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پێشەكی

روانینی زۆربەی خۆرئاوا بۆ ژنانی عەرەب، روانینێكی تێكەڵ بە 

خەم و پەژارە و دڵسۆزییه ، چونكە ژنانی عەرەب بە قوربانیی ئاین 

و كولتوری پیاوساالری دەبیرنێن، بەاڵم بە سەرهەڵدانی شۆڕشەكانی 

ساڵی 2010ی بەهاری عەرەبی، كەسایەتیی ژنانی عەرەب هاوشانی 

و  خەبات  پێشەوەی  ریــزی  لە  ژنــان  بــوون،  یاخیبوون  و  شــۆڕش 

پیشانی  ئەوەیان  هەڵڕسكاو،  رۆڵی  پێچەوانەی  بوون.  ئازادیخوازیدا 

خۆرئاوادابوو، كە رۆڵی بەرچاویان لە گۆڕانی واڵت و ناوچەی خۆیاندا 

هەیە. 

دەنیز كاندیۆتی، مامۆستای توێژینەوەی گەشەپێدان لە كۆلێژی 

ئەو  لەندەن،  زانكۆی  لە  ئەفریقیا  توێژینەوەی  و  خۆرهەاڵتناسی 

عەرەب  بیرمەندی  ژنانی  لە  هەندێك  كە  كردوە،  گوڵبژێر  وتارانەی 

خۆرهەاڵتی  دواییەی  ئەم  شۆڕشەكانی  پێش  ژنان  رۆڵی  لەبارەی 

نادیاریان لە دوو ساڵی دوای ئەو روداوانە  بارودۆخی  ناوەڕاست و 

لە  ژنان  بەهێزی  رۆڵی  لە  هەم  وتارانە  ئەو  هەروەها  نوسیویانە. 

گۆڕانكاریەكانی ئەم دوایەی خۆرهەاڵتی ناوەڕاست و هەم لە گرفت 

و كۆسپەكانی دەوڵەتی نوێ بۆ ژنان دەكۆڵێتەوە. ئەو وتارانە لە رۆڵی 

رەگەز لەو شۆڕشانە دەكۆڵێتەوە كە بە رواڵەت نەتەوەیین.   
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1 

راپەڕینی ژنانە

سارا عەباس

دادەنرێت،  مێینە  بە  )ثورة(  عەرەبی  زمانی  لە  شۆڕش  وشەی 

سارا  راپەڕین(.   - )انتفاضة  و  ئازادی(   - )حریة  وشەكانی  هەروەك 

ناساندنی  بە  وتارەدا  لەم  سودانی  رۆژنامەنوسی  و  لێكۆڵەر  عەباس 

گۆڕەپانی شەڕ، وەك )راپەڕینی ژنان لە جیهانی عەرەب(دا لە پەیجی 

لە واڵتانی عەرەبی  فەیسبوك دەكۆڵێتەوە. شەڕگەیەك كە چوار ژن 

بەڕێوەیدەبەن: شۆڕشەكانی ئینتەرنێت لە فەیسبوكدا بوونەتە شەڕی 

پیاوساالری، چوار ژنی دامەزرێنەری ئەو دامەزراوەیە بۆ سارا عەباسی 

روندەكەنەوە، كە چۆن پاڵنەری دانانی ناوەندێكی ئۆنالین بۆ ژنانی 

عەرەب، رەگەکەی بۆ كاریگەری كەسی دەگەڕێتەوە، كە لە گێڕانەوە 

فێمێنستیە جیاجیاكانی عەرەبی وەریانگرتوە.
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یەڵدا یونس، دیالە حەیدەر، فەرەح بورقاوی و سالی زهنی چوار 

هاوڕێن، كە لە روانگەی جوگرافییەوە جیا، بەاڵم لە روانگەی ئامانج 

و پەیامەوە یەكگرتو، هاوپەیامنن. یەڵدا، 34 ساڵە، مامۆستای سەما و 

ئەندامی دامەزرێنەری دەستەی فەخری سیكوالرەكانی لوبنانە و لە 

پاریس دەژی. دیالە، 28 ساڵە، هاونیشتامنییەكی لوبنانییە، خوێندكاری 

پزیشكییە، بەاڵم هۆگری چاالكییە و چاالكوانی سیاسییە، لە بەیروت 

دەژی. فەرەح، 27 ساڵە، فریادڕەسێكی فەلەستینی شەیدای نوسین و 

شانۆیە و ئەویش لە لوبنان دادەنیشێت. سالی، 27 ساڵە، كارمەندی 

رێكخراوی نەتەوە یەكگرتوەكان و چاالكوانی مافەكانی ژنانە، كە بۆ 

وەرگرتنی وەاڵم و هەنگاوی بەكردەوەی بیرو بۆچوونی پیاوساالرانە 

لەبارەی ژنانەوە سود لە گێڕانەوە وەردەگرێت، لە قاهیرە دەژی. 

زۆربەی ئەو ژنە گەنجانە شەیدا و كێشكراوی ئەو راپەڕینانەن، كە 

خۆرهەاڵتی ناوەڕاست و باكوری ئەفریقیای گرتەوە، بەاڵم بۆ فێمێنیستە 

جیهانی  دەرەوەی  كەمی  ژمارەیەكی  بوو.  كولەمەرگی  عەرەبەكان 

رادیكاڵیزم  لەمێژینەی  ریشەی  قوڵی  و  كۆنی  كە  ئاگادارن،  عەرەب 

لەناو ژنانی ئەو ناوچانە، بۆ زیاتر لە سەدەیەك دەگەڕێتەوە. هاوكات 

ژنانیش  میراتەی  ئەو  ناوچەكە،  لە  راپەڕینەكان  سەرهەڵدانی  بە 

كەوتە بەرچاوی هەموان. ژنان بە درێژایی ئەو راپەڕینانە، نەك هەر 

كولتوریەكاندا  رێسا  بەگژ  بەڵكو  توندوتیژ،  و  زاڵم  دیكتاتۆرانی  بەگژ 

چوونەتەوە، كە چەندینجار هاندەربوون و لە هەندێك الوە ژنانیان 

لە گۆڕەپانی گشتی دوردەخستەوە. لەگەڵ ئەوەشدا هێشتا كەفوكوڵی 

روخانی حوسنی موبارەك دانەمركابۆوە، كە هەواڵی دڵتەزێن هات. لە 

میرس، ئەو ژنانە بەگوێرەی راپۆرتی هانیە شلقامی كەوتنەبەر پەالمار، 

و  شیڕاندیان  بەسەریاندا  پیاوان  سوكایەتی،  و  ئەشكەنجە  و  ئازار 
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سەرەنجامیش گۆڕەپانەكەیان پێچۆڵكردن، كە بۆ سازدانی یەكەم رۆژی 

جیهانی ژنان دوای شۆڕش لە مەیدانی تەحریری قاهیرە كۆببوونەوە. 

لە مانگەكانی داهاتو، ژنە خۆپیشاندەرەکان دەستگیركران، ناچاركران 

تونس،  لە  دادگاییكران.  سەربازی  دادگــای  لە  و  بپشكنن  كچێنیان 

داهاتوی یاسای مافەكانی ژنان لەناكاو كەوتۆتە شوێنێکی نادیارەوە. 

بە هەمانشێوە وەک دەنیز كاندیۆتی لە مانگی حوزەیراندا نوسی، بۆ 

پرسیارەكانی داهاتوی دادپەروەریی رەگەزی دوای راپەڕینی بەهاری 

عەرەبی، وەاڵمی توندی نیگەرانكەر چاوەڕوانكراوە.

پاش ئەوان، یەڵدا یونس لە پاریس گەیشتە ئەو ئەنجامەی كە ئیدی 

بەسە. بەئاگابوون لەوەی سۆشیال میدیاكان رۆڵی یەكالكەرەوەیان لە 

سازدانی خەڵك بۆ راپەڕین هەبووە، بڕیاریدا بۆ پشتگیری لە خەباتی 

لەو  سود  یەكسانەكان،  مافە  بە  گەیشنت  هۆی  بە  عەرەب  ژنانی 

میدیایانە وەربگرێت. ئامانجی وەگەڕخستنی پەیجی فەیسبوك تەنیا 

بۆ هوشیاركردنەوەی خەڵك نەبوو، بەڵكو بەدیهێنانی كەشوهەوایەك 

بوو بۆ یەكگرتن و یەكپارچەیی چاالكوانانی ژن لە ناوچەكەدا، ژنانێك 

لە  دیبێت.  گۆشەگیر  تەنیاو  خۆیان  تاکەکەسیدا  هەوڵی  لە  رەنگە 

جیهانی  لە  ژنان  )راپەڕینی  پەیجی   2011 ساڵی  یەكەمی  ترشینی 

عەرەب(یان لە فەیسبوك دانا و دوای ساڵێك واتە ترشینی یەكەمی 

كەمپینێكییان  سالی،  و  دیالە  فەرەح،  هاوكارانی،  و  یەڵدا   ،2012

مەسەلە  بۆ  خەڵك  سەرنجی  تا  سازدا،  پەیجە  ئەو  ساڵوەگەڕی  لە 

سەرەكیەكانی ناوی رابکێشن. 

وێنەیەكی خۆت  بەشێوەیەک  بوو،  ئاسان  كەمپین  لە  بەشداری 

دەستپێبكات:  دەستەواژەیە  بەم  پەیجەکەوە،  بخەیتە  دەقێكەوە  بە 

)هاوڕای راپەڕینی ژنانی جیهانی عەرەبم، وەك.......(، پاشان بۆشاییەكە 
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زۆربوو،  ئەوەندە  ژمارەیان  و  شەپۆلیاندا  وێنەكان  پڕبكەیتەوە. 

زۆر  پەیجەكەش  ئەندامانی  ژمارەی  پڕبێت.  پەیجەکەیان  خەریکبوو 

 80 نزیكەی  بە  بوو  هەزاركەسەوە   20 نزیكەی  لە  زیادیكرد.  زوو 

و  سوریا  تا  مەراكیشەوە  لە  گەنج،  و  پیر  پیاو،  و  ژن  كەس.  هەزار 

پەیجەكەوە.  خستە  الفیتەیەکەوە،  بە  خۆیان  وێنەی  واڵتان  تەواوی 

هەندێكییان روی خۆیان بە الفیتەکە داپۆشیبوو، هەندێكی دیكە بە 

ژمارەیەكیش  ده رخست،  خۆیان  دەرپەڕاندنەوە  سینگ  و  لوتبەرزی 

تەنیا چاوەكانیان نیشاندا. 

سەرەڕای كاردانەوە ئەرێنیەكان، ئەو كەمپینە روبەڕوی دژایەتی 

و بۆڵبۆڵ بۆوە، كە زیاتر پەیوەندی بە ژنێكی گەنجەوە هەبوو بەناوی 

نوسینەوە  بەم  خۆی  وێنەی  بوو،  رێکپۆش  كە  دانا  بكدۆنیس.  دانا 

خستە پەیجەكەوە: )لەگەڵ راپەڕینی ژنانی عەرەبم، چونكە بۆماوەی 

شنەی  به   هه ست  جەستەمدا،  و  قژ  لەنێوان  پێنەدرا  رێم  ساڵ   20

را، كە  لێكەوتەوە و سەدان  توندی  كاردانەوەی  بكەم(. وێنەكەی  با 

نیگەرانی.  و  توڕەیی  ژمارەیەكیش  و  پشتگیرییاندەكرد  هەندێكیان 

هۆی  بە  فەیسبوك  كەمپینەكە،  رێكخەرانی  بینینی  پاش  كەمێك 

پێگەیشتنی ژمارەیەك سكااڵی )هەڕەشاوی(، وێنەكەی سڕیەوە. 

رێكخەرانی كەمپین بەگژ ئەو سانسۆرانەدا چوونەوە و درێژەیان 

فرەجۆرەکانیش  پەیوەندیە  ئامڕازی  بە  تائێستا،  لەوكاتەوە  پێدا. 

دیواری  لەسەر  وێنەكێشان  وەك  تاقیكردەوە،  ئەزمونگەلێكییان 

بگێڕەوە(.  )چیرۆكەكەت  ناوی  بە  كەمپین  سازدانی  و  شەقامەكان 

لە  ژنان  دژی  توندوتیژی  نەهێشتنی  جیهانی  رۆژی  لەگەڵ  هاوكات 

جیهانی  جواڵنەوەی  رێبەریكردنی  لەباره ی  دووەم،  ترشینی  25ی 

هۆكاری  ناوچەكە،  لە  ژنان  مافەكانی  رێی  سەر  كۆسپی  عەرەب، 
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وەرچەرخان  لە  میدیاكان  سۆشیال  گەورەی  رۆڵی  لە  ئەرێنیان  رای 

ئەو  رێكخەری  بە چوار  لە كۆمەڵگەی عەرەبی، چاوم  گۆڕانكاری  و 

كەمپینە كەوت. 

چۆن بوو چاوتان بە یەكرت كەوت و بڕیاری هاوكاریتان دا؟

یەڵدا: لە رێگەی فەیسبوكەوە یەكرتیامن دۆزییەوە. وەك بەرپرس 

رێکكەوت  بە  و  كرد  پەیجەكە  بانگهێشتی  هاوڕێكانم  لە  ژمارەیەك 

دیالەیان پێشنیازكرد. 

كاریاندەكرد،  تەنیا  بە   2012 شوباتی  تا  یەڵدا  و  دیالە  فەرەح: 

پاشان دیالە لەو بارەیەوە دواندمی و پاش كەمێك سالیم هێنا. من و 

سالی بەیەكەوە لە زانكۆی قاهیرە دەمانخوێند.

- بۆچی پەیجەكە زیاتر لە ساڵێك بوو كرابۆوە، بەاڵم كتوپڕ لە 

مانگی حوزەیراندا تەقییەوە؟ 

فەرەح: شوباتی 2012 نزیكەی سێ هەزار ئەندامامن هەبوو، له  

ئەو  گەورەبوونە  ئەو  هۆكاری  یەكەمین  هەزار.   20 بووە  حوزەیران 

فرەییە بوو، ئەوەش وایكرد زیاتر لەو روداوانەی لە جیهانی عەرەبیدا 

خۆمان  بۆچوونی  و  روانگە  هەریەكەمان  تێبگەین،  باشرت  رودەدەن 

بۆ پەیجەکە هێنا، کە وایكرد پەیجەكە بۆ خەڵك سەرنجڕاكێشرتبێت. 

هۆی دووەم كۆمەڵە بابەتێك بوو، كە دوای شۆڕش بەتایبەت لە تونس 

و میرس رویدا... هەستامنكرد تەنانەت پیاوانی شۆڕشگێڕ هەوڵیاندا 

ژنان پەراوێز بخەن، كە لە دوای سەركەوتن )یان منیچە سەركەوتن( 

ئێستا  )مەمنون،  وتیان:  بینیبوو.  ژنانیان  خەباتی  خۆیان  هاوشانی 

خۆمان  بەدواوە  لێرە  بگەڕێنەوە،  )ئاسایی(تان  ژیانی  بۆ  دەتوانن 

شەویش  8ی  دوای  و  مبێننەوە  ماڵەوە  لە  ئه نجامده دەین.  كارەكە 

نەیەنەدەر(. پاشان دادگایی سەمیرە ئیرباهیم لە بەردەم ئەفسەرانی 
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عەرەبی  ژنانی  هەموو  كە  بوو،  هەوااڵنە  لەو  دەستیپێكرد.  سوپا 

راشكاوانە  چونكە  پەیجەكە،  گەورەبوونی  بووەهۆی  توڕەكرد... 

ئەوەمان دەربڕی، كە ناتوانین و نامانەوێت پشتگوێبخرێن. 

پەیجەكەش  سەركەوتنی  هۆیەکانی  لە  تر  بەشێکی  دیالە: 

پەیوەندیان  كە  بكۆڵینەوە،  وروژێنەرانە  بابەتە  لەو  وێراین  ئەوەبوو 

بە بارودۆخی ژنانەوە هەبوو، لە ناوچەكە بە یاساغ دادەنرا. هەموو 

بنەماكانی بیروبۆچوونی ئاینی و كۆمەاڵیەتیامن بردە ژێرپرسیارەوە، 

كە گوایە نەخشی سەر بەرد و نەگۆڕن. ئەوە پشتیوانی زۆری كردین، 

قەدەغە  باسی  ئازادانە  خوازیارن  دڵــەوە  لەناخی  خەڵك  چونكە 

كراوەكان بكەن.

پەیجەكە  ئیلهامی  گرنگرتین  عەرەبی،  بەهاری  ژنانی  یەڵدا: 

مەنال  كرمان،  تەوەكەل  سلێامن،  فەوزیە  ئیرباهیم،  سەمیرە  بوون، 

كچێكی  بۆ  كارەمان  ئەو  ئەلخواجە. هەروەها  زەینەب  ئەلشەریف، 

مەراكیشی ئامینە ئەلفاللی كرد، کە ناچارکرابوو شو بەو پیاوە بكات، 

كە دەستدرێژی كربووە سەری، ئاکام خۆی كوشت. دەمانویست رێز 

وەك  شۆڕشدا  لە  چونكە  بدەینێ،  پێگەیەكیان  و  بگرین  ژنانە  لەو 

پیشانیبدەین،  لێنەگیرا، بەاڵم هاوكات دەمانویست  پێویست رێزیان 

كە دەتوانن ئیلهامبەخش بن بۆ ئێمە. 

بەكارهێنانی  یــان   ،)NGO( جیاتی  لە  بڕیارتاندا  بۆچی 

میكانیزمەكانی دیكە، تۆڕە كۆمەاڵیەتیەكان بەکاربهێنن؟

یەكپارچەییەکی  و  یەکگرتوبوون  لە  بیرۆکەکە  سەرەتا  یەڵدا: 

عەرەب  هاواڵتیانی  لەناو  عەرەبی  بەهاری  كە  هات،  دەگمەنەوە  

دروستکردنی  پابەندبووم،  پێوەی  من  ــەوەی  ئ بەدیهێنابوو... 

پەیوەندیبوو لەگەڵ خەڵک و ئەوەی سۆشیال میدیا نوێکان دەیخەنە 
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یان   ،)NGO( بە  ئەوتۆم  متامنەیەکی  من  مخابن  بەردەستامن. 

رێكخراوە سیاسیەكان نییە. پابەندی ئەوەم چۆن دەشێت بە بێ پارە 

شتێك لەگەڵ مرۆڤێك ئەنجامبدەی، كە نایناسیت. رێك وەك )ریزی 

شانازی سیكوالرەكان( لە لوبنان، كە دوای سێ ساڵ بەدوای یەكدا و 

كە  كەسانێك  بوونی  سەرەڕای  تەنانەت  برد،  بەڕێوەمان  بێبەرامبەر 

پێشنیازی پارەیان بۆ كرابوو. له گه ڵ ئه وه ی هه ژاریش بوون، بەڵێنی 

دەتوانێت  مرۆڤ   ... بەشداریانکرد،  بەکردەوە  داو  بەشداریکردنیان 

ناچاالك  بە  بەاڵم   ،)NGO( یان  سیاسی،  گروپێكی  لە  بێت  بەشێك 

و هەڵڕسكاو مبێنێتەوە. ئەوە سەرنجڕاکێشرتە، کە لەبەرامبەر شتێكی 

كارەكە  سەرشانەوە  ئەركی  روی  لە  و  نەدەیت  ئەنجامی  دیكە 

لەسەر  دەدەنێ  دەرفەتەمان  ئەو  میدیاكان  سۆشیال  رابپەڕێنیت. 

بەبێ  بەاڵم  هاوڕاین،  لەسەری  كە  ببەستین،  پەیوەندی  بابەتێك 

خۆویستی و خۆپەرستی، چونكە ئەو میدیایانە بە بەراورد بە رەوتی 

سەرەكی سیاسەتەوە، نەنارساون.

ئێمە  لە  )ئەوان  دەڵێت  كە  ئەلتەحاویت  مونا  هاوڕای  ئایا   -

بێزارن(؟

فەرەح: نەخێر، من هاوڕا نیم. پێموانییە پیاوان لە ئێمە بێزاربن. 

پێنەدراوە  رێیان  مێژو  درێژایی  بە  یان  ناگەن،  تێامن  تەنیا  پێموایە 

جیهانی  خوێندنی  سیستمی  بە  پەیوەندی  رەنگە  تێامنبگەن. 

عەرەبیەوە هەبێت، فێریانكردوین هەموو شتێك بپارێزین. ئەوەی تۆ 

لە ژیانی رۆژانەت لە دیتنی ئەوانی دیكە دەیخەیتە مێشكتەوە، هەر 

دوبارە  كوڕەكانت  و  كچ  كە  الساییدەكەیتەوە،  و  دەكەیت  ئەوكارە 

هەمان كار دەكەنەوە.  

دیالە: سەرەتا دەبێت من رێز و پێزانینی خۆم بۆ مونا ئه لته حاوی 



16

و جۆری بیرکردنەوەی ئەو دەرببڕم، گەرچی هاوڕای هەموو قسەكانی 

ئەو نیم لە وتارەكەیدا. ئەوە راستە زۆرێك لە پیاوان لە ژنان بێزارن، 

بەاڵم دژایەتیکردنی ژن دیاردەیەكی باوه  و تایبەت نابێت بە كۆمەڵگە 

عەرەبییەكان. دژایەتیکردنی ژن تایبەتنییە بە كولتورێك یان ئاینێك، 

بەڵكو زۆر لەوە ئاڵۆزترە، چونكە سوكایەتیپێکردن و بەكەمزانینی ژنان 

كارێكی هەمەالیەنەیە، بەاڵم دەبێت ئێمەی ژنان قبوڵامن بێت، كە 

شەرمەزاری  مایەی  و  زۆرباڵوە  كۆمەڵگەكامناندا  لە  ژنان  لە  بێزاری 

و بێئابڕوییە بۆیان. بۆ منونە، ژنێكی یەمەنی بەشداری كەمپینەكەی 

و  ناڕەزایی  جۆرێك  وەك  بوو،  نوسی  خۆی  تەواوی  ناوی  و  كردین 

شۆڕش دژی براكەی، كە پێی شەرمە الی خەڵك ناوی ئەو و دایكی 

شتێك  واتە  دەكەین،  ژن  تەماشای  )رێز(  وەك  ئێمە  كاتێك  بێنێت. 

سەرەنجام  و  دەگۆڕین  شتێکی  بۆ  وایە  مانای  ببیرنێت،  نابێت  كە 

ئەوە خاڵی دەسپێكی  دایدەماڵین.  مرۆڤایەتییەكەی  تایبەمتەندی  لە 

هەموو ئەو بێزاریانەیە. 

كەمپینەكەمان سەملاندی  نییە.  بوونی  )ئەوان(  و  )ئێمە(  یەڵدا: 

پیاوانێكی زۆر هاوڕامانن و ژنانێکیش هەن کە پیاوساالرن. 

- بۆچی وشەی راپەڕینتان لەجیاتی وشەی شۆڕش هەڵبژارد؟

وشەیە  ئــەو  كە  بەكارهێنا،  راپەڕینم  لــەبــەرئــەوە  یــەڵــدا: 

بێزاری. شیر كە كواڵ هەڵدەچێت.  )یاخیبوون(و  بە  ئاماژەیەكیشبوو 

كێ؟  بەرامبەر  لە  شۆڕش  كە  لەگەڵە  پرسیارەی  ئەو  شۆڕش  وشەی 

سیاسییە.  زیاتر  راپەڕین،  بەكارهێنانی  بۆ  دیكە  هۆیەكی  باوكامنان؟ 

بیانویەك  پرسیاردەکەین،  ژنانەوە  مافەكانی  لەبارەی  كە  زۆرجار، 

نییە،  قسانە  ئەو  كاتی  ئێستا  لەپێشرتە.  دیكە  شتی  كە  دەبیستین 

یان هەر شتێكی  بگونجێین  یان  بكەین،  ئازاد  دەبێت واڵت  سەرەتا 
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کە  بیرمكردەوە،  هەربۆیە  دەخەنەالوە.  كەسییەکان  ئازادییە  دیكە. 

سەرنجڕاكێشدەبێت ئەگەر جارێكی دیکە ژیان بە بەر ئەو وشەیەدا 

بكەینەوە و بیكەینە مرۆڤایەتیرت. الفیتەی ژنێك كە لە فەلەستینەوە 

پەیوەندی پێوەدەكردین لەسەری نورسابوو: لەگەڵ راپەڕینی ژناندام، 

چونكە واڵتەكەم داگیركراوە، بەاڵم تەواوی خەم و مەراقی هەندێك 

پیاوان ئەوەیە كە بەالیاندا تێدەپەڕم، فیكەم بۆبكێشن. 

كەمپینەكەتانەوە،  هاتونەتەپاڵ  پیاوانیش  بەرچاوی  ژمارەیەكی 

بن، كە  پارێزەری مافەكانی ژن  تر  لە سعودیە و واڵتانی  پیاوانێک 

بەگوێرەی خشتەی بەردەست ئەوەیان لێچاوەڕێ ناكرێت؟

ماوەیەكی  كە  ئەوەبوو،  شۆڕش  لە  كەسیم  ئەزمونی  سالی: 

وەك  و  دەگرت  بەكەم  ژنانیان  توانای  كۆمەڵگەكەمان  پیاوانی  زۆر 

دەرگا  لەودیو  و  پشتگیریبكرێت  دەبێت  كە  دەیانبینی  بوونەوەرێك 

داخراوەكان بپارێزرێن... بابەتی پشتگیری و یەكگرتویی ئەو پیاوانە 

چاوەڕێ  قەت  كە  هەن،  سعودیە  لە  پیاوانێك  وتت  وزەبەخشە. 

ئەوەبوو  پەیجەكەمان  ئامانجی  بكەن.  پشتگیریامن  لەوێ  نەبووین 

ژنان بكاتە وەرگر و بڵێین: ژنان قوربانین، بەڵكو دەبێت وەك ژن و 

پیاو ملمالنێی یەكرتبكەین و درێژە بە البردنی كۆسپەكان بدەین، كە 

كۆمەڵگەكەمان خستویانەتە بەردەمامن. 

پێشەنگە كاریگەرەکان لە مەیدانی سۆشیال میدیاكانی جیهانی 

خالید  هەمومان  )ئێمە  سعد(  خالد  )كلنا  شێوەی  لە  عەرەبی 

سەعیدین(، بەردەوام پەیوەندی دینامیكییان بە شەقامەوە هەبووە. 

لەڕاستیدا هەردووكیان تەواوکەری یەكرتین. ئایا ئەو توانایە دەبینی، 

كە بە پەیجی خۆته وه  لە فەزای مەجازییەوە بچیتە سەر شەقامەكان؟ 

لە بنەڕەتەوە ئەوە ئامانجی ئێوەیە؟ 
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سالی: ئەو كەمپینە تەنیا ئۆنالین نییە. كاریکردوە بۆ وەاڵمدانەوە 

پێشگریکردون.  بەهێز  زۆر  كێشەكان،  بەكردەوەی  هەنگاونانی  و 

سەرنجڕاکێشە كە ژنێكی بااڵپۆش وێنەی خۆی دەخاتە پەیجەكەوە، 

لەبارەوە  پێشداوەری  لێدەكەوێتەوە،  خەڵكی  زۆری  كاردانەوەی 

دەكەن و را دەردەبڕن كە )ناتوانی لە وێنەكەتەوە تێبگەیت، کە ئازاد 

بۆ داكۆكیکردن لەخۆی  نیت؟ جلەكانت ئەوە دەسەملێنێت(. ژنەش 

وەاڵمدەداتەوە و هتد. ئەوە گفتوگۆیەكی بنیادنەرە. 

ئەو  سەردانی  زۆر  ئاینی،  بانگەشەی  بۆ  توندڕەوەكان  یەڵدا: 

پەیجە دەكەن، یان دەڵێن: )ئاگاداربە، ئەو پەیجە خۆرئاواییە(، تەنیا 

هۆكاری  یان  بۆیەكردوە،  نینۆكی  ژنێك  منونە  بۆ  كە  بیانوەی،  بەو 

گاڵتەجاڕانەی دیكە. سەیرەكە لەوەدایە کە ئەو پەیجە توانا دەداتە 

خەڵك پێكەوە بدوێن و روانگەی جیاواز و دژ بەیەكرتی بخەنەڕوو، 

جەماوەرێک كە ناتوانن لەسەر شەقامەكان ئەو باسانە بكەن، چونكە 

ئەوەیان  بوێری  لەبەرئەوەی  یان  نادۆزرێتەوە،  بۆ  یەکرتییان  یان 

نییە، چونکە گریامنەی ئەو مەترسیەش بۆ ژنان هەیە کە پەالماریان 

بدرێت. ئێرە جێگەیەكی ئەمین و سیكوالرە بۆ ئەوجۆرە گفتوگۆیانە، 

گفتوگۆی دوروو درێژ، تەنیا شتێكی مەجازی نییە. دەكرێت سازدانی 

دیالۆگ زۆر زەحمەت بێت و هاوكات سازدانیشی زۆر پێویستە.

- بۆچی؟ داواتان لە خەڵك كردوە ئەو وێنانەی دەیاننێرن رویان 

دیاربێت؟ 

سنورەكان(ە.  و  )چوارچێوە  تێپەڕاندنی  هەوڵامن  تاكە  دیالە: 

لە  هەندێك  لە  دەكرێت  و  هەستیارە  مەسەلەیەكی  ئەوە  دەزانین 

گۆڕانكاری  بەاڵم  بەدواوەبێت،  گیانی  مەترسی  تاكەكان  بۆ  واڵتان 

دەبێت  سەرەتا  رابپەڕین،  دەمانەوێت  ئەگەر  لەگەڵە.  مەترسی 
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بوێربین شوناسامن ئاشكرا بكەین. هەموشتێك لەوێوە دەستپێدەكات، 

كە كۆسپی مەترسی وەالنرا... 

زۆرێك نیگەرانی مافەكانی ژنانن لە قۆناغی گواستنەوەی دوای 

راپەڕین، بە تایبەت له  میرس؟

1960ەوە  لە  شۆڕشگێڕ  ژنانی  دژی  حكومەت  توندوتیژی  سالی: 

پاشان كە  دەستیپێكردوە، بەاڵم سەرنجێكی زۆری بۆخۆی رانەكێشا... 

ئەنجومەنی بااڵی چەكدارەكانی میرس لە 11ی شوباتی 2011 دەسەاڵتی 

بەرەنگاربوونەوە  شێوەی  و  تاكتیك  وەك  سیاسەتەكەی  گرتەدەست، 

چروكن،  و  سوك  ئێوە  دەوت:  ژنانیان  بە  سەربازەكان  ــەوت.  دەرك

سۆزانین و ئێمە وا و واتان لێدەكەین، چونكە بێئابڕون. )نازانم وایان 

پشكنینی  دەربارەی  پێیبوو(.  باوەڕییان  راستی  بە  یان  فێركردبوون، 

كچێنی، زیاتر ئەو كچانە لە دەرەوەی قاهیرە بوون كە لە 9ی مارسی 

2011 ناچاركران پشكنینیان بۆ بكرێت، خێزانی داخراو و موحافزكاریان 

كچێنیان  پشكنینی  یان  قۆڵبەستکران،  كە  ئەنجامدا  لە  هەبوو... 

بڵێن، چونكە پشتگیرییان شك  بە خێزانەكانیان  نەیانتوانی  یان  بۆكرا، 

نەدەبرد، یان وەك سەمیره  ئیرباهیم قسەیان كرد، بەاڵم لە بەرامبەردا 

تاوانباریان  درۆزن  و  بێناموس  بە  كە  بوونەوە  جەماوەرێك  روبەڕوی 

دەكردن. هیچ كەس نەیویست لە میدیاكان باسی سەمیره  بكات، خۆم 

پەیوەندیم بە هەموو ئەو كەسانەوە كرد، كە دەمناسین و پێیانگوتم 

ئەوە هێڵی سورە. دەسەاڵتێك نیشاندەدات كە سود لە ناموسی ژنان 

وەردەگرێت و بە شەرمەزاریەوە ژنان ناچاردەكات بێدەنگنب... دوای 

ئەوەی ئیخوان موسلمین دەسەاڵتی گرتەدەست، گەمەی سودوەرگرتن 

لە تیۆری بەها و ئاینەكان دەستیپێكرد، بۆ منونە نابێت ژنان لە هەندێك 

شوێن بن. سەلەفیەکان و رەوتی ئیسالمی بەگشتی دەسەاڵتیان زۆرە، 
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پرۆسەی  لە  كە  دەبینین  ئێستا  چەقگەران.  هەموویان  میدیاكانیش 

نوسینی دەستوریش دا باسی ئەوە دەكرێت... لە نوسخەی رەشنوسیش 

جەخت  ژنان  مافەكانی  بۆ  دەڵێت:   26 مادەی  دیتومانە  تائێستا  كە 

رشۆڤەی  كام  دەكرێتەوە.  پشتپێبەستنی  و  ئیسالمی  شەریعەتی  لە 

تێكڕای دەستور،  لە  یاساییە  مادەی  تاكە  ئەوە  نییە.  دیار  شەریعەت، 

كە زۆربەی ئیخوان موسلمینەکان پشتگیریدەكەن، جگە لە 10 کەس 

نەبێت. كۆمیتەکە ئامادەیی خۆی بۆ دیالۆگی هەر بەشێكی دەستور 

دەربڕیوە، جگە لەو مادەیە. 
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2
بەهاری پڕ ترس و لەرز

دەنیز كاندیۆتی

و  ماف  نەهاتوی  کۆتایی  باسوخواسی  كۆمەڵگەیانە  لەو  بۆچی 

كە  داگیردەكەن،  هەواڵەكان  مانشێتی  هەمیشە  ژنان  بارودۆخی 

گیرۆدەی ئاریشەی زۆری كێشە ئابوری و كۆمەاڵیەتیەكانن؟ لەگەڵ 

مافەكانی  بەسەر سەرهەڵدانی چاالكی  دەیەیەك،  كە چەند  ئەوەی 

ژنان تێدەپەڕێت، بۆچی هێشتا مافەكانیان بە ئاسانی پێشێلدەكرێت؟ 

مافەكانی  بابەتی  بە  توند  زیانی  بەرکەوتنی  بۆتە هۆكاری  چ شتێك 

ژنان؟

توێژینەوەی  كۆلێژی  لە  ئیامراتی  مامۆستای  كاندیۆتی  دەنیز 

دەنوسێت:  ــارەدا  وت لەم  لەندەن،  سواسی  زانكۆی  گەشەپێدانی 

پێویستە وەك رژێمی تازە سەرپێكەوتوی دوای بەهاری عەرەبی، بە 

وردی تاوتوێی ئەو پرسیارانە بكرێن. كاندۆیتی هۆشداریدەدا كە نەكا 
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بەشداری لەجواڵنەوەی مافە رەگەزیەکان، بقۆزرێتەوە. لەوباوەڕەدایە 

راپەڕینە دیموكراسیەكان دەبێت بەم تێگەیشتنە پەسەندە بگەن، كە 

خەباتی  لە  جیانەكراوەیە  بەشێكی  رەگەزی،  یەكسانی  بۆ  هەوڵدان 

دژی دیكتاتۆری.

ناكرێت ناجێگیری زۆری مافەكانی ژنانی دوای بەهاری عەرەبی، 

لەالیەن  سیاسی  دەسەاڵتی  بەدەستەوەگرتنی  پاڵ  بدەیتە  تەواو  نە 

سەبارەت  ژنانە  دژە  بیروڕای  هەندێك  نە  ئیسالمییەكانەوە،  حزبە 

كاریگەرییە  ئاڵۆزی  تێكەڵكارییەكی  بەڵكو  دەسەاڵت،  نەبوونی  بە 

ناوخۆییەکان و دەرەوە یەكالكەرەوەیەتی.

كە  دەدرێتەوە،  نیگەرانكەر  وەاڵمــی  بە  پرسیارێك  ــەردەوام  ب

عەرەبییه وه   بەهاری  سەرهەڵدانی  سەرەتای  لە  ساڵێك  پێش  زیاتر 

بۆ پێداچونەوە بە دادپەروەری و یەكسانی رەگەزیی لە رژێمەكانی 

داهاتودا خستمەڕوو. 

بۆ  شەڕێك  شەقام،  سەر  روداوەكانی  دوای  یەکسەر  تاڕادەیەک 

دەستبەسەرداگرتنی بەهاری عەرەبی دەستیپێکرد. كەسانێك سەرەڕای 

توركیایان هێنایەگۆڕ، كە  باسی مۆدێلی  پێشنیازە،  ئەو  خاڵی الوازی 

بازاڕی  ئابوری  فرەحزبی،  دیموكراسی،  پێكەوەژیان،  بە  هیوایان 

کاروانە  لەو  ئەوەی  بۆ  ئێرانیش  بوو.  ئیسالمی  موحافزكاری  و  ئازاد 

 1979 ساڵی  شۆڕشی  بەردەوامی  بەناوی  روداوەكانی  دوانەكەوێت، 

زه وتکرد )لە ئەنجامدا ناویان نا »رابوونی ئیسالمی«(، بەاڵم رێبەرانی 

دیموکراسییەکەی  ئۆپۆزسیۆنە  پێنەدا،  بایەخیان  عــەرەب  تــازەی 

ناوخۆشیان رەخنەی لێگرت و رژێمی سوریا بەو بانگەشەیە شڵەژا، کە 

هاوپەیامنی ئێرانە. دەوڵەتانی كەنداو بەتایبەت سعودیە، سیاسەتی 

بەهۆی  گرتەبەر،  دەرەوەی  لە  هاوكاری  و  ماڵەوە  لە  جڵەوكردن 
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پشتیوانی لە حزبەكان و الیەنگرانی سەلەفی و هاوكات الیەنگرانی 

پێكدادانە  تارمایی  بێداركردنەوەی  )لەگەڵ  سوریا  رژێمی  گۆڕینی 

دیموكراسی  رەواكانی  ویستە  خستنەسەر  فۆكەس  و  تایفییەكان 

بۆ  بگرن  ته شه نه کردنی  لە  رێگە  هەوڵیاندا  توندی  بە  خەڵك(، 

واڵتەكەیان.

سیاسی  جوگرافیای  ناوچەی  لە  راپەڕینەكان  ئەنجامی  لە 

ناوخۆیە  سیاسی  رێكەوتنی  ماهیەتی  سەرەنجام  بێت،  هەرچییەك 

كە داهاتوی دیموكراسی هەموانی و بۆ هەموان یەكالدەكاتەوە. لە 

قۆناغی  دوای  زۆری الیەنگری  ئاسۆیەكی  نەبوونی  بەهۆی  رابردودا 

رۆژ  ئەوەی  بێت-  بەمجۆرە  هه ر  هەڵناگرێت  -گومان  ستەمكاری 

رژێمی  ئێستای  هەوڵەكانی  كە  ئەوەیە،  روندەبێتەوە  زیاتر  بەڕۆژ 

داهاتو بۆچوونە سەر كورسی دەسەاڵت، گوایە سیاسەتی رەگەزی به  

رواڵه ت لە ناوەندی مەیدانەكە دا دەبێت. 

لە سەردێڕی هەواڵی پڕهەراوهۆریاوە

تا ناوەڕۆكی نهێنی رەگەزیی

گواستنەوەی  ئەنجومەنی  سەرۆكی  عەبدولجەلیل،  مستەفا 

23ی  لە  وتارێكدا  لە  تەرابلوس،  بۆ  سه ردانی  یەكەم  لە  نیشتامنی، 

رایگەیاند:  لیبیا  )ئــازادی(  بەرزنرخاندنی  لە   2011 حوزەیرانی 

یاسایەك  هەر  و  یاسادانان  بنەمای  )دەبێتە  ئیسالمی  شەریعەتی 

بەمشێوەیە  ناكۆكبێت(.  ئیسالم  بنەماكانی  بە  كە  پێنەكراوە  متامنە 

پێشرت بڕیاری هەر گروپێكی هەڵبژێردراوی لەم بارەیەوە هەستیاری 

زەوتكرد و بە تایبەتی ئاماژەی بەوەکرد كە فرە هاوسەری یاسایەك 

قەزافی  سەردەمی  لە  هاوسەری  فرە  ئــەوەی  ــەرەڕای  )س دەبێت 
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نایاسایی نەبوو، بەڵكو بابەت بە بابەت كۆنتڕۆڵکراوبوو، چوارچێوەی 

و  شادی  هۆی  بووە  هەواڵە  ئەو  راگەیاندنی  ئاشكرایە  هەبوو(. 

زۆربەیان  كە  ئامادەبووانەوە،  ئاپۆڕای  لەالیەن  خۆشی  تەقەکردنی 

پیاو بوون. سەرباری جەختكردنەوەی ئەو لەو خاڵە كە )میانڕەوی(

بژارده   بوو،  نێودەوڵەتی  كۆمەڵگەی  دواندنی  زیاتر  دیــارە  و  یە 

سەرەتاییەکان الی ئەو، دوا بەدوای مشتومڕی ناوخۆیی، شوێنێكی بۆ 

گومان و دودڵی نەهێشتەوە، كە باسی واڵتی وێران و ئێش و ئازاری 

خەڵکەکەی نەكرد.

دەكرێت بە سەرنجدان بەوەی کە لیبیا لە مەترسی هەرەسدایە 

لە  سەرپێچیی  چــەكــدارەكــان،  گروپە  و  پشێوی  لێواری  ــەرەو  ب

خۆیان  هه ژمونی  ژێر  كۆنتڕۆڵكراوەكانی  ناوچە  رادەستكردنەوەی 

دەكەن، چاوپۆشی لە هەڵەی تەواو )ئەگەر هەڵەبووبێت( بكات. گەر 

جەختكردنەوە لە دەسەاڵتی ئیسالمی لە الیەن ركابەرانی دەسەاڵت 

كردۆتە  رەگەزی  پەیوەندی  بە  پێداچونەوەیان  داهاتودا،  رژێمی  لە 

پێشینە و مافەكانی ژنانیان كردۆتە ئامانج )بۆ منونە لە جیاتی دانانی 

كردنە  و  كۆمەاڵیەتی  ــەروەری  دادپ بۆ  نوێ  دابەشكردنی  میتۆدی 

ئامانجی كێشە كۆمەاڵیەتی - ئابوریەکان(، دەبێت لە هێامكانی ناردن 

رامبێنێت. 

كاتێك لە قاهیرە رێپێوانی خوێندکاران، کارمەندان و کرێکارانی 

حکومەت بەردەوامبوو، رێپێوانی بەرزڕاگرتنی رۆژی جیهانی ژن لە 

کە  دەنوێنێت،  خۆی  گردبوونەوەیەك  تەنیا  وەك   2011 مارسی  8ی 

گاڵتەپێكردن و ئازاردانی لەگەڵبوو، سەرباری ئەوەی كە ژنان خۆیان 

موبارەكدا  رژێمی  روخانی  روداوەكانی  لە  ئازا،  بەشداربووانی  وەك 

خۆیان سەملاندبوو. هەمان بۆنە جارێكی دیكە لە 8ی مارسی 2012 
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ئاپۆڕایەكی زیاتری لەخۆدەگرت كە بەبێ روداو تێپەڕێندرا، بەاڵم ژنان 

ژنەکانیان  ئاسایش  هێزەكانی  دەدران.  ئەشکەنجە  و  ئازار  بەردەوام 

دەستگیركردو ئەشكەنجەیاندان، لە لێپێچینەوەدا ناچاركران )پشكنینی 

خستنه زیندانی  بۆ  هەوڵێكبوو  ئاشكرا  بە  كە  بكرێت،  بۆ  كچێنیان( 

ئه وان  به هۆی ئامادەبوونیان لەناو خەڵك. ماسمیدیاكان بەشێوەیەكی 

لەگەڵ  كرد.  لێبوردن(ی  )داوای  روماڵكرد، سوپا  كارەیان  ئەو  فراوان 

زانینی  بەرپرس  بە  بنه مای  له سه ر  ئاماژەیەك  هێشتا  ئەوەشدا 

گردبوونەوەیە  ئەو  سەیربوو  ئەوە  بەرچاوناكەوێت.  كەمتەرخەم 

هۆی  بووە  بۆخۆی  رێكخرابوو،  ژنان  ئەشكەنجەدانی  و  ئازار  دژی 

پەالماردان و ئه وه  بۆخۆی وانه یه ک بوو له باره ی ئەو دژواریانەوە، كە 

ژنان بەرەوڕوی بوونەوە. 

بە  دیاربوو.  دڵخۆشکەرتر  تونس  وەرچەرخانی  ــەت  رواڵ بە 

پێچەوانەوەی میرس، ئامادەبوونی سیاسی ژنان لە پەرلەمان دابەزیوە 

ئابڕوبەرانە دوو لە سەدی كورسییەكانی ئەنجومەن، كە  ئاستێك  )تا 

یەكێک لە نزمرتین ئاستی جیهانە(، نوێنەرانی ژن لە ئەنجومەنی نوێی 

ئاساییە  مامناوەندی  بەدەستهێنا كە  تونس %22،6ی كورسییەكانیان 

لە ئەوروپا. لە 49 ژنی هەڵبژێردراو و لە 217 كورسی، پارتی نەهزە 

43 كورسی هەیە كە پەیڕەوییان لە كارنامەی هەڵبژاردنە فەرمیەكان 

كرد و خوازیاری یەكسانی ژمارەی كاندیدەكان بوون لە لیستەكەدا. 

هەڵوەشاندنەوەی  سەربنەمای  لە  تونس  كاتی  حكومەتی  بڕیاری 

لەو  ناوچەكە  واڵتی  -یەكەم   )CIDIW( چوارچێوەكانی  تــەواوی 

روانگەیەوە- لە بنەمادا رێگەیكردەوە بۆ حكومەتی هەڵبژێردراو بە 

سەرەنجام  بكات.  رێكەوتنانە  لەو  پەیڕەوی  تا  دیموكراسی  میتۆدی 

بڕیاری نەهزە بووە هۆی پاراستنی دەستورێكی سیكوالر و ئارەزوی 
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هۆكارە  هیوای  لیرباڵەكان،  حزبە  لەگەڵ  هاوپەیامنی  بەستنی  بۆ 

ئازادی  بۆ الیەنگرانی  ئازادی،  ئاقاری  بە  دەرەنجامە گونجاوترەكانی 

ژنانی زیادكرد. 

بۆ  فشاربوون  سەپاندنی  سەرقاڵی  تونس  سەلەفیەكانی 

هێنانەدی  بۆ  و  شەریعەت  پەیڕەوكەری  ئیسالمی  حكومەتێكی 

ئامانجەكانی خۆیان هەنگاویان ناوە، زنجیرەیەك پێكدادان لە شەقام 

هەڵكشانی  ئاماژەی  منوبە(،  زانكۆی  داگیركردنی  )وەك  زانكۆكان  و 

گرژیی نێوان گروپە جیاجیاكانە. كە هەندێك لەو باوەڕەدان نەهزە لە 

بەرامبەر فشارەكانیان مەترسی هەڵپەساردنی لەالیەن سەلەفیەكانەوە 

سەلەفیەكان  كە  دەكات  پارێزبەندی  بە  ئاماژە  گروپێكیش  لەسەرە، 

و  دەسەاڵتدار  حزبی  لەگەڵ  كەینوبەین  و  دەكەن  چاالكی  لەودا 

بە  و  سیكوالر  بریكارانی  دەگێڕێتەوە،  ئه وان  ئایدیۆلۆژی  بەشداری 

تایبەت ژنان هەستدەكەن بوونەتە ئامانجی پەالمارەكان، بێپشتیوانن 

و له به رده م هەڕەشەدان.  

