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  )م که شی یه به(    کوردستان ژنان له کوشتنی  ت به باره سه
  

  ئیسماعیل ئیبراهیم ڕواندزی:نووسینی                                                   
 

،    و بیروڕایه ری گه یی ڕۆژنامه کی ڕژه و ئازادییه تک وه  ده نی نیمچه ند سای ڕابردوودا خاوه  چه کوردستان له
موو  م هه ، پاش ئه وه داخه م به ، به رجی ژنان باشتر بوایه ومه ش هه مان ڕاده  هه کرا به پشبینی ده
ویش ژنان خۆیان   ئه  که وه ته ڕووی شتکی زۆر سامناک بووینه  کوردستان ڕووبه  له ، ئستا ئمه ئاوگۆڕانه

.  ر سه کوژرن زۆر چۆته کوژن یان ده  خۆیان دهی و ژنانه ی ئه جۆرک ژماره کوژرن، به کوژن یان ده ده
یدابوونی  نجامی په ئه پایدا  کو له  به نییهنھا کلتوور   ته کوژییه شه م ڕه ی ئه رچاوه  سه  که یه وه شی ئه هک ڕاستییه

  و کولتووره یتر و نه هزکردنی ئه ن بۆ به ده وی بوچان ده  هه  که کوردستان،  له وتی سیاسی ئایینیه ندین ڕه چه
و  نی ده  مه  مافه شکردنی ژنان له و ببه می پیاوساالری  پشتگیری سیسته ی که  انهتیی یه و کۆمه سیاسی
 .کات کانی ده و سیاسییه تی یه کۆمه

  کلتوورو ئازادی ژنان 
وتنی نوان  و ڕکه ندی یوه ی په  چوارچوه  بخرته ک نییه یه له سه  ژن مهی کشه  ب ڕۆشن بت که تا ده ره سه
کانی   مافه شکی زۆر له و به وێ که ی ڕک ده که ڵ ژنه گه  پیاوک له تر کاتک  کی  واتایه گا، به کانی کۆمه تاکه
خۆدا   خۆی له  مه  ئه ، بۆچی؟ چونکه یشتووه کانی گه  مافه  یاخود به  ئازاده و ژنه  ئه  که لمن مانای وانییه سه ده

  نه  الیه ، که یه و سیاسی هه تی یه نی کۆمه  الیه  که که یه له سه ی ژن مه له سه م مه ، به یه سه و دوو که هوتنی ئ ڕکه
ت،  سه  ده  به وه ستته به شی خۆی ده که  سیاسییه نه  الیه  کلتوور و  به وه ستته به  خۆی ده ی که تییه یه کۆمه
  ی به تیسماوی بکه  ناتوانی قه یه تی هه یه و کۆمه  دوو ڕووی سیاسی نان کهی ژ ک کشه ک وه یه  کشه ربۆیه هه
  ک که یه شوه ویش به  مای خۆیدا، ئه ی ئازادی ژنک له  قالبی ڕاده یته کان و بیخه وتنی تاکه و ڕکه ندی یوه په

ر ئازادترین پیاوی  گه  ئه ر  واش بت، واته گه  ئه ت نانه  ته . یان نا؟ یه تی هه سه و مای خۆیدا ده  له و ژنه ئایا ئه
  م چونکه ڕی پناکه  من باوه یه، واوی ئازادی هه ی ته که  ژنه وه  ماه  له  بکات که وه  ئیدعای ئه گای ئمه کۆمه

 بیاردانی ش مافی که ر پیاوه گه ت ئه نانه  ته ست نییه ده کانی به نووسسازه  چاره ش بیاره  وه ئازادترین ژنی ماه
ی  ، کشه گایه ی کۆمه  کشه که کو کشه  به  نییه و پیاوه و ژن ی ئه نھا کشه  ته که  کشه بدات، بۆچی؟ چونکه

