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ئەمڕۆ یەکێتی ئافرەتانی کوردستان مۆمی ٦8 ساڵەی 
لەدایکبوونی دادەگیرس���ێنێت. شەس���ت و هەشت ساڵ 
لەمەوپێش ئەم ڕێکخراوە چووە پاڵ کاروانی بزووتنەوەی 
ئافرەتانی جیهان لەالیەک و بزاڤی ئازادیخوازی گەلەکەی 
لەالیەکی دیکە. یەکێتی ئافرەتانی کوردس���تان لە دڵی 
بزاڤ���ی ڕزگاریخوازی گەلی کوردس���تان هاتۆتە بوون و 
ڕێکخراوێکە ش���انازی ئەوەی پێ دەبڕێ کە بەش���داری 
ش���ۆڕش و خەباتی ڕزگاری گەلەک���ەی کردووە و ڕۆڵی 
هەب���ووە لەباڵوکردنەوەی هۆش���یاری نەتەوەیی لە نێو 
ئافرەتان؛ هەروەها ڕێکخستنی ئافرەتان و داکۆکیکردن 
لە مافەکانیان بە ئامانجی دەس���تەبەربوونی یەکسانی، 
بەوپێیەش هاتنە دەرەوەی ئافرەت و ئامادەیی لە بواری 

گشتی و خۆڕێکخستنی لە فۆرمی ڕێکخراوەییدا. 
لەو س���ەردەمەی کە ئەم ڕێکخ���راوە دامەزراوە زۆر 
قورس بووە بۆ ئافرەت کە کاری سیاسی و ڕێکخراوەیی 
بکات ل���ە کۆمەڵگەیەک���ی نەریتپارێزی پیاوس���االر لە 
س���نوورێکی جوگراف���ی داگیرک���راو و دەورەدراو ب���ە 
واڵتانی داگیرکار کە کەمتری���ن بڕوایان بە مافی گەالن 
و دیموکراس���ی نەبووە. لێرەدا پێویستە ئاماژە بکەین 
بەو ڕوانگەیەی لەوەها سەردەم و هەلومەرجێکدا هزری 
ئەوەی ک���رد ئەو بزاڤە ئازادیخوازە بەبێ بەش���داری و 
هاوبەش���ی ئافرەت ناچڵ و ناتەواوە، هەربۆیە زەمینەی 
بەش���داری ئافرەتی ڕەخس���اند. لێرەوە درود بۆ ڕۆحی 
ڕاب���ەری بزاڤی ڕزگاریخوازی گەلی کوردس���تان بارزانی 
نەمر کە لەسەر بڕیار و ڕاسپاردەی ئەو ڕابەرە مێژووییە 

ئەم ڕێکخراوە دامەزرا.
هەرلێرەدا پێویستە بە گرنگییەوە باس لە ڕۆڵی ئەو 

پێشەنگانەی کە لەو سەردەمەدا دڕیان بە شەوەزەنگی 
ترس���ی داگیرکەر و س���تەمی کۆمەاڵیەت���ی دا و هاتنە 
نێو کۆڕی تێکۆش���انی یەکس���انی مرۆڤایەتی و ئازادی 
نەتەوەیی بکەین. مێژووی یەکێتی ئافرەتان پرشنگدارە 
بە ناوی س���ەدان ئافرەتی ئازا و ئازاد؛ کە بە بوێری و 
ڕۆح���ی ئازادییان ڕێچک���ەی داب و نەریتی کۆنەپارێز و 
ه���زری نزمڕوانین لە ڕۆڵ و توانای ئافرەتیان ش���کاند 
و بوون بە سەرمەش���قی بزووتنەوەی یەکس���انیخوازی 
ئافرەتانی کوردس���تان؛ هەربۆیە پێویس���تە لە ئاس���ت 