و  ژنان  لە  بێزاری  الیەنگری  باڵوكرایەوە،  وتارێك  بەمدواییە 

بەتینی  هاواری  عەرەبی،  جیهانی  پاڵ  داوەتە  ژنی  دژایەتیکردنی 

رۆژنامەنوسی میرسی مونا ئه لته حاوی )كە خۆی قوربانی پەالماردانی 

بووە  پێشبینیكراو  شێوازێكی  بە  بووه (،  پۆلیس  دڵڕە قی  و  سێكسی 

الیەنگری  بە  ژمارەیەك  ئەگەرچی  رەخنە.  رێژنەیەك  ئامانجی 

كردبوو،  تاوانباریان  خۆرئاوا  بە  رادەستبوون  و  نوێ  رۆژهەاڵتناسی 

ژانری  هاوئامانجی،  و  هاومەبەست  تــەواو  مەسەلەكەی  بــەاڵم 

سودوەرگرتنی  جۆرەكانی  كە  بوو،  رادیكاڵ  فێمێنستی  نوسەرێكی 

ناڕەوا لە ژنان، بە باوەڕی كۆنی پیاوساالری )نەخۆشی دژایەتی ژنانی 

سیمبولەكاندا،  بەدوای  گەڕان  لە  ئەگەر  دەدایەپاڵ.  بەو(  هاوڕێ 
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پچڕانی  و  بەردەوامی  هۆی  بوونە  كە  لێكرتازان  و  روداو  رێگری 

هەڵوێستە  ئەو  ژنان،  مافەكانی  و  رەگەز  هەردوو  نێوان  پەیوەندی 

پەکامندەخات، لە درێژەی بابەتەكەدا لەوبارەیە دەكۆڵینەوە، كە نە 

نە  و  جیهانگیره   ژنی  دژایەتی  ناوەڕاستی  خۆرهەاڵتی  نوسخەیەكی 

سەرهەڵدانی كارەكتەر و حزبە ئیسالمیەكانه  كە دەسەاڵتی سیاسیان 

گرتۆتەدەست، هیچیان ناتوانن پاساوێک بن بۆ ناجێگیری و له رزۆکی 

نائاسایی سەكۆی مافەكانی ژنان، كۆمەڵێك فاكتەری ناوخۆ و دەرەکی 

بوونە شێوه ی جۆراو جۆری هۆكاری به دیهاتنی ئەو دەرەنجامانە.

ئایا شتێك بەناوی )پارادۆكسی دیموكراتی( هەیە؟

بە  تایبەت  دیموكراتیه کانی  گۆڕانکارییه   مێژوی  پوختەی 

نایەكسان  و  لێكدژ  جیهان  جیاجیاكانی  ناوچە  لە  ژنان،  مافەكانی 

بلۆكی  گشتی  بە  خــۆرهــەاڵت،  ئــەوروپــای  لە  كاتێكدا  لە  ــووە.  ب

زۆر  وێنایەكی  هه بووە،  جدی  كۆسپی  سەرەتا  كۆمۆنیست،  پۆست 

هیوابەخشرتی سەردەمی پەڕینەوەی پۆست دیكتاتۆری ئەمەریكای 

التین سەریهەڵدا، لە ناوچەی منا، خۆرهەاڵتی ناوەڕاست و باكوری 

ئەفریقیا، )لێكدژی دیموكراسی( چۆن رۆڵدەگێڕێت؟ چ هۆكارێك بە 

ئاشكرا رۆڵییان لە لەرۆزككردنی سه کۆی یەكسانی رەگەزیدا هەیە؟ 

بۆچوونی باو  وا یه  كە هەرگیز بەرنامەی مافەكانی ژنان لە کۆمه ڵدا، 

رەوایەتی بەدەستنه هێناوە. بەڵگە دەهێرنێتەوە كە بەبێ )پشتگیری( 

سەرۆكانی الیەنگری مۆدێرنیزەكردنی وەك ئەتاتورك، بۆرقێبە یان نارس 

و  حوسێن  سەدام  وەك  دیكتاتۆرەكانی  لەوە،  بێشەرمانەتر  هەتا  )و 

معەمەر قەزافی(، پێشكەوتنی مافەكانی ژنانیان بە بناغە و بنچینەی 

ئەگەر  نەزانیوە.  هەڵبژاردنەكان  روی  بە  ئەنجامدا  لە  و  جەماوەری 
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وێنای شاراوه  لە پشت سەملاندنی سەرەوە ئەوەبێت، كە كۆمەڵگەی 

دژە  )ماهیەتی  بەدوای  نەگۆڕدا،  تەمەنی  جوغزی  لە  باسەكەمان 

هاواڵتیانی  تێکه اڵوكردنی  ئەوكاتە  گیریانخواردوه ،  دڵڕە قانه وه(  ژنی 

گەنجان و پیاوان و ژنان لە )بەهاری عەرەبی(دا، پێویسته  بە ئاشكرا 

بۆچی  كە  ئەوەیە  راستەقینە  پرسیاری  بیربكەینەوە.  بكات  ناچارمان 

ئامانجی دیموكراسی هەموو الیەنەكان لەخۆدەگرێت -كە ناتوانێت 

ئەو دەسەاڵتانەی  بەردەم رتوشی  ئه و رەتبكاتەوە- دەكەونە  بوونی 

كە دورە ئەو ئامانجانە لە حكومەتەكەیاندا رەنگبدەنەوە. 

و  پلەبەندی  سەردەمی  دوای  رژێمەكانی  ستەمكارانەی  ماهیەتی 

وەك  حكومەت  بڕیاربوو  سەرەتاوه   لە  مونا،  ناوچەی  كۆڵۆنیالی  پۆست 

كیانێكی هەمەالیەنەی پەیوەندی خودێتی، ناوخۆیی، تاقمی یان نەتەوەیی، 

پێویست  خزمەتگوزاری  و  كااڵكان  میللەت،  بۆ  ــاداری  وەف درێــژەی  لە 

)بوونێتیانه ی(  لەو  ژنان  كۆنتڕۆڵی  زه وتکردنی  هاوواڵتیان.  بەردەم  بخاتە 

به شه كۆمەڵەی نیشتامنی )كە زۆریش پیاوساالر بوون( و ئه ژمارکردنیان لە 

ریزی هاوواڵتیانی واڵت، پیشاندەری دەرفەتی بنچینەیی بوو، كە پاڵپشتی 

ئه و خوێندن، بەكارهێنان، مافی دەنگدان و خۆشگوزەرانی كۆمەاڵیەتی بوو. 

هەلومەرجەكانی ئەو لەخۆگرتنە )یان پەیامنی »فێمێنیستی حكومەتی«( 

كەشوهەوای  و  كار  هێزی  ژنان،  خوێندنی  زیادبوونی  ئاشكرابوو.  تەواو 

گشتی لە بنەمادا لەچوارچێوەی خزمەت بە ئامانجی )چاكەی گەورەتر(، 

دەهێرنێتەوە،  بەرهەمهێنەرتر  و  بەهێزتر  میللەتی  ئەفراندنی  بۆ  پاساو 

گەشەپێدانی  گەاڵڵەی  بۆ  هاوسەنگەری،  و خوشكانی  رۆشنبیر  ژنانی  كە 

باره ی  لە  ناسیۆنالیستەكان  بەردەوام  هه رچه ند  بەكاردەهێنا.  نیشتامنی 

دەنگدەران  دەبوونه وه ،  وتن  پێچەوانە  و  دژ  توشی  ژنانه وه   مافەكانی 

ئەفرێرناو، خۆراك پێدراو لەالیەن ئەو سیاسەتەوە لە واڵتانی وەك میرس، 
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تونس و توركیا، بڕبڕەی پشتی راپەڕینی ژنانیان پێكهێنا، بەاڵم ئه وه  ته نیا 

كاتێكی زووتێپەڕبوو كە لە 1960 زیاتر بڕینه کرد. دیارە ئه و دەنگدەرانه  

-هه رچه ند خراونە پەراوێزەوە و لە روانگەی سیاسییه وه  نەزۆكن- تا ئەمڕۆ 

بە  ئه وان  پێكهاتەی  ئەزمونی  كە  گەنجرت،  نەوەی  ئێستا  و  بەردەوامبوون 

كورتی، شوێن شێوەی فرەجۆرتری كێبەركێی بە سیاسی بووی ئه و دەكەون. 

دوای  سەردەمی  كۆمەاڵیەتیەكانی  پەیامننامە  ئاشكرابوونی 

و  ــازاد  ئ سیاسەتی  جێبەجێكردنی  پاش  ساڵەكانی  سەربەخۆیی 

دیكتاتۆرەكان  كەمبونەوەی حكومەتە  مەنا،  ناوچەی  لە  تایبەتیكردن 

و گۆڕینیان بۆ حكومەتی پیاوماقواڵن و سەرمایەداری دەستەبەر بوو، 

كە لەوانه دا دەوڵەت بە جۆرێكی فراوان پشتبەستو بە كەڵەكەكردنی 

شمەكی ئاسایش، خراپرتین جۆری سەركوتكردن و تۆڕە جوتیارییەكان، 

نەتەوە و خزمان و ئاینن. بۆشایی دروستبوو لە ناتەواوی ئاماده سازی 

دزەیان  كە  پڕبوو،  رۆڵگێڕان  تەواوی  الیەن  لە  حكومەت  بژێوی  و 

كردە خوارترین ئاستی كۆمەڵگەوە. ئەو بەشە سەرهەڵدانی راپەڕینی 

خوارەوەی  چینی  هەڵسوڕاوانی  تازەكانی  شێوازە  و  نەیار  ئیسالمی 

كۆمەڵگەی به خۆوه بینی، كە ئامانجی هەندێك له وانه  البردنی که می 

خزمەتگوزاری كۆمەاڵیەتی بوو بۆ چینە بێبەشەكان و كەسانی ئاوارە. 

ئاوابوونی  بەره و  رەوایەتی  هەوڵیاندەدا  حكومەت  دەستەبژێرانی 

هێزە  بردەبەر  پەنایان  خۆیان  نــۆرەی  بە  و  بەهێزبكەن  خۆیان 

سەركوتكرد،  كەسانێكیان  )هاوكات  ئیسالمگه راکان  كۆمەاڵیەتیەكانی 

بەشێوازە  گەشەیان  و  ئه ژماردەکردن(  سیاسییان  هەڕەشەی  بە  كە 

هاندانی  میرس،  لە  تایبەتی  بە  دا.  ئاینی  ده مارگیری  جیاجیاكانی 

و  رەگەزی  مەیدانی  لە  بەتایبەت  ناسیاسی،  رێبازی  شوێنكەوتوانی 

)بەشێوەی  كۆمەاڵیەتی  محافزكاری  تایبەمتەندی  جۆرێك  خێزانیدا، 
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كارێكی ئاسایی نیشاندا(، كە ئێستا ئەركی ئەو كۆمەڵە حزبە سیاسیەی 

بەرەو دەسەاڵتی، بۆ كارێكی نزیكەی ئاسایی گۆڕیوە كە ئارەزودەكەن 

ئەو تایبەمتەندییە بە شێوازێكی راستەقینەی داڕێژراو تەرجومە بكەن. 

بە كورتی، روبەڕوی ئاسەواری پرۆسەی دورودرێژی ئافراندنه وه ی 

حكومەت و كۆمەڵگە بووینەتەوە، كە ئەوهێزانەی گەیاندە دەسەاڵت، 

پتەویكردن و ئێستا بە باشرتین شێوە لەپێگەی وەبەرهێنانی كرانەوەی 

دیموكراسی  جیهانگیری  ئامانجی  بە  دورە  بەاڵم  دان،  دیموكراسیی 

قایل بن، چ بگات بەوەی مەیدانی دادپەروەری رەگەزی و یەكسانی، 

حزبە  كە  ئاشكرابووە،  پێویست  وەك  وردەوردە  ئه وه   ــه ره  ڕای  س

رژێمەكانی  نیولیرباڵه کانی  بنەما  جیای  بەرنامەی  ئیسالمییەكان 

لەئەنجامدا  كە  بگۆڕن،  بەرەیەك  هیچ  حەزناكەن  و  نییە  پێشویان 

رەگەزی  مەسەلەی  لە  دودڵئاسا  تاڕادەیەك  و  توند  چڕبوونەوەی 

چڕبوونەوەیە  ئەو  ئــەوانــەن.  هاوشێوەی  ژنانیش  گرفتەكانی  و 

بەرنامە  كەموكوڕی  كە  كاری چەواشەییانه ی هەیە،  حوكمی جۆرێك 

بەسەر  پووش  جێگرەوەكان  رژێمە  لە  سیاسییه کان،  متامنەپێكراوه  

دەكات و بەوگوێرەیە ئەو گومانە جێگیربووە، كە بە رای خەڵك )ژنان 

لە شوێنی خۆی بپارێزە(، بەاڵم بە سەرنجدان بە بۆچوونی هەندێك 

كاتی  لە  میرس،  لە  ئیسالمییەكان  حزبە  النیكەم  كە  رشۆڤەكاران،  لە 

خۆیان  سه رنجڕاكێشی  و  رەوایەتی  هەرزوو  دەسەاڵتیان  هاتنەسەر 

بەاڵم  نییە،  دیار  شێوازه   ئەو  سەركەوتنی  ئاستی  هێشتا  لەدەستدا، 

دەستێوەردانی ستەمكارانەی ئەنجومەنی بااڵی هێزە چەكدارەكان لە 

میرس، دەسەاڵتی سەرۆك كۆماری داهاتوی سنورداركرد و پەرلەمانی 

هەڵوەشاندەوە، بژاردەی یاسایی سوپای بەهێز و فراوانكرد و جارێكی 

دەنگدەرانی  دیكتاتۆری.  سەردەمی  بۆ  گەڕاندەوە  كابوسی  دیكە 
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نێوان  لە  خۆیان  سەرۆككۆماردا،  هه ڵبژاردنی  له   به  ناچاری  میرس 

موبارەكه و  سەردەمی  به رپرسی  یەكیان  كە  ببیننەوە،  كاندیددا  دوو 

ئەوی دیكەیان كاندیدی ئیخوان موسلمینە، ئێستا که وتونه ته  بەردەم 

داهاتو، گریامنەی ده ستپێکردنه وه ی  و  ئامانج  بێ  دووبارەبوونەوەی 

ژیانی ستەمكاری دەبیننه وه . 

دزینی مافەكانی ژنان

ژنان  بەتواناكردنی  بۆ  نێودەوڵەتییه کان  هاریکارییە  هەوڵە 

جیاواز  شێوازی  بە  ناوخۆییدا،  دەسەاڵتی  سرتاكتۆرەكانی  لە 

نەخوازراوی هۆكارەكانی  نیشانەی  ئەو جیاوازییە،  و  رەنگیدایەوە 

له و  یه کێک  بەهێزكرد.  ســەرەوەی  شیكاركراوی  ناوكی  گەشەی 

پەراوێز  به ره و  رەگــەزی  یەكسانی  له   الیەنگری  که   هۆكارانه ی 

بردوە -ئەگەر نەڵێین بێمتامنەی كردوە– شێوازی تایبەتی هاوردە 

یەكسانی  و  ــەروەری  دادپ جیهانی  سیمبولەكانی  بەكارهێنانی  و 

بۆ  پێشنیازکراو  جیهانی  بەرنامەی  مەنا .  ناوچەی  لە  رەگەزییه  

ستانداردی  چاره نوسسازی  میکانیزمی  لەالیەن  رەگەزی  یەكسانی 

رێكخراوی  له   یەكەكان،  لــەدوای  یەك  كۆنفرانسە  و  سیدا  وەك 

و  دیاریکراوه   ئه وان  چاالكی  سەكۆی  و  ژنان  له بارەی  نه ته وه کان 

سه ری  كارە  ئەو  نه ته وه کاندا.  ئاستی  له   چاودێریبوو  بە  پێویستی 

کێشایه  میكانیزمە نیشتامنییه کانی به ره وپێشربدنی ژنان و ژێرخانی 

رێكخراوە  و  ــی  دارای پێدەرانی  بە  پشتئەستور  رێكخراوەكانی 

ئەو میكانیزمانە  ژنان.  بەتواناكردنی  تایبەتن  نێودەوڵەتییه کان، كە 

لە جیهانی عەرەبدا بوونه  زیادەی رژێمه  دیكتاتۆر و چوارچێوه ی 

لەو  بەشێك  بوونە  بەگشتی  مافەكان،  پشتگیرکردنی  لە  بەشدار 

رێكخراوانەی كە دەتوانن لەژێر بەزەیی حكومەتدا نەشومنا بكەن. 
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هه رچه ند گرژی و دژایەتییەكانی نێوان دیموكراسی و جواڵنەوەی 

بە  روبه ڕوبوونه وه یه   ئەو  كاتێك  ئاساییه ،  كارێكی  دنیادا  لە  ژنان 

مافەكانی  بەرنامەی  كە  دەبرێت،  بەالڕێدا  و  تێكدەدرێت  تایبەت 

رژێمە  که موکورتی  )دیموكراسی(،  هەنجیری  گەاڵی  دەبێتە  ژنان 

دیكتاتۆرەكان دادەپۆشێت.

ئەو  كە  ئەوەبوو،  رژێم  گۆڕینی  بەدبەختییه کانی  له   یه کێک 

چوارچێوەیە و تەنانەت كەسانێك تۆمه تی هاوكاریکردنی حكومەتی 

بەئەڵقەكانی  پەیوەندییان  ناڕاستەوخۆ  كە  درایه پاڵ،  گەندەڵیان 

ئــاســه واری  ئاشكرا  بە  ــەك  ــاردەی دی هــەبــوو.  حكومەتكارانەوە 

زیانبەخشی قبوڵكردنی بەرنامەی مافەكانی ژنانی حكومەتی گەندەڵ 

ده گێڕێته وه ، كە هودا ئەلسادات بە ناوی )نەخۆشی خامنی یەكەم( 

رشۆڤه ی دەكات. لەیال تەرابلوسی رایكرد، لە تونس )یەكێتی خامنی 

یەكەم( و چاالكیەكانی شێوا. نۆژەنكردنەوە و دامەزراندنی بونیادێك 

بۆ رێبەری نوێ ماوەیەكی پێچوو، كە لە ئەنجامدا هاوسەنگی ژنانی 

كاندید بۆ بەشداری لە حكومەتی كاتی نوێ بەجۆرێكی ئاشكرا كەم 

روداوانە  ئەو  له باره ی  دڵسادکه ره وه   واقعیەتی  تایبەت  بە  بۆوە. 

مافەكانی  مەسەلەی  به   په یوه ست  پێشكەوتنه کانی  كە  ئەوەیە 

و  گروپ  تاقەتپڕوكێنەكانی  هەوڵە  دەستكەوتی  حه قیقه تدا  لە  ژنان 

چەندین  لە  كە  رێبازێك،  و  مەرام  هەر  لە  ژنانه   كاری  چاالكوانانی 

دەیەدا بەشێوەیەكی ماندونەناسانه  لە ئاستی نه ته وه یی، ناوچەیی و 

نێودەوڵەتی چاالكییان كردوە، بەاڵم ئێستا دەبینن كە فەرمانگەكانی 

حكومەت دەستكەوتەكانیان بە تااڵن بردون. 

رەگەزییه وه ،  یەكسانیی  الیەنگرانی  ریزی  خزاندۆتە  خۆیان 

جۆرێك )چارەسەری بێسەرئێشە(یە، كە زۆربەی رژێمە ستەمكارەكان 
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پەنای بۆبەرن تا وابنوێنن بەدوای ده سته به رکردنی دیموكراسییەوەن، 

كە بێشەرمانە پێشێلیدەكەن.

تەنانەت دەسەاڵتدارانی سعودیە هەوڵدەدەن لەناوخۆ، بیچمی 

فریادڕەسی ژنان بەخۆوە بگرن، كە بەهۆی پێشنیازی پشتیوانی حزبە 

سیاسەتی  عەرەبی(دا،  )بەهاری  لەبەرامبەر  دەرەکیەکان،  سەلەفیە 

جڵەوكردنیان گرتۆتەبەر. )منونەی توركیا( كە لە قۆناغەكانی سەرەتای 

توڕەیی-  گوشاری  ئامڕازی  وەك  ئاستێك  تا   – عەرەبیدا  بەهاری 

بەردەوام ئاماژەی پێدەكرێت، منونەی زۆرمان دەخاتە بەردەم، كە چۆن 

ببێتە شێوازی كەڵكوەرگرتنی  دروشمی یەكسانی رەگەزی دەتوانێت 

دا  دادوگەشەپێدان  حكومەتی  قۆناغی  یەكەم  لە  هەلپەرستانە. 

نەخشەی گروپی هەشت واڵتی  فۆڕمی  لە  توركیا   ،)2007 -  2002(

ناوەڕاستی  خۆرهەاڵتی  لە  دیموكراسی  یارمەتیدانی  بۆ  پیشەسازی 

یاسا  لە  توركیا  نیشاندا.  ژنان  بەتواناكردنی  لە  رێبەری  رۆڵی  گەورە، 

مەدەنی و سزاكانی ناوخۆی چاكسازی بنچینەیی کرد تا هەلومەرجی 

دیارە  مسۆگەربكات.  ئەوروپا  یەكێتی  لە  قبوڵكردنی  بۆ  پێویست 

كاتێك نه خشه ی خۆرهەاڵتی ناوەڕاستی گەورە به بێدەنگی ئه رشیفکرا 

و ئەو هۆ و مەرجانەش پێشینەی خۆی له  ده ستدا، رێگری لە هەوڵی 

نەكرد.   گۆڕانكارییە  ئەو  هەڵوەشاندنەوەی  بۆ  داهاتو  بەردەوامی 

ئێستا چاالكوانانی مافەكانی ژنان لە توركیا بە نیگەرانییەكی زۆرەوە 

شوێنپێی وەرچەرخانی دوای بەهاری عەرەبی هەڵدەگرن و دەترسن 

بۆ  هەوڵ  شتێك  هەموو  سه ره ڕای  كە  روبدات،  جدیرت  پاشەكشەی 

قەدەغەكردنی لەباربردنی كۆرپەلە ئاشكرایە. 

دەرفەتی بەشداریکردن لە جواڵنەوەی مافە رەگەزییەکان، هۆی 

ده رچوونی ئەو راپەڕینانەیە لە هێڵی خۆیان و کوشتنی ئه وان . ملدان 
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خه ڵک  زۆربەی  بەرگرینەكردنی  یان  كۆنەپەرستانە،  هەنگاونانی  بۆ 

بۆ  بەشدارییکردنانەیە.  له   ئەوجۆرە  رواڵەتییه کانی  تایبەمتەندییه   لە 

منونە، سەپاندنی کۆتا بۆ ژنان لە هەڵبژاردنە پوچەڵكراوەكەی 2010 

لە میرس و بەكارهێنانی بە قازانجی حزبی دەسەاڵتدار، ناڕەزاییەكی 

زۆری لێكەوتەوە. كاتێك ئەنجومەنی بااڵی هێزە چەكدارەكان به شی 

ژنانی هەڵوەشاندەوە، ئەو هەنگاوە روبەڕوی هیچ بەرگریەك نەبۆوە 

لە  چونكە  لێكرا،  پێشوازی  جەماوەری  هەنگاوی  وەك  تەنانەت  و 

هەلومەرجێكی  له   زۆر.  پشێویه کی  هۆی  ببووە  ناوچەكان  زۆربەی 

چاالكی  بیانوی  بە  ژنان  مافەكانی  وەرگرتنەوەی  پشتگیری  وادا، 

)چاكسازی(، زایەڵەی لە خەیاڵی سیاسیدا زیاتر بووه  و سیاسییە چەپ 

ركابەران،  خۆشەویستی  خەوشداركردنی  هەوڵی  له   راستەکان،  و 

به یه که وه  یه کگرتویان بكات. 

لە كۆتاییدا ئەوە دەمانگەیەنێتە پرسیارێكی گرنگ: راپەڕینەكان و 

ئۆپۆزسیۆنی دیموكراسی لە چ هەلومەرجێكدا هاوپەیامنییەتی پۆست 

رەگەزیی پێكدەهێنن و تێدەگەن هەوڵ بۆ یەكسانی رەگەزی بەشێكە 

لە  سەیرە  ئه وه   ستەمكاری؟  و  دیكتاتۆری  دژی  خەباتی  خودی  لە 

كۆماری ئیسالمی ئێران بە رابردوی سێ دەیە سیاسەتی سەركوتكردنی 

و  لێكەوتۆتەوە  پێچەوانەی  ئەنجامی  سەرەنجام  رەگــەز،  و  ژنان 

ئۆپزسیۆنی دیموكراسیخواز بە رواڵەت پێشوازی لە بیروڕای یەكسانی 

و  بەڵگەنەویست  وەكیەكییە  ئەو  كە  ئومێدە  جێی  كردوە.  رەگەزی 

بەرگەی  تر  دەیەیەكی  چەند  ناچاربێت  بێئەوەی  تێیبگەن  رونی  بە 

سەركوتکردن و ئازار بگرێت له  جیهانی عەرەبیدا.
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3
بەهاری عەرەبی

لە چاوی ئێرانییەكەوە

گفتوگۆ لەگەڵ زیبا میرحوسێنی

وەك  عــەرەبــی  بــەهــاری  ــدەدات  ــەوڵ ه ئێران  كاتێكدا  لە 

روداوەكــانــی  بــەاڵم  بناسێنێت،   1979 ساڵی  شۆڕشی  ــژەی  درێ

دیموكراسی  گۆڕانی  بۆ  ئێرانیەكانی  ئــارەزوی  عەرەب  جیهانی 

لەگەڵ  گفتوگۆ  لە  میرحوسێنی(  )زیبا  زیندوكردەوە.  واڵتدا  لە 

لە  چۆن  ئێرانی  كۆمەڵگەی  كە  رونیدەكاتەوە  كاندیۆتی  دەنیز 

جواڵنەوەیەكی  هیچ  باوەڕەدایە  لەو  بگەن؟  عەرەبی  بەهاری 

ئەو  ژنانی  یەكسانی  خواستی  ناتوانێت  ئێران  لە  وەرچەرخانخواز 

هەندێك  رەنگە  كە  وانەیەكە  ئەوە  و  نەگرێت  لەبەرچاو  واڵتە 

ئەزمونی  دەبێت  عەرەبی  بەهاری  سەركەوتوەكانی  توخمە  لە 

ئەندامی  و  مافەكان  مرۆڤناسی  توێژەری  میرحوسێنی  زیبا  بكەن. 
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بۆ  جیهانی  )جواڵنەوەی  و  )یەكسانی(  دامەزراوەی  دامەزرێنەری 

یەكسانی( و پێگەی )دادپەروەری لە خێزانی موسڵامن(.

دەنیز كاندیۆتی: جواڵنەوەی جەماوەری )بەهاری عەرەبی( كێشەی 

زۆری بۆ حكومەتەكانی ناوچەكە دروستكردوە، لەم ناوەدا ئێران زۆر 

بكاتە  خۆی  بەنیازە  هەماهەنگکردن  هەوڵی  بە  بۆچی  بەرباس،  دێتە 

خاوەن ئەو جواڵنەوە كۆمەاڵیەتییە و بە درێژکراوەی شۆڕشی ئیسالمی 

1979ی نیشانیبدات، راتان لە بارەی ئەو هەوڵ و كاریگەرییانە چییە؟ 

بۆتەهۆی  عەرەبی  بەهاری  روداوەكــانــی  میرحوسێنی:  زیبا 

ئێران  حكومەتی  دەسەاڵتدارانی  ئێران،  لە  جیاواز  كاردانەوەی  دوو 

دیكەوه ،  لەالیه كەی  ئێران  خەڵكی  و  سەوز  جواڵنەوەی  و  لەالیەك 

جیاواز.  كاردانەوەی  و  خوێندنەوە  دوو  دەمانگەیەنێتە  كارە  ئەو 

ئێران و دەسەاڵتدارانی  هەر لەسەرەتاوە، عەلی خامەنەیی، رابەری 

و  ئیسالمی  راپەڕینی  ناوناوە  عەرەبیان  بەهاری  راشكاوی  بە  ئێران 

1979ی  ساڵی  شۆڕشی  درێژەی  روداوانــە  ئەو  كە  بانگەشەیانكرد، 

ئێرانە. دیارە رابەرانی ئیخوان موسلمین لە میرس و راشد غەنوشی، 

رابەری حزبی ئیسالمی نەهزە لە تونس، هه ر زوو ئەو بانگەشەیان 

بەراشكاوی  و  زانیوە  بەجیا  ئێران  رابــەری  لە  خۆیان  رەتكردەوە. 

شۆڕشی  مۆدێلی  عەرەب  خۆپیشاندەرانی  ئامانجی  كە  رایانگەیاند، 

و  پێگە  بەشوێن  كە  نییە،  ئێران  ئیسالمی  حكومەتی  و  خومەینی 

دوای  دادپەروەرییەوەن،  و  دیموكراسی  لەكیسچوو،  دەسەاڵتی 

سەركەوتنی جواڵنەوەی جەماوەری لە واڵتانی تونس، میرس و پاشان 

لێكدانەوەی  واڵتانە،  ئەو  ئەوكاتەی  دەسەاڵتدارانی  روخانی  و  لیبیا 

بێداری  بۆ  ئیسالمی،  شۆڕشی  لە  روداوانــەش  ئەو  بۆ  ئێران  فەرمی 
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ئیسالمی گۆڕاو هەوڵێكی سیستامتیك بوو تا دەستكەوتەكانی بەهاری 

عەرەبی، بە قازانجی تێڕوانینیان بۆ ئیسالم، بە بەڵگە بسەملێنن. 

ناو  لە  عەرەبی  بەهاری  ــی  ــان روداوەك دیكەوە  لەالیه كەی 

خەڵكی ئێران ئیلهامبەخشی ئێرانییەكان، بە تایبەت گەنجان بووه  و 

ناڕەزاییەكانی خەڵكی ئەو واڵتەی دوای هەڵبژاردنەكانی حوزەیرانی 

گردبوونەوەی  بە  ئایار  25ی  رۆژی  لە  كە  بیرهێناوه ته وە،  2010ی 

بێدەنگی لە تاران و بە دروشمی )كوا دەنگەكەی من( دەستیپێكرد و 

وردەوردە بەرەو جواڵنەوەیەكی مافە مەدەنیەكان هەنگاوینا و پاش 

ماوەیەك ناونرا )جواڵنەوەی سەوز(، تا بگەینە راپەڕینەكانی جیهانی 

بەشێوەیەكی  دیكە  ئێران جارێكی  لە  عەرەب، هێزەكانی حكومەت 

و  ناڕازیبوان  دەنگی  سەركوتكردبوو،  سەوزیان  جواڵنەوەی  دڕندانە 

سایتەكانی  و  وێبالگ  رێپێدراوەكان،  تۆڕە  لە  تەنیا  داواكاریەكانیان 

نەیار ئەگەری باڵوکردنەوه یان هەبوو. لەو كاتەدا دروشمەكان گۆڕان، 

كە لە كەش و هەوای ئۆنالیندا لەئارادابوون و وەك دروشمی )تونس، 

تونسە، ئێمە نەمانتوانی(. ئەوكاتە ساتی رامان و قوڵبوونەوە بوو بۆ 

نەببوون؟  سەركەوتو  خۆپیشاندانەكەیان  لە  چونكە  ئێران،  خەڵكی 

مەهدی  و  موسەوی  میرحوسێنی  واتە  سەوز  جواڵنەوەی  رابەرانی 

بۆ  كرد  خەڵك  لە  داوایــان  و  قۆستەوە  دەرفەتەیان  ئەو  كەروبی، 

ئاهەنگی سەركەوتنی بەهاری عەرەبی و راگەیاندنی هاوپەیوەندی 

خۆپیشاندانەكانی  بەشداری  كە  شەقامەكانەوە،  بڕژێنە  خەڵكانێك 

گردبوونەوەی  سازدانی  بۆ  فەرمی  بە  كردبوو.  عەرەبییان  بەهاری 

گردبوونەوەی  یاسا،  )بەگوێرەی  كرد  مۆڵەتیان  داوای  ئاشتیانە 

وەرگرتنی  بە  پێویست  ئاسایی  كاتی  لە  و  ئازادە  ئێران  لە  ئاشتیانە 
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مۆڵەت ناكات(، بەاڵم رەتكرایەوە. رۆژی 14ی شوباتییان بۆ سازدانی 

ئاهەنگی  دوای  رۆژ  سێ  تەنیا  واتە  هەڵبژارد،  گردبوونەوەیە  ئەو 

حكومەتی  زۆرجار  كە  ئیسالمی  شۆڕشی  سەركەوتنی  ساڵوەگەڕی 

ئێران بەدوای نیشاندانی رەوایەتی گشتی رێبەری واڵت و زیندوبوونی 

بەرپرسانی  هەم  روداوانە  ئەو  ئیسالمیەوەیە.  شۆڕشی  ئامانجەكانی 

سەرسامكرد  ئێرانی  دەوڵەتی  پیاوانی  هەم  و  سەوز  جواڵنەوەی 

سەركوتكردنی  بە  سەرنجدان  بە  رویدا.  شوبات  14ی  رۆژی  لە  كە 

بەاڵم  شەقام،  سەر  بێنە  خەڵك  كە  پێیوابوو  كەس  كەم  توندوتیژانە، 

خەڵكێكی زۆر رژانە سەرشەقام. خۆپیشاندەرێكی ناوچاوان بەستوو 

به  پەڕۆیەكی سەوز، توانیبووی لە لوتکەی كرێنێك وێنەی موسەوی و 

كەروبی بەدەستەوە بگرێت.

بوو،  شەقام  سەر  ئامادەبوونی  نیشانه ی  جۆرێك  بە  ئەوكارە 

جواڵنەوەیە  ئەو  كە  سەملاند  سەوزی  جواڵنەوەی  دیكەی  جارێكی 

بەردەوامە. دوانیوەڕی هەمان رۆژ، پۆلیس زۆر دڕندانە كاردانەوەی 

بەگژ  بێویژدانانە  و  پیشاندا  خۆپیشاندانەكان  بەرامبەر  لە 

زۆربەیانی  و  بەكارهێنا  فرمێسكڕێژی  گازی  چۆوە،  خۆپیشاندەراندا 

قۆڵبه ستکرد. دوای دوو رۆژ، نوێنەرانی ئەنجومەنی نزیك لەڕێبەری 

داوای  و  کرد  ره مــزی  نــاڕەزایــی  دەربڕینی  به   ده ستییان  ئێران، 

لەسێدارەدانی موسەوی و كەروبیان كرد، كە پڕوپاگەندەی پەیوەندی 

كەروبی  و  موسەوی  دەكرد.  دەرەكی(یەوە  )دەسەاڵتی  بە  بوونیان 

ناڕەزاییەكان هەستا.  نوێی  ماڵەوە دەستبەسەركران و شەپۆلێكی  لە 

چەند  ئیسالمی  كۆماری  دەسەاڵتدارانی  كە  نیشانیدا  روداوە  ئەو 

سەملاندی  و  چووە  زەندەقیان  سەوز  جواڵنەوەی  بەزەبری  لەتوانای 

ئەو  تا  زیندوە.  هێشتا  سەوز  جواڵنەوەی  بانگەشەكەیان،  سەرباری 
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دەكرد  بانگەشەیان  یەك  بوو:  دووالیەن  حكومەت  بانگەشەی  كاتە 

توانیویانە قەناعەت بە الیەنگرانی موسەوی و كەروبی )كە هەندێک 

ئەندامانی سوپای  لە  ژمارەیەك  ئامادەبوونی  بنەمای  لەسەر  هەواڵ 

رێگایەی  ئەو  كە  بكەن،  گوێ(  دەگەیشتە  لەناویاندا  پاسدارانیش 

لە  و  دەمێننەوە  هەڵڕسكاو  گەنجانی  دوو  هەڵەیە،  هەڵیانبژاردوە 

سیاسەت بێزارن. گردبوونەوەكانی 14ی شوباتی ساڵی 2011 نیشانیدا 

كە حكومەت بە هەڵەداچووە. 

ئێران،  حكومەتی  هەوڵەكانی  هەموو  كەوایە  كاندیۆتی:  دەنیز 

نەیتوانی رەوایەتی پێویست بداتە بابەت و هەنگاوەكانی. 

زیبا میرحوسێنی: بەڵێ، وەرچەرخانی سوریا بووە دوا بزماری 

كە  لێرەبوو  ئێران،  حكومەتی  فەرمی  هەڵوێستی  وتاری  تابوتی 

لە  دەركــەوت.  هەمووان  بۆ  ئێران  حكومەتی  دووفاقی  رەفتاری 

كاتێكدا دڕندەیی و بێویژدانی حكومەتی بەشار ئەسەد بۆ خەڵكی 

سوریا زیاتر دەبێت و دەركەوت، كە حكومەتەكەی هاوكاری دارایی 

خۆی  دەیتوانی  چۆن  ئیسالمی  كۆماری  وەردەگرێت،  ئێران  لە 

دیموكراسی  كە  كاتێكدا  لە  نیشانبدات،  دیموكراسی  پارێزەری  بە 

فەرمی  بانگەشەی  گیریخواردبوو؟  سوریا  دەرگاكانی  پشت  لە 

ئەمەریكا  یەكگرتوەكانی  ویالیەتە  كە  ئەوەبوو  ئێران  حكومەتی 

هانی خۆپیشاندەرانی سوریا و ئێران دەدات، بۆیە پشتگیری رژێمی 

بەشار ئەسەد دەكات، چونكە ئەو رژێمە تاكە حكومەتی ناوچەكەیە 

كە بە روی ئەمەریكادا وەستاوەتەوە و داكۆكی لە فەلەستینیەكان 

هەرگیز  ئێران،  حكومەتی  میدیاكانی  سیاسەتی  بەاڵم  دەكــات. 

ریفۆرمخوازانی  سایتەكانی  و  رۆژنامە  سەرەتا  ناكەن.  سوریا  باسی 

ئێران  فەرمی  هەڵوێستی  لە  رەخنەیان  سوریا  مەسەلەی  لە  ئێران 
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دەگرت، بەاڵم لە مانگی ئابدا میدیاكانی موحافزكاریش پەیتا پەیتا 

چوونەپاڵ ریزی رەخنەگران و زستانی ئەو ساڵە هەم خامەنەیی و 

لە  بوون  ئەسەد  بەشار  نەژاد خوازیاری خۆڕاگری  ئەحمەدی  هەم 

بەرامبەر خۆپیشاندەران دا.

جــواڵنــەوەی  رەوتـــی  بـــارەی  لــە  راتـــان  كاندیۆتی:  دەنــیــز 

دیموكراسیخوازی لە ئێران چییە؟ 

مافە  جواڵنەوەی  دەیبینم  ئێستاش  ئەوەی  میرحوسێنی:  زیبا 

كە  نوێگەرییە  بە  هاوتا  و  شادمانی  دینامیكییەکان،  مەدەنی 

پێشینەیەكی دورودرێژی هەیە و لە راستیدا دەربڕی ئارەزوی میللەتی 

لە  كە  تائێستا.  بیستەوە  لە سەرەتای سەدەی  بۆ دیموكراسی  ئێرانە 

مسەدەق  لەگەڵ  و  دەستیپێكرد  مەرشوتە  شۆڕشی  بە   1906 ساڵی 

لە نێوان ساڵەكانی 1951 و 1953 )ئەو ساڵە بووە سەرۆك وەزیران 

شۆڕشی  و  البرا(  دەسەاڵت  لە   CIA پشتگیریكراوی  كودەتای  بە  و 

ئیسالمی لەساڵی 1979 بەردەوامبوو، هەموو خواستی خەڵكی ئێران 

یاسا، دەسەاڵتی  دیموكراسی، حكومەتی  دەگێڕنەوە.  دیموكراسی  بۆ 

بەشانەن  ئەو  هەموو  نیشتامنی  حكومەتی  و  سەربەخۆ  دادوەری 

ئەو  هەمیشە  پێكدەگەن.  دیموكراسیخوازییه دا  جواڵنەوەی  لەم  كە 

یان  بوونەتەوە،  رێگایەك روبەڕوی كۆسپ  بە  خواستانەی جەماوەر 

ئێران،  ناوخۆییەكانی  مەسەلە  لە  دەرەكی  دەستوەردانی  بەهۆی 

و  گشتخوازی  سكوالریزم،  و  ئاین  نێوان  ناوخۆی  گرژی  بەهۆی  یان 

دیموكراسیخوازی دا. 

ئایاری 2010،  بە ساختەكاری  راستیدا هەڵبژاردنەكانی هاوتا  لە 

خاڵی سۆزداری بوو كە حكومەتی كۆماری ئیسالمی ئێرانی ناچاركرد 

زۆربەی یاساغ و قەدەغەكانی خۆی پێشێلبكات. لە كاتی بانگەشەی 
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هەموو  لە  ئێران،  ژنانی  و  پیاوان  دەركەوت  ساڵە  ئەو  هەڵبژاردنی 

چینەكانی كۆمەڵگه  و لە سەرتاسەری واڵتدا، زۆربەی یاساغ و رێساكانی 

رەگەزی رەتكردۆتەوە، كە 20 ساڵە كۆماری ئیسالمی گەشەیپێدەدات 

بەكردەوەی  هەنگاوی  و  وەاڵم  داوای  الیكەم  یان  سەپاندبووی،  و 

لە  هاتنەسەركاری  دوای  نەژاد  ئەحمەدی  هەنگاوێكی  لێدەكەن. 

جێبەجێكردنی   ،2006 ساڵی  كۆماریەكەی  سەرۆك  یەكەمی  قۆناغی 

بوو  كۆمەاڵیەتی(  ئاسایشی  )نەخشەی  بە  نــارساو  نەخشەیەكی 

 1980 لە  ژنان  رەفتاری  و  لەچك  رێساكانی  بوژانەوەی  ئامانجی  كە 

بوو. بێگومان ئەو كارە نیشانیدەدات، كە حكومەت پێیوابوو توانای 

كار  لەدەستداوە، بەاڵم  بارودۆخەكە  بۆ هەژمونكردنی بەسەر  خۆی 

لەكارترازابوو، ئەو هەنگاوە هیچ ژنانی نەترساند، بەڵكو یەكگرتویی 

بەسەر  تا  كۆبوونەوە  یەك  لــەدەوری  ژن  چاالكوانانی  و  گروپ  و 

روبەڕوبوونەوەی فێمێنیزمی )ئیسالمی( و )سیكوالر(دا سەركەون، كە 

دوای شۆڕشی ساڵی 1979، مێمڵی گیانی سیاسەتی رەگەزی بووە لە 

ئێران. 

كە  بكەین  خاڵە  بەو  ئاماژە  كارە  ئەو  سەملاندنی  بۆ  دەكرێت 

ژنانی ئێران چۆن توانیان ویستەكانی خۆیان لە سەربنەمای یاسایی 

بۆ مەسەلەیەكی  لە هەڵبژاردنەكانی ساڵی 2010  لە واڵتدا،  و ماف 

هەڵسوڕاوی  گروپی   42 ساڵ،  هەمان  بەهاری  لە  بگۆڕن.  سەرەكی 

حزبە  ئاینی  ژنانی  و  سیكوالر  فێمێنیستە  لە  تر  كەسی   700 و  ژن 

یەكێتی  بەناوی  هاوپەیامنییەك  كۆبوونەوە  ریفۆرمخوازەكان، 

لە  كاندیدێك  الیەنگری  بێ  هاوپەیامنییە  ئەو  دامبەزرێنن،  ژنان 

دوو  و  كۆمەڵگه دا  ئاستی  لە  مەسەلەیەكی  چەند  هەڵبژاردنەكان 

جێبەجێكردنی  و  پەسەند  یەك،  خستەڕوو:  دیاریكراویان  داوای 
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ژنان )سیدا(،  نەهێشتنی جیاكاری  بۆ  نەتەوەكان  کارنامە رێكخراوی 

ئێران، كە هۆکاری  دوو، چاوخشاندنەوە بە چوار بنەمای دەستوری 

و  رۆژنامە  لە  سودوەرگرتن  بە  پاشان  رەگەزییە.  جیاكردنەوەی 

گوشارەوە.  ژێر  خستە  كۆماریان  سەرۆك  كاندیدی  نوێیەكان،  میدیا 

هەنگاوێکی  و  پێگە  هیچ  كە  سەملاند،  كارەیان  ئەو  هەنگاوەكان 

دیموكراسی لە واڵتدا ناتوانێت بەبێ لەبەرچاوگرتنی داواكاری ژنان، 

كاندیدەكانی سەرۆك كۆمار  یەكسانی متامنەی هەبێت. هەموو  بۆ 

لەو  هەر  دایەوە.  ژنانیان  داوای  وەاڵمی  نەژاد  ئەحمەدی  لە  جگە 

ئێرانی )رەخشان بەنی ئیعتامد(  مەیدانەدا، دەرهێنەری بەناوبانگی 

چ  و  سیكوالر  چ  ژنــان،  مەیدانی  هەڵسوڕاوانی  لەسەر  فیلمێكی 

دەخەنەڕوو،  داواكاریەكانیان  و  خواست  تێیدا  كە  ئامادەكرد،  ئاینی 

تابڵێن  درا،  كۆمار  سەرۆك  كاندیدەكانی  نیشانی  فیلمە  ئەو  پاشان 

لەو  هەیە،  خواستانە  ئەو  وەاڵمــدانــەوەی  بۆ  بەرنامەیەكیان  چ 

گفتوگۆیەش فیلمێكی لە كاندیدەكان ئامادەكرد. بەمەش كاندیدەكان 

نیشانیاندەدا كە پشتگیری ئەو داوایانە دەكەن و بەرنامەی روون و 

ئاشكرا و بابەتییان بۆ بەدیهێنانیان هەیە. ئەوە شتێكە كە چاالكوانانی 

مافەكانی ژنانی عەرەب هێشتا لەهەوڵدان تا دوای بەهاری عەرەبی 

پێیبگەن، ئەویش لەو واڵتانەی كە بەپێچەوانەی ئێران مافەكانی ژنان 

رۆڵی بنەڕەتییان لە جواڵنەوە دیموكراسیخوازەكاندا نییە. 

مەسەلەیەكی تازەتر لە ئێران ئامادەیی )زەهرا رەهنورد( شانبەشان 

موسەوی،  حوسێن  میر  هاوسەرەكەی،  دەستلەناودەستی  تەنانەت  و 

كاندیدی ریفۆرمخوازان بوو. یەكەمجاربوو لە ئێران ژنێك -بە ئاشكرا 

هاوڕێیەك  هەروەك  دەكات-  مرۆڤ  و  ژنان  مافەكانی  لە  پشتگیری 
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بانگەشەی  مەسەلەیەشی  ئەو  ئامادەبوو.  هاوسەرەكەی  شانبەشانی 

پێش هەڵبژاردن و كەمپینەکانی گۆڕی و لە راستیدا ئاستی باسەكانی 

بەرزكردەوە. لە كاتی روداوەكانی دوای هەڵبژاردنیش خاتو رەهنمود 

بە راشكاوییەكی زیاتر لە جاران رای خۆی وت و شانبەشانی هاوسەر و 

هەروەها مەهدی كەڕوبی، وەك رابەرێكی نەیار لە واڵت نارسا. 

ئاشكرایان  بەگژداچوونەوەی  و  ژنان  زۆری  ئامادەیی  پێموایە 

ئاینی دەسەاڵتدار دوای شۆڕشی ساڵی 1979 بۆ  پیاوانی  بە هەوڵی 

سەپاندنی شەریعەتی ئیسالمی و دورخستنەوەی ژنان و عیشقە لە 

مەیدانی گشتی، كە جواڵنەوەی دیموكراسیخوازی لە ئێران ئەوەندە 

جیاواز دەكات. قۆناغەكانی دوای شۆڕش، مەسەلەكانی وەك لەچكی 

ژنان، رەخساندنی هەلی لەبار بۆ لێكجیاكردنەوەی رەگەزی، سانسۆری 

پەردەی  لەسەر  خۆشەویستی  منایشی  )قەدەغەكردنی  فیلمەكان 

سێكسیەکان  )تاوانە(ی  بۆ  قورس  سزای  زیندوكردنەوەی  سینەما(، 

كۆماری  حكومەتی  )ئیسالمیزەكردن(  سیاسەتەكانی  ناوەندی  لە  كە 

ئیسالمیدا هەبووە. پەیوەندی نزیك لە نێوان دیموكراسی و رەگەزدا 

هەیە، داخستنی كەشوهەوای دیموكراسی، بە یاساغكردنی مەسەلەی 

سێكسی و ژنان دەستپێدەكات. 

حوزەیرانی  لــە  شاملۆ  ئەحمەدی  )تەنگانە(ی  شیعری 

یاساغێكی  وەك  كە  شاعیرەیە،  ئەو  جوانی  زۆر  شیعرێكی   ،1979

باوكساالرانە لە خۆشەویستی دەكۆڵێتەوە. ئەم شیعرە بەم شێوەیە 

دەستپێدەكات:

دێن بۆن بە دەمتەوە دەكەن

نەكا رۆژێك وتبێتت خۆشمدەوێی. 

دێن بۆن بە دڵتەوە دەكەن
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رۆژگارێكی سەیرە گوڵم

خۆشەویستی

لە دارتەلی قەراغ رێگەی بەربەستكراو شەتەكدەدەن

دەیدەنە بەر قامچی و شەلالق 

ماڵ  پەسیوی  لە  و  كەلێن  لە  خۆشەویستی  دەمی  و  دەبێت 

پەستێون، بیشارنەوە.

