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ڕاپۆرتێکی شیکاری و توژینەوە
لە سەر کوشتن لە ژێر ناوی ناموسەوە

لە رۆژهەاڵتی کوردستان

کۆمیتەی لێکۆڵینەوەی کۆمەڵگای ژنانی ئازادی رۆژهەآڵتی کوردستان - کژار



ــران دا  ــەری ئێ ــی داگیرک ــتەمی ڕژێم ــە سیس ــن ل ــەر وەک دەزانی ه

ــی  ــچ کات ئامارێک ــەوەش هی ــەر ئ ــە و لەب ــازاد نی ــی ئ ڕاگەیاندنێک

دروســت لــە ئێــران بــۆ هــەر مژارێــک لە بــەر دەســتدا نیــە. هەروەها 

بــۆ مــژاری کوشــتنی ژنانیــش لــە ژێــر نــاوی نامووســدا تــا ڕادەیەکــی 

زۆر داب و نەریتەکانــی کۆمەڵــگا و عەشــیرەتەکان دەبێتــە هــۆی 

ئــەوەی هیــچ ئامارێکــی ڕاســتەقینە لــە ســەر ئــەم دیــاردە دڕندانەیــە 

نەبێــت، چونکــە زۆربــەی کاتــەکان بنەماڵــەکان وەک خۆکوشــن بــە 

نــاوی دەکــەن یاخــود بــۆ ڕای گشــتی بــاو ناکرێــت.

ــژار،  ــازادی کوردســتان – ک ــی ئ ــگای ژنان ــەو چوارچێوەیەشــدا کۆمەڵ ل

کەمپینێکــی بــە دروشــمی » لــە دژی کاولــکاری ژینگە و کوشــتنی ژنان، 

ــە تێکدانــی رسوشــت  ــان ب ــد و هەروەهــا ئاماژەی تێبکۆشــین« ڕاگەیان

و ژن لــە الیــەن عەقڵیەتــی پیاوســاالر و ڕەگەزگــەراوە بــە شــێوازێکی 

سیســتامتیک کــرد کــە ژن و ژینگــە دووانەیەکــی لەیــەک دانەبــڕاون و 

بــەو هۆیــەوە دەســەاڵت هەوڵــی لــە ناوبردنیــان دەدات. 

هــەر بــەو هۆکارانە ئێمــە وەک کۆمیتــەی لێکۆڵینەوەی کــژار هەوڵامن 

دا لــە بەردەوامــی برۆشــوری پێشــوو بــە نــاوی »کاتێــک قەیرانەکانــی 

ژینگــە زەنگــی کارەســاتیان لێــدا« لــەم برۆشــورە دا ئامارێــک لــە 

کوشــتنی ژنــان لــە ژێــر نــاوی نامــوس  و بیانووەکانی تر، بخەینــە ڕوو و 

هەروەهــا ڕووی ڕەشــی عەقڵیەتــی پیاوســاالری و یەکگرتووییان لەگەڵ 

یاســا نیشــان بدەیــن. هــەر چەنــد بــە هــۆی نەبوونــی دەرفــەت بــۆ 

ــەو  ــاری ڕاســتەقینە زۆر ل ــە ئام ــی ڕەنگ ــن و پشــکنینی مەیدان لێکۆڵی

ئامــارە زیاتــر بێــت. 



ــوڵ و  ــە گ ــۆڕەکان ب ــەی گ ــت. زۆرب ــەورە دەکەوێ ــۆڕی زۆر گ ــە گ ــان ب ــتان، چاوم ــی گۆڕس ــە گۆشــە و کەنارەکان ل

هەڵبەســتی جــوان و بــەردی کێلــی جــوان و گــران ڕازێندراونەتــەوە. چەپکــە گــوڵ و کەســانێک کــە دوای ســااڵن 

تێپەڕیــن لــە لەدەســتدانی ئازیزانیــان، هێشــتاش لــە ســەر ئــەم گۆڕانــە ئێشــکگرن و بەدیــار خــەم و ئازارەکانیانــەوە 

نوقــم بــوون.

هــەر لەگۆشــەیەکی گۆڕســتانەکەوە دوو گــۆڕ بەدیدەکرێــت، کــە هیــچ ناونیشــان و گوڵێکیان لەســەر نییــە و  دڕک و 

داڵــی خاکەکــە شــوێنی ناونیشــانەکانی گرتووەتــەوە، ئــەوەی بەدیدەکرێــت تەنیــا دوو بــەردی نەتــارشاوە، بــۆ ئەوەی 

بزانرێــت کــە ئــەو خاکــە و هەمــان شــوێن کەســێکی لەئامێــز گرتووە.

ســااڵنێکە کــە کــەس ســەردانی ئــەم گۆڕانــە نــاکات و مۆرکــی بێناونیشــان بــوون و بێکەســیان بەســەردا ســەپێندراوە، 

کــە دەکرێــت تاکــە هۆکاریــش بــۆ بێنــاز بوونیــان زهنیەتــی پیاوســاالری بێــت.

بۆیە چیرۆکە بێناونیشانەکان لێرەوە دەست پێدەکات...

١٥ســاڵ بەرلەئێســتا و لــە یەکێــک لەگوندەکانــی کرماشــان دوو خوشــک، دوو ژن و دوو مــرۆڤ  بوونــە قوربانــی 

زهنیەتــی بااڵدەســتی کۆمەڵــگا، خوشــکە گەورەکــە کــە قوربانــی دەســتدرێژی بــوو بــە دەســتی بــاوک و بــرای بــە 

ــی  ــن و پاراســتنی شــەڕەف قوربان ــاوی ئایی ــگای داپڵۆســێنەرو بەن ــە کۆمەڵ ــە ل ــوژرا، چونک ــن شــێوە ک دڕندانەتری

تاوانبــارە, نــەک ئــەو پیــاوەی کــە ئەنجامــدەری تاوانەکەیــە. کۆمەڵگایەکــە کــە بــەدوای هــۆکاردا دەگەڕێــت نــەک 

ئــەوەی ســزای تاوانبــار بــدات.

هەردوابــەدوای ئــەوش خوشــکە بچوکەکــە، بەئاگــری بێئامــان ڕۆحیــان لەجەســتەی دابــڕان و ســووتێندرا، ئەویــش 

تەنیــا لەبــەر ئاشــکرا نەبوونــی تاوانەکەیــان، لەبەرامبــەر ئــەم دڕندایەتییــەش تاوانباران نیشــانی قارەمانیەتیــان پێدرا، 

چونکــە لــە ڕوانگــەی کۆمەڵــگای ئیســامیەوە کەســێک بەنــاوی پاراســتنی نامــوس ژنێــک بکوژێــت، قارەمانــە. 

ــر دەکرێــن، بــەاڵم  دەتوانیــن بڵێیــن ئــەم دوو خوشــکە مشــتێکن لەخەرمانێــک، کــە ســااڵنێکە دەکوژرێــن و لەبی

بەخۆشــحاڵییەوە بەهــۆی کرانــەوەی کۆمەڵــگا و لــە چەنــد ســاڵی ڕابــردوودا بــە هــۆی چاالکــی زۆر و هۆشــیاری 

ژنــان و هەبوونــی تــۆڕە کۆمەاڵیەتیــەکان ئیــر ئــەم کوشــتنانە هێــامی غیــرەت نیــن و تــا ئاســتێک کۆمەڵــگا ئیدانەی 

ئــەم کــردەوە هۆڤانــە دەکــەن.
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)) هەڵســەنگاندنی ژن وەک رەگەزێکــی جیــاواز لــە رووی بایۆلۆژیــەوە، لــە ســەرووی ئــەو هۆکارانــەوە دێــت کــە دەبێتــە 

هــۆی بــە هەڵــە بینینــی راســتینەکانی کۆمەڵــگا. جیــاوازی ڕەگــەز بــە تەنیــاو ســەربەخۆ نابێتــە هــۆکاری هیــچ کێشــەیەکی 

ــوێ ناکرێــت،  ــاو هەبوونەکانــی گــەردوون وەک کێشــە تاوت ــگا. هــەر وەک چــۆن دوالیزمــی هیــچ گەردیلەیەکــی ن کۆمەڵ

