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ثـ َيشةكى
ێ
یەكێتــی ئافرەتانــی كوردســتان « »66ســاڵە بەبـ 
دابــران لــە خزمەتــی ئافرەتانــی كوردســتان دایــە و
ێ پــەرە بــە
بــەردەوام هەوڵــی داوە بــە بەرنامــەی نــو 
كاری رێكخراوەیــی خــۆی بــدات ،دەســتكەوتی گرنــگ
بــۆ ئافرەتانــی كوردســتان بــە دەســت بهێنێــت و
ێ
رێكخــراوی هەمــوو ئافرەتانــی كوردســتان بێــت بەبـ 
جیــاوازی بیــروڕا و جێگــەو پێگــە ،ئــەوەش ڕوونــە
كــە بەردەوامــی و ســەركەوتنی بەســتراوەتەوە بــە
نزیكبوونــەوەی لــە زۆرتریــن ژمــارەی ئافــرەت و
ســەردانی زۆرترینیــان بــۆ بنكــەو ئۆرگانەكانــی و
بەدەنگەوە هاتنیان بۆ داوا و بانگەوازەكانی .گەیشتن
بــەم خواســتانەو بەدیهێنانــی ئامانجــی ســەرەكی
رێكخــراو ،وا پیویســت دەكات رێكخــراو كادرانــی
خــۆی لــە ڕووی فیكرییــەوە ئامــادە بــكات و ئاشــنایان
بــكات بــەوەی ،كــەوا لــە چ جــۆرە رێكخراوێــك كار
دەكــەن و چــی بەرپرســیاریەتییەك لــە ئەســتۆیان
دایــە ،زانایــان بــكات بــە مێــژووی رێكخــراو و
ئامانجەكانــی دامەزراندنــی ،هزریــان پــاراو بــكات بــە
چوارچێــوەی فیكــری رێكخراوەكــە بــۆ پرســی ئافــرەت
لــە كۆمەڵگــەی كوردســتانی و بــۆ پرســە نەتەوەیــی و
نیشــتیمانییەكانی كوردســتان.
لــە ســۆنگەی هەســتكردنم بــە بەرپرســیاریەتی
بەرامبــەر بــەم رێكخــراوە دێرینــە ،ئــەم نامیلكەیــەم بــە
پێویســت زانــی وەك هەوڵێــك كــە درێــژەی هەوڵەكانی
دیكەمە لە ماوەی كار كردنم وەك ســكرتێری یەكێتی
ئافرەتانــی كوردســتان ،چ لــە میانــی كاری رۆژانــە و
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پەیوەنــدی راســتەوخۆم لەگــەڵ ئافرەتــان و ئەنــدام و
كادران چ لــە رێگــەی دیــدار و ســیمینار یاخــود بابــەت
و چاوپێكەوتنــە میدیاییــەكان ،ئــەم هەوڵــەش دەســپێكە
بــۆ پرۆژەیەكــی بەرفــراوان بــە مەبەســتی پــەروەردە
كردنــی كادرانــی یەكێتــی ئافرەتانــی كوردســتان،
لەســەر بــڕوا و ئامانجەكانــی رێكخــراو لــە رێگــەی
باڵوكــراوە فیكرییەكانــی خــودی رێكخــراو ،كــە ئــەم
نامیلكەیــە هەنــگاوی یەكەمــە و هەنــگاوی دیكــەی
بــەدوادا دێــت ،ئەمــەش بــە مەبەســتی ئــەوەی یەكێتــی
ئافرەتانــی كوردســتان وەك رێكخراوێكــی خۆفێــركار
بێــت و خــۆی كادرانــی خــۆی پــەروەردە بــكات .
ێ بــەش :بەشــی
نامیلكەكــە دابــەش كــراوە بــۆ س ـ 
یەكــەم مێــژووی دامەزرانــدن و ئــەو قۆناغــە پــڕ
ســەروەریانەی كــە یەكێتــی ئافرەتــان دەربــازی بــووە
لــە خــۆ دەگرێــت .بەشــی دووەم :ڕوانگــەی یەكێتــی
ئافرەتانــی كوردســتان بــۆ پرســی ئافــرەت و پرســە
نیشــتیمانییەكان ڕوون دەكاتــەوە .بەشــی ســێیەم:
دەســكەوت و شــانازییەكانی یەكێتــی ئافرەتانــی
كوردســتان و ســیماكانی كادری یەكێتــی ئافرەتــان
لــە چەنــد خاڵێكــدا دیــاری دەكات .ئــەم بەشــانە ورد
كراونەتــەوە بــۆ چەنــد خاڵێــك و لــە شــێوەی پرســیار
و بــە شــێوەیەكی ســەرەتایی وەاڵمــی پێویســت
دراونەتــەوە .هیــوادارم ئــەم باڵوكراوەیــە ببێتــە مایــەی
ســود و ئاگایــی پتــر بــۆ كادران و خزمەتێــك بــە
مێــژووی پڕشــنگداری یەكێتــی ئافرەتانــی كوردســتان.
رێز و خۆشەویستی
د.ڤیان سلیمان
 /31ڕێبەندان2019 /
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بەشی یەكەم

دامەزراندنی
یەكێتی ئافرەتانی كوردستان

-1كــەی یەكێتــی ئافرەتانــی كوردســتان
دامــەزراوە؟
یەكێتــی ئافرەتانــی كوردســتان لــە 1952/12/11
بــە شــێوەیەكی نهێنــی دامــەزرا .لەبــەر نالەبــاری
بارودۆخــی سیاســی ئــەو كاتــە نەتوانــرا كۆنگــرە
ببەســترێ بەڵكــو بــە شــێوەی ڕاوێــژكاری دەســتەی
بەرێوەبــردن پێــك هێنــرا .بەئامادەبوونــی  10ئافــرەت
لەوانــە :درەخشــان جــال حەفیــد ،ســورەیای مــەال
گــەورە  ،ناجیــە خانــی مســتەفا فەنــدی موفتــی  ،ناجیــە
خانــی میــرزا غەفــوور ،ناهیدەخانــی میــرزا غەفــوور
 ،ئەفتــاو كەریــم  ،مەدیحــە محەمــەد كەریــم)  ،كــە
هەتــا ســاڵی  1958بــە شــێوەی نهێنــی و كۆمــەڵ لــە
ێ ئــەوەی
ســنووری ســلێمانی كاریــان كــردووە بــ 
كەســێكیان ناونیشــانی ســكرتێری یــا خــود بەرپرســی
ێ گرۆپــی دیكــە
هەبێــت .لــە ناوچەكانــی دیكــەش هەنــد 
هەبوونــە وەك خانەقیــن  ،كەركــووك و زاخــۆ ،بــەاڵم
یەكتــر ناســین لــە نێوانیانــدا نەبــووە.
