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   خالقی له الوژی ئه ره گه
   دادان کوشت ژن کوشتن و ژن به

نیگار نادر
  

ین پالن و   بکه کانی شرۆڤه نده هه  قووی تی بھزرین ره ب به وڕۆ ده ی ئه و پرسه  ئه ژن کوشتن بۆته
ی مامک ژر ده ژر ناوی جوداداو له  ژن کوشتن له  چونکهین و ستنیشان بکه کانی ده ره و بکه خشه نه

 .کانی دوژمنانی کورد بپک رامه خالق ومه  ئه ڕوا ببته  ده وه و ئه ره جودادا به
   

 ناو  هاوته گ ده و ڕه  دیارده بته  ده ریکه  خه ره  به ره خالق به خالق و داماینی ئه ی ئه وه خشینه به
خۆمان بپرسین کن  ب له وست و تامان و ده  جی هه  ببنتهب  ده بۆیه کانی ژیان له موو کایه هه
  ؟ وه خشنه به  دهک دا رخه سه  بهخالق تی کوردا ئه یه ی ژیانی کومه و قۆناخه ورۆ و له ی ئه وانه ئه

  . مان ک داده  خه خالق له وڕۆ  ئه ی ئه وانه  کن ئه
  
خالق؟ کن  ی ئه سهخالق و ژر پنا ی ئه  ناو پناسه چنه  ده  چین که فتارانه ت و ڕه و کردارو بابه ئه
ڕژن و  تی دا ده یه خالقی کۆمه نبیری و ئه خالقی ڕۆشه خالقی سیاسی و ئه کانی ئه ی پناسه وانه ئه

  دا؟ کانیان سزا ده ک پشلکاره
  
ی جودا جودا   گۆڕین و ماناو پناسه کی دی دهته یه گه ک بۆ کۆمه یه گه  کۆمهر هه خالق له مکی ئه چه
  لتوری سیاسی و پگه نبیری و که لتوری ڕۆشه ڵ که گه  ده یه کی قوی هه ندیه یوه  و پهگرێ خۆ ده له
   .ک یه وه ته ر نه کانی هه عریفیه مه
  
خالق و  خودان ئه ن و به که ندی نه سه کان په خشه خالق به ی ئه سه و که  ئه ک ڕوون وئاشکرایه له گه

 ،  وه نبیریه تی و سیاسی و رۆشه یه اویزی ژیانی کۆمهر  په وته که ن ده که دی نه  ناوزه شایسته
خالق و ئازاو   خودان ئه رچاوان و به  به کان بیھننه ره وه خشه خالق به ی ئه سه و که  ئه وه شه وانه پچه به
بژاردنی پۆست و  ناو هه  له مه  گه وته که وان و ده  پاه بته وا ده ن ئه دی بکه ر ناوزه باتکه خه
  .ری مژوو داهنه  بته کاندا ده یه پرسراویهل
  
 ویستی خۆیان  وا به بن ئه ند نه زامه کان لی ره ره خالق داماه هی ئ سه وکه دیوکی دیدا ئه به

  وه شه وانه پچه یکوژن، به ن و ده که تکی ده ها شوازان هه  جۆره و به وه هۆنه ی بۆ ده نده پروپاگه
نن و  یه گه ن و پی ده که ر ده سه  گوڕ کاری له  به ن ندی بکه سه کان په ره داماهخالق  کی ئه سه رکه هه
  .کان وتنه هاو جوانی و پشکه موو به ری هه رو تکده کابه  ڕه نه یکه ده
  
کرێ بین  ده هنت که  دوی خۆدا ده خالقی به ک گۆرانکاری ئه لتوری کۆمه کی که ر گۆرانکاریه هه
 و داهنان و پاراستنی کان ست چوه ده ها له ی به وه ما بۆ بوژانه  بنه بنه  پزن ده زۆر بهکیان  نده هه

 هۆی  ومانی ویژدان و ڕسکان  هۆی نه بنه رن ده ته ن و خه وه  قزه ندکیان هنده لتور ل هه مژوو که
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   له خالقی که یرانی ئه  ناو قه وتنه  که  ناو بنین به و قۆناخه کرێ ئه ده)خالقی یرانی ئه قه( دروستبونی
  موو تکا به زان و، هه کانی ژیان نه لتوریه ها که ماو به رپرسی بنه  به س خۆی به ک دا که یه لگه کۆمه