ــەک  ــە ی ــا ل ــن: تەنی ــاش، نەخراپ ــزم نەب ــی دوالی ــت. هەردووالیەن ــە نابیرنێ ــش وەک کێش ــی مرۆڤی ــەی هەبوون دوالیزمەک

جیــاوازن، ناچــارن جیــاواز بــن. ئەگــەر دوالیزمــەکان وەک یەکریــان لــێ بێت، هەبــوون فەراهەم نابێــت. لــەو چوارچیوەیە دا 

لێکۆڵینــەوە و تاوتوێکردنــی ژن وەک چڕبوونــەوەی پەیوەندییــە کۆمەاڵیەتیــەکان، تەنیــا واتــادار نییــە، بەڵکو لــە هەمانکاتدا 

ســەبارەت بــە شــیکار کــردن و تێپەڕکردنــی گرێکوێرەکانــی کۆمەڵــگاش بایەخێکــی مەزنــی هەیــە. لەبــەر ئــەوەی ڕوانگــەی 

تێپەرکردنــی گرێکوێرەکانــی کۆمەڵــگاش بایەخێکــی مەزنــی هەیــە و پیاوســاالری جۆرێــک لــە لێخــۆش بوونــی بــە دەســت 

هێنــاوە، شــکاندنی ئــەو نادیدەگرتنــەی ســەبارەت بــە ژن لــە ئــارا دایــە، بــە واتایــەک لــە واتــاکان شــکاندنی ئەتۆمــە. بــۆ 

شــکاندنی ئــەم نادیدەگرتنــەش پێویســتی بــە پیشــاندانی هەوڵێکــی گــەوررەی رۆشــنبیری و ڕووخاندنــی پیاوێتی بااڵدەســت 

هەیــە. ئــەو پەیوەندیــە زایەندییــەی پیــاو لەگــەڵ ژن دەیبەســتێت بــە نەفەســی بــە دەســت هێنانــی ســەرکەوتن ئەنجامــی 

دەدات. لــەو الیەنــەوە چەندیــن گووتــەی داهێنــاوە، چەندیــن چیــرۆک و وشــەی وەک »خراپــم کــرد«، »ئیشــیم تــەواو کرد«، 

جاشــولکە لــە ســکی و قامچــی لــە ســەر پشــتی کــەم مەکــە«، کوڕێکــی کچانــە«، »زوو ســەری گرێــدە« بــاس دەکرێــت. 

زۆر ئاشــکرایە کــە پەیوەنــدی زایەنــدی و دەســەاڵت چــۆن و تــا چ ڕادەیــەک لــە نــاو کۆمەڵــگا بــە کاریگــەرە. ڕاســتییەکی 

سۆســیۆلۆژیە کــە لــە ڕۆژی ئەمڕۆشــامن دا »مافــی کوشــن« یشــی لەنــاودا، هــەر پیاوێــک خــاوەن مافێکــی بــێ ســنوورە 

لــە ســەر ژن. لــە چوارچێــوەی ئــەم ڕوانگــە کۆمەاڵیەتیــەدا خێــزان وەک دەوڵەتــە بچووکەکــەی پیــاو ئــاوا کــراوە و لەڕێــگای 

خێزانــەوە  کارکردنــی بــێ ســنوور و بــێ بەرامبــەری ژن دەخاتــە ژێــر گەرەنتیــەوە. هەروەهــا ژن منــداڵ بەخێــو دەکات و 

پێویســتیەکانی ژمــارەی دانیشــتووان فەراهــەم دەکات. بــەاڵم باجەکــەی ئــەم شــێوازە، شــێوازی هەبوونێکــی ناکۆتایــی ژنــە 

کــە لــە ژێــر ئــازار، هــەژاری، ئالــوودە و دۆڕاوی دۆخــی شــەڕێکی بەردەوامــی تونــد و ئاســت نزمــی ئاشــکراو ڕاگەیەنــدراودا 

دەناڵێنێــت. ((
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هــەر چەنــد کــە ئامــاری فەرمــی لــە الیــەن دەوڵەتــەوە ڕاناگەیەندرێــت بــەاڵم بــە دەسخۆشــی لــە ڕێکخراوەکانــی مافــی مرۆڤ 

و مافــی ژنــان توانیــامن هەندێــک لــە ئامارەکانــی ژن کوشــن لــە رۆژهەاڵتــی کوردســتان بــە دەســت بخەیــن. 

ــە  ــاوە و النیکــەم ٣٣ ژن ب ــان هێن ــی خۆی ــە ژیان ــان ب ــی کوردســتان کۆتایی ــە رۆژهەاڵت ــاوەی ســاڵی ٢٠١٩ دا، ١٣٣ ژن ل ــە م ل

ــووە.  ــاوی نامووســەوە ب ــر ن ــە ژێ ــان ل ــان کــوژراون کــە ٥ حاڵەتی دەســت کەســانی نزیکــی بنەماڵەی

بــە پێــی ڕاپۆرتەکانــی تۆڕەکانــی مافــی مــرۆڤ لــە ســاڵی ٢٠٢٠، النیکــەم ٩4 ژنــی خەڵکــی رۆژهەاڵتــی کوردســتان دوای هەوڵی 

خــۆ کوشــن گیانیــان لــە دەســت داوە کــە تەمەنــی ٣٢ کــەس لــەم کەســانە ژێــر ١٨ ســاڵ بــووە، هەروەهــا النیکــەم ١٨ ژن بــە 

ــووی جۆراوجــۆر وەک پاراســتنی نامــوس و کێشــەی  ــە بیان ــن( ب ــرا، هاوژی ــاوک، ب ــان وەک )ب ــی بنەماڵەکانی دەســت ئەندامان

بنەماڵەیــی قەتــڵ کــراون.

 لــە ســاڵی ٢٠٢١، دا النیکــەم ٩4 ژن کۆتاییــان بــە ژیانــی خۆیــان هێنــاوە کــە ١٥ یــان تەمەنیــان ژێر ١٨ ســاڵ بــووە. هەروەها 4١ 

ژن بــە هۆکارگەلــی وەک کێشــەی ماڵــی، کێشــەی بنەماڵەیــی، پاســاوی نامــوس و رەتکردنــەوەی داوای هاوســەرگیری کــوژراون. 

ــت  ــە دەس ــش ب ــان و ٣ ژنی ــت هاوژینی ــە دەس ــراون و ١٧ ژن ب ــار ک ــی تۆم ــەی خێزان ــۆی کێش ــە ه ــتنەکان ب ــەی کوش زۆرب

هاوژینــی پێشــوویان کــوژراون. 

ژنکــوژی لــە هەمــوو هەرێمێــک لــە نــاو هــەر نەتەوەیــەک دا بــە هــۆی زاڵ بوونــی عەقڵیەتــی پیاوســاالریەوە بــە شــێوازی زۆر 

دڕندانــە ئەنجــام دەدرێــت. بــە تایبەتــی لــە سیســتان و بەلوچســتان، ئەهــواز، ســنە، کرماشــان، ئیــام، لۆڕســتان، ئورمیــە کــە 

کولتــووری عەشــیری و داب و نەریتــی کــۆن زاڵــە، زیاتــر لــە هەرێمەکانــی دی بــەدی دەکرێــت. بــۆ منوونــە بــە پێــی ئامــاری 

ڕاگەیەنــدراو لــە الیــان ئەنجومەنــی ژنانــی رەیحانــی ئەهــواز لــە ســااڵنی ١٣٩٨ تــا ١4٠٠ لــە ئەهــواز ٦٠ ژن لــە ژێــر نــاوی 

نامووســەوە کــوژراون کــە زۆربەیــان تەمەنیــان لــە ١١ بــۆ ١٥ ســاڵ بــووە. بــەاڵم ئێمــە هەوڵــامن داوە کــە ئەمجــارە ئامارێــک 

لــە ژنکــوژی لــە رۆژهەاڵتــی کوردســتان بخەینــە ڕوو.  هەڵبــەت کــە ئێمــە ئامانجــی ســەرەکیامن بــاس کــردن لــە کوشــتنی ژنــان 

بــە نــاوی نامووســەوەیە. بــەاڵم لــە بیــر نەکەیــن کــە ئــەوە تەنیــا یــەک لــە هۆکارەکانــە کــە ژنــان دەکوژرێــن. لــە سیســتەمی 

ڕەگەزپەرەســتی پیــاوان دا کــە هیــچ مافێــک بــۆ ژنــان ڕەوا نابینــن، ژن لــە هــەر کاتێــک دا و بــە هــەر هۆکارێــک دەکوژرێــت. 