 -2یەكێتــی ئافرەتانــی كوردســتان لــە چ
هەلومەرجێكــدا هاتــە دامەزرانــدن ؟
یەكێتــی ئافرەتانــی كوردســتان ،لــە هەلومەرجێكــی
ناهەمــواری سیاســی و كۆمەاڵیەتــی دامــەزراوە،
ناهەمــوار لــە ڕووی سیاســیەوە ،كــە پشــێوی لــە
ناوچەكــەدا هەبــووە و داگیركەر تەنگی بە كوردســتان
و دانیشــتوانەكەی هەڵچنی بوو ،سیاســەتی داپڵۆســین
و قەاڵچــۆ كردنــی پیــادە دەكــرد و دەنگــی ئــازادی
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كــپ دەكــرد ،ناهەمــوار لــەڕووی كۆمەاڵیەتییــەوە كــە
كۆمەڵگەیــەك بــوو نەریتــی پیاوســاالری ،جیهانبینــی
زۆرینــەی تاكەكانــی تەنــی بــوو.
-3پێناسەی یەكێتی ئافرەتانی كوردستان
چیە ؟
رێكخراوێكــی جەمــاوەری مەدەنــی ئافرەتانــی
كوردســتانە ،لــە چوارچێــوەی بزوتنــەوەی فیمینیزمــی
جیهانــی كار دەكات بــۆ دەســتەبەر كردنــی مافەكانــی
ئافــرەت و بــرەودان بــە تواناكانــی و هاوبەشــیكردنی
لــە بەڕێوەبــردن و ئامادەبوونــی لــە پانتاییــە كلتــوری،
كۆمەاڵیەتــی ،سیاســی و ئابوورییــەكان بــە شــێوازێكی
ســەردەمیانە.
 -4قۆناغەكانی دامەزراندنی چی بووە؟
قۆناغــی یەكــەم  :1958-1952 :قۆناغــی بــە نهێنــی
كاركــردن بــووە.
قۆناغی دووەم  :1961-1958 :قۆناغی خۆئاشكرا
كــردن و خۆپێگەیانــدن و كردنــەوەی بــارەگا لــە نــاو
شــارەكان و ئەنجامدانــی چاالكــی .
قۆناغــی ســێیەم  :1970-1961 :قۆناغــی
بەشــداریكردن لــە شۆڕشــی ئەیلــول و چاالكییەكانــی
شــۆڕش و ســەلماندنی ڕۆڵ و توانــای ئافــرەت.
قۆناغــی چــوارەم  :1975-1970:كاتــی ڕاگەیاندنــی
ڕێكەوتننامــەی  11ی ئــادار ،لــەم قۆناغــەدا یەكێتــی
ئافرەتانــی كوردســتان ،بــە فەرمــی دەســتی بــە
خۆڕێكخســتن كــرد و كۆنفرانــس و كۆنگــرەی بەســت
و پەیــڕەو و پرۆگرامــی بــۆ خــۆی دانــا.
قۆناغــی پێنجــەم  :1991-1975 :قۆناغــی كار
كــردن لــە تاراوگــە.
قۆناغــی شەشــەم  :قۆناغــی دوای ڕاپەڕیــن ،
قۆناغــی گەڕانــەوە بــۆ نــاو شــارەكان و ئامێــزی
جەمــاوەری ئافرەتــان و خەباتــی مەدەنــی.
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 -5بەســتنی كۆنفرانــس و كۆنگرەكانــی كــەی و
ێ بــوون ؟
لــە كــو 
كۆنگرەی یەكەم:
لــە ڕێكەوتــی  1963/2/4-1بــە نهێنــی لــە ماڵــی
بەهیــە مەعــروف بەســترا و ،نــاوی ڕێكخراوەكــە لــە
(یەكێتــی ئافرەتانــی پارتــی دیموكراتــی كوردســتان-
عێــراق)ەوە گــۆڕا بــۆ (یەكێتــی ئافرەتانــی كوردســتان).
كۆنگرەی دووەم:
لە ڕێكەوتی  1970/9/25شاندی یەكێتی ئافرەتانی
كوردســتان ئامــادەی كۆنگــرەی (اتحــاد نســاء العــراق)
لــە شــاری بەغــدا دەبــن ،بــەاڵم لەبەرئــەوەی ئــەم دوو
ڕێكخــراوە لــە زۆر ڕووەوە هاوئامانــج نابــن ،شــاندی
یەكێتــی ئافرەتانــی كوردســتان كــە پێكهاتبــوو لــە
نوێنەرانــی پارێزگاكانــی (دهــۆك ،نەینــەوا ،كەركــوك،
ســلێمانی ،خانەقیــن) لــە كۆنگرەكــە پاشەكشــە دەكات.
یەكێتــی ئافرەتانــی كوردســتان لــە  1971/4/18لــە
بەغــدا كۆنگــرەی دووەمــی خــۆی بەســت و چەندیــن
بڕیــار و ڕاســپاردەی گرنگــی دەركــرد ،كــە لەگــەڵ
بارودۆخــی ئــەوكات دەگونجــان و بەڕێــز زەكیــە
ئیســماعیل حەقــی بــە ســكرتێر هەڵبژێــردرا.
لە  1972/2/13بۆ خۆ ئامادەكردن بۆ كۆنگرەی
سێیەم یەكەمین كۆنفرانسی خۆی بەستووە.
كۆنگرەی سێیەم:
لــە ڕێكەوتــی  1972/4/29-27دا لــە مەســیف
ســەالحەدین كۆنگــرەی ســێیەم بەســترا و بەڕێــز
زەكیــە ئیســماعیل حەقــی بــە ســكرتێر هەڵبژێــردرا.