سەرچڵی و ئازاییان ڕێز بنوێنین.
دوای ئەو ماوە دوورودرێژە و تا ئێس���تاش؛ یەکێتی 
ئافرەتان ڕێکخراوی جێ متمان���ەی زۆرترین ئافرەتانی 
کوردس���تانە. ڕێکخراوی ڕەنگدانەوەی فرەیی و پلۆرالی 
هەرێم���ی کوردس���تانە ب���ە گش���ت نەت���ەوە و ئایینە 
جیاوازەکان، یەکێتی ئافرەتان شانازی بەوە دەکات کە 
ئافرەتانی گش���ت پێکهاتە ئاین���ی و نەتەوەییەکان ئەم 
ڕێکخراوەیان بە نوێنەر و شوێنی گونجاوی خەباتکردنیان 
زانی���وه . الیەنێکی دیکەی درەوش���اوەی کار و گوتاری 
ئەم ڕێکخراوە و دەرکەوتنی وەک ڕێکخراوی داکۆکیکار 
لە مافی س���ەرجەم ئافرەتانی کوردستان و ڕەنگە هەر 
ئ���ەوەش لە زۆر لە ڕێکخراوەکانی دیکە جیای بکاتەوە، 
ئەوەیە؛ کە یەکێتی ئافرەتانی کوردس���تان داکۆکیکاری 
بێ ئەمالو ئه وال و ڕاس���تەقینەی مافی ئافرەتە و پرسی 
ئافرەت���ی لەخۆگرتووە بەب���ێ لەبەرچاوگرتنی جیاوازی 
بیروڕای سیاس���ی و ئایدۆلۆژیا. خاوەنداری لە کێشەی 
هەر ئافرەتێکی کوردستانی لەهەر ڕووبەرێکی جوگرافی 
و سەر بە هەر بیروباوەڕ و ئایدۆلۆژیایەک بێت، کردووە.

یەکێتی ئافرەت���ان، ڕوانگەی بۆ پرس���ی ئافرەت و 
گوت���اری ڕێکخراوەیی لەس���ەر بنەمای تێکۆش���ان بۆ 
یەکس���انی ئاڕاس���تە دەکا، بە تەواوی خ���ۆی بەدوور 
دەگ���رێ لە بانگەش���ەی توندوتی���ژی و چاندنی ڕق لە 
ڕەگەزەکەی دیکە، بیری پیاوس���االری بە س���ەرچاوەی 
س���تەمی س���ەر ئافرەت دەزانێ نەوەک پیاو، هاوکات 
لەگەڵ ئەوە نییە تەنها الیەنێکی پرسی ئافرەت ببینرێ 
و بەردەوام وەک قوربانی پیش���ان بدرێ، بەوپێیەش بە 
دەسکەوتەکان ش���انازی دەکا هاوکات چاوی لە ئاست 
کەموکورتییەکانیش داناخات و هەمیش���ە داکۆکیکاری 

سەرڕاست و سەرسەختی پرسی ئافرەتە. 
لەڕوانگەی هزری مرۆڤدۆس���تی و دیدی ئافرەتانە لە 
فاکتەرە ئابووری و فکری و کۆمەاڵیەتی و سیاسییەکانی 
دروس���تبوونی پلەبەندی ڕەگ���ەزی دەکۆڵێتەوە و لەژێر 
ڕۆش���نایی چەمک���ە ئینس���انی و هاوچ���ەرخ و ئایدیا 
تایبەتمەن���دی  ڕەچاوکردن���ی  ب���ە  پێش���کەوتووەکان 
کوردس���تانیانە؛ خوێندن���ەوەی ب���ۆ فاکت���ەرە ئاماژە 
بۆک���راوەکان هەیە و میکانیزمی گۆڕین و کار لەس���ەر 

کردنیان لە بەرنامەی کاری خۆی بە گرنگ دادەنێ.
لە دیدی یەکێتی ئافرەتانی کوردس���تانەوە پرس���ی 
ئافرەت و پرس���ی ڕزگاری نەتەوەیی پرسێکی هاوئاست 
و هاوتەریب���ە و لە خەبات ب���ۆ ڕزگاری دەبێت ئەو دوو 
پرس���ە بە یەکسانی ئاڕاس���تەبکرێن و یەکێکیان پێشی 
ئەوی دیکەیان نەخرێت. پێویستە ئافرەت هاوبەشێکی 
سەرەکی و یەکسان بێت لە ناوەندەکانی بڕیاری سیاسی 
و سەرجەم دەسەاڵتەکان و گشت بوارەکان و سیاسەتی 
یەکسانی جێندەری بە تەواوی لە سەرجەم جومگەکان 

