە چۆن دەتوانێ روو لە پێش بێ؟ بەوەی کە
سیستەم و دەسەاڵتێکی مەدەنی هەبێ و تێیدا لە جیاتی رێزگرتن لە
دین و کەلتوور رێز لە مافەکانی مرۆڤ بگیرێ ،لە جیاتی یاسای
شەریعەت و کاسۆلیکی ،یاسای پێشڕەو و مرۆیی و یەکسانیی هەبێ ،لە
جیاتی نایەکسانیی ئابووریی و قازانجی سەرمایەداران ،باری ئابووریی
هەموو مرۆڤەکان روو لە گەشە بێ و دابینبوونی ژیان بە ستانداردێکی
باش بۆ هەمووان فەراهەم ببێ ،مافی هاواڵتیبوون و یەکسانیی و
کەڵکوەرگرتن لە زانستی سەردەم و دابینکردنی خزمەتگوزارییەکان و
دابینکردنی کار یان بیمەی کۆمەاڵیەتی تێر و تەسەل بۆ هەموو
کەسانێکی ئامادە بە کار دابین بکرێ .دابینکردنی ژیانی مندااڵن و
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پیران و کەمئەندامان و ...هتد .ژیانی کۆمەڵگە لە نێو بارودۆخێکی
لەم جۆرە دەتوانێ مسۆگەری بەرزبونەوەی ئاستی هوشیاریی تاک و
کۆمەڵگە بکا .ئەو ژن و پیاوانەی کە لە پرسیارەکەدا هاتوون وان لە
بەشی خوارەوەی ئەو هەرەمە کە باسم کرد ،ئەگەر ئەو هەموو
نایەکسانیی ئابووریی و جیاوازییە چینایەتییە کە سیستەمی
سەرمایەداری سەپاندویەتی البەرین لەسەریان ،کاریگەریی دین
وکەلتوور و دابونەریت نامێنێ لەسەر ئەم ژن و پیاوانە و بەو پێیەش
ئەوانیش چیتر جێبەجێکەری ئەم هەموو یاسای هەاڵواردن و
چەوسانەوەیەی ژنان نابن .ئەگەر ئێمە چەوسانەوەی ژنان لە ئەستۆی
تاکی پیاو دانێێن ،ئەوە دەبێ بوەستین تا تاک بە تاکی پیاوان چاک
دەبن .بەاڵم ئەم پرۆسەی هۆشیارییە لە خوارە بۆ سەرەوە دەست پێ
ناکا ،بەڵکو بە پێچەوانەوە دەتوانێ کاریگەر بێ.
بەڵگەم بۆ ئەم قسانەی سەرەوە نموونەی کوردستانە ،با کەمێک سەیری
ئەوە بکەین کە ئایا لە کوردستان یاسای فرەژنیی بۆ کێ کەڵکی هەیە
جگە لە پیاوانی دەوڵەمەند و بەرپرسانی حیزبەکان؟ نیوەبەشیی ژنان
لە موڵکدا خزمەت بە کێ دەکا جگە لەوانەی کە خاوەن مولک و ماڵ و
سەرمایەی زۆرن؟ کێ کار دەدا بە خەڵک و بێ کاریان دەکا هەر کات
پێویستی پێیان نەما جگە لە هەردوو حیزبی یەکێتی و پارتی و
سەرمایەدارەکانیش لە کەرتی تایبەت؟ کێ بەرپرسە لە دابینکردنی
ژیانی خەڵک جگە لە دەسەاڵت؟ ئەی کێ بانگەواز بۆ دەسەاڵتی پیاو و
هێمایەکانی پیاوەتی و شەرەف دەکا لە نێو خێزان و لە نێو کۆمەڵگەدا
جگە لە پارتی و یەکێتی و بە گشتیی هەموو حیزبە ناسیۆنالیست و
دینییەکان .کێ رێگەی گرتووە لەوەی کە ژنان بچنە دادگا بۆ سکااڵکردن
لە دەست چەوسانەوە و توندتیژیی جگە لە سەرۆک خێڵەکان و
دەزگاکانی (سوڵحی عەشایەریی) و هەردوو مەکتەبی کۆمەاڵیەتی
پارتی و یەکێتی؟ کێ رێگە دەدا کە ترس و دوودڵی لە ئازادیی و
یەکسانیی ژنان هەموو رۆژانیکی هەینی بکرێ بە مێشکی باوک برا و
مێردی ژناندا لە مزگەوتەکانەوە؟ کێیە کە بەردەوام لە میدیاکاندا بە
رێگەی جۆراوجۆر هەڕمێن بە پلەدوویی ژنان و کەم سەیرکردنیان و
گاڵتەکردن بە بیرکردنەوە و هەڵسوکەوتیان دەدا؟
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وەاڵمی هەموو ئەم پرسیارانە ئەوەیە کە چینێکی دەسەاڵتدار لە
کوردستان بەرژەوەندیی لە هەموو ئەم دیاردانەدا هەیە ،جگە لەوەی
قازانجی سەرمایەکانیان بۆ مسۆگەر دەکا ،بە ئاسانیی نیوەی
کۆمەڵگەشیان کە ژنان دەرگیری شەڕێکی نەبڕاوەی رۆژانە کردووە کە
تیایدا باوک و برا و مێرد و کەسە خۆشەویستەکانی نێو خێزانیان لێ
کردون بە پاسەوان و دوژمنی گەشەکردن و ئارەزووەکانیان ،ئەگەر ژنان
لە ماڵەوە گیریان خواردبێ بە دەست نێرینەی نێو خیزانیان ،ئەوا
ناتوانن بێنە دەرێ و داوای کار بکەن .ئەگەر ژنان لە ماڵەوە شەو و
رۆژیش ئیش بکەن لە ژێر ناوی ئەوەی کە ئەمە ئەرکێکی سروشتییانە
ئەوا نایەن داوای بیمەی کۆمەالیەتی بکەن ،ئەگەر ژنان لە ژێر ناوی
پاراستنی پیرۆزیی دین و نەتەوە و کەلتوور و (حەیا و حورمەت)دا
هەموو جۆرە پاساوێک بۆ نایەکسانیی و هەاڵواردن و بێبەشیی و
تەنانەت توندتیژیی و کوشتنیش قبوڵ کەن ،ئیتر نایەن یەخەی
دەسەاڵت بگرن بۆ پاراستنی ژیانیان و دابینکردنی مووچە و ماڵ بۆیان.
دەسەاڵتی سیاسیی و ئابووریی و یاسایی و دینیی کە هەمووی لە دەستی
پارتی و یەکێتیدایە و حیزبە ئیسالمییەکانیش لە بەشی دینەکەی
شەریکیانن و هێزە سیاسییەکانی تریش بە بێ دەنگ بوونەکەیان
رەزامەندن لەسەر ئەم بارودۆخەی ژنان لەبەر ئەوەی کە بەشیان هەیە
لە سەرمایە و بودجەی هەرێم و کۆمپانیاکانیان هەموو سەرچاوەی ئەم
نەهامەتییەی ژنانن ،خۆ لە نێو ئەم دەسەاڵت و ئۆپۆزسیۆنەدا سەدان
ژن هەن ،لە نێو هێزە ئیسالمییەکاندا سەدان ژن هەن ،بەاڵم ئەمانە
نەک خزمەتێکیان نەکردووە بە رزگاریی ژنان لە چەوسانەوە بەڵکو
بوونەتە رووکەشی رەوشی ژنان کە گوایە ژنان بەشدارن لە سیاسەت و
ژیانی کۆمەاڵیەتیدا ،بۆیە ئەمە پەیوەندیی بە ژنبوون و پیاوبوونەوە
نییە ،پەیوەندیی بەوە هەیە کە بۆ دەسەاڵت وا باشترە کە نیوەی
کۆمەڵگە دەرگیری کێشەی کۆمەاڵیەتی و خێزانیی بێ بە دەستی باوک و
برا و و مێردەوە لە جیاتی ئەوەی ئەویش وەک نیوەکەی تر کە پیاوانن
داوای کار بکەن ،داوای بیمە و دابینکردنی ژیان و ئازادیی و پێگەیان
لە نێو کایەی سیاسییدا بکا.
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پایزە ئەحمەد :هەر کەسێک لە ناخەوە بەو ژنکوژییە زۆرەی ئەو
دواییانە رادەچڵەکێ یەکسەر پەنجەی تاوانکاریی بۆ حکومەت و تەواوی
دەسەاڵتداران رادەکێشێ ،بەڕێزت لەو بارەوە چ دەبێژی؟
گۆنا سەعید :تا رادەیەک وەاڵمی ئەم پرسیارەم دایەوە لە سەرەوە،
هەر دەبێ وا بکەین کە پەنجە راکێشین بۆ سەرچاوە ئەسڵیەکەی
چەوسانەوەی ژنان لە کوردستان کە دەسەاڵتە ،دەسەاڵت سیاسەتێکی