چ لــەو کاتانــە کــە حــازر نییــە هاوســەرگیرییەک پێــک بێنێــت، داوای جیابوونــەوە دەکات، ئەیهەوێــت کار بکات و ... لە ڕاســتی 

دا دەتوانیــن بڵێیــن هــەر کاتێــک کــە داخــوازی ژن بــە دڵــی پیاوانــی دەوروبــەری نەبێــت.

٦



لیســتی ناوەکانی قوربانی ژن کوژی لە ســاڵی ٢٠٢٠

• کەوســەر گولســوغانلوو خەڵکــی پیرانشــار: کــە لــە تەمەنــی ١٥ ســاڵی لــە الیــەن هاوژینەکەیــەوە ئاگــر لــە جەســتەی 

بــەردرا و گیانــی لــە دەســت دا.

ــل  ــاوی خەلی ــە ن ــەی ب ــت براک ــە دەس ــاڵە ب ــەی ٢٠ س ــارس پەروان ــاو: ٣٠ م ــەرپێڵ زەه ــی س ــی خەڵک ــە پااڵن • پەروان

خنکێنــدرا.

• س . م خەڵکــی ئیــام: ژنێکــی تەمــەن ١٩ ســاڵ خەڵکــی دەرەشــاری ســەر بــە پارێــزگای ئیــام کــە نــاوی نەگوتــراوە لــە 

الیــەن براکانیــەوە بــە دەســرێژی گوللــە لــە کــوژراوە. 

• ســومەیە فەتحــی خەڵکــی کرماشــان: ١٨ی ژوئــەن ســومەیەی ١٨ ســاڵە لــە الیــەن براکانیــەوە ناچــار بــە حــەب خــواردن 

کــراوە و بــەو هۆیەشــەوە گیانــی لــە دەســت داوە.

• فامتــە مــورادی خەڵکــی ڕوانســەر: ١٧ ژوییــە تەرمــی فامتــەی ١٥ ســاڵە خەڵکــی کاوکــەی ســەر بــە روانســەر لــە جــادەی 

ــەر دۆزرایەوە. ڕوانس

• ١٩ی ژوییــە ژنێکــی خەڵکــی مهابــاد لــە شــاری تــاران لــە الیــەن هاوژینەکــەوە دوای لیدانێکــی زۆر گیانــی لــە دەســت 

دا.

ــە  ــاوی پاراســتنی نامــوس ب ــە ن • ســەرگوڵ حەبیبــی خەڵکــی ســنە: ٢٩ی نوامــر، ســەرگوڵ ب

دەســت براکانــی ســەر بــڕدرا. 

• وەفــا عەبدوڵــازادە خەڵکــی سەردەشــت: ٧ی دێســامر، وەفــای 4٣ ســاڵی بــە دەســت بــرا 

و برازاکــەی بــە چــەک کــوژرا. 

ــە  ــام ب ــزگای ئی ــە پارێ ــۆران ســەر ب ــەن ٢٢ ســاڵ خەڵکــی دێهل • ٧ی دێســامر کچێکــی تەم

ــدرا.  ــەی خنکێن ــت براک دەس

ــەوە  ــەن هاوژینەکەی ــە الی ــەم ل ــەم جەعفــەری خەڵکــی دااڵهــۆ: ١٣ی دێســامر، مری • مەری

بــە مشــت و پــێ لەقــە کــوژرا.

• ئــازادە مروەتــی خەڵکــی دێــوالن: ١4ی دێســامر، ئازادەی ٢١ ســاڵە بە دەســت هاوژینەکەی 

بــە چەقۆ کــوژرا. 

٧



لیستی ناوەکانی قوربانی ژن کوژی لە ساڵی ٢٠٢١

ــرا و ئامۆزاکــەی  ــە دەســت ب ــە دەســتوری باوکــی ب ــە ب ــە ١4ی ژانوی • ســۆنیا دێهقــان خەلکــی سەردەشــت : تەمــەن ٢٥ ســاڵ، ل

ــت. دەکوژرێ

ــورس  ــە ب ــی ل ــووچ بوون ــە هــۆی مایەپ ــان ب ــی حەیدەری ــاوی عەل ــە ن ــک ب ــە، پیاوێ ــام : ٣١ی ژانوی ــی ئی ــە خەڵک ــا زەنگەن • لەی

ــت.  ــی دێنێ ــی خۆیش ــە ژیان ــی ب ــک کۆتای ــە بان ــر ل ــت و دوات ــەی دەکوژێ ــەی و دوو مندااڵک هاوژینەک

• شــیوا زەفــەری و پەریــوەش نــەزەری خەڵکــی کرماشــان: ٢ی فێوریــە، پیاوێــک بــە نــاوی ئەشــکان کازمــی لــە بــەردەم بینــای دادی 

کرماشــان هاوژینەکــەی و بــرای هاوژینەکــەی و پارێــزەری هاوژینەکــەی بــە چــەک کووشــتووە.

• عــەرشەت نیکخویــی خەڵکــی ئورمیــە: ٣ی فێوریــە، عەرشەتــی ٣٢ ســاڵە لــە ژێــر نــاوی نامــوس لــە الیــەن بــاوک و براکەیــەوە کــوژرا 

و دواتــر تەرمەکەیان ســووتاند.

• عەزیزە حەقی خەڵکی ئورمیە: ٢4ی فێوریە، عەزیزەی ٣٢ ساڵە لە الیەن هاوژینەکەیەوە بە لەچکەکەی خنکێندرا. 

• ســەبری یەزدانپەنــاه خەڵکــی مەریــوان: ١٠ی مــەی، ســەبری تەمــەن ٢٧ ســاڵ کــە داوای جیابوونــەوە لــە هاوژینەکــەی دەکات 

ــە الیــەن هاوژینەکەیــەوە وەبــەر ئۆتۆمبێــل درا. هــەر چەنــد دوای ئــەو ڕووداوە ســەبری ســەر، دەســت و القــی شــکاوە بــەاڵم  ل

خۆشــبەختانە گیانــی لــە دەســت نــەداوە.

• نەرسیــن پاڵەوانــی خەڵکــی قــەرسی شــیرین: ١٠ی مــەی، نەرسینــی ٢٥ ســاڵە بــە دەســت براکــەی 

بــە بیانــووی نامــوس کــوژراوە.

• حومەیــرا بازگیــر خــورەم ئابــادی خەڵکــی ئیــام: ٧ی ژوئــەن، حومەیــرای خەڵکــی دەرەشــاری ســەر 

بــە ئیــام لــە الیــەن هاوژینەکەیــەوە بــە چــەک کــوژرا. 

ــە  ــران کــە لەگــەڵ هاوســەرەکەی ل ــەن، جەی ــور خەڵکــی پیرانشــار: ٣ی ژوئ ــران یەعقــوب پ • جەی

ــەن هاوســەرەکەیەوە دوای لێدانێکــی زۆر دەســوتێرنێت.  ــە الی ــوو ل ســەفەر ب

• گواڵڵــە شــێخی خەڵکــی ســەقز: ٨ی ژوئــەن، گواڵڵــەی ٢٥ ســاڵە لە الیــەن دەســتگیرانەکەیەوە دوای 

ئــەوەی بــە هــۆی لێدانــەوە بێهۆش ببــوو دەســوتێرنێت.

• شــەکیبا بەختیــار خەڵکــی کرماشــان: 4ی جــوالی، شــەکیبای ١٦ ســاڵە بــە هــۆی ئــەوەی درێنــگ 

گەڕابــووە بــۆ ماڵــەوە بــە دەســت باوکــی بــە چەقــۆ دەکوژرێــت. 

٨



• فریشــتە عەزیــزی خەڵکــی ســەحنە: ٩ی جــوالی پیاوێکــی خەڵکــی ســەحنە لــە ســەر میــرات خوشــک و براکــەی 

ــت. دەکوژێ

• بەیان  و سەحەر مورادی خەڵکی سنە: ٢٥ی جوالی لە الیەن هاوژینەکەی بەیانەوە بە چەک کوژران.