ڕەنگ بداتەوە و بچەسپێنرێ.
گۆڕینی ڕوانگ���ە و تێڕوانینی کۆمەاڵیەتی دەربارەی 
ڕۆڵ و توانای ئافرەت لە ئەرکە هەرە لە پێش���ینەکانی 

ڕێکخراوەکه مان���ە و بڕوای تەواوم���ان بەوە هەیە کە تا 
ڕوانگە و دیدگای کۆمەاڵیەتی بۆ ئافرەت و ڕۆڵی ئافرەت 
نەگۆڕیت لە ڕوانگەیەکی ڕەگەزگەرای پیاوس���االر بەرەو 
ڕوانگ���ەی مرۆڤدۆس���تانە و بەگرنگدانانی توانا و وزەی 
ئاف���رەت وەک هاوبەش؛ ئەس���تەمە ک���ە گۆڕانکاری لە 

پێگەدا دروست بێت.
توندوتی���ژی بەرامبەر ئافرەت لە زۆر فۆرمدا و لەناو 
بەشێکی سەرەکی لە پانتایی کۆمەاڵیەتی و لەنێو زۆرێک 
لەو چەمکانەی ژیانی کۆمەاڵیەتی کۆمەڵگەکەمان پێک 
دەهێن���ن؛ بوونی هەیە و بەبێ گۆڕانکاری لەو چەمکانە 
ه���اوکات ل���ەو تێڕوانینەی ل���ە هزری پی���اودا بۆ ئەو 
تێگەیشتنانە دروس���ت بووە؛ ئەستەمە بتوانرێ ئاستی 
توندوتیژی و کوش���تنی ئافرەت بە پاس���اوی پاراستنی 
ش���ەرەف کەم بکرێت���ەوە و نەهێڵ���درێ، بێگومان بە 
پاڵپشتی یاسایەکی توند و هەمەالیەن کە خوێندنەوەی 
بۆ س���ەرجەم بوار و فۆرمەکان���ی توندوتیژی بەرامبەر 
ئاف���رەت کردبێ���ت، هەم���وو ئەوانەش بە پاڵپش���تی 
ڕاگەیاندنێ���ک کە كۆمەڵگە بخات���ە ژێركاریگەری هزری 
مرۆڤدۆس���تانە بەئاڕاستەی چاكس���ازی كۆمەاڵیەتی و 
ڕۆنانی پەیوەندییەکی مرۆڤانە لە نێوان هەردوو ڕەگەز.
یەکێت���ی ئافرەتان���ی کوردس���تان ل���ەو ڕوانگ���ە و 
لەو گۆش���ەنیگایانەوە لە پرس���ی ئاف���رەت دەڕوانێت 
کە لە س���ەرەوە ئاماژەم���ان پیکرد و ب���ۆ بەدیهێنانی 
کۆمەڵگەیەک���ی یەکس���ان ل���ە ئ���ەرک و دەرف���ەت و 
بەرپرسیاریەتی و پەیوەندییەکی مرۆڤانەی دوور لە هزر 
و هەژمونی ڕەگەزی و بەش���دارییەکی یەکسانی ئافرەت 
لە هەموو سێکتەرەکانی کۆمەڵگە و تەوەرەکانی ژیان؛ 
بەرنامەکان���ی خۆی بەردەوامی پ���ێ دەدات ئەوەش بە 
باڵوکردنەوەی هۆش���یاری و دروس���تکردنی فش���ار بۆ 

جێگیرکردنی دید و ڕوانگەمان بۆ پرسی ئافرەت. 

ش����ارو  ش����ێوه ی  به هه م����ان  گه رمیانی����ش  ده ڤ����ه ری 
ش����ارۆچكه كانی دیكه ی هه رێمی كوردس����تان و واڵتانی 
جیهان بێ به ش نیه  له  توندوتیژی به رامبه ر به  ئافره تان 
به  تایب����ه ت توندوتیژی ده رونی و ئابوری وجه س����ته یی 
كه  له الی����ه ن تاكه كانی خێزان����ه وه  به رانبه  ریان ئه نجام 

ده درێت.