دوو فاقە و دووڕوو بەکار دێنێ بۆ مەسەلەی ژنان ،لە الیەک خۆی
دەیان یاسا و دام و دەزگای دینیی و خێڵەکیی دامەزراندووە کە بە
ئاشکرا و بە نهێنیی هانی چەوسانەوەی ژنان دەدەن .میدیاکانی
پڕیەتی لە سووکایەتیکردن بە ژنان و بە سروشتی مێینە و
هەڵسوکەوتی ژنانە و لە بەرامبەریدا بە هاندانی "پیاوەتی" و
وەسفکردنی هێزی شەڕ و شەڕخوازیی و توندڕویی پیاو .هەروا لە
الیەک دەیان دامودەزگای رووکەش و بێ ناوەڕۆکی دروست کردووە بە
ناوی نەهێشتنی توندتیژیی و لە الیەکی ترەوە دەزگای پۆلیس و دادگا
و ئاسایشەکەی ناتوانن بە هەموویان دە کەس لە بکوژانی ژنان کە
هەزارانن لە کوردستان بخەنە زیندانەوە ئەمەش بە هۆی گەندەڵی و
واسیتەکردن و رۆڵ و کارکردی بەرپرسانی حیزب و زاڵیی دەسەاڵتیان
بەسەر دەسەاڵتی دەزگا فەرمییەکاندا ،هەروەها لەبەر بوونی دژایەتی
لە نێو یاساکانی هەرێمدا.
ئەم دەسەاڵتە زۆر لە قازانجیەتی کاتێک رووی رەخنەکانمان بکەینە
توندڕەویی پیاوان و کەلتووری کۆمەڵگە یان الوازیی رێکخراوەکانی
ژنان ،ئەمانە هەمووی خزمەت بەوە دەکەن کە ئێمە نەچینە سەر
هۆکارە ئەسڵیەکانی چەوسانەوەی ژنان لە کوردستان کە شێوەی
دەسەاڵتی میلیشیایی پارتی و یەکێتی بنەماکەیەتی.
پایزە ئەحمەد :لەبەرچی ژنان زۆر بە کەمیی بەشداریی لە
رێکخراوەکانی ژنان دەکەن؟ یان لەبەرچی زۆربەی زۆری ژنان
رێکخراوەکانی ژنان بە پشتوپەنای خۆیان و داکۆکیکەر لە ماف و
ئازادییەکانیان نازانن؟ ئایە ئەوەش بە هۆی دەستتێوەردانی پیاوانە؟
ئایە بەڕێزت بە باشتری نازانی رێکخراوی ژنان لە ژنان و پیاوانی
یەکسانییخواز پێکبێ؟
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گۆنا سەعید :بە رای من چەند هۆکاریک هەیە بۆ ئەمە ،یەکەمیان
ئەوەیە کە لە کوردستان تا ئێستا هیچ رێکخراوێکی ژنان نییە کە
نوینەری سیاسیی و کۆمەاڵیەتی کێشەکانی ژنان بکا ،رێکخراوێک کە
ببێتە ئامرازی خەباتی ژنان و پیاوانی یەکسانییخواز لە بەرامبەر بە
دەسەاڵتێکی کۆنەپارێز و خێڵەکیی و دینیی ،ئەمە بۆشاییەکی گەورەیە
لە کوردستان .ئەو رێکخراوانەی کە هەن بەشێکیان رێکخراوی ژنانی
حیزبیین و سەر بە حیزبەکانی نێو دەسەاڵت یان ئۆپۆزسیۆنن کە
ئیشیان راکێشانی ژنانە بۆ ناو ریزی حیزبەکانیان و خۆشەویستکردنی
ئەو حیزبانەیە لە الی ژنانی دەنگدەر لە هەڵبژاردنەکاندا .بەشێکی تر
لەو رێکخراوانە پڕۆژەی دوای رووخاندنی دەسەاڵتی بەعس و ئەوەی کە
پێێ دەڵێن کۆمەڵگەی مەدەنین کە ئەمانەش بۆ ئامانجی خێرخوازیی
دیارکراو دروست بوون و زۆریان لە الیەن هەمان دەسەاڵتەوە کۆنترۆڵ
کراون بە هۆی پێدانی فەند و خەرجییانەوە ،ئەم رێکخراوانە دەتوانن
کاری وەک رۆشنگەریی و هۆشیارکردنەوە و هەندێک خزمەتگوزاریی
بکەن بە و ژنانەی تووشی کێشە دەبنەوە بەاڵم ناتوانن ئامرازی خەبات
و ئاڵوگۆڕی ریشەیی بن لە ژیانی ژناندا.
واتە بۆشاییەکی گەورە هەیە کە بە گشتیی لە کوردستان رێکخراوەکان
ناتوانن ببنە ئامرازی خەبات و هەڵسووڕانی ژنان بۆ باشترکردنی
ژیانیان و نەبوونەتە ئەو دەنگەی کە ژنان پێویستیانە لە کوردستان.
ژنان وەک تاکێکی کارا لە نێو تویژەکانی کۆمەڵگەدا دابەش بوون ،لەم
نێوەشدا بەرەو رووی کێشە و گرفتی رۆژانەی جودا جودا دەبنەوە،
هەاڵواردن و نایەکسانیی و توندتیژیی بەشێکن لە ژیانی رۆژانەی
ژنان ،بۆ نموونە ژنانی کرێکار و فەرمانبەر و ئەوانەی کە ئامادە بە
کارن کێشەی کەمیی کرێ و دەستڕانەگەیشتن بە دەرفەتی کار و
خوێندنی یەکسان و پێویست بە شوێنەکانی سەرپەرشتیی منداڵ و
کێشەی بێ کاریی و دانەمەزران و هەژارییان هەیە.
ژنانی نێو ماڵ پێویستیان بە سەردان و هۆشیارکردنەوە بە
و دابینکردنی بیمەی کۆمەاڵیەتی و دەستڕاگەیەشتن بە
پشتیوانییکردنیان بۆ رزگاربوون لە دەست کۆت و
هێشتنەوەیان لە ماڵەوە هەیە تا بەشداریی ژیانی
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کۆمەاڵیەتی بکەن ،لە سەروو هەموو ئەمانەوە بە گشتیی ژنان کێشەی
توندتیژیی خێزانییان هەیە و پێویستیان بە راوێژکاریی و رێگەکانی
دەستگەشتن بە مافە یاساییەکانیان و بوونی پارێزەری خۆڕایی و
نوێنەرایەتیکردنیان لە داداگا هەیە .من پێم وایە هۆکاری سەرەکیی
نەبوونی پەیوەندییەکی زیندوو و هەمەالیەنە لە نێوان ژنان و
رێکخراوەکان ئەم بۆشاییە گەورەیەیە لە نێوان شێوەی کاری
رێکخراوەکان و پێویستییە رۆژانەکانی ژیان و گوزەرانی ژنان بۆ
یارمەتی و پشتیوانییکردنیان .هۆکارێکی تر پەیوەندیی بە کار
دابەشبوونی نێوان ژن و پیاو هەیە لە روانگەی خێزان و کۆمەڵگەوە،
ژنان بە هۆی ئەوەی کە وان لە ژێر گوشاری دابونەریت و
چاوەڕوانییەکانی خێزان و کۆمەڵگە کە بۆیان داتاشراوە لەگەڵ ئەوەش
کە بە فراوانیی بەشێکن لە هێزی کار و لە خوێندندان کەچی هێشتا
کاری بێ بەرهەمی نێو ماڵ و مێردکردن و منداڵبوون و خزمەتی خێزان
بە کاری سەرەکیی و یەکەم بۆ ژنان دادەنرێ ،کارکردن و خوێندن و
بەشداریی لە ژیانی کۆمەاڵیەتی و سیاسیی و ئابوورییدا بە کاری
الوەکی بۆ ژنان حساب دەکرێن .بۆیە رووکردنە رێکخراوەکانی ژنان بۆ
دەستەبەرکردنی مافەکانیان نەبووەتە پراکتیسێکی خۆکردە.
بۆ وەاڵمی بەشی کۆتایی پرسیارەکەت بە دڵنیاییەوە من لەگەڵ ئەوەدام
کە رێکخراوێکی یەکسانییخوازی سیاسیی و کۆمەاڵیەتی پێویستە کە
دەبێ لە ژنان و پیاوانی یەکسانییخواز دروست بێ و ببێتە جێگەیەک
کە نوینەرایەتی ئەم خەباتی یەکسانییخوازیە بکا لە بەرامبەر
دەسەاڵتێک کە دەیەوێ درێژە بدا بە باری ئیستای ژنان.
پایزە ئەحمەد :خۆت وەک ژن تا چەند لە بەرانبەر هاوسەر یان باوک
و برا یان هەر نێرێک کە لەگەڵی دەژی لە چەوسانەوەی پیاوساالریی
رزگار بووی؟ کێشەکان چین کە تا ئێستا خۆت یان خۆت لە چوارچێوەی