• هوما حاجی پور خەڵکی سەردەشت: ٢٦ی جوالی لە الیەن هاوژینەکەیەوە بە چەک کوژرا.

•ســوعدا ئیســپەندار خەڵکــی سەردەشــت: ٢٦ی جــوالی، ســوعدا کــە هاوڕێــی هومــا حاجــی پور بــووە و لە کاتــی تەقە 

کردنــی هاوژینەکــەی هومــا فیشــەکی بەردەکەوێــت و دوای چەنــد رۆژێــک گیانی لە دەســت دا.

• مونیــرە قــادری خەڵکــی مەریــوان : ٦ی ئاگۆســت لــە الیــەن هاوژینەکەیــەوە بــە زەربــەی کەرەســتەیەکی ســەخت 

دەکوژرێــت و تەرمەکــەی دەخاتــە نــاو بیــری ئــاو لــە گونــدی چــۆڕ کــە دوای هەفتەیــەک دەدۆزرێتــەوە.

• شــیان مەندومــی خەڵکــی ســنە: ٦ی ئاگۆســت ڕەزا ئەحمەدیــان هاوژینــی شــیان لــە باخێــک شــیان و دایــک و 

بــاوک و بــرای شــیان و خــاوەن باخەکــە دەکوژێــت و دواتــر کۆتایــی بــە ژیانــی خــۆت دێنێــت. 

• ســارا پیــرزادی خەڵکــی کرماشــان: ٨ی ئاگۆســت، ســارای خەڵکــی هەرســین لــە الیــەن ئامۆزاکەیــەوە دەکوژرێــت. بــە 

پێــی ســەرچاوەکان ئامۆزاکــەی بــە نــاوی ئارمــان پیــرزادی ســارای خــۆش ویســتووە و بــە هــۆی ئــەوەی ســارا لەگــەڵ 

کەســێکی تــر هاوســەرگیری کــردووە بــە ٥ فیشــەک ســارای کوشــتووە و دواتــر کۆتایــی بــە ژیانــی خــۆی هێنــاوە. ) زۆر 

ســەرنج ڕاکێشــە کــە لــە الفیتــەی )اعامیــە( مردنیــان دا وێنــەی ســارا لــە کاتێــک دا کــە کــوژراوە دانەنراوە 

بــەاڵم وێنــەی بکــوژ زۆر ئاســایی دانــراوە.(

• ســەبری نەعلبەنــدی خەڵکــی ســەقز: ٢١ی ئاگۆســت، ســەبری تەمەن ٢٩ ســاڵ لە الیــەن هاوژینەکەیەوە 

ــە ڕێگــەی ســووتاندنی  ــی داوە ل ــی ســەرچاوەکان بکــوژ دوای کوشــتنی ســەبری هەوڵ ــە پێ کــوژراوە. ب

ماڵەکــەوە چۆنێتــی کوشــتنەکە بشــارێتەوە. ســەبری بــە هــۆی کێشــەی خێزانیــەوە بــۆ ماوەیــەک لــە ماڵی 

دایــک و باوکــی بــووە و دووو ڕۆژ پێــش کوشــتنی گەڕاوەتــەوە بــۆ ماڵــی هاوژینــی لــە تیــکاب کــە لــە 

الیــەن هاوژینەکەیــەوە دەکوژرێــت. 

• ســەبری خەلعەتبــەری خەڵکــی تــکاب: ٢٢ی ئاگۆســت ســەبری  ٢٩ ســاڵە لــە الیــەن هاوژینەکەیــەوە 

دەســوتێرنێت.

• مەرزیــە حاســڵی خەلکــی ڕوانســەر: ٢4 ســێپتامر، مەرزیــەی ٣٧ ســاڵە کــوژراوە و تەرمەکەشــی ئاگــر 

دراوە. بکوژەکــەی نادیــارە.
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• فائیــزە مەلێکــی خەلکــی ســنە: فائیــزەی ٢٢ ســالە دوای ئــەوەی باوکــی بــۆ مــاوەی ٢ رۆژ لــە دەستشــویی دا زیندانی کــردووە، 

ئاگــر لــە جەســتەی بــەردەدات و دوای ١٠ رۆژ مانــەوە لــە نەخۆشــخانە گیانــی لــە دەســت دەدات. شــایەنی باســە کــە باوکــی 

فائیــزە لــە ئەنجــام دا نەگیــرا وهیــچ ســزایەکی بەرنەکــەوت. 

• لەیا شەکیبا خەڵکی سنە: ١٥ی ئۆکتۆبر، لەیای ٣٩ ساڵە بە دەست هاوژینەکەی بە چەقۆ کوژرا.

• گواڵڵــە دەهــار خەڵکــی پیرانشــار: ٢٥ی ئۆکتۆبــر گواڵڵــە لــە کاتێــک دا لەگــەڵ هاوســەرەکەی لــە ماشــین دابــوون لــە الیــەن 

هاوســەرەکەیوە فــڕێ دەدرێتــە دەرەوە و بــەو هۆیــەوە گیــان لــە دەســت دەدات. 

ــی  ــەوەی زان ــەوە دوای ئ ــەن هاوژینەکەی ــە الی ــۆ ل ــە شــاری ماک ــدی قوریشــکاک ســەر ب ــر ژنێکــی خەڵکــی گون • ٣٠ ئۆکتۆب

ــێ بەســراوی ســوتێرنا.  ــە دەســت و پ ــان کچــە ب کۆرپەکەی

• ئاسیە ئەکبەری خەڵکی سونقوڕ: ١ی نوامر، ئاسیە بە زەربەی دار بە دەست هاوژینەکەی کوژرا.

• ئــارەزوو ئولفەتــی خەڵکــی کرماشــان: ٣ی نوامــر، ئــارەزووی ٣٥ ســاڵە بــە دەســتی پیاوێــک کــە ئامــادە نەبــووە هاوســەرگیری 

لەگــەڵ بــکات دەکوژرێــت. بــە گوتــەی شــایەتحاڵەکان بکــوژ لــە ئۆتۆمبێلــی ئــارەزووی داوە و بــەو هۆیــەوە ئــارەزوو گیانــی لە 

دەســت داوە و خوشکیشــی چۆتــە کۆمــاوە بــەاڵم بکــوژ بــەوەش ڕازی نەبــووە و تەرمــی ئــارەزووی لــە ئۆتۆمبێلەکــە داگرتــووە 

و ٣ فیشــەکی لــێ داوە.

• ســورەیا یــاری خەڵکــی کرماشــان: ٢٢ی نوامــر، ســورەیای 44 ســاڵە لەالیــەن هاوژینەکەیــەوە بــە چــەک 

دەکوژرێت. 

• نیــگار ئەحمــەدی خەڵکــی کرماشــان: ٥ی نوامــر، نــگاری تەمــەن ٢٧ ســاڵ لــە الیــەن کوڕێکــەوە بــە 

هــۆی ئــەوەی وەاڵمــی نەرێنــی بــە داواکاریەکــەی داوەتــەوە دەڕفێندرێــت و دوای ئــەوەی دەســتدرێژی 

دەکاتــە ســەر، خنکاندویەتــی و ئینجــا ئاگــری لــە جەســتەی بەرداوە. شــایەنی باســە کــە باوکــی نیگارئیزنی 

بەڕێوەچوونــی ڕێوڕەســمی سەرەخۆشــی بــۆ نــگار نــەداوە و هەڕەشــەی لــە ئەندامانــی بنەماڵــە کــردووە 

کــە دەبێــت بڵێــن نــگار جەڵتــە لێــی داوە چونکــە بــۆ جێگــە و پێگــەی مــن بــاش نیــە.

ــۆ  ــە چەق ــەوە ب ــەن براکانی ــە الی • ســەحەر مــوادی خەڵکــی ســنە: ٣ی دێســامر، ســەحەری ٣٣ ســاڵە ل

کــوژرا.
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لیستی ناوەکانی قوربانی ژن کوژی لە ساڵی ٢٠٢٢

• ٢٧ی ژانویــە ســێ ژنــە ئەندامــی یــەک بنەماڵــە لــە کرماشــان بە دەســت زاوای پیشــوویانەوە 

دەکوژرێــن کــە ٥ ســاڵ پێشــر جیابوونــەوە و منداڵێکیــان بــووە کــە ئەویــش الی دایکــی بووە. 