لــەدوای هەڵوەشــانەوەی ڕێكەوتننامــەی  11ی
ئــازار ،لــە ئەنجامــی پیالنــی خیانەتكارانــەی جەزائیــر
و ئاوارەبوونــی گەلــی كوردســتان ،لــە نێــوان ســااڵنی
 ،1983-1974ئافرەتــان بــە دەگمــەن دەیانتوانــی
چاالكــی بنوێنــن.

8

لــە نێــوان ســااڵنی  1991-1983لــە تاراوگــە
دەســتەی بــااڵی یەكێتــی ئافرەتانــی كوردســتان بــۆ
رێكخســتنی ئافرەتــان و ڕاپەراندنــی كاروباریــان
لــە ئاوارەییــدا پێــك هێنــرا و وەزیــرە پیــرداود وەك
ســكرتێر دەستنیشــان كــرا.
كۆنفرانســی شــەهید لەیــا قاســم لــە 23 – 19
 1992/2/دا لــە هەولێــری پایتەختــی كوردســتان
بەســترا و نوێنەرانــی شــارەكانی(كەركوك ،ســلێمانی،
دهــۆك و هەولێــر) بەشــدارییان تێــدا كــرد و ئــەم
كۆنفرانســە ئامــاژە بــە پەیــڕەو و پرۆگــرام كــرا و
بڕیــاری گرنــگ دەركــرا ،هەرچەنــدە كۆنفرانــس بــوو،
بــەاڵم دەســەاڵتی كۆنگــرەی بــە خــۆی دا و بەڕێــز
شــیرین ئامێــدی بــە ســكرتێر دانــرا.
كۆنگرەی چوارەم:
لــە ڕێكەوتــی  1997/7/27لــە شــاری هەولێــر
لەژێــر دروشــمی یەكســانی بەســترا و نوێنەرانــی
لقەكانی(دهــۆك ،هەولێــر ،كەركــوك ،ســلێمانی،
ێ و هەڵەبجــەی شــەهید
رانیــە ،ســۆران و ئاكــر 
و ڕێكخســتنەكانی ی.ئــا.ك .لــە دەرەوەی واڵت)
بەشــدارییان تێداكــرد و بەڕێــز شــیرین ئامێــدی بــە
ســكرتێر هەڵبژێــردرا.
كۆنگرەی پێنجەم:
لــە ڕێكەوتــی  2001/10/ 30 – 27لــە شــاری
هەولێــر لەژێــر دروشــمی (ئاشــتی و یەكســانی و
دادپــەروەری كۆمەاڵیەتــی) بەســترا و پەیــڕەو و
ێ
پرۆگرامــی نــوێ داڕێــژرا و و ســەركردایەتێكی نــو 
هەڵبژێــردرا و بەڕێــز شــیرین ئامێــدی بــە ســكرتێر
هەڵبژێــردرا.
كۆنگرەی شەشەم:
لــە ڕێكەوتــی 12ـ 2007/3/ 14بــە ئامادەبوونــی
( )175ئەنــدام كــە نوێنەرایەتــی ســەرجەم ئەندامانــی
یەكێتــی ئافرەتانــی كوردســتان-یان دەكــرد لــە گشــت
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شــار و شــارۆچكەكانی كوردســتان لەژێــر دروشــمی
(پەرەپێدانــی توانــای ئافرەتــان لەپێنــاو بنیاتنانــی
كۆمەڵگەیەكــی یەكســان) لــە هەولێــردا بەســترا و
بەڕێــز دكتــۆر كوردســتان موكریانــی بــە ســكرتێر
هەڵبژێــردرا.
كۆنگرەی حەوتەم :
لــە ڕۆژی ڕێكەوتــی  2010/8/5-4لــە هۆڵــی
شــەهید ســەعد عەبــدواڵ لــە هەولێــری پایتەختــی
هەرێمــی كوردســتان ،لــە ژێــر درووشــمی ( بــەرەو
كۆمەڵگایەكــی مەدەنــی و ئایندەیەكــی پرشــنگدارتر
) دەســتی بــە كارەكانــی خــۆی كــردو بەڕێــز د.ڤیــان
ســلیمان ،بــە ســكرتێر هەڵبژێــردرا.
كۆنگرەی هەشتەم :
لــە ڕێكەوتــی  ٢٠١٨/٩/٤-٣لــە ژێــر نــاوی
(نیشــتیمان) و بــە دروشــمی (تواناســازی ئافــرەت،
جڤاكــی پێشــكەوتوو) بــە ئامادەبوونــی ( )١٦٦ئەنــدام،
یەكێتــی ئافرەتانــی كوردســتان هەشــتەمین كۆنگــرەی
لــە هەولێــری پایتەخــت بەســت و بەڕێــز د.ڤیــان
ســلیمان بــە ســكرتێر هەڵبژێــردرا.