)بۆ دەقی ئەو شیعرە بڕوانە كتێبی: تاشكۆفەی سوری كراسێك - 

وەرگێڕانی نارسی حیسامی - و. كوردی(

ئەو  لەناو  تەنانەت  ئێران  لە  خۆشەویستی  ئێستا  ــەاڵم  ب

لە  كرد.  شۆڕشیان  واڵتدا  لە  كە  كردۆتەوە،  چرۆی  ئیسالمخوازانیش 

زۆربەی   ،2010 ساڵی  هەڵبژاردنەكانی  دوای  سەركوتكردنی  كەشی 

گیران  ریفۆرمخوازانێك  و  رۆژنامەنوسان  و  سیاسی  هەڵسوڕاوانی 

بوون.  زایینی  1990ی  و   1980 كاریگەری  و  نارساو  كەسایەتی  كە 

هاوسەرانی ئەو گیراوانە كەمپینێكی نوسینی نامەی خۆشەویستییان 

و  نوسی  نامەیان  گەنجرت  ژنانی  سەرەتا  دەستپێكرد.  ئینتەرنێتدا  لە 

گرنگی  بەڵگەی  چوونەپاڵیان.  پیاوانیش  و  تەمەنرت  بە  ژنانی  پاشان 

ئاینیان  پێشینەی  ژنانە  ئەو  زۆربەی  ئەوەیە  كاریگەرانە  نامە  ئەو 

هەبووە، بەاڵم ئێستا هیچ باكیان نەبووە ئارەزوی جەستەیی خۆیان 

بۆ هاوسەرەكانیان، لە كەشوهەوای گشتیدا بخەنەڕوو، دادپەروەری 

زیندانیکردبوون.  هاوسەرەكانیان  كە  پرسیار  ژێر  ببەنە  كۆمەاڵیەتی 

رەگەزی،  و  ژنان  سەركوتكردنی  سیاسەتی  دەیەی  سێ  راستیدا  لە 

ئەنجامه که ی پێچەوانە بووە. 
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كە  كردوە،  بە خاڵێك  ئاماژەی  عەبادی  كاندیۆتی: شیرین  دەنیز 

پیاوان لە ئێران سەرەنجام تێگەیشتون هەوڵ بۆ دیموكراسی و مافەكانی 

ژنان لە راستیدا دوو روی دراوێكن. ئایا ئەو بانگەشەیە راستە؟

زیبا میرحوسێنی: هاوڕای ئەو قسەیەم، چونكە پیاوانی گەنجیش 

چۆن  كە  دیتویانە  بوون،  جیاكردنەوە  ئاشنای  ئیسالمی  كۆماری  لە 

گروپێكی بااڵدەست، دەسەاڵتی زۆر قۆرغدەكەن. لە راستیدا حكومەتی 

ئەوەش  و  سەندۆتەوە  گەنجیش  پیاوانی  لە  دەسەاڵتی  باوكساالرانە 

وادەكات لەگەڵ ژنان هەست بە نزیكی، یان یەكپارچەیی بكەن.

دەنیز كاندیۆتی: ئایا ئەو مەسەلەیە دەبێتە هۆی گەشبینی بە 

داهاتوی دیموكراسی ئێران؟ 

زیبا میرحوسێنی: بەڵگەگەلێكی زۆر بۆ گەشبینی هیوا هەیە، پردی 

پەیوەندی لە نێوان دیموكراسە سیكوالرەکان و ئاینی دروستبووە و ئێستا 

شەڕی نێوان دیموكراسی و ستەمە )كە بەهەر جۆرێك خۆی دەرخات(. 

دەرەنجامی  ئیسالمی  كۆماری  حكومەتی  سااڵنی  ئەزمونەكانی 

لێكدژیانەی )سیكوالریزەكردن لە خوارەوە( و سیكوالركردنی چەمكی 

یاسا لە ئیسالمی لێكەوتۆتەوە. چیدی خەڵك باسی شەریعەتی ئیسالمی 

ناكەن، بەڵكو قسە لە فیقهە، واتە كاری ئەنجامگیری یاسا و بڕیارەكانە 

لە سەرچاوەی  دراوە-  بەسەردا  تاوانی  بڕیاری  -كە  مرۆڤه وه   لەالیەن 

پیرۆزی ئاینی. ئێستا چاالكوانانی سیاسی و كۆمەاڵیەتی خۆشەویستیان 

دەزانن  ئەمڕۆ  گەنجی  نــەوەی  رزگــاركــردوە،  شاملۆ  )بنبەستی(  لە 

دیموكراسی و باوكساالری پێكەوە ناكۆكن، لەمەودوا هیچ جواڵنەوەیەكی 

وەرچەرخانخوازی ئێران ناتوانێت خواستی ژنان بۆ یەكسانی لەم واڵتەدا 

لەبەرچاو نەگرێت، ئەوە وانەیەكە بەكەڵكی هەندێك لە چاالكوانانی 

سەركەوتوی بەهاری عەرەبی دێت. 
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4
لەو دیو ماسكی فیمێنیزمی

دەوڵەتی لە تونس

ئەمیرە مهاذبی

پێش شۆڕشی تونس لە ساڵی 2010، دەوڵەتی الیەنگری مافەكانی 

الیەنگری  رواڵەت  بە  که   مهاذىب،  ئەمیرە  وتەی  بە  یان  بوو،  ژنان 

مافەكانی ژنان بوو. مهاذىب چاالكوانی فێمێنستی تونسییە و ئێستا لە 

لەندەن دەژی، بە وتەی ئەو ئەزمونی تونس لە فێمێنستی حكومەتی 

منونەیەكی باشە و دەكرێت زۆر دەرسی لێوەربگری، لەو باوەڕەدایە 

یان  بن،  لیرباڵ  دیكتاتۆری  واڵت  دەسەاڵتدارانی  ناكات  جیاوازی  كە 

ئیسالمخواز، هەركاتێك ئەو حكومەتانە پشتگیری ژنانیان كرد، دەبێت 

مهاذىب  ببیستێت.  نەنورساوەكانیشیان  و  نەگوتراو  قسە  و  وردبیت 

ئاماژە بە مێژوی دورودرێژی سودوەرگرتنی وەک ئامێر لە ژنانی تونس 

بە ئاقاری به ره وپێشربدنی ئامانجی سیاسی دەكات و هۆشداریدەدات 
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كە دەبێت ژنانی تونسی ئاگایان لە پاڵنەری پەنهانی حزبەكان بێت، 

لە هاندانی ژنان بۆ ئامادەبوونی سیاسی.

وەكو فێمێنستێكی تونسی گەنج كە لە بەریتانیا دەژی، هەمیشە 

ژنانی  بارەی  لە  چ  بپرسم  تونسیەكان  غەیرە  لە  بووم  ئەوە  خولیای 

تونسەوە دەزانن. زۆرجار وەاڵمی كۆمەڵێك )بە راستی زانیاریم نییە(، 

)ژنانی مۆدێرن و ئازاد دەگرێتەوە كە ده ستکه وتی زۆر باشییان هەیە(

بوون. بە راستی وەاڵمی دووەم كێشەم بۆ دروستدەكات، چونكە بۆم 

دەردەخات ئامێری بانگەشەی حكومەتی تونس لە دەیەكانی رابردو 

چەند بە باشی ئیشیكردوە. دەكرێت ئەو مەسەلەیە زیاتر لە وێنای 

خەونێكدا ببینی كە لە )بارودۆخی( خۆزگە وروژێنەری ژنانی تونس، 

بەتایبەت بە بەراورد بە ژنانی دیكەی واڵتانی عەرەبی موسڵامن، بۆ 

خەڵكی جیهان منایشكراوە. 

بەاڵم كاتێك خێرا ئەو وێنا ئەفسانەییە تێكدەشكێنێت، كە تێكڕای 

و  زەینیاندایە  لە  تونسی  ژنانی  یەكسانی  و  ئازادی  بەرامبەر  خەڵك 

چاوێك بە دەرەنجامی توێژینەوەی نیشتامنیی ساڵی 2011دا بگێڕین، 

نێوان  لە  توێژینەوەیە دەریدەخات كە 6/%47ی ژنانی تونسی  ئەو 

18 تا 64 ساڵ النیكەم جارێك بوونەتە قوربانی توندوتیژی سێكسی، 

جەستەیی، سۆزداری یان ئابوری. لە 78/%2ی ئەم بابەتە، هاوبەشی 

سێكسی ئەو ژنانە بەرپرسی ئەو توندوتیژیە بووە. لە هەلومەرجی 

ئەمڕۆدا و بە حكومەتی ئێستاوه ، هێشتا ئەو توانایە هەیە كە پۆلیس 

پێشێلكردنی  بە  هاوكات  و  ژنێك  سەر  بكاتە  سێكسی  دەستدرێژی 

ئەوە  بكات،  تاوانباری  كۆمەاڵیەتی  ناموسی  و  ئابڕو  پێوەرەكانی 

روداوێكە لە حوزەیرانی ساڵی رابردو بەسەر كچێكی گەنجی 25 ساڵه ، 

بە ناوی مریەم هات. 
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ژنانی  مافەكانی  لە  دواییە  بەم  نوشوستەی  ئەو  داخــەوە  بە 

و  دەبێتەوە  دوبارە  چەندینجار  كە  مێژوییە  بابه تی  رویدا،  تونسدا 

ئەو دوبارەبوونه وه یە تازەترین و بە ئازارترین هێام و رەنگدانەوەی 

چەندین دەیەی سەركوتكردنی جواڵنەوەی ژنانی ئەو واڵتە دادەنرێت، 

ئەنجامدراوە.  حكومەتی  فێمێنستی  سێبه ری  لە  كە  سەركوتكردنێك 

فێمێنیزمی حكومەتی لە خودی خۆیدا پاوانكاری رێسامەندو ئاشكرای 

حكومەت لە فێمێنیزم بۆ گەیشتنە بە ئامانجی سیاسی، بۆ هەڵكشانی 

روكار و متامنە و بەردەوامی ئایدیۆلۆژیای حكومەتی دیكتاتۆری. لەم 

ژنان و  مافەكانی  لە  بە پشتگیری  )فێمێنیست(،  دۆخەدا حكومەتی 

لە رێگای میكانیزمەكانی یاساگوزاری و راپەڕاندن، یەكسانی رەگەزی 

هیچ  كە  دێتەكایە،  وێنایە  ئەو  پانتاییەدا  لەو  هەر  دەكات.  بەهێز 

بەرامبەر  لە  نییە  فێمێنیستی  رەگەزی  فۆرمەلەبوونی  بە  پێویستی 

بە  دەبێت  هەبێت،  فێمێنیستی  رەگــەزی  ئەگەریش  و  حكومەت 

تەواوی هەماهەنگی پێشینەكانی سیاسی حكومەت بجوڵێت.

بنیادنانی فێمێنیستی حكومەتی لە تونس: میكانیزمەكانی یاسایی 

و جێبەجێكردن

روانگەی  لە  واڵتــەدا  لەو  ژنان  هەلومەرجی   1956 ساڵی  لە 

بووە،  باشرت  موسڵامن  عەرەبی  دیكەی  واڵتانی  لە  زۆر  یاساییەوە 

راستییەكی  بەدەستهێنا.  فەرەنسا  لە  خۆی  سەربەخۆیی  تونس  كە 

تونس  وێنای  مانەوەی  و  بەردەوامی  هاوكاری  كە  حاشاهەڵنەگرە 

یەكەم  لە  تاك  پێگەی  یاسای  فێمێنستی.  واڵتێكی  وەك  دەكــات 

یاساكانی پێشكەوتن بوو، كە لەم مەیدانەدا لەالیەن حەبیب بۆرقێبە، 

یەكەم سەرۆك كۆماری تونس، لە 13ی ئابی 1956 پەسەندكرا. ئەو 

یاسایە لە گیانی یەكسانخوازی فێمێنستی نزیكبوو، هەندێك لە مافە 
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بناغەدانەری  ناوبراو  یاسای  ناسی.  فەرمی  بە  ژنانی  پێویستەكانی 

جواڵنەوەیەكی چاكسازی، لە سەرەوە بۆ خوارەوە بوو كە بە باوەڕی 

پۆست  حكومەتی  میراتی  بە  فێمێنستی،  نوسەرانی  لە  زۆرێــك 

ئیمپریالیزمی دادەنراو دەیویست نوێگەری خۆی بسەملێنێت. دیارە 

سەركەوتوش نەبوو، بەو شێوەیەی كە حەبیب بۆرقێبە بە )رزگاركەری 

ژنانی تونس( ناوی دەركردوە.  

لە  -بۆ منونە  ژنان  زامنكردنی سەربەخۆیی  بۆ  بۆرقێبە هەنگاوی 

وەك  تایبەت  بە  و  سەرۆك  وەك  ژنان  تا  هێشتیەوە  و  نەنا  میرات– 

سەرۆكی خێزان پەیوەست بە پیاوی خێزان مبێننەوە. هەمان بابەت لە 

تونس سه ریکێشایه  پیاوساالری سیاسییەوە. دەبوو هەر وتارێكی فەرمی 

ژنان لەو قۆناغەدا پەیوەندی بە مانای ژنانەوە بوایە و لەژێر ئااڵی حزب 

)دەستوری نوێ(، بەسەرۆكایەتی بۆرقێبە بێت. بە قەدەغەكردنی هەر 

شێوازێكی تری سەرۆكی سیاسی لە واڵتدا، جواڵنەوەی ژنانی لە خەباتێكی 

گەورەتردا وه ستاند، كە هاوتای گەیشتنبوو بە سەربەخۆیی دەسەاڵتی 

چەپەکان  کە  فێمێنستیەكان  جواڵنەوە  ژمارەی  بەمشێوەیە  پیاوان. 

)یەكێتی  حكومەتی  جواڵنەوەی  گومڕای  ركابەری  بە  بوون،  پاڵنەری 

نیشتامنی ژنانی تونس( دادەنران و لەڕاستیدا )لقی كۆمەاڵیەتی( حزبی 

دەسەاڵتدار بوو، كە لە واڵتدا دامەزرابوون. دەكرێت لەو جواڵنەوانە 

هەلومەرجەكانی  توێژینەوەی  یانەی  تاهیر حەداد:  )یانەی  بە  ئاماژە 

ژنان(، )كۆمسیۆنی یەكێتی ژنان( و )یەكێتی ژنانی دیموكراسی تونس( 

سەردەمی  ژنانی  بێالیەنەكانی  جواڵنەوە  لەسەر  گوشارە  ئەو  بكەی. 

سەردەمەشدا  لەم  بــوو.  عەلیش  بن  ئەلعابدین  زەیــن  حكومەتی 

لە  حكومەت  جیاوازی  ئاماژەی  و  واڵت  مۆدێردنبوونی  هێامی  وەك 

لە پێگەی  جواڵنەوەی ئیسالمگه رای لە سەرهەڵداندا، لەوكاتەدا سود 



51

ژنان وەردەگیردرا. لە سەردەمی بن عەلیش یەكێتی نیشتامنی ژنانی 

هەروەها  دەنــارسا.  دەسەاڵتدار  حزبی  كۆمەاڵیەتی  لقی  بە  تونس 

رێكخراوەكانی حكومەتی ژنان وەك ئەنجومەنی دایكان و ئەنجومەنی 

دایكانی تونس، بە نوێنەری تێكڕای تونس نیشاندەدران، كە سەعیدە 

ئەقرەبی ئەندامی كۆمیتەی ناوەندی حزبی دەسەاڵتدار دامەزرێنەری 

بوو. هەر ئەوكاتە لەیال بن عەلی، )خامنی یەكەم(ی تونس، وەك منونەی 

ژنی بێالیەنی تونسی بە جیهان دەناسێرنا. 

لە ساڵی 1989 چەند گروپێكی نوێی چاالكوانانی ژن سەریانهەڵدا 

كە تاكە هۆی بەرگەگرتنیان لەالیەن دەوڵەته وه  ئەو بنەمایە بوو كە 

بە تەنیشت، یان لەژێر چەتری پشتگیری سەرۆكی حزبی دەسەاڵتدار 

هەرجۆرە  بە  ئاماژە  بچوكرتین  بوو،  كاتێك  ئەوە  دەكەن،  چاالكی 

لە  الدان  و  پاساوهەڵنەگر  ئاژاوەی  به   جیاوازییه ک،  و  نایەكسانی 

بارودۆخی واڵت دەنارسێت. لەوپەڕی بێباوەڕی حكومەتدا، هەندێك 

لە چاالكوانانی فێمێنیستی بێالیەن هاتنە مەیدانەكەوە و هەوڵێكی 

بە  بدەن  بارودۆخه که   دژایەتی  و  ماف  دیكەی  پەیامێكی  زۆریاندا 

ئاشكرابكەن، كە  ئابڕوبەرانە  گوێی هەمواندا. هەوڵیاندەدا جیاوازی 

هەبوو.  جێبەجێكردنیاندا  و  كاغەز  سەر  نورساوی  یاسای  نێوان  لە 

سەردەمی  لە  كە  دا،  سەركێشیەیان  ئەو  قورسی  بەهایەكی  ژنانێك 

ئەوانەی قوربان قوربانیان  لە دەستەی  حكومەتی بن عەلی خۆیان 

مافەكانی  چاالكوانی  و  پارێزەر  نەرسه وی،  رازیە  جیاكردەوە.  بوو 

ژنان، مایا جرێبی، سكرتێری حزبی دیموكراسی پێشڕەو، سەهیم بن 

چاالكوانە  لەو  بەشێكبوون  مرۆڤ،  مافەكانی  چاالكوانی  سەدرین، 

ژنانەی كە كەوتنە ژێرفشار و دەستدرێژیەكی زۆریان کرایه سه ر. ئەو 

گروپەی چاالكوانانی ژنان بە هەڕەشە لەسەر )نەتەوە( ناسێرنان، كە 
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رژێمی  هاوكات  بكەن.  چاالكی  حكومەت  لە  بێالیەن  بڕیاریاندابوو 

لەبەرچاوانیان  دەرەوە،  لە  چ  و  لەناوخۆ  چ  هەوڵیاندەدا  عەلی  بن 

)روت(  پۆرنۆگرافی  فیلمی  ئامادەكردنی  بە  تەنانەت  و  بشارنەوە 

ساختە، هەڕەشەیان لێكردن. 

رێك هەمان گروپی چاالكوانانی ژنان ئەمڕۆش كەوتونەتە بەردەم 

الیەن  لە  ئەمجارە  دیارە  هاوشێوەوە،  سەركوتكردنی  و  توندوتیژی 

كە  ژنانە  ئەو  گەیشتوو.  دەسەاڵت  بە  تازە  ئیسالمگه رای  حكومەتی 

سیكوالرن، دەوڵەت بە ژنانی خۆرئاواچێتی و )بێدین( نیشانیاندەدات، 

كە هەوڵدەدەن بەها خۆرئاواییەكان بەسەر ژنانی تونسیدا بسەپێنن و 

لەم رێگایەوە نەریتە كولتوری و ئاینییه کانیان لە رەگوڕیشەوە دەربێنن. 

ئۆپۆزسیۆنیش  گروپەكانی  بۆ  تونس،  شۆڕشی  دوای  سیاسی  كەشی 

سنوردارە و تەنانەت هەڵیانكوتاوەتە سەر هەلومەرجی یاسادانانیش. 

فەرمانی  ژێر  حكومەتی  فێمێنیستی  گۆڕانكاری  جۆرێك  شێوەیە  بەم 

حكومەتی،  فێمێنیزمی  دەبینین.  واڵتە  ئەو  ئیسالمگه رای  ده وڵه تی 

خەریكە شێوازی ئاشكرای بەرنامەی دژە مافەكانی ژنان لەخۆدەگرێت.

فێمێنیزم و حكومەتی تونس دوای شۆڕش

كرد،  تونسیان  شۆڕشی  خۆپیشاندانەكانی  بەشداری  تونس  ژنانی 

كە لە كانونی یەكەمی 2010ە وه ، تا حوزەیرانی 2011 به رده وام بوون، 

بەشداری مانگرتن و پێداگریەكانیان كرد و وەك وتەبێژانی شۆڕش، لە 

گشت میدیاكان كەوتنە چاالكی نواندن. ژنان وەك پیاوان بوونە ئامانجی 

دڵڕەقی و بێبەزەیی پۆلیس. قەرسین كە پارێزگایەكی پێشەنگی شۆڕشی 

تونس بوو، شایەتی و بەڵگەی نورساوی دەستدرێژی پۆلیس بۆسەر ژنان 

لە شۆڕشدا هەیە. لە كەشوهەوای سیاسی گۆڕاوی تونسی سەردەمی 



53

دوای شۆڕش، دەنگی داكۆكیكارانی مافەكانی ژنان بۆ ماوەیەكی كەم 

سەرەكی  ئامانجی  كاتەدا  لەم  كەوت.  بەرگوێ  رابردوی،  لە  قایمرت  و 

 50 یاسای  سەرەكی  ئامانجی  ئەوەبوو،  جیاجیاكان  فێمێنیستە  گروپە 

لە  تونسییەكان  نیگەرانی  كاتێك  بەاڵم  دەرببڕن،  تاك  پێگەی  ساڵەی 

دەستكەوتەكانی ژنان لەمەیدانی یاسادا ، لەكاتی سەربەخۆیی دەوڵەت 

دەستیپێكرد كە راشد ئەلغەنوشی، رێبەری حزبی ئیسالمخوازی نەهزە، 

ترشینی  لە  دامەزرێنەران  نیشتامنی  ئەنجومەنی  هەڵبژاردنەكانی  لە 

یەكەمی 2011، زۆرینەی دەنگەكانی بەدەستهێنا و پێشنیازی سازدانی 

راپرسیەكی بۆ پێداچوونەوەی یاسای پێگەی تاكی كرد. بڕیاربوو ئامانجی 

غەنوشی،  بەڕای  كە  یاسایەبێت  ئەو  بەندەكانی  پێداچوونەوەیە  ئەو 

و  فرە هاوسەری  له   رێگری  بەگشتی  واتە  بووبۆوە،  ئیسالم  روبەڕوی 

بەندەكانی  نیشاندانی  دزێو  بە  بۆ  هەوڵێك  لە  منداڵ.  تەبەنی  مافی 

سەواد  ئیسالمی،  یاساكانی  بە  روبەڕوبوونەوە  لە  ژنان  مافەكانی 

فێمێنیستە  دژی  دەسەاڵتدار،  حزبی  ئەندامی  ژنێكی  عەبدولڕەحیم، 

لیرباڵ و سیكوالرەكان وتارێكی هەستیار و توندی دا، كە گوایە داوای 

پشتگیری دایكانی رەبەن )بێوه ژن(یان كردبوو. 

دروشمی  بە  كۆنفرانسێك  تونس  لە   2012 مارسی  مانگی  لە 

كە  ــازدرا  س منە(  ئەمانەتی  )تونس  و  وەكیەكی(  و  )یەكسانی 

جێكردنەوەی  و  تەندروستی  پشتگیری،  شیاوەكانی  رێكارە  لە 

حزبی  لە  عەزایز  هاجەرە  كۆڵرایەوە.  دەستوردا  لە  ژنان  مافەكانی 

ئەنجومەنی  لە  كە  پێشكەشكرد،  كۆنفرانسەدا  لەو  وتارێكی  نەهزە 

كۆنفرانسەكەی  بەشداربووانی  ئەندامە.  دامەزرێنەرانیش  نیشتامنی 

نادات،  تاك  پێگەی  یاسای  گۆڕینی  هەوڵی  حزبەكەی  دڵنیاكردەوە 

لەالیەك  چونكە  نەكرد،  بەڵێنە  لەو  پێشوازیان  بەشداربووان  بەاڵم 
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نیشانیدەدا حكومەت نایەوێت ئەو یاسا 50 ساڵەیە بەپێی سەردەم 

دەریبڕی  ئاماژە  بە  تره وه   لەالیه  كەی  و  بگۆڕێت  رۆژ  پێداویستی  و 

ژنانی  مافەكانی  لە  بڕیار  دەزانێت  مافی خۆی  بە  نەهزە  كە حزبی 

الیەنگری بدات.  

كەشوهەوایەك  رەخساندنی  بۆ  فێمێنیستەكان  گروپە  هەوڵی 

له ودا  كە  نییە،  دەنگێکی  هیچ  تونسدا،  ئێستای  لەحكومەتی 

رۆڵی  بتوانێت  و  دەربكەوێت  بێالیەن  فێمێنیستی  جواڵنەوەیەكی 

كارتی  ئەوەی  سەرباری  ببینێت.  ژنان  مەسەلەكانی  لە  بڕیاردان 

كولتوریی  و  ئاینی  ناسنامەی  هێشتا  ئیسالمگه رایانیش  ــراوەی  ب

دژی  فەیسبوكییان  كەمپینی  لە  بەتایبەت  نەهزە  الیەنگرانی  واڵتە. 

فێمێنیستەكانی  دژی  تایبەت  بە  كارێك  هیچ  لە  فێمێنیستەكان، 

ناوەدا  لەم  نەكردوە.  درێغیان   )ATFD( ئەندامانی  و  سیكۆالر 

سەعیدە قەراش و بورشا بلحاج حەمیدە، دوو مافناس و چاالكوانی 

مافەكانی ژنان، نەجیبە حەمرونی، رۆژنامەنوس و سەرۆكی یەكێتی 

رۆژنامەنوسان، لەو كەسانەن لە هەمووكەس زیاتر بوونە ئامانجی ئەو 

بەدناوییە. پەالماردانی نوێنەران و الیەنگرانی مافەكانی ژنان بۆ بردنە 

ژێر پرسیاری رەوایەتی و متامنەیان، شێوازی تازەی دۆزیوەتەوە، كە 

پەرچدەكاتەوە،  رابردو  حكومەتەكانی  یادەوەری  نامۆ  بەشێوەیەكی 

الیەنگرانی نەهزە بەشێوەیەكی فراوان سود لە كاریكاتێر و ڤیدیۆی 

بێئەدەبانە وەردەگرن، تا بەهۆیانەوە ئەو ژنانە بە دوژمنی كۆمەڵگه ی 

ئیسالم و بەكرێگیراوی خۆرئاوا نیشانبدەن.

هەروەك لە چوارچێوەی یاسادانان، لە رەوتی سیاسی واڵتی دوای 

شۆڕشیش، روبه ڕوبوونه وەی نوێ لەسەر رێی ژن و پیاودا دەبیرنێت. 

لە كاتی هەڵبژاردنەكاندا، یەكسانی ژمارەی ژنان و پیاوان لە لیستی 
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بەم  راگەیەنرا.  حزبەكان  ئامادەیی  مەرجێكی  بە  هەڵبژاردنەكاندا 

هێندەی  كە  بوو  سەرشانیان  ئەركی  بەشداربووەكان  حزبە  شێوەیە 

مانای  ئه وه   به اڵم  بناسێنن،  ژنیش  کاندیدی  پیاو،  کاندیدانی  ژماره ی 

وانه بوو که  بە ناچاری دەبێت ژنان بكەونە سەروی لیستەكەوە. زۆر 

هەواڵی پەالمار و توندوتیژی قسە دژی ژنان لەبەردەستە، كە بەشداری 

كەمپینی هەڵبژاردنەكانیان كردوە و بەوپەڕی جدی چاالكییان کردوە. 

لە فیلمی بەڵگەنامەیی )ژنانی واڵتەكەم، كە نابێت لێیان بێئاگابین(، 

سەمیرا بەلكادی، ئەندامی حزبی كرێكارانی تونس، باسیدەكات چۆن 

كاتێك هەوڵیداوە وەك نوێنەری حزبەكەی قسە بۆ كۆمەڵێك خەڵك 

بكات، هەندێكیان هۆهایان كێشاوه  و ئەوانی دیکەیان  بۆ توندوتیژی 

فەرمودەیەكی  هێنانەوەی  بەهەمانشێوە  هانداوه ،  ئه و  لــەدژی 

پێغەمبەری ئیسالم لەسەر ئەو بنەمایەی هیچ میللەتێك سەركەوتو و 

ئاسایشی نابێت، كە سەرۆكەكەی ژن بێت. جێگەی سەرسوڕمان نییە 

ئێستاش ژنان 1\4ی ئەندامانی ئەنجومەنی نیشتامنی دامەزرێنەران 

پێكدەهێنن.  

ئێستا پێدەچێت زۆربەی ژنانی ئەندامی ئەنجومەنی نیشتامنی 

نوێنەری  زۆرجار  بەڵكو  نەبن،  ژنان  نوێنەری  نەك  دامەزرێنەران 

حزبەكەیان و وردتر بڵێین، نوێنەرانی رێبەرە پیاوەكانی ئەو حزبەن. 

رێبەری سیاسی تونس کتومت سەردەمی بۆرقێبە و بن عەلی شانوباڵ 

لە ژنان دەنێن تا له  به رژە وه ندی خۆیان دەنگییان پێبده ن. بە تایبەت 

تێڕوانینی  نەهزەدا،  حزبی  هەڵبژاردنەكانی  لیستی  لە  ژنان  بوونی 

خەڵكی بۆ ئەو حزبە گۆڕیوە و ئەو وێنایەی خستونەتە مێشكەوە كە 

ئەو حزبە ئیسالمگه رایه ، سەرەڕای پێشینە و رەفتاری، دژی ئامادەیی 

ژنان نییە و باوەڕی بە تواناو دەسەاڵتی ژنانە هەیە لە رێبەرایەتی و 
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هەنگاوی بەكردەوە لە تەواوی مەیدانەكاندا. دەتوانین جارێكی دیكە 

ببینین، كە چۆن وەك ئامرازێك بۆ بەرەوپێشربدنی ئامانجی سیاسی، 

سود لە مافی دەنگدانی )فەڕزكراوی( ژنان وەردەگیردرێت.

ژنان  لە  ئامێر  وەک  سودوەرگرتنی  دورودرێژی  مێژوی  هاوكات 

بە ئاقاری بەرەوپێشربدنی ئامانجی سیاسی، مایەی بە ئاگابوونەوەی 

پشتپەردەی  و  سەرەكی  پاڵنەری  بۆ  بووە  تونسیەكان  لە  زۆرێك 

تێڕوانینی  ئەوكاتە  راستیدا  لە  ژنان.  هاندانی  لە  ئیسالمگه را  حزبی 

بە  هەوڵیدا  نەهزە  كە  دەركەوت،  ژنان  بۆ  حزبە  ئەو  راستەقینەی 

هەمواركردنەوەی بەندی 28ی دەستوری واڵت، ژنان بە )تەواوكەری( 

پیاوان بناسێنێت. ئەو بڕیارەی حزبی ئیسالمگه را لە 13ی ئابی 2012، 

روبەڕوی ناڕەزایی هەزاران تونسی بۆوە.

ئەمڕۆ ژنان له  تونس، لەژێر سێبەری باوكانەی حكومەتێك، رۆژانە 

و  هاندان  بانگەشەی  كە  پێدەكرێت،  جیاوازیان  و  سێكسی  ستەمی 

لە  نوێ  شێوازێكی  لەكاتێكدا  دەكات،  ژنان  مافەكانی  لە  پشتگیری 

هەنگاو  دەگرێت،  فۆڕم  واڵتە  لەم  ئیسالمی  حكومەتی  فێمێنیزمی 

كەشە  كە  دەبینین،  تراژیدیایە  ئەم  منایشی  بە  كۆتاییهێنان  بەرەو 

سیاسیەكەی بۆ ژنان تەسكرت بۆتەوە و بنچینەییرتین مافەكانی ژنانیش 

پێویستامن  ئه وتۆدا  پانتاییەكی  لە  هەڕەشەوە.  بەردەم  دەكەوێتە 

بەوەیە، كە توانای جواڵنەوە فێمێنیستیەكان لە چوارچێوەی حكومەتدا 

بەهێزبكەین. ئەزمونی فێمێنیستی حكومەتی لە تونس ئەزمونێكە، بە 

لێوەربگرین.  دەرسی  دەبێت  موسڵامن  عەرەبی  واڵتانی  لە  تایبەت 

یان  لیرباڵ بن،  نییە كە دەسەاڵتدارانی واڵتە دیكتاتۆرەكان  جیاوازی 

ژنان  پشتگیری  دەرەقەتی  حكومەتانە  ئەو  هەركاتێك  ئیسالمگه را، 

هاتن، دەبێت وردبی و قسەی نەوتراو و نەنورساویشیان ببیستی.
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5
كێ بە ناوی ژنانی

عەرەبەوە قسە دەكات؟

ئەعال شەهابی

نور  مەلیكە  ئایا  دەكات؟  قسە  عەرەبەوە  ژنانی  ناوی  بە  كێ 

دەتوانێت وتەبێژێكی كااڵ بە بااڵی ژنانی عەرەب بێت؟ چەمكی )ژنی 

عەرەب( و گریامنەكانی لەسەر بنەمای ئەو چەمكە چییە؟ كێشەی 

باسە  بۆچی  و  چییە  عەرەب  ژنانی  بۆ  عەرەب  فێمێنیستی  گوتاری 

ژنی  لە  وێناو هێامگەلێك  بە  ژنانی عەرەب  فێمنیستەكانی خۆرئاوا، 

خستنە  وتارەكەی،  لە  شەهابی  ئەعال  پیشاندەدات؟  دیكە(  )ئەوی 

عەرەب(  )ژنانی  پەسەندكراوەكانی  گریامنە  و  ملمالنێی چەمكەكان 

روندەكاتەوە.

چاالكوانی  و  لێكۆڵەر  ــوســەر،  ن شەهابی  ئەعال  ــۆره   دكــت

زانستە كۆمەاڵیەتییەكان  بۆ  ئێستاش  و  بەحرەینی  دیموكراسیخوازی 
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زانكۆی  لە  ئابوری  دكتۆرای  دەكات،  عەرەب  ئەنجومەنی  هاوكاری 

ئیمپریالی لەندەن وەرگرتوە.

بەهاری عەرەبی لە قازانجی ژنانی عەرەب بوو، یان زیانیان؟ كێ 

پرسیارە  كۆمەڵە  لەو  ئەوانە  قسەدەكات؟  عەرەبەوە  ژنانی  ناوی  بە 

جیهان  سەرتاسەری  لە  ژنان  ره وشی  چاودێرانی  هەمەالیه نانەن 

دەیكەن، پرسیارگەلێك كە بە بناغەی پرسێكی فراوانرتی دادەنێن: )ئایا 

بەهاری عەرەبی پڕبەپێستی بوو؟( 

چوومە  عەرەبی(  )بەهاری  كۆبوونەوەكانی  لە  وتاردان  بۆ  پار 

شوێنی جیاجیا، لە سەنتەری توێژینەوە و سیاسەتداڕشنت، تا ناوەندی 

ئەو  باسی  زۆرەوە  تامەزرۆییەكی  بە  هەموویاندا  لە  كە  هونەری، 

خۆرهەاڵتی  تێكڕای  ساڵ  دوو  پێش  نزیكەی  كە  كرد  راپەڕینانەم 

ناوەڕاست و ئەفریقیای گرتۆتەوە. ئەو تامەزرۆیەی شایانی تێگەیشنت 

كە  رێزگرتنانەیە،  و  پەسەندكردن  كاتی  لە  مێژوییانەی  ئاڵوگۆڕە  لەو 

بتوانێت  بێت  بەڵێنێك  و  بەهێزبكات  مامەڵەكان  كۆبوونەوانە  ئەو 

كۆمەاڵیەتی  كولتوری،  ئاسایی  هەڵە،  كڵێشەی  بۆچوون،  زۆربەی 

ریفۆرم بكات و رێژەگه رایی كولتوری دێرین راستبكاتەوە، یان بخاتە 

ملمالنێوە كە لەم پرسیارانەدا گەشەدەكات. 

جیاوازبوو،  بانگهێشتانە  لــەو  تایبەتە  بابەتە  ئــەم  ــەاڵم  ب

ژنانم  باسی  چەندینجار  پێشرت  داواملێكرابوو.  ــاردان  وت بۆ  كە 

نەچوبوومە  هەرگیز  بەاڵم  كردبوو،  عەرەبی  راپەڕینەكانی  لە 

http://( داراییەكەی  پشتیوانی  كە  تریبۆنەوە  پشت  كۆنفرانسی 

تامسۆن  ــەزراوەی  دام بێت،   )/www.trustwomenconf.com

رۆیتەرز و رۆژنامەی ئینتەرناشناڵ هراڵد تریبۆن ئامادەیان كردبوو، 
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كریستی  وەك  )بەناوبانگه کانی  كەسایەتییه   و  ئەستێرە  لە  گروپێك 

ترلینگتۆن سۆپەر مۆدێل و خامنانی یەكەمی پێشوی هەندێك واڵت 

وتارەكاندا  لیستی  لە  ئەردەن(  لە  نور  مەلیكە  و  بلێر  رشی  وەك 

تا  لەباربوو  دەرفەتێكی  كۆنفرانسە  ئەو  بۆیە  بكەون.  بەرچاو 

به  گێڕانەوەیەك  بەتایبەت  گێڕانەوە مێژوییەكانی )ژنانی عەرەب(، 

میدیاكان  بەردەوام  كە  بکه م  کرده وه   به   هه نگاوی  و  وه اڵم  داوای 

بانگەشەی بۆ ده که ن و پەرەیپێدەدەن، هاوكات باشرت لەو كۆمەڵە 

نیشانه كانی ترسی  بابه تی ژنان بوون و  تایبەتییە بگەم كە هۆگری 

ئاكاری، لە بارودۆخی ئەو ژنانە دەردەبڕێت. 

ئەو  دەستیپێكرد،  كۆنفرانسەكەوه   سه ره تای  لە  كێشەكە  بەاڵم 

كۆنفرانسەكەدا  كردنەوەی  سالیدەكانی  لە  مانشێت  وەك  وشانە 

دەركەوتن: )خامنانی پێست قاوەیی زوڵم لێكراو، داماون و پێویستیان 

بە رزگارییە(. لەو سالیدانە دەردەكەوت كە ئێستا كێشەی توندوتیژی 

ماڵ، پیشەی قاچاغ و جیاوازی رەگەزی ژنانی پێستسپی سەركەوتوانە 

چارەسەركراوە و ئەو بابەتە یەخەی پێست قاوەییەكانی گرتوە. ئەمڕۆ 

وشه ی )جیهانی(، خوازەیەكە بۆ ئاماژەكردن بەوانەی سپیپێست نیین، 

بەاڵم كێشەكە تەنیا تایبەت نەبوو بە وێنەكان، ئەوجا نۆرە گەیشتە 

پیاوانی  سێكسی  شێتی  له باره ی  دۆكیۆمێنتاری  فیلمێكی  گرتەی 

و  بوونەته وە  روبەڕوی  میرس  ژنانی  كە  سێكسی  ئازاری  و  میرسی 

بۆمن و هاوكارە میرسییەكانی دیكەم سەرنجڕاكێش نەبوو، دورنییە 

جەستەی ئێدوارد سەعیدیشی لە گۆڕدا لەرزاندبێت. لەناو باسەكاندا 

جێیەك، هەڵسوڕێنەری مێزگردێك ئاماژەی بە ئامادەبوویەك كرد و بۆ 
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ئەوەی ئەوكەسە لەناو دانیشتوان دیاریبكرێت بە )هندی( بانگیكرد 

)گەرچی ئەو ژنە لە بنەڕەتدا ئێرانی بوو(، ئاشكرابوو كە لێرەدا ئەو 

پاشخانە هزرییە هەیە و )ئەو ژنە پێست قاوەییانە هەموویان كتومت 

یەكن(. هەستمدەكرد هیچی وەهای نەماوە روبەڕوی كوڵی )توڕەیی 

و  هاوڕێكانی  تێكەاڵوی  سەرگەرمی  زۆر  دیتم  ببینەوە،  موسڵامنان( 

هاندانێك بوو بۆ الی سەرەوژێر دەبۆوە، كە هەموجارێك شەریعەتی 

ئیسالمی دادەكوتا.

هاوكاری گیرسانه وه ی بۆچوون و ئەفسانەكان

ئەویش  تێداكرا،  پرسیارەكەی  ئەسڵی  كە  بووم  مێزگردێك  لە 

كەسانێكی وەك فەرید زەكەریا: )بەهاری عەرەبی بۆ ژنان دەرفەتە 

یان بەاڵ؟( كە لە راستیدا كۆدێكە بۆ پرسیاری )دەبێت كڵێشەمان لە 

جیهانی عەرەب بگۆڕین، یان نەخێر؟(

بۆ  هەوڵێكە  و  بێڕێزیكردنە  پرسیارێكی  پرسیارە  ئەو  بەاڵم 

ئەو  عەرەب.  ژنانی  هاوكات  و  لە شۆڕشەكان  رەوایەتی  زەوتكردنی 

پرسیارە هەم مەسەلەكە تێكڕا و یەكچەشن گریامنە دەكات و هەم 

بەدوای ئەوەوەیە كە لە خۆبووردویی و قوربانی ئەو ژنانە لەبەرچاو 

نەگرێت، كە لەبەر بیروباوەڕیان زیندانیکراون، ئەشكەنجەدراون، لە 

شۆڕش  سێكسی.  دەستدرێژی  قوربانی  بوونەتە  یان  دەركراون،  كار 

بەمشێوەیە  پێموایە  بەاڵم  وەرزشــی،  كێبڕكێی  نەك  پڕۆسەیەكە، 

بەدوای  و  كۆبوونەوە  ئەوێ  پاكوخاوێنەکانی  خاتونە  پێدەچێت 

ئەوەوەن كە الیەنگری تیمی دروستبكەن. 

وەهبە  دینا  میرس،  ئێستای  روداوەكانی  بە  سەرنجدان  بە  بەاڵم 

وتی  و  پرسیارەیكرد  ئەو  بەكردەوەی  هەنگاوی  و  وەاڵم  داوای 
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مورسییەوە هەستێكی  لەالیەن محەمەد  دەستور  راپرسی  هەرچەند 

بەڕاستی  شۆڕش  ئایا  كە  نەپرسیوە  لەخۆی  قەت  هەیە،  زۆرخراپی 

شایانی بووە و وەك ژن لە شۆڕشكردن پەشیامن نییە. بە هەمانشێوە 

عەالوه  مورابیت لە لیبیا باسی داكۆكیکردنی لە پێویستبوون بە تێبینی 

ئاینی لە نوسینەوەی دەستور كرد. 

دەست  پێشگریامنەكان،  خستنەالوەی  بە  دەبێت  ئاماژەمپێكرد 

رەگەزو  لەكەداری  باسی  سه رده کێشێته   كە  بكەین  كارەكامنان  بە 

لەم  چەندینجار  كە  باسوخواسێك  عەرەبی،  جیهانی  شۆڕشەكانی 

دیموكراسی  یەك:  كە  زیادكرد  بۆم  پاشان  بیستومە،  كۆنفرانسەدا 

)شوكردنی  ئەگەر  )تەنانەت  رێكەوت  نەك  پڕۆسەیەكە،  و  رەوتێك 

بەهاری عەرەبی( پێویستی بە كۆتایی خۆش هەبێت(، هێشتا یەكسانی 

بە  لە خۆرئاواش  نوێدا،  لە سیستمێكی سیاسی  رەگەزی دەستبەجێ 

عەرەبیش  جیهانی  شۆڕشی  دوای  حكومەتەكانی  لە  دەستنەهاتوە، 

بەدەست نایەت. دوو: دەكرێت رەوایەتی شۆڕشێك بە رەچاوكردنی 

و  هەڵبسەنگێنیت  واڵتە(،  ئەو  )ژنانی  لەگەڵ  رەفتاری  چۆنیەتی 

بۆ  دەبینن  هەڕەشە  رۆڵی  ئیسالمگه راکان  تەنیا  و  تەنیا  بڵێین  سێ: 

جیاوازی  دەیان  لەبەرچاونەگرتنی  جگە  نییە  شتێك  ژنان،  مافەكانی 

خاڵی  سیكوالر.  ژێردەسەاڵتی  ژنانی  دژی  توندوتیژی  و  رەگــەزی 

كۆتایی كە تاپێش بەهاری عەرەبی نەك هیچكات عەرەبەكان باسی 

قەیرانی مافەكانی ژنانیان نەكردبوو، هەرگیز بەگشتی باسی سیاسەت 

كۆین،  راجر  سەرپێیانەی  رابێژییە  لەم  مەسەلەیە  ئەم  نەكراوە. 

مێزگردێك،  هەڵسوڕێنەری  تایمزو  نیۆیۆرك  رۆژنامەی  هەواڵنێری 

ئاماژەیپێكرا كە جیهانی عەرەب )دوای وەستانێكی قوڵ و دورودرێژ، 
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بۆ سیاسەت گەڕاوەتەوە(، بەاڵم خاڵەكە لێرەدایە كە تۆسقاڵێك راستی 

ناوەڕاستی  مێژوی خۆرهەاڵتی  و هەركەسێك  نییە  لەم مەسەلەیەدا 

خوێندبێتەوە، ئەو خاڵەتان پێدەڵێت، هەرئەوە و بەس كە بەتایبەت 

لەدوای  یەك  راپەڕینی  زۆر  رابردو،  ساڵی   80 لە  النیكەم  بەحرەین 

یەكی بەخۆوە دیتوە. 

كە  سیاسەت  بە  بارگاوین  و  زەینی  زۆر  گریامنەی  ئەوانە 

دامــەزراوەی  دواییەی  ئەم  كۆتایی  راپۆرتی  له   له وانه   نیشانه یه ک 

بابەت  لە  ژنان  بۆچوونی  عەرەبی،  راپەڕینی  )دوای  بەناوی  گالوپ 

مافەكان، ئاین و نۆژەنكردنەوە نادۆزییەوە، راپۆرتێك نیشانیدەدات: 

و  وەكیەكی  مافەكانی  و  یاسایی  پێگەی  لە  پیاوان  پشتگیری  یەك، 

ئاستی  و  كار  بە  پەیوەندی  ژنان،  بۆ  هاوشێوە  كاری  دەرفەتەكانی 

رەزامەندییان بە ژیانەوە هەیە... و فڕی بەسەر تێڕوانینی ئاینییانەوە 

نییە، دوو: زۆربەی پیاوانی عەرەب -تاڕادەیەك ژمارەیەكی بە قەدەر 

ژنان- هاوڕان كە دەبێت ژنان مافە یاساییه کانی هاوشێوەی پیاوانیان 

هەبێت. 

لیرباڵی  توندوتیژی  هەمان  كۆنفرانسە  ئەو  سەربەندی  پێموایە، 

و  دۆستانە  نەیەكجار  مئپریالیزمی  چیرۆكی  كە  بیردەهێنایەوە 

سیمبولی  هەندێك  كرۆكی  لە  كە  نیشاندەدات،  گه رموگوڕانه ی، 

ستایشكەرانە  سپیاك  گایاتری  ئەلگۆیانەی  ئەو  دێت،  فێمێنستییەوە 

ئەبولغەد  لەیال  و  مەحمود  سەبا  وەك  تری  ئەوانی  و  ناساندویەتی 

رشۆڤەیان كردوە. مەبەستم لە دەربڕینی ئەو مەسەلەیە ئەوەیە كە 

نیگەرانی  و  ترس  جۆرێك  تەشەنەکردنی  دوای  وه ها  گریامنەیەكی 

تێڕوانینە،  ئەوجۆرە  بەگوێرەی  )ژنانی عەرەب(ن.  بارودۆخی  ئاكاری 
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نەگۆڕی  )قوربانی(  زەرەرمەندی  و  الواز  ئامانجی  عەرەب  ژنانی 

سیستمێكی كۆمەاڵیەتی نوێن و لە ئەنجامدا پێویستیان بە )نێوانگیر(

ە، ئەو كارە شتێك نییە جگە لە بیانویەك بۆ پەنابردنەبەر زۆر.

نیشانەكانی خامنی یەكەم

مەلیكە نور هاوسەری پادشای ئەردەن، وتەبێژی تایبەتی مێزگردەكەم 

ناڕەزاییەكانی  سەركوتكردنی  و  ئاڵۆزی  دواییە  بەم  واڵتەكەی  كە  بوو، 

هەستەی  ئەو  و  ئــازار  به   له وێ  ئه و  ئاماده بوونی  بینیوە.  بەخۆوە 

لە  ئاگایان  راستی  بە  كۆنفرانس  ئامادەكارانی  ئایا  كە  هێنا،  بەزەینمدا 

تەنزی ئەو مەسەلەیە نەبوو، كە داوا لە خێزانێكی پادشایی بكەی باسی 

شۆڕشی جیهانی عەرەبی بکات و ماناكەی بۆ ژنان لێكبداته وه . 