س����ه باره ت به  ئاماره كانی توندوتیژی له  گه رمیان كه  
له  به رێوه به رایه تی گشتی به ره نگاربونه وه ی توندوتیژی 
دژی ئافره تان وخێزان وه رگیراوه  بۆ 2019 و ساڵی 2020 

به م شێوه یه  بووه :
كوشتن، خۆكوش����تن و خۆسووتاندن نه بوووه ، به اڵم 
توندوتی����ژی سێكس����ی 8 حاڵه ت تۆمار ك����راوه  و 815 

سكااڵ تۆمار كراون.
 بۆ ساڵی 2020 كوشتن نه بوه ، خۆكوشتن 1 حاڵه ت 
هه بوه  و خۆسوتاندن نه بووه  به اڵم توندوتیژی سێكسی 

1 حاڵه ت بونی هه بووه  و سكااڵ ٦87 تۆماركراوه .  
هه رچه نده  س����اڵی 2020  به راورد به  س����اڵی 2019 و 
س����ااڵنی پێش����وو ئاماره كانی توندوتی����ژی كه متر بووه  
و ڕێژه ی س����كااڵ كه متره  ئه مه ش ئ����ه وه  ناگه یه نێت كه  
توندوتی����ژی كه می كردبێت، به ڵكو هۆكاره كه ی بۆ ئه وه  
ده گه ڕێت����ه وه  كه  ئه مس����اڵ به  هۆی هاتنی ڤایرۆس����ی 
كۆرۆن����ا و نه بونی ده وامه وه  رێژه ی س����كااڵ كه میكردوه  
ن����ه ك كه مبونه وه ی كێش����ه كان. له  الیه كی تریش����ه وه  
چاالك����ی هۆش����یاركردنه وه ی كۆمه اڵیه تی بۆ ئه مس����اڵ 
له الیه ن چاالك����وان و ڕێكخراوه كانی ئافره تانه وه  به هۆی 
كۆرۆناو قه یران����ی داراییه وه كه میكردووه و  نه یانتوانیوه  
ئامانجه كانی خۆیان بپێكن و ئه مه ش كاریگه ری نێگه تیڤی 
جێهێش����تووه . هه روه ه����ا یه كێك����ی ت����ر له هۆكاره كانی 
كه م����ی ئاماره كان ده گه ڕێته وه  بۆئ����ه وه ی كه  ئافره تانی 
گه رمیان نه گه  یشتونه ته  ئاس����تی  رۆشنبیرییه كی وا كه  
له كاتی بونی توندوتیژی په نا بۆرێكخراوه كانی ئافره تان 

و كۆمه ڵگ����ه ی مه ده نی ببه ن . بۆی����ه  زۆرجار بێده نگی 
هه ڵده بژێر و هه ندێجار كاره ساتی گه وره ی لێده كه وێته وه  
وه ك ئه وه ی ك����ه  به داخه وه  ئه م ماوه یه  ڕووییدا ئه ویش 
كوش����تنی ئافره تێ����ك بوو له  الیه ن س����ێ براكه یه وه  به  

بیانوی پاراستنی شه ره ف !
یه كێك����ی ترله  هۆكاره كان����ی بون����ی توندوتیژی له  
گه رمی����ان ئه وه یه  كه  زۆر پابه ندی بیروباوه ڕه  هه ڵه كانن 
كه  له رێی دابونه ریته وه  دروس����ت بوه  تاوه كو ئێستاش 
ئ����ه و حاڵه تانه  م����اوه  كه  ئه گه ر بزان����رێ كچ و كوڕێك 
په یوه ندی خۆشه ویس����تیان هه ی����ه  ئه گه ر دواتر كوره كه  
بێت����ه  خوازبێن����ی كچه ك����ه ش زۆرب����ه ی كات له الی����ه ن 
كه س����وكارییه وه  ڕێگری له و هاوس����ه رگیرییه  ده كرێت. 
هۆكاری سه ره كی توندوتیژی دژی ئافره تان په یوه ندییه  
كۆمه اڵییه تی����ه  چه قبه س����تووه كانن كه هه ر ل����ه  كۆنه وه 
 تا ئێس����تا به و ش����ێوه یه  هاتوون، هه رچه ن����ده  ئه وه ی 
تێبینی ده كرێت س����اڵ له  دوای سال به هۆی پێگه شتنی 

نه وه یه كی ڕۆشنیره وه  تاڕاده یه كی باش توندوتیژییه كان 
به ره و كاڵبوونه وه  ئه چن، به اڵم وه كو حاڵه تیش هه ربونی 