-6ئامانجــی ســەرەكی دامەزراندنــی یەكێتــی
ئافرەتانــی كوردســتان چ بــووە؟
ئامانجــی ســەرەكی و تــەوەری دامەزراندنــی
ئــەم رێكخــراوە خــۆی لــە بــرەودان بــە هــزر و
توانــای ئافــرەت بــۆ داكۆكیكــردن لــە مافەكانــی و
بەشــداریكردنی لە پرســە نەتەوەیی و جڤاكی ،هاوتای
ڕەگــەزی بەرامبــەر دەبینێتــەوە ،بەشــداریكردنی
ئافــرەت لــە خەباتــی نەتەوەیــی لــەوەوە ســەرچاوە
دەگرێــت كــە ئافــرەت خــۆی بــە هاوبــەش دەزانێــت بــۆ
هەمــوو ئەركــە نەتەوەییــەكان لــەو پێناوەشــدا هەمــوو
توانــای خــۆی دەخاتــە گــەڕ بــۆ ســەلماندنی ئــەو
راســتییەی كــە دەمانگەیەنێــت بــە ئامانجــی دووەم،
كــە ئەویــش یەكســانییە لــە نێــوان هــەردوو ڕەگــەزدا
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لــە ســەرجەم جومگەكانــی ژیانــی جڤاكــی مــرۆڤ ،
لــەم پێناوەشــدا یەكێتــی ئافرەتانــی كوردســتان كاری
كــردووە بــۆ داكۆكیكــردن لــە مافەكانــی ئافــرەت و
چەســپاندنی یەكســانی و بەرەنگاربوونــەوەی كلتــوری
پیاوســاالری هەروەهــا ،بەشــداریكردنی ئافــرەت لــە
ســەرجەم بوارەكانــدا بــە شــێوەیەكی كارا و یەكســان
-7ئەندامبــوون لــە یەكێتــی ئافرەتانــی
كوردســتان و وەرگرتنــی بەرپرســیاریەتی تێیــدا
چۆنــە؟
بــە پێــی پرۆگــرام و پەیــڕەوی ناوخــۆی یەكێتــی
ئافرەتانــی كوردســتان كــە لــە كۆنگــرەی هەشــتەم
بڕیــاری لێــدراوە ،هەمــوو ئافرەتێكــی كوردســتانی
ێ ببێتــە ئەنــدام لــەم رێكخراوەدا ،بــەو مەرجەی
دەتوانـ 
تەمەنــی لــە ( )16ســاڵ كەمتــر نەبێــت ،بــڕوای بــە
پرۆگــرام و پەیــڕەوی ناوخــۆی رێكخراوەكــە هەب ـێ،
فۆرمــی ئەندامێتــی پــڕ بكاتــەوەو ئابوونــەی بــە
ئەندامبــوون بــدات.
هەمــوو ئەندامێكــی یەكێتــی ئافرەتانــی
كوردســتان ،دەتوانێــت لــە ئۆرگانەكانــی یەكێتــی
ئافرەتانــی كوردســتان بەرپرســیاریەتی وەربگرێــت
بــەو مەرجانــەی كــە لــە پرۆگــرام و پەیــڕەوی ناوخــۆ
دیــاری كــراوەو ئــەو رێنماییانــەی كــە مەكتەبــی
ســكرتاریەت دەری دەكات كــە بریتیــن لــە :
 -١بــاوەڕی بــە ئامانجەكانــی ڕێكخــراو هەبێــت و
لەخۆبوردوانــە كار بــۆ بەدەســتهێنانیان بــكات.
-2بــاوەڕی بــە یەكســانی هەبێــت و ئــەو بــاوەڕەش
لــە هەڵســوكەوت و كردارەكانیــدا ڕەنــگ بداتــەوە.
 -3پابەندبــوون بــە ئــەرك و بەرپرســیاریەتی لــە
ڕێكخــراودا بــە پێــی پەیــڕەوی ناوخــۆ.
 -4هــزری پــەروەردە بــكات بــە بیرۆكــەی نــوێ
و ئەندێشــەی پێشــكەوتوخوازانە بــۆ پێشــكەوتنی
ڕێكخــراو.
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-8بنكــە و ئۆرگانەكانــی لــە كوێــن و چــون
پێیــان دەگەیــت ؟
ئۆفیســی ســەرەكی یەكێتــی ئافرەتانــی كوردســتان
مەكتەبــی ســكرتاریەتە لــە هەولێــری پایتەختــی
هەرێمــی كوردســتان )24( .ئەنجومەنــی هەیــە كــە
ئۆرگانــی بااڵیــە لــە دوای مەكتەبــی ســكرتاریەت و
هەریەكــە لــەم ئەنجومەنانــەش سەرپەرشــتی چەنــد
ناوەندێــك دەكــەن ،هەروەهــا لــە رێگــەی ناونیشــانی
ئەلیكترۆنــی ماڵپــەری یەكێتــی ئافرەتانــی كوردســتان
()www.afretan.orgهەمــوو ئافرەتێكــی كوردســتان
نشــین و ئافرەتانــی كــوردی تاراوگــە دەتوانــن
پەیوەنــدی بــە یەكێتــی ئافرەتانــی كوردســتان بكــەن
و ببــن بــە ئەندامــی ئــەم رێكخــراوە ،لــە كۆتایــی
نامیلكەكــەدا خشــتەیەك ســەبارەت بــە ئەنجومــەن و
ناوەندەكانــی خراوەتــەوە بەردەســت.
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بەشی دووەم

جیهانبینی
یەكێتی ئافرەتانی كوردستان

-1ڕەگ و ڕیشــەی هزری لە پشــت دامەزراندنی
یەكێتــی ئافرەتانــی كوردســتان چیــە؟ پارتــی
دیموكراتــی كوردســتان بۆچــی یەكێتــی ئافرەتانــی
دامەزرانــد؟
هەر ڕێكخراوێك كە دادەمەزرێت و ڕادەگەیەنرێت
پێویســتە ڕەگ و ڕیشــەیەكی هــزری هەبێــت ،بــەو
واتایــەی چوارچێــوەی هــزری ئــەم ڕێكخــراوە چیــەو
دیــدو جیهانبینــی لەســەر چ بنەماگەلێــك دامــەزراوە.
هــزری پشــت دامەزراندنــی یەكێتــی ئافرەتانــی
كوردســتان ،دەگەرێتــەوە بــۆ بیروبــاوەڕی پارتــی
دیموكراتــی كوردســتان ،كــە یەكەمیــن پارتــی
كــوردی بــوو جیــاواز لــە ئەزموونەكانــی پێــش خــۆی
توانــی سەرتاســەری خاكــی كوردســتان بــە هەمــوو
جۆراوجۆریــە نەتەوەیــی و ئاینیەكانــی كۆبكاتــەوە لــە
چوارچێــوەی حزبێكــی دیموكراتخــوازی نیشــتمانیدا،
لەپــاڵ ئەمەشــدا پارتــی دیموكراتــی كوردســتان هەوڵی
گۆرانــكاری بنچینەیــی لەنــاو كۆمەڵگــەی كــوردی دەدا.
لــەو چوارچێوەیەشــدا هەوڵــی پێشخســتنی پرســی
ئافرەتــی دەدا ،كــە لــەو كاتــەدا هەســتیارترین پــرس
بــوو ،لەبەرئــەوەی لــەو كاتــەدا دابونەریتــەكان بــە
تــەواوی بەســەر كۆمەڵگــەی كــوردی زاڵ بــوون.