خامنانی  باقوبریقی  پڕ  بەڕواڵەت  شەیدای  هێشتا  ئێمە  گوایە 

لە  ناچاربووین  جێگەیەك  لە  تەنانەت  عەرەبین،  جیهانی  یەكەمی 

لەگەڵ  كە  دوربكەوینەوە،  ئەلئەسەد  ئەسام  و  موبارەك  ســۆزان 

لەمێژو  پەند  بڕیارنییە  گوایە  رۆیشنت،  داماوەكەیان  هاوسەرە 

وەربگرین.

لە  ستەمكار  رژێمەكانی  ئامێری  سودوەرگرتنی  پرسیاری  ژێر  بردنە 

پەسەندنەبوو،  شۆڕشەكان  پێش  ناونیشانێك  هیچ  بە  ژنان(،  )مافەكانی 

)ریفۆرمخواز(.  ناویاندەنان  خۆرئاوا  هاوپەیامنانی  هەربۆیە  پاشان  كە 

دۆخێكی  حكومەت  بە  سەر  ژنانی  شۆڕشانە،  ئەو  پێش  تا  راستیدا  لە 

بیانخەنە  بڕیاربوو  كە  هەبوو  ژنانە  ئەو  بۆ  باوكئاسایان  و  خۆتەوەر 

ژێرئااڵی خۆیان و مافەكانیان بسەملێنن، بەاڵم ئەو شۆڕشانە نیشانیان دا، 

كە ژنانی عەرەب نەك هەر پێویستییان بەو پشتگیرییە باوكئاسایە نییە، 
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لە راستیدا الوازیاندەكات، بەڵكو دەتوانن بە دەرفەتی رەخسا و خەبات 

بۆ مافەكانیان بكەن و هەم شایانی ئەوەن لەگەڵ كۆمەڵگه  مامەڵەبكەن 

و هەم ئێستا ئەوەندە بەهێزبوون، دەتوانن دیكتاتۆری ترسناك بڕوخێنن. 

بەحرەین و سەرو ئه و

بە  ســەر  دیپلۆماتی  بە  هەستم  كۆنفرانسه که   بەدرێژایی 

لەو  دەكات.  چاودێریم  بــەردەوام  كە  كرد،  بەحرەین  باڵوێزخانەی 

رێگه  دورودرێژەوە هاتبوو تا ناڕەزایی باڵوێزی بەحرەین رابگەیەنێت، 

كەمینەی  لە  هەم  و  ژن  هەم  بوو،  حكومەت(  )فێمێنیستانەی  لەو 

مێزگردی  وتەبێژی  بۆ  كە  لەوەی  ناڕەحەت  زۆر  هەم  و  كریستیانی 

)فێمێنستەكانی  راستیدا  لە  بانگهێشتنەكرابوو.  عەرەبی  بەهاری 

بانگەشەیی  ئامانجی  كەڵكی  بە  زۆر  بەحرەین  سوڵتانی  حكومەت( 

ژنان  مافەكانی  لە  داكۆكی  هەم  ئانەدا  لەو  كە  بەمشێوەیە  دێن، 

تــەواوی  گوێڕایەڵی  داكۆكیكاری  هەم  و  دەكــەن  كەمینەكان  و 

تەنانەت  شۆڕشە،  باسی  شوێنێك  و  كوێ  هەر  لە  كە  خەڵكن، 

حكومەتی  داكۆكیكاری  كە  ده ربڕن،  بیروڕایان  دەیانەوێت  ئەوانە 

كەمینە بەسەر زۆرینەوه ن و گوێڕایەڵی زۆرینەی خەڵك، گەندەڵی، 

پاشان  ناوبراو  دیپلۆماتی  چینایەتیشن.  نەداری  تایبەتی  ئیمتیازاتی 

باسی  یاسا{،  بە  }متامنەكردن  لۆو(  )ترەست  بەناوی  سایتێك  لە 

دەقە  ئەو  گەر  سەرمسوڕدەمێنێت  كرد.  )دەستكەوتانەی(  ئەو 

نەینوسیبێت.  رژێم  هاوكاری  بانگەشەییانەی  كۆمپانیا  لەو  یەكێک 

خودی  چاودێریکه ری  رێكخراوی  كە  كۆمپانیایانەی  ئەو  هەمان 

دەكات.  چاودێریان  نزیكەوە  لە  بەحرەین(  )دێده وانی  بەناوی  من 

خۆشحاڵم كە پشتگیری هەمان خاڵی كردوە و بەردەوام هەوڵمدەدا 
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بیسەملێنم، زۆرجار رژێمە گەندەڵەكان بۆ سەملاندنی بانگەشەكەیان 

)ریفۆرمخوازی(، سود لە باسکردن لە مافەكانی ژنان وەردەگرن، بەاڵم 

ژنان  مافەكانی  باسی  تێكدەری  و  ناڕێك  متوربەكردنی  بە  كارەكە 

ژێر  دەبەنە  بانگەشەیە  ئەو  رەوایەتی  گەندەڵ،  حكومەتی  لەگەڵ 

پرسیاره وه . وەك پارێزەری مافەكانی ژنان لە چوارچێوەی رێكخراوێك 

بە ناوی )ئەنجومەنی بااڵی ژنان( باسی خامنی یەكەم، شیخە سەبیكە 

ژنانی  لەشكری  چوونەپاڵی  تەنانەت  تائێستا  لەڕاستیدا  دەكــات. 

دەستەبژێری خامنی یەكەمیش بە مێشكمدا نەهاتوە )گەرچی دڵنیام 

هەرگیز جزدانی نیشانەداریشم نییە، ئەگەریش دەمویست، پشتگیری 

كانونی  مانگی  سەرەتای  هەفتە،  دوو  پێش  نەدەكرد(.  دەسەاڵتم 

سەردانی  بەحرەیندا،  ژنی  رۆژی  لە  كارداشیان،  كیم  كە  بوو  یەكەم 

وەك  بارودۆخ  كە  مێشكەوە  بخاتە  هەستە  ئەو  تا  كرد  واڵتەی  ئەو 

هەمیشەیە و دنیا شامی شەریفە. 

و  پێزانین  هەستی  نیشانەی  دیپلۆماتیش  جەنابی  وتــاری  تۆنی 

ئەویش  چاوەڕێدەكرێت.  سوڵتان  بۆ  باش  رەعیەتی  لە  كە  گوێڕایەڵییە، 

من،  بارودۆخی  بە  بەئاماژە  و  نەكراوە  بۆ  بەرگری  حكومەت،  وەك 

سەملاندویەتی  كەسیم  ئەزمونی  گۆڕیوە.  كەسی  باسی  بۆ  روداوەكەی 

ئەو حكومەتە وەك دژەتێزی شایستەساالری كاردەكات، كە هێندە بەسە 

بچوكرتین سەرپێچی بكەی، ئیدی كەس هەقی بەسەر دەسەاڵت و توانای 

شۆڕش  دوای  و  هاتوە  پیاودا  و  ژن  هەزاران  بەسەر  شتێكە  نییە،  تۆوە 

بەحرەین  ژنانی  پێبكەین  ئاماژەی  دەبێت  دەركــراون.  كار  لە  یەكسەر 

مافی خوێندنی بااڵ و بەهای بەشداریی نزیكەی بااڵش لە هێزی كاری 

بە  پیاوەكەی،  هاوتا  وەك  بەحرەینی  ژنی  دەبێت  بەاڵم  هەیە،  واڵتییان 

سیستمی  لە  ئاستێك  بە  -هــەردووك  رابێت  هۆزی  و  تاقمی  جیاوازی 
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نایەكسانی زۆر لە دابەشكردنی  ستەمكاریدا سەركوتدەكرێن، كە له ودا 

داهات و ساماندا هەیە، بەهای هەژاری نزیكەی بەرزە و پەراوێزخستنی 

تەواوی  راستیدا سەرەڕای  لە  وەردەگیرێت.  ئاسایی  كارێكی  بە  سیاسی 

رەها  پاشایەتی  ئه ژماریده کرد،  دیپلۆماتە  ئەو  كە  رواڵەتی  ریفۆرمی 

دایە.  بەحرەین  ناوەڕاستی  سەدەكانی  و  ستەمكار  رژێمی  هەڕەمی  لە 

)یاسای  یان  خێزان  یاسای  ژنان،  مافەكانی  تێكڕای  مەسەلەی  منونە،  بۆ 

بۆ خۆی منونەی  پێشنیازكرا و  لە ساڵی 2005  باری كەسێتی( بەحرەین 

دیاریكراوە كە چۆن حكومەتی ستەمكار لە مافەكانی ژنان بۆ چەنەلێدان 

و ئیمتیاز وەرگرتن لە جواڵنەوەكانی موحافزكار و باو، سود وەردەگرێت. 

جواڵنەوەی  عەرەبی،  واڵتانی  زۆربەی  هەروەك  بەحرەینیش  لە 

ئیسالمی  كۆمەڵەی  واڵتە  لەم  كە  هەیە،  بااڵدەست  ئیسالمگه رایی 

ئەلویفاق نوێنەرایەتی دەكات و پێش دە ساڵ دامەزراوه . ئەو حزبە 

عیسا  واتە شێخ  رێبەری مەعنەوی خۆی،  رێگای  لە  لە ساڵی 2005 

لەوانە  زۆرێك  هەڵوەشاندەوە.  خێزانی  یاسای  لە  پشتگیری  قەسیم، 

دكتۆر عەبدولهادی خەڵەف لەو باوەڕەدان که  ئەو یاسایە دواسنوریی 

دەرده بڕێت،  ئاینی  حكومەتی  دەسەاڵتی  و  بااڵدەستی  پاشاموەی 

مامەڵەی سیاسی دەستیپێكرد، بەم شێوەیە ئەگەر ئەلویفاق كۆتایی 

یاسایەش  ئەو  بهێنێت،  ئەنجومەن  بە حەرامكردنی هەڵبژاردنەكانی 

هەڵدەوەشێتەوە كە بۆ حكومەت زۆر گرنگبوو. دامەزراوەی ئاینی لەم 

رێگایەوە بەشێكی كۆنتڕۆڵکردنی راستەوخۆی سنوری خۆی دەپاراست 

و له  ناوه ندی سیاسیدا، زیاتر رێی له  به ره و پەراوێزبردنی گروپ و 

بانگەشەیكرد  خەڵكدا  بەردەم  لە  حكومەت  بەاڵم  ده گرت،  تاقمی 

توندڕەوە ئاینیەكان ئەو یاسایەیان رەتكردۆتەوە، لەالیه كەی دیكەوه  

ئۆپۆزسیۆن بانگەشەیكرد كە ئه و یاسایه ، زیاتر بۆ بەرگرتن لە بەره و 
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پەراوێزبردنی تاقمی هەڵوەشاوەتەوە و بەمشێوەیە ناسنامەی ئاینی 

ژنان،  مافەكانی  باسی  لەڕاستیدا  زاڵبوو.  رەگەزیدا  ناسنامەی  بەسەر 

لە جیاتی ئەوەی وەك هۆكارێك بۆ بەتواناكردنی ژنان بنارسێت، بۆتە 

كاتەوە  لەو  واڵت.  شیعەكانی  تێكڕای  پەراوێزخستنی  بۆ  ئامڕازێك 

ئەلویفاق بەڵێنیداوە لە داهاتودا نوێنەرایەتی ژنانیش بكات و سەیر 

ئەوەیە عیسا قوسەیمیش قەناعەتیكردوە، كە ئەگەری پێداچوونەوە 

هەوڵبدرێت  زیاتر  دڵنیاییەوە  بە  دەبێت  هەیە.  خێزاندا  یاسای  بە 

ژن  چاالكوانانی  دەبێت  دەستبكەوێت،  بواره دا  لەم  پتەوتر  بەڵێنی 

لەناو واڵتدا داوای وەاڵم و هەنگاوی بەكردەوەی هەندێك روانگە و 

رەفتاری لێكجیاكردنەوەی رەگەزی و راگەیەنراوەكانی بەشداریکردنی 

ژنان لە خۆپیشاندانەكاندا بكەن.

بەحرەینه وه ، جگە  دواییەی  ئەم  لە سەره تای خۆپیشاندانه کانی 

لە گروپە نارساوە باوه كانی وەك ئەلویفاق، لە قۆناغێكی دیاریكراوی 

زۆر كورتدا، جواڵنەوەی سیاسی ناوخۆیی نوێی رێباز توندتر دەرهەق 

گشتی  بە  جواڵنەوانە  ئەو  گرتوه .  فۆڕمی  بااڵدەست،  حكومەتی  بە 

شۆڕشگێڕی(  وەرچەرخانی  هۆكاری  )دوو  الوان  و  ژنان  لەالیەن 

رەفتاری  ئەزمونی  یان  بێئەزمونن،  تــەواو  یان  كە  گرتوه،  فۆڕمی 

رێبەرانی  كەمە.  دەسەاڵتییان  بەكارهێنانی  یان  رێكخراو،  سیاسی 

خۆپیشاندانەكانی سەرشەقام وەك زەین ئەلخواجە، رێبەرانی سیاسی 

ئەستۆ،  گرتۆتە  گیراوەكەی  هاوسەرە  ڕۆڵی  كە  غواڵم،  فەریدە  وەك 

وەك  رۆژنامەنوسانی  سلێامن،  جەلیلە  وەك  یەكێتیەكانی  ئەندامی 

بە  خۆپیشانده رێک  كوشتنی  راپۆرتی  بەهۆی  كە  سەعید  نەزیهە 

دەستی پۆلیس بە توندی ئەشكەنجەدرا، پارێزەرەكانی وەك جەلیلە 

ئەلسەید ماندونەناسانە داكۆكی لە زیندانیانی سیاسی دەكات، بەاڵم 
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جیاوازی  )شۆڕشگێڕەكان(  كە  )شێرەژنانێک(  گرنگرت  هەمووی  لە 

رەگەزییان نییە و بەوپەڕی شكۆوه  تەواوی شێوازه  ناڕەزاییه  نوێیه کان 

 دژی حكومەت، هەنگاوی ناوخۆیی و بەرگری دەگرنه به ر. 

دیپلۆماتە بەحرەینییەكە لە وتارەكەی دوای ژماردنی رواڵەتەكانی 

پێشكەوتن و ریفۆرمەكان لە واڵتدا باسمدەكات، گوایە من بە هۆی 

هه بوونی كاری گونجاو، منونەی ئەو پێشكەوتن و ریفۆرمەم! ئاماژە 

نەتەوەیی،  و  تاقمی  زۆری  ئازاردانی  و  ئەشكەنجە  كە  ناكات  بەوە 

باسی  سزا  وەك  كاتێك  و  گرتۆتەوە  كۆمەڵگه ی  ریزەكانی  تەواوی 

رێسایە  لەو  منیش  دەكرێت،  بەختەوەری  و  ئازادی  لە  بەشخوراوی 

رواڵەتەكانی  لە  خۆی  لیستەكەی  بۆ  دەتوانێت  ئه و  نیم.  ریزپەڕ 

زیادبكات:  بابەتەش  ئەو  ئاماژەپێكراوی،  ریفۆرمی  و  پێشكەوتن 

دەستلەكاركێشانەوەی  دەستبەسەركردن،  رەشــەكــان،  لیستە 

و  هاوسەره که م  ئەشكەنجەدانی  و  زیندانی  لەئەنجامدا  زۆرەملێیی، 

رەنگە  رابردودا.  نیسانی  مانگی  لە  من  سەركێشانەی  زیندانیکردنی 

ئەوانی  لە  خراپرت  و  ئازارتر  بە  پلە  بە  پلە  ئەزمونە  بەرامبەر  لە 

ئەگەر  نەكەم.  خۆم  ئەزمونەكانی  باسی  هیچ  بێت  واباش  دیكە، 

هەموو ئەوانە سەرەڕای ئەو گریامنەیە، كە لەوانەیە هەموو ساتێك 

هاوواڵتیبوونم هەڵبوەشێتەوە، ئه وه ی بەسەر باوكیشم هات، نیشانی 

نادات حكومەت توڕەمناكات، كەوایە چ شتێك نیشان دەدات؟!

تایبەت  بە  و چاالكوانانی سیاسی،  رێبەر  ژنان وەك  دەركەوتنی 

لە كۆمەڵگه ی نه ریتی واڵتانی كەنداوی وەك بەحرەین، دور نییە بۆ 

نەكراوبێت،  چاوەڕوان  خۆرئاوا  لیرباڵەكانی  فێمێنیستە  لە  ژمارەیەك 

موبارەكیان  سۆزان  وەك  پڕباقوبریقی  یەكەمی  خامنی  پێشرت  كە 
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ژنان،  مافەكانی  ریفۆرمەكان،  هێامی  بەناوی  ئێستا  دەپەرست، 

مەلیكە  وەك  یەكەمی  خامنانی  لە  داكۆكی  نوێگەری،  و  پێشكەوتن 

باشرتین شێوە و  بە  نور و شەیخە سەبیكە دەكەن. ئەو كۆنفرانسە 

عەرەبی  ژنانی  فێمێنیستی  وتاری  كێشەی  گۆشەنیگاوه ،  باشرتین  لە 

وێناكرد، بە تایبەت كێشەی ئەو كۆمەڵەیە لە وێنا و هێامکان، شێوە 

بە تێگەیشتنی خۆرئاوا لە )ئەوی دیكە(ی خۆرهەاڵتی دەدەن. مانای 

تێكدەر  زۆر  عەرەب  ژنانی  بۆ  رابردو  لە  كە  وێنایانە  ئەو  ئاماژەیی 

بووە، چونكە لە راستیدا هۆی گەشەپێدان و رەوایەتیدان بە رواڵەت 

نوێ  میتۆدی  بە  ئه وانه ی  خەڵك  كە  دەبن  حكومەت  هێامكانی  و 

بۆ  لەسەرەوە  یاسا  له وه ی  ئه وه  جگه   شێواندونی،  و  دورخستونه وه  

خوارەوە بەرهەمهاتوەكانیش لە كۆمەڵگه دا رەتكراوەتەوە. 

باشوردا،  لەگەڵ  بنیادنەر  بەشداری  و  مامەڵە  بەدیهێنانی  بۆ 

و  نێودەوڵەتییەكان  رێكخراوە  میدیاكان،  لەمجۆره ی  دانیشتنی 

سیاسەتكارانێك پێویسته  گۆڕانكاری كۆمەاڵیەتی ریشەیی بەرەو گروپە 

ناوخۆیی پەرتوباڵوه کان و دانیشتوانی نافەرمیش لە بەرچاوبگرێت و 

بە فەرمی بناسێت كە زۆرجار بۆ دامەزراوە فەرمی و رێكخراوەكانی 

حكومەتی خاوەن نیگای جیاوازی چینایەتی و رەگەزی كاریان كردوە. 

كەس كێشەی لەگەڵ پەژارە و نیگەرانییە رەگاژۆ و واقعیەكان نییە، 

ئاكاری ساختە له باره ی چارەنوسی ژنانی عەرەب، ته نیا  بەاڵم ترسی 

هاوكاری سەملاندنی هەمان تێڕوانینی چینایەتی و رەگەزی دەكات. 

دیپلۆماتدا  جەنابی  و  یەكەم  خامنی  نێوان  له   كە  كەسێك  وەك 

كێشەكانی  و  لێكدژی  توانیبێتم  وتارە  بەم  هیوادارم  گیریخواردبوو، 

سەرچاوەگرتو لەمجۆرە مامەاڵنە وێنابكەم.
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6
رزگاری، بەاڵم نەك ئازاد

ساندرا هێل

درێژایی  بە  كە  نامێنێت،  بەخێرایی  كراوە  كەشوهەوای  زۆرجار 

دێتەئاراوه .  ژنــان  بۆ  شۆڕشەكان  یان  بەخش،  ــازادی  ئ شەڕەكانی 

هەلومەرجی ژنان لە دنیای عەرەب، دوای گۆڕانكاری به هاری عه ره بی 

ئەریرتیا  ئازادی  و  ئەزمونی شۆڕش  بەرەو چوارچێوەكان چووە.  زیاتر 

لە  ژنان  ئێستای  بارودۆخی  بۆ  پێدەرە  هۆشداری  و  باش  منونەیەكی 

دنیای خۆرئاوادا.

لە  ئەنجلۆس-  لۆس  زانكۆی  مرۆڤناسی  -مامۆستای  هێل  ساندرا 

شەڕ  دوای  و  شەڕ  سەردەمی  تایبەت  بە  ئەریرتیا  ژنانی  هەلومەرجی 

بەدەستەوە  ژنانیش  رێكخراوەكانی  مێژویەكی  كورتە  و  دەكۆڵێتەوە 

ژنان  پێگەی  پیاوانن  ئەوە  سیاسیەكاندا  جواڵنەوە  لە  دەڵێت:  دەدات. 

بۆ خزمەتكردنی جواڵنەوەكە دیاریدەكەن. هێل دەپرسێت چۆن ژنانی 

ئەریرتیا دەتوانن كەشوهەوای رزگاری بەخش، دوای ئەویش بۆخۆیان 

بپارێزن كە لە سەردەمی خەبات بەدیهاتوە.
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و  ئاكام  باسكردنی  بۆ  گونجاوە  ناونیشانێكی  ئازادكردن(،  )دوای 

دەستبەجێی  ئاكامی  ئەریرتیا.  ژنانی  بۆ  شەڕ  خراپەكانی  دەرەنجامە 

ئەسیوپیا  واڵتی  لەگەڵ  بوو  دیكە  شەڕێكی  ژنانە  ئەو  بۆ  شەڕە  ئەو 

كە جێبەجێكردنی پەیامننامەی ئاشتی لە كانونی یەكەمی ساڵی 1998 

بە بەپێكدادانەكان دەستیپێكرد و تا ساڵی 1999 ببووە شەڕی تەواو، 

پێكدەهێنا  ئەریرتیایان  سەربازییەكانی  هێزە  %20ی  نزیكەی  ژنان 

)لە بەرامبەردا لە %30ی بۆ شەڕی یەكەم دەخەمڵێرنێت(. لە مێژوی 

حكومەت  كاتێك  ــدا،  روی ناخۆش  روداوێــكــی   2000 مارسی  11ی 

رایگەیاند پێویسته  سەربازه  ژنەکانی ئەریرتیا، گوایه  بۆ خوێندن، هێڵی 

پێشەوەی شەڕ بەجێبهێڵن. كاتێك ئەو روداوە رویدا، ئەریرتیا بەهۆی 

گەورەتربوونی سوپای ئەسیوپیاوه ، زیانی قورس و راكردنی هێزەكان لە 

خزمەت، پێویستی بە هێزی سەربازی زیاتربوو. سەرباری ئه وه ، یەكێتی 

نیشتامنی ژنانی ئەریرتیاش، لە زمانی ئەریرتی بە وشەی كورتكراوەی 

كرد.  حكومەتی  هەنگاوەی  ئەو  پشتگیری  دەنارسێت،  )حەمادە( 

ژنانی  كە  باوەڕەدابوو  لەو  غربب  لویی  واتە  یەكێتییە،  ئەو  سەرۆكی 

بەاڵم  ــن،  زۆرب بەرنامەی  كۆمەڵێك  ــارەزای  ش دەبێت  شەڕكەریش 

بوو،  میدیاكان  هەواڵی  پێچەوانەی  شەڕ  بەرەی  دواتری  هەواڵەكانی 

دەركەوت هێشتا ژنان لە بەرەی شەڕدان. ساردی جێبەجێكردنی ئەو 

فراوانبووە و هێزەكانی  لەوە سەرچاوە دەگرێت كە شەڕ زۆر  بڕیارە 

ئەسیوپیا تاڕادەیەك واڵتیان گرتبۆوە. تەنانەت هەڕەشەی كشاندنەوەی 

ئەوتۆ  شتێكی  دیكە،  سەربازیەكانی  رۆڵە  و  شەڕ  بەرەكانی  لە  ژنان 

سه ریکێشابووه    كە  بەرچاو  نەدەهاتە  هیوابەخش  ژنان  داهاتوی  بۆ 

باشبوونی پێگەی ئه وان لە ئەریرتیای تازە سەربەخۆ بوو. النیكەم بە 

باوەڕی رۆژنامەنوسێك، )تێكهه ڵچوونی تازەی سنوری لەگەڵ ئەسیوپیا، 
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هەڕەشەیەكە دەتوانێت بەشی زۆری ژنانی ئەریرتیا لەم كۆمەڵگه یەدا، 

پیاوساالری بکاته  ئاردی ناو چقڵ.(

ئەریرتیا،  ژنانی  گریامنەییەی  پاشەكشە  ئەو  ــەرەڕای  س بەاڵم 

ئەریرتیا،  ژنانی  نیشتامنی  یەكێتی  بۆ گەشبینی هەیە.  هێشتا هۆیەك 

شاری  لە   1999 ساڵی  دووەمــی  ترشینی  29ی  تا   27 رۆژەكانی  لە 

ئەسامرا، كۆنفرانسی نێودەوڵەتی گەورەی بۆ بەرزڕاگرتنی بیستەمین 

ساڵوەگەڕی خۆی رێكخست. كردنەوەی دەرگاكانی ئەو كۆنفرانسە بە 

رووی رەخنەگرانی ناوخۆ و دەرەکیدا، سرتاتیژیەتێك بوو روەو داهاتو، 

كە رێبەری نوێی ئەو رێكخراوە لەبەرچاویەتی. هەرچۆنێك بێت ئەو 

كە  دەناسێنێت،  ئەریرتیا(  ژنانی  رێكخراوی  )تاكە  بە  خۆی  یەكێتییە 

دەبێت راستی ئەوخاڵە لەبەرچاو بگیردرێت و ئەگەر راستبوو، دەبێت 

بەدوای هۆیەكەیدا بگەڕێیت. 

زەمینەی باسەكە

سەردەمی  لە  كۆت،  لە  رزگاربوو  ژنانی  بۆ  راستییە  ئەو  هەرگیز 

تائێستا لە هیچ كام لە شەڕەكانی  نییە، كە  دوای شۆڕش هیوابەخش 

تێگەیشتنی  شێوازی  لە  ــەدەر  ب شۆڕشگێڕی،  یان  بەخش  ــازادی  ئ

ژنان،  ئازادی  و  رزگاری  بۆ  بااڵدەست  ئایدیۆلۆژیای  پێشكەوتنخوازی 

گینیا،  سلڤادۆر،  نیكاراگوا،  كوبا،  ڤێتنام،  جەزائیر،  چین،  روسیا،  لە 

بیسانۆ، ئەنگۆال، مۆزەمبیق، ئەفریقیای باشور و فەلەستینی سەردەمی 

بە  ژنان  بۆ  رزگاریبەخش  نەیانتوانیوە كەشی  پیاوان  و  ژنان  راپەڕین، 

مانگە  ئەو  قۆناغی  بەردەوام  و  بپارێزن  شەڕ  دوای  و  شەڕ  درێژایی 

هه روا  من  رابردوه ،  ئەو  پێچه وانه ی  به   تەواوبووە.  زوو  هەنگوینییە 

فێمێنیزم  و  سۆسیالیزم  رزگاریبەخشی  توانای  توێژینەوەی  به   گرنگی 
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و پێكهاتەی ئه و دوانه  و ئه و لێكدژییە ده ده م، که  ئه و  دوانه  لەگەڵ 

خۆیان دەیهێنن. 

ئەرتۆدۆكس  مەسیحی  -نیوەی  ئەسیوپیا  و  ئەریرتیا  كۆمەڵگه ی 

زۆر  ژنانه وه   كولتوریی  پێگەی  روانگەی  لە  موسڵامنن-  نیوەی  و 

بە  ساڵە  سی  شەڕی  درێژایی  بە  بەرامبەردا  لە  بــوون.  موحافزكار 

خەڵكی  ئازادیبەخشی  بەرەی  ئەسیوپیا،  لە  جیابوونەوە  ئامانجی 

ئەریرتیا، یان )APLF( پێشكەوتوترین تێڕوانینی بۆ ژنان خستەڕوو، كە 

تائێستا بینیومانە. )APLF( جواڵنەوەیەكی چەكداری الساییكەرەوەیی، 

و  نەتەوەیی  فرە  سیكوالر،  حزبی  ماركسیزم،  لە  ئیلهامگرتو  بێالیەن، 

به ڵكو  جێگرەوە،  وەك  نەك  ژنان  كەشوهەوایەدا،  لەم  پێشەنگبوو. 

هەموو  بەشداری  شۆڕشگێڕی  ئەریرتیای  رەسەنی  هاوواڵتیانی 

كاروبارەكان دەكەن. بۆ منونە، ژنان له  كۆتایی شەڕدا زیاتر لە %30ی 

هێزی سەربازییان پێكدەهێنا و لە هەموو ریزەكان خزمەتیانكردبوو. 

كە  سەربازییە،  پێكدادانی  پێشینەی  مێژوی  پێچەوانەی  تەواو  ئەوە 

سودیان  لەكاردا  زیاتر  و  بژاردە  بە  سوپایە،  ئەو  شایەتی  بە  زۆرجار 

لەژنان وەرگرتوه و بە درێژبوونەوەی كاری ماڵەوەیان دادەنرا. 

مەیدانی  لە  ژنان  راپۆرتەكان،  و  شایەتی  زۆربــەی  گەواهی  بە 

شەڕ، چ لە ناوچە كێشەلەسەرەكان و چ لە ناوچە رزگاركراوەكان، زۆر 

هەستیان بە ئادی دەكرد، دەیانخوێند، لەوانە پەروەردەی سیاسی، فێری 

بەمشێوەیە  وەردەگرت.  تازەیان  ناسنامەی  و  دەبوون  نوێ  شارەزایی 

ژنانی خەباتگێڕ، بەڕاستی منونەی ژنانی رزگاربوو بوون لە كۆتوبەند.

خەباتێكی  ببێتە  پێكدادانانە  ئەو  ئەوەی  بوونەهۆی  هۆكار  زۆر 

ئەرێنی بۆ ژنان و گرنگرتینیان پەروەردەی سیاسی چاالكانەی هەموو 

ئێستا  ئازاد.  لە واڵتانی  لە دەرەوە و  لەناوخۆ و چ  بوو، چ  ئاستەكان 
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دوای پێناسەكردنی )APLF( بەهۆی به هره مه ندبوون له  ئایدیۆلۆژیای 

رەگەزی پێشكەوتو به كردەوه  تیڕوانینی دروست، لە رەوتی هەوڵه کانی 

لە  به وردتر  ئاشتی،  لە سەردەمی  بە دیموكراسی  بۆ گەیشنت  ئەریرتیا 

هێنانه ئاراوه ی  كە  بچێت  بیرمان  نابێت  دەكۆڵمەوە.  ژنان  كێشەی 

ئاسانرتە،  كارێكی  پەناگاكان  و  سەنگەر  لە  هاوڕێیەتییەك  و  هاوڕایی 

که  وەك سیستمی یەكسانیخواز خۆی دەنوێنێت. گەرچی زۆرجار ژیان 

لە سەنگەر و پەناگاكاندا له  دیموكراسیی دەکات، پێدەچێت ژیان لە 

)دیموكراسی(دا بۆ ژنان، شتێكی دیكە بێت.

چوارچێوەی تیۆری رێچکه  و چاالكی سیاسی

دیاری  بەڵگەهێنانەوەیەكی  ســودان،  لەمەڕ  توێژینەوەكەم  له  

دوەمی  نیوەی  ئازادیبەخشەكانی  جواڵنەوە  زۆربەی  لە  كە  ئەوەیە 

سەدەی بیستدا، پیاوان پێگەی ژنانیان لە چوارچێوەی كولتوری خزمەت 

ژنان  لە  پیاوان  راستیدا  لە  كردوە.  پێناسەیان  بەو  و  جواڵنەوەکه   بە 

چاوەڕێدەكەن كە زۆرجار كولتور، یان ناوەندی خێزان وەك سیمبولی 

بەرگری، یان بەهۆی ترسی لە دەستچوونی )رەسەنایەتی( یان )ئابڕو(، 

بپارێزن.  شه ڕ  وه ک  نائاسایی  هەلومەرجی  بە  روبەڕوبوونەوە  لە 

کاریگه رییه کی ئه و کاره ، چەقبەستویی و نەگۆڕی كولتور و رێگری لە 

رەوتی گۆڕانە ئاساییەكەیی ئه وه . كاریگەری دووەم پێدانی رەونەقی 

رۆمانتیكە بە رۆڵی ژن: ژن وەك دایك، دایكی سەربازانی رێگای ئازادی، 

یان )پاسەوانی ماڵ(. رواڵەتێكی دیكەی باوی چاوەڕوانیکردن لە ژنان 

نوێنەرایەتی  بۆ  ژنان  له   چاوه ڕانیکردنه   بەخش،  ئازادی  بەرەكانی  لە 

)ئاكارەکان(، یان گرتنەئەستۆی ئەنجومەنی ئاكاری جواڵنەوەکه یە.

پێناچێت ئەو راڤەكارییە بۆ خەڵكی ئەریرتیا، كتومت بەو شێوەیە 
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راستبێت. لەم واڵتەدا، خەباتگێڕانی ژن وەك خۆیان ئازاددەکرێن تا بە 

تەنیا لەچوارچێوەی كولتوری دژواری باودا، لەگەڵ ژیانی خەڵكی ئاسایی 

زۆر رەچاوی  ئاستێكی  تا  لێیان چاوەڕێدەكرێت  بەكردەوە  و  بگونجێن 

ئاكاری كۆمەاڵیەتی و بەها باوەكان بكەن. دەكرێت لەسەر ئەو بنچینەیە 

و  چەقبەستو  شەڕ  بەدرێژایی  ئەریرتیا  سڤیلی  كۆمەڵگه ی  كە  بوترێت 

نەگۆڕ بووە. بە دەربڕینێكی دیكە، لە كاتێكدا كە شەڕڤانان و خەباتگێڕان 

ئابوری، سیاسی،  ئاڵوگۆڕەكانی  سەرقاڵی بەرنامەدانان و جێبەجێكردنی 

باقی  ئازادكراوەكان،  ناوچە  لە  بوون  رەگەزی  و  نەتەوەیی  چینایەتی، 

كۆمەڵگه  بە پێناسەی جێگیر و نەگۆڕی )ئەریرتی بوون(ەوە نوسابوون 

و هەوڵیاندەدا رێباز و هەڵسوكەوتی كولتوری بپارێزن. بۆیە، هه رچەند 

هێام، ئاست و سنورێكی دیاریكراو لە نێوان ناوچەكانی ژێر فەرماندەیی 

بەرەی ئازادیبەخش و كۆمەڵگه دا نەبوو )چونكە لەمسەری سنورەكانه وه  

بۆ ئەوسەری هاتوچۆی بەردەوام و پەیوەندی هەمیشەیی هەبوو(، دوو 

كۆمەڵە رەفتاری زۆر جیاواز لەم سەرەوسەری هەبوو. هەربەو بەڵگەیە 

و  نهێنی  چاالكی  بۆ  تێبینیكراو  بەشێوەیەكی  سڤیل  خەڵكی  گەرچی 

ژێرزەمینی سازو ئامادەكرابوون، ژیانی تایبەتی و خێزانی بە شێوازێكی 

و  خەباتگێڕان  كە  هەبوو،  رۆمانتیكی  تەنانەت  و  بەرز  پێگەیەكی  جیا 

ژیان  قوربانی  كردبوە  )ئاسایی(ان  خێزانی  ژیانی   ،)APLF( شەڕڤانانی 

ئاسایی،  خەڵكی  ژیانی  ناو  دەگەڕانەوە  كە  پەناگاكاندا،  سەنگەرو  لە 

هێشتا )دابونەریت و شێوازی كۆن( چ بۆ پیاو و چ بۆ ژن، سەرنجڕاكێش 

بوو. بەمشێوەیە چپەچپكردن له بارەی ژیانی تایبەتی و نەخشەكێشانی 

ناخۆشە  راستییە  ئەو  تاك  وادەكــات  زەیندا  لە  رۆمانتیكی  وێنایەكی 

ستەمە  گەورەترین  پانتایی  تایبەتی،  ژیانی  زۆرجار  كە  لەبەرچاونەگرن 

لە ژنان. 
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هەرچه ند گوتاری ئایدیۆلۆژیی ئەریرتیا، شتێكی دیكەی باسدەکرد، 

ژنانی  لەبەرپێی  سنوردانان  مەسەلەكانی  بە   )APLF( گوێنەدانی 

سه ریکێشایه   واڵت،  ئازادكردنی  دوای  خێزانیدا،  ژیانی  لە  ئەریرتیا 

لەكیسچوونی هەندێك دەستكەوتی كۆمەاڵیەتی، كە ژنان لە به ره کانی 

پیاوان، رێباز و نەریتی  بە  ئازاد  شەڕ ئه زمونییان كردبوو. پەیوەندیی 

كۆمەاڵیەتی ئاسان و بێرتس، جۆری جلوبەرگ و مۆدێلی قژ، نەبوونی 

فشاری كۆمەاڵیەتی بۆ هاوسه رگیری و منداڵبوون و نەمانی دابەشكاری 

رەگەزی هێزی كار، بە دەستكەوتە كۆمەاڵیەتیەكان دادەنرا. 

من وەك چاالكوانێکی فێمێنیستی چەپ سەرقاڵی هەندێك لە پڕۆسە 

نەرێنییەكان بووم، كە زۆربەی جواڵنەوە فێمێنیستەكان بەسەر بەرنامە 

فێمێنیستیەکەیان هاتوە و ئامانجییان وەرچەرخانی بنەڕەتی بوو. چۆن 

دەتوانین بۆچی و چۆنچۆنی لە دەستچونی كار بۆ ژنان رشۆڤه  بكەین؟ 

به  لەبەرچاوگرتنی ئه وه ی که  به  کۆتاییهاتنی خەبات، ئەوە سیاسەتكار 

سیاسەت  نەك  دەگرن،  دەستەوە  بە  دەسەاڵت  سیاسیەكانن  حزبە  و 

پێویستە  كە  ئەوەبێت،  رێگایەك  دەكرێت  سیاسییه کان،  میكانیزمه   و 

لە دینامیكی كرۆكی ئەو جواڵنەوە و لێكدژییەكانی سرتاكتۆری خودی 

لە  بریتییە  لێكۆڵینەوه یه   ئەو  بكۆڵینەوە.  شۆڕشگێڕییەكان  رێكخراوە 

هەڵسەنگاندنی ماهیەتی خەباتی سەربازی و چەكدارانە و رۆڵی ژنان 

لەم ناوه نده دا )هەم لە سرتاتیژییە شۆڕشگێڕییه  درێژماوەکان و هەم 

شێوازی  )نەریتەكان(ە وه ،  بە  جواڵنەوەکه   پەیوەندی  كورت(،  ماوە 

هاوكاری سیمبولەكانی شۆڕشە بۆ بەرنامەی ژنان. 

منیش هاوشیوه ی زۆربەی فێمێنیستەكان وەك دەڵێن )گرێبەست(، 

چاوپۆشیم نەكردوە لەو گرێبەستە ناوەكییەی نێوان ژنان و جواڵنەوە 

ماركسیستیدا  لە چوارچێوەی  و  بە شۆڕشی دەزانن  سۆسیالیستەكانی 
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چاالكی دەكەن، بەاڵم بە توندی رەخنە لە روانگەی دەسەاڵتخوازانەی 

تاڕادەیەك  چارەسەری  و  شۆڕشەكان  زۆربەی  بۆ  دەگرم  ماركسیستی 

هەلومەرجی  لەوباوەڕەدام  دەزانن.  شیاوی  به   ژنان  بۆ  كە  رواڵەتی 

دوای شەڕ بۆ )APLF(و )PFDG(، ئه زمونیكی جوانه  بۆ ئەوەی بزانین 

سەردەمی  رەگەزی  یەكسانی  منونەی  درەوشاوەترین  دەكرێت  ئایا 

شەڕ، بۆ ژیانی خەڵكی ئاساییش بگوازرییەوە. ئایا )APLF(دەتوانێت 

هەمان ئایدیۆلۆژیای رەگەزی، نەژادی و چینایەتی بەسەركەوتویی لە 

كۆمەڵگه دا بەكاربێنیت، كە لە سەنگەر و پەناگەكاندا پیادەیانكردوە؟ 

لەو  دەكرێت  ئایا  بەدیدەهێنێت؟  كارە  ئەو  چاالكییەك  جۆرە  چ 

بارودۆخەدا به  كۆمەڵگه ی مەدەنی گەشەكردو بگەی؟

لە ساڵی 1994 و 1996 بۆ وەاڵمدانەوەی هەندێك لەو پرسیارانە 

لە روانگەی ژنانی ئەریرتیاوە، دەستم بە كۆكردنەوەی مێژوی سەرزاری 

ژنانی خەباتگێڕی ئەو ناوچەیە كردوە و زیاتر لە 30 لەو ژنانەم بینیوە. 

گفتوگۆم لەگەڵ شەڕڤانانی وەك وركی زرای، قازی لترباهان كاسای و 

باشناو.  شەڕڤانە  لە  یەكێكە  كە  کردوه ،  ئەبرەهە(  )ئەسمەرە  گواندی 

داوام لەو ژنانەی )APLF(كرد كە لە بەرەكان خزمەتییان كردبوو، باسی 

ئەزمونی خۆیانم بۆ بکەن لە به ره کانی شەڕ، لەوە گرنگرت، بەسەرهاتی 

گەڕانەوەیان بۆ ژیانی خەڵكی سڤیل بگێڕنەوە.

ئەنجام

بوومەوە،  روبەڕوی  گفتوگۆكامندا  لە  كە  وتەگەلێك  كاریگەرترین 

وتەی ژنێكی شەڕڤانی )APLF(بوو لەسەر بارودۆخی ژنانی ئەریرتیا: 

)ئێمەی سەربازان لەگەڵ گەڕانەوە بۆ ژیانی خەڵكی ئاسایی تێگەیشتین 

لە  به ره کانی شەڕدا  لە  ئەوەی  لەگەڵ  نا.  ئازاد  بەاڵم  كە رزگاربووین، 

كۆت رزگارمان نەببوو، بەاڵم ئازاد بووین(.
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ببینین  حكومەت  دوژمنكاری  و  لێكدژی  دەتوانین  كە  لێرەدایە 

بە دامەزراندنی  به ڵێندان  ئایدیۆلۆژیای خۆی،  بەگوێرەی  لەالیەك  كە 

رەگەزی،  چینایەتی،  جیاوازی  لە  بەدەر  و  یەكسان  كۆمەڵگه یەكی 

نەتەوەیی یان ئاینی، لە الیه كەی دیكەوه  روبەڕوبوونەوەیه  بە گرفتە 

ئابوریە هەنوکەییەكانی و كێشەی نەتەوەیی. ئایا ئەو حكومەتە ئەگەری 

سەركەوتنی هەیە؟ ئایا ژنان هەمیشە ئازار بەدەست دەسەاڵتی حزبی 

پشتبەستوو بە جواڵنەوەیەك، یان گەشەپێدانی حكومەت و دەزگاكانی 

دەكێشن؟ ئایا دەكرێت سیاسەتدانان و سرتاتیژییەكانی چاالكی سیاسی، 

بێ الوازكردنی ئەو ڕەوتانە هاوسەنگییان بكات؟

هێشتا ئەو پرسیاركلیلیانەی پێشرت ژماردمن بێوەاڵم ماونەتەوە. بۆ 

گۆڕانی  و  ئه و جواڵن  سڤیل  هاوتای خەڵكی  و  سیاسی  رێكخراوێكی 

بە  رێخۆشکەر  -رێكخراوێكی  ئازادیبەخش  بەرەی  دۆخی  لە  رەوت 

بەتواناكردنی گروپە بێبەشەكانی وەك ژنان، جوتیاران، الوان، كەمینەكان 

كە  هەبێت،  شیاوی  مانایەكی  چ  دەبێت  دەوڵەتێك،  بە  كرێكاران-  و 

كۆنتڕۆڵ و چاودێری، یان بە سنوردار هێشتنەوەی هەمان گروپەكانی 

كاتێك  فێمێنستی،  تیۆری  گێڕانه وه ی  لەڕوی  دادەنا؟  خۆی  ئەركی  بە 

سیاسی  چاالكی  و  بنه ڕە تی  سیاسەتدانانی  رۆڵی  بۆخۆی  حكومەت 

و  رادەســت  رۆڵه  ئەو  كاتێك  یان  دەببینێت،  ژنان  بەنوێنەرایەتی 

دەكرێت  دەسپێرێت،  ژنان  نیشتامنی  رێكخراوی  بە  شتێك  هەموو 

ئەو دوو رووە چ مانایەكی جیاوازی بۆ ژنان هەبێت، كە لە خەباتی 

بە  پشتبەسنت  بە  ژنان  ئایا  بەشدارییانکردوه ؟  ئازادیبەخشی سەربازی 

پتەوبكەن،  حكومەت دەتوانن دەستكەوتەكانی سەردەمی جەنگییان 

یان پشت بەرێكخراوەكانی خودی ژنان ببه سنت؟

لە  ژنان  پێگەی  بەشێوەیەك  كۆمەڵگه كاندا،  زۆربەی  لە  پیاوان، 



80

دامەزراوەكانی  خزمەت  لە  كە  دیاریدەكەن،  كولتوردا  چوارچێوەی 

پێگەی  پیاوان  سیاسیەكانیشدا  جواڵنەوە  لە  دابن.  پیاوان  دەسەاڵتی 

ژنان  لە  پیاوان  دیاریدەكەن.  جواڵنەوەكە  بە  خزمەت  بەگوێرەی  ژنان 

سیمبولی  وەك  زۆرجــار  خێزان  بونیادی  یان  كولتور،  چاوەڕێدەكەن 

بەرگری بپارێزن، یان رێگا بۆ بەردەوامی كولتور )رەسەن( لە بەرامبەر 

ژنانی  زۆرجــار  نــاوەدا  لەم  هه مواربكەن.  توندوتیژی  و  بگرەوبەردە 

لەو  ئەریرتیا  ژنانەی  كۆمەڵە  ئەو  بەڕێوە،  دەبەن  كارە  ئەو  بەتەمەنرت 

سیمبولە رایانكرد، كە چاالكانە بەشداری شەڕیان كردبوو، بەاڵم ئەو كارە 

كاریگەری بەسەر ژنانێكەوە هەبوو كە لە به ره کانی شەڕ نەبوون. ئەو 

لە چەقبەستویی و نەگۆڕی كولتوردا  )پاسەوانانی ماڵ(،  ئاساییانە،  ژنە 

بەشدارن، بەمشێوەیە ژنانێك روبەڕوی چاوەڕوانی هاوشێوە بوونەته وە 

لە شەڕدا هەیانبوو  رۆڵه ی  ئەو  گەڕاونەتەوە.  قۆناغی سەربازی  لە  كە 

)پاسەوانانی  ئازادی،  رێگای  سەربازانی  دایكی  دایك،  رۆڵه كانی  لەگەڵ 

بەخۆوە گرت. گوشارخستنە سەر شەڕڤانانی  ماڵ(، شێوەی رۆمانتیكی 

پێشو بە گەڕانەوە بۆ رێسا باوەكان، كارێكی باو و سیمبولێكی ئاشنای 

جواڵنەوەی ئازادی بەخشە. دوای شەڕ، پیاوان پێویستیان بە هێزی كاری 

ژنانە، بەاڵم دەبێت بەرەو كار و ئەركی )گونجاو( بە ئاڕاستەی چاكەی 

گشتی رێنامیی بكەن، كاری نوێگەری، بوژاندنەوەی بارودۆخی ئابوری 

و قەرەبوكردنەوەی دانیشتوان، لەوەی لە كاتی شەڕدا لەكیسیان چووە. 

لەئەریرتیا، داواكاری بۆ خزمەتگوزارییەكی لەمجۆرە دوای وێرانكاریەكانی 

هاوواڵتیان،  تایبەتی  هاوكاری  بە  پێویستی  واڵت  ئێستا  زۆربوو.  شەڕ، 

جیاجیاكان،  دامەزراوە  گشتی،  خزمەتگوزاری  بۆ  حكومەت  چاودێری 

ژنان،  بۆ  لەخۆبردوییە  ئەو  پیاوانە،  و  ژنان  قوربانیدانی  لەخۆبردویی، 

بەشێوازی دامەزراندنی بناغەی كۆمەڵگه ی ئەریرتیا، رەنگدەداتەوە.  
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7 
گێڕانەوەی ئەوەی هێشتا

له ودا هەوڵدەدەین

هودا ئه لسه عدە

ئایا  عەرەبی؟  بەهاری  فۆڕمگرتوەكانی  تازە  گێڕانەوە  كامانەن 

كەسانی خاوەن گێڕانەوەکان كە لە دۆخەكە دابوون، یان چیرۆكەكان، 

كێ  گرنگە  ئایا  بكەن؟  سەفەر  دەتوانن  و  هەموانین  و  جیهانگر 

هودا  شۆڕشێكە؟  گێڕانەوەی  خاوەن  كێ  و  دەگێڕێتەوە  چیرۆكەكە 

ئه لسه عدە لە كۆنفرانسێكدا له  قاهیرە رشۆڤەیدەكات و ئامانجی لەو 

رشۆڤه یە گێڕانەوەكانی لێكدژ و دژە شۆڕشەكانی عەرەبی و بناغەی 

جیۆپۆلەتیكی ئەو گێڕانەوانەیە.