هه یه  .
یه كێكی تر له هۆكاره كان ترسی ئافره تانه  له  كۆمه ڵگه  
بۆیه  زۆر جارئاماده ن ئ����ه و توندوتیژییانه ی به رانبه ریان 
ئه كرێ����ت په رده پۆش بكه ن، بۆی����ه  به داخه وه  هه نێكات 
كاره س����اتی دڵته زێن����ی وه ك كوش����تنی لێده كه وێته وه . 
هه روه ه����ا هه ڵ����ه  به كارهێنان����ی ته كنه لۆجی����ا ئه ویش 
هۆكارێكی تری زیادبوونی كێش����ه كانه  و له كۆتاییش����دا 
ده بێته ه����ۆی زۆربونی رێژه ی توندوتی����ژی. ئێمه  وه كو 
یه كێت����ی ئافره تان له  هه وڵ����ی به رده وامین بۆكردنه وه ی 
كۆرس����ی ڕۆش����نبیری تایبه ت به ئافره ت����ان و خێزان بۆ 
چۆنێت����ی به كارهێنان����ی ته كنه لۆجی����او كه مكرن����ه وه ی 
مه ترس����یه كانی هه ڵه  به كارهێنان����ی له الیه ن ئافره تان و 

گه نجانه وه .

له  گه رمیان ئافره تان له به رامبه ر توندوتیژییه كان 
بێده نگی هه ڵده بژێرن



ژمارە )3386(   2020/12/9 ئافرەتان8

 له یادی دامه زراندنی یه كێتی ئافره تانی 
كوردستان، ئافره ت و ئاشتی

 سنه وبه ر سابیر 
یه كێتی ئافره تانی كوردس���تان له  دامه زراندنیه وه  هه میشه  كاری له سه ر پاراستنی 
ئاش���تی و ئاش���ته وایی كردوه  و كردویتیه  یه كێك له به رنامه كانی و جه ختی له س���ه ر 
كردۆته وه  ئه مه ش له  س���ۆنگه ی گرنگی رۆڵی ئافره ته  له  به ده س���تهێنانی ئاش���تی و 
پاراس���تنی ئاش���تی نێو خێزان و كۆمه ڵگ���ه . ئافره تانی كوردس���تان هه روه ك چۆن 
هه ریه كه یان هه وڵی س���ه قامگیری خێزان و هه بوونی ئاش���تی و ئارامی نێو تاكه كانی 
خێزان ده دات هه ربه وش���ێوه یه  گرینگه  رۆڵی هه بێ له  پاراس���تن و به ره وپێش���بردنی 

ئاشتی نێو ماڵه  گه وره كه ی كه  كوردستانه .
ئه نجومه نی ئاسایش���ی نێو ده وله تی له  بڕیاری ژماره )1325(ی س���الی 2000 باسی 
گرینگی رۆڵی ئافره ت و به شداری كردنی له  پاراستنی ئاشتی جیهان و بینینی رۆڵی 
ئافره ت���ان ده كات ل���ه  كه مكردنه وه ی توندوتیژی ئه ویش به  به ش���داریكردن و بینینی 
ده وری خۆی و هه ماهه نگیكردنی له گه ڵ)هێزی پاراس���تنی ئاش���تی( جیهانی )قوات 
حفڤ الس���الم( بۆ زیتر پارێزگاریكردن له  مافه كانی ئافره تان و دوورخستنه وه یان له  
توندوتیژی و پێشێلكردنی مافه كانیان. ئێستا كه  نزیكه ی)20(ساڵ تێ ده په رێ به سه ر 
ئه و یاسایه ، یاسای ژماره )1325( ئه نجومه نی ئاسایشی نێو ده وله تی و رێكخراوه كانی 
UN و مونه زه م���ه  جیهانیه كان���ی تایبه ت به  مافه كانی م���رۆڤ )ئافره تان و خێزان( 
ئه ركه كانی���ان فراوانتر كردووه  له  روانگه ی هه س���تكردن به رۆڵی گرنگی ئافره ت له  به  
ده س���تهێنانی ئاش���تی و س���ه قامگیری پێكه وه  ژیان له  جیهاندا، هه ربۆیه