شــایانی باســە کــە هــەر ســێ دایــک و پــوور و دایەگــەورەی مندااڵکــە لــە پێــش چاوی ئــەو بە 

دەســت باوکــی کــوژراون. بکــوژ دانــی بــەوە دانــاوە کــە بــە هــۆی ڕق و کینــە ئــەو کەســانەی 

کوشتووە.

ــی  ــدی زەردەاڵن ــی گون ــرەی خەڵک ــە، تاهی ــام: ١٨ی فێوری ــی ئی ــەریفی خەڵک ــرە ش • تاهی

ســەر بەشــاری هەلیانــی پارێــزگای ئیــام لــە الیــەن خەزورییــەوە بــە هــۆی کێشــەی خێزانــی 

کــووژرا و دواتــر کۆتایــی بــە ژیانــی خۆشــی هێنــاوە.

• فەوزیــە ئەمینــی خەڵکــی ســەقز: ٧ی مــارس، فەوزیــەی ٣٧ ســاڵە لــە الیــەن هاوژینەکەیەوە 

ــەاڵم  ــتووە ب ــۆی کوش ــە خ ــە فەوزی ــی ک ــەی وتوویەت ــە هاوژینەک ــدە ک ــەر چەن ــوژرا. ه ک

ــە  ــێکی زۆر ل ــوو و بەش ــار ب ــەوە دی ــتەی فەوزی ــە جەس ــدان ب ــکەنجە و لێ ــەواری ئەش ئاس

ــوو. قژیشــی بڕدراب

ــە شــێوازێکی  ــای تەمــەن ٢٧ ســاڵە ب ــل، لەی ــا ئیســامی خەڵکــی ســەقز: ١٣ی ئاوری • لەی

گومانــاوی گیانــی لــە دەســت داوە. هــەر چەنــد هاوژینەکــەی لەیــا دەڵێــت کــە لەیــا خــۆی 

کوشــتووە بــەاڵم دایــک و باوکــی لەیــا دەڵێــن کــە کچەکەیــان کــوژراوە. 

• زارا عەزیــزی قومشــە خەڵکــی شــاری کرماشــان: ١٦ی مــەی، زارا لــە الیــەن براکەیــەوە بــە 

شــێوەیەکی هۆڤانــە ئاگــر لــە جەســتەی بەردەدرێــت و گیانــی لــە دەســت دەدات.
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زۆربــەی کاتــەکان ژن کوشــن وەک »کێشــەی خێزانــی« بــە نــاو دەکرێــت. بــەاڵم دەبێــت بزانیــن کێشــەی خێزانــی پاســاوێکە کــە 

دەوڵــەت بــۆ پیاوانــی دانــاوە بــۆ پاراســتنیان، چونکــە ســزای کوشــن بــە بیانــووی نامووســەوە زۆر کەمــرە و تەنانــەت لــە هەندێــک 

حاڵــەت دا یاســا هیــچ ســزایەک بــۆ پیــاوان دانانێــت. بــە پێــی مــادەی ٦٣٠ی یاســا هــەر کاتێــک مێــرد هاوســەرەکەی لەگــەڵ پیاوێکی 

تــر ببینێــت دەتوانێــت هــەر لــەو کاتــە هەردووکیــان بکوژێــت. ئــەوە پشــتیوانیەکی تــەواوی یاســا لــە پیاوانــە کە دەســتیان بۆ کوشــن 

کــراوە دەهێڵێــت. هەروەهــا بــۆ ســزا دانــی بکوژیــش دەبێــت سەرپەرســتی ژن داوای ســزادانی بکــوژ بــکات ئینجــا دادگا بڕیــار لــە 

ســەر ســزا دانــی دەدات. ئەمــە لــە کاتێــک دایــە کــە کوشــتنی ژنــان لــە ژێــر نــاوی نامووســەوە بــە دەســت سەرپەرشــتەکانیان ئەنجام 

دەدرێــت یــا ئــەوەی سەرپەرشــتەکانیان بــۆ خــراب نەبوونــی جێگــە و پێگەیــان لــە کۆمەڵــگا دا هیــچ دەنگێکیــان لێــوە نایــە تەنانەت 

ڕێوڕەســمی سەرەخۆشیشــیان بــە ڕێــک و پێکــی بــۆ ئەنجــام نــادەن. دووەم ســەرچاوەی خــۆی لــە »موڵکایەتــی پیــاو بــە ســەر ژن دا« 

دەبینێتــەوە. لەبــەر ئــەوەی بــە پێــی عەقڵیەتــی ڕەگەزگــەرا و دەســەاڵتداری پیــاو، ژن کــە هاوســەرگیری لەگــەڵ پیاوێــک دا کــرد بــە 

تەواوەتــی عایــدی پیــاوە و ناکرێــت تــا پیــاو ئیزنــی نــەدات تەنانــەت ماڵــی پیــاو بــە جــێ بهێڵێــت. 

بەهــۆی زاڵبوونــی ڕوانگــە کۆنەپەرەســتە بــاوەکان ســەبارەت بــە ژنــان، هەمیشــە ژنــان وەک تاوانبــاری ســەرەکی لــە 

حاڵەتەکانــی بەرکەوتــن لەگــەڵ ڕەگــەزی بەرامبــەر، گەندەڵــی یــان هــەر پێشــێلکارییەکی دیکــەدا ســەیر دەکرێــن.

ئەمــەش لــەو حاڵەتانــەی کــە ژنێــک بــە پەیوەنــدی خۆشەویســتی لەگــەڵ ڕەگــەزی بەرامبــەردا تۆمەتبــار دەکرێــت ، فشــار 

ــک  ــە هەندێ ــەت ل ــار ، تەنان ــی تۆمەتب ــوکاری ژنان ــزان و کەس ــەی خێ ــانی دیک ــی و کەس ــی خێڵەک ــەر ئەندامان ــە س دەخات

ــان بێــت،  ــە کەســانی دیکــە ڕزگاری ــە گاڵتەکــردن ل ــۆ ئــەوەی ل ــە پێچەوانــەی ئیــرادەی ئەندامانــی خێزانەکــەوە ب ــدا ب حاڵەت

ئــەوان بڕیــار دەدەن کــە ژنەکــە لەالیــەن یەکێــک لــە ئەندامانــی خێزانەکەیــەوە )بــاوک، بــرا، هاوســەر و تەنانــەت ئامۆزاکانی( 

ســزا بدرێــت.

بــەاڵم ئەگــەر بــاوک بکــوژ بێــت هەرگیــز لــە ســێدارە نادرێــت و تەنهــا ســزای زیندانــی بەســەردا دەســەپێرنێت. لــە چەنــد 

حاڵەتێکــدا کــە بکوژەکــە بەبــێ ڕەزامەنــدی پێشــوەختە ژنێــک بکوژێــت، بــە نێوەندگیــری گــەورەکان و شــێخەکانی عەشــیرەت 

ــە بەرامبــەر وەرگرتنــی  ــەوان، خێزانەکــە ناچــار دەبێــت دەســتبەرداری مافــی تۆڵەســەندنەوە ل ــە پێداگــری ئ و خێڵەکــی و ب

ــە یارمەتــی یەکــری ئــەو پارەیــە کۆبکەنــەوە.  ــۆ ئــەوەی ب ــەم حاڵەتانــەدا ئەندامانــی هۆزەکــە کۆدەبنــەوە ب ــارە بێــت و ل پ

ئاشــتی خێڵەکــی نەریتێکــە کــە پیــاوان دەســتیان بــە ســەردا گرتــووە و لــە بابەتــە گرنگــەکان و بابەتــە چارەنووسســازەکاندا 

پەنــای بــۆ دەبــەن. ڕێگــە بــە ژنــان نادرێــت بەشــداری ئــەم ئاشــتییە بکــەن، چونکــە پێیــان وایــە نابێــت ژنــان خــاوەن ڕا و 

بۆچــوون بــن . ژنــان بــە بەشــێک لــە کۆمەڵــگا ناژمێردرێــن و بۆچــوون و ئایدیاکانیــان گرنــگ نیــن.