ئه لسه عدە توێژەر و چاالكوانی مافەكانی ژنانە، مامۆستای زمانی 

وتارەی  ئەو  قاهیرە.  زانكۆی  لە  بەراوردكاریە  ئەدەبی  و  ئینگلیزی 

بارەی كۆبوونەوەیەكە كە لە پەراوێزی كۆنفرانسێكی  ئه لسه عدە لە 
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ساڵی 2011ی زایینی لە زانكۆی قاهیرە گیرا. الوانێكی زۆر بەشداری 

لەبارەی  راكانیان  و  گێڕانەوە  درێــژەی  تا  كرد  كۆنفرانسەیان  ئەو 

ئەزمونی بەهاری عەرەبی بەیەكەوە بخەنە بەرباس و لێكۆڵینەوەوە. 

دەنگەكانی  لە  هەندێك  له سه ر  پێشەكییەك  كورتە  ئه لسه عدە 

ئامادەبووی ئەو كۆبوونەوەیە دەخاتەڕوو.

عــەرەبــی،  بــەهــاری  ــارەی  ــەب ل ــۆڕ  ك و  كۆنفرانس  ــی  ســازدان

عەرەب  جیهانی  دواییەی  ئەو  ساڵێكی  سەرەكی  تایبەمتەندییەكی 

سەنتەری  شوبات،  مانگی  لە  قاهیرە  زانكۆی  بوو.  تر  واڵتانی  و 

و  ژنان  ئەنجومەنی  و  عەرەب  جیهانی  پێشكەوتوی  توێژینەوەی 

بەهاری  )گێڕانەوەی  بەناوی  نێودەوڵەتیان  كۆنفرانسێكی  بیرەوەری، 

عەرەبی: پرسیاری نوێ، میتۆدی نوێی خەبات و كاریگەری، سیاسەتی 

تازە(، لە قاهیرە سازدا. هەم ناوەرۆك و هەم ئامادەسازیە پێویستەکان 

كە  بوون  ئەوە  دەربڕی  دەرفەتەكانی  و  كێشە  كۆنفرانسە،  ئەم  بۆ 

سازدانی كۆنفرانسێكی لەم شێوه یە، وەرچەرخانێكی مێژویی ریشەیی 

لەگەڵ خۆی دەهێنێت. 

لە  كۆنفرانسەكە  بڕیاربوو  سەرەتایی  بەرنامەرێژی  بەگوێرەی 

وەرچەرخانی  واقعیەتی  داپۆشینی  بۆ  سازبكرێت،   2011 ئەیلولی 

سیاسی لە میرس، شۆڕشی 25ی حوزەیران بەرنامەكەی گۆڕی، بەاڵم 

لە  نه گۆڕێك  هیچ  خۆپیشاندەران  دژی  توندوتیژی  زیادبوونی  بە 

پێشبینی  كۆنفرانسە  لەو  كەسەكان  بەشداری  یان  بەرنامەڕێژیەكان، 

ناكرێت. هەفتەیەكی بۆ كۆنفرانسەكە مابوو، ئامادەكارانی شڵەژاو و 

توڕە، به ده ست ئه و باسەوه  گیرییانخواردبوو، كە دەبێت كۆنفرانسەكە 

دیكەدا  چارەسەرێكی  بەدوای  یان  دوابخرێت  یان  هەڵبوەشێننەوە، 

بگەڕێن، كە وەاڵمی راگەیەنراوی مانگرتنی یەكێتییەكانی خوێندكارانی 
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لەو  پشتگیریکردن  له   راگەیەنراوە  ئەو  ئاكامی  و  سەرانسەری واڵت 

مانگرتنەی دامەزراوەكانی حكومەت بداتەوە. كۆمیتەی ئامادەكاری 

كۆنفرانس باسی گرنگیی پشتگیری خوێندكارانی دەكرد، كە هەرگیز 

و  بەهێزبكات  حكومەت  میدیاكانی  هەڵوێستی  نابێت  كۆنفرانس 

هەوڵیاندەدا مانگرتنی خوێندكاران و هێزی شۆڕشگێڕی جواڵنەوەیەكی 

جەختی  كۆمیتە  هەروەها  الوازبكەن.  سەرهەڵداندا  لە  خوێندكاری 

و  مانەوە  پێویستییەكی  وەك  ژیان  و  كار  بەردەوامی  پێویستی  لە 

سەركەوتنی پڕۆژەی شۆڕش دەكردەوە.

ناوەرۆكی كۆنفرانس و بەشداربووانیشی، نیشانەی فرەیی زۆر، وزە 

و شاگەشكەیی بوو. بەشداری كەس و گروپەكان لە كۆنفرانس كێشەی 

تا  تیۆرسێنییه وه   و  ئەكادیمی  شیكاری  لە  جیاوازی هەبوو:  و  فرەجۆر 

گێڕانەوەی كەسی، بە دۆكیۆمێنتكردنی روداوەكان، گێڕانەوەی زارەكی 

فیلم،  و  دیوارەكان  سەر  نورساوی  ڤیدیۆ،  ئاواز،  و  رسود  چاالكوانان، 

ئەزمونیان  كە  رشۆڤەوە  گفتوگۆو  كەوتنە  لەگەڵیان  بەشداربووانێك 

روانگەی  لە  چ  دوركەوتنەوە،  بە  بوو،  نوێ  مەسەلەكاندا  و  روداو  لە 

زۆربەیان  بــوون.  مەسەلەكان  شایەتی  ئەكادیمی،  چ  و  جوگرافی 

بەشێوەیەك نوقمی مشتومڕی رۆژانە بوون، بەرگەی رەخنە یان روانگەی 

راوبۆچوونی  و  شایەتی  لە  پێشوازیان  تر  زۆرێكی  نەدەگرت.  دژیان 

بەشداربووان گرت، كە توانیبوویان پەیوەندی لە نێوان روداوەكانی رۆژ 

پەیوەندی  ئەڵقەی  یان  سیمبول،  و  دروستبكەن  مێژوییەكاندا  ساتە  و 

بكات.  ئێستا  روداوەكانی  تیشكخستنەسەر  هاوكاری  كە  دیاریبكەن، 

تامەزرۆیی، رشۆڤەی ورد، هەستی توند، فرمێسكەكان، كاردانەوەی زۆر 

و )بەكورتی گیانی شۆڕشگێڕی(، بە گوته ی بەشداربوویەك، كاریگەری 

بەسەر هەموو كۆنفرانسەكەوە هەبوو. 
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شەهیدانی  یــادی  بەرزڕاگرتنی  بۆ  كەم  بێدەنگیەكی  دوای 

شۆڕشەكانی عەرەبی، وتاری بەرایی دانیشتنەكە واتە رەزوە عاشور، 

رۆماننوس و رەخنەگری ئەدەبی نارساو، بە وتارەكەی تۆن و الیەنگری 

كۆنفرانسەكەی دیاریكرد. جەختی لە كاریگەری زۆری وێنە و ساتە 

مێژوییەكانی شۆڕشی میرس و تونس كردەوە: دیمەنی خۆسوتاندنی 

روی  وێنەی  تونس،  لە  بوو  شۆڕش  پزیسكی  زادەی  كە  بوعەزیزی 

پاكی خالید سەعید لە دژبەیەكی لەگەڵ وێنەی دڵتەزێنی روخساری 

ئینتەرنێت  لە  خێرا  كە  پۆلیس  پەالماردانه که ی  دوای  شێوێرناوی 

باڵوبۆوه  و سه ریکێشایه  ناڕەزایەتی هەزاران ژن و مێردی گەنج دژی 

لە مەیدانی  پۆلیس، وێنەی فرۆشیاری خۆراك  توندوتیژی هێزەكانی 

ئازادی قاهیرە كە بۆ سەرنجڕاكێشانی كڕیار و نیشاندانی الیەنگری 

خۆی بۆ شۆڕش، سودی لە رسود و دروشمەكانی شۆڕش وەرده گرت، 

هەژارانە،  نــۆرەی  )ئێستا  وەك  ئەبوئەلغەیث  ئەحمەد  وێبالگی 

و  هەژاران  پەراوێزخستنی  لەسەر  پەنجەی  بیژوەكان«زۆڵەکان«(، 

داواكانیان لە وتاری دەسەاڵتداران و بەرپرسان داناوە. وتەكەی عاشور 

ئاماژەیەك بوو لە شادی و خۆشحاڵی شۆڕش، ئێش و ئازاری قوربانیدان 

روبەڕوبوونەوەی  لە  گەشبینی  بۆ  هەوڵ  لێكداو  لێكدا  كۆسپی  و 

كێشەكان. ئاماژەكردنی ئه و بە وێبالگی مەلەك عەدلی، مانگرتویه ک 

كە باسی له  ئەزمونی ئامادەبوونی لە مەیتخانە کردوه ، دوای كوشتنی 

كریستیانە قبتیەكان لە بەردەم بینایه ی ماسپرۆ، فرمێسكی بە چاوی 

زۆربەی ئامادەبوواندا هێنایه خوار. بە رسودێك كۆتایی بە وتارەكەی 

لە  یاسابوو  و  دادپەروەری  نەبوونی  قوڵی   ناڕەزایی  نیشانەی  هێنا، 

تۆمەتبار  ئەنجامدەرانی  دادگایی  بۆ  دادپــەروەری  رابــردودا،  ساڵی 

بەكوشتنی خۆپیشاندەران/شەهیدەكان: یان )نجیب حقهم او منوت 
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زیهم(، یان هەقی )شەهیدەكان( دەستێنینەوە و بكوژان سزادەدەین، 

یان وەك ئەوان دەمرین. 

كامەیە گێڕانەوەكانی بەهاری عەرەبی؟ هەندێك لە بەشداربووانی 

عەرەبی(  )بەهاری  دەستەواژەی  بەكارهێنانی  بە  كۆنفرانسەكە 

بابه تیان بۆ وەسفكردنی شۆڕشەكانی ئەم دواییە هەبوو له  جیهانی 

عەرەبیدا. ناڕەزاییەكە ئەوەبوو كە زاراوەیەكی ئەوروپییە و لە راستیدا 

ئەوروپی  منونەكانی  بۆ  عەرەبی  جیهانی  ناڕەزاییەكانی  هەوڵدەدات 

وەك بەهاری پراگ بگێڕێتەوە، یان ئەو زاراوەیە ئاماژە بە رسەوتن و 

نەگۆڕی عەرەبەكانی پێش ئەو بەهارە دەكات، یان بەجۆرێك دەربڕی 

ئاوابوونی بەم نزیكانەیە، چونكە دوای هەر بەهارێك پایز دێت. باسی 

دەستەواژەی )بەهاری عەرەبی( پوختەیەكی بابەتی كۆنفرانسەكەشە: 

گێڕانەوەی دژبەیەكی شۆڕشەكانی عەرەبی و جوگرافیای سیاسی، لە 

كۆڕی باس و راڤەكارییەكان دابوون. 

روباب ئەملەهدی پەنجەی لەسەر دوو گێڕانەوەی زاڵی شۆڕشی 

خۆپیشاندەر  ــی  الوان ئاشتیانەی  رەفتاری  لەالیەك،  ــا:  دان میرس 

)شباب  یان هەمان  رۆژی 25ی حوزەیران،  لە  )پاك(  و  )راستەقینە( 

الثورة »الوانی شۆڕش«( و لەالیه كی دیكەوه  توندوتیژی بەكرێگیراوان، 

كە پەالماری پۆلیس بدەن، بارەگای پۆلیس بسووتێنن، سودوەرگرتن 

لەو بەكرێگیراوانە وەك چەكێك دژی خۆپیشاندەران، )ئاشتیخوازی( 

تاكەی  كە  بەهێزدەكات  گریامنە  ئەو  پیشاندراوە،  گەورە  ئەوەندە 

دەوڵەت دامەزراوەی رەوایە و مافی بە كاربردنی توندوتیژی هەیە، 

دژبەیەكی  ملمالنێوە.  خرایە  شۆڕش  پڕۆژەی  لەگەڵ  كە  ئەگەرێك 

دەمارگرژی  ونکردنی  بۆ  هەوڵێكە  دەربڕی  گروپ  دوو  دووفاقی  و 

شۆڕش  سەرەكی  هۆكارەكانی  الوازكــردنــی  و  ــراوان  ف چینایەتی 
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بە  بەاڵم  پیشاندراون،  یاخی  دامــاوان  و  هــەژاران  حكومەت:  دژی 

هەمانشێوە كە گێڕانەوە فەرمیەكان زۆربەیان بەشێك لە شەڕ دژی 

خودی ئەندێشەی شۆڕش، یان بە هەمانشێوە كە نەهاوەند ئەلقادری 

عیسا ئاماژەیپێكرد، دژی )مانای شۆڕش(ە، دژە گێڕانەوەكانیش هەیە 

و دەكۆشن جێی خۆیان بكەنەوە. رۆژانە نوسەران و كەسایەتیەكانی 

الیەنگری شۆڕش دیاردەی بەدزێو و نارشین لەقەڵەمدان و شەیتانی 

تەحریر  مەیدانی  سیمبولی  سەر  هەڵكوتانە  و  شۆڕش  نیشاندانی 

دەخەنە گرژیيەوە. ژنان و پیاوانی گەنج دیوار و تەالرەكانی شوێنی 

هەڵوێستی  بە  گاڵتە  كە  دادەپۆشن  وێنانە  بەو  تەحریر  ناوەندی 

میدیاكانی حكومەت دەكەن دژی خۆپیشاندەران. ماریز گادروسیش 

هەندێك لە گێڕانەوە لێكدژەكانی تاقمی تاوتوێكرد، كە لە ساڵی 2011 

سەریهەڵدا -بۆ منونە قیبتیەكان بەشێكی بنەڕەتی شۆڕشن و یەكێتی 

قیبتیەكان لەگەڵ موسڵامنان تایبەمتەندی یەكالكەرەوەی میرسی نوێ 

دەبێت. كاتێك زۆربەی ئەو گێڕانەوانە دیمەنێكی راستەقینە و گشتی 

بابەتییان دۆزیوەتەوە، كە موسڵامن و قیبتیەكان شانبەشانی یەكدی 

لە مەیدانی تەحریر دەستەودوعا راوەستاون. )مونا ئەبازە(ش گۆڕینی 

تاوتوێكرد، كە  شێوازی شاری قاهیرەی لە حوزەیرانی ساڵی 2011ی 

و  ناوەند  لە  بەرەی شەڕ،  بۆ  بەئەنقەستی شارەکەمان  دابەشكردنی 

شار )ئاسایی( لە باقی قاهیرە بینی، بەاڵم دیوارنوسە شۆڕشگێڕەکان 

سەرانسەری دیواری ناوچەكە وێنەی لەسەر كێرشابوو، خۆی بەسەر 

ناوچەكانی دیكەی ناوەندی شاردا سەپاندوە و لە روانگەی ماناوە بۆ 

دیمەنەكانی شۆڕشییان گۆڕیوون.

جین  لەالیەن  گێڕانەوەكان(ە  )دزینی  مەسەلەكە  سەرەنجام 
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شۆڕشگێڕییەکان  پــڕۆژە  ئاسایی  ترسی  وەك  مەقدیسی  سەعید 

باسیكرا.  جیهان  سەرتاسەری  لە  مرۆڤ  مافەكانی  جواڵنەوەی  و 

فەلەستینیەكان  گێڕانەوەی  دزینی  بۆ  كرد  بەهەوڵێك  ئاماژەی 

نیوت گینگریچ كە وتویەتی فەلەستینیەكان  لەالیەن كەسانی وەك 

ئەنقەستەكانی  بە  بانگەشە  بۆ  هەروەها  فریادڕەسن،  خەڵكانی 

دەناسێنن  تیۆرسێن  بە  شارپ  جین  كە  گێڕایەوە  خۆرئاوای  میدیای 

لە  كــردوە  ناتوندوتیژی  خەباتی  هونەری  فێری  میرسیەكان  و 

بەردەم  بردە  بۆچوونەشی  ئەو  هاوكات  دیكتاتۆرەكاندا.  بەرامبەر 

كە  بگێڕنەوە،  روداوەکان  هەیە  بۆیان  كەسانێك  تەنها  كە  پرسیار 

و  جیهانگر  چیرۆكەكان،  چونكە  بەشداربوون،  روداوەكاندا  لە 

فراوانرت  چەمكی  و  مانا  و  سەفەربكەن  دەتوانن  و  هەمووانین 

بەخۆوە بگرن. ئەو هەویرە ئاوێكی زۆری کێشا، كە كێ چیرۆكەكان 

لە  بێرنارد  ئانا  شۆڕشە.  گێڕانەوەی  خاوەنی  كێ  و  دەگێڕێتەوە 

كە  كرد  سەفەر(دای  لە  عەرەبی  )بەهاری  بە  ئاماژەی  وتارەكەیدا 

نوشوست  گواستنەوە  یان  كۆچكردن،  لەگەڵ  ئەندێشەیەك  هەر 

گۆڕینییان  و  گێڕانەوەكان  دزینی  لە  دێنێت. هەروەها هۆشداریدا 

كەوایە  شۆڕشگێڕی.  دژە  بەرنامەكانی  بە  خزمەتكردن  ئامانجی  بە 

بەسەر  تەحریر  مەیدانی  ئیلهامبەخشی  منونە  بۆ  دەكرێت  چۆن 

نێوان  ناكۆكی  و  دیاریبكات  سرتیت  واڵ  داگیركردنی  جواڵنەوەی 

ئەو  هاوكات  بناسییەوە،  روداوەكان  مەیدانی  و  خەڵك  داواكاری 

ناڕەزایی  جواڵنەوەیەكی  كە  نەهێنانیەئاراوە  بەدحاڵیبوونەی 

لە  لێكۆڵینەوە  لە  راسترتە؟  و  رەسەنرت  دیكە  جواڵنەوەكانی  لە 

دوای  كە  كێشەكرد  ژمارەیەك  بە  ئاماژەی  رەگەزیەکان  مەسەلە 
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ئەلعلی  ناجیە  سەرهەڵدەدەن.  ژنان  رێگای  لەسەر  شۆڕشەكان 

بەردانگانی  سەرنجی،   ،2003 ساڵی  دوای  عێراقی  باسكردنی  بە 

بە  ئێستای  تاكی  بارودۆخی  یاساكانی  جێگرتنەوەی  هەوڵی  بۆ 

لە  واڵت  دەبێت  بیانوەی  بەو  جێگرتنەوە  راكێشا،  باوەكان،  یاسا 

دابونەریتی  كە  پاكبكرێتەوە  دیكتاتۆری  شەیتانی  دەسیسەكانی 

لە  عێراق  لە  ژنان  مافەكانی  پەالماردانی  گێڕانەوەی  پێشێلدەكرد. 

و  میرسی  لێكۆڵەرانی  فێمێنیستەكان،  بۆ  باودا  كولتوری  ئااڵی  ژێر 

رەگەزیەکان چوارچێوەی  مەسەلە  ئاشنابوو. هەروەها  زۆر  تونسی 

ناسنامە و سنورە نەتەوەییەکان دیاریدەكەن و دەستدرێژی سیاسی 

لە  جەختیان  بەشداربووان  زۆربەی  دەكرێتەسەر.  ئایدیۆلۆژیان  و 

كەشوهەوای نوێ دەكردەوە، كە ئێستا لەبەر دەست ژنان و گروپە 

پەراوێزخراو و هەستی بەتواناكردنیاندایە. نیكۆال پرات هۆشداریدا 

كە وتاری لە سەربنەمای پەراوێزخستنی ژنان لە پڕۆژەی بەشداری 

كۆمەڵگەی  لە  رۆژهەاڵتناسان  وێنای  شۆڕشەوە،  لەالیەن  سیاسی 

رەهام  ژنانە.  سەركوتكردنی  مەكۆی  كە  بیردەهێنێتەوە،  عەرەبی 

بە  و  بەرزنرخاند  شۆڕشدا  لە  ژنەخۆپیشاندەرەکانی  رۆڵی  شبلی 

تێكشكاندنی تابۆكان و گوتنی راستی بە دەسەاڵت )چاو لە چاوی 

بەاڵم  بەناوبانگەكەی،  رستە  پاشان  ئەو  وەستان(.  پیاوساالریدا 

نامەوێت  بكەم،  سەما  نەتوانم  )ئەگەر  كە  هێنایەوە  گۆڵدمانی 

بەشداری شۆڕشەكەتان بم.(

بەرهەمی بیرناو و شیعر، رۆڵێكی زۆریان لە گێڕانەوەی شۆڕشدا 

ئەندامانی  میرسییەكان،  گروپی  ناساندنی  بۆ  مێزگردێك  لە  هەبوو. 

گروپەكە، لبنا دەروێش، عومەر رۆبێرت هامیلتۆن، یاسەمین متوالی 
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و فیلیپ رزق، گرتە ڤیدیۆكانیان منایشكرد كە توندوتیژی سەربازەكان 

دژی هاوواڵتیانی بە دۆكیۆمێنتاری نیشاندەدا. ئەندامانی ئەو گروپە 

چیرۆكە  بریاریاندا  و  ناسی  یەكرتیان  پێكەوە  تەحریر  مەیدانی  لە 

بە  خۆمان  )ئێمە  ئاشكرابكەن:  فەرمیدا  میدیای  لە  نەوتراوەكان 

ئێمە  نین...  بێالیەن  ئێمە  دەزانین...  شۆڕش  بانگەشەی  بڵندگۆی 

گروپە  ئەو  نییە.(  دەنگییان  كە  میللەتێك  دەدەینە  كەشوهەوا 

دەزگاکان  جێگرەوەی  پەیوەندكانی  كەناڵە  دامەزراندنی  بەئامانجی 

بە  هاوواڵتیان.  بە  روداوەكــان  دۆكیۆمێنتاركردنی  بە  فێركردنی  بۆ 

شایەتیدانە  میرسییەكان،  گروپی  رەفتاری  یوسف،  نەریامن  گوتەی 

بەگژداچوونەوەی هەڵوێستی میدیا فەرمیەكان، كە  ئامرازێكی  وەك 

بكەن.  بێمتامنە  ناڕەزایی  جواڵنەوەی  و  خۆپیشاندەران  دەیانەوێت 

بێالیەنانە،  و  بابەتی  رشۆڤەی  سەربنەمای  لە  میدیاكان  دروشمی 

پارچەپارچە  و  راستەوخۆ  كەسی،  رشۆڤەی  داوەتە  خۆی  جێگەی 

دژە  گێڕانەوەی  یان  فەرمییەکان،  زاڵە  گێڕانەوە  بۆ  بێت  ژەهرێك  تا 

شۆڕشگێڕی.

لە  )داكۆكیکردن  بەناوی  راپۆرتەکەیدا  لە  پاندی  جیاندرا 

موسڵامنەکان  و  هندی  شۆڕشی  لەبارەی  نوسینێكی  پێکهاتەکان: 

مێژوی  تۆماركردنی  لە  پێکهاتەکان  گرنگی  باسی  ئەمڕۆ(،  هندی  لە 

توندوتیژی دەستەیی لە هند كرد و ئامانجی ئەوجۆرە مێژونوسیەی 

بە روبەڕوبوونەوە بە هەوڵی نەتەوەییانە باسكرد، كە مەبەستیانە لە 

مێژو  پەراوێزنشین،  كۆمەڵی  و  كەمینەكان  دەنگی  كپكردنی  رێگای 

حیكایەت  لە  بریتین  پێکهاتەکان  پیشانبدەن.  یەكجۆر  و  هاوچەشن 

و یادەوەری كەسی، گێڕانەوەی زارەكی، شیعرەكان و گۆرانیەكان كە 
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لە مێژوی فەرمی سڕدراونەتەوە. عالیە موسلیم ئەو رسودانەشی بۆ 

ئەو لیستە زیادكرد، كە خۆپیشاندەران لە گردبوونەوەكان دەیانوتەوە، 

وتی ئەو رسودانە دەربڕینی شۆڕشیان باشرت كردو و هۆیەكبوون بۆ 

شیعر،  رێككەوتن.  و  كۆدەنگی  بە  گەیشنت  و  دەسەاڵت  دواندنی 

هەبوو،  بەرچاویان  رۆڵی  كۆنفرانسەكە  لە  شیعرانە  ئەو  تایبەت  بە 

ئەسكەندریال  گروپی  و  خوێندنیەوە  شاعیر  حــەدادی  ئەمین  كە 

بەرجەستەیانكرد. 

گوتبووی،  كۆنفرانسەکە  یەكەمی  رۆژی  لە  موسلیم  عالیە 

ئەگەرچی بە بیرۆکەی )گێڕانەوەی ئەوەی هێشتا هەوڵی تێدادەین( 

ئاسودەنییە، ئەو كۆنفرانسە دەرفەتێك بۆ رامان، ساڕێژكردنی زامەكان 

و تێڕوانین دەزانێت. بۆ هەندێكامن بە راستی وابوو. 
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8 

ئێمە ژن نین، ئێمە میسرین

نادیە تاهر

پێناسەی ژن لە كەشوهەوای سیاسیدا، كە لە گۆڕانێكی زۆردایە، 

ئایا  پیاو؟  به   هاوتا  هاوواڵتیانی  دەبنە  نائاگا  بە  ژنان  ئایا  چییە؟ 

شێوازی  و  نەتەوە  یان  ناسنامەیان،  یەكالكەرەوەی  رەگەزه که یان 

چاوخشاندنێك  بە  باوەڕیوایە  تاهر  نادیە  سیاسییانەیە؟  روانینی 

خاڵ  زۆر  میرسدا،   شۆڕشی  لە  ژنــان  بوونی  كەشوهەواكانی  بە 

لە  گــۆڕان  چۆن  دەكۆڵێتەوە  لەوە  رووندەكاتەوە.  بارەیەوە  لەو 

پەیوەندییەكانی دەسەاڵتی نێوان ژنان و پیاوان دا دەتوانێت بە زەبر 

هاوكاری شۆڕشێك بكات. 

سیاسەتەكانی  الیەنگری  مرۆڤناسی  و  توێژەر  تاهر  نادیە 

چوارچێوەگەلێك  و  هاوهێزی  وتارەدا  لەم  رەگەزی.  و  گەشەپێدان 

تاهر  بەدیهێناوە.  ژنانی  بۆ  میرس  شۆڕشی  كە  ئاشكرادەكات، 
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لەوباوەڕەدایە ئەزمونی شۆڕش توانای داوەتە زۆربەی ژنانی میرسی 

تا خۆیان و ناسنامەیان پێناسە بكەنەوە. 

)ئێمە ژن نین، میرسیین(. ئەوە وتەی ژنێكی گەنجی مەیدانی 

لە  میرس،  شۆڕشی  ساڵوەگەڕی  یەكەم  لە  كە  قاهیرەیە،  تەحریری 

رۆژی 25ی حوزەیرانی 2012 بەرامبەر بە من و لە وەاڵمدانەوەی 

دوای  گوتی،  بوو  لەگەڵیان  كە  ژنانێك  گروپی  له بارەی  پرسیارێك 

رۆژی   18 گۆڕاوە؟(  هیچ  )ئایا  دەپرسن:  پێداگرانە  خەڵك  ساڵێك، 

یەكەمی شۆڕش كە بە لەسەركارالدانی حوسنی موبارەك كۆتاییهات 

هیچ  و  گۆڕیوه   میرسی  جەماوەری  ئەو،  دوای  روداوەكــانــی  و 

و  ژن  ملیۆنان  بیانفەوتێنێت.  ناتوانێت  دژەشۆڕش  جواڵنەوەیەكی 

پێناسە  میرس  داهاتوی  بۆ  داواكاریەكانیان  و  خۆیان  میرسی  پیاوی 

پێناسەكردۆتەوە.  و 

بەدرێژایی  هاوواڵتیبوون  و  ژن  میرسی،  وەك   - ژنان  ناسنامەی 

ئەو ماوەیە لە كات و شوێنی تایبەتی، بەشێوەیه کی راستەقینە یان 

رەمزیین، خۆی سه رزه نشتكردوە، دەرەنجام و كاردانەوەی جیاجیای 

ناسنامانە  ئەو  ئایا  كە  رامانە  پرسیارو  جێی  بۆخۆی  هێناوەتەدی، 

ئایا  نەخێر.  یان  هەڵبژێردراون  بژاردەیی  و  سرتاتیژی  ئامانجی  بە 

كەشوهەوای نائاسایی شۆڕش رێی بە پیاوانیش داوە تا پیاوەتی خۆیان 

پێناسەبكەنەوە؟ وێناكردنی كۆمەڵێك سات و بەشەكانی شۆڕش، ئەو 

بتوانن  په رچدەکەنەوە  ناڕەزایی  كەشی  و  ناسنامەییە  گۆڕانكاریە 

رونبكەنەوە..  چوارچێوەكانی  و  ئاڵوگۆڕ  بۆ  شۆڕش،  بەزەبری  توانای 

لە مەیدانی تەحریری قاهیرە و دەوروبەری  ساتەوەختێك كە زیاتر 

رویانداوە. 
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ژنان وەكو هاواڵتی: 

قۆرخكردنی كەشوهەوای ناڕەزایی لە مەیدانی تەحریر 

)پیاو و ژن، پیر و گەنج، موسڵامن و كریستیانی، تەواوی چینە 

هەموو  لە  وتەیە  ئەو  بەشدارن.(  شۆڕشەدا  لەم  كۆمەاڵیەتیەكان 

شوێنێك بەشێوازی جۆراوجۆر دوبارەبۆتەوە. لە كاتێكدا زۆربەی خەڵك 

لێكردوە، جەختكردنەوە  پێشوازیان  و  بووە  فرەجۆریە  لەو   ئاگایان 

مەیدانی  لە  بوو  داواكاری هاوشێوەی خەڵك  هاوبەش،  لە شوناسی 

دادەنــاو  گردبوونەوەكانیان  بەرنامەی  پیاوان  و  ژنان  }تەحریر{. 

رێنامییان دەكرد، پاسه وانیان لە رێگاکانی چوونە ژورەوەی مەیدانەكە 

تەندروستییە  بنكە  لە  پیاو  و  ژن  پزیشكانی  وتاریاندەداو  دادەنا، 

لە  بە وتەی موئه زن حەسەن  تیامردەكرد.  بریندارەكانیان  كاتییەكان 

رۆژنامەی ناشناڵ، 14ی شوباتی 2011، )هیچ كەس تۆ لێرە وەك ژن، 

یان پیاو نابینێت. ئێمە هەموومان بۆ ئامانجی دیموكراسی و ئازادی 

یەكامنگرتوه(.

ژن  ناسنامەی  پێشەنگبوو،  نەتەوەیی  ناسنامەی  كاتێك  بێگومان 

بەوشێوەیە  بەراستی  ئایا  بوو.  لە گۆڕاندا  نێوانیان  پەیوەندی  پیاو  و 

هەندێك  كە  ــوو،  ب بێڕەگەز(  )كەشوهەوای  تەحریر  مەیدانی 

رۆژنامەنوس و مامۆستای زانكۆ بانگەشەیاندەكرد؟ بە وتەی سەملان 

لە  )شتێك  ئەلجەزیرە،  تۆڕی  لەگەڵ  چاوپێكەوتنی  لە  ئەلگەرزی 

گۆڕا...  تەحریر  مەیدانی  لە  پیاو  و  ژنان  نێوان  پەیوەندی  دینامیكی 

بابەتێكی  تەنانەت  گۆڕا.  ژنان  بۆ  زۆربە  تێكڕایی  و  گشتی  روانینی 

بەئازار و جەزرەبەیەكی رەگەزی لە خۆپیشاندانەكان تا رۆژی دوایی 

روینەدا، كە موبارەك لەسەركار الچوو بۆ میرس گۆڕانێكی گەورەیە.(

بۆ  جیاواز،  هاوكات  و  هاوشێوە  میتۆدی  بە  پیاوان،  و  ژنان 
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داگیركردنی كەشوهەوای ناڕەزایی گشتی تینوتاویان لە مافی خۆیان 

وەردەگرت و مافی هاوواڵتیبوونیان بەهۆی بەشداری لەگەڵ ئەوانی 

دیكە بەكاردەهێنا. هەندێك پیاو لە مەیدانی تەحریر شێوازی تازەی 

پیاوەتییان نیشاندەدا و وا دەهاتە بەرچاو سەرچاوەی لە په یوەندی 

دەسەاڵتی نایەكسانی ژنان نەگرتوه. شێوەی دابەشكردنی كاری باو لە 

سەربنەمای رەگەز لە مەیدانه که  نەماوە. ژنان وەك رێبەر و وتەبێژ 

دابەشكردنی  لە  دیكە  ئەوانی  شانبەشانی  پیاوان  لێدەگیرا،  رێزیان 

ئاو و خواردن و پاكوخاوێنی شەقامەكان بەشداریاندەكرد. ئایا ئەوە 

لەوانە  دەسەاڵت،  ئاستەكانی  تەواوی  ماوەدرێژی  گۆڕانی  نیشانەی 

و  ئاڵوگۆڕ  بۆ  شۆڕش  بەزەبری  توانای  ئایا  بوو؟  رەگەزی  پەیوەندی 

وەرچەرخان، دەتوانێت بە بێ روبەڕوبوونەوە بەم كێشەیە )پەیوەندی 

رەگەزی(، تەواو سەركەوتوبێت؟

ژن وەكو ژن: یەك كەشوهەوا، داواکاری جیاواز؟

كەمێك كەمرت لە مانگێك دوای شادی و خۆشی پەیوەندی نوێ 

بڕیاربوو  لەسەركارالبردنی حوسنی موبارەك،  و  تەحریر  لە مەیدانی 

ئاهەنگی رۆژی جیهانی ژن، 8ی مارسی 2011، لە مەیدانی تەحریر 

سازبكرێت. ئەوەی لەو رۆژەدا رویدا یەكەم هێامی بێداریی بوو بۆ 

ژنان لەسەر ئەو بنەمایەی كە رەنگە ئەو جێیە بۆ ژنان، ئەوەندەش 

ئاسایش  بوون،  خۆیانەوە  مافەكانی  بەدوای  ژن  وەك  كاتێك  بۆیان 

كەشوهەوای  بە  شۆڕشگێڕی  هێزەكانی  وەك  ژنان  بۆ  كە  نەبوو 

)ئاسایش( دادەنرا. 

بەگوێرەی ئەزمونی گردبوونەوەكانی پێشو، هەندێك چاالكوانی 

مەیدانی  لە  ژن  رۆژی  بۆ  كەس  ملیۆنێك  چاوەڕێبوون  فێمێنیستی 
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بوو  نائومێدكەر  كەسانە  ئەو  ژمــارەی  بەاڵم  كۆبكەنەوە.  تەحریر 

كەس   300( دابوویەوە  گردبوونەوەیان  ئەو  وەاڵمی  هاتنیان  بە  كە 

بە  بــوون(.  مامناوەند  چینی  ساڵداچووی  بە  ژنانی  زۆربەیان  كە 

ریفۆرمی  لە  بەشداریکردن  و  یەكسانی  لە  داكۆكی  دروشمەكانی 

ریزیان  تەحریر  مەیدانی  بەرامبەر  شەقامەكانی  لەسەر  دەستور، 

و  توڕەبوون  دی  ئەوەیان  كە  پیاوێك  كۆمەڵە  رواڵەت  بە  بەست. 

كەوتنەڕێ تا شەڕ لەگەڵ پیاوانی ناو مەیدانی تەحریردا بكەن. 

دەوری ژنانیان دا، بەسەریاندا شیڕاندیان، هەڕەشەی سێكسییان 

نالۆژیكییە،  )داواكەتان  وت:  ژنانیان  بە  پێدان.  جوێنیان  و  لێكردن 

مەسەلەیه ک  و  شۆڕش  دەستكەوتەكانی  بۆ  هەڕەشەیە  ناپێویستە، 

بگەڕێنەوە  ماڵەوە،  بگەڕێنەوە  بێگانەن!...  بەكرێگیراوی  ئێوە  نییە. 

ژنان  لە  بەرگری  هەوڵیاندا  پیاوان  لە  كەم  ژمارەیەكی  چێشتخانە!( 

بكەن كە بەشێكبوون لە جواڵنەوەی ژنان و روبەڕوی پەالماری گروپی 

و  نین!(  پیاو  )ئێوە  )شەرمەزاربن!(،  هاواریاندەكرد:  بوونەوە.  نەیار 

سوكایەتیپێكردنی لەوجۆرە. 

لەبیرتبێت  كاردانەوانە،  ئەوجۆرە  بەگژداچوونەوەی  له   پێویسته  

پێشینەیەكی دورودرێژی هەیە  لە میرس،  ئازادی ژنان  بۆ  كە هەوڵ 

زاینی دەگەڕێتەوە، بەاڵم سەرەڕای روداوی 8ی  بۆ سەدەی 19ی  و 

باسێكی ئەوتۆی  مارسی 2011، لە دەرەوەی ئەڵقە فێمێنیستییەكان 

بەمجۆره   روداوە  بەو  كــاردانــەوە  لە  رشۆڤەكار  هەندێك  نەكرا. 

بەڵگەیانهێنایەوە كە )ئێستا كاتێكی گونجاو نییە(، دووپاتکردنه وه ی 

لە  ژنان  داواکانی  باسی  هه رجارێک  پێشرتیش  كە  بیسرتاوە،  ئاشنا 

مێژوەوە  لە  دیكە  دەنگێكی  هاتۆته به رباس.  ئازادیخوازانە  خەباتی 

دەگاتە گوێ كە: )ئەگەر ئێستا نا، ئەی كەی؟(
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ژنان وەكو میرسی: كەشوهەوای مەترسی

ژنان هەر بە رۆژ لە مەیدانی تەحریر ئامادەنەبوون، زۆربەیان 

بەرایی  رۆژەكانی  لە  و  چۆڵنەكرد  مەیدانەكەیان  پیاوان  شانبەشانی 

گەورەیە  لەكەیەكی  میرس  لە  كە  نوسنت.  خێوەتەكاندا  لە  شۆڕش 

لە  كە  بەوەی  بگات  چ  بەڕێبكات،  شەو  ماڵەوە  دەرەوەی  لە  ژنێك 

شۆڕشگێڕیەكەی  كەشوهەوای  رۆژانێك  مبێنێتەوە،  گشتیدا  ناوەندی 

ئەو پێگەیەی هێنایەئاراوه  كە خێوەتەكانی مەیدانی تەحریر بۆ ژنان، 

بە كەشوهەوایەكی )ئاسایش( ئه ژماربکرێت. 

لە  ئەوەی  رویــدا،  دیكە  پەالمارێكی  ژن،  رۆژی  دوای  شەوی 

گردبوونەوەی مارس رویدا، پێشلێكاریەكی ئابڕوبەرانەتری مافەكانی 

پەالماری  دڕندانە  ناوەڕاستی شەو  لە  پۆلیس  بوو. هێزەكانی  مرۆڤ 

خێوەتەكانیان داوە و دەیان ژن و پیاویان ده ستگیرکرد . 

ده ستگیرکراوەكان گوازرانەوە زیندانێكی سوپا و لەوێ، بەگوێرەی 

و  دراون  ئەشكەنجە  ئــازار،  پیاوان  هەم  ژنــان،  هەم  راپۆرتەكان، 

)كارەبایان( لێدراوە. لە 18 ژنی ده ستگیرکراویان پرسی هاوسه رگیرییان 

كردوە یان نا. حەوت ژنی سەڵت دوای ئەوەی كە ئازارو ئەشكەنجە 

پشكنینی  ناچاركران  پاڵ،  داونەتە  كاری سێكسیان  تۆمەتی  و  دراون 

كچێنیان بۆ بكرێت )چونكە دەبێت ژنان لە میرس تا پێش شوكردنیان 

بە كچی مبێننەوە(. 

ژنێك سكااڵی خۆی بردە دادگا و گرنگی بەو تۆمەتەی ئەتككردنە 

دا )دووانی تریش چوونەپاڵی(. گوتیان: )دەیانەوێت تێكامنبشكێنن، 

بەاڵم ناتوانن.( دوای ئەوەی دەسەاڵتدارانی سەربازی لە كاردانەوەی 

ژەنەراڵێك  رەتــكــردەوە،  بنەڕەتەوە  لە  هەمووشتێكیان  بەرایی 

لە  نین،  تۆ  و  من  كچی  وەك  )ئەوانە  گوتی:  ژنانە  بەو  بەگوێنەدان 
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بۆ  كچێنیان  پشكنینی  )دەبێت  دەنوسنت(،  پیاوان  لەناو  خێوەتەكان 

بەمشێوەیە  كە  بۆكێشا  ئۆباڵیان  دیكەش  ژەنەراڵی  سێ  بكرێت(. 

شایەتییان بۆ گروپەكانی داكۆكیكاری مافەكانی مرۆڤدا )... پشكنینی 

دەمكوتكردنی  بۆ  ئاساییە  پڕۆسەیەكی  سوپا،  گرتوخانەی  لە  كچێنی 

ژنی  الیەن خۆپیشاندەرانی  لە  گرتوخانە{  }لە  دەستدرێژی  دەنگۆی 

زیندانی( )دەیلی نیوز ئیجێپت، 26ی شوباتی 2012(.

یەكەمی  كانونی  لە  حكومەت  ئەنجومەنی  ــای  دادگ بڕیاری 

2011 بۆ نەیاران سەركەوتنێكی گەورەبوو، كە لە بڕیارێكی بێوێنەی 

رۆژی  هەمان  لە  بــەاڵم  رایگەیاند،  نایاسایی  كچێتی  پشكنینی 

رایگەیاند  میرس  سەربازی  دادگای  سەرۆكی  بڕیارە،  ئەو  راگەیاندنی 

تائێستا  چونكە  بێمتامنەیە،  حكومەت  ئەنجومەنی  دادگای  بڕیاری 

سیاسەتێكی وەهامان لە گرتوخانەكانی سوپا نەبووە. ئەم رایانە –بە 

هەمانشێوە كە دیتامن- دژی وتەی سەرەتای ئەنجومەنی بااڵی هێزە 

چەكدارەكانە.

هاوكاتی ئەو روداوانە، تۆمەتی پزیشكی سوپا لە دادگا لەالیەن 

که مبۆوە،  گشتی(  مافی  )پێشێلكردنی  بۆ  سەربازییەوە  دادوەری 

تۆمەتباركرابوو.  سێكسی(  )ئازاردانی  بە  و  کردوە  بۆ  پشكنینی  كە 

سەرەنجام لە 11ی مارسی ساڵی 2012 دادگای سوپا لە تۆمەتەكان 

ئەندامی  كە  سكااڵكار  بەرگری  پارێزەری  وتەی  بە  دەرچوو.  بێتاوان 

)بەرنامەی مافە كەسێتییەكانه  لە )میرس(، )جەختدەكەینەوە بەڵگەی 

پێویستامن بۆ سەملاندنی ئەنجامدانی پشكنینی كچێنی هەیە، بەاڵم 

لێرەدا پێویستامن بە دەسەاڵتێكی دادوەری بێالیەنە بۆی بگەڕێینەوە، 

كە  سوپایەك  جەستەی  لە  بەشێكە  }بۆخۆی{  كە  }دادگایەك{  نەك 

دەستی لەم تاوانەدا هه بووە(. دوای پشتگیری النیكەم 15 رێكخراوی 
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ئێستاش  ژنان،  مافەكانی  و  مرۆڤ  مافەكانی  داكۆكیكاری  ناحکومی 

نێودەوڵەتیدا  و  ناوخۆ  دادگاكانی  لە  دۆسییە  ئەو  كە  ئەوەیە  باسی 

بخرێتەڕوو. 

تەنگی  تەحریر،  مەیدانی  خێوەتەكانی  سەر  هەڵكوتانە  بەاڵم 

كەشوهەوای  لە  ئامادەبوون  بۆ  هەڵنەچنی  شۆڕشگێڕ  ژنانی  بە 

)نائاسایش(تری ناڕەزایی، ئامادەبوون لە گردبوونەوەكان، رێپێوانەكان 

تەلەفزیۆنی حكومەت، وەزارەتی  تەالری  بەردەم  لە  مانگرتنەكان  و 

واڵت، تەالری ئەنجومەنی وەزیران و پەرلەمان. ژمارەیەكی زۆر )زیاتر 

پیاوان(، لەم شوێنانە كوژران و خەڵكێكی زیاتر برینداربوون. زۆركات 

}سەربازەكان{ بە فیشەكی پالستیكی نیشانەیان لە چاوی خەڵكەكە 

دەگرت، بەاڵم لەگەڵ باڵوبوونەوەی وێنەی ئەو ره فتارانە، پۆلیس و 

سوپا هەرگیز بەرپرسیەتییان قبوڵنەكرد.

یەكەمی 2011  كانوونی  لەو گردبوونەوانە، رۆژی 19ی  یەكێک 

ژمارەی  نزیكەی  بوو.  وەزیران  ئەنجومەنی  تەالری  دەوروبەری  لە 

گرتەیەكی  پەالماریدان.  دڕندانە  پۆلیس  كەمبوو،  بەشداربووان 

پێنج  بە  كە  باڵوبۆوە،  گردبوونەوانە  لەو  ئامادەبوو  ژنێكی  ڤیدیۆیی 

پۆلیس لێیاندەدا، لە كاتێكدا یەكێكیان شەقی لە سینگی دەدا. پۆلیس 

بە شەقامەكەدا لەسەر زەوی رایدەكێشن و بەوحاڵە جلەكانی -وەك 

لە وێنەكاندا دەبیرنێت- دادەكەنرێت. پاشان لە میدیاكاندا ناونرا )ژنە 

ستیان شینەكە(. 

هەرچەند ئەو وێنەیە زۆربەی شۆڕشگێڕ و الیەنگرانی شۆڕشی 

توڕەكرد، ئەو توڕەییە زیاتر ئاكامی بەجێهێشتنی ژنەكە بوو بە روتی 

دژە  ماهیەتی  بە  ئاماژەیان  كەس  كەمرتین  كەچی  شەقامەكەدا.  لە 

ژنانەی ئەو پەالمارە دڕندانەیە كرد. دەنگگەلێكیش لەناو رای گشتی 
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دەگەیشتە گوێ كە راستەوخۆ، یان ناڕاستەوخۆ دەیانپرسی: )ئەو ژنە 

خۆپیشاندانانە  ئەو  بەشداری  ژنان  )كاتێك  یان  دەكرد؟(  چی  لەوێ 

دەكەن، شایسته ی ئەوجۆرە رەفتارەن(. لەگەڵ ئەوەی ژنەكە بااڵپۆش 

بوو، عەبایەكی درێژی بەخۆیدا دابوو، هەندێك لەبەر جلكەكانی بە 

كەمتەرخەمیان دەزانی، كە بە ئاسانی لەبەری دادەكەنرا! هەندێكی 

شینە.  ژێــرەوەی  جلەكانی  بۆچی  كە  پرسی  دەیان  تەنانەت  دیكە 

ژمارەیەكیش رەخنەیان لەوە گرت، كە بۆچی كەس ئاماژە بەوە ناكات، 

سەربازێك دوای لێدان بە چاكەتەكەی لەشی داپۆشیوە. 

هەندێك، ئەوجۆره  رەفتارەیان لەگەڵ ژنان بە ئاماژەیەك دەزانی، 

كە )نابێت هیچ كچێك، یان ژنێك بۆ خۆپیشاندان بچێتە مەیدانەكە 

پیاوەكەی  یان  سەرپەرشتیاری،  سوربێت،  ئەوكارە  لەسەر  ئەگەر  و 

دەبێت بە زۆر دەستی پێ لەو كارە هەڵبگرێت، بەاڵم ئەگەر نەیتوانی 

وازی پێلێبێنێت، دەبێت ئاكامەكەشی قبوڵبكات.(

گچكەتردا  لەخۆپیشاندانی  رویدا،  دیكەش  روداوێكی  پاشان، 

ژنانیان راكێشایە ناو تەالرەكانەوە، هەڕەشەو سوكایەتیان پێكردن و 

لێیان پرسین براو باوكیان هەیە، لە راستیدا پیاوەتی خزمانی ژنانیان 

بەسەر  دەسەاڵتیان  كە  لێگرتن،  رەخنەیان  و  پرسیار  بەردەم  بردە 

و  ناموس  غیرەت،  پیاوەتی،  بەردەوام  بەمشێوەیە  نییە.  ژنه کانیاندا 

چاودێری باوكساالرانە بیر ئەو پیاوانە دەهێرنایەوە.