موو  هه ن له نگ که ها کردنی ژیان و خۆیان بده  ب به ب له شوازی جودا جودا پشکیان هه
کانی ژیاندا  ستیاره نوسازو هه  چاره ناه کهموو  هه ۆڕاو لهرست ود لپه سانی هه کان و که پشلکاریه

  .نوسازبن خودان بیاری چاره
  
موو ڕوداو و  ر هه سه ب له  بۆجون و دیدیان  هه ک جۆره ی تکایی هاوتیان یه مه و ده ها ئه روه هه

وت و  سوکه  ههن و دکه خالق ناوزه  ئه فتار به و ره ک دیارده و پشھاتک و تکا یه دیارده
کدا  ر کایه هه شن و له کی ڕه ی خودان ڕابوردویه سانه و که  ناوبنن، ئهخالقی ب ئه لکی دی به فتارگه ڕه

  خالقیش دامان له وادارانی خۆیان دا ئه ر دۆست و هه سه  به وه شنه خالق ببه قوون بن ئه کتوپ هه
   .کانیان زگایه یارانی خۆیان و داموده نه
  
و  ها تیژڕه  گۆرانکاری وه وه به یه تای دروست بون ره سه ی کوردی له گه کۆمه  زانین که موو ده  هه 

  یه و رژه کانی به  و تاکه گۆڕان ته هاتونه  نه نی پکڤه که موو کایه  و هه ڕیوه په یدا تنه زنجیره
رێ و  نی وتانی ده مه تا خوارده ه هو ئامرو سته ره لۆژیا وکه کنه وژمی ته ر ته  به ته وتونه که نه
ستین  ریان راوه سه ب له  ده  دا ڕوویان داوهت  کردارو ژیانی ئافره ی له و گۆڕانانه تیش ئه تایبه به

یی و شوفری و   ناو کاری رکخراوه ته پۆل هاتونه  شه  بهرێ و  ده ته  هاتونهتان ئافره % 30 بۆنموونه
   .کی زۆره یه ئستا رژه رله ل چوار سال به گه ین له  بکه وه راوردی ئه ر به گه  ئهزران و کار کردن و دامه

  
 زۆر جاران گۆرانگاری سیاسی و  کان چونکه ستیاره  هه ره  هه  گۆرانکاریه  له که لتوری یه  گۆرانکاری که

پو پ گرێ لتوری چو کو گۆڕانی که ن ل شتاقیان وه ده تی ڕوده یه گۆرانکاری مژوویی و کۆمه
  .وگۆڵ نین

  
وست و   هه ورنج  ژر سه ینه ی کوردی بخه گه ی ژیانی کۆمه و قۆناخه چاوکی ورد ئه ر به گه ئه

نفال و  ی ئه  پاشماوه  له بووه ڵ تکه کی یه  پکھاته یه گه و کۆمه  ئه  که وه بته لدوان بۆمان روون ده
و ڕوداوو کارسات  ک له ر یه هه ڕی عراق که ی شه   پاشماوهی براکوژی و پاشماوه بجه ه ی هه پاشماوه

خالق و  و ئه گه ر کۆمه سه  درژایی بیست سای ڕابردوو به لک گۆرانکاری به  کۆگه و قکردنانه
وخۆو  ری راسته ر کاریگه گه  ئه ساتانه و کاره ک له ر یه ها هه روه هه، کانی داهناوه وشتی تاکه ڕه
و  بوه ر هه وخۆی هه ری ناراسته ن کاریگه تمه ر تاکک حه ر ناخی و ویژدانی هه ب بۆ سهبو خالقی نه ئه
و  ج ماوه وشتیک به خالق و ڕه  ئه له  کۆگه سات و ڕووداوانه و کاره ک له ر یه هه جھشتوه،له به
  . و ئاوابووه ست چووه ده خالقی دی له وشت و ئه یک ڕه  کۆمه سپاوه چه
  