پارتــی دیموكراتــی كوردســتان بــە پێچەوانــەی
شــەپۆل ،خەباتــی بــۆ بەدەســتهێنانی مافــی ئافــرەت
دەســت پــێ كــرد و لەپــاڵ پرســی نەتەوەیــی ،پرســی
ئافرەتــی لــە كاری حیزبیــدا جــێ كــردەوە .هــەرزوو
یەكێتــی ئافرەتانــی كوردســتانی دامەزرانــد ،بــۆ
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ئــەوەی خــودی ئافــرەت بكەوێتــە كار و بــە دنیابینــی
خــۆی هــەوڵ بــدات بــۆ بەدەســتهێنانی مافەكانــی
خــۆی و بەدیهێنانــی گۆڕانــكاری لــە كۆمەڵگــەدا،
لــەم چوارچێوەیەشــدا دامەزراندنــی ئــەم ڕێكخــراوە
ســەرەڕای ئــەوەی هەوڵێــك بــوو بــۆ ســەرهەڵدانی
بەهــای مرۆیــی نــوێ لــە نــاو كۆمەڵگــەو ســەرەتایەكی
زەمینەســازی بــوو بــۆ كۆمەڵگەیەكــی پێشــكەوتوو ،
لــە هەمانــكات ســیمایەكی پێشــكەوتوخوازانەی بــەم
حیزبــە بەخشــی.
-2ڕوانگــەی یەكێتــی ئافرەتانــی كوردســتان
بــۆ پرســی ئافــرەت لــە كۆمەڵگــەی كوردســتانی
چیــە؟
ڕوانگــەی یەكێتــی ئافرەتانــی كوردســتان بــۆ
پرســی ئافــرەت كــە لــە بنەڕەتــدا خودی ئــەم ڕێكخراوە
بــۆ ئافــرەت دامــەزراوە ،ڕوانگەیەكــی هەمەالیەنــەو
كراوەیــە بــە جۆرێــك كــە لــە كاتــی گۆڕانــكاری و
تێپەڕاندنــی هــەر قۆناغێــك ،جیهانبینــی ئــەم ڕێكخــراوە
بــۆ پرســی ئافــرەت گۆڕانــكاری بەســەردا دێــت و
ئامانــج و داواكارییەكانــی لــە ئاســتێكدا ڕاناگرێــت،
بەڵكــو یەكێتــی ئافرەتانــی كوردســتان ڕێكخراوێكــی
كارتێكــراوە بــەو پێشــكەوتنانەی كــە بزوتنــەوەی
فیمینیزمــی جیهانــی پێیــدەگات و بــڕوای وایــە كــە
قۆناغێــك و كاتێكــی دیاریكــراو نییــە بــۆ گەیشــتن
بــە ســەرجەم داواكارییــەكان ،بەڵكــو بەردەوامــی
و نوێگــەری كرۆكــی كاری ڕێكخراوەیــی یەكێتــی
ئافرەتانــی كوردســتانە.
لەروانگــەی یەكێتــی ئافرەتانــی كوردســتان
پرســی ئافــرەت پرســێكی مرۆییــەو دوورە لــە هــەر
جیاكارییــەك لــە نێــوان هــەردوو رەگــەز ،لــە دیــدی
یەكێتــی ئافرەتانــی كوردســتانەوە كێشــەی ئافــرەت
كێشــەی پیاویشــەو هــۆكاری ســەرەكی ناهاوتایــی
نێــوان ئــەم دوو رەگــەزە پرۆســەی پــەروەردەو
پێگەیاندنــی كۆمەاڵیەتــی و كلتــوری كۆمەڵگەیــە ،كــە
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چەندیــن یاســای كۆمەاڵیەتــی نەنووســراو ،بــەاڵم
كارپێكــراو و پیادەكراویــان هێناوەتــەوە ئــاراوە ،كــە
بــە هێزتــرن لــە یاســا نووســراوەكان و بەهۆیانــەوە
ێ و دەكــۆژرێ،
ئافــرەت توندوتیــژی بەرامبــەر دەكــر 
یاخــود ناچــار بــە خۆكوشــتن و خۆســووتاندن
دەكــرێ ،هەربۆیــە یەكێتــی ئافرەتانــی كوردســتان،
خەباتــی خــۆی دژ بــە پیــاو ئاراســتە نــاكات ،بەڵكــو
دژ بــەو هــزرە كۆمەاڵیەتییــە پیاوســاالرە رێــك
دەخــات ،كــە دەیەوێــت دەســەاڵتی ســەرداری بــدات
بــە پیــاو و وەك پاشــكۆ مامەڵــە لەگــەڵ ئافــرەت بــكات،
ئێمــە كۆمەڵگەیەكمــان دەوێــت مرۆڤســاالر بێــت كــە
هەمــووان تێیــدا یەكســان بــن ،عەقــڵ بڕیــار بــدات،
دەرفــەت یەكســان بێــت و رێــز لــە ئیــرادە بگیرێــت .