كچان و دایكانی میرس:

ناسنامەی ئاسوده ییرت، كەشوهەوای )ئاسایشرت(؟

النیكەم دوو گردبوونەوەی گەورەی تر بۆ ژنان رێكخرا كە تێیدا 

گۆڕان لە كارایی وشەكان و سودوەرگرتن لە وشەی )كچان( لەجیاتی 
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سودوەرگرتن  فراوانی  كاریگەری  )ژنان(،  لەبری  )دایكان(  و  )ژنان( 

و  قبوڵكراو  لە روانگەی كولتوره وه   ناسنامانەیە دەردەخات، كە  لەو 

دروشمی  و  كچە  مانای  بە  عەرەبی  زمانی  لە  )»بنت«  سەملێرناون. 

)ژنە  پەالماردانی  دوای  بوو.(  میرس(  )كچانی  گردبوونەوەیە  ئەو 

ستیان شینەکە(، )كە ویستی ناسنامەكەی بە نهێنی مبێنێتەوە(، ژنان 

گردبوونەوەیەكیان لە رۆژی 20ی كانونی یەكەم رێكخست. نزیكەی 

دوو  و  كۆبوونەوە  قاهیرە  ناوەندی  شەقامەكانی  لە  ژن  10هەزار 

)كچانی  و  روتنابنەوە(  میرس  )كچانی  هەبوو:  سەرەكییان  دروشمی 

میرس هێڵی سورن(. هەروەها دوای ئەو دروشامنە، هوتافیانكێشاو 

داوای كۆتاییهاتنی حكومەتی سەربازی واڵتیان كرد. 

گردبوونەوەی  ئەوەی  پێش  تەنانەت   ...( باو،  پێچەوانەی  بە 

ناڕەزاییەكە تەواوبێت، ئەنجومەنی سەربازی بەیانێكی راوێژ توندی 

دەركرد و تێیدا داوایلێبوردنی لە )دەستدرێژی( كردنەسەر مافەكانی 

ژنانی نائومێد كرد... بەڵێنیدا كەسانی تاوانبار سزابدات(. )رۆژنامەی 

تەلگراف، 21ی كانونی یەكەمی )2012(( ئەمجارەیان بەپێچەوانەی 

گردبوونەوەكەی رۆژی 8ی مارسی 2011 مامەڵەیەكی بەڕێزەوە لەگەڵ 

ژنانی }ئامادەبوو لە گردبوونەوەكە{دا كرا. سەرەتا گروپێك لە پیاوان 

زنجیرەیەكی  دروستكردنی  بە  و  بەست  ژناندا  دەوری  بە  ئەڵقەیان 

مرۆیی بەدەوریاندا هەوڵیاندا بیانپارێزن، بەاڵم سەرەنجام دەركەوت 

كە پێویستییان بە پاراستنی ئەوان نییە. پشتگیری داواكە }خرایەڕوو 

لە گردبوونەوەكە{ گشتی بوو. هەندێك پیاو دەیانگوت شەرمەزارین 

لەوەی ژنان ناچاربوون )داوای پشتگیری( لە ژنانی دیكە بكەن، كە 

بەوێدا تێدەڕێن. 

بۆیە پیاوانی ئیسالمگەرا لەبەرئەوە رەخنەیان لێگیرا، كە بە قسە 
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پشتگیری و ژنان دەپارێزن و لەكاتی خراپ جواڵنەوە لەگەڵ ژنان و 

روتكردنەوەیان لە خۆپیشاندانەكان، نقەیان لێوەنەهات. 

)ناموس(  چەمكەكانی،  بە  ئاماژەیان  پیاوان  بەگشتی  پێدەچێت 

ئەو  و  ژنان  هوتافكێشانی  شێوزای  كردوە.  ژنان(  لە  )پارێزگاری  و 

مافەكانی  رێزو  پێگەو  بە  پەیوەندی  زیاتر  بەكاریاندەهێنا،  وشانەی 

لە  )كچانی میرس(ەوە هەبوو. دیارە راستە دەكرێت جەختكردنەوە 

سرتاتیژی  نائاگایانە(ی  یان  )ئاگایانە  هەڵبژاردنێك  بە  كچان  وشەی 

دوپاتكردنەوەی  هۆی  بە  گیرخواردن  له   پشتگیریکردن  بۆ  بزانین 

بەاڵم  دا،  پیاوان  لە  بەرپرسێتی  بزواندنی هەستی  و  نزیكایەتییەكان 

هیچ شتێك لە رەفتاری هەزاران ژنی بەشداربوو لەگردبوونەوەکه دا 

نەبوو، نیشانیبدات پێویستییان بە )پشتگیری و چاودێری(یە، چەمكێك 

ژنانه   بێبەشكردنی  مانای  پیاوساالرییه کاندا،  كۆمەڵگه   لەزۆربەی  كە 

گرنگییان  راگەیەنراوێكی  ژن  كۆمەڵێك  گشتی.  كەشوهەوای  لە 

باڵوكردەوە كە تێیدا هاتبوو: )ناموسی ژنان نییە لێرەدا پێویستی بە 

چاودێریە، بەڵكو مافی خۆپیشاندان و چاالكی سیاسییانە شانبەشانی 

پیاوان وەك كەسانێكی یەكسان لەم قۆناغە چارەنوسسازە له  مێژوی 

میرسدا.(

ستیان  )ژنە  شۆڕشگێڕی  دیوارنوسی  لە  هەفتەیەك،  چەند  پاش 

سەرسامكەر(  )ژنێكی  وەك  بەڵكو  قوربانی،  وەك  نەك  شینەکە(، 

منایشدەکرێت. 

جێگەی سەرنجە كە ئاهەنگی رۆژی جیهانی ژن لە ساڵی 2012، 

)ئازادی  دروشمە:  بەم  سازكرا،  هاوڕای شۆڕش(  )ژنانی  ئااڵی  ژێر  لە 

من، رێزی من، مافی من(. ئەو گردبوونەوەیە، گردبوونەوەیەكی گەورە 

بوو )بە نزیكەی 10 هەزار كەس( كە بە بێ هیچ روداوێك كۆتاییهات.
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بە  و  سازكرا  ژنێكیش  ســەد  چەند  كەمرتی  گــردبــوونــەوەی 

)كە  كەوتنەڕێ  میرس  نوێی  ئەنجومەنی  بەرەو  داواكاریەكەیانەوە 

گردبوونەوەیە  ئەو  بەكارکرد(.  دەستی   2012 حوزەیرانی  كۆتایی  لە 

رۆژی 5ی شوباتی 2012 ئەنجامدرا، دوای مردنی گوماناوی )هەندێك 

الیەنگری  سەد  نزیكەی  پۆلیس(  له   بەتۆڵەسەندنەوە  بەستییانەوە 

یاری دووگۆڵی )یان بەوشێوەیەی كە پاشان خەمڵێرنا بە 200كەس( 

ببووە هۆی توڕەبوونی  یاریگای دووگۆڵی شاری پۆر سەعید، كە  لە 

لە  برینداركردنی چەندان كەس  و  روداوە دوای كوشنت  ئەو  خەڵك. 

گردبووەوەكان رویدابوو. 

دروشمی سەرەكی ئەو گردبوونەوەیە بریتیبوون لە )دوو هەنگاو: 

)كە  بدەنەوە(  واڵمتان  و  هەڵگرن  منداڵەكامنان  كوشتنی  لە  دەست 

بە عەرەبی دروشمێكی سەروادارە( و )واڵتەكەم بدەوە، منداڵەكەم 

ئاشتییانە  شێوەیەكی  بە  ژنان  گردبوونەوەی  تر  جارێكی  بدەوە(. 

ئەنجامدرا.

دورخستنەوەی ژنان:

كەشوهەوای )بێ( نوێنەری سیاسی

شۆڕش  دوای  میرس،  لە  ژنان  دورخستنەوەی  هێامی  یەكەم 

تەنانەت  ــۆڕش(  ش )الوانـــی  گروپی  نوێنەرانی  ــوو،  ب ئەوكاتە 

هێزە  بااڵی  ئەنجومەنی  سەردانی  كە  نەبوو،  لەگەڵ  ژنێكیشیان 

بوو  بنەمایانە  ئەو  هەموو  دژی  رواڵەت  بە  كرد.  چەكدارەكانیان 

بەاڵم  بوون،  خوازیاری  شۆڕش{  }ئامادەی  گروپەكان  تەواوی  كە 

تەنانەت  توڕەیی.  نە  و  نائومێدی  نە  دەربڕی،  نە سەرسامی  كەس 

شۆڕشدا  لەناخی  بۆخۆیان  كە  دەرنەبڕی،  ناڕەزاییان  الویش  ژنانی 



103

بوون، زیاتر پیاوانی گەنج لە سەردانەكانی داهاتوی دەسەاڵتدارانی 

دیكەی میرس ئامادەبوون. 

)پێكهاتو  میرس(  ژیران  )ئەنجومەنی  لە  ژنێك  هیچ  هەروەها 

بۆ  ناونابوو(  ناوە  بەو  خۆیان  كە  تەكنۆكراتەكان  سیاسییە  هێزە  لە 

راوێژكردن بە ئەنجومەنی بااڵی هێزە چەكدارەكان پێكهاتبوو، لەوە 

نەبوون.  دەستوردا  رەشنوسی  ئامادەکردنی  كۆمیتەی  لە  گرنگرت 

بۆ  )سەدكەس(  دیاریکردنی  كاتی  له   دەگێڕنەوە  ئەوە  ئاماژەكان 

ئەوتۆمان  ئامادەكردنی رەشنوسی دەستور، گۆڕانكاریەكی  كۆمیتەی 

یەكدای  بەدوای  كابینەی  سێ  لە  ژن  دوو  شۆڕش  لەكاتی  نەدیوە. 

حكومەت دابوون و هیچ ژنێك لەناو دەسەاڵتدارانی شاردا نەبوون. 

بە  ژنانیان  دورخستنەوەی  گەیشتوانەی  زوو  هێام  ئەو  هەندێك 

ناگرنگ لەقەڵەمداوە و گوتوویانە كە بۆ منونە )ئەگەر ژنان لە پشت 

مێز نەبن، بێگومان لەسەر شەقامن!(

لە یاسای نوێی هەڵبژاردنی ئەنجومەنیش پشكی %12ی ژنان 

مشتومڕ  زۆر  بەندی  لە  بریتییە  كە  سڕدراوەتەوە،  پەرلەمان{  }بۆ 

وروژێنەری  باس  پشكی  یاسایەدا،  لەو  هەر  هاوكات  وروژێنەر. 

نیشانیدەدا كە  ئەوكارە  پارێزرابوو،  بۆ كرێكاران و جوتیاران   50%

سیستمی  لەجیاتی  پرسیاردایە.  ژێر  لە  پشك  دیاریكردنی  بنەمای 

هەر  دەبێت  گوێرەیه   بەو  كە  زیادكرا  مەرجێك  ژنان،  بۆ  پشك 

هەشت  نزیكەی  لە  بریتییە  )كە  كاندیدەكانی  لیستی  لە  حزبێك 

)لەگەڵ  بكاتەوە. هەموو حزبەكان  ژنێك  ناوی  النیكەم جێی  ناو( 

كاندیدەكانیان  لیستی  كۆتایی  لە  ژنان  بڕیاریاندا  ریزپەڕ(  ژمارەی 

لە  هەندێك  هەڵبژاردن.  بۆ  دەداتێ  كەمرتیان  چانسی  كە  دابنێن، 

نوێنەرایەتی  و  ئامادەبوون  دژی  هەرگیز  رادیكاڵ  ئیسالمگه رایانی 
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ژنان نەبوون، بەاڵم بۆ پەیڕەوی لە یاسا، لە پۆستەرەكانی هەڵبژاردن 

مێردەكانیان  یان  گوڵ  وێنەی  ژن،  كاندیدی  وێنەی  لەجیاتی 

پیاوان(  ژنان)و  فراوانی  بەشداری  سەرەڕای  بەمشێوەیە  چاپكرد. 

%2ی  لە  كەمرت  ژنان  بوو:  ترسناك  ئەنجام  هەڵبژاردنەكان،  لە 

هێنابوو.  كورسیەكانیان 

ئەو ئەنجامە، ژمارەیەكی كەمی دەرەوەی جواڵنەوەی فێمێنیستی 

تازە  ئەنجومەن،  نوێنه رانەی  لەو  یەكێک  نیگەرانكرد.  میرسی 

هەفتانەییەكەی  ستونە  لە  كە  لیرباڵ  حزبی  له   بوو  هەڵبژێردراوێک 

خۆد له  رۆژنامەیەك بابەتێكی بە ناونیشانی )ئابڕوچوونی نوێنەرانی 

وەك  ئەنجومەن  لە  ژن  هەشت  بوونی  ئەنجومەن(نوسی:  لە  ژن 

حزبە  نوسیبوی:  درێژەیدا  لە  )شەرمەزاربوون(ە.  شۆڕشگێڕ  دەڵێن 

جیاجیاكان گشتیرت لە ئیسالمگەرا، لیرباڵ، سۆسیالیست، سەرمایەدار و 

صۆفی بە شێوازی بەرژەوەندخوازانە سودیان لە یاسای پێشێلكردنی 

هەڵبژاردنەكان وەرگرت تا ژنان پەراوێزبخەن. پاشان دەپرسێت: )چۆن 

كاتێكدا  لە  دەكەین،  میرس  نوێنەرایەتی  بانگەشەبكەین  دەتوانین 

نوێنەرایەتیدەكرێن؟(  %2ەوە  لەالیەن  واڵت  دانیشتوانی  نیوەی  كە 

لە تونس، ئیرادەی سیاسی لە سەربنەمای نوسینی یەكێک لە نێوان 

ژنان و پیاوان لە لیستەكانی هەڵبژاردندا هەبوو، ئه وه  سه ریکێشایه  

لێی  تێفكرین  حاڵە  بەم  ئەنجومەن.  لە  ژنان  %25ی  ئامادەبوونی 

سیاسییەوە  روانگەی  لە  ژنانە{  }ئەو  كە  لە جێی خۆیدایە،  ترسێكی 

نوێنەرایەتی كێ دەكەن و }ئەو ژمارەیە{ چ مانایەكی بۆ بوونی ژنان 

لە سیاسەتی تونسدا دەبێت.

چاوەڕێی  ئەنجومەنێك  لە  دەكرێت  میرس،  لە  شێوەیە  هەربەو 
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پرسیارە  ئەو  وەاڵمی  كاتێك  هەبێت؟  نوێنەرایەتیت  شێوازێكی  چ 

دەردەكەوێت که  ببینین ئەندامانی ئۆپۆزسیۆن تاكوێ ئامادەن شەڕی 

داونەتێ و زۆرینەی هی  بكەن، كە دەنگیان  ملیۆنان ژن  مافەكانی 

حزبە ئیسالمگەرا موحافزكارەکانە. 

كام كەشوهەوای نوێ؟

خەڵك  دەزانین  هەمووان  و  سەركەوتونەبووە  شۆڕش  هێشتا 

لە  ژنان  زیانی  و  دەستكەوتەكان  لەپێشە.  دورودرێژیان  خەباتێكی 

نیشاندەدات،  شۆڕش  زیانەكانی  و  دەستكەوت  جیاجیاكاندا  قۆناغە 

وەك  پیاوان  هاوشێوەی  ژنانیش  پێكراوە.  ئاماژەیان  وتارەدا  لەم  كە 

پەالماریاندرا.  ژن  وەك  ئــەوان  بەاڵم  پەالماریاندراوە،  شۆڕشگێڕ 

بە  پاشەكشەیان  زۆرەوە  مەترسیەكی  بە  پیاوان،  هاوشێوەی  ژنان 

سنورگەلێك كرد، بەاڵم هاوكات سنورەكانی دیكەشیان ئاڵوگۆڕكرد، كە 

مەترسی و ئەنجامی تایبەتی خۆیان هەبوو. هەروەها ئەو هەڕەشە 

زۆر شێلگیرە لەسەر ژنان هەیە كە رەنگە مافێكی كەمی خۆیان لە 

دەستبدەن كە بەتێچوونێكی زۆر بەدەستیانهێناوە. تەنیا دەكرێت لە 

ئاستی نوێنەرایەتی سیاسی ببینی كە پیاوانی شۆڕشگێڕ و پێشەنگیش 

هەمەگیریان  و  گشتی  خستنەالوەی  بخەنەالوە،  ژنان  هەوڵدەدەن 

وەك ژن كاریگەری و مانای جدی تایبەتی خۆی هەیە. بەشداریکردن 

لە چاالكی مافەكانی ژنان و مرۆڤ لەگەڵ مەیدانی كاریگەری فراوانرت 

بەگژداچوونەوەی  هەیە.  شایستەی  گرنگیی  میرس  كۆمەڵگه ی  لە 

دەرەوەی  و  لەناوەوە  نوێ  مافی  داواكردنی  و  ژنان  خستنەالوەی 

جواڵنەوەی شۆڕشگێڕی، نابێت دوابخرێت. 

شۆڕشی میرس شۆڕشێكی تەواو نەبووە. هەروەك ملیۆنان میرسی 
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زۆر  روبەڕوی  ئەوكارە  بەاڵم  بەردەوامە(،  )شۆڕش  كە  لەوباوەڕەدان 

گۆڕانكاری  بەبێ  دەتوانن  شۆڕشگێڕەكان  ئایا  دەكاتەوە.  پرسیارمان 

لە دەسەاڵت، لەوانە رەگەزی، بەرەو )رێز، دادپەروەری كۆمەاڵیەتی 

و بژێووی }باشرت{( رێبكەن؟ ئایا پیاوانێك هەیە بیانەوێت سیستمی 

پیاوساالری بخەنە ملمالنێوە تا ئەوكاتە نە قوربانی بن و نە زاڵم؟ ئایا 

ژنانی شۆڕشگێڕ لە دۆخی خەڵك و بەدیهێنانی كەشوهەوای نوێ بۆ 

خوڵقاندنی  تەنانەت  و  دەسەاڵت  پەیوەندیەكانی  ملمالنێی  خستنە 

ئایا  نەخوێندەوە(؟  ناوە  بەو  ئەوەیان  )هەرچەند  نوێ  فێمێنیستی 

ژنانی شۆڕشگێڕ دەتوانن لەرێگای نوێوە هاوكاری ئەو پیاوانە بكەن، 

هاوبەشیان؟  ببوونە  تەحریر  مەیدانی  تایبەتی  كەشوهەوای  لە  كە 

زەمەن وەاڵمی ئەو پرسیارانە دەداتەوە...



107

9 
ئێمەی لیبیەكان بە
هەڵە هەڵمانبژارد

زوهرا النگهی

زوهرا النگهی دامەزرێنەری )دامەزراوەی ژنانی لیبیایه  بۆ ئاشتی(. 

بە روخانی معەمەر قەزافی، ئەویش دوای 33 ساڵ تاراوگە گەڕایەوە 

ئازادبوو بكات. بەاڵم  تازە  بنیادنانەوەی كۆمەڵگه ی  تا بەشداری  لیبیا 

النگهی لە بارودۆخی دوای شۆڕش رازی نییە. ئاماژەدەكات كە سەرەڕای 

هەوڵ بۆ وەكیەكی ژنان و پیاوان لە یەكەم هەڵبژاردنی ئەنجومەنی لیبیا 

سەرەنجام ژمارەیەكی دیاریكراو لە كورسیەكانی یاسادانانی داگیركرد. 

زوهرا النگهی لەم وتارەدا كە بۆ دامەزراوەی )تد( نوسیویەتی، 

تائێستا  لیبیا  شۆڕشی  بۆچی  كە  ــەوە،  دەدات پرسیارە  ئەو  وەاڵمی 

سەربنەمای  لە  ژنانەی  وتارێكی  تاكە  پێیوایە  نەبووە؟.  سەركەوتو 

لێبوردەیی، ده توانێت ئەو شۆڕشه  رزگاربکات.
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لیبیا  شۆڕشی  سەرهەڵدانی  كاتی  لە  دووســاڵ  ــەك  ــاڕادەی ت

هەردوو  خەڵكی  كۆمەاڵنی  ئیرادەی  شەپۆلەكانی  كە  تێدەپەڕێت، 

لە  لیبیا  هێزەكانی  پاڵ  چوومە  بناوانیەتی.  میرس  و  تونس  شۆڕشی 

توڕەیی(  )رۆژی  بۆ  بانگهێشنت  لەبارەی  لیبیا،  ناوەوەی  و  دەرەوە 

دیكتاتۆری  و  ستەمكار  رژێمی  دژی  بۆ شۆڕشی  بێت  دەسپێكێك  تا 

لە  لیبیا  گەنجی  پیاوانی  و  ژنان  بوو.  گەورە  شۆڕشێكی  قەزافی، 

دروشمەكانی  و  هاواریاندەكرد  رژێم  روخاندنی  بۆ  پێشەوە  هێڵی 

ئازادی، رێزگرتنی مرۆڤایەتی و دادپەروەری كۆمەاڵیەتییان دەوتەوە. 

ئازایەتی منونەهێنانەوەیان لە بەگژداچوونەوەی دیكتاتۆری دڕندانەی 

هەستی  باشور،  و  خۆرئاوا  تا  خۆرهەاڵتەوە  لە  پیشاندا.  قەزافییان 

گەورەی هاوپەیوەندییان پیشاندا و لە ئاكامدا، دوای قۆناغێكی شەش 

مانگی لە شەڕی دڕندانە و كوژرانی نزیكەی 50،000 كەس، توانیامن 

واڵتەكەمان ئازادبكەین و ستەمكار بڕوخێنین.

ستەمكاری،  لە  میراتێك  جێهێشتین،  بۆ  قورسی  بارێكی  قەزافی 

گەندەڵی و دوانەكانی الدان بوو. رژێمی ستەمكاری قەزافی بۆ چوار 

دەیە، بنەمای كولتوری و پێكهاتەی ئەخالقی كۆمەڵگه ی لیبیای تێكدا. 

تامەزرۆی  ژنانی  لەناو  روبەڕو،  كێشەكانی  و  لەتێكدان  ئاگاداری  بە 

تێپەڕینی  خوازیاری  لیبیا  مەدەنی  كۆمەڵگه ی  نۆژەنكردنەوەی 

ئاشتی نەتەوەیی.  بۆ دیموكراسی و  هەمەگیر و دادپەروەرانە بووم 

تاڕادەیەك 200 رێكخراوی لەكاتی شۆڕش و دوای روخانی قەزافی، لە 

بنغازی دامەزران و نزیكەی 300 لە تەرابلوس.

لیبیاو  ــەوە  ــەڕام گ ــە،  ــاراوگ ت لــە  33ســاڵــە  قۆناغێكی  دوای 
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مرۆیی  گەشەپێدانی  بۆ  ژنانم  بەهێزكردنی  پێگەی  بەگوڕوتینەوە 

بژاردە،  ژنی  كۆمەڵێك  لەگەڵ  كرد.  رێبەریم  و شارەزاییانە  رەخساند 

جواڵنەوەی  لەبارەی  كە  دامەزراند  ئاشتی  بۆ  لیبیم  ژنانی  بونیادی 

وتاردانی  كۆمەڵگه ،  جیاجیاكانی  توێژە  لە  رێبەرایەتیكردنیان  ژنان، 

مافەكانی  بۆ  وتاردان  و  ژنان  تواناكردنی  بە  بۆ  سیاسی-كۆمەاڵیەتی 

یەكسانی ژنان بەمەبەستی بەشداری سرتاكتۆری دیموكراسی و ئاشتی 

چاالكی دەنواند. 

بینی،  هەڵبژاردنەكاندا  لەبەردەم  دژوارم  زۆر  هەلومەرجی 

له الیه ن  كە  ناوەندێك  بوو.  جەمسەری  زۆروزه وه نــد  به شێوه یه کی 

تاكەكانه وه   سڕینەوەی  و  دەسەاڵتگه را  دیكتاتۆرانەی  سیاسەتێکی 

هەڵبژاردنەكان  بۆ  گشتگیرتر  یاسایەكی  بەهۆی  گرتبوو.  فۆڕمی 

بەبێ  كە  ئاشتی،  بۆ  كرد  لیبیم  ژنانی  دامـــەزراوەی  رێبەرایەتی 

سەرنجدان بە پێشینە، مافی دەنگدان و ئیدارەدانی واڵت بداتە هەر 

بوو  پیاو  و  كاندیدی ژن  دانانی  لە هەمووی گرنگرت  و  هاوواڵتییەك 

بەشێوەی ستونی و ئاسۆیی لە لیستی حزبە سیاسیەكاندا، بۆ لیستێكی 

داهێنانەكەمان  کۆتاییدا،  له   سەرەنجام،  پیاو.  و  ژن  هاوچه شنی 

 52 دوای  هەڵبژاردن  بۆیەكەمجاری  ژنان  سەریگرت.  پەسەندكراو 

راستە  هێنا.  نیشتامنیان  كۆنگرەی  كورسیەكانی  17/%5ی  لە  ساڵ 

كاڵبۆوە.  بەگشتی شۆڕش  و  لە هەڵبژاردنەكان  رازیبوون  وردە وردە 

رۆژانە بە هەواڵی توندوتیژی خەبەرمان دەبۆوە، رۆژێك بە هەواڵی 

ئەتكردنی مزگەوتی دێرین و گۆڕستانی سۆفیەكان خەبەرمان بۆوە. 

رۆژێكی دیکه  بەهەواڵی كوشتنی باڵێوزی ئەمریكاو هەڵكوتانە سەر 

و  كوشنت  هەواڵی  بە  تر  رۆژەكانی  بۆوە،  خەبەرمان  كونسوڵگەری 
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تیرۆری ئەفسەرانی سوپا، رۆژانە و رۆژانە بە یاسایەكی میلیشیاكان 

بە  بێرێزییکردنیان  و  زیندانیەكان  مافی  بەردەوامی  پێشێلكردنی  و 

دەسەاڵتی یاسا خەبەرمان دەبۆوە. 

بنەماكانی  و  ئامانج  لە  و  جەمسەری  زیاتربووە  كۆمەڵگه كەمان 

دوركەوتەوە، كە بە تێڕوانینی شۆڕشگێڕی فۆڕمی گرتبوو. ئازادی، رێز، 

پێكەوە  وەستاندیانین.  هه مووان  له   یه ک  كۆمەاڵیەتی،  دادپەروەری 

هەڵنەكردن، سڕینەوەی ئەوانی دیکه  و تۆڵەسەندنەوە بووە هێامی 

شۆڕش، ئەمڕۆ كە لێرەم بۆ ئەوەنییە ئیلهامبەخشتان بم بۆ سەركەوتنم 

لێرە  هەڵبژاردنەكان،  لە  پیاو  و  ژن  هاوچه شنی  لیستی  لە  لەبوونم 

بڕیارێكی  كردو  هەڵەمان  هەڵبژاردنێكی  میللەتێكین  پێدابنێم  دانی 

هەڵەماندا. پێشینەبەندیەكی راستامن ئه نجامنه داوه . وەك هەڵبژاردنی 

ئاشتی، سەقامگیری و ئاسایشی بۆ لیبیەكان بەدیارینەهێنا. ئایا لیستی 

ئاشتەوایی  و  ئاشتی  یەكداهاتنیان  بەدوای  پیاو  و  ژن  هاوچه شنی 

بوو؟  چ  كەوایە  واده رنه چوو.  نەخێر،  هێنا؟  خۆی  لەگەڵ  نیشتامنی 

ژنان،  هەم  و  پیاوان  هەم  بەهۆی  هەروا  ئێمه   كۆمەڵگه كەی  بۆچی 

درێژە بە جەمسەری بوون و دەسەاڵتی هۆگر بە سیاسەتی دیكتاتۆری 

و سڕینەوەی ئەوانی دیكە دەدات؟ 

رەنگە تەنیا ژنامنان لە نوسین نەخستبێت، بەاڵم ژنان گرنگی بە 

دڵنەرمی، لێبوردەیی و دانبەخۆداگرتن دەدەن. كۆمەڵگه كەمان زیاتر 

پێویستی بە گقتوگۆی نیشتامنی و بونیادنانی كۆمەڵە لە هەڵبژاردن، 

كۆمەڵگه یە.  جیاكردنەوەی  و  جەمسەریكردن  بە  بەهێزكەری  كە 

نوێنەرانی  بە  پێویستی  لە رووی چۆنایەتیەوە  زیاتر  كۆمەڵگه كەمان 

ژنە، تا پێویستی بە ژمارەیەكی كەمی نوێنەرانی ژن بێت.
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دەبێت ئێمە هۆكارەكانی توندوتیژی و توندڕەوی و بانگهێشتكردن 

دڵنەرمی  هۆكاری  وەك  نیازمانوایە  بوەستێنین،  توڕەیی(  )رۆژی  بۆ 

نەك  ژنانەیە  وتارێكی  بە  پێویستامن  كاربكەین.  لێبوردەیی  و 

تۆڵە، هاوكاری  لەجیاتی  لێبوردەیی  بەڵكو  دانراو،  بە رێز  لێبوردەیی 

دیكە  ئەوانی  سڕینەوەی  لەبری  دانبەخۆداگرتن  و  كێبەركێ  لەبری 

پیادەدەكەن. ئەوانە ئەو ئامانجانەن كە لیبییەكی بارگاوی بەشەڕ بۆ 

گەیشنت بە ئاشتی پێویستییەتی. 

ئاشتی پێویستی بەكیمیاگەرە و ئەو كیمیاگەرە له بارەی لێكئااڵنی 

ئەو،  پیاوان.  و  ژنان  روانگەی  نێوان  هێنانه به رباسی  له   یه کێک 

هاوچەشنی و تێكەوەچڕژانی واقیعی ژن و پیاو. دەبێت مرۆڤایەتی 

بینادبنێین پێش ئەوەی، كارە كۆمەاڵیەتی و سیاسیەكان بكەین. 

)وشەی  -ئاشتی-  ــەالم(  )س قورئان  سورەتی  بە  سەرنجدان  بە 

لە هەموو  )لێبوردەیی(  بوونە.( وشەی  لێبوردەیی  بۆ  خوای بەخشندە، 

زمانی عەرەبی و وشەی  لە  و ریشەی  نارساوە  ئیرباهیمیدا  نەریتەكانی 

دلۆڤانی دایە، واتە منونەی ژنانەی دایكبوون، كە تێكڕای مرۆڤایەتی گشتیرت 

لە ژن و پیاو، هەموو هۆز و خەڵك سەرچاوەیان لێگرتوه. دلۆڤانی تەنها 

شوێنێك كە كۆرپەلەی بە تەواوەتی تێدا داپۆرشاوە و گەشەی تێدا دەكات. 

دڵنەرمی لە منداڵدانی خوایی تێكڕای بوونەوەرەكان تێردەكات. كەوایە بە 

هەمانشێوە كە خوا پێامندەڵێت: )خێروچاكەم هەموو شتێك دەگرێتەوە( 

و بە هەمانشێوە خوا پێامندەڵێت: )خێروچاكەم لە پێشەوەی توڕەبوومنە.(

بەزەیی و دڵسۆزی بەسەر هەمووماندا بڕژێت.

سوپاستان دەكەم
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10
مۆدێلی توركیا بۆ كێ؟

گفتوگۆ لەگەڵ پیتار ئیلكاراكاجان

دوا بەدوای بەهاری عەرەبی، )مۆدێلی واڵتی توركیا( لە پەڕینەوە 

سەقامگیری  بۆ  گەشبینانە  سیناریۆیەكی  وەك  دیموكراسی  بۆ 

دیموكراسی لە چوارچێوەی ئیسالمیدا خراوەتەڕوو.

كاندیۆتی  دەنیز  لەگەڵ  هەڤپەیڤینێكدا  لە  ئیلكاراكاجان  پینار 

ئەو  كاریگەری  و  دیموكراسی{  }بۆ  پەڕینەوە  توركی  مۆدێلی  باسی 

دامەزراوەی  دامەزرێنەرانی  لە  كردوە.  دیكە  واڵتانی  لە  مۆدێلەی 

زانكۆی  لە  میوان  مامۆستای  توركیاو  لە  ژنان(  مافەكانی  بۆ  )ژنان 

پێشینەی  ژنان،  مافەكانی  بۆ  چاالكی  لە  كە  ئیستەمبوڵە  بوقازیچی 

هەیە. 
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داهــاتــو،  بــە  گەشبین  ــی  ــاران ــەك رشۆڤ كــانــدیــۆتــی:  دەنــیــز 

وەك  عەرەبیدا  بەهاری  دوای  دیموكراسی  به   چاوخشاندنەوە 

مۆدێلێك پشت بە مۆدێلی )توركی( دەبەسنت، كە دەكرێت هەموو 

چاالكوانێكی  وەك  ئێوە  هەڵسەنگاندنی  الساییبكەنەوە.  واڵتان 

خاوەن پێشینە لە مەیدانی مافەكانی ژنان و یەكسانی رەگەزیی لە 

مێژو، پێشینەی توركیا لەم مەیدانەدا چییە؟

سزادانی  یاسای  ریفۆرمی  ئەرێنی  دوابەندی  ئیلكاراجان:  پینار 

رشوڤەكاران  زۆربەی  پەسەندكرا.  توركیا  لە  كە  بوو،   2004 ساڵی 

ئەوجۆرە  گوایە  كە  خۆشحاڵبوون،  دەستكەوتە  بەو  بەشێوەیەك 

لە  جێبەجێكراون.  بەردەوامیش  و  بەدەستهاتوێكە  نیمچە  یاسایە 

تائێستا كاردانەوەی جێسەرنج و پاشەكشەی  كاتێكدا كە لەوكاتەوە 

بكەین،  رەوتە  ئەو  باسی  ئەوەی  پێش  بەاڵم  دیتوە،  بەرچاومان 

هاوپەیامنان  لەگەڵ   1999 ساڵی  لە  بكەم،  بەوە  ئاماژە  دەمەوێت 

لە ناوچەی منا، ناوچەی خۆرهەاڵتی ناوەڕاست و باكوری ئەفریقیا، 

هاوكاری  و  پەیوەندی  ناوەند   45 نزیكەی  تۆڕێكی  چوارچێوەی  لە 

نزیكامن هەبوو، بەناوی )هاوپەیامنی مافە سێكسی و جەستەییەکان 

ئاستی  لە  ئەندامەكانی  كە   ،)CSBR( ئیسالمییەكان(،  كۆمەڵگه   لە 

نەتەوەیی گرفتاری چاالكی مەیدانی مافەكانی ژنان، تەندروستی و 

 ATFD(( مافەكانی سێكسی و دووگیانی دان. رێكخراوەكانی وەك

میرسو  لە  نوێ  ژنانی  بونیادی  و   )AIPR( تونس  لە   ))AFTURD

ئەو  منونەی  مشتێك  یەمەن،  لە  عــەرەب  خوشكانی  كۆمەڵەی 

دامەزراوانەن كە لە هێڵی پێشەوەی جواڵنەوەی بەهاری عەرەبیدا 

زۆر  واڵتەكانیان  وەرچەرخانی  بە  ئەوانە  هەموو  سەرەتا  چاالكن. 
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وروژابوون و ئێمەش بە خۆشحاڵی و شاگەشكەی روداوەكان پێكەوە 

مەیلەكامنان ئاڵوگۆڕ دەكرد، بەاڵم دوای مانگێك پەیتا پەیتا بیستامن 

كۆمەڵەی  ئەندامانی  دەبن.  خەمناكرت  نیگەرانرتو  ــەڕۆژ  رۆژب كە 

كۆمەڵگه   لە  جەستەییەکان  و  سێكسی  مافە  هاوپەیامنی  گشتی 

مانگی  لە  كە  ــڕی،  دەرب جدییان  و  قوڵ  نیگەرانی  ئیسالمییەكان 

ئایاری ساڵی 2011 لە ئەستەمبوڵ سازكرا. ئاشكرایە كە ناوچەی منا 

دەبێت النیكەم لەم دەیەیەدا زۆر وریاو لەسەر هەستی روداوەكان 

پاراسنت و بەردەوامی  بۆ  بێت و ئەو دەیەیە كاتێكی زۆر ترسناكی 

بەرنامەكانی یەكسانی رەگەزی دەبێت، بەاڵم له بارەی شوێنكەوتەی 

)مۆدێلی توركیا(، دەبێت بڵێین توركیا بۆ بارودۆخی مافەكانی ژنان، 

واڵتی گوڵ و بولبول نەبووە. 

لە  نیگەرانی  هێامكانی  ئێوەوە  روانگەی  لە  كاندیۆتی:  دەنبز 

توركیا چییە؟

لە   ،2002 ساڵی  لە  گەشەپێدان  و  داد  پارتی  ئیلكاراجان:  پینار 

توركیا گەیشتە دەسەاڵت. لە نێوان ساڵەكانی 2002 تا 2004، ئێمە 

ریفۆرمەكانی  بەرامبەر  لە  حزبە  لەو  بەرگریامن  ئەزمونی  یەكەم 

كرد.  دەستەبەر  ــەزی  رەگ یەكسانی  بە  هاوكاری  بۆ  دادوەری 

بێویژدانانە نییە ئەگەر بڵًێین ئەو ریفۆرمە دادوەرییە زیاتر بەهۆی 

لە دەسەاڵتدابوونی پارتی داد و گەشەپێدان كرا، نەك بەهۆی بوونی، 

بەاڵم لە روانگەی جێبەجێكردنی ئەو یاسایە دەبێت بڵێین ئێستا لە 

دۆخی بێدەنگی و چەقبەستویی داین و هیچ كارێك رانەپەڕێرناوە. 

وەرگرتنەوەی  بۆ  هەوڵێك  چەند  دواییەش  ئەم  ساڵی  دوو  لە 

گۆڕینی  و  یاسایە  ئەو  پەسەندكردنی  دەستكەوتەكانی  لە  بەشێك 
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بۆ  هەوڵ  منونە  بۆ  دراوە،  گشتی  سزای  یاسای  لە  بەندێك  چەند 

كچانی  لە  سێكسی  كەڵكوەرگرتنی  بەخراپ  سزای  كەمكردنەوەی 

دژی  توندوتیژی  هاوكات  و  مەترسیدارە  زۆر  رەوتێكی  نەوجەوان، 

ژنان لەتوركیا لە زیادبوون دایە.

پارتی دادوگەشەپێدان لەم دۆخەدا یاسای پێكهاتەی ئەندامانی 

لە  و  گۆڕیوە  واڵتی  دادوەرەكانی  و  دادوەری  بااڵی  ئەنجومەنی 

لە  نزیكرتە.  راپەڕاندن  دەسەاڵتی  لە  زۆر  دەستەیە  ئەو  ئێستادا 

بنەمادا دەبێت ئەو ئەنجومەنە رۆڵی بەكارهێنان و جێبەجێكردنی 

یاساكانی واڵت، لەوانە یاسای سزادانی گشتی هەبێت، بەاڵم لەجیاتی 

تاوانبار  هاوسه رگیری  كاتی  لە  توندوتیژی  دەستدرێژیكارانی  سزای 

له گه ڵ قوربانی كەمبكەنەوە. 

رێكخراوەیی  گۆڕانی   2004 ساڵی  دوای  ئایا  كاندیۆتی:  دەنیز 

سەرنجڕکێش لە واڵتدا رویداوە؟

ژنان  یەكسانی  لەڕووی  یاسا  كاتەوەی  لەو  ئیلكاراجان:  پینار 

ریفۆرم كراوە، جواڵنەوەی ژنان لە توركیا لەسەر چوار بواری سەرەكی 

قوڵبۆتەوە. یەك، زیادكردنی هێزی كاری ژنان كە نرخەكەی لە توركیا 

لە نێوان واڵتانی ئەندامی رێكخراوی گەشەپێدان و هاوكاری ئابوری، 

)OISD(، لە هەموویان که مرتە. دوو، بوونی نوێنەری ژن لە مەیدانی 

جێگای  زۆر  توركیا  لە  بــارودۆخ  روانگەیەشەوە  لەم  كە  سیاسی، 

نیگەرانییە. رێكخراوی نادەوڵەتی كا - لە هەڵبژاردنەكانی ساڵەكانی 

بۆ ژنان تەرخانبكات، بەاڵم  2007 و 2011 هەوڵیدا پشكی %30ی 

دادگای  نان.  دژی  توندوتیژی  سێ،  بووە.  كەم  زۆر  زیادكرنێكی 

دژی  )ئۆپۆزسیۆن  گرنگی  دۆسیەی  لە  ئەوروپی  مرۆڤی  مافەكانی 
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و  ژنان  دژی  توندوتیژی  لە  پێشنەگرتن  بە  واڵتــەی  ئەو  توركیا( 

نەسەملاندنی یەكسانی رەگەزی لە كۆمەڵگه دا تۆمەتباركرد. چوارەم، 

ریفۆرمی دەستوری توركیا بۆ زامنكردنی یەكسانی رەگەزی. 

پیاوەكانی  و  ژن  نوێنەرە  هەموو  بۆ  داوایەكامن   2006 ساڵی 

نارد و داوامانلێكردن مادەی یەكسانی ژنان لە دەستور  ئەنجومەن 

)مادەی 10( بە یەكسانی راستەقینەی ژن و پیاو رشۆڤە بکه ن و ئەو 

زامنكردنی  بەرپرسی  )حكومەت  بكات:  ریفۆرم  شێوازە  بەم  بەندە 

یەكسانی راستەقینەی نێوان ژن و پیاوە لەواڵتدا(، ریفۆرمكردنی ئەو 

بەندەی جوداخوازی ئەرێنی بۆ ژنانی لەخۆگرتبوو. ئەو داوایە دژی 

نیعمەت چوبۆكچۆی وەزیری كاروباری ژنان، لە میدیاكانی واڵت بە 

تایبەتیكردنی پشك بۆ ژنان بەدوادابوو كە پاشان دۆسیەیەكی دژی 

نوسەرانی ئەو داوایەی بردە دادگاو بە سوكایەتیكردن بە بنەماكان 

تۆمەتباریان كردن. ئەو رێكخراوانە لە راگەیەنراوێكی هاوبەشدا لە 

كە  دەربڕی،  خۆیان  سەرسامی  وەزیر  خاتونی  پێداگری  و  بێئاگایی 

بانگەشەیدەكرد لە هیچ شوێنێكی جیهان پشك تایبەت ناكرێت بە 

ژنان. هەروەها لە راگەیەنراوەكەیاندا ئەو وەزیرەیان تۆمەتباركرد كە 

لە هەنگاوێكی بێوێنەدا، نوێنەری رێكخراوەكانی ژنانی لە بەشداری 

بارودۆخی  لەكۆمیسیۆنی سااڵنەی رێكخراوی نەتەوەكان دەربارەی 

ژنان بەتەنیشت دەستەی فەرمی حكومەت پشتگوێخراوە. هەروەها 

كوشتنی  جۆری  توندترین  وەك  ناموسی  كوژرانی  چوبۆكچۆ  خاتو 

مرۆڤی قبوڵنەكردوە، لە كاتێكدا سااڵنە هەزاران ژن بەناوی پارێزگاری 

لە شەرەف و ناموس، گیانییان لە دەستدەدەن. 

بەمشێوەیە جواڵنەوەی ژنانی توركیا تێگەیشت كە كۆسپێكی زۆر 
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رەگەزیەكەی،  یەكسانی  بەرنامەی  جێبەجێكردنی  ڕێی  گرنگی سەر 

خاتونە  ئەو  بریكاری  ژنــان.  كاروباری  بۆ  واڵتە  وەزیــری  خودی 

وەزیرەش هۆمۆسێكسواڵی بەنەخۆشیەك وەسفكرد كە پێویستی بە 

چارەسەرە و بەتوندترین شێوە دژایەتی فێمێنیستەكانی كرد، بەاڵم لە 

الیەكی دیكە فاتیمە شاهێن، وەزیری ئێستای ژنان، زیاتر لە هەوڵی 

بەگژداچوونەوەی توندوتیژییە دژی ژنان. 

هیچ  گەشەپێدان  و  داد  حزبی  بوترێت  دەكرێت  النیكەم 

سیاسەتێكی گشتگیر و یەكپارچەی بۆ گەیشنت بە ئامانجی یەكسانی 

گەیشنت  بۆ  هەماهەنگ  هەوڵێكی  هیچ  نییە.  توركیادا  لە  رەگەزی 

ئەو  هەر  رێك  و  نییە  واڵتــدا  لە  رەگــەزی  یەكسانی  ئامانجی  بە 

و  هەیە  موحافزكارانەیان  زۆر  بەرنامەی  كارمەندی  دامەزراوانە 

كە  نیشانیدەدات  ئامارەكان  ئامانجانەیە.  ئەو  پاراستنی  ئەركییان 

بارودۆخی واڵتی توركیا لە خشتەی واڵتانی هاوگروپیش لە روخانە 

سەرەتای  لە  فراوانبووندایە.  لە  واڵتــەدا  لەم  رەگــەزی  كەلێنی  و 

دەستبەكاربوونی كەمپینەكەمان بۆ ریفۆرمكردنی یاسای سزای توركیا 

بە ئامانجی گەیشنت بە یەکسانی رەگەزی )سااڵنی 2002 تا 2004( 

تەواو المان رونبوو، كە پارتی داد و گەشەپێدان بەدوای ئەوەوەیە 

بكاتە  و )LGBT( وەك ستونێكی سەرەكی  ژنان  كە جواڵنەوەكانی 

یەكێتی  نە  ئەوكاتە  بەاڵم  موحافزكارانەی خۆی،  سیاسەتی  ئامانجی 

خاڵە  ئەو  دەبێت  ئێستا  جیهان.  نە  و  بیست  دەنگامنی  ئەوروپا 

كە   2010 حوزەیرانی  لە  تایبەت  بە  رونبووبێتەوە،  هەمووان  بۆ 

كۆبوونەوەیەك  لە  كاتە(،  )ئەو  واڵت  وەزیرانی  سەرۆك  ئەردۆگان، 

لەگەڵ نوێنەرانی 60 رێكخراوی ژنان رایگەیاند: باوەڕناكات ژنان و 
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پیاوان بە گوێرەی )رسوشتییان( وەكیەك بن. سەرۆك وەزیران هەر 

ئەو ئارەزوەشی بۆ بەرنامەی پۆلۆرالیستیش نیشاندا، لەوانە خوێندن 

بە زمانی دایك بۆ كەمینەی كورد زمانی واڵت. فێمێنیستەكان الیان 

رونە كە هەوڵ بۆ گەیشنت بە یەكسانی رەگەزی بەشێكە لە خەبات 

بۆ بەدەستهێنانی زۆرینەخوازی فراوانرت و دیموكراسی هەمەگیر لە 

توركیا. 

دەنگەكانی  %50ی  گەشەپێدان  و  داد  پارتی  كە  كاتەوە  لەو 

هێناوە، رێكخراوەكانی ژنانی پەراوێزکردوه  و دوریخستونەته وە، كە 

زیاتر هاوكاریدەكردن. 

سیاسەتگوزاری  و  )خێزان  نوێی  ــی  وەزارەتـ دامــەزرانــدنــی 

كۆمەاڵیەتی(، روداوێكی دیكەی ساڵی 2011 بوو كە رویدا، وەزارەتە 

كاروباری  و  )ژنان  مەسەلەكانی  بەرپرسی  وەزارەتــی  جێی  نوێكە 

كۆمەاڵیەتی( گرتەوە. ئەو هەنگاوە بە ئاشكرا پێشینەكانی دەوڵەتی 

لەڕۆڵی  ژنان  مانایە كە بەگشتی دەوڵەت  بەم  نیشاندەدات،  توركیا 

خزمەتگوزاری  وەرگرانی  رۆڵی  لە  دەبینێت.  هاوسەردا  و  دایك 

و  دانسقە  كۆمەاڵیەتییە  مافە  كە  كەسانێك  نەك  كۆمەاڵیەتی، 

تایبەتییەكانیان هەیە. 