ست سۆر   پیاوانی ده ک تا ئستا تژی بت له گایه ی کۆمه وه تی ڕامینین له خۆیهدا جی  لره
شی سیخوڕو  ها پیاوی دڵ ڕه زاره نفال و هه  تاوانی ئه ش به ست ڕه نی براکوژی و پیاوانی دهخو به

تی و  هی وشی سیاسی وکۆمه ری ڕه سورنه م بن و هه ده ست و به ده فایلدار  تیدا حاکم و بیار به
تا ئستا  ک هه یه گه کۆمه یرانکی قوڵ وترسناک دا ناژی؟  قه  له گایه و کۆمه نبیری بن ئایا ئه رۆشه
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خالقیاتی  تی و ئه نفالچیه خالقیاتی ئه خالقیاتی براکوژی و ئه تی و ئه خالقیاتی جاشایه ئه
خس  ره  تیدا ده نهمی زهئاسانی  و ب و ئاسایی ب زۆر به بره تی فایلداری  تیدا به سیخوڕیه

  .کوشت دان خالقیاتی ژنکوشتن و ژن به کردنی ئه شه  ڕخۆشکردن  وگهبۆداپۆشین و
  
 تیدا  وداهنانی ژن خنه ری و مدیاو ڕه گه ک تائستا کتب و رۆژنامه یه گه ها کۆمه ره هه
 و ند رمه نوس و هونه رو رۆژنامه هو نوس و دروشمکاریه نده کانی پروپاگه سته ره  که ک بن له یه سته ره که
یرکردن و  ڵ کردن و سوک سه گه  له ه  سوک مامهو  وه تنهیی پداها زه کانی به ته بابه لهک بن   یهژن
پۆل  تی دا، به یه ی ژیان و گۆرانی کۆمه  پکھاته ندیان له تمه نگ وتایبه گرتنی ناوو ده رنه ند وه هه به

ریکی  ر خه کانی هه رچاوه  به کانه  ژنه،کاندا بن بای حیزبه نبیران له شهرو رۆ  بوونی نوسه کرۆشمه
 له نبیران و ژنانی مایشکردنیان ئایا  رۆشه  خۆ نهت و سه ر کورسی و ده سه بن لهساندن  دانو
  ؟نناژی  داخالقی قوڵ ئهیرانیکی  قه
  

ند  و چه تی ئه ی حیزبایه مه ستاڕو گه ر ده  به وتنه  که و تاک و گروپانه هڵ بوون وتکچژانی ئ تکه
خالقی  یرانکی ئه کانی بۆ دروست بوونی قه کیه ره  سه ره  گه  هۆکاره ک ب له کرێ یه ی ده ساه
ست   پاش ده کردنی که شه  ترۆپک و گه گاته  ده مانه و ده خالقی ئه یرانی ئه ها قه روه ستوو،هه قبه چه

ها بیانوو  ۆره ج ک و به یه موو شوه هه کتری به  خونی یه تت نانهس ڕی براکوژی  ده  شه سۆر بوون به
ی کان  قوربانیه کانی ژنکوژیش له  ژنکوژی و قوربانیه ن به ستت بکه  خونی ژنان و ده نه ستت بخه ده

  .کرینرژمرترو بزرتر ب براکوژی بسه
  
  
تکردنی  کوشتنی ژن و هه ) کوشتنه(القیخ یرانی ئه کانی قه رچاوه دیارو به  ره  هه رهاویشته ده ک له یه

کورد ی  وه ته  نه  کهستیاری لی بوانیین هه چ و به بیرمان نه ب له ی ده وه  ئه تی تایبه ژنان به
تی و  یه ی کۆمه لتورکی پاک و جوان بووه ژن خودان پگه خودان کهدرژایی مژووی خۆی  به

ستیاردا و ژنی کورد ژنکی کام و خۆڕاگر و  ی مژوویی ههلک قۆناخ  گه  له سیاسی جیاواز بووه
ژن کوژ ،پیاوی کوردیش   و ڕزی خۆی پاراستوه داوه  چۆکی بۆ دوژمنانی خۆی دانه ئازابووه

وتوودا ژن  تی دواکه شیره ندک خ وعه ناو هه  له تی تاک دا که ندێ حاه هه  له جگه، بووه نه
 کرێ ر ژن ده رامبه ی به یه ته و دڕندایه بینرێ و ئه یی ئستا ده  کوژیه ژن وژمه و ته  ئهل کوژراون،