١٢



ــردووە  ــردووە؟«، »چــی وای لێک ــە چــی ک ــەم ژن ــارەی »ئ ــت، شــیکاری و پرســیارەکان دەرب ــک دەکوژرێ ــە ژنێ هــەر ک

ــە  ــووە ک ــتێک ب ــەوە ش ــە دڵنیای ــە و ب ــۆڕا نی ــە خ ــەر ل ــن » ه ــە دەڵێ ــین ک ــار دەبیس ــەت زۆر ج ــت؟«. تەنان بیکوژێ

ــی پیاوســاالر و  ــە زیهنیەتێک ــان ب ــاو کۆمەڵگاکەم ــانی ن ــەی یاخــود خوشــکی کوشــتووە«. کەس ــەی، کچەک ــرا ژنەک کاب

کۆنەپەرەســتەوە لــە ســەر ئــەم قەتانــە بڕیــار دەدەن. دادوەرانــی دادگاش بــە هەمــان عەقڵیەتــەوە بڕیــار لــە ســەر ئــەم 

پرســانە دەدەن. ئایــا دروســتە پیاوێــک کــە خــۆی هەمــان عەقڵیەتــی لــە ال دروســتە وەک ددادوەر لــە ســەر ئــەم پرســانە 

ڕاوەســتە بــکات؟ ئــەوەی لێــرەدا دەبێــت بزانیــن ئەوەیــە کــە کوشــتنی ژنــان بــە هــەر هۆکارێــک بێــت، هەڵەیــە. چونکە 

کــەس مافــی ئــەوەی نیــە کــە بڕیــار لــە ســەر مــان و نەمانــی کەســێکی تــر بــدات جــا ئــەم کەســە هــەر پەیوەندیەکــی 

لەگەڵــی بێــت. بــەاڵم عەقڵیەتــی پیاوســاالر کــە خــۆی خاوەنــی ژن دەبینێــت ئــەو ئیزنــە بــە پیــاو دەدات کــە زۆر بــە 

هاســانی بڕیــاری ئــەوە بــدات کــە دەبێــت ئــەو ژنــە لــە ژیــان دا نەمێنێــت و بــە ڕێــگای زۆر هۆڤانــەوە ژنــان قەتــڵ 

دەکــەن.  
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مــەال و دەســەاڵتدارانی ئایینیــی کۆمــاری ئیســامی بەردەوامــن لــە پێشــەنگایەتی کــردن بــۆ کولتــوری دژە ژنی کــە دەیانهەوێت 

هــەر رۆژ زیاتــر بــە جێــی بکــەن و  لــە دەســەاڵتی میدیایــی لەبەردەســتیان، بــۆ بەرەوپێشــردنی کولتــوری دژە ژنــی کەڵــک 

ــاو  ــی پیاوانــی ن ــە دڵ ــان ب ــە هــۆکاری نامــوس و ناکۆکــی بنەماڵەیــی و ئــەوەی کــە شــێوازی ژیانی وەردەگــرن. کوشــتنی ژن ب

بنەماڵــە نییــە کــە خۆیــان بــە خــاوەن ژن دەزانــن، بووەتــە هــۆی کوشــتنی ژنــان و لــە ئێــران هیــچ یاســایەک نییــە کــە بتوانێــت 

لێپێچینــەوەی لەگەڵــدا بــکات و بکــوژان ســزا بــدات. لــە ئێــران نــەک هــەر كوشــن و توندوتیــژی دژ بــە ژنــان كــەم نەبووەتەوە، 

بەڵكــو ناكۆكــی خێزانــی، هــەژاری كۆمەاڵیەتــی، ئابــووری و فەرهەنگــی وایكــردووە ژنکــوژی ببێتــە دیاردەیەكــی كۆمەاڵیەتــی.

دوای چــوار دەیــە لــە دەســەاڵتی کۆمــاری ئیســامی، توندوتیــژی دژ بــە ژنان،جیــاوازی ڕەگــەزی و کوشــتنی ژنــان  زۆر زیــادی 

کــردووە. یاســاکانی کۆمــاری ئیســامی یەکێــک لــە هۆکارەکانــی زیادبوونی کوشــن لە ژێــر ناوی نامــوس و شــەڕەفە و حکومەتی 

ئێــران ڕۆڵێکــی زۆری هەیــە لــە زیادکــردن و دووبــارە بەرهەمهێنانــەوەی کوشــتنەکانی ناموس.

ڕێبــەر ئاپــۆ لــە پەرتووکــی دۆزی کــورد و ڕێگــە چــارەی نەتــەوەی دیموکراتیــک دا بــەم شــێوەیە باســی لــێ دەکات: »نەریتــەکان 

ــەواوی  ــە ت ــە ب ــەی ســەرمایەداریدایە، ژیانێک ــی مۆدێڕنیت ــی و قڕکردن ــەی نکۆڵ ــر مەنگەن ــە ژێ ــەی ل ــە کۆمەاڵیەتی ــەو ژیان و ئ

مەحکومــی بێچارەیــی ژن کــراوە. وەک بڵێــی دوا ســەنگەرە لــە دەســتیدا مابێتــەوە، چەمکــی پاراســتنی نامووســی پشتبەســتوو 

ــە نۆمــۆس ) نۆمــۆس = رێســا یاخــود یاســا(  ــەوە ک ــە دوورکەوتۆت ــەو واتای ــە زۆر ل ــک دەکات ک ــە دۆخێ ــە ژن گوزارشــت ل ب

دەیبەخشــێت. نامووسپەرەســتیەکی تونــدی ســەبارەت بــە ژن، گوزارشــت لــە بێناموســیەکی زۆر تونــدی کۆمەاڵیەتــی دەکات. 

چەنــدە لــە نامووســی کۆمەڵــگا دوور خرابێتــەوە، واتــا لــەو بەهــا ســەرەکیانەی دووربکەوێتــەوە یاخــود دوور بخرێتەوە،کــە لــە 

ســەر پێــی دەهێڵێتــەوە: بــەو ڕادەیــە بانگەشــەی نامووسپەرســتی تــەوەری ژن دووفاقییــە. تێنەگەیشــتنی کــورد لــەو ڕاســتییەی 

کــە دوای لــە دەســت دانــی نامووســی کۆمەڵــگا ناتوانــن نامووســی ژن بپارێــزن تەنیــا جەهالــەت یاخــود نەزانــی نییــە، بەڵکو بێ 

ئەخاقییــە کــە بــە نــاوی ئەخاقــەوە ئەنجــام دەدرێــت. ئــەو چەمکــەی نامــووس کــە لــە ژێــر نــاوی نامووســی ژنــەوە هەوڵــی 

ژیانکردنــی دەدرێــت، ســەرچاوەی خــۆی لــە هەوڵەکانــی خۆســەملاندنی هێــز یاخــود بــی هێــزی پیــاو لــە کۆیایەتــی ژنــەوە 

وەردەگرێــت. بێگومــان ئــەو پیــاوە کــوردەی لــە بــواری ئەخاقــی و سیاســیەوە لــە نــاو چــووە، خوازیــارە ئــازاری ئــەو کردەوانەی 

بااڵدەســتی بیانــی بــە ســەر خــۆی و کۆمەڵگایــدا ســەپاندوویەتی، لــە میانــەی ســەپاندنی بــااڵ دەســتی خۆی بە ســەر ژنــدا دەری 

بخــات یاخــود هەڵیانڕێژێــت. بــە جۆرێــک لــە جــۆرەکان خــۆی خاڵــی دەکاتــەوە.«
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ڕێکخراوەکانــی مافــی مــرۆڤ و مافــی ژنــان بــە تایبەتــی لــەم ســااڵنەی دوایــی دا بــۆ ئاشــکرا کردنــی ژنکــوژی 

ــی  ــە کات ــە ل ــۆ منوون ــت. ب ــتە بکرێ ــت ئاراس ــیان دەبێ ــک ڕەخنەش ــەاڵم هەندێ ــەن ب ــە کار دەک زۆر چاالکان

ڕاگەیاندنــی کوشــتنەکان دا زۆربــەی کاتــەکان نــاوی بکــوژ یاخــود وێنــەی دانانرێــت ئەمــە لــە کاتێــک دایــە 

کــە ئــەم جــۆرە کەســانە دەبێــت هەمــوو کۆمەڵــگا بیانناســێت و لــە بەرامبەریــان دا هەڵوێســتیان هەبێــت. 