ئایا  خستتەڕوو،  مەسەالنەی  ئەو  سەرەڕای  كاندیۆتی:  دەنیز 

داهێنان و هەنگاوی سەركەوتوشت هەبوو؟  

)بەرنامەی  رێبەرایه تی   2007 ساڵی  ئیلكاراجان:  پینار 

ریفۆرمی  بۆ  بێت  بەرنامەیەك  بڕیارە  كە  كرد،  ژنان(مان  دەستوری 

دەستوری یەكسانی رەگەزی. ئێمە خوازیاری یەكسانی راستەقینەو 

جێكردنەوەی بەندێكین لە دەستوردا كە دەڵێت: )دەوڵەت بەرپرسی 
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هەموو هەنگاوە یەكسانە راستەقینەكانی رەگەزییە.( مەخابن پارتی 

داد و گەشەپێدان هەموو كارێكی كردوە تادڵنیابێت، كە پێشنیازەكەی 

بۆ ریفۆرمكردنی دەستور لە الیەن خەڵكەوە لە راپرسیدا نەبێت. لە 

راستیدا تێكڕای باسی دەستور تەنیا سێ رۆژ درێژەیكێشا. 

چوارچێوەی  لە  هەواڵنە  ئەو  هەموو  كە  بێت  بیرمان  لە  دەبێت 

ژنان  منونە،  وەك  دەدرێت.  دەوڵەت  فێمێنیستی  دژە  سیاسەتەكانی 

هاندەدرێن النیكەم سێ منداڵیان هەبێت، ئەوە بانگهێشتنێكی تایبەتییە 

كە سەرۆك وەزیران لەبۆنە جیاجیاكاندا رایگەیاندوە. ئازادی چاپەمەنی 

ئەو  )بەگوێرەی  موحافزكارانە  سیاسەتی  و  سنورداركراوە  توندی  بە 

سەرباری  بووە.  الوان  موحافزكارانەتربوونی  ئەنجامی  لێكۆڵینەوەیە( 

ئامانج  و  دەوڵەت هەیە  ئەوە، سیاسەتی سنورداركردنی هەماهەنگی 

پێگەیاندنی كەسانێكە كە پاڵنەری موحافزكارانەیان هەیە. 

سااڵنێك لە رێگه ی مافی ژنان و كیژان بۆ هەڵبژاردنی شێوازی 

نەكردن.  یان  كردن،  لەچك  مافی  بۆ  لەوانە  جلوبەرگییان جەنگاوم، 

هۆیەكی  بۆتە  لەچككردن  ئێستادا،  سیاسی  هەلومەرجی  لە  بەاڵم 

یەكالكەرەوەی  دەكرێت  تاكەكان.  سیاسی  پاڵنەری  منایشكردنی 

ئایا  كە  گشتی،  پەیامننامەی  گرێبەستی  لە  بێت  سەركەوتنت 

هاوسەرەكەتان لەچكدەكات یان نایكات. بیناز تۆپراك لێكۆڵینەوەكی 

فشاركردنە  راده ی  ئەنجامداوە،  توركیا(ی  لە  )جیاوازبوون  ناوی  بە 

سەر خەڵكه  بۆ هاوشێوەیی و ئەو لەزگانە كە لە گروپەكانی كەمینە، 

یان ناسنامەی پەراوێزی دەدرێت. 

لە گفتوگۆیەكی تازەدا بیستومە، كە لە ماڵی ئارامی ژنان هەمەو 

گریامنە  كەمرت  لەچكنەكەن،  ئەگەر  ماڵ،  توندوتیژی  قوربانی  ژنان 
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بەئاشكرا  هەنگاوە  ئەو  وەربگرن.  دەوڵەت  دۆستانەی  دەكرێت 

هاندانێكە بۆ ژنان تا قژی خۆیان دابپۆشن. 

بەمەش سیاسەتی موحافزكارانەی رەنگ و بۆی ئاینی دەبینین. 

كارێكی  وەكو  ژنان  دژی  توندوتیژی  چوارچێوەی  تێكڕای  پێموایە 

پێشێلكردنی مافەكانی ژنان بە تەواوی لە توركیا جێیگرتوه. 

گفتوگۆكە،  سەرەتای  خاڵی  بۆ  گەڕاینەوە  كاندیۆتی:  دەنیز 

یەكسانی رەگەزی  بەرنامەی  بە  لە چاوخشاندنەوە  ئێوە  بۆچوونی 

دوای بەهاری عەرەبی چییە؟ 

پینار ئیلكاراجان: سەرەتا، توركیا ناتوانێت سمبولێكی گونجاوبێت 

بۆ الساییكردنەوە، چونكە بۆخۆی لە دۆخی ملمالنێی یەكسانی رەگەزی 

دایە. كاریگەری لەم مەیدانەدا دووالیەنە، ئەگەر لە دەیەیەكی داهاتو 

و  ناوەڕاست  خۆرهەاڵتی  ژنانی  بارودۆخی  لە  نەرێنی  وەرچەرخانی 

كاریگەری  كارە  ئەو  بەشێوەیەكی حەمتی  روبدات،  ئەفریقیا  باكوری 

پاشەكشە  تونس  لە  ئەگەر  دەبێت.  توركیاشەوە  بارودۆخی  بەسەر 

رەگەزی  یەكسانی  سیاسەتەكانی  وەك  روبدات،  ژناندا  بارودۆخی  لە 

لە  مەسەلەیە  ئەو  بێگومان  بیردێنێتەوە،  واڵتە  ئەو  پێشوی  رژێمی 

توركیاش رەنگدانەوەی دەبێت. دیارە ئەو پرسیارە نادادپەروەرانەیە، 

بوون.  رژێمی ستەمكاری  دژی  ژنان هەمیشە  چونكە جواڵنەوەكانی 

هۆكاری  و  تــەواوە  تێگەیشتنی  شایانی  گشتی  ئــاوەاڵی  كەشی  لە 

ئیسالمی لە سەرەتای یەكەم لە هەموان زیاتر بێنە بەرچاو كە ئێستا 

پەیامننامەی  هەندێك  ئایا  كە  ئەوەیە  پرسیار  بەاڵم  هاتۆتەكایەوە، 

كۆمەاڵیەتی -هاوشێوەیان دەسڕدرێنەوە و لەناو دەچن كە خراونەتە 

پێشەوەی ریزی بەرنامەی یەكسانی رەگەزی-. 
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رێكخراوی  ئەوروپاو  یەكێتی  جیهان،  هاوواڵتیانی  لە  داوا  ئێمە 

نەتەوەكان دەكەین، لەبری قوڵبوونەوە لەسەر چەمكی لە خشتەبەری 

ناوچەكە  فێمێنیستی  لە جواڵنەوەكانی  پشتگیری  توركیا(،  )مۆدێلی 

دیموكراتیزەكردنی  بە  مەیدانی  لە  بێشك  كە  كەسانەی  لەو  بكەن، 

خۆرهەاڵتی ناوەڕاست رۆڵی هەڵسوڕاوانی سەرەكییان دەبێت. 
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11 

بە پیاوانە كردنی شۆڕش

نادیا ئه لعلی

لوتكەی خەباتی شۆڕشگێڕیدا  لە  ژنان  بۆچی بەشداری و رۆڵی 

دەستكەوتی  مه ڵۆیه ك  ژنان  هەندێكجار  بۆچی  فەرامۆشدەكرێت؟ 

دەخرێن؟  پەراوێز  و  دەدۆڕێنن  سیاسیەكان  پەڕینەوە  لە  خۆشی 

ئەو پرسیارە بۆ ئەو فێمێنیستانە گرنگە، كە بەسەرنجدانی رەگەزی، 

دەگرن.  ناوەڕاست  خۆرهەاڵتی  ناوچەی  روداوەكانی  لە   رەخنە 

پێیانوایە سودوەرگرتنی ئامڕازی لە جەستەی ژنان و ئارەزوی سێكسی 

پلە  هاوواڵتی  دەیانكاتە  ژنان،  دژی  توندوتیژی  باڵوبوونەوەی  و 

قازانجی  بە  كە  سیستمێك،  پیاوانەكردنی  بە  سه رده کێشێته   دوو، 

ستەمگه رایی تەواو دەبێت. 

بەڕێوەبەری  و  رەگــەزی  توێژەری  مامۆستای  ئه لعلی،  نادیا 

سەنتەری توێژینەوەی رەگەزی زانكۆی سواسی لەندەن، لەم وتارەدا 

لە بەڵگە و كاریگەرییەكانی رەگەزی له  پێشكەوتنە سیاسییه كانی ئەم 
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دواییەی ناوچەكە دەكۆڵێتەوە. ئه لعلی بەڵگە دەهێنێتەوە كە ژنان و 

رەگەزی هەم بۆ شۆڕش و هەم بۆ رەوتەكانی دژە شۆڕشگێڕی گرنگیی 

كلیلییان هەیە.

خۆرهەاڵتی  سیاسییەكانی  پێشكەوتنە  شوێنكەوتنی  تاڕادەیەك 

گردبوونەوەی  بووە:  نەشیاو  رابــردودا  مانگی  چەند  له   ناوەڕاست 

كەم و خۆپیشاندانی جەماوەری، سەرباری بواری سیاسی، پێكهاتەی 

دیكتاتۆر،  ژمارەیەك  سەركارالدانی  لە  گرفتاركردوە،  كۆمەاڵیەتیشی 

فراوانی  گفتوگۆی  و  ناتۆ  دەستتێوەردانی  چەكدارانە،  پێكدادانی 

كاردانەوەی  جۆراوجۆرەكانی  كێشە  نێودەوڵەتی،  دەستێوەردانی 

توندی دژە شۆڕشگێڕی و پێویست ناكات باسی خەباتی رژێمەكانی 

رابردوش بكەین، بۆ هێشتنەوەی دەسەاڵت. 

و  خێرا  گۆڕانكارییە  ئەو  سەركەوتنی  یەكەم  لە  چەندینجار 

وێنەی  بەراییرتین  لە  لەكوێن؟(  )ژنان  پرسیوم  لێیان  ــان  روداوەك

خۆپیشاندانەكانی  لە  كە  بــوون  پیاوان  زیاتر  خۆپشاندانەكان 

روماڵكردنی  و  وێنەكان  وردەوردە  دەمانبینین.  میرس  و  تونس 

قۆناغەكان  هەموو  لە  دەركەوت  گۆڕاو  خۆپیشاندانەكان  هەواڵی 

میدیاكان  لە  بەجیا  كە  بوون  ژنانێك  بەشداربوون.  پلەی  بە  پلە  و 

مەحفوز  ئەسام  میرس  لە  زۆرێــك  لێدرایەوە:  تایبەتییان  ــاوڕی  ئ

خۆی  ڤیدیۆیەكی  و  نارسا  شۆڕش(  )سەرۆكی  وەك  ئەوەی  دوای 

لەئینتەرنێتدا باڵوكردەوە و داوای لە الوان كرد بەشداری گردبوونەوە 

خۆپیشاندانەكانی  كڵپەستاندنی  هاوكاری  كە  بكەن،  جەماوەریەكان 

موبارەكی  حوسنی  دەستلەكاركێشانەوەی  سەرەنجام  و  كــرد 

وەك  بەحرەین،  لە  سیاسی  فەخرۆی هەڵسوڕاوی  منیرە  لێكەوتەوە. 
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سەرەکی  رۆڵی  لولو  مەیدانی  گردبوونەوەكانی  وتەبێژی  و  رێكخەر 

دەبینی. ئەو گردبوونەوەیە داوای ریفۆرمی حكومەت و دامەزراندنی 

رەوتێك بوو كە )نە سوننە، نە شیعە، تەنیا بەحرەینی( بێت. تەوەكەل 

لە  رۆژنامەنوس،  و  مافەكانی مرۆڤ  یەمەن، هەڵسوڕاوی  لە  كرمان 

مانگی ئایاری 2007 هەموو سێشەممەیەك لە بەردەم زانكۆی سەنعا 

كۆمار عەلی  و خوازیاربوو سەرۆك  دەكرد  خۆپیشاندانی هێمنانەی 

عەبدوڵاڵ ساڵح دەستلەكاربكێشێتەوە. 

بەم حاڵە ژنان بە تەنیاو تاك تاك بەشداری ئەو خۆپیشاندانانە 

نەبوون، بەردەوام ژنان شانبەشانی پیاوان بەشداری خۆپیشاندانەكانی 

هەموو ناوچەكانیان كردوە. لە وەاڵمی وێنەی میدیاكانی خۆرئاوا و 

باوەڕی باوی خەڵك لە واڵتانی خۆرئاوا، لەسەر ئەو بنەمایە دەبێت 

بازرگانی،  یەكێتییە  لە  ژنان  ــژ  دوروودرێ سااڵنێكی  رونیبكەینەوە 

حزبە سیاسیە نەیارەكان و تۆڕی نافەرمیرت و ئەو رێكخراوانەدا كارا 

بوون و هەموویان لە روداوەكاندا به  سودبوون، كە ژنانی ناوچەكە 

ژنان  هەروەها  ئامادەنەبوون.  مەیدانەكەدا  لە   2011 ساڵی  لە 

بەشێوەیەكی بەرچاو لە كۆمەڵی رێپێدراو لە وێبالگ نوسەكان و بە 

لە  بۆ  خۆپیشاندانەكان  لوتكەی  لە  كارابوون.  فەیسبوك  كاربەرانی 

سەركارالدانی موبارەك، ژمارەیەكی لە ژمارە نەهاتوی ژنانی نەوە و 

بە  ئامادەبوون،  شەقامەكان  لەسەر  جیاجیاكان  كۆمەاڵیەتییە  چینە 

چەند  كە  قاهیرە،  تەحریری  مەیدانی  وەك  شوێنەكانی  لە  تایبەت 

هەفتەیەك ژنان و پیاوان تێیدا لە هەلومەرجی زۆر ئاڵۆز و ناجێگیر 

قەت  كە  رایانگەیاند  میرسی  ژنانی  زۆربــەی  ــڕژان،  دەچ تێكەوە 

ئەوەندە هەستییان بە ئاسایش نەكردوە و هیچكات بە رادەی كاتی 

خۆپیشاندانەكان وەها بە رێزەوە مامەڵەیان لەگەڵ نەكراوە. 
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سیاسی  بەشداری  كە  بووە،  ئاسانرت  میرسی  ژنانی  بۆ  بێگومان 

دۆخێكی  سەرەتاوە  لە  ناڕەزایی  جواڵنەوەی  لەوێ  چونكە  بكەن، 

مێژویەكی  واڵتێكە  میرس  گرتبوو،  بەخۆوە  ناتوندوتیژی  راشكاوانەی 

دورودرێژی بەشداری فراوانی ژنانی لە رەهەندە فراوانەكاندا هەیە. 

مافە  جواڵنەوەی  لە  ئێران،  و  میرس  لە  ژن  هەڵسوڕاوانی  لەڕاستیدا 

مەدەنیەكان، دیموكراسی و مافەكانی مرۆڤ لە خەبات بۆ مافەكانی 

ژنان پێشەنگ بووە، كە پێموایە نابێت لە باسی دەسەاڵت و خەباتی 

میرس،  ژنانی  له بارەی جواڵنەوەی  لێكۆڵینەوەكەم  بێئاگابێت.  خەڵك 

لە ناوەڕاستی 1990 نیشانیدەدات كە هەڵسوڕاوانی مافەكانی ژنان 

پێكهاتنی  ئاڕاستەی  بە  حكومەت  جیاجیاكانی  بەگژداچوونەوە  لە 

مافەكانی  گشتی  مەسەلەی  بەهەمانشێوە  و  رەگــەزی  سیاسەتی 

و  كەم  بەشدارن.  تەواوی  بە  كۆمەاڵیەتی  دادپەروەری  و  هاوواڵتی 

زۆر ژنانی میرسی سااڵنێكە بەشداری كردەیی جەماوەرین و بەدوای 

لە  بەمشێوەیە  و  رێكخسنت  بۆ  بوون  پلەبەندییەوە  میتۆدەكانی 

پڕۆسەی به  دیموكراسیكردن بەشدارن. 

لە روانگەی كۆمەاڵیەتییه وه   لە موحافزكارترین واڵتان  تەنانەت 

یەكرت  لە  زۆر  هەموویان   - سوریا  و  بەحرەین  لیبیا،  یەمەن،  وەك 

و  خۆپیشاندانەكان  بەچوونەپاڵ  ژنان  كە  دەبینین  ئێمە   - جیاوازن 

پێشنیازی داواكاری رەگەزییان، گەرچی زیاتر سنورەكانی كاری شیاو 

لە روانگەی كۆمەڵەوە خستۆتەالوە، هاوكات بە هاواری هەمەگیرتر 

خوازیاری ریفۆرم، دیموكراتیزەكردن، كۆتاییهێنان بە گەندەڵی، تیوار 

)شه فاف(ی سیاسی و مافەكانی مرۆڤ بوون. 

پڕۆسەكانی شۆڕشگێڕی،  كە دەكرێت  نییە  جێگەی سەرسوڕمان 

پڕە  مێژو  بكەنەوە.  ژنان  بۆ  سیاسی  و  كۆمەاڵیەتی  كەشوهەوای 
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ناوەڕاست  خۆرهەاڵتی  لە  قسە  ئەگەر  جیهان.  منونەكانی  لە 

جواڵنەوەی  پێدەكرێت،  ئاماژەیان  زۆرجار  كە  منونانەی  ئەو  بێت، 

نوێوه ،  سەدەی  سەرەتای  لە  میرس  بێالیەنی  و  ئیمپریالیزمی  دژی 

سەربەخۆیی  شەڕی  بوو،  میرس  ژنانی  جواڵنەوەی  دەستپێكەری 

دژی  فەلەستینیەكان  خەباتی  فەرەنسا،  سەردەمی  لە  جەزائیر 

داگیركاری واڵتان بە دەستی ئیرسائیل. 

سیاسیەكاندا،  وەرچەرخانە  لە  كە  فێرماندەكات  مێژوش  بۆیە 

خەباتی  لوتكەی  لە  رەنگە  و  پەراوێزدەخرێن  ژنــان  بـــەردەوام 

ئێستا  تا  كە  دەستبدەن،  لە  دەستكەوتەكان  زۆربەی  شۆڕشگێڕی، 

ئاشكراترین  بە  رەوتە  ئەو  پێدراوە.  بەڵێنییان  یان  بەدەستیانهێناوە، 

شێوەی لە میرس دەبینین كە بەدامەزراوەكردنی جواڵنەوەی ناڕەزایی 

بەهۆی  بەڵكو  پیاوانەبوو،  نەك هەر زۆرجار  نوێنەرایەتی سیاسی  و 

هێندەی  یان  نەبوو،  مەسەلە  تەنیا  لێرەدا  كۆنتڕۆڵدەكرا.  سوپاوە 

لە  سەرەكییەكانی  رێكخراوە  لە  ژنان  نوێنەرانی  بوونی  پەنجەكان 

پێكهاتن و وەرچەرخانی وەك كۆمیتەی دانانی دەستور نییە، بەڵكو 

چاالكانە  ژنان  مافەكانی  كە  دەبینین  ئەوە  گرنگرت  لەوە  لەوانەیە 

و  پەراوێزخراوە  رەگــەزی  و  ژنان  مەسەلەكانی  و  پێشێلدەكرێت 

لە  جاروبارە  پێدەكرێت،  سوكایه تیان  بابەت  هەندێك  لە  تەنانەت 

الیەن خودی ژنان خۆیانەوە. 

ئاماژە  مێژوییه كان  و  كولتوری  گەواهییە  تــەواوی  بەداخەوە 

بەوە دەكات، كە پێداویستیەكان، مافەكان، كێشەی ژنان و رەگەزی 

سوچێك  لە  و  ناگیردرێت  بەرچاو  لە  پەراوێزدەخرێت،  بــەردەوام 

ئه وانه  لەسەر  پێ  بۆخۆیان  ژنان  كە  كاتێك  مەگەر  دەشاردرێتەوە، 
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داگرن . من دەڵێم که مته رخه میکردن له  جه ختکردنەوە له سه ر داوای 

و  سرتاتیژییە  هەڵەیەكی  فراوانرت،  هەرخەباتێكی  لە  ژنان  تایبەتی 

وادەكات مێژو جارێكی دیكە خۆی دوبارە بكاتەوە. 

كە  ئه وه ین،  شایه تی  سەرسوڕمانێك،  بێهیچ  بەاڵم  رێكەوت،  بە 

بابه تی ژنان و رەگەزی، لە چەقی هەنگاوی رژێمەكانی رابردودان بۆ 

هێشتنەوەی دەسەاڵت و ده ستکه وته  تایبەتییه کان، بە هەمانشێوە لە 

كاردانەوەی توندوتیژانه  و پڕۆسەكانی دژە شۆڕشگێڕی كە بەم دواییە 

بینیامن. ژنانی میرس ئازاردران چونكە بەشداری گردبوونەوەكەی رۆژی 

جیهانی 8ی مارسی 2011یان كردبوو، لە بەرامبەریشدا تۆمه تباركران 

پیاوانەی  لەو  ناده ن. ژمارەیەك  لەپێشینەکان  بابه ته   بە  بەوەی گوێ 

هەڵیانكوتایە سەر خۆپیشاندەرە ژنەكان، بانگەشەی ئه وه یان دەكرد 

که  ئه وانه  دەیانەوێت میرس لەناوبەرن و بەها و پیرۆزی خێزان، بە 

لەم  که مبکه نه وه.  هاوسەرەكانیان  بەجێهێشتنی  بۆ  ژنان  هاندانی 

دووبەشه وه :  به   ده بوون  به ڕونی  دەوروبەریان  پیاوەكانی  بارەیەوە 

ئەوانە هەست بە مەترسی دەكەن كە بەربەستێك لە ژنانیان دەدی 

دەخەنە  زاڵ  رەگەزی  پلەبەندی  بەمشێوەیە  و  هەیە  خۆیان  داوای 

و  نیشانیدەدەن  ئه وان  له گه ڵ  هاوپێوەندی  ئەوانەی  و  ملمالنێوە 

قبوڵیانە داواكاری ژنان لەناخی بیرۆکه ی ئه وان، لەمیرسی نوێ دایه . 

جۆری به رکه وته  بە خۆپیشاندەرانی ژن، زۆر جیاوازە لە به رکه وته 

لەگەڵ خۆپیشاندەرانی پیاو. ئازاردان و بێبەزەیی پۆلیس، هەواڵگری یان 

هەمان پۆلیسی نهێنی و سوپا زۆرجار بەڵگەی سێكسی بۆ ژنان هەیە. 

ژنه  خۆپیشاندەرەکانی میرسی بۆ پشكنینی جەستەیان روتدەكرانەوە، 

که  جلوبه رگییان له به ردانه بووه  وێنەیان گیراوە، تۆمەتی لەشفرۆشییان 
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دراوەتەپاڵ و لە هەندێك الوە ناچارکراون پشكنینی كچێنیان بۆ بكرێت. 

نیسانی 2011دا  لە  یەمەن،  كۆماری  ساڵحی سەرۆك  عەبدوڵاڵ  عەلی 

گوتی: خۆپیشاندەرانی دژی حكومەت لە پایتەختی ئەو واڵتە یاسای 

ئیسالمیان ژێرپێ دەنا، چونكە بەپێی یاسا نابێت ژنان تێكەاڵوی پیاوان 

یەمەن  نیشتامنی  تەلەفزیۆنی  بەخشینەوەی  تۆمەت  لە  بۆخۆی  بن. 

بەندوباون  بێ  ژنانێك  ئاماژەیپێكرد  ئاماژەگەرانە  هەبوو،  بەشداری 

بەشداری خۆپیشاندانی وەرچەرخان بكەن. 

خەڵكی  لیبی  ژنێكی  ئەلعوبێدی،  ئیامن  ئــازاری  بە  بابەتی 

دەستدرێژیان  قەزافی  الیەنگری  سەربازی  كۆمەڵێك  كە  بنغازی، 

كە  بیردەهێنێتەوە  ــەوە  ئ ناخۆش  بەشێوەیەكی  ــردەســەر،  ك

لێرەدا  باوە.  چەكێكی  شــەڕدا،  کاتی  لە  كردنەسەر  دەستدرێژی 

بەڵكو  نییە،  ژنێك  ئازاری  و  توندوتیژی  هۆكاری  تەنیا  دەستدرێژی 

كۆمەڵێك  تێكڕای  توندوتیژی  و  سوكایەتیپێكردن  بۆ  رێگایەكە 

دیكە  جۆراوجۆرەكانی  بابەتە  لە  بابەتە  ئەو  ئــەوەی  ــان(.  )ژن

زاڵی  باوەڕی  رێنەدات  ئەلعوبێدی  ئیامن  كە  ئەوەیە  جیادەكاتەوە 

به رچاوی  لە  مەسەلەكەی  ئه و  كپبكات.  دەنگی  ناموس،  و  شەرم 

دا  نێودەوڵەتیەكانیش  بەمیدیا  رێی  خستەڕوو،  خه ڵکدا  کۆمه اڵنی 

فراوان  شێوەیەكی  بە  ئه و،  ترسی  و  خەم  گێڕەرەوەی  وێنەكانی 

سەرتاسەری  لە  كە  دیمەن  هەراسانكەرترین  بۆمن  باڵوبكەنەوە. 

و  كاریاندەكرد  ئوتێل  لە  بوون  لیبیا  ژنانی  ئەوە  باڵوكرایەوە،  دنیا 

تەنانەت  و  دەزانی  بە خائینیان  بكەن،  بێدەنگ  ئه و  هەوڵیاندابوو 

چاكەتێكیان بەسەر رویدا دا. ئەو وێنانە شتێكیان بە ئاشكرا نیشانی 

ئێمەدەدا كە سااڵنێك بوو دەمانزانی، بەاڵم دیسانەوە تەماشاكردنی 

و ئەزمونی بە كردەوەی بە ئازارە: هەستی خوشكایەتی هەستێكی 
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هەستی  ژنان  نەبێت،  ناوچەییش  رەنگە  تەنانەت  نییە،  جیهانی 

خۆپیشاندەران  كە  ناوچەیەك  لە  نییە.  بەیەكەوە  هاوپەیوەندیان 

بەخۆوەدەگرن،  سەربازی  شێوازی  زۆر  تائاستێكی  شۆڕشگێڕان  یان 

وێنەی  بابه تن.  سەرەتاوە  لەو  هەر  زۆرجار  رەگەزی  ئاكامەكانی 

لەگەڵ  لیبیا  لە  كە  زۆرە  نیگەرانییەكی  جێگەی  چەكدار  پیاوانی 

سەر  دەستدرێژیكردنە  بەڵگەیی  بابەتی  شەڕدان.  لە  تر  پیاوانی 

دیكە  و شوێنەكانی  تریپۆلی  لە  ئەفریقی  ژنی  كرێكارانی كۆچەری 

تەنیای  و  تاك  منونەی  رەنگە  قەزافی،  دژی  هێزەكانی  دەست  بە 

بە  بەاڵم  بن،  مرۆڤ  مافەكانی  پێشێلكردنی  و  سێكسی  توندوتیژی 

سەرنجدان بە پەیوەندی نزیكی گەورەكردنی پیاوەتی سەربازی بە 

زیادكردنی توندوتیژی سێكسی )دژی ژنان(، من بۆ خۆم كاتێك زۆر 

گەشبین نیم، كە دەگەینە باسی پەیوەندی نێوان ژن و مێردی لیبی.  

كاردانەوەی توند بەرامبەر بە ژنان لە هەندێك لە ناوه نده کانی 

بۆ  حكومەت  بە  ژنان  پشتبەستنی  كە  بیردێنێتەوە  ئەوە  ئێستا، 

دادپـــەروەری  و  ــەزی  رەگ یەكسانی  لە  پشتگیری  و  سەركەوتن 

ئاشكرا  –بە  دەركەوتوە  پێشرت  ئاڵۆزە.  مەسەلەیەكی  كۆمەاڵیەتی، 

دیووە-  عێراق  پەالماردانی  دوای  پێشكەوتنەكانی  لەبواری  ئەوەم 

بەرامبەر  لە  ئارەزودەكەن  ناوچەكە  دەوڵەتانی  و  سیاسەتكاران  كە 

كۆمەاڵیەتی  روانگەی  لە  تابتوانن  بن،  كەمتەرخەم  ژن  مافەكانی 

بەدەستبێنن.  هەڵبژاردن  بازنەكانی  پشتگیری  موحافزكارانەتره  وه ، 

و  ناوەند  حكومەتی  هەم  عێراق  لە  ــەزی  رەگ بابه تی  منونە،  بۆ 

كێشە  بۆ  گفتوگۆ  قازانجی  بە  كوردستان  هەرێمی  حكومەتی  هەم 

و  نەوت  بڕیارەكانی  رێكخستنی  فیدراڵیزم،  وەك  سیاسییەكانی 

بارودۆخی كەركوك خراونە الوە. 
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چاالکوانانی مافەكانی ژنان لە روانگەی مێژوییه وه  لە ناوچەكەدا 

ئەو كێشەیان هەبوو كە نەبنە هاوڕێی سیاسەتە رەگەزییە مۆدێرنەکانی 

حكومەتی سیكوالری ستەمكاری و فێمێنیزمی دەوڵەتی. لە بەرامبەر 

دیكتاتۆری و سیستمی تاكحزبی، بۆ چاالکوانانی مافەكانی ژنان زۆر 

بڕیاردەر  حكومەتی  سرتاكتۆری  لە  بەدەر  و  بێالیەن  بە  زەحمەتە 

كاربكەن. هەرچەند لە رابردودا رژێمە ستەمكاریەکان هەنگاویان بۆ 

زیادكردنی یەكسانی رەگەزی و دادپەروەری كۆمەاڵیەتی ناوە، ته نیا 

ئه ژماردەکران.  بێزیان  بۆ رژێم و ئەو هەلومەرجە  ئه وجێیەی که   تا 

بینیوە،  عێراق  و  تونس  لە  مەسەلەیەمان  ئەو  ئاشكرا  بە  ئێمە 

چاالکوانانی  زۆربەی  كە  میرس،  لە  میانڕەو  كەمێك  بەهەمانشێوە 

مافەكانی ژنان هاوكاری یەكێتی نیشتامنی ژنانی سۆزان موبارەكییان 

حزبه   و  حكومەت  توانای  بە  زێدەڕۆیانە  باوەڕی  دەكرێت  دەكرد. 

سیاسییه کان لە بەرزكردنەوەی مافەكانی ژنان، متامنەی چاالکوانانی 

دەستكەوتە  و  سرتاتیژیی  و  كەمبكاتەوە  جدی  شێوەیەكی  بە  ژن 

شیاوەکان لە ماوەیەكی دوروودرێژدا سنوردار بكات.  

ژێرچاودێری  ناوه ندەكانی  جێنیگەرانی  دیكەی  بابەتێكی 

ئیسالمگەراکانە كە سیاسەتە رەگەزییەکان هۆی نیگەرانی زۆری ژنان 

بەهاری  سەرکەوتنی  بە  دڵخۆشی  لوتكەی  لە  سیكوالرە.  پیاوانی  و 

عەرەبی، زۆرجار لەگەڵ هاوڕێ ئێرانیەكان باسمدەكرد كە ئەزمونی 

شۆڕش وایلێکرداون سەبارەت بە روداوەكانی ئەم دواییە لە ناوچەكە 

ئیسالمگەراکان  گروپی  مانگێك  چەند  دوای  نیگەراننب.  و  رەشبین 

تا  گونجاویان  پێگەی  لە  سه رنجدان  بە  رێكخرابوون،  ــاش  زۆرب

رێگەی  دەتوانن  كە  بكەن،  پیاوان  زۆری  ژمارەیەكی  بە  قەناعەت 
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جیاوازی رژێمی ستەمكاری رابردو بخەنە بەردەستییان. هێشتا زۆر 

زووە كە لە هەلومەرجی ئێستادا كاریگەرییان هەڵبسەنگێنین، بەاڵم 

جیاجیاکان،  ئیسالمیە  گروپە  سنوری  جیاوازیی،  له   دەبێت  ئاشكرایە 

ئایدیۆلۆژیەكان و بۆچوونی رەگەزی جیاوازییان تێبگەین. لە روانگەی 

و  ئێستای هەریەك لەحزب  ناوه ندی مێژویی و  رشۆڤەییەوە گرنگە 

گروپەكانی ئیسالمگەراکان لەبەرچاوبگرین. وەك منونە، حزبی نەهزە 

لە تونس بەپێچەوانەی چاوەڕوانییەك کە به  مافەكانی ژنانی دابوو، 

كاری  لە  زۆر  روانگەیەكە  كردبایەوە،  بەڵێنەكەی  لە  جەختی  دەكرا 

ئیخوان موسلمینی میرس جیاوازە، بەاڵم هەتا ئیخوان موسلمینه کان 

میانڕەو و خوازراوتر لە سەلەفیەكان دێنه به رچاو كە هەرچه ند زیاتر 

بەشەكانی  و  میرس  سیاسی  نەخشەی  لە  خۆیان،  تایبەتی  بواری  له  

دیكەی ناوچەكە داوای دەكەن. 

مێژوییه وه ،  و  تیۆری  روانگەی  لە  دواییە  ئەم  روداوەكانی 

كاتێك  رەگەزیی،  و  ژنان  ناوەندێتی  دەردەبڕن:  جیاجیا  بابەتی 

كە نۆرەی نوێكردنەوە و كۆنتڕۆڵی كۆمەڵی نەتەوەیی، ئاینی یان 

پاراسنت  بەرهەمهێنانەوە،  لە  حكومەت  گرنگیی  دەگات،  سیاسی 

باسوخواسەكان  ئایدیۆلۆژیەكان،  رژێمەكان،  ملمالنێی  خستنە  و 

رەگەزی  جەستەو  ئامڕازكردنی  بە  رەگەزی،  زاڵی  پەیوەندی  و 

ئەندامانی  و  هاوواڵتیان  كۆنتڕۆڵكردنی  و  قاڵبدان  لە  ژنــان 

شێوەی  ژنان(،  )دژی  رەگەزی  توندوتیژی  باڵوبوونەوەی  كۆمەڵ، 

دوو،  پلە  هاوواڵتی  وەك  ژنان  لە  فرەكولتوری  مێژویی  زاڵی 

بە  كە  سەربازی  پیاوەتی  و  بەسیستمكردن  نێوان  پەیوەندی 

بە  بۆ  هەوڵەكان  و  كۆمەاڵیەتی  پله به ندی  ستەمكارە،  قازانجی 
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پیاوانێك  بەڵكو  ژنان،  تەنیا  نەك  كۆنتڕۆڵکردنی  و  پەراوێزكردن 

كە لە روانگەی چینی كۆمەاڵیەتی، نەژاد، نەتەوە، ئاین، ئارەزوی 

ئایدیالی(،  )پیاوی  وێنەی  چوارچێوەی  لە  سیاسییان  یان  سێكسی، 

نابێتەوە. جێی 

بە پڕۆسە و روداوە  پەیوەند  تیۆری  بابه تی جیاجیای سیاسی و 

نیشاندەدەن  ناوەڕاست دەخرێنەڕوو، شتێك  نوێیەكانی خۆرهەاڵتی 

كە زۆربەمان لە دەیەكانی رابردو دەمانگێڕانەوە، بە دۆكیۆمێنت و 

روانگەی  لە  كە  لنزی  تێیدەگەن:  هەڵە  بە  بەاڵم  دەكرد،  رشۆڤەمان 

بە  پەیوەندی  تەنیا  دەكات  مەسەلەگەلێك  تەماشای  رەگەزیەوە 

لە  ژنان  ناوه نده كان  لە  هەندێك  لە  ئەگەر  تەنانەت  نییە،  ژنانەوە 

بەشێوەی  ژنان  دەمێننەوە، چونكە هێشتا  پرسیاردا  چەقی سەرەكی 

لە  كە  نائامادەن  سیناریۆكان  و  شیكار  فەرمی،  ئاماری  شێوازمەندی 

داهاتو چاوەڕێدەكرێت، بەاڵم ئەو روانینە وردبینانەی كە بۆ ناسنامەی 

هەلومەرجەكانیان  و  رودەدات  سێكسی  الیەنگری  و  پیاو  یان  ژن 

ئایدیۆلۆژیەكان  رێساكان،  بەهەمانشێوە  زەڕەبینەوە،  ژێر  دەخاتە 

پڕۆسەی  و  سێكسی  پەیوەندی  و  رۆڵەكان  رەگەزی،  باسوخواسی  و 

ژیانی  رەهەندەكانی  هەموو  لە  رەگــەزی  دیاریكردنی  جیاوازی 

كۆمەاڵیەتی، كولتوری، سیاسی، ئابوری، بۆ ئێمە دەربارەی رسوشت 

مەدەنی،  كۆمەڵگه ی  هاوواڵتیبوون،  حكومەت،  ناو  کێشەکانی  و 

لۆ(  ئێن  زانیاریەكی زۆردەدات. كاتێك )سینتیا  ئابوری و هتد  سوپا، 

ئەو  لەسەر  خۆی  ئاڵۆزی  و  بەناوبانگ  پرسیاری  ساڵێك  چەند  پێش 

دەسەاڵت  تەماشای  رەگەزییه وه   روانگەی  لە  دەتوانین  كە  بنەمایە 

بكەین، یەکسانی سەرەوە بۆ خوارەوە، كە سەركوتکەرانەیە و هەم 

و  دەسەاڵت  په یوەندی  هەستپێنەكراوتری  و  عەقڵ  سیاسەتەكانی 
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روانگەی  هەروەها  بین.  نایەكسانییەكان  و  پله به ندی  ئاڕاستەی 

سەرەكی رەگەزی رێامن پێدەدات لە روانگەی مادی و بەشێوەیەكی 

پەرتوباڵو، هەم لە روانگەی ناوچەیی و هەم لە پێوەری جیهانییه وه  

به  شێوازی جیاواز، لە شوناسی تاكەكان بكۆڵینەوە. 
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12
میسریەكانی نێوان مایۆ و پەچە

زەینەب مەجدی

محەمەد  هاوسەری  ئەحمەد(،  ئوم  )یان  مەحمود  عەلی  نەجلە 

مورسی، یەكەم خامنی یەکەمی بااڵپۆشی مێژوی هاوچەرخی میرسە. 

بۆتەهۆی  موسلمینەكەی  ئیخوان  هاوسەرە  كە  هەمانشێوە  بە 

نیگەرانییەكانی سیكوالربوونی حكومەت، شێوازی پۆشینی جلوبەرگی 

بابه تی  میرسی.  ژنانی  )وێنەی(  زۆرێك  هۆی  بووە  یەكەمیش  خامنی 

رەنگدانەوەی بااڵپۆشیەكەی لە كۆمەڵگه ی میرسیدا چۆن لێکدەدرێتەوە؟ 

ئەوانی دی لە خامنی یەكەمی میرس، ئوم ئەحمەد، كە دەڵێت بە بڕیاری 

خۆی بااڵپۆشی کردوە، چ چاوەڕوانی یان رەخنەیەكییان هەیە؟

میرسە.  خەڵكی  ــارە،  وتـ ــەم  ئ نــوســەری  مــەجــدی،  زەیــنــەب 

بەكالۆریۆسی لە زمانی ئینگلیزیدا هەیە و ئێستا سەرقاڵی خوێندنی 

ماستەرە لە هونەرەكانی شانۆدا لە زانكۆی قاهیرە. ئەو وتارە نەك لە 

دەكۆڵێتەوە،  میرس  لە  ژنان  شوناسی  و  هەڵبژاردن  نێوان  پەیوەندی 
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ژنان  پێیوایە،  چونكە  دەكۆڵێتەوە.  سیمبولیشی  رووی  لە  بەڵكو 

بوونەتە بابەت و روخسارەكانی میرس. 

كاتی هاتنەدەرەوەم لە ئوتێلی كەناری روباری نیل، كە خەریكی 

دڵم  ساتێك  بووین،  خۆشەویستم-  -هاوڕێیەكی  بووك  ئامادەكردنی 

داخورپا. هەشت ژن بووین -بووك بە جلوبەرگی جوانی تارای تەنك 

و  بەرز  پاژنە  پێاڵوی  و  شەو  جلوبەرگی  بە  دیكە  كەسی  حەوت  و 

ترسامن  تێدەپەڕین.  شەقامەكەدا  بە  كە  دەستەوە-  بە  گوڵ  چەپكە 

كێ  دەترساین  لەوە  نەخێر،  بدات،  لێامن  سەیارەیەك  نەبوو  لەوە 

دەستدرێژی دەكاتە سەر كوێامن، بێگومان لە مەبەستم دەگەن. 

ئازاردانی سێكسی لە شەقامەكانی قاهیرە ئەزمونی هه مو ژنانی 

میرسە، دیارە بە پلەی جیاواز، هەرچییەكییان لەبەردابێت، بەاڵم بە 

جلكی میوانی و زۆر خۆڕازاندنەوە رەتبوون بە شەقامەكانی قاهیرەدا 

كارێكی نیگەرانكەرە. هەموومان دەترساین چۆن بە ساغ و سەالمەت 

بگەینە ئەوبەری شەقامەكە - خۆشبەختانە جگە لەچەند فیكەیەك و 

چەند دانە هۆهایه ک هیچی دیكەمان بە نسیب نەبوو. شوێنەكەمان 

ئەوەندە ترسناك بوو گومانم هەیە كە لەناو ئێمەی هەشت كەسدا، 

دیارە جگە لە من، كەسێك لە كاتی پەڕینەوەدا بیری لە ئوم ئەحمەد 

كردبێتەوە. بەم دواییە زۆر بیر لە ئوم ئەحمەد دەكەمەوە.  

دوای یەكەم راچڵەكان دیتنی بە عەبایەكی درێژ كە سەرولەشی تا 

ئەژنۆیان دادەپۆشێت، دانیشتوو لە تەنیشت كارال برونی }هاوسەری 

سەرۆك كۆماری پێشوی فەرەنسا{ پێموابوو - وێنەیەكی سەرنجڕاكێش 

بوو، بەاڵم دوایی دیارە بیرمكەوتەوە كە ساركۆزی لە هەڵبژاردنەكاندا 

ئوم  هاوسەری  لە  بیر  لەوەی  زیاتر  دۆڕاوە.  ئۆالند  بەرامبەر  لە 

ئوم  ئێوە  ئەگەر  دیارە  دەكەمەوە.  لەخۆی  بیر  بكەمەوە،  ئەحمەد 

ئەحمەد نەناسن، بێگومان سەرسام دەبن كە بۆچی ئەوەندە بیرلەو، 
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یان هاوسەرەكەی دەكەمەوە. 

هەرجارێك كەسێك باسی ئەو ژنە دەكات، كە نایەوێت بە خامنی 

سەرۆكایەتی  كۆشكی  لەجیاتی  ئاره زودەكات  و  بانگبكرێت  یەكەم 

دادێت.  چاوانم  بەپێش  روخساری  بژی،  خۆیدا  ماڵی  لە  كۆمار 

روخساری  لە  بەڕاستی  بینی،  وێنەكەیم  كە  یەكەم  دووجاری  یەك 

خوم  كاتێك  ببینم.  عەباكەی  ئەودیوی  نەمتوانی  نەبووم،  حاڵی 

پێكەنینم  قسەیە  ئەو  بیستنی  دوای  و  گرت  بەجلوبەرگەكەیەوە 

هات كە بە باشی دەزانێت ئوم ئەحمەد، بە مانای دایكی ئەحمەد، 

راستی  بە  جوانە-  كارێكی  -پێموابوو  بانگبكرێت  گەورەی،  منداڵی 

دوو  هێمن،  خوازراو،  روخسارێكی  ببینم،  روخساری  توانیومە  تازە 

گفتوگۆیەك  لە  روخساری  پێكەنین،  كاتی  لە  ــاوەی  درەوش چاوی 

سوردەچێتەوە كە دیتم، هاوشێوەی ژنێكە كە رەنگە بۆ كڕینی خەیار 

لە تەنیشتم وەستابێت.

باسی  و  هزر  بابەتی  و  خۆراك  بۆتە  یەكجاری  بە  ژنە  ئەو  بەاڵم 

هەموان، هەندێك داكۆكی لێدەكەن و دەڵێن وەك هه مو دایك و نه نکێكە، 

هەندێكی دیكە بێزارن لەوەی كە ژنێك بەوجۆرە جلوبەرگە نوێنەری میرس 

و ژنانی میرس بێت و هەست بە خەمباری دەكەن، مەسەلەكە، مەسەلەی 

چینایەتییە. چەندی بیر لە ئوم ئەحمەد و نوكتەكانی دەكەمەوە كە بۆیان 

هەڵبەستوە، لە راستیدا زیاتر تێدەگەم بۆخۆی مەسەلەی سەرەكی نییە.  

ئەبوئیسامعیلی  سەالح  حازم  كە  دواوە،  دەچمە  مانگێك  چەند 

تەلەفزیۆنی  بەرنامەی  لە  بوو،  رۆژ  گەرماوگەرمی  باسی  سەلەفی 

پێكەنیناوی و هەندێکجار بێزاركەردا و ئەو تەلەفۆنەم بیردەكەوێتەوە 

چینی  لە  راشكاوی  بە  ژنە  ئەو  كرد،  بۆی  ژنێك  بەرنامەكەی  لە  كە 

مامناوەند، خوێندەوار و موسڵامن بوو. ژنە پێی گوت موسڵامنێكی 

زۆر  خۆی  ئاینەكەی  و  رۆژودەبــێــت  بە  نوێژدەكات،  میانڕەوە، 



138

بە  ژن  پەیوەندی  كاتێك  كەوایە  نییە،  بااڵپۆش  بەاڵم  خۆشدەوێت، 

خوا ئەوەندە تایبەتی و تاكییە كە پەیوەندی بە لەچككردنەوە نییە 

و تەنانەت پەیوەندی به  ئەبوئیسامعیلیشەوە نییە، چۆن دەتوانێت 

لەجیاتی ژنە بڕیاربدات كە چ بپۆشێت، ئەبوئیسامعیل بەهەمانشێوەی 

ئاسایی خۆی، بە راستی وەاڵمێكی لۆژیكی ژنەی نەدایەوە. بۆ بەیانی، 

هەر باس و باسی ئەو چاوپێكەوتنەبوو، دیاربوو كە هەموو نیگەرانی 

وەك دەڵێن دوو میمن )پیتی میم(: مەرشوب و مایۆ. 

ئەوكاتە رۆژبەڕۆژ تاده هات خەڵك لە شەپۆلی سەلەفیزم دەترسان 

زیاتر  بۆ هەموو شتێك، هەموو  بەڵکو هەڕەشەن  بۆ مەرشوب،  نەك 

نیگەرانی ئەوەبوون كە حكومەتی سەلەفیەكان چی بەسەر بااڵپۆشی 

ژنان دەهێنێت. نیگەرانیەكی گشتی ئەوەبوو كە ژنان لەمەودا ناتوانن 

لە كەناراوەكان مەلە یان مایۆ بپۆشن، پێموایە ئەو مەسەلەیە تەنانەت 

شەوانە خەوی هەندێك پیاویشی زڕاندبوو. كە تێی نه دەگەیشتین و 

سەلەفیەكان بێن و پێامن بڵێن دەبێت ژنان چۆن جلوبەرگ بپۆشن. 

ئێمەی تێكڕای میرسیەكان بە لێكدژی گەورە بووین. 

قبوڵە  ئەحمەدیان  ئوم  پۆشینی  جل  شێوازی  ژنانەی  لەو  زۆرێك 

لەوە دەترسن ژنێكی وەك ئەو قبوڵیان نەكات. منیش لە سەرەتادا، پێش 

ئەوەی بەردەوام بیر لە ئوم ئەحمەد بكەمەوە، بە هەمانشێوە بووم. 

حەزمدەكرد وەك خۆم قبوڵمبكات، لە كاتێكدا بۆخۆم نەمدەتوانی خۆی 

و بە هەمان جلوبەرگ قبوڵیبكەم. نامانەوێت كەس پێامن بڵێت چۆن 

جلوبەرگ بپۆشین، بەاڵم بۆخۆمان دەمانەوێت بە ئوم ئەحمەد بڵێین 

چونكە نوێنەری ژنانی میرسە، دەبێت بە شێوازێكی تایبەت جلوبەرگ 

بپۆشێت. ئێمەی میرسی عاشقی ئەوەین كە نوێنەرێكی منوونەیی بین.  