-3فێمینیــزم چیــە؟و ئایــا یەكێتــی ئافرەتانــی
كوردســتان نوێنەرایەتــی بزووتنــەوەی فیمینیــزم
دەكات لــە هەرێمــی كوردســتان؟
چەمكــی فیمینیــزم لەهــەر كۆێیــەك بەرچــاو
بكەوێــت و بخوێنرێتــەوە مەبەســت لێــی بزووتنــەوەی
یەكســانیخوازی ئافرەتانــەو ،هەڵگرانــی بیــری
فیمینیزمــی بڕوایــان بــەوە هەیــە كــە ئافــرەت بــە
هــۆی مێبوونــی دەچەوســێنرێتەوەو دەبێــت كار
بــۆ هەڵگرتنــی چەوســانەوەكانی ســەری بكرێــت،
ئەگەرچی لە بنەمادا فێمینیســتی بیرۆكەیەكی سیاســی
بزووتنــەوەی ئافرەتانــی ڕۆژئاوایــە دژی كلتــوری
پاتریاركــی ،بــەاڵم ئێســتا بۆتــە چەمكێكــی جیهانــی
و شــێوەیەكی جیهانــی بەخۆیــەوە گرتــووە ،كرۆكــی
بیــری فیمینیســتی ئەوەیــە ،كــە ئافــرەت ژێردەســتەو
چەوســاوەیەو دەبێــت هــەوڵ بدرێــت بــۆ نەهێشــتنی
ئــەو ژێردەســتەیی و چەوســاندنەوەیە ،بــەو پێیــەش
هــەر تێكۆشــانێك بــۆ نەهێشــتنی جیــاكاری بەرامبــەر
ئافــرەت و بەدیهێنانــی یەكســانی بــە شــێوەیەك لــە
شــێوەكان بنەمایەكــی فێمینیســتانەی هەیــە ،هەربۆیــە
یەكێتــی ئافرەتانــی كوردســتان خــۆی بــە بەشــێك
لــەو بزاڤــە جیهانییــە دەزانێــت و لــە چوارچێــوەی
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پێناســەكەیدا ئــەوەی دوپــات كردۆتــەوە كــە (لــە
چوارچێــوەی بزووتنــەوەی فیمینیزمــی جیهانیــدا كار
بــۆ گەیشــتنی ئافــرەت بە مافەكانــی دەكات) ،لە كاتێكدا
كــە فیمینیــزم بــۆ خــۆی چەندیــن لقــی وەك (لیبــرال،
سۆسیالیســت ،رادیــكاڵ ،ماركسیســت ،ماتریالیســت،
كۆنزەرڤاتیــڤ ،جوداخــواز ،پۆســت مۆدێــرن) و هــی
دیكەشــی لێــی بۆتــەوە ،ئەمــەش بــە پێــی جیــاوازی
بیروبۆچــون دەربــارەی پرســی ئافــرەت و چۆنیەتــی
چارەســەركردنی ئــەو پرســە .یەكێتــی ئافرەتانــی
كوردســتان لــەو ڕوانگــەوە نوێنەرایەتــی بزووتنــەوەی
فیمینیزمــی جیهانــی لــە كوردســتاندا دەكات و بەشــێكە
لــەو بزووتنــەوە جیهانییــە ،لــە هەمانــكات هیچــكام
لــەو لقانــە بــە تــەواوی و دیاریكــراوی هەڵنابژێرێــت،
بەڵكــو ئــەو لقــەی ،كــە بــاوەڕی پێیەتــی و خــۆی تێــدا
دەبینێتــەوە ،بزووتنــەوەی فیمینیزمــی كوردســتانییە،
واتــە هەریــەك لــە لقەكانــی فیمینیــزم هەڵقــواڵوی كات
 ،شــوێنێكی دیكــەو هەلومەرجێكــی دیكــەن ،بــەاڵم ئێمــە
خەبــات بــۆ پرســی ئافــرەت دەكەیــن لــە كوردســتاندا
و ئافرەتانــی كوردســتان كێشــەی تایبەتــی خۆیــان
هەیــەو دەبێــت هــەر هەوڵێــك لــەم ڕاســتایەدا وەاڵمــی
كێشــەكانی خــودی ئافرەتــی كوردســتانی پــێ بێــت.
-4یەكێتی ئافرەتانی كوردستان بۆ چ
داهاتویەك بۆ ئافرەتانی كوردستان كار دەكات ؟
یەكێتــی ئافرەتانــی كوردســتان ،كار دەكات بــۆ
ئــەوەی ئافرەتانــی كوردســتان بــە هەمــوو مافەكانیــان
بگــەن .ئــەو مافانــەی كــە هەمــوو مرۆڤێــك پێویســتە
هەیبێــت و ئــەو جیاوازییانــەی كــە بوونیــان هەیــە
و بوونەتــە هــۆكاری ئــەوەی ،كــە ڕەگەزێــك لــە
ڕەگەزەكــەی دیكــە شــیاوتر و پەســەندتر بێــت،
نەمێنێــت ،پرســێك نەمێنێــت بــە نــاوی پرســی ئافــرەت
و چەوســانەوەی ئافــرەت ،بەڵكــو هەمــوو لــە پێنــاو
پرســی مرۆڤایەتــی كار بكەیــن و بەها مرۆڤایەتییەكان
بچەســپێنین لــە كۆمەڵگــەدا ،داهاتــووی كۆمەڵگەكەمــان
كــراوە بێــت بــە ڕووی گۆڕانــكاری و نوێكارییەكانــدا
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دوور لــە چەقبەســتوویی ،ئافــرەت لــە نەهامەتییــەكان
ڕزگاری بێــت ،سیســتەمێك پەیــڕەو بكرێــت لــە
كۆمەڵگــەدا كــە هیــچ رێگرییــەك لــە ئافــرەت نەكرێــت و
ئافــرەت خــاوەن هەمــان بەهــا وســەنگ وپێگــەی پیــاو
بێــت ،بــە هەمــان شــێوەی ئــەو خاوەنــی خــودی خــۆی
و بڕیاردانــی بــە دەســتی خــۆی بێــت و هەڵبژاردەكانــی
ژیانــی بــە پێــی خواســت و ئــارەزووی خــۆی بێــت
 ،دەنگــی ئافــرەت لــە هەمــوو ناوەندەكانــدا بیســتراو
بێــت و دونیابینــی ئافــرەت لــە ناوەندەكانــی بڕیــاردا
ڕەنگدانــەوەی هەبێــت و ئافــرەت لــە هەمــوو پۆســتە
بااڵكانــدا هاوبەشــی راســتەقینەی پیــاو بێــت.