هەروەهــا دارشــتنی هــۆکاری کوشــن گەورەتریــن هەڵەیــە کــە دەتوانــن ئەنجامــی بــدەن چونکــە وەک گوتــرا 

ئــەوە مافــی کەســێک نیــە کــە لــە ســەر ژیانــی کەســانی تــر بڕیــار بــدات. بــەاڵم کاتێــک ئــەوان هــۆکار بــۆ 

بکــوژان دادەڕێــژن ئــەوە خــۆی ڕێگــە بــۆ ئــەوە دەکاتــەوە کــە بەشــێک لــە کۆمەڵــگا خــۆی بــە هاوخەمیــان 

بزانێــت و وەک دەگوترێــت »دەرکیــان بــکات«. لــە کاتێــک دا ژنکــوژی هــەر ژنکوژیــە و هیــچ جیاوازیــەک 

ــی  ــاردەی هەنووکەی ــی ژن وەک دی ــە بابەت ــاو ســەبارەت ب ــە. چاوســووری و خۆپەرســتی پی ــان نی ــە نێوانی ل

هــەر ســات و کاتژمێرێــک دەشــێت تێبینــی بکرێــت. هــەر کەســێکی خــاوەن ویــژدان ناتوانێــت ئــەو واقیعــە 

ــچ ڕێســایەکی  ــە هی ــز ل ــەوەی ڕێ ــێ ئ ــە ب ــدا بێــت ب ــاو لەهــەر چینێکــی کۆمەاڵیەتی ــەکات کــە پی ڕەچــاو ن

ئەخاقــی و یاســایی بگرێــت، بــە بــێ چاوترووکانــدن ژن دەکوژێــت و ســەبارەت بــەو بابەتــە تــاوان دەکات.

ــەوەی  زۆر کات ئەمــە جێگــەی پرســیارە المــان کــە بۆچــی ســەرەڕای هەمــوو تێکۆشــانەکان و هۆشــیار بوون

ــر هــەر ناوێــک دا بێــت (ئەوەنــدە زۆرە؟  ــە ژێ ــگا، کوشــن ) جــا ل کۆمەڵ

ــاو ڕەواتــر  ــاوازی نێــوان ڕەگــەزەکان زیاتــر دەبێــت و عەقڵیەتــی پیاوســاالر، دەســەاڵتی پی ــا دەچێــت جی هەت

دەکات جــا ئــەوە چ لــە ئاســتی دەوڵــەت دابێــت چ لــە بــواری سیاســی و کۆمەاڵیەتــی دا. هــەر ئــەم سیســتمە 

ڕێگــە بــەوە دەدات کــە هێرشــی پیــاوان لــە ســەر ژنــان زیاتــر و زیاتــر بێــت. تەنانــەت دەتوانیــن بڵێیــن کــە 

ئــەم کوشــتنانە سیســتامتیکن. ڕەنگــە دەوڵــەت بۆخــۆی ڕاستەوڕاســت دەســتی لــە کوشــتنی زۆر ژنــان دا نەبێت 

بــەاڵم ئێســتا وای لــێ هاتــووە کــە لــە هــەر ماڵێــک دا نوێنــەری دەوڵــەت هەیــە کــە ئــەو نوێنەرانــەش پیاوانــن. 

واتــا پیــاوان لــە ماڵــەوە هەمــان سیســتەمی دەوڵــەت بەڕێــوە دەبــەن . بــاوک، بــرا، کــوڕ و هاوژیــن هــەر یــەک 

نوێنــەری دەوڵەتــن کــە لــە ژێــر نــاوی نامــووس ئــەو سیســتەمە لــە ســەر ژنــان بەڕێــوە دەبــەن. هــەر بۆیــە 

ئێمــە دەتوانیــن بڵێیــن کــە کوشــتنی ژنــان سیســتامتیکە. واتــا سیاســەتی دەوڵــەت بــۆ کوشــن و لــە نــاو بردنــی 

ــە دەســتی خــۆی و  ــەت ب ــاکات دەوڵ ــەوە ن ــر پێویســت ب ــە ئی ــە ک ــەکان دا هەی ــاو ماڵ ــە ن ــدە ل ــان ئەوەن ژن

ڕاستەوڕاســت ژنــان بکــوژن چونکــە نوێنەرانــی دەوڵــەت لــە هەمــوو شــوێنێک هــەن و بــە ڕێــک و پێکــی ڕۆڵی 

خۆیــان پێــک دێنــن. ئەمــە ڕاســتیەکە کــە زۆرێــک لــە پیــاوان ئــەو هێــز و جەســارەتە لــە دەوڵــەت دەگــرن بەاڵم 

پیاوانێکیــش هــەن کــە لــەوە ئــاگادار نیــن کــە  بــە هەڵســوکەوت و کردەوەکانیــان خزمەتــی سیســتەمی قڕکــەر 

دەکــەن. لەبــەر ئــەوە هۆشــیاریەکی زۆر بــۆ بنەماڵــەکان چ پیــاوان و چ ژنــان پێویســتە.
١٥



کوشــتنی ژنــان لــە هەمــوو هەرێمەکانــی جوگرافیــای ئێــران بــە شــێوازێکی زۆر دڕندانــە ئەنجــام دەدرێــت. بــە تایبــەت لــە 

ــک داوە، رۆژ  ــگای تێ ــی کۆمەڵ ــواری دەروون ــە ب ــکاری ک ــەژاری و بێ ــوون، ه ــزە ب ــۆی ملیتاری ــە ه ــتان ب ــی کوردس رۆژهەاڵت

ــە دەســت داوە و  ــوو شــتێکی ل ــە هەم ــە ک ــک  هەی ــی کوردســتان پیاوێ ــە ڕۆژهەاڵت ــت. ل ــر دەبێ ــە دوای رۆژ کوشــن زیات ل

بــەس ژنــان لــە بــن دەســەاڵتی خــۆی دا دەبینێــت و لــە نــاو کێشــەی خێزانــی و عەشــیرەتیەکانیان دا خنــکاون. یانــی بازنــەی 

دەســەاڵتی پیاوێکــی کــورد، هاوژیــن، خوشــک، کــچ و دایکیەتــی. هــەر بــەو هۆیــەوە پیاوانێــک کــە لــە ژێــر نــاوی نامــووس دا 

ژنــان دەکــوژن، پیاوانــی هــەری بــێ نامووســن کــە دەولــەت هیچــی بــۆ نەهێشــتوونەوە و لــە نــاو عەقڵیەتــی داگیرکــەران دا 

تواونەتــەوە و تەنیــا خزمەتــی دەوڵــەت دەکــەن. لــە راســتیدا ئــەو پیاوانە لــە جەوهــەری خۆیــان دوور کەوتوونەتــەوە و هەموو 

شــتێکیان لــە دەســت داوە.  وای لــێ هاتــووە کــە هیــچ ڕوانگــە و بەرچــاو ڕوونیەکــی لــە ڕەوشــی ئێســتای کۆمەڵــگا و داهاتووی 

نیــە و نامــوس جگــە لــە پاراســتنی بەرژەوەندییــە خۆپەرســتەکانی و خانەوادەکــەی خــۆی هیــچ مانایەکــی دیکــەی نییــە. ئەمــە 

ئــەو چەمکــەی نامووســە کــە لــە گەورەکانــی خۆیــەوە فێــری بــووە. بیــر لــەوە ناکاتــەوە نامووســی خــۆی و خانەوادەکــەی بــە 

ئەخــاق و نامووســی کۆمەڵــگا )نامــووس= نۆمــۆس= ڕێســای کۆمەاڵیەتــی= ئەخــاق( ببەســتێتەوە، واتــا ئەخــاق نــاکات بــە 

پرەنســیب و هەڵوێســت. هــەر بــەو هۆیــەوە سیســتەمی هــەری پێویســت لــە ئێســتادا لــە رۆژهەاڵتــی کوردســتان، سیســتەمی 

پاراســتنی جەوهــەری ژنانــە بۆیــە ژنــان دەبێــت خۆپــەروەردە بکــەن و هۆشــیار ببنــەوە. دەبێــت فێــر بــن لــە بــواری فکــری و 

فیزیکــی خۆیــان بپارێــزن. ژنــان چەنــدە بــە زانــا بــوون بگــەن ئەوەنــدە سیســتەمی خۆپاراســتنیان پێــش دەکەوێــت.  