  نگه ڕه.   و نییه بووه کی نه دا ژن جگایه گای ئمه یبی کۆمه قلی غه  کلتوورو عه له . ته سه ی ده ، کشه کلتووره
ی  وه ڕاستی ئه کرێ؟ به شدا ده گای ئمه  کۆمه  باسی ئازادی ژن له  نییه وه ی ئه  بین ئهو وه سانک ڕاست ببنه که
قلی ئیسالمی  و عه که و ناوچه گای کوردستان یبی کۆمه قلی غه  عه  له وه کرێ ئه  باسی ئازادی ژنیش ده که
ند  رچه سک هه  که بۆیه. رێ  ده ۆتهوڕووپایی هات و مۆدرنیزمی ئه ت  شارستانییه له کو رێ به  ده هاتۆته نه

  .ی پنادات ی پنادات، کلتوور ڕگه ت ڕگه سه وا ده ی بدات ئه که  ژنه ئازادیش به
  و کوشتنی ژنان ئیسالمی سیاسی

هیچ کاتکیش، و   پکدنییی کورد وه ته ی نه وه بزووتنه گووتاری  شکی گرنگ له ی ژن به له سه  مه مژه له
و  سم یداب، ڕهراش ڕوو  ته و  ر تاک گه ئه ر نامووس، سه تیش، کوشتنی ژن له گایه به ره می ده رده سه هت ل نانه ته

ریتکی   یاساو نه ر نامووس بۆته سه مۆ کوشتنی ژنان له  ئه م ئستا وانییه، به.  بووه تی نه کی تایبه یاساییه
شکی   به ؟  بگومان  کوا هاتووه  له یه وه  ئه  لره که ، پرسیاره  هاتووه  شونکی تروه ش له مه  ئه تی که یه کۆمه
دانی ئیسالمی  رهه می سه رهه  بهکو  به ب نییه، ره ی کلتووری عهموو س هه  به  هاتووه وه  به ره ری عه کلتوو له

یک  کۆمهو  یران هق   به وه ستته به ش خۆی ده  سیاسییه م ئیسالمه  خودی ئه  کوردستان، که  له سیاسییه
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  یه  کلتووریه یرانه و قه می ئه رهه ئیسالمی سیاسی بهی  که ڕاستییه. تدا گای ڕۆژهه کۆمه  تی له ڕه گۆڕانکاری بنه
سادی  فه"   ئیسالمی سیاسی پی ده ی که وه  تووشی ئه گای ئمه  کۆمه،  تووشی بووه گای ئمه  کۆمه هک

ش  وانه ت، له گاکانی ڕۆژهه کۆمهداری  رمایه ی سه شه و گه پش مۆدرنیزمین  رنج بده سهر  گه ئه.  بووه" ڕۆژئاوا
م  ی و هه که رخانه م سه  هه  که، بووه  ههانخۆی ت به  جیھانکی تایبه تر کانی گایه موو کۆمه ک هه  وهکوردستان،
ر  سه ان، چاک یان خراپ، چارهکانی ژه نگه  ته هان توانیویو  بووه  ههانکگرتووی کی یه ندییه یوه ی په که ژرخانه

تی  ی شارستانییه و کاته  بم، له  یان باشتره  هاتووه،  ئمهگاکانی ی مۆدرنیزم بۆ کۆمه و کاته م له ، بهن بکه
 تووشی   ئمهگاکانی  کۆمه ی که وه  هۆی ئه ته وه، بو ی ئمه م جیھانه  و ئه و کلتووره  ناو ئه وڕوپی هاتۆته ئه

 ماڵ  ه ناتوان چیتر ل ئیترژنو مۆدرنیزمدا  داری رمایه ی سه گه  کۆمه لهجۆرک  به . بکا وره کی زۆر گه ییه به ناته
وهدانیش ناتوان ، کار بکو جاران ب ،ته نهنهرێ،   ده چ نویستیانه موو ئه هه  ، کهخووگۆرو پله و ئا   