-5بیــروڕای سیاســی و ڕوانگــەی یەكێتــی
ئافرەتانــی كوردســتان بــۆ پرســە نەتەوەیــی و
نیشــتیمانییەكان چیــە؟
یەكێتــی ئافرەتانــی كوردســتان ڕێكخراوێكــی
جەمــاوەری ئافرەتــان لــە ژێــر چەتــری پارتــی
دیموكراتــی كوردســتانە ،هەربۆیــە ڕوانگــەی سیاســی
یەكێتــی ئافرەتانــی كوردســتان هەمــان ڕوانگــەی
سیاســی پارتــی دیموكراتــی كوردســتانە ،واتــە لەپــاڵ
هەوڵدانمــان بــۆ پێشخســتنی پرســی ئافــرەت ،هەمــوو
هەوڵێــك دەدەیــن بــۆ سەرخســتنی پرســە نەتەوەیــی
و نیشــتمانییەكان ،لــە دیــدی ئــەم رێكخــراوەدا
بزووتنــەوەی ئافرەتــی كوردســتانی و بزووتنــەوەی
رزگاریخــوازی نەتــەوە هاوئاســتەو ئافرەتــی كــورد
هاوبەشــی ئافرەتانــی جیهانــە لــە ئافرەتبوونــی و
هاوبەشــی نەتەوەكەیەتــی لــە خەبــات بــۆ رزگاری و
ســەربەخۆیی و لــەو پێنــاوەدا ئامــادەی هــەر ئــەرك
و قوربانیدانێكیــن .كار دەكەیــن بــۆ ئــەوەی ئافــرەت
وەك كەســایەتییەكی هۆشــیار بەشــداری خەباتــی
سیاســی نەتەوەیــی بێــت و لــەو خەباتــەدا هەوڵــی
ســڕینەوەو لەناوبردنــی نــۆرم و رۆڵــە ڕەگەزییــەكان
بــدات ،كــە دەیەوێــت رۆڵــی ئافــرەت ســنووردار بــكات.
یەكێتــی ئافرەتانــی كوردســتان بــە هەمــوو تواناكانــی
پشــتیوانی لــە گوتــاری ڕابــەری نەتــەوەو نیشــتیمان
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بەرێــز (مەســعود بارزانــی) دەكات كــە مەنەفێســتی
نیشــتیمانی و ڕێــرەوی خەباتــی گەلــی كوردســتانە
بــەرەو ســەربەخۆیی.
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بەشی سێیەم

ئەرك و شانازیەكانی
یەكێتی ئافرەتانی كوردستان

-1دەســتكەوت و شــانازییەكانی یەكێتــی
ئافرەتانــی كوردســتان چیــن؟
یەكێتــی ئافرەتانــی كوردســتان وێــرای ئــەوەی لــە
ســەرەتای دامەزراندنییــەوە پەیامــی داكۆكیكــردن و
یەكســانی بــۆ ئافــرەت هەڵگــرت لــە هەمانــكات ئــەو
رێكخراوەیــە كــە شــانازی بەشــداری لــە بزووتنــەوەی
رزگاریخــوازی نەتەوەكــەی پــێ دەبڕێــت و لــەو
میانەشــدا چەندیــن نــاوی درەوشــاوەلە مێژوویــدا
گەواهــی ئــەو رۆڵــەی بــۆ دەدەن ،كــە شــەهید لەیــا
قاســم بــوو بــە ســیمبۆلی ئــەو ئافرەتانــەو لــە پێنــاو
دۆزی ڕەوای گەلەكــەی چــوو بــەر پەتــی ســێدارە،
بۆیــە دەتوانیــن بلێیــن یەكێتــی ئافرەتــان بەرجەســتەی
رۆڵــی ئافرەتــی كوردســتانی كــردووە لــە ئەركــە
نەتەوایەتییەكــەی ،هــاوكات یەكێتــی ئافرەتانــی
كوردســتان لــە بــواری خەباتــی مەدەنــی و هێنانــە
كایــەی یەكســانیدا رۆڵــی گــەورەی هەبــووە لــە
هۆشــیاركردنەوەی ئافرەتــی كوردســتان بــە مافەكانــی
و چۆنیەتــی داواكردنــی ئــەو مافانــە .پشــكی شــێری
هەبــووە لەبەرەوپێشــچوون و ئــەو گۆڕانكارییــە
گەورانــەی كــە لــە مــاوەی دەســەاڵت و حوكمی پارتیدا
لــە رەوشــی ئافرەتانــی كوردســتان روویــان داوە لــە
تــەواوی جومگەكانــی ژیانــی سیاســی و كۆمەاڵیەتیــدا.
دوای راپەڕیــن و لــە خەباتــی مەدەنیــدا رۆڵــی
بەرچــاوی بینیــوە لــە پەرەپێــدان و پێشخســتنی
كۆمەڵگای كوردســتانی و بەدەســتهێنانی دەســتكەوتی
گرنــگ لــە بــە یاســایی كردنــی مافەكانــی ئافــرەت و بــە
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دامەزراوەیی كردن و دانانی میكانیزم بۆ پاراســتنیان
لــە توندوتیــژی ،لــە هۆشــیاركردنەوەی ئافــرەت بــە
مافەكانــی و هۆشــیاركردنەوەی كۆمەڵــگا لــە گرنگــی
رێزگرتــن لــە مافەكانــی ئافــرەت ،لــە پێگەیاندنی كادری
بــە توانــا و شــارەزا لــە تێكــڕای بوارەكانــدا و لــەو
بوارەشــدا بــە دەیــان كادری یەكێتــی ئافرەتــان ئێســتا
لەنــاو دامــەزراوە گرنگەكانــی ئــەم واڵتــەدا رۆڵــی
شایســتە دەگێــڕن ،لــە هــەر قۆناغێكــدا دروشــمی نوێــی
بــەرز كردۆتــەوە و ئامانجــی پێشــكەوتووی كردۆتــە
بنەمــای كاری خــۆی ،لەبــەر ئــەم مێــژووە پرشــنگدارە
و گرنگی ئامانجەكانی و توانا و دڵســۆزی كادرەكانی
بــە بەردەوامــی پارێــزگاری لــە پێگــەی خــۆی كــردووە
وەكــو رێكخــراوی پێشــەنگ و ناوەندێكــی گرنگــی
هۆشــیاری و پێگەیاندنــی ئافرەتــان.