خوێندنــەوەی لیســتی نــاوی ئــەم ژنانــە کــە هــەر یەکــە بــە چ شــێوازێکی دڕندانــە قەتــڵ کــراون لــە هــەر مرۆڤێکــی خــاوەن 

ویــژدان دا هەســتێکی بەرپرســیارێتی ئــاوا دەکات کــە »منیــش چەنــدە دەتوانــم لــە گۆڕینــی ئــەم ڕەوشــە دا ڕۆڵــم هەبێــت؟ 

» دوای خوێندنــەوەی ئــەم ئامارانــە مــرۆڤ لــەو راســتینەیە تێــدەگات کــە بەڕاســتی کۆمەڵکوژیــەک لــە ســەر ژنــان و کۆمەڵــگا 

ــەو  ــە ئ ــە دان ــەاڵم ڕەنگــە دان ــزەون دەبیســتین ب ــە شــێوازی زۆر قێ ــە ب ــی کوشــتنی دڕندان ــە هەواڵ ــت. رۆژان ــوە دەچێ بەڕێ

ــەم لیســتانە  ــی ئ ــە بەردەوام ــە پێویســتە ب ــت. هــەر بۆی ــەک ئەنجــام دەدرێ ــە کۆمەڵکوژی ــێ نەبەخشــێت ک هەســتەمان پ

بخوێندرێنــەوە تــا ســات بــە ســات لــە بەرچــاوی هــەر تاکێــک بێــت بــۆ ئــەوەی هەوڵــی گۆڕینــی دۆخــی کۆمەڵــگای کــوردی 

بدرێــت. 

ئێمــە وەک کــژار کاتێــک ئــەو ڕاپۆرتانــە ئامــادە دەکەیــن تەنیــا بــۆ ئــەوە نیــە کــە لــە ئاســتی تیــۆری دا مبێنێتــەوە و ئامــارەکان 

ــن،  ــدا دەژی ــان تیای ــە ژن ــەم رەوشــە ک ــۆ ئ ــە ڕێگــە چــارە ب ــن ک ــەش هــەوڵ دەدەی ــەو ڕادەی ــن بەڵکــو هــەر ب ئاشــکرا بکەی

بدۆزرێتــەوە. لەبــەر ئــەوە ئێمــە هــەوڵ دەدەیــن کــە هەمــوو ژنــان پــەروەردە بکەیــن و پەیوەنــدی لەگــەڵ هەمــوو ژنــان 

دروســت بکەیــن. هەروەهــا داوا دەکەیــن کــە ئــەو ژنانــەش کــە ئێمــە نەمانتوانیــوە پەیوەندیــان لەگــەڵ دابنێێــن، بــە هــەر 

ڕێگایــەک پەیوەندیــامن پێــوە بکــەن. ئێمــە لــە هــەر جێگایــەک هەیــن و بە تایبەتــی لــە رۆژی ئەمڕۆمــان دا بە هــۆی هەبوونی 
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ئینتێرنێتــەوە پەیوەنــدی گرتــن بــۆ هەمــوو کــەس 

ئاســانە. هەمــوو ژنــان دەتوانــن لــە ڕێگــەی تــۆڕە 

کۆمەاڵییەتیــەکان پەیوەندیــامن پێــوە بکــەن و لــە هــەر 

بوارێکــی پەروەردەیــی بێت یــا خۆپاراســتنی جەوهەری 

دا بێــت. چونکــە ئێمــە ڕێگــە چارەمــان لەالیــە و 

ــە  ــەو کارەمــان هەی ــی ئ ــزی ئەنجــام دان هەروەهــا هێ

و لــە هەمــووان گرینگــر ئەزموونێکــی زۆرمــان هەیــە 

کــە دەتوانیــن ژنــان لــە هەمــوو بوارێکــەوە پــەروەردە 

ــن  ــەوە دەتوانی ــی ژنان ــە یەکگرتووی ــە ب ــن. چونک بکەی

ــێ  ــەروەردە و ب ــێ پ ــک ب ــا ژنێ ــا »ت ــەربکەوین. وات س

ــتەقینە  ــەرکەوتنی ڕاس ــن س ــت، ناتوانی ڕێکخســن مبێنێ

ــە دەســت بێنیــن.«  ب

ئێمــە لــە بەرامبــەر هەمــوو ژنــان دا خــۆ بەرپرســیار 

ــی  ــت عەقڵیەت ــە دەس ــە ب ــک ک ــەر ژنێ ــن. ه دەبینی

لــە  گــەورە  زەربەیەکــی  دەکوژرێــت،  پیاوســاالر 

هــەر  دەکەوێــت.  ئێمــە  هەبوونــی  و  کولتــوور 

بۆیــەش ئێمــە هــەوڵ دەدەیــن کۆمەڵــگا بگەیەنیــن 

بــە ئاســتێک کــە هــەر ژنێــک بتوانێــت خۆشــی 

یەکــری  بتوانــن  ژنــان  هەروەهــا  و  بپارێزێــت 

بتوانــن  ژنــان  کاتێــک  وایــە  بڕوامــان  بپارێــزن. 

خۆبپارێــزن و بــن بــە هــی خۆیــان، کۆمەڵــگاش 

دەبێــت بــە هــی خــۆی. وەک کــژار هەوڵدانەکامنــان 

تەنیــا بــە ژنانــەوە ســنووردار نامێنێــت بەڵکــو هــەوڵ 

ــاوازی  ــە جی ــن ک ــەوە تێبگەیەنی ــش ل ــن پیاوانی دەدەی

بیۆلۆژیکــی لــە نێــوان ژن و پیــاو دا نابێتــە هــۆی 

ئــەوەی ڕەگەزێــک لــە ســەرووی ڕەگەزێکی تــر بێت و 

هەمــوو ئــەو ئــاکارە ناشایســتانەی کــە لــە بەرامبــەری 

ژنــان دا ئەنجامــی دەدەن، خزمــەت کردنــی دوڵەتــی 

داگیرکــەری ڕەگەزپەرســتە. بۆیــەش پیــاو دەبێــت لــەو 

ڕاســتینەیە تێبــگات و لــە ســەر ئــەو بنەمایــە خــۆ 

پــەروەردە بکــەن و هەروەهــا یەکــر پــەروەردە بکەن. 

ــەر  ــە بەرامب ــاوان ل ــەت پێویســتە هەڵوێســتی پی تەنان

ــان دەکــوژن زۆر جــددی بێــت  ئــەو پیاوانــەی کــە ژن

ــاو  ــە ن ــەت ل ــەن و تەنان ــان بک ــدی ئیدانەی ــە تون و ب

ــا  ــرن. چونکــە پرســی ژن تەنی ــان نەگ ــان دا وەری خۆی

هــی ژنــان نیــە بەڵکــو هــی هەمــوو کۆمەڵگایــە. 

پــەروەردە  بەرامبــەری  لــە  کــژار خــۆ  ئێمــە وەک 

ــان  ــن و بڕوام ــیار دەبینی ــش دا بەرپرس ــی پیاوانی کردن

وایــە کــە بــە پــەروەردە و بــە ڕێکخســن و سیســتەمی 

دێموکراتیــک  زیهنیەتێکــی  دەتوانیــن  خۆپاراســن، 

ــە  ــە ک ــان وای ــن. بڕوام ــاوا بکەی ــگادا ئ ــاو کۆمەڵ ــە ن ل

دەتوانیــن سیســتەمێکی دیموکراتیــک ئــاوا بکەیــن 

ــان درێــژ  کــە هیــچ دەســتێک نەتوانێــت بــۆ ســەر ژن

ــوژی  ــی ژنک ــە زیهنیەت ــی ب ــا کۆتای ــت و هەروەه ببێ

ــن. ــەر بێنی داگیرک
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