  که  شه گادا، بۆیه ر کۆمه سه ی زاڵ بهڵ واقعی کلتووری تا ئستا گه  له وه نه  نایهدا ی ئمه گه ژیانی ژنانی کۆمه
ر  هه .نن  دادهسادی ی فه وه  هۆکارک بۆ بوبوونه و به ن ده  بۆ لده هۆهۆ و فیکایان وه ره  ده چنه ژنان ده

 ب ده  بۆیه. دا سازبووه ی ئمه  ناوچه تی کردنی مۆدرنیزم له ی دژایه  پرۆسه  ئیسالمی سیاسی له  که دایه لره
تی ڕۆژئاوا  کانی ژیانی شارستانییه  کاتکدا پویستییه  له ی ژنان بزانن که، وه و بزووتنه تی کوردستان سه ده
وه،  کناگرنه  یهو ئیسالمی تی ل کلتووری ڕۆژهه گه  له ) نییه وه تییه و ڕۆژهه ر کلتووری ئیسالمی سه  فی به که(
 ژنی کورد وازکردنی بانگهتر  کی الیه و له  کوردستان  کی مۆدرن له گایه  سازکردنی کۆمهک ئیدعاکانیان بۆ الیه له

نی  تیایدا الیه  که  ردۆکسی خولقاندووه تکی په ریت واقعیه و دابونه ی کلتوور چوارچوه لهوتکردن  سوکه بۆ هه
ی  می پیاوساالرانه ستهکلتوورو سی .  قازانج ئیسالمی سیاسی  به ته ھهست ده ژنان خودی   له  بجگه نده رمه ره زه

   بهکان تی مرۆڤه و تایبه بواری گشتیکانی   سنوورهی وه تیسکردنه ی قه رچاوه سه   کهکوردستان، گای کۆمه
تی  یه کۆمهو  ژموونی سیاسی ههزیادبوونی و  هزبوون  به قازانج خۆ له ڕاسته ،تی  تایبه و ژنانن به گشتی

  خنه  ڕه و کاریان بۆتهئیش ی کوردستانکان  ئیسالمییه  که خۆڕا نییه لهخۆ . گادا  کۆمه  له یه ئیسالمی سیاسی
م  وان ئه  ئه ، چونکهتیدا و تایبه  بواری گشتی وتی ژنان له سوکه تی هه و چۆنیه رگ لوبهجو  ش له  گرتن له

 کشی  کشمهسونبۆلی  بهو  تی یه و کۆمه سیاسیی  وه ڕووبوونه ازی ڕووبهنوسس چارهیدانکی   مه  به النه سه مه
تا  ر گه ئه   کهب بزان تی کوردستان ده سه ده  یه وه لره .زانن  ده کان و سیکۆالره یی وه ته  نه ڵ هزه گه خۆیان له

م  پنن به لگادا بسه ر کۆمه  سه ان بهتی سه ده  یانتوانیوه هخۆ ن کانی کوردستان راسته  ئیسالمییه  هزهئستا
 پشتیوانی  رگرتن له وه ک که بهو  یان که وه و جوالنه ئازادی ژنانتی کردنی   دژایه  به، کی باش توانیویانه یه تاڕاده

 کوردستانر   سه  خۆیان بهتی یه و کۆمه نگی رهه و فه   سیاسیژموونی ههری پیاوان،  ماوه شکی زۆری جه به
 ی کوردستانگا  کۆمهی سیمای سیکوالرچاوپۆشی بکاتیی ناب چیتر  وه ته ی نه وه و بزووتنه ت سه ده. پنن سهب

 ر سهمی جنسی  ه و ست وه وساندنه  چهکانی ه نوی یارده در  رامبه به نگ بت له و بده وه ترسییه مهژر   بخرته
   . بووه رچاوییان نه ق و به ی ئاوا زه  ونهدا  ئمهگای  ناو کۆمه  پشتر له  که،ی کوردستانژنان

  -  یه ی هه  درژه-                                               
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