ژنان بە گشتیی بە تەواویی لە بندەستی پیاوانی کۆنەپەرست و
چەوسێنەر یان سیستەمی پیاوساالریی ئازاد نەبووی؟ رێگەچارەکانت
چین؟
گۆنا سەعید :بە رای من کلیلی رزگاریی هەر مرۆڤێک لە دەست
چەوسانەوەی پیاوساالریی و هزر و بۆچوونی جیاوازییخوازی و
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رزگاربوون لەو چەوسانەوەیەی دەوروبەر لەوێوە دەست پێدەکا کە مرۆڤ
لە یەکێک لە قۆناغەکانی ژیانیدا بکەوێتە پرسیارکردن لەو بەها و
دابونەریتانەی کە لە منداڵییەوە وەک هەر تاکێکی تر لە رێگەی خێزان
و کۆمەڵگە و قوتابخانە و سیستەمی دەسەاڵتەوە خراوەتە مێشکیەوە و
وەک واقعی ژیان و کەسایەتی ئەو و چارەنووسێکی نەگۆڕ بۆی
نەخشێنراوە.
پرسیارکردن لەسەر هەموو دیاردەکانی دەوروبەر کە جیاوازیی ژن و
پیاو بەرجەستە دەکاتەوە ،پرسیارکردن لەسەر دابونەریت ،کەلتوور،
دین و بەهاکانی پیاوساالریی ئەو سەرەتایەیە کە هەموو ژن و پیاوێک
دەتوانن لێوەی دەست پێ بکەن ،هەڵبەت ئەم پرسیارکردنە و
یاخیبوونە پێویستی بە دەرفەتە لە ژیاندا ،من وەک منداڵیکی ١٢
ساڵیی خوێندەوار لە ساڵەکانی سەرەتای هەشتاکاندا کە لە شار
دەژیام ئەو دەرفەتەم بۆ هەڵکەوت کە ئەم پڕۆسەیەم دەست پێ بکا و
ببێتە سەرەتای یاخیبوونم لەو بەهایانە .لە بیرمە چەند شتێکی
جیاواز منیان خستەسەر ئەم کەڵکەڵەیە ،یەکەم وانەی "ماڵداری" لە
قوتابخانە کە زۆرم رق لێی بوو چونکە مامۆستاکەمان کە ژن بوو فێری
دەکردین چۆن ئەگەر لەسەر شەقام برایەکمان دی قسەی لەگەڵ نەکەین
تا خەڵک وا نەزانن دەنکمانە ،هەروەها فێری دەکردین چۆن لە پێش
ئەوەی مەنجەڵ بشۆین دەبێ کەوچک و چەتاڵەکان بشۆین ،یەکەم جار
کە تووشی سووڕی مانگانە بووم بە بێ ئەوەی بزانم چیە و لە کاتێکدا
کە خۆم تۆقیبووم لێی ،لە الیەن پوورمەوە پێم گوترا کە باوکم
دەمکوژێ ئەگەر کوڕێک دەستی بۆ بردم کە تێنەگەشتم بۆچی!!؟
هەروەها بێزارییم لە کاری نێوماڵ و شتنی گۆرەوەی براکانم کە بە زۆر
دەبووا بمکردایە جگە لەو جیاوازیی و هەاڵواردنانەی کە وەک کچێکی
منداڵ لە هەموو بوارێکی ژیاندا دەمبینیەوە لەگەڵ براکانم وەک بنەمای
پەروەردەی هەموو خێزانێکی ترادیشناڵی کوردستانی ئەو کاتە ،ئەمانە
و چەند نموونەیەکی تری ژیانی دووبارەی رۆژانە لە نێو خێزان و لە
قوتابخانە ،لە رێگەی ئەو ئەزموونە زۆر کەمەوە لە ژیانم هەروا بوونی
ژنێکی هۆشیار و خەباتگێڕ لە دەورم کە "نەسرین خان"ی شٶڕشگێڕی
براژنم بوو "یادی بەرز و بەڕێز بێ" و پێش من بەو رێگەیەدا رۆشتبوو
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و بەردەوام منی هۆشیار دەکردەوە ،هەروەها ئەو کات باوی خوێندنەوەی
پەرتووکەکانی (نەوال سەعداویی) بوو کە هۆشیارییەکی زۆری الی
کچانی هاوتەمەنی من دروست کرد ،بە هۆی هەموو ئەم دەرفەتانە لە
ژیانمدا توانیم کاریگەریی پیاوساالریی و دین و ناسیۆنالیزم لەسەر
ژیانم وەک کچێک الی خۆم بخەمە ژیر پرسیارەوە ،هەروا ئەم
پرسیارکردنە منی بۆ هەمیشە لە چەوسانەوەی پیاوساالریی رزگار کرد.
هەر کات مرۆڤ هۆشیاریی ئەوەی ال دروست بوو کە ستەمێکی لێ
دەکرێ ،هەروا خۆی بڕوای بەوە هەبوو کە ئەو نایەکسانیی و
چەوسانەوەیە دروست کراوە و سەپێنراوە ئیتر دەست دەکا بە خەبات لە
دژی ،ئیتر ئەو خەباتە بە تاک بێ یان لەگەڵ گرووپێکدا بێ یان لە
چوارچێوەی بزووتنەوەیەکی فراوانی کۆمەاڵیەتیدا بێ ،ئەوە بارودۆخی
سیاسیی و کۆمەاڵیەتی و دەرفەتەکانی بەردەم ژیانی ئەو کەسە دیار
دەکا و دواتریش پەیوەندیی هەیە بەو رێگایانەی لە ژیاندا بۆ خۆی
هەڵیدەبژێرێ.
ئەوە منی "رزگاربوو" بووم لە دەست بەهاکانی پیاوساالریی لە الی خۆم
کە بە دوای هاوسەرێکی هاوبیری خۆمدا دەگەڕام و شووکردنم بە هەر
کەسێکی تر رەت دەکردەوە تا گەیشتن بە کەسێک کە وەک خۆم بیر
بکاتەوە و پیاوێکی ئازادییخواز و یەکسانییخواز بێ ،ئەوە منی
"رزگاربوو" بووم کە بە بێ هیج پێشینەیەک لە ساڵی  ١٩٩١دا یەکسەر
خۆم خزاندە نێو بزووتنەوەی شوورایی و لە کۆبوونەوەیەکی گشییتدا بە
بێ ئەوەی هیچی لێ بزانم بووم بە نوێنەری ژنانی گەڕەکی خەبات،
تەنها لەبەر ئەوەی لە ماوەی چەند رۆژێکی پێش دروستبوونی ئەم
بزووتنەوەیە لە رێگەی برادەرێکەوە بیستم کە ئەم بزووتنەوەیە باس
لە ئازادیی و یەکسانیی ژنان دەکەن .هەر لە نێو ئەو بزووتنەوەیەشدا
پێگەییم و فێر بووم کە من تەنها نییم و سەدان ژن و پیاوی وەک من
لەم کۆمەڵگەیەدا خەبات دەکەن ،فێر بووم کە بە کەمتر لە یەکسانیی
و مرۆڤبوون رازی نەبم و وەک ژنێک لە نێو ریزی خەباتی
کۆمۆنیستەکاندا رێگای خۆم ببینمەوە سەرباری کێشە و گرفتە
خێزانییەکان.
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بەاڵم لەو کاتەوە تا ئێستا شتێکی تازەش فێر بووم ئەویش ئەوەیە کە
مرۆڤبوونی ژن و ئازادبوونی ژن ئەوەندە بە قووڵیی زەوت کراوە،
ئەوەندە ریشەی کۆمەاڵیەتی قووڵە کە دوای ئەم هەموو ساڵە هێشتا
منیش هەست دەکەم هەر خەبات بۆ ئازادیی و مرۆڤبوونی خۆم دەکەم.
بۆیە ئەمەم باس کرد تا بڵێم ژنانێکی زۆر هەن بە بڕوای من
دەچەوسێنەوە بە دەستی پیاوساالریی بەاڵم خۆیان جارێ بڕوایان بەمە
نییە کە ئەوان مرۆڤن و دەبێ بڕوایان بە رزگاریی خۆیان هەبێ ،هەروا
تا ئەو کاتەی کە نەهاتوونەتە سەر ئەم بڕوایە ناتوانن بڕیاری ئەوە
بدەن کە لە نێو کام بزووتنەوەی کۆمەاڵیەتیدا و لە نێو کام هێزی
سیاسییدا جێگە بۆ خەباتی یەکسانییخوازی خۆیان بدۆزنەوە ،ئەوان
جارێ الی خۆیان رزگاریان نەبووە و بۆیەش جارێ لە مەیداندا نیین
بۆ خەباتکردن لە دژی ئەو نایەکسانییە.
٢٧١٢\١١\١٠
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هۆزان مەحمود:

بەرپرسیاری یەکەم دەسەاڵتدارانن ،چونکە هەر لە سایەی
ئەواندا بەهای خێڵ و کەلتووری دژەژن ژیانەوە و خورافە
و نەزانیی باڵوبوونەوە.
لەوڕۆدا زۆربەی پیاوان  -هەر یەکەو بە گوێرەی بیروباوەڕی خۆی  -بە
گفتار دان بە یەکسانیی نێوان ژنان و پیاواندا دەنێن ..بەاڵم بێجگە لە
کەمایەتییەکی زۆر کەمیان زۆربەی هەرە زۆریان لە رەفتاردا پیاوساالر
و چەوسێنەرن! بە بەدووداچوونی ئەوەی کە ئایە کێشەکان و هۆکارەکان
چین؟ بەو چەند پرسیارە پەیوەستدارە ژنان دەدوێنین:
پایزە ئەحمەد :ئایە خودی پێکهاتەی سروشتی پیاو وەک رەگەزی نێر
پیاوان بەو جۆرە ئافەریدە دەکا؟ یان ئەوە دابونەریت و دین و
دەسەاڵتە پیاوان بەو شێوەیە بەرهەم دەهێنن کە هەن ،یان هەردوو
هۆکار هەر یەکەو بە ئاست و جۆرێک کارتێکردنی خۆیان هەیە؟
هۆزان مەحمود :سهرهتا پێم وابێ ههژمارکردنی فاکتهری وهکو جیاوازیی
بایهلۆژیی بۆ ئهوهی که پیاوان بۆ وان؟ پێم وابێ فاکتهرێکی الواز بێ
و به تێپهڕبوونی کاتیش ئهم فاکتهره کهمڕهنگتر بۆتهوه به هۆی
لێکۆڵینهوهی زانستیی و رۆڵی ژنانی رادیکاڵ و فێمێنیست له
بەرانگژببونەوەی رەهابوونی جیاوازیی بایهلۆژیی و هۆکاری
سروشتیی ...بهاڵم ئهوه هەژموونی ستراکتۆری پیاوساالرییی و سیستەمی
سیاسیی پیاوانهیه که ئهم شهرعیهته دهداته پیاوی کورد که ئهوهنده
خۆ به مهزن بزانێ و ئهمهش بووهته بهشێک له بیرکردنهوهی کۆمەڵگە.
چونکه زۆربهی دامودەزگە و مزگهوت و پهروهرده و فێرکردن و خێزان و
پارته سیاسییهکان بهرههمهێنهرهوهی ئهم جۆره له رۆڵی جێندهری سه
پێنراون بهسهر تاکهکانی کۆمەڵگەدا .به گرنگی دهزانم که ئاماژه بهوه
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ش بدهم که دین و پیاوساالریی و سیستەمه یهک له دوا یهکهکانی
حوکمڕانیی و دابونهریت و زۆر شتی تر بهرههمی مرۆڤن ،واته دروست
کراون .لهم سیستەمانهدا پیاو بااڵدهست بووە و به پێی یاسا دینیی و
ههتا مهدهنییهکانیش که دروستکراوی مرۆڤن ژن ههموو کات له
توندوتیژیی و مامهڵهی خراپ پتر شتێکیتری دهست نهکهوتوه .ژن و
پیاو زادهی کۆمەڵگەیهکن و تیایدا پهروهرده دهکرین به نۆرم و بهها
کۆمهاڵیهتییهکان که له الی ئێمه پیاو دەسەالتی رەهای ههیه و ژنیش
جیاواز لهوهی چ پێگهیهکی ههیه دیسان له ژێر ئهم هەژموونەی دهسه
اڵتی پیاو رزگاری نهبووە.
پایزە ئەحمەد :ئایە تەنیا پیاوان هۆکاری ئەو باری چەوسانەوەی
ژنانن یان ژنانی ناهۆشیار و دەستەپاچەش رۆڵی خۆیان هەیە لە
درێژەدانی ئەو بارەی خۆیان؟ چارە چییە ..یان چاکترین رێیەکانی
چارەسەر چین لەو رووەوە؟
هۆزان مەحمود :کارێکی ئاسان نییه ئێمه پیاو وهکو تاک بخهینه دهره
وهی کۆی سیستەمێک که له بنهماوه کار لهسهر جیاکاریی چینایهتی و
جێندهریی دهکا .بۆیهش به پلهی یهکهم من وهکو تاک کێشهکان
نابینم ،بهڵکو گرنگه له چوارچێوهی ئهو سیستەمه باوکساالریی و سه
رمایهدارییهدا ئهو کێشهیه ببینین که پیاویش خۆی تیایدا قوربانییه
به شێوهیهک له شێوهکان .ئاخر ئهمه چ پیاوهتییهکه که تۆ شهو و رۆژ
وهک پاسەوانی شهرهفی مێینهی ناو خانهوادهکهت ئامادهباشی کوشتن و
توندوتیژیی بی؟ من ئهم رۆڵه داسهپێنراوه وهک رۆڵی زیندانەوانێک
دهبینم که له زینداندا دهکوژی و ئهشکهنجهی زیندانییهک دهدا به بێ
ئهوهی بیر بکاتهوه که ئهمه چهنده کارێکی نامرۆڤانه و ئازاربهخشه..
بهڵکو پێی وایه ئهرکێکی نیشتمانیی بهجێهێناوه بێ ئاگا لهوهی پارێزه
ری دهسهاڵتی رەوشتێکە که ئهمیان کردوه به جهالد بۆ مانهوهی
خۆیان ...دهسهاڵت له بواره جیاجیاکاندا له رێگهی مزگهوت ،پهروهرده
و فێرکردن ،پارتی سیاسیی ،میلیتاریی ،زیندان ،رێکخراو و میدیاکان
ئهم جۆره توندوتیژیی و پیاوهتییە بهرههم دێنێتهوه .هەڵسوکەوت و
رەوشتی ناو دهسهاڵت به پێی بهرژهوهندیی خۆی و بۆ راگرتنی
سیستەمهکهی پهیوهست دهبێ به راگرتنی ههڕهمێک له دامودەزگەی
پایەداریی و بارهێنانی پیاو وهکو بوونهوهرێکی مێرانەو جیا له مێینه.
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بۆیهش پیاوانی کورد ئهم رۆاڵنه سهپاوه بهسهریاندا که ئهگهر ئهمه
نهکهن وهکو پیاوی جوامێر له کۆی ئهو سیستەمهدا جێیان نابێتهوه.
دیاره گرنگه هاوکات چ پیاو و چ ژن هۆشیار بن بهو جیاکاریی و رۆڵه
جێندهرییه دروستکراو و سهپێنراوانه و بیخهنه ژێر پرسیار و بەرانگژی
ببنەوە .هەروەها هاوکات گرنگه خودی پیاوانیش پرسیار دروست کهن
لهسهر ئهو رۆڵه جیندهریی و مێرانییە زهقهی که سهپێنراوه بهسه
ریاندا ...نازانم تاکهی پیاوی کورد به تایبهت رۆشنبیر و خوێندهوار و
سیاسییه رادیکالهکان بە ئاشکرا خۆیان له پیاوهتی و رەفتار و
هەڵسوکەوتی پیاوساالرانهی ناو کۆمەڵگە داناماڵن؟
ژن له کۆمەڵگەی ئێمهدا سهدان ساڵ چهوسانهوه و کۆت و بهندی دینیی
و کەلتووریی و سیاسیی لهسهر بووە و پێی پهروهرده کراوه .بۆیهش
پێمان سهیر نهبێ زۆرجار ژنان خۆیان ئهستهمه بۆیان له دهرهوهی ئهو
کۆیالیهتییه جیهانێکی دیکە بێننە بەرچاویان و دانی پیدا بنێن .بهاڵم
دیسان ئهوهمان له بیر نهچێ له کوردستاندا ئێمه بۆ ماوەی دەیان ساڵ
خاوهنی مێژووێکی پڕ له داگیرکاریی و کوشتار و شهڕ و ناکۆکیی بووین
ئهمهش رۆڵی خۆی دهبینێ لهسهر ئهوهی پرسی ئازادیی و مافی ژن
گرنگیی پێ نهدرێ و تهنانه پشتگوێ بخرێ .نهبوونی رێکخراو و
بزووتنهوهی ژنان که به هزر و رامانی رادیکاالنهوه کار بکا له سهر
هۆشیاریی ژنان الیهنێکیتری نهبوونی هۆشیارییه الی ژنی کورد.
دیاره من پێم باشه ژن و پیاوی ئازادییخواز هاوکار بن له رووبه
ڕووبونهوه به وهها دۆخێک ..بهاڵم من خوازیاری ئهوهم که ژنان خۆیان
رێکخهن و به هزر و هۆشیاریی ژنانه و رێگه نهدهن هیچ الیهنێک دهست
بخاته ناو کاریانهوه...
پایزە ئەحمەد :هەر کەسێک لە ناخەوە بەو ژنکوژییە زۆرەی ئەو
دواییانە رادەچڵەکێ یەکسەر پەنجەی تاوانکاریی بۆ حکومەت و تەواوی
دەسەاڵتداران رادەکێشێ ،بەڕێزت لەو بارەوە چ دەبێژی؟
هۆزان مەحمود :زۆر راسته گرنگه مرۆڤ ئهم هۆشیارییهی ههبێ بۆ مافه
کانی خۆی و روو بکاته دهسهاڵت و به کهمتهرخهمی بزانێ له ئاست
پێشێلکارییهکانی مافی مرۆڤ و ژنان به تایبهت .گرنگه بزانین که ههر