لە چەندین وتاردا دەربارەی خاتو نەجلە عەلی دیتومە، كە لە زاری 

ژنانی گەنجەوە ناتوانن قبوڵیبكەن ئەو ژنە نوێنەریان بێت. ژنان و پیاوان 
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نیگەرانبوون كە نەكا كاریگەری نەرێنی بەسەر روانینی خۆرئاواوە هەبێت 

و ببێتەهۆی ئەوەی خۆرئاواییەكان بەدواكەوتوی سەدەكانی ناوەڕاست 

بیانبینێت. ئێستا پرسیار ئەوەیە، ئایا سۆزان موبارەك نوێنەری ئەو كەسانە 

بوو كە خاتونی عەلی قبوڵ ناكەن؟ چەندی زۆرتر دەربارەی خاتونی عەلی 

دەخوێنمەوە، زیاتر لەوباوەڕە قوڵەی ناو خەڵك دەگەم كە ژنان شمەك 

و كااڵ دەبینن و دەبێت پێیان بوترێت چ شتێک بپۆشن، چونكە هەمیشە 

سەرەنجام نوێنەری شتێكن: نوێنەری واڵتێك، ژنانی تر، ئاین، خێزانەكەیان، 

پەروەردەیان و هتد و هتد. لە هەموان خەماوەیرت ژنان بۆخۆیان بانگەشە 

و گەشە بەو بیرۆكەیە دەدەن بێئەوەی لە مەترسیەكانی بگەن. لە راستیدا 

ئوم ئەحمەد لێكدژییەك وااڵدەكاتەوە، كە لە كۆمەڵگه دا لەگەڵیان دەژین. 

هاوكات بە رای هەندێك ئوم ئەحمەد دواكەوتوو، دژی مافەكانی 

ژنان و پێشكەوتنیانە لە میرس. بۆ ئەوانی تر منونەی ژنی شایستەیە. عزە 

ئەلجەرف لە وتارێكیدا كە بە باشی باسی خاتونی عەلی دەكات، وتەی 

ئەندامێكی پەرلەمان و ئیخوان موسلمین، كە داكۆكی لە بە یاساییكردنی 

یاسای تەاڵقدان  خەتەنەی ژنانی دەكرده وه  و پشتگیری قەدەغەكردنی 

بوو )ئەو یاسایەی رێ بە ژن دەدات ئەگەر مێردەكەی تەاڵقی نەدات، 

بۆ هەڵوەشاندنەوەی هاوسه رگیری سەردانی دادگا بكات(. لەو وتارەی 

عزە ئەلجەرفدا هاتوە، كە هاوكات خاتونی عەلی چونكە هاوسەرەكەی 

فیداكارە و شانبەشانی هاوسەرەكەی وەستاوە و هاوكات سنوری خۆی 

دەزانێت )ژنێكی میرسی راستەقینە(یە. ئوم ئەحمەدی داماو، گوایە هەموو 

بە نوێنەری ئەم یان ئەوی دەبینن، نەك نوێنەری خودی راستەقینیەکه ی. 

میرس  ئەمڕۆی  ژنی  بە  ئەحمەد  ئوم  منیش  روانگەیەوە  لەم  هەر 

بۆ  كردوە،  بۆ زۆرشت  كۆمەڵگه یەدا شەڕیان  لەم  ژنان  دەبینم. هەمیشە 

منداڵەكانیان  و سكی  وەربگرن  كارێك  بتوانن  ئەوەی  بۆ  خوێندن،  مافی 
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یان تەاڵق،  بۆ دایەنگە،  تێربكەن، بۆ كەمێك دەستبارگرتنی مێردەكانیان، 

بۆ سەربەخۆیی، بۆ بە ئازادی رێكردن لە شەقامەكاندا بەبێ ئازاردان و بێ 

تۆمەتی جلوبەرگی نەشیاو. لەهەر شەڕێكدا، پاشەكشەبكات، یان رێگایەكی 

دیكە بدۆزێتەوە، چونكە خەریكن وێنای ژنی شایستە لەكەداردەكەن. ئوم 

ئەحمەدیش تۆمەتبارە بە لەكەداركردنی وێنای خاتونی میرسی.

ئەحمەد  ئوم  جلەكانی  ئەگەر  بیردەكەمەوە  لەبەرخۆم  جاروبار 

قژی  بچێت،  )خاتونێك(  لە  بكەین  كارێك  هەوڵبدەین  و  دابكەنین 

شانەكراو، نینۆكی بۆیە كراو، كراس یان چاكەت و داوێن، پێاڵوی پاژنەبەرز، 

ئایا ئێمەی ژنانی میرسی هەستی باشرت لەبارەی خۆمان دەدۆزینەوە؟ ئایا 

ئەگەر ژنێك كە نوێنەرایەتیامن دەكات بەپێی مۆدی رۆژ و مۆدێرن و بە 

سەلیقە بێت، ئێمەش هەست بە دەسەاڵت و توانادەكەین؟ 

پێموانییە بەمشێوەیە بێت، نوكتەی جیاوازی بۆ هەڵدەبەستین. 

رەنگە لەجیاتی ئوم ئەحمەد، بە مادام مورسی بانگامندەكرد. بەاڵم 

دیسانەوە چاوەڕوانی كەسێكامن دەكرد پێامن بڵێت چۆن بەگوێرەی 

زەینیەتی باوكساالرانە جل بكەینەبەر، كەسێك پێامن بڵێت دەیەوێت 

دەبینە  بێت  هەرچۆنێك  تــارا:  یان  ببینێت  پارچە  دوو  مایۆی  بە 

پەیكەری پیشاندانی جلوبەرگی فرۆشگاكان.

هۆڵەكە  لەپەنا  ئەكتەر  ئێمەی  منایش،  پێش  كە  بیردێنمەوە  شتێك 

هەنگاوی  باسی  هەمانكات  و  ژوره وه   بچینە  بینەران  تادوای  وەستابووین 

ئەندامانی پەرلەمامنان دەكرد دەرهەق بەشۆڕش. گوتم بە كەڵكی هیچ نایەن 

و ژنانی ماڵەوە هێزیان لەئەوان زیاترە. هاوڕێم مستەفا لەوەاڵممدا گوتی: 

)هەمیشە، ئێوەی ژنان دادتان لە پیاوساالریە، بەاڵم بەردەوام خۆتان بانگەشەی 

پیاوساالربوونی  بۆ دەكەن.( پێكەنیم و گوتم چوزانم، بەاڵم دەمویست بە 

ئێرە خاڵێك بسەملێنم، كەچی لەناخی ئەو هەاڵیەدا گۆناكانم سورهەڵگەڕان و 

شەرمەزاربووم. ئوم ئەحمەد، هێشتا رێگایەكی زۆرمان لەپێشە. 
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13
ئاڵۆزیەكان لە سوریا:

ژنان لە كوێن؟

گفتوگۆ لەگەڵ یاكین ئارتورك

ئەگەرچی خۆپیشاندەرانی سوریا ئیلهامیان لە بەهاری عەرەبی وەرگرتوه، 

بەاڵم خێرا رویان لە خەباتی توندوتیژی و سەربازی كرد، كە سیامی تاقمی 

دادەنرێت.  تێكڕای سوریەكان  مافەكانی  بۆ  بە هەڕەشەیەك  و  دیارە  پێوە 

یاكین ئارتورك لە دواندنی دەنیز كاندیۆتی جەختدەكاتەوە لەوەی میتۆدێك 

ئەنجام دیاریدەكات، كە لە چارەسەری قەیرانی }سوریا{دا بەكاربراوە. 

ئەنجومەنی  ئەشكەنجەی  لە  پشتگیری  لەكۆمیتەی  ئارتورك  یاكین 

هونەری  زانكۆی  سۆسیۆلۆجی  مامۆستای  پێشرت  و  كاردەكات  ئەوروپی 

رونیدەكاتەوە سەرەڕای  توركیا.  ئەنقەرەی  لە  بووە  ناوەڕاست  خۆرهەاڵتی 

ئەوەی خۆپیشاندانەكان لە سوریا ئیلهامیان لە بەهاری عەرەبی وەرگرتوه، 

بۆ }بزوتنەوەیەك{ی زۆر سەربازی و ناخۆش بۆ هاوواڵتیانی سوریا  ئێستا 



142

وردەكاری  بەاڵم  كورت،  وێنایەكی  وتارەدا  لەم  ئارتورك  روانگەی  گۆڕاون. 

گرژییەكانی سوریاو روانگەیەك بە دەستەوە دەدات، كە لە جیهان دەبێتە 

هی ئەو.  

بە{  }نارساو  جەماوەری  راپەڕینی  لە  سوریا،  كاندیۆتی:  دەنیز 

)بەهاری عەرەبی(، تاكە واڵتە مەسەلەی گۆڕینی رژێم بە بنبەست 

گەیشتوە و پێكدادانی بەردەوام و توندی نێوان حكومەت و هێزە 

نەیارەكامنان بینیوە. چۆن ئەو بارودۆخە هەڵدەسەنگێنی؟

سوریا  نەیارەكانی  هێزە  كە  نییە  گومانێك  ئــارتــورك:  یاكین 

ئیلهامیان لە بەهاری عەرەبی وەرگرتوە و ناڕەزاییەكی بنچینەیی زۆر 

دەبیسرتێت. گەرچی دەبێت ئەوەمان لە بیربێت كە مێژویەك لە پشت 

ئەو راپەڕینەوانەوە هەیە، دەوترێت لە پەالماری هێزەكانی حكومەت 

}سوریا{ لە 1982 بۆ سەر شاری حەمات، 20 هەزار هاوواڵتی كوژراون. 

لەم  خۆ  هەر  نەك  جیاوازبوو  زۆر  ئەوكاتە  نێودەوڵەتی  هەلومەرجی 

تاوانە نەگەیەنرا، بەڵكو ئەو }تاوانەیان{ بە مافی حكومەتێكی سەربەخۆ 

زانی، كە لە بەرامبەر ناڕازیبووانی ناوخۆی بەرگری لە خۆی دەكات. 

هەربۆیە، خەڵكی سوریا بەڵگەی لۆژیكییان بۆ رژانە سەر شەقامەكان 

هەیە. هەرچەند رژێمی ئەسەد لە رژێمە سەركوتکەرەكانی ناوچە}ی 

خۆرهەاڵتی ناوەڕاست{ە، بەاڵم جیاوازییشە لێیان. 

كودەتای  چەندین  دوای  توانی  سوریا  رژێمی  یەكەم:  جیاوازی 

بكات.  سەقامگیر  نیمچە  سوریا  واڵتی  شۆڕش،  دوای  قۆناغەكانی 

رژێمی ئەسەد مافی بوونی بە پێكهاتە زۆرینە ئاینی و نەتەوەییەكانی 

دەسەاڵتی  بوو.  سەركوتكردن  نرخەكەی  بەاڵم  سوریادا،  كۆمەڵگه ی 

بە  بەعس(،  )حزبی  تاكحزبیە  رژێمە  ئەو  جێگیربووی  و  گشتگیری 

سیاسی  بێدەنگی  و  شوێنكەوتویی  حكومەت،  بوونی  مافی  بیانوی 
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شتێكی  بەاڵم  جیاوازە،  مەیدانەكەی  )هەرچەند  بااڵدەستكرد  لەواڵتدا 

1970دا  توركیا  خۆرهەاڵتی  باشوری  لە  بابەمتان  هەمان  هاوشێوەی 

گوندەكانی  لە  كە  ئاشوریەكان(  هەمان  )یان  سۆرانیەكان  بینی، 

بەرژەوەندی  )پشتگیری(  لەجیاتی  نیشتەجێبوون،  كوردی  بەگشتی 

بەكردەوە  ئەمڕۆ  بەاڵم  كرد،  كورد  لە  سیاسییان  پشتیوانی  ئابوریان، 

روانینێكی  بتوانی  زەحمەتە  نین(.  گوندانەدا  لەم  سۆرانییەك  هیچ 

گەشبینانەت هەبێت، گچكەترین سەرپێچیش سەركوتده کراو به  یاسا 

راوەدو دەنرا. ئیخوان موسلمینیش لە دەستەی ئەو ناڕازیبوونانە بوون 

كە نزیكەی 50 ساڵ }لە چاالكی{ قەدەغە كرابوون. بۆ توخمی كەمرت 

هەلومەرجی  }سوریا{ش  كریستیانی  كەمینەی  وەك  )هەڕەشەكەر(ی 

)كە  مەسیحی  هاواڵتیانی  دەوترێت  نەبوو.  تەخت  ئەوەندە  چاالكی 

 40 لە  زیاتر  بەدرێژایی  سوریا{  }دانیشتوانی  %10ی  نزیكەی  ئەمڕۆ 

ساڵی رابردو، بەردەوام }رژێمی ئەسەد{ گوێی پێنەداون. 

جیاوازی دووەم: }رژێمی ئەسەد لەگەڵ رژێمە سەركوتكەرەكانی 

واڵتێك  تاكە  رابردو،  دەیەی  دوو  لەم  ناوەڕاست{، سوریا  خۆرهەاڵتی 

ناوچەكە  دەرەكییەكانی  بەرژەوەندییە  له بارەی  هەڵوێستی  بووە 

داكۆكی درێژماوەی  بە  }لەم دوو دەیە{دا درێژەی  ئاشكرابوو. سوریا 

سەر  دەستدرێژیكردنە  و  فەلەستین  داگیركاری  بەرامبەر  لە  دا  خۆی 

فەلەستینی  پەنابەرانی  بۆ  واڵتە  ئەو  ئەمریكاوه {.  }لەالیەن  عێراق 

لە  سوریا  بووە.  ئاسایش  نوایەكی  عێراقی  پەنابەرانی  بۆ  پاشانیش  و 

ناوچەكە جگە لەو هەڵوێستانە، بە واڵتێكی سیكوالرو سۆسیالیست و 

دژەئیمپریالیزمیش بەناوبانگە. هەرچەند رۆژگار گۆڕاوە و ئەو میراتە 

}تەنانەت گەر راستیش بێت{ ناتوانێت پاساو یان ئەو تاوانە بشارێتەوە 

كە دەرهەق بە میللەتەكەی كردویەتی. 
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بەم حاڵە، وتاری جێگیر و سیكوالریزمی گریامنەیی )لەگەڵ ترس 

لە نادیاربوونی جێگرەوەی ئەم رژێمە(، بەمشێوەیە فۆرمی بە زەینی 

ئەو  دەرەوەی  و  ناوەوە  لە  سوری،  دەوڵەتی  پارێزەرانی  لە  زۆرێك 

واڵتە }بە قازانجی رژێم{ داوە. بەمەش سەیر نییە پێش ساڵێك كاتێك 

پێچەوانەی  بە  سوریەكان  زۆربەی  گرت،  فۆڕمی  سوریا  نائارامیەكانی 

ئەنجومەنی  هێشتا  رانەپەڕین.  رژێم  دژی  تونس  و  میرس  خەڵكی 

نیشتامنی سوری لەناو نەیارانی سوریا، جێگرەوەیەكی متامنەپێكراوی 

رژێمه که ی ئەسەد نییە. ئیخوان موسلمین لەناو نەیارانی رژێمی سوری 

دوژمنی سەرسەختی }جێگرەوە{یە، ئەنجومەنی نیشتامنی سوریا پارچە 

پارچەیەو مەیلیشی بەالی ئاشتیدا نییەو هێشتا نەیتوانیوە ئاسۆیەك بۆ 

دڵنیابەخش  رازیبكات و  ئەو واڵتە  بکاته وه . كە زۆرینەی كپی  سوریا 

ئەو  زۆربەی  ماوەتەوە،  یەكگرتو  و  یەكجۆر  بە  هەروا  سوپاش  بێت. 

كەسانەی پەنایان }بردۆتە دەرەوەی سوریا{ سەربازی الوبوون و چەند 

ئەفسەرێكی پلە بااڵی سوپاش. سوپای ئازادی سوریا زیاتر شوناسێكە 

هەبێت.  سەربازی  پله به ندی  كە  راستەقینە  رێكخراوی  ئۆرگانێكی  تا 

پەنابەرانی  كەمپی  لە  ئەلئەسەد،  ریاز  كۆڵۆنێڵ  گروپە،  ئەو  رێبەری 

بەهۆی  پەیوەندی  ئامڕازەكانی  لە  و  دەژی  توركیا  خەتای  پارێزگای 

موبایل و ئینتەرنێته وه ، پەیوەندی بە گروپە سەربازییەكانی هێڵەكانی 

پێشەوەی شەڕ دەكات. 

رێكخراوی  مرۆڤی  مافەكانی  ئەنجومەنی  كاندیۆتی:  دەنیز 

لێكۆڵینەوەی لە سوریا  بێالیەنی  نەتەوە یەكگرتوەكان، كۆمیتەیەكی 

كۆمیتەیە.  ئەو  ئەندامەی  سێ  لەو  بوویت  یەكێك  تۆ  و  پێكهێناوە 

ده ستکه وته کانی ئەو كۆمیتەیە بۆ سوریا چی بووە؟  

یاكین ئارتورك: كۆمیتەی بێالیەنی لێكۆڵینەوە لە سوریا، بەگوێرەی 
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بڕیارنامەی ئەنجومەنی مافەكانی مرۆڤ پەسەندكراوی ئابی 2011 تا 

مارسی 2012 لەم كۆمیتەیەدا خزمەتم كرد. بە داخەوە واڵتی سوریا 

كۆمیتەی  وەك  پەیامەكەمان  بەاڵم  واڵتە،  ئەو  بچینە  پێنەداین  رێی 

دەستنەگەیشتنامن  بەمەش،  تــەوەرە.   - قوربانی  مرۆڤ،  مافەكانی 

بە  چاوی  كۆمیتە  زانیاری.  بە  نییە  دەستنەگەیشنت  واتە  سوریا  بەناو 

تەلەفۆن  بە  و  كەوت  سوپا  لە  جیابۆوە  و  شایەت  و  قوربانی   369

سەرچاوەی  بوون.  سوریا  لەناو  كە  كرد  هەندێكیانەوە  بە  پەیوەندی 

پزیشكان  راپۆرتی  و  سەتەالیت  وێنەی  لە  سودمان  زانیاری  دیكەی 

وتراوەكامنان  و  شایەتی  وەرگرتوه.  ئێكس)ئەشیعە(ش  تیشكی  و 

پشتڕاستكردۆتە. لە ئەنجامدا، دوو راپۆرمتان پێشکەش بە ئەنجومەنی 

دووەمی  ترشینی  )23ی  یەكەم  راپۆرتی  كــردوە.  مرۆڤ  مافەكانی 

دەوڵەتی  هێزەكانی  مرۆڤی  مافەكانی  پێشلكاریەكانی   )2011

یاسا  گوێرەی  بە  كە  ئەنجامەگەیشتبوو،  بەو  و  دۆكیۆمێنتاری  كردۆتە 

تاوانی  و  مرۆڤ  مافەكانی  لە  گرنگ  پێشێلكاری  نێودەوڵەتیەكان، 

و  سیاسەت  ئەنجامدا  لە  كە  ئەنجامدراوە،  مرۆڤایەتی  دژی  گەورەی 

كارانە  ئەو  جێبەجێكارانی  و  بووە  بااڵ  دەسەاڵتدارانی  بڕیارەكانی 

گەرچی   )2013 شوباتی  )22ی  دووەم  راپۆرتی  بوون.  پارێزراو  تەواو 

بابەتی نوێی پێشێلكردنی مافەكانی مرۆڤی تێداهاتوە )هەروەها ئەو 

نەیارەکان  چەكدارە  گروپە  كە  پێشێلكاریانەی  لەو  بریتییە  بابەتانە 

كردویانە(، بەاڵم بە گشتی لەسەر مەسەلەی وەاڵمدانەوە و بەرپرسی 

و  سەربازییەکان  یەكە  و  كەس  ناوی  نهێنی  لیستێكی  وەستاوەتەوە. 

لە  و  كردوە  تاوانانەیان  ئەو  كە  ئامادەكراوە،  ئاسایش  بارەگاكانی 

رێكخراوی  مرۆڤی  مافەكانی  بااڵی  كۆمیتەی  بۆ  مۆركراو  زەرفێكی 

نەتەوەكان نێردراوە، تا بۆ لێكۆڵینەوەی متامنەپێكراوی داهاتو سودی 
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تاوانكاران  زۆرجار  كە  بەمجۆرەیە،  كارەکە  شێوازی  لێوەربگیردرێت. 

وامان  سوریا  لەبارەی  بەاڵم  دەگێڕینەوە،  سزا  نێودەوڵەتی  دیوانی  بۆ 

دەسەاڵتداری  دادگاكانی  لە  سودوەرگرتن  بژاردەی  گەرچی  نەكردوە. 

نێودەوڵەتیامن فەرامۆشنەكردوە. لەجیاتی ئەوە، جەختامنكردەوە كە 

بەرپرسێتی لێكۆڵینەوە و بەدواداچوون لە ئەستۆی دەوڵەتی }سوریا{یە 

و هەربەو ئاقارە كۆمەڵێك ریفۆرمی یاسایی و دادوەریامن پێشنیازكرد. 

گفتوگۆ  لەسەر  بوو  كۆك  سوریا  لە  لێكۆڵینەوە  كۆمیتەی  هەروەها 

هەرجۆرە  لە  هۆشداریدا  و  كارەكان  یەكالكردنەوەی  و  چارەسەر  بۆ 

دەستوەردانێكی سەربازی بێگانە.

تا ئەیلولی 2013 درێژكرایەوە و بڕیاربوو كۆمیتە  ئەركی كۆمیتە 

ئەوكاتە دوا راپۆرتی خۆی پێشكەش به  ئەنجومەنی مافەكانی مرۆڤی 

رێكخراوی نەتەوە یەكگرتوەكان بكات. چونكە دیتم بۆ لێكۆڵینەوەی 

گرتوخانە،  وەك  شوێنانەی  ئەو  ناو  بۆ  چــوون  لە  جگە  گشتگیر، 

و  نییە  دیكە  چارەیەكی   ... و  بێسەروشوێنان  كاری  نەخۆشخانە، 

لەمەودوا  هەستمكرد  پێنەداوین،  كارەی  ئەو  رێی  سوریا  دەوڵەتی 

بەاڵم  بكێشمەوە،  پۆستەكەم  لە  دەست  بڕیارمدا  و  پێناكرێت  هیچم 

سەرنجدان  بە  بەتایبەت  دەكرێن،  دۆكیومێنت  بە  پێشێلكاریەكان 

مافەكانی  گوتەزای  سوریا{،  }بۆ  ئەنان  }كوفی{  بەرنامەی  كە  بەوەی 

كرۆكی تێدا نییە. 

دەنیز كاندیۆتی: كۆمەڵگه  نێودەوڵەتییەكان لە قەیرانی سوریادا 

چ رۆڵێكیان هەبووە؟ 

یاكین ئارتورك: ئەو كارە ئاماژەیەكی قەیرانی مافەكانی مرۆڤە لە 

هەندێكیان  دابەشبوون،  دووبەش  بۆ  نێودەوڵەتی  كۆمەڵگه ی  سوریا. 

ئەو  نەیارن.  دیكە  هەندێكی  و  دەكەن  ئەسەد  رژێمی  لە  پشتگیری 
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مەسەلەیە نەك كێشەی ناوخۆی تونددەكات، هەروەها دەبێتە كۆسپێك 

}ناوخۆی  توندوتیژی  راگرتنی  هاوبەشی  هەڵوێستێكی  پێكهاتنی  بۆ 

لە  كراو   2013 مارسی  21ی  لە  رێككەوتنێك  هیوابەخشرتین  سوریا{. 

راگەیەنراوی سەرۆكی ئەنجومەنی ئاسایش بوو، كە پشتگیری بەرنامەی 

یەكێتی  و  نەتەوەكان  رێكخراوی  هاوبەشی  چاالكی  ئەنانی  كوفی 

داهاتو  لەسەر  نێودەوڵەتییەكان  كۆبوونە  هەرچه  ند  كرد.  عەرەبی 

بوونه  دووبه ش. دوا بە دوای راگەیەنراوی ئەنجومەنی ئاسایش، دووەم 

رێكخراو  ئیستەمبوڵ  لە  نیسان  1ی  لە  سوریا(،  )هاوڕێیانی  دانیشنت 

دانیشتنە  ئەو  فەرمی  راگەیەنراوی  بەشداربوون.  واڵت   83 نوێنەرانی 

پشتگیری لە بەرنامەكەی ئەنان كرد و رایگەیاند ئەنجومەنی نیشتامنی 

سوریا نوێنەری )رەوای( خەڵكی سوریایە. ناكۆكی بەرژەوەندی زۆریش 

یەكگرتوەكان،  ویالیەتە  هەیە،  سوریاشدا  رژێمی  پاڵپشتانی  لەناو 

فەرەنسا، توركیا و واڵتانی كەنداوی عەرەبی لەم ناوەدا ئەكتەری گرنگن. 

ناتوانی بێدەنگبی كە ئەو دەوڵەتانەی خوازیاری گۆڕینی رژێمن }لە 

سوریا{، بەگشتی واڵتانی سوننەن و كێشەیان لەگەڵ كەمینەی شیعەی 

پاڵپشتی گۆڕینی رژێم{یش  واڵتەكەی خۆیان هەیە. }واڵتانی دیكەی 

روخانی رژێمی ئەسەد بە رێگایەك بۆ شكاندنی یەكێتی سوریا، ئێران 

واڵتانی  نیگەرانی  و  ترس  مێژە  لە  كە  یەكێتییەك  دەزانن،  حزبوڵاڵ  و 

پارێزەری  توركیا  كاتێك  ئاڵۆزترە.  توركیا  هەڵوێستی  بەاڵم  دەرەوەیە، 

}راپەڕینی  سەرەتاوە  لە  بوو،  دەوڵەتەكەی  و  ئەسەد  بەشار  گەورەی 

خۆپیشاندەران لە سوریا{، کەچی ئێستا هەڵوێستێكی دوژمنانەی دژی 

رژێمی ئەسەد گرتۆتەبەر. هێشتا دیارنییە تاچەند پاڵنەری تاقمگەرایانە 

لە سیاسەتی دەوڵەتی توركیادا، دەرهەق بە سوریادا رۆڵدەبینن. بەاڵم 

لەگەڵ  گفتوگۆیەك  لە  عەلەویەك  نیگەرانن.  توركیاش  عەلەویەكانی 
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رۆژنامەیەكی ناوخۆ )»رادیكاڵ«( لە 15ی نیسان گوتی }عەلەویەكان{ 

داكۆكی لە بڕیاری خەڵكی سوریا دەكەن، بەاڵم ئێستا دروشمگەلێكی 

وەك }عەلەویەكان بۆ قەبر، مەسیحیەكان بۆ لوبنان{ نیگەرانیكردون. 

تاقمخوازی  بۆنی  و  رەنگ  سوریا  }ناوخۆیی{  گەنگەشەی  هەرچەند 

نییە، بەاڵم دەوڵەت و نەیارانی بۆ ئامانجەكانیان سود لە تاقمخوازی 

وەردەگرن. ئەو كارە وەك پێویست سه رده نێته  شەڕی تایفییه وه . 

دەنیز كاندیۆتی: ترسی سەرەكی چییە؟

یاكین ئارتورك: هەڵە نییە گەر بڵێم ترسەكان بەرنامەی دیموكراسی 

ناوەڕاستی  )خۆرهەاڵتی  پڕۆژەی  تێدەپەڕێنێت.  مرۆڤ  مافەكانی  و 

گەورە( رێگایەكبوو بۆ دزەكردنی بەرژەوەندی خۆرئاوا لە ناوچەكەدا. 

میانڕەو(یش  )ئیسالمی  وتاری  و  كۆمەڵ  دوو  بۆتە  ئیسالم  جیهانی 

نیازمانوایە  راستیدا،  لە  خۆرئاوا.  دەستدرێژیەكانی  ئامڕازێكی  ببووە 

به داوی  نەك  راستبكەینەوە،  خۆمان  ناتەواوی  سیكوالریزمەكانی 

میانڕەویان  ئیسالمی  پێناسەی  )بەجۆرێك  بین  میانڕەوه وه   ئیسالمی 

دەرەوە  و  ناوخۆ  ئەكتەرانی  ئاسانكاریەكانی  بەبااڵی  كااڵی  تا  كردوە 

بێت(. نەیارانی تورك رەخنە لە هەڵوێستی دەوڵەتی }توركیا{ دەگرن 

پێشنیازی  و  نەخشە  بە  سەرەكیشیان،  بەڵگەی  سوریاوه ،  له باره ی 

خۆرئاواییەكانی دەزانن. ئەوانەش كە پشتگیری لە رژێمی سوریا دەكەن، 

كاریگەری  و  دەكەن  لیبیا  و  عێراق  دەوڵەتەكانی  روخانی  بە  ئاماژە 

نەرێنی دەستێوەردانی دەرەكی بە ئاشكرا نیشاندەدات. هەم موزایكی 

}سوریا{یان  دەرەكی  بەرژەوەندی  فرەجۆری  هەم  سوریاو  ناوخۆی 

زۆر ئاڵۆز كردوە. واڵتانی )وەك ویالیەتە یەكگرتوەكان و فەرەنسا( لە 

قۆناغی پێش هەڵبژاردنەكان دەژین و بەمەش ئارەزوناكەن مل لەچەقۆ 
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}كوفی{  ئێستای  ئەركی  سوریان.  رژێمی  گۆڕینی  پاڵنەری  كە  بسون، 

ئەنان، الیكەم و كەمینەیە. روبەڕوی هەلومەرجی ئاڵۆز بووینەتەوە. 

سەرەڕای ئاگربەست و ئامادەبوونی شایەتەكانی رێكخراوی نەتەوەكان 

لە به ره كانی شەڕ، هێشتا توندوتیژیش بەردەوامە و هیچكام لە شەش 

شایەتەكان  لە  هەندێك  نەهاتۆتەدی.  ئەنان  بەرنامەی  خاڵەكەی 

هیچ  پێكەنینە  جێی  بەاڵم  شكستیهێناوە،  ئەركە  ئەو  كە  رایانگەیاند 

بە  نییە.  گفتوگۆ  و  رێككەوتن  بۆ  دیکه   جێگرەوەی  بەرنامەیەكی 

نەیاران(  )وەك چەكداركردنی  بژاردەی سەربازی  گفتوگۆ،  پێچەوانەی 

بەهێزتر دەبن. ئەوجۆرە بژاردانە دەتوانن سوریا زیاتر بارگاویبكەن بە 

سەربازی و جگە لە شەڕی تەواوی شارەكان و ئاكامی جدی ناوچەیی 

و جیهانی، ئەنجامێکی دیکه ی نییە.  

نەیانتوانی  نێودەوڵەتیەكان  كۆمەڵگه   بۆچی  كاندیۆتی:  دەنیز 

}بنەمای{ )بەرپرسێتی له ڕوی پارێزگاری( بهێننە دی؟

پێشرت  رۆژانــی  لە  زیاتر  سوریا  قەیرانی  رۆژانــە  ئارتورك:  یاكین   

مرۆڤ  مافەكانی  نێودەوڵەتێکانی  ستانداردە  نێوان  لە  كەلێن  خەریكە 

له ڕوی  )بەرپرسێتی  هەرچەند  ئاشكرادەكات.  فشاردا  میكانیزمەكانی  و 

پاراسنت( » Responsibility to Protect یان هه مان بنه مای )بەرپرسێتی 

له ڕوی پاراسنت(، بنه مایه کی نێوده وڵه تییه  که  دوایی کاره ساتی دڵته زێنی 

رواندا }1994{ بووه  کارنامه ی نوێنه رانی رێکخراوی نه ته وه کان، به اڵم 10 

ساڵی پێچوو تا له  ساڵی 2006 ئه نجومه نی ئاسایشی رێکخراوی نه ته وه کان 

ده ستکه وتێک،  نه ک  حکومه ت  بنه مایه ،  ئه و   به پێ  کرد،  په سەندی 

به ڵکو »به رپرسێتیێکه » که  له  به رامبه ر خه ڵک هه یه تی. له سه ر هه موو 

یان  نه ژادی  پاکتاوی  و  شه ڕ  تاوانی  و  کۆمه ڵکوژی  دژی  حکومه تێکه  

نه ته وه یی و تاوان دژی مرۆڤایه تی، خه ڵکی خۆی بپارێزیت. به رگرتن له و  
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تاوانانه ش ئه رکی حکومه ته .« چەمكێكی بەهێزە، بەاڵم هیچ دەوڵەتێكی 

نێودەوڵەتی نییە ئەنجامی بدات. ئێمە لەناو سیمبولی ئێستای دەوڵەت 

تەوەردا، بە كێشە و مەسەلەكانی پۆست نەتەوەیی رادەگەین. دەوڵەتەكان 

دەوڵەتەكان  كەوایە،  نییە.  یەكسانیان  سامانی  و  رەوایەتی  و  دەسەاڵت 

}وەك{ ئەو حزبانەن كە بەیەكەوە لە كێشەدان، ناوبژیوانان بێالیەن نین. 

ئەگەر ستانداردەكانی جیهانگری مافەكانی مرۆڤ بۆ ئەوە دانراون كاتێك 

پێشێلیكرد، كەوایە  نادەوڵەتیی  بكەری  یان  دەربكەوێت، که  دەوڵەتێك 

له   كە  بەرپرسێتییە  فشارو  و  چاودێری  میكانیزمەكانی  بە  پێویستامن 

سیاسەتی نێوان دەوڵەتەكاندا گیرنه خۆن. دیوانی نێودەوڵەتی سزایەكی 

داهێرناوی تازەی باشە، بەاڵم دەبێت دوا بژاردە بێت.

هەلومەرجەدا  لەم  سوریا  ژنانی  بارودۆخی  كاندیۆتی:  دەنیز 

چۆنە؟ 

یاكین ئارتورك: پێش چەند مانگێك، گروپە نەیارەكان پێیانگوتم ژنان 

%30ی ئەندامانی ئەنجومەنی نیشتامنی سوریا پێكدێنن، بەاڵم زۆر نەبیرناون. 

بێگومان توخمی سەربازیبوونی بەرەنگاری دژی رژێمی ئەسەد، سەرتاسەری 

پیاوانەیە. هەندێك شایەتی نیشانیدەدات ژنان لە ئاستی ناوخۆیی چاالكن، لە 

كۆمیتەكانی هەماهەنگی ناوخۆیی كە بەشێوەیەكی بێالیەن بۆ رێكخستنی 

خۆپیشاندەران، هاوكاری گەیاندن بە قوربانیان و چاودێری ژمارەی كوژراوان 

كاردەكەن. لە ئەنجامدا، ژنان ئەزمون و هۆكاربوونی نوێ دەستەبەردەكەن، 

ژنان  هێنانی  بەمانای  دەكرێت  ناوخۆیی  ئاستی  لە  ئیشکردن  ئایا  بەاڵم 

بۆسەر مێزی گفتوگۆ بزانی؟ له بارەی ئامادەیی ژنان، زۆر منونەی نەرێنی 

لێكۆڵینەوەی  كۆمیتەی  دەبیرنێت.  پێكدادانەكاندا  كۆنی  ناوچەكانی  لە 

سوریا جەختدەكاتەوە لە گرنگی رێككەوتنی گفتوگۆی فراوان و بەردەوام، 

هەروەها ئامادەیی ژنان وەك بەشێك لەم پڕۆسەیە.
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 دەنیز كاندیۆتی: پێگەی ژنان لە ئیخوان موسلمیندا چۆنە؟

خەڵك  لەناو  بوترێت  دەكرێت  زەحمەت  بە  ئارتورك:  یاكین 

بە  رودەدات.  چی  موسلمیندا  ئیخوان  سیستمەكانی  لە  سوریاو  لە 

واڵتەكەوە،  بچێتە  پێنەدرا  رێی  كۆمیتە  گوتم،  پێشرت  كە  هەمانشێوە 

بەمەش هیچ پێوەرێكامن بۆ داوەری لەم مەیدانەدا نییە، بەاڵم دەكرێت 

چۆن  كە  ببینی  پەنابەراندا  لەناو  و  پێكدادان  ناوچەكانی  زۆربەی  لە 

هێزی موحافزكار ژنان دەكەنە ئامانج و ئامادەیان دەكەن. لە ترشینی 

)NGO( یەكەمی 2011 كاتێك سەردانی ئەردەمنان دەكرد، دیتامن كە

تا  رێكخرابوون  ژنان  كارای  بەشداری  بە  چۆن  ئیسالمی  ناوخۆی  كانی 

ئەڵقەی  سنورەكان  لە  بكەن.  نیشتەجێیان  و  ئاوارەكان  پێشوازی  بچنه 

ئاوارەكان  لە  پێشوازی  كە  دروستببوو،  نەتەوەیی  پۆست  و  ئیسالمی 

دەكردو نیشتەجێیدەكردن. بارودۆخ لە توركیا بە جۆرێك جیاوازە. هێرشی 

ئاوارەكان }بۆ توركیا{ لە حەوت یان هەشت كەمپی پارێزگاكانی خەتای 

و غازی عەنتاب و كیلیس بووە و ژمارەیان نزیكەی 25 هەزار كەسە. 

زۆربەی  كردوە.  كەمپانەدا  ئەو  بەسەر  هەژمونی  خۆجێیی  حکومه تی 

عەلەوین،  دانیشتوانه که ی  زۆری  به شی  خەتایەو  لە  ئاوارەكان  كەمپی 

هەربۆیەش مامەڵەیان لەگەڵ ئاوارە سوننەکان، مامەڵەیەكی باشی وەك 

لەكەمپەكاندا  كە  هەیە  زۆریش  خەڵكێكی  نییە.  عەرەبەكان  دراوسێ 

ناژین و لە شارەكان تێكەاڵوی }خەڵك{ بوون، بە هەمانشێوە كە دەزانی، 

زانیاریەكی  ئیستەمبوڵە،  لە  سوریا  نیشتامنی  ئەنجومەنی  بارەگای 

كەمامن لە بارەی بارودۆخی ئەو كەسانەوە هەیە. 

دەنیز كاندیۆتی: لە ئێستادا چ روبەڕوبوونەوەیەكی

سەرەكی هەیە؟

یاكین ئارتورك: بێگومان زۆربەی سوریاییەكان سەركەوتنی حزبە 

زەیندایە.  لە  تونس  و  میرس  هەڵبژاردنەكانی  لە  ئیسالمگه راكانیان 
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سفت  یاسای  سەپاندنی  واتە  سوریا  لە  سیاسەت  ئیسالمیبوونی  بە 

لە  نەتەوەیی{.  كەمینە}ی  مافخواردنی  نەك  و  ژنان  بەسەر  رەق  و 

كۆنۆڵێل  له گه ڵ  چاوپێکه وتنێکم  }2011{دا  یەكەمی  ترشینی  كۆتایی 

وتی  چی.  دەڵێی  بابەتانە  ئەو  بۆ  پرسی  لێم  هه بوو،  ئەلئەسەد  ریاز 

و  ئــازادی  بۆ  بەاڵم  نییە،  سیاسی  بەرنامەی  سەرباز  كەسێكی  وەك 

ئیسالمگەراکان  ئەگەر  چییە  كێشە  وتی  دەكات.  شەڕ  دیموكراسی 

مەتەڵێكی  ئەوە  بگەن؟  دەسەاڵت  به   ئازادەوە  هەڵبژاردنی  هۆی  بە 

جدییە دەبێت بیدۆزمەوە. بەاڵم دەبێت هەموومان بزانین )سیاسەتی 

رژێمی  سه رناکێشێته   ته نیا  ئیسالمی  دەستدرێژیكردنی  لە  ترس( 

بەبیانوی  ئەویش  لەناوچەكە  سەربازی  دەستێوەردانی  و  ستەمكار 

تێبگەین  دەبێت  كەوایە  بووە.  سەركوتكارانەیان  حكومەتی  هاوكاری 

و هەر  دەكەن  ئیسالمگه را  له  جواڵنەوەی  پشتگیری  بۆچی جەماوەر 

داواكاری  روبەڕوی  }ئیسالمگه را{  هێزەكانی  دەبێت  دۆخەشدا  لەو 

دەبیرنێن،  دیموكراسیخوازانە  پڕۆسەی  مادام  بكەینەوە.  دیموكراسی 

لە دەسەاڵتدان، دەبێت  یان سیكوالرەکان  ئیسالمییەکان  كاتێك حزبە 

و  بدەنەوە  كۆمەاڵیەتیەكان  و  ئابوری  كێشە  وەاڵمی  بكەی  ناچاریان 

نێودەوڵەتییەکانیش  و ستانداردە  بەها  ئاڵۆزی  كۆمەڵێكی  بە  وەفادار 

مبێننەوە. كەسانێك بتوانن }وەاڵمبده نه وه  و وەفادار{بن لە دەسەاڵتدا 

دەمێننەوە و ئەوانەی نەتوانن الدەبرێن. ئومێد هەیە كە زۆرینەخوازی 

سوریاو ئەزمونی ئەو واڵتە لەگەڵ سیكوالریزم بتوانن هێزە توندڕەوەكان 

جڵەو بكەن. كەوایە، لە هەموو شتێك گرنگرتە رێككەوتنێكی گفتوگۆیی 

بە  الیەنگرانی  دەبێت  بەدیبێت.  سوریا  لە  درێژخایەن  و  فــراوان 

سەربازیبوونی سوریا بزانن ئەو كارە }بە سەربازیبوون{، تەنیاو تەنیا 

دەسەاڵتی گروپە توندڕەوەكان زۆردەكات. بەمەش دەبێت چاوەڕێی 

گشتخوازی ئیسالمی بكەین.
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14 
هێشتا بەهار نەهاتوە

دامەزراوەی تۆمسۆن رۆیتەرز 

ژنان لە تونس، میرس و یەمەن لە هێڵی پێشەوەی خۆپیشانداندا 

ناوچەكەی  دورودرێــژەكــانــی  ستەمكارە  روخانی  كە  ــوون،  ب

قەزافی  كرد  خۆپیشاندەرانیان  هاوكاری  لیبیا  لە  ژنان  لێكەوتەوە. 

كە  ئومێدەكان  عەرەبی  بەهاری  دوای  ساڵ  دوو  بەاڵم  بڕوخێنن، 

گۆڕاوە،  نیگەرانی  بۆ  بەدیاریبێنێت،  رەگەزی  یەكسانی  شۆڕش، 

هێزە  بۆ  مەیدان  ئیسالمگه را  دەوڵەتانی  رەنگە  كە  نیگەرانییەک 

موحافزكارەکان بڕەخسێنن كە دژی مافەكانی ژنن.

ژنان لە تونس، میرس و یەمەن لە هێڵی پێشەوەی خۆپیشاندان 

دورودرێژەكان.  ستەمكارە  سه ریکێشایه  روخانی  كە  دابــوون، 

بڕوخێنن،  قەزافی  كرد  خۆپیشاندەرانیان  هاوكاری  لیبیا  لە  ژنان 
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كە  ئه وه ی  بۆ  ئومێدەكان  بەهاری عەرەبی  دوای  بەاڵم دوو ساڵ 

گۆڕاوە،  نیگەرانی  بۆ  بێنێت،  بەدیاری  رەگەزی  یەكسانی  شۆڕش، 

هێزە  بۆ  مەیدان  ئیسالمگه را  دەوڵەتانی  رەنگە  كە  نیگەرانیەک 

موحافزكارەکان بڕەخسێنن كە دژی مافەكانی ژنن. نیگەران لەوەی 

رەنگە دەستورە تازەكان ستایشی مافەكانی ژنان نەكەن، یان سەد 

لە  لەوەی  نیگەران  بەرن.  دواوەیان  بەرەو  دز.  كفن  بە  خۆزگە 

لە  رۆڵییان  كە  دابرنێت،  ژنان  }بوونی{  بۆ  سنور  سیاسی  پڕۆسەی 

پێكهاتنی واڵتەكەیاندا هەیە. 

)پێموایە  تونسی(:  مەدەنی  )چاالكوانی  یەحیەوی  ئەمیرە 

و  ئامادەبوون  نیشانیانداون  بــووە.  ئەرێنی  ژنــان  بۆ  ئاڕاستە 

 50 بۆ  مافانە{  }ئەو  رەنگبێ  گرنگە.  چەندە  مافەكان  بۆ  خەبات 

بۆ خۆمان  دەبێت  ئێستا  بەاڵم  درابێتە هەموومان،  بەدیاری  ساڵ 

وەریانبگرینەوە.(

مافەكانی  پێشەنگی  بە  }واڵتێك{،  وەك  تونس  زۆر   ماوه یه کی 

باوەڕی  }بە  كە  دەستیپێكرد،  شوێنێك  لە  شەڕەكە  بیرنا.  ژنان 

وەك  ژنان  رۆڵی  دەستور  رەشنوسی  28ی  بەندی  لە  ژمارەیەك{ 

تۆنە  ئەو  ئێستا  لە خێزاندا خراوەته ڕوو.  پیاوان  رۆڵی  تەواوكەری 

ئەندامانی  1\3ی  له   كەمرت  سەرباری  البــراوە.  رەشنوسەكە  لە 

كابینەكەدان.  لە  ژن  دوو  تەنیا  بەاڵم  ژنن،  نیشتامنی  ئەنجومەنی 

كابینەی میرسیش بەهەمان هێندە ناهاوسەنگ، دوو ژن و زیاتر لە 

سی پیاو. رەشنوسی دەستورەكەشی بۆتە جێی باسوخواس، تازەش 

یەكسانی  گرەنتی  كە  البرا،  بوون  دژە  شەریعەت  بەهۆی  بەندێك 
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ژنان،  خەتەنەی  پێشنیازی  نوێنەرانیش  لە  هەندێك  بوو.  ره گەزی 

مافی  هەڵوەشاندنەوەی  و  شوكردن  تەمەنی  كەمكردنەوەی 

لیبیا،  لە  ژنان  زۆری  ژمارەیەكی  ئەنجومەن.  بردە  ژنانیان  تەاڵقی 

ئەنجامی  كرد.  هەڵبژاردنەكانیان  بەشداری  دەیەیەك  چەند  دوای 

نوێنەری  ژمارەی  نێوان  لە  گونجاو  رێژەیەكی  نیشانیدەدات  تازە 

ژن بۆ پیاو لە ئەنجومەن هەیە.

لیبی(: )من دڵنیام سەرۆك كۆماری  ئیلهام سعودی )مافناسی 

داهاتوی لیبیا ژنە، چەند ساڵێك تا ئەوكاتە رێگامانە.( 

دا،  ژنان  بە  بەڵێنیان  سه خت،  پەڕینەوەی  قۆناغی  لە  یەمەن 

 2014 و هەڵبژاردنەكانی  نوێ  دەستوری  نوسینی  پڕۆسەی  لە  كە 

ئامادەبن. سوریا لە تای دیكەی تەرازوەكەدایە كە النیكەم 1700 

ژمارەش  هەمان  تاڕادەیەك  و  كوژراون  ناوخۆیی  شەڕی  لە  ژن 

تەنانەت  ژنان  مافەكانی  كاتێكدا  لە  دەستدرێژییان كراوەتە سەر. 

لە كارنامەی }نەیارانی{شدا نییە. 

سوریا(:  دەوڵــەتــی  دژی  )چاالكوانی  عەتاسی  سوهەیر 

)له وانه یه  ئەو رستەیە كە جارێك خۆپیشاندەری سوریا گوتویەتی 

شۆڕشی سوریا به  دروستی رونبکەنەوه : من مرۆڤم، ئاژەڵ نیم. لە 

بنەڕەته وه  مافەكانی مرۆڤ لە سوریادا بوونی نییە.(

بەهاری عەرەبی، گەڕانە دواوەیەكی گەورە، یان كاڵوڕۆژنەیەك 

عەبادی  شیرین  كە  هەمانشێوە  بە  باشرت؟  بارودۆخێكی  بەرەو 

براوەی خەاڵتی ئاشتی نۆبڵ دەڵێت: )كاتێك دەتوانی بڵێی نێرگزی 

بەهاری عەرەبی پشکوتووە، كە ژنان بە مافەكانی خۆیان بگەن.(
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2016

2016

2016

2016

2016

2016

137       ماركس و رەخنە ی سیاسه ت             

139       فەلسەفە لەئێستادا             

138       لەباڵوکراوەکانی کۆمەڵەی

             رەنجدەرانی کوردستان             

هاوار محه مه د

دانا شوانی

یوسف محەمەد بەرزنجی

2016

2016

2016

140       تیۆری زانینی زانستییانە

             
2016دكتۆر حەمید عەزیز

 148          پارت و رێكخراوە

                  سیاسییەكان   له توركیا

 149          دەقی شیعری كوردی

                  لەڕوانگەی سیمیۆلۆژییەوە

 150          تیۆری چوارەمی سیاسەت

محەمەد فاتح

د. لوقامن رەئوف

وریا غەفوری

2016

2016

2016

 151          هونەری  شێوەكاری نوێ

 152          جیهانگیری لە روانگەی جیاوازەوە

رامیار مەحمود

حەسەن بارام

2016

2016

2017بابان ئه نوه ر 153         پاکستان، گۆڕانكارییه كان 
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2017محەمەد چیا 155       چین و ئێران