 هۆی  ی ڕابردودا بۆته و بیست ساه ی له سات و  گۆڕانکاریانه و ڕوداوو کاره نجامی ئه ئه
نسک بۆ ژن  مانی به تکردنی ژنان و نه  ئامانجی کوشتن و هه و  به ره مه خالقی سه کی ئه الوژیه ره گه
  نده سه کان پیان په  ئیسالمیه وته  ڕه  بکا که وره و ده و نمایشی ئه وه ڕته ب ژن بگه هی یا د و واتایه به

دان ماف و  ژنی خو  بهی  یه  ساخته و ئازادیه کانی ئه ره ه جاڕد  بنون که ره و کاراکته ب ڕووی ئه یا ده
   ژنکی ئازادی له ل خستوون بۆ بونه  په له په  ژنانیان به  ژنان تکداوه ریان له سه ی ئازاد سته جه

 .نجامشدا تدا بچن ئه ی بۆ بھاون و له له په نگاوی به  هه سته  رووخسار وجه وروپی چوو به ژنانی ئه
 
ندین مانا  کرت و چه  پیادهستان ره  کهوازند شو چه د جۆرک پکدت و بهن چه  له)ژن کوشتن(
موو دونیاداو  هه  ژن کوژی له فه ره ر شه سه  کوشتن لهربوترینیان  دیارترین وبه  کهگرێ، خۆده له
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  تیش له تایبه  به ودات می یاسایی دان  ڕوده ترۆپکی دیمۆکراسی و ئازادی و سیسته ی له وتانه له
یا  کرن و کانی بزرده  و زۆرجاران قوربانیه شوازی دڕنده  به ا کهت د وتانی جیھانی س و رۆژهه

م  ن، به  سزای خۆیان ناگه و به وه رنه کانیان نابینه ره موو جارکش بکه خورن هه کانیان ده الشه
ن ن و پارزگاری ژیانی ژنالوپۆی وردی بۆ ژیا هیی پ  تۆکمه  به نده وه وتودا یاسا ئه والتانی پشکه له

باتی ژنی  کی خه ره  خای سه بۆیه ن،له ده ن ڕوو ده گمه  ده  به و ڕوداوانه  ئه  که سزایی توندی داڕشتوه
    . ورد گۆڕینی یاساو دارشتنی یاسایی نویهک
  
ر  سه بینین ژن کوشتن له یه ل ده دا هه کانی دونیایه لتوره موو که نوان هه ی له جیاوازیه و  ڵ ئه گه  ده
چ  رده دهل پیاوو خزاندا  گه ندی له یوه کانی په  دیاریکراوه  سنوره  ژن له  ڕوودودات  که رانهو کردا ئه
ف ناوی  ره شه  پیاوان به خزان و کات که  ده و دابانه بژری پشلی ئه ده دی خۆی هه  ژیان بهو
و  ونی ئهڵ بو گه  ده یه هندی قوی ه یوه  په یه  کوردوستان هه ی ئستا له و ژنکوژیه ننن،ل ئه ده

ک  رانی وه و داگیرکه شاندوه وه  ژیانی کوردی لک ههی ستوه قبه  چه  خالقیه ی و ئه  سیاسه تکچرژانه
کانیان بۆ لک  بینراوه  نه  ته سیاسه  له هک  و یه وه ی وردیان بۆ بوکردۆته ریکا تۆڕو شانه مه ئه
  .ن که اگیری دهی د یه گه و کۆمه شانی ژیانی ئه لوه هه
  
ڕا  و ژنانه ه کوشتنی ئ ب له  ده وه ینه ن بدهی خۆما گه  کۆمه  لهژووی ژن کوشتن م وڕک له ر ئا گه ئه
ڵ پیاوانی  گه ندی له یوه  ناو په کردنه لکشی ده یی په  دڕنده عس به رژمی به ین که  ست پبکه ده
  وه ن شۆرشه الیه رۆیی پاشان له ش ناویان دهش فرۆ له ست ڕۆیشتووی خۆی و به رات و ده خابه مه
راپ   ژنی خه روشون کران به لک ژن کوژران و بسه کۆمه رینیش  پاش ڕاپهها روه کوژران،هه ده