146

ژنان لە دۆزی خۆیان دەدوێن

سیستەمێکی حوکمڕانیی کەلتوور و بهها و نۆرمی تایبهت به خۆی به
رههم دێنێ له رێگەی دامهزراوه و دامودەزگەکانیهوه ..ئهمه له
کوردستاندا به ئاشکرا ههستی پێ دهکهین له ژیانهوهی بهها و نۆرمه
خێڵهکییهکان و کەلتووری دژه ژن و باڵوبوونهوهی نەزانیی و خوارافه به
و ئاسته باڵوهی ئێستا له ماوهی بیست ساڵی دهسهاڵتی خۆماڵییدا
هاتوونەتە دی .دیاره کاریگهریی ناوچهیی بهسهرمانهوه ههیه ،بهاڵم
به پلهی یهکهم دهسهاڵتی کوردی بهرپرسه له ئاست داڕووخانی کۆمه
ڵگهی کوردی و گهڕانهوهی بهرهو دواوه له زۆربهی بوارهکاندا به تایبه
ت له ئاست پرسی ژناندا.
پایزە ئەحمەد :لەبەرچی ژنان زۆر بە کەمیی بەشداریی لە
رێکخراوەکانی ژنان دەکەن؟ یان لەبەرچی زۆربەی زۆری ژنان
رێکخراوەکانی ژنان بە پشتوپەنای خۆیان و داکۆکیکەر لە ماف و
ئازادییەکانیان نازانن؟ ئایە ئەوەش بە هۆی دەستتێوەردانی پیاوانە؟
ئایە بەڕێزت بە باشتری نازانی رێکخراوی ژنان لە ژنان و پیاوانی
یەکسانییخواز پێکبێ؟
هۆزان مەحمود :هۆکار زۆرن بۆ ئهوهی که بۆچی ژنان له کوردستان
رێکخراوهکان به پشت و پهنای خۆیان نازانن .یهکێک لهوانه ئێمه له
کوردستان به راستیی شتێکمان نهبووە و نییه به ناوی رێکخراوی ژنان
که جهماوهریی بێ و هاوکات ئاستی هۆشیاریی و هزریی ژنان بهرێته
سهر له بهرامبهر چهوسانهوه و توندوتیژیی که دژی ژنان ههیه .هۆیه
کیتریش ئهوهیه که زۆرێک له رێکخراوهکانی ژنان له کوردستان پیاو
پهیڕه و پرۆگرامهکانی بۆ نووسیون و چهند پیاوێکی حیزبیی دهسه
اڵتیان ههبووە بهسهر ئهم ڕێکخراوانهداو تهنانه ت دهستێوهردان له
زۆر کاری ڕێکخراوهکه و ههتا الوازکردنی ئهم رێکخراوانه و گۆڕین و
ههڵبژاردنی ژنهکان بۆ پۆسته جیاکان لهم رێکخراوانهدا به پێی
خواستی پیاوانی حیزبیی بووە ..ئیتر ژنێکی کورد که به دهیان هۆکار
دهچهوسێتهوه چۆن بێته ناو وهها رێکخراوگهلێکهوه؟ ئهمه له کاتێکدا
ژنانێک که له رێکخراوهکاندان به شێوهیهکی تر ملکهچی ئهجێندای
پیاوانی ناو حیزبهکانن چۆن بتوانن فریادرهسی ژنانی چهوساوه بن؟
ههست دهکهم زۆر جار ئهوهندهی بۆ خۆهەڵنانی سیاسیی پرسی ژنان به
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کار هاتوه نیوه ئهوهنده به راشکاویی لهسهر پرسهکه کارنهکراوه..
دیاره ژنانێک که خۆیان لهم رێکخراوانهدا بوون یان ههن بهشێکن لهم
دۆخه ،چونکه به پلەی یهکهم ههژموونی دهسهاڵتی پیاوانی سیاسییان
قبوڵ کردوه بهسهر خۆیان و رێکخراوهکانیاندا...
هەروا ئهوهندهی کاری خۆنواندن کراوه و دواتر بێ دهنگیی لێکراوه نیو
ئهوهنده له ناو ژناندا کار نهکراوه بۆ بردنهسهرهوهی هۆشیارییان...
دیاره ئهم رێکخراوانه یان له الیهن دهسهاڵتی ههرێم و حیزبهکانهوه
پشتیوانیی دهکرێن یان دهوڵهتانی ئەمەریکی و بهریتانی و ئهوروپی
که ئهوانیش ئهجێندای خۆیان ههیه و زۆرجار له رێگەی کهسانی
نێوخۆییەوە واته کورد زمان ئهم پرۆژه و ئهجێندایانهی خۆیان دهبهنه
پێش و هەژموونی کەلتووری خۆیان دهسهپێنن بهسهر کوردستاندا ..ئهم
جۆره کارکردن و دهستێوهردانه له الیهن رێکخراوهکانی سهر به دهوڵه
تانی ئهوروپی و ئەمەریکی له زۆربهی واڵتانی دوای شهڕدا ههن و له
ژێر ناوی بنیاتنانهوه و کۆمهڵێک پرۆژهی لهم بابهته به دوای ئه
جێندای ترهوهن ...ئاخر لهم کەشوهەوایەدا ژنی کورد چۆن بتوانێت ئه
مانه به پشت و پهنا بزانێ؟ له کاتێکدا له ههردوو کهیسهکهدا ئهوهی
مهبهستی ئهم رێکخراوانه نییه کارکردن و هۆشیارکردنهوهی ژنانه له
دژی ستەم و چهوسانهوه.
بۆیهش کۆمەڵگەی کوردستان وهکو تاقیگهیهکی لێهاتوه بۆ کاکردن له
بواری ژناندا ،ههموو شتێکی تێدا تاقی کراوهتهوه و ههموو شێوازێکی
کارکردن و پڕۆژه و رێکخراوی حکومیی و ناحکومیی و بیانیی و زۆر
شتی تر ،بهاڵم به براوی من به بنبهست گهیشتوه ...هەروا ژنانی
رێکخراوهکان و ههموومان بهرپرسیارین له ئاست ئهو دۆخهدا ...دهبێ
لەبیرکردنەوەی چارهسهرێکی بنهڕهتییتر بین  ،پێم وانییه ئهگهر
رێکخراوێک دروست بێ پیاو و ژنی یهکسانییخوازی تێدا بێ ئیتر کێشه
ی ژنان چارەسەر دهبێ یان کهم دهبێ ...بهڵکو یهکێک له کێشهکان ئه
وهیه که زۆربهی ژنانێک که لهو بوارهدا کاردهکهن ژنانی چینی مامناوه
ندن و کارمهندن ،هەروا ئهزموونی ژنێکی چهوساوه و زهحمهتکێشیان
نییه و ههست دهکهم میکانیزمی کارکردنیان پهیدا نهکردوه و یان
گرنگی نییه بۆیان بۆ چۆنێتیی کارکردن و رێکخستنی ههموو ژنان له
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ههر چێن و باکگراوندێک بن ..ئێمه گرنگه له روانگهی جیاوازیی
چینایهتی و بهرژهوهندیی چینهکانهوه سهیری کێشهی ژن بکهین...
ژنێکی چینی مام ناوهند یان چینی بااڵدهست ناتوانێ وتهبێژ و فریادره
سی ژنێکی ههژار و کرێکار و نهخوێندهوار بێ ئهمه راستییهکی تاڵه به
اڵم گرنگه بیڵێین .بۆیه گرنگه ئهمه له ناو ژنانێک که لهو بوارەدا
چاالکن و لهوێن گفتوگۆ و راگۆڕینەوە بکرێ و رهخنه له خۆیان بگرن و
بزانن چ رێگەچارەیەک باشه بۆ کارکردن و هێنانهمهیدانی ژنان.
پایزە ئەحمەد :خۆت وەک ژن تا چەند لە بەرانبەر هاوسەر یان باوک
و برا یان هەر نێرێک کە لەگەڵی دەژی لە چەوسانەوەی پیاوساالریی
رزگار بووی؟ کێشەکان چین کە تا ئێستا خۆت یان خۆت لە چوارچێوەی
ژنان بە گشتیی بە تەواویی لە بندەستی پیاوانی کۆنەپەرست و
چەوسێنەر یان سیستەمی پیاوساالریی ئازاد نەبووی؟ رێگەچارەکانت
چین؟
هۆزان مەحمود :دیاره لهوانهیه زۆر ئازادیی هەیە که زۆربهی ژنان
نیانه و من ئهوهم بهدهستهێنابێ ،بهاڵم دیسان ئهم ئازادییانه ههمووی
دانپیادانراون و رێگهپێدراون ..له روانگهی زۆرێک له ژن و پیاوی
کوردهوه لهوانهیه کهسێکی وهکو من زۆر سنووری بهزاندبێ ههر لهوهی
که راشکاوانه باس له زۆر کێشه دهکهم که تا ئێستاش تابۆیه،
بڕیاردان لهسهر زۆربهی الیهنهکانی ژیانی خۆم و ...هتد بهاڵم ئهمه
شتێکی سهرهتاییه له روانگهی منهوه بۆ کهسێک که له ئهوروپادا ده
ژی ،بهاڵم بۆ ژنێکی کورد خهونه تهنانهت ههندێک لهوانهش که له ئه
وروپا دهژین ...چونکه ئێمه له باکگراوندێکهوه هاتووین ههموو الیهنه
کانی ژیانی ژنێک تا له ماڵهباوک دایه بۆی دیار دهکرێ و دواتریش
که ناچاره هاوسهرگیریی بکا هاوسهری ژیان و مهرگی بۆ دیار
دەکرێ ...کێشهکه لهوهدا نییه که من تا چهند له ژێر چهوسانهوهی
پیاوساالریی و پیاو و برا و باوک دهرچوومە ،کێشهکه لە راستییدا ئه
وهیه له بنهڕهتدا ئێمه چاوهڕوانیمان چییە له ژیانێکی ئازاد؟ چۆن ده
ڕوانینه ئازادیی و چی به ئازادیی دهزانین؟
من وهکو خۆم تا ئهم ساتهش سهرهڕای بوونی کۆمهڵێکی زۆر له
"ئازادیی" هێشتا ناتوانم خۆم به ئازاد بزانم چونکه له کۆمەڵگەیهکهوه
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هاتووم ژن تا ئێستاش پله دووه و له زۆربهی بوارهکاندا وهکو مرۆڤی
کهم توانا و کهم عهقڵ مامهڵەی لەگەڵ دهکرێ ..له ئهوروپاش
پیاوساالریی ههیه و ههستی پێ دهکهم ..له شوێنی کار و زانکۆ و زۆر
شوێنیتر ،بهاڵم بهو زهقییهی کوردستان نییه ..لێره پیاوهتی و
پیاوساالریی به جۆرێک دیموکراتیزه کراون ..ههر بۆیهش وهکو ژنێک
تا ژنان به شێوهیهکی گشتیی ئازاد نهبن من ناتوانم چێژ ببهم لهم
رادهیه له ئازادیی که ههمه ..لەبەرئەوە بهشێکی زۆر له ژیانم تهرخان
کردوه بۆ کارکردن له سهر پرسی ژنان و بهرههڵستکردنی توندوتیژیی
و چهوسانهوهی سهر ژنان و کۆمەڵگە به گشتیی.
رێگەچاره ئهوهیه که کۆمەڵگەی ئێمه به ژن و پیاوهوه له سهر پرسی
ئازادیی ژنان و دیارکردنی ژیانی تاکهکهسیی له دهرهوهی دهسهاڵتی
خانهواده و پیاو و خێڵەوە فهراههم بکرێ بۆ ههموو تاکهکانی
کۆمەڵگە ..دواتریش بەرانگژبوونەوەی سیستەمی سیاسیی که لهسهر بنه
مای جیاوازیی چینایهتی و خێڵهکیی و دینیی دهڕواته پێش ،هەروا
کۆمهڵێک ماف و ئازادیی تاکهکهسیی ههیه به فهرمیی و له رێگەی
یاساکانهوه دابین بکرێن .ئهمانه النی کهمن بۆ مسۆگەرکردنی ههندێک
ئازادیی و مافی تاکهکان له کۆمەڵگەدا.
٢٧١٢\١١\٢٧
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خونچەخاس:

تا دین و داب و دەسەاڵت کوڕان لەگەڵ شیرپێدان فێر بکەن
پارێزەری (شهرهف و نامووس )بن ،هەرگیز ژنان رزگار
نابن.
لەوڕۆدا زۆربەی پیاوان  -هەر یەکەو بە گوێرەی بیروباوەڕی خۆی  -بە
گفتار دان بە یەکسانیی نێوان ژنان و پیاواندا دەنێن ..بەاڵم بێجگە لە
کەمایەتییەکی زۆر کەمیان زۆربەی هەرە زۆریان لە رەفتاردا پیاوساالر
و چەوسێنەرن! بە بەدووداچوونی ئەوەی کە ئایە کێشەکان و هۆکارەکان
چین؟ بەو چەند پرسیارە پەیوەستدارە ژنان دەدوێنین:
پایزە ئەحمەد :ئایە خودی پێکهاتەی سروشتی پیاو وەک رەگەزی نێر
پیاوان بەو جۆرە ئافەریدە دەکا؟ یان ئەوە دابونەریت و دین و
دەسەاڵتە پیاوان بەو شێوەیە بەرهەم دەهێنن کە هەن ،یان هەردوو
هۆکار هەر یەکەو بە ئاست و جۆرێک کارتێکردنی خۆیان هەیە؟
خونچەخاس :بێگومان هۆکاری تێڕوانین و بیرکردنهوهی پیاوان له
ئاست ژناندا بهرههمی دابونهریت و دین و دهسهاڵته له کۆمەڵگە ،که
له پهروهردهی مندااڵن له نێو خێزان ،باخچهی ساوایان ،قوتابخانه و
به گشتیی له کۆمەڵگەدا رهنگ دهداتهوه.
دهسهاڵت له رێی دهرکردنی یاسا و پهیڕهوهکانی ،کاریگهریی زۆری
ههیه له رێنمایی و دانانی ریبازی پهروهرده له واڵتدا .بۆ نموونه ئهو
پیاوهی له ئێرانه له بواری سروشتییهوه هیچ جیاوازییهکی نییه لهگهڵ
پیاوی واڵتێکی ئهوروپی ،بهاڵم جیاوازیی ژینگهی پهروهرده کاریگهریی
ههبووه لهسهر چۆنیهتی تێگەیشتن و ههڵسوکهوتی لهگهڵ رهگهزی
مێینه .له پهروەردەکردنی کوڕان له جیاتی رهوشتی مرۆڤدۆستیی و
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ههڵسوکهوت له رووی ویژدانهوه ،فێر دهکرێن چۆن پارێزگاریی له
(شەرهف و نامووس)یان بکهن که بریتییه له چاودێرییکردنی دایک و
خوشک!! واتە فێر دهکرێن ئهوه ئهرکی سهرهکییه ،جا ئهگهر مێشکی
منداڵکێک له سهرهتاوه بهوه وێران بکرێ ،بهرههمی چییه وهک نهوهی
دواڕۆژی واڵت؟ بۆ بهدبهختیی شێوهی پهروهردهی زۆرینهی کورد ،راست
بە ئاراستەی ئامانج و بهرژهوهندیی دوژمن و داگیرکهری نیشتیمانه.
پایزە ئەحمەد :ئایە تەنیا پیاوان هۆکاری ئەو باری چەوسانەوەی
ژنانن یان ژنانی ناهۆشیار و دەستەپاچەش رۆڵی خۆیان هەیە لە
درێژەدانی ئەو بارەی خۆیان؟ چارە چییە ..یان چاکترین رێیەکانی
چارەسەر چین لەو رووەوە؟
خونچەخاس :هیچ پاساوێک نییه بۆ راستهوخۆ شکاندنهوهی تاوان به
رووی ژناندا ،دوای قوربانیبوونیان که هۆکارهکه به ئاشکرا سهرچاوهی
سیستەمی بااڵدهستی کۆمەڵگەیه ،پرسیارکردن له ئاست شکستی
یهکسانخوازیی و بەرخوردی پیاوان لهگهڵ ژنان ،بێ ئهنجامه که
نهتوانین ئاوڕ له کاریگهریی دین و کاردانهوەکانی بدەینەوە لهسهر
پێگهیشتنی تاک له کۆمەڵگەیهکدا که هێزی پیاوانی دینیی تێیدا
بااڵدهسته ،راستییهکی بەڵگەنەویستە که پێناسهی مامۆستایهکی دینیی
لهمهڕ مافی ژنان یا تێڕوانین و تێگهیشتنیان له ئاست توندوتیژیی و
تاوان دژی ژنان ،زۆر جیاوازه لهوهی یاساکانی جاڕنامهی مافی مرۆڤ
پهیڕهوی دهکا .رۆڵ و پێگهی ژنان له کۆمەڵگەدا پهیوهسته به جۆری
سیستەمی حوکمڕانیی لهو واڵته .له کۆنفرانسێک بووم که تێیدا
بالوێزی ئهفغانستان له نۆروێژ خانمی (مهنیژه باختهری) له وتارێکدا
گوتی :له واڵتهکهم له ژێر دهسهاڵتی تالیبان ژنان له رووی جیاوازیی
رهنگ و کۆن و نوێی نقابهکانیان لێک جودا دهکرانهوه.
دهمێکه گوتوومه پیاوان زۆر جار وهک ئێمه قوربانی کۆی کاریگهریی
هێزی دین و دابونەریتن که له بهردی بناغهی سیستەمی پهروهرده رهگی
داکوتاوه ،کوا رێگە دراوه پیاوی کورد چێژ له ئازادیی ژن و ژیان
ببینێ؟ ها پێڕابگا کار بکا بۆ بژێوی خێزان و لهگهڵ ئهوهشدا خەریکی
چاودێریی (شهرهف و نامووس)ی ژن دەبێ ،پیاو بۆته قوربانی
قهیرانێکی پڕ ئازاری دوور له ئارامیی دهروونیی .هۆکارهکان زۆرن،

152

ژنان لە دۆزی خۆیان دەدوێن

مێژووی کورد به گشتیی ،ئێستاش نهبوونی کهش و ههوایهکی سهقامگیر
له رووی ئابووریی و ئازادیی و رهخسانی ههلومهرجی یهکسان لە بواری
خۆپێگهیاندن و بهرهوپێشچوون ،بهشێکن له کۆسپهکان .لێره که من
باسی پیاو دهکهم کهسانی وهک (دڵشاد کهالری) حیساب ناکهم که ٣
ژنی سواری مۆنیکا دهکا ،بهاڵم پێیوایه ئێستاش دهبێ خهڵک به سواری
حوشتر بخوڵێنەوه .هۆشیارکردنهوهی کۆمەڵگە له رێی کەناڵهکانی
راگهیاندن و فێرگهکان کاریگهریی ههیه لهسهر گۆڕینی روانگهی خهڵک
بۆ کێشهکان .دهستنیشانکردن و نیشاندانی دیاردهکان وهک کێشهی تاک
و کۆمەڵگە ،ههنگاوی یهکهمه بۆ گۆڕانکاڕیی .بهاڵم به بێ پشتگیریی و
سهروهریی یاسا له ئاست چهوسانهوه و و توندوتیژیی ،پاراستنی مافی
تاک سهقامگیر نابێ له کۆمەڵگە.
پایزە ئەحمەد :هەر کەسێک لە ناخەوە بەو ژنکوژییە زۆرەی ئەو
دواییانە رادەچڵەکێ یەکسەر پەنجەی تاوانکاریی بۆ حکومەت و تەواوی
دەسەاڵتداران رادەکێشێ ،بەڕێزت لەو بارەوە چ دەبێژی؟
خونچەخاس :بێگومان پارستنی گیان و مافهکانی تاکی کۆمەڵگە له ئه
ستۆی دهسهاڵته .بهاڵم قسهکردن و کردار دوو شتی جیاوازن ،با نموونه
یهک بێنمهوه؛ ماوهیهک لهمهوبهر لێره له نۆروێژ پیاوێکی کوردی
باشوور دوای ئهوهی ژنهکهی لێی جوداببۆوه ،له بازاڕ لهبهرچاوی
منداڵهکانی  ١٠چهقوی له ژنهکهی دا و کوشتی ،له دادگا به بهشداریی
نوێنهرانی کۆمەڵگە ،چاودێر و توێژهری بواری کێشه کۆمهاڵیهتییهکان،
پیاوهکه له وەرگێڕەکەی تهنیشت خۆی دهپرسێ'' :له نێو کوردهکان چۆن
باسم دهکهن ،دهڵێن دهستی خۆش بێ ..پیاو بوو ژنهکهی خۆی کوشت؟''
ئهو نموونه دەگمەن نییه ،زۆرن لهو کارهساتانه .لێرهدا دهردهکهوێ که
له واڵتی یاسا و مافی مرۆڤ ،ناتوانرێ ئهو ههاڵنه راست بکرێنهوه که
پیاوهکه لهگهڵ شیرپێدرانی فێری کراوه .ئهنجامهکهی کارهساتێکه که
بهرۆکی ههموو ئهندامانی خێزان و دهوروبهری دهگرێتهوه .ئهوهی که من
به کهمتهرخهمیی زهقی دهسهاڵتی ئێستای کوردی دهزانم ،ئهوهیه که
هیچ سنوورێکی یاسایی نییه بۆ کهسانی دینیی له ئاست وتار و
وتهکانیان که زۆر جار به ئاشکرا دژ به سهرهتاییترین مافی ژنن،
خهڵک هان دهدهن بۆ کردهوهی توندوتیژیی و چهوسانهوهی ژن له
کۆمەڵگە و لە نێو خێزان ،ناتوانرێ به هۆی دابونهریتی باب و
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باپیران ،یا باشتر وایه بڵێین نهریتی سهپێنراوی داگیرکهران ،چاو له
چهوسانهوه و بهرهوپێشنهبردنی ئاستی ژنان بپۆشین.
ئێستاش گهنجی کورد فێردهکهن که له ئاست کوشتنی ژنێک بڵێ'' :بە
بێ گومان بێ تاوان نهکوژراوه''! کهواته کۆمەڵگەی کوردهواری له زۆر
الوه گیرۆدهیه و رێکخستنی پالنی ههمهالیهنه و بهرباڵوی لهو بارهوه
دهوێ .به داخهوه له بهشی ئازادی کوردستان خزمهتگوزاریی پسپۆڕیی
له بواری کێشه جۆراوجۆراکانی دهروونیی کهمه ،که لهوانهیه بهشێک
بێ له هۆکاری کوشتن و توندوتیژیی له کۆمەڵگەدا.
پایزە ئەحمەد :لەبەرچی ژنان زۆر بە کەمیی بەشداریی لە
رێکخراوەکانی ژنان دەکەن؟ یان لەبەرچی زۆربەی زۆری ژنان
رێکخراوەکانی ژنان بە پشتوپەنای خۆیان و داکۆکیکەر لە ماف و
ئازادییەکانیان نازانن؟ ئایە ئەوەش بە هۆی دەستتێوەردانی پیاوانە؟
ئایە بەڕێزت بە باشتری نازانی رێکخراوی ژنان لە ژنان و پیاوانی
یەکسانییخواز پێکبێ؟
خونچەخاس :من پێموایه هۆی سهرهکیی متمانهنهبوونی رێکخراوهکان
دهگهڕێتهوه بۆ ئهزموونی ژێردهستهیی کورد وهک نهتهوه.
له کۆمەڵگە و له نێو خێزان چهوساوه شوێنی چهوسێنهر دهگرێتهوه له
پێگهی خۆی ،پاشان له شێوازی پهروهردهی کوردهواری گرنگیی نادرێ
به دروستکردنی تاکی سهربهخۆ و خاوهن (ئیراده) .لێرهشدا قوربانی
یهکهم ژنه .به هۆی نهبوونی پهروهردهی تهندروست و قوربانیکردنی
ئامانج و بهرژهوهندیی تاک له بهرابهر بهرژهوهندیی خێڵ ،خێزان و
کۆمەڵگە ،دهبێته هۆی رووخانی بڕوا و (ئیراده)ی تاک له به
رهنگاربوونهوهی لهگهڵ دژوارییهکانی ژیان .کاتێک مرۆڤ بڕوای به
بوونی توانای خۆی نهبوو ،ئاستهمه متمانه به کارمهندی رێکخراوی
خێرخواز و خزمهتگوزار بکا .کاریگهریی پیاو بێ وێنه نییه لهو بواره،
باوک و برای کورد حهز ناکهن کچ چاالکی رێکخراو بێ و به ههڕهشه بۆ
سەر کهسایهتی خێزانهکهیان تەماشای دەکەن ،زۆر جار مەالکان دهڵێن
لهوهتهی رێکخراواکانی ژنان زۆر بوونە ،کێشه و ئاژاوەی خێزان و
کۆمەڵگە پتر بوونە ،ئهوهش کاریگهریی نەرێنیی ههیه بۆ متمانهی