-2ئەندامانــی یەكێتــی ئافرەتانــی كوردســتان
چ شــانازیەكیان پێدەبرێــت ؟
یەكێتــی ئافرەتانــی كوردســتان ڕێكخــراوی هەمــوو
ئافرەتانــی كوردســتانە .هــەر ئافرەتێــك كــە ببێــت بــە
ئەندامــی یەكێتــی ئافرەتانــی كوردســتان ئەندامــە لــە
رێكخراوێكــی خــاوەن مێــژووی پڕشــنگدار و پــڕ
لــە دەســتكەوت و ســەروەری ،تایبەتمەنــدە بــەوەی
وابەســتەی هیــچ ئایدۆلۆژیایەكــی دیاریكــراوی
ســنووردار نییــە و هیــچ جــۆرە بیركردنەوەیــەك
ێ بەســەر ئەندامەكانیــدا و چوارچێوەیەكــی
ناســەپێن 
هــزری داخــراوی نییــە ،بەڵكــو رێكخراوێكــی كراوەیــە
بــە ڕووی هەمــوو بیروبۆچوونــە جیاوازەكانــدا
لــە چوارچێــوەی نیشــتیمانپەروەری و یەكســانی
نێــر و مێــی مــرۆڤ لــە دەرفــەت ،دەســتكەفت و
بەرپرســایەتیدا ،بۆیــە ئــەم هۆكارانــە و چەندینــی
دیكــەش شــانازی دەبەخشــن بــە ئەندامانــی یەكێتــی
ئافرەتانــی كوردســتان.
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ێ
-3كادری یەكێتــی ئافرەتانــی كوردســتان ك ـ 
دەبێــت و دەبێــت چــۆن بێــت ؟
ێ
كادری یەكێتــی ئافرەتانــی كوردســتان دەبــ 
هەڵگــری ئــەم ئەدگارانــەی خــوارەوە بێــت:
 دەب ـێ لــە پێــش هــەر شــتێك ،هەوڵــی خۆئــازادكــردن لــە دابونەریتــە دواكەوتــووەكان بــدات ،بــاوەڕی
تــەواوی بــە مافــی یەكســانی ئافــرەت هەبێــت و ئــەو
باوەریــەش لــە ژیانــی تایبەتــی خۆیــدا ڕەنــگ بداتــەوە.
خــاوەن رۆشــنبیری فیمینیســتی و ڕۆشــنگەری بێــت
بــۆ ئــازادی و یەكســانی ئافــرەت.
شــارەزایی هەبێــت لــە بــواری كاری ڕێكخراوەییبــە شــێوەیەكی گشــتی و ڕێكخراوەكــەی خــۆی بــە
شــێوەیەكی تایبەتــی ،ئــاگاداری قۆناغەكانــی مێــژووی
كاری ڕێكخراوەكــەی خــۆی بێــت ،پابەنــدی تــەواوی
بــە پرۆگرامــی ڕێكخراوەكەیــەوە هەبێــت و هەوڵــی بــە
كردەیــی ئەنجامدانــی بــدات و پێشــنیازی بــە ســودی
هەبێــت بــۆ زیاتــر پێشخســتنی .
 پێویســتە كادر كەســێكی كۆمەاڵیەتــی و ئەكتیــڤبێــت لــە پەیوەندییــە كۆمەاڵیەتییــەكان ،خۆســازێن
بێــت لەگــەڵ ژینگەكــەی و بەشــداری ئافرەتــان بێــت
لــە بۆنــە تایبەتییــەكان .
 دەبێــت كادری یەكێتــی ئافرەتانــی كوردســتانئــەوە بزانێــت كــە مــەودای كاری ئــەم ڕێكخــراوە لــە
چوارچێــوەی دیــدو سیاســەتی پارتــی دیموكراتــی
كوردســتانەو پێویســتە هەوڵــی جــدی بــدات
بــۆ چەســپاندن و گەیاندنــی بەرنامــەی پارتــی
بــە ئافرەتانــی كوردســتان و دیــدو بۆچوونــی
پارتــی لەمــەڕ مەســەلەكانی ئافــرەت بــە ئافرەتــان
رابگەیەن ـێ وهەروەهــا خــەم و پێداویســتی ئافرەتانــی
كوردســتانیش بگەینێتــە پارتــی بــۆ ئــەوەی لــە بەرنامــە
سیاســی و حكومەتدارییەكــەی جێگــەی بــۆ بكاتــەوە
و لــەم رێگــەوە ســەنگ و كێشــی دەنگــی ئافرەتانــی
كوردســتان بــۆ پارتــی دیمۆكراتــی كوردســتان
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راكێشــێت.
-4كادری یەكێتــی ئافرەتانــی كوردســتان چــۆن
كار لەســەر خۆپێگەیانــدن دەكات؟
 پەرەپێدانــی ئاســتی هوشــیاری پێداویســتییەكیســەرەكی هەمــوو كادرانــی ڕێكخراوەو پێویســتە كادر
لــە ڕێــگای كەناڵــی جیــاوازەوە هەوڵــی خۆڕۆشــنبیر
كــردن بــدات و كەســێكی خوێنــەر بێــت و ســوود لــە
ســەرچاوە مەعریفییــەكان وەربگرێــت .
زانیــاری هەبێــت بــۆ پــرس و كێشــەكانی ئافــرەتو بەدواداچونــی هەبێــت بــۆ بــاو كــراوەو گۆڤــار و
ڕۆژنامــەكان بــە تایبــەت ئەوانــەی كــە لەســەر ئافــرەت
دەردەچــن .
 لە بواری سیاســی دا پێویســتە كادری ڕێكخراوكەســێكی هۆشــیارو چــاو كــراوە بێــت .بەدواداچونــی
بــۆ ڕووداوە سیاســییەكان هەبێــت و ڕۆژانــە
چاودێــری هەواڵــە سیاســییەكان بــكات و هەوڵــی زیــاد
كردنــی ئاگایــی سیاســی خــۆی بــدات .
 هۆشیاری یاسایی هەبێت و ئاگاداری یاساكانیتایبــەت بــە ئافــرەت و خێــزان بێــت بــە تایبەتــی
یاســای بــاری كەســی و یاســای بەرەنگاربوونــەوەی
توندوتیــژی خێــزان ،ئــاگاداری هەبێــت لــە بــارەی
یاســا هاوشــێوەكان لــە واڵتانــی تــر و بــاری ئافرەتــان
لــە ڕووی یاســاوە ،ئەمانــە و چەندیــن رێــگای دیكــە
هــەن كــە پێویســتە كادری رێكخــراوی ئافرەتــان
بیانگرێتەبــەر بــۆ ئــەوەی بتوانێــت لــە ئاســت ئــەو
ئەركــەدا بێــت ،كــە لــە ئەســتۆی دایــەو ڕۆڵــی هەبێــت
لــە پێشــكەوتن و گەشەســەندنی رێكخــراو .
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