ست  سانی ده ن که الیه شوازی نھنی و ئاشکرا له  ژن به ساه ڤده درژایی حه ش به ره به ره دکران به ناوزه
بداون و  ئاوێ دادراون خنکنراون و لووت ولویان ژراون سوتنراون به کو وه کداره رۆیشتوو چه

  .تک کراون هه
  

  قوربانی و ا بیانوو ژن بوونهه جۆره  به ڕی ناوخۆدا بوو که شه ی ژن کوشتن له شیوازکی دیکه
ش  خۆسوتاندنی ژنانیها روه بزری کوژران، هه  زیندانی کران و پاشانیش به پاڵ و تیان درانه تۆمه

 و ی خۆیان سته  جه ردانه  ئاگر به  خۆکوشتن به کرن به  ژنان ناچار ده  که  رمه کوشتنکی گه
  .خۆکوشتنیان

  
   له ریالکان بوون که  گه  کیژه کانی  بووه قوربانیهی براکوژی داڕ  ناو شه ه لر  شیوازکی دی هه

  وه  کوشتنیانه کوژران و شانازی به یلی دهد  یا زۆرجاران بهمین دا ناو که ڕدا یا له شه کان یا له چیایه
  . کرا د ده وتن ناوزه رکه سه کرا به ده
  
 ژیانی   لهی و چانه وره  گه و گۆرانکاریه سپکردنی ئه ڵ ده گه  دهتا پاش ئازادکردنی عراق  هه

کی داپۆشی  ب یاسایی ژیانی خه ربوو به کی به یه شوه لۆژیا به کنه تی دا ڕوی داو ته یه کۆمه
  لۆژیا بوته کنه و  ته و گۆرانکاریه کانی ئه تیرین قوربانییه وره  گه ت مۆبایل، ژن بوو به تایبه به
  یی که وشوه ویش ئه  ئه تی  قۆناخی دڕندایه یشته  گه کوشتدانی که تکردنی ژن و به ۆ ههک ب یه سته ره که
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  .راهید ک باران وپ شه رده زیدیی پ به  یه دۆعای کیژه
  
ش  ش فرۆشتن و له ش کین و له ندنی له سه شه گه ین به که ست ده ین هه رنج بده ر وورد سه گه ئه

   خونی ژنان به نه خه ست ده ده ش کوژو  له بنه کانن ده ش که  له ی پیاوه ک کاتدا زۆربه یه کوشتن له
   چی ناچمه دا زۆر به  لره  که یه شوازی ههند  چه خونی ژنانیش  ست نانه ها شواز،ده جۆره
 ژن گیانی  نیه وه ر ئه کوشتنی ژن ههمان  ک ده نده  ههبینین ڕوانین و ده تیدهرنجک  سه نھا به ان تهناوی
ی  کان و ژنانی پاشماوه هیده  شه کوو ژنه  وه نه ی کوشتن هه لکی دیکه ست داو بمرێ، شوازگه ده له
  وا له و له گه راوزی کۆمه  په ته وتونه ری که وه  کوره کانی به ته رامه ده ب  و ژنه بجه ه نفال و هه ئه

کسانی   سوای ئازادی و یه وه وانه ناوی ئه  به ڕوانن که کان ده خۆره رم و موشه مگه  ده ی ژنه زۆربه
 خون و و بازرگانی بهن  به ده ڕوه  پ به وه ناوه  و له وه ره ده کانیان له ره نته ن و رکخراوو سه که ده

  .ن که  ده وه هناویان
شه  ره  ههنگیان و  و ده هۆی تۆمارکردنی ونه ی کوشتن تۆقاندنی ژنان به ها شوازکی دیکه روه  هه

  . کانه رامی گوی بکوژه مۆ کردنیان بۆ مه سته هد و ی وه بوکردنه   کردن به
ن  سی و دارشتنی یاسای نوێ بکه ی یاسا کانی باری کهن بۆ گۆڕین  بکه قینه باتی ڕاسته ب ژنان خه ده
خۆبردووی  سانی له بارو که ش دۆخی سیاسی له وه وێ  ئه باتی زۆر و قوربانی زۆری پده  خه که