154

ژنان لە دۆزی خۆیان دەدوێن

باوک و برای کچانی کورد که دهبێ گوێڕایهڵی پیاوانی ماڵەوەیان بن.
به رای من کارکردن له رێکخراوی دژ به توندوتیژیی ژنان پێوستی به
ئاستی پسپۆڕیی له بواری کێشهکاندا ههیه .بۆیه جیاوازیی رهگهز نابێ
پێوهر بێ بۆ پۆست وهرگرتن .ئهو کهسهی لهو شوێنه ئهرک بهرێوهدهبا
دهبێ بێالیهن له رووی مرۆڤدۆستیی و موڕاڵیی بهرز متمانهی خهڵک
وهدهست بێنێ.
پایزە ئەحمەد :خۆت وەک ژن تا چەند لە بەرانبەر هاوسەر یان باوک
و برا یان هەر نێرێک کە لەگەڵی دەژی لە چەوسانەوەی پیاوساالریی
رزگار بووی؟ کێشەکان چین کە تا ئێستا خۆت یان خۆت لە چوارچێوەی
ژنان بە گشتیی بە تەواویی لە بندەستی پیاوانی کۆنەپەرست و
چەوسێنەر یان سیستەمی پیاوساالریی ئازاد نەبووی؟ رێگەچارەکانت
چین؟
خونچەخاس :دهتونم بڵێم ئازادییهکی زۆرم وهدهست هێناوه ،ئهوهش
دهستکهوتی کۆششی خۆم و گۆڕانی روانگهی باوک و هاوسهرم بووە له
ئاست توانای ژن له کۆمەڵگەدا .براکانم ههمیشه وهک هاوڕێیهکی
نزیکم بوون ،که جێی متمانهم بوونە و پشتگیرییان کردووم .ئێستا
کێشهیهکی وام نییه رێگرم بێ له ئاست ویست و ئامانجاکانم.
رێگەچاره بۆ من ئهوه بوو که کۆڵ نهدهم ،له ئاستهمترین دەمی ژیانم
هێنده بێ هیوا نهبووم که گۆڕانکاریی له داهاتوومدا نهبینم .کۆششم
کردووە دهست له (ئیراده)ی خۆم بهرنهدهم بۆ گهیشتن به ئامانجی
خۆم.
ئهمڕۆ دهبێ ژنان ئامانجی بهرزیان ههبێ بۆ داهاتووی خۆیان .ناکرێ
چیتر ژن خۆی کهم نرخ و کۆت و زنجیر بکا بۆ بڕێک زێڕ و دهستکهوتی
مادیی .پێشکهوتنی کۆمەڵگە له دهستی ژن دایه ،بێ هاتنهمهیدانی ژن
بۆ نێو پۆست و سیستەمی بهڕێوهبردنی واڵت ،یهکسانیی و بنبڕکردنی
چهوسانهوه ناهێتهدی .بۆیه بهرزکردنهوهی ئاستی خوێندنی کچان
گرنگه.
٢٧١٢\١٢\٣
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سەمیرە ئەحمەد:

نابەرابەریی ئەنجامی سەپاندنی دین و فەرهەنگی
پیاوساالرییە ،ژنکوژییش کە دەسەاڵت لێی بەرپرسە
بەرهەمی ئەو سەپاندنەیە.
لەوڕۆدا زۆربەی پیاوان  -هەر یەکەو بە گوێرەی بیروباوەڕی خۆی  -بە
گفتار دان بە یەکسانیی نێوان ژنان و پیاواندا دەنێن ..بەاڵم بێجگە لە
کەمایەتییەکی زۆر کەمیان زۆربەی هەرە زۆریان لە رەفتاردا پیاوساالر
و چەوسێنەرن! بە بەدووداچوونی ئەوەی کە ئایە کێشەکان و هۆکارەکان
چین؟ بەو چەند پرسیارە پەیوەستدارە ژنان دەدوێنین:
پایزە ئەحمەد :ئایە خودی پێکهاتەی سروشتی پیاو وەک رەگەزی نێر
پیاوان بەو جۆرە ئافەریدە دەکا؟ یان ئەوە دابونەریت و دین و
دەسەاڵتە پیاوان بەو شێوەیە بەرهەم دەهێنن کە هەن ،یان هەردوو
هۆکار هەر یەکەو بە ئاست و جۆرێک کارتێکردنی خۆیان هەیە؟
سەمیرە ئهحمهد :به رای من ژن و پیاو ههردوکیان قوربانی سیستهمێکن
که لهسهر جوداکاریی چینایهتی و رهگهزیی و ههالواردنی مرۆڤهکان
دامهزراوه .راسته که له باری پێکهاتنی بایۆلۆژییهوه ژن و پیاو
جیاوازییەکیان ههیه .بهاڵم ژنبوون و پیاوبوون وهک ههر چهمکێکی
سیاسیی و کۆمهالیهتی تر دروست دهکرێ کاتێک تێکهڵ به یاسا و
سیاسهت و دهسهاڵت و دین و فهرههنگ دهکرێ و به قازانجی چینی ده
سهاڵتدار جوداکاریی رهگهزیی لێ بهرههم دێ و به ژێردهستهبوونی
ژنان تهواود هبێ.
دیاره لهو کۆمەڵگەیانهدا که دین بااڵدهستیی ههیه و فهرههنگی
پیاوساالریی و نهتهوهیی و دینیی له الیهن گرووپی دهسهاڵتدارهوه
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بهرههم دێ و دهسهپێندرێ ..چهوسانهوهی پتری ژنان به دهستی
پیاوانی لێدهکهوێتهوه .مهبهستم ئهوهیه که ههموو دینهکانه و ههموو
فەرهەنگی پیاوساالریی لەسەر ئاستی جیهاندا ژنان له خێزان و
کۆمەڵگەدا و له بهرامبهریدا ژێردهسته و کۆیله دهکا ..بۆ نموونه له
بهریتانیادا سەردەمێک به پێی بریاری کهنیسه ،ئهو ژنانهی سۆزانیی
بوون یان ئەفسوونگەر بوون ،یان پهیوهندییان لهگهڵ پیاوی دیکه
ههبووه ،ئهوان به فەرمانی کهنیسه به زیندوویی له سهربانی کهنیسه
که فڕێدراون ..ئێستا پاشماوهی ئهو ئێسکەپرووسکانه ههیه .هەروا
دینی ئیسالمیش که ههموومان به ئاشکرا دهزانین سادهترین خاڵی لەو
بارەوە ئهوهیه که ژن به نیوهی پیاو دادهنێ ..وهک میرات و شایەدیی.
پایزە ئەحمەد :ئایە تەنیا پیاوان هۆکاری ئەو باری چەوسانەوەی
ژنانن یان ژنانی ناهۆشیار و دەستەپاچەش رۆڵی خۆیان هەیە لە
درێژەدانی ئەو بارەی خۆیان؟ چارە چییە ..یان چاکترین رێیەکانی
چارەسەر چین لەو رووەوە؟
سەمیرە ئهحمهد :وهک له پێشهوه گوتم ئهوه خودی پیاوان خۆیان نین
چهوسێنهر بن و ژنانیش خۆیان خوازیاری ئهو چهوسانهوهیه نین له
جیهاندا که به دهیان شێوه نابهرابهریی و چهوسانەوه داسهپاوه و
کۆمەڵگەی دابهشکردوه :لهسهر بنچینەی جوداکارییەکانی وەک
(نەتەوەی جیاواز ،رهنگی جیاواز ،دینی جیاواز ،رهگهزی جیاواز...،
هتد) ئهمانهو داتاشینی پاساو و یاسای دژەمرۆیی جیاواز بۆ ئهمانه.
ههر کهسێک ژن بێ یان پیاو بهو عهقڵیهتهوه لهدایک نابێ ،بهڵکو
ئهو هۆکارانه له منداڵیهوه پهروهدهیان دەکەن ..کاتێکیش گهوره دهبن
وهک خوویهک دووبارهی دهکەنهوه و به بڕوایهکی چهسپاو مامهلهی
پێدهکهن ،ههموو ئهمانه به دژی ژنان دهکهوێتهوه .یهکهم شت ئهوه
سیستهمی کۆمەڵگەیه که وای باردههێنێ ،که پیاو خۆی به باشتر و
پتر بزانێ و ژن به پلە دوو سهیر بکا ،بهدبهختیی ژنانیش لهوهدایه
که ههموو شتێک دژیانه ،یاسا ،داڕمانی ئابووریی ،دین ،پیاوبوون،
خێزان ،فەرهەنگ ...هتد ،له بارێکی ئاوەهاشدا ژنان مرۆڤی بێ پشت
و پهنان و کۆیلەی ئهو ههلومهرجه دژواره تووشی نامۆیی دهبن ..جا
گهر بۆ بااڵدهستیی پیاوانیش ملکەچ بن کارێکی ئارهزوومەندانه نییه
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بهڵکو ملکهچی و بەزۆرە .تۆ زیندانییهک بهێنه پێش چاوی خۆت که
ههموو شتێک دژی بێ تهنانهت دیوارهکانیش و جهالدیش بهسهریهوه
بێ ،چ ریگەیهک ههیه بۆ مانهوهی ژیان لهوه پتر قهبووڵی بکا.
پایزە ئەحمەد :هەر کەسێک لە ناخەوە بەو ژنکوژییە زۆرەی ئەو
دواییانە رادەچڵەکێ یەکسەر پەنجەی تاوانکاریی بۆ حکومەت و تەواوی
دەسەاڵتداران رادەکێشێ ،بەڕێزت لەو بارەوە چ دەبێژی؟
سەمیرە ئهحمهد :بهڵێ بە بێ گومان فاکتهری هەرە بەهێز و سەرەکیی
که درێژهی به ژنکوشتن داوه تا ئێستا له کوردستان ،دهسهاڵتدارانی
حکومهتی ههرێمن ،من وهک شایهتحاڵی سەردەمی راپهڕین ئهوهم له
یاده که حیزبه دهسهاڵتدارهکانی ئێستای کوردستان خۆیان یهکهم
لیستی کوشتنی ژنانیان گرت و له ژێر ناوی بهدڕهوشتیی و ''ژنانی به
عس''یهوه کهوتهنە کوشتنی ژنان له کاتێکدا سهدان بهکرێگیراو و
(مستهشار) و سهرانی بهعس له رێزهکانی ههر ئهم حیزبانهدا بوون.
دواتریش ئهم دهسهاڵته یاساکانی (ئهحوالی شهخسی)ی بهعسییان به
میرات برد و تا ئێستاش کاری پێدهکەن ..کهوایه ئهوه راستییهکی
بەڵگەنەویستە که دهسهاڵت سهرچاوه و هۆکاری ئهو شهپۆڵەیه له
کوشتنی ژنان.
پایزە ئەحمەد :لەبەرچی ژنان زۆر بە کەمیی بەشداریی لە
رێکخراوەکانی ژنان دەکەن؟ یان لەبەرچی زۆربەی زۆری ژنان
رێکخراوەکانی ژنان بە پشتوپەنای خۆیان و داکۆکیکەر لە ماف و
ئازادییەکانیان نازانن؟ ئایە ئەوەش بە هۆی دەستتێوەردانی پیاوانە؟
ئایە بەڕێزت بە باشتری نازانی رێکخراوی ژنان لە ژنان و پیاوانی
یەکسانییخواز پێکبێ؟
سەمیرە ئهحمهد :سهرهتا بڵێم ،ژنانێک له کۆمەڵگە به ههزار و یهک
تهونی جاڵجاڵۆکه بهسترابێتهوه ،نوقمی دهیان فهرههنگ و دابونهریتی
کۆنهپهرستانه کرابێ و کرابێته کراس و لهبهری کرابێ ،ژنانێک له
چوارچێوهی ماڵ و منداڵ بهخێوکردن و چوارچێوهی چێشتخانهدا
راگیرابن دەبێ داوای چییان لێ بکهی! له کاتێکدا بانگهوازی رۆژانهی
ههموو میدیای بۆرژوازیی لە رادیۆ ،تهلهفزیۆن ،گۆڤار و رۆژنامه،

158

ژنان لە دۆزی خۆیان دەدوێن

ریکالم ،بازاڕی کار ،ههمووی فریودان و بانگهوازی فهرههنگی دینیی و
ناسیونالیستیی و جیاوازیی نێوان ژن و پیاو و جیاوازیی رەگەزییە ،له
کاتێکدا بهرهی رادیکال ،مرۆڤدۆست ،کرێکاریی و چهپ و کۆمۆنیستیی
زۆر الوازە و له گۆڕەپانەکەدا نییە که ژنان خۆشحاڵیی و
بهرچاورۆشنییهکیان ههبێ تا ئهو رێکخراوانه شوێنی دڵخوازی خۆیان
بن ،واته ئهوه ببیننهوه که دهتوانن خهباتی خۆیان بۆ مافهکانیان
تێدا بهدی بکهن و بچن و کاری تێدا بکهن.
سەردەمێک له کوردستان له دوای راپهرینی ئازاری ساڵی  ١٩٩١که بهره
ی چهپ و کۆمۆنیست هاتهمهیدان و لهگهڵ خهڵکی ستهمدیدهی
کوردستاندا هێزهکانی رژێمی بهعسیان له کوردستان دهرکرد و
شووراکانیان دامەزراند ،ژنان هێزی بهرچاو بوون له راپهرین و
شووراکان و بهدوایدا له حیزبی کۆمۆنیستی کریکاریی و دواتر له
رێکخراوی سهربهخۆی ژناندا ،بە تێروانینی من هیچ کهسێک ناتوانێ ئه
و مێژووه و رەنگدانەوەکانی ئهو مێژووه که رەوتێکی رادیکالی لە
کوردستان بەرهەمهێنابوو لهسهر ژنان و ههتا رۆشنبیران و الوان بە
کەم بگرێ ،بهاڵم نوێنهرانی سهرمایهداران که دەسەاڵتدارانی یهکێتی و
پارتی بوون تا ئهو دەمانه لهژێر دهیان بیانوودا خۆیان ژنیان دهکوشت
ئهو ههلومهرجهیان بۆ قهبووڵ نهدهکرا ،بۆیه هێرشیان کرده سهر ئهو
بهره رادیکال و پێشکهوتووه ،که به دژی فهرههنگ و دابونهریت و
دینێک بوو که دهسهاڵتداران دههۆڵیان بۆ دهکوتا ،قسه و کردارەکانی
ئهو کاتی رێکخراوی ژنان کە ئێمه دروستمانکرد له دوو دهیەی لهمهوبه
ر ئێستا حیزبەکانی ئۆپۆزسیۆن و رێکخراوهکانی ژنان دهیانهوێ تەنیا
له بهرههمەکەی بخۆن نەک راشکاوانە لە پێناو ماف و ئازادییەکانی
ژنان و یەکسانکردنیان بە پیاوان تێبکۆشن ..هەر بۆیه ژنان بە پشت و
پەنای خۆیان نازانن و لێیان کۆنابنەوە.
پایزە ئەحمەد :خۆت وەک ژن تا چەند لە بەرانبەر هاوسەر یان باوک
و برا یان هەر نێرێک کە لەگەڵی دەژی لە چەوسانەوەی پیاوساالریی
رزگار بووی؟ کێشەکان چین کە تا ئێستا خۆت یان خۆت لە چوارچێوەی
ژنان بە گشتیی بە تەواویی لە بندەستی پیاوانی کۆنەپەرست و
چەوسێنەر یان سیستەمیپیاوساالریی ئازاد نەبووی؟ رێگەچارەکانتچین؟
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سەمیرە ئهحمهد :ژیانی خێزانیی من بهو دەرفەتەوە خۆشبهختیی پێداوم
که لهگهڵ کهسانێکی سیاسیی و چهپ و مرۆڤدۆستدا گوزهراندوومه،
هەڵبەتە منیش وهک ههر ژنێک لهو کۆمەڵگەیهدا که باسمان کرد،
کێشهی خۆم ههیه ،بهاڵم کێشهکانی من له خێزاندا ژێردهستهبوون به
هۆی ژنبوونهمهوه نییه وهک ژنانی ئاسایی کۆمەڵگە کە گیرۆدهی بوونە.
ئاستی سهربهخۆیی له بڕیار و له چوونیهکییم لهگهڵ هاوسهر و برا و
باوکدا تهنانهت ئازادییهک که له خێزاندا خۆم و کچهکانم ههمانە
بهرههمی باوهڕی چهپگهریی و مرۆڤدۆستییه ..برا و باوک و هاوسه
ریـش بە ئاشکرا و بە کردەیی دانیان بەوەدا ناوە بۆ من و کچەکانم،
دیاره ئەوەش لهخۆڕا بهدهست نههاتووه بەڵکو بهرههمی کۆششێکی زۆره
و هیچ کاتێکیش ئاماده نیم له دهستی بدهم .پێویستە ئەوەش بڵێم بە
شێوەیەکی گشتیی لە خێزانێک چاوم ههڵهێناوه کراوهتر بووه و به
رادهیهکی باش مافی ژنان و کچانی تێدا پارێزراو بووه.
٢٧١٢\١٢\٦

دیزاین و بەرگ :ماڵپەڕی ئەمڕۆ
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