 گرتنی   ونهبینین ک ده وه   لوتکه ته یوه ر ژیانی ژنان گه رامبه  پشیلکاری به چونکه پویسته،
کان  ک بکوژه یه  مۆده  موبایل بۆته تککردنی ژنان به  گرتنی هه ن یا ونهیا وه کان و ببوونه کوشتنه
  .ر کردنیان سه سبه کانی تۆقاندنی ژنان وده  پالنه  له ن پالنکه که ر ده سه کاری له

   
   ئاگامان له وه  ووریایه ب زۆر به ین ده که  کوشتنی ژنان نه نھا ئاماژه به ته ب به  ده بۆیه له
کانی   دیاره رهاویشته ده ک له ر ژنان و یه  بۆ سه یه وره رکی گه ته  خه ب که نی ژنانیش ههکوشدا به
  ستیارترین قۆناخی ژیانی دایه هه ، ژنی کورد ئستا له لتوریه خالقی و گۆرانی که الوژی ئه ره گه
لتوری خۆو  ل که گه  له ه مامه چۆن   هۆشیار بن که ب هنده  ده  بۆیه لتوریه  که و گۆرانه نجامی ئه ئه له
تی خۆیان هانبدرن بۆ  هامه واری نه خونده ڕای نه ڕه کو سه وه ن نه لۆژیا  وئازادی بکه کنه ته

  که و چه ر ئه رامبه  به وه ل پیاوان و ژنان هۆشیار بکرنه گه کسانی له یهو  سته کانی ئازادی جه دروشمه
  . میانه که  مۆبایل یه  قوربانی که یانکاته دهدات و  ان ده کوشتی ی به نگانه بده

  
شون و کوشتن و  خالق ده  ماناکانی ئه هاوێ که گی ده  ره مانه و ده خالقی  ئه ی ئه الوژه ره گه
ن  که ستت ده کان ده ش که  لهخالق و  ئه بته خالق ده مانی ئه و  نه وه کوشتدان لک جیاناکرینه به
ر گرووپ و رکخراو   و ههس رکه ب و هه خالقی ده رلشوانکی ئه وشی سهک ت  خهکوشتنی ژنان و به

 قوربانی و  بنه ب و ژنانیش تییدا ده خالق ده ر ئه سه کی له پناس و بۆچون وه ر خۆیه به  لهحیزبک
 .چن کوشت ده به
ی  ی زۆربه یاتهخالق و ئه هئ ه دروست خالقه  ئه ن و کھه چاوکه  ڕه خالقه  ئه ی ژنان نازانن کھه مه و ده ئه

لتوری  ی خزان و که خالقیاته و ئه ن یا ئه ده فمینیست زان و ئازاد جاڕی بۆ ده ژنانی خۆ به
 بۆ کار کردن  کانی دایانشتوه نیه ده  مه زراوه زگاو دامه  دهی  خالقیاته و ئه  یا ئه شهپا ری له رکوتکه سه
کی مل  مه ره  هه وا به ، ئهتی دا یه  ژیانی سیاسی و کۆمه  له نهیاندنی ژنا و پشچوون و پگه ره وبه
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ست بنن  ده وتک وه سکه هنجامیش د ئه سف بکا و له  ژنکی مودرنیان وه ر به وروبه کو ده نن تا وه ده
  .درن کوشت ده تککردن وبه  هه  قوربانی و به بنه  تیدا دهدرک و  هه ونه که ده

---------------------  
  
  
ی وتانی دونیادا  بهزۆ ر کوشتنی ژنان له سه ست بنن له ده وێ زیاتر زانیاری به هی سک ده هرک بۆ هه*
 : بنوسن و ناونیشان و لینکانه ر سایتی گۆگل  ئه سه له توانن ا دهو ئه
  

• Women honour killings 
• Stop honour killings 
• WNN_ Women news Network 
• Women’s News 
• Amnesty international  
• Human Right council  

  
   لهی هی سیاسیالوژ ڕه  گهو  ئهر سه  له  که   یه ت و باسانه و بابه ی ئه  درژه ڤ وتاره ئه  یه جی ئاماژه*

  . وه ته می بوکراوه که شی یه ، بهینوسم  رێ ده گوزه کوردوستاندا ده
  
  
  
  
  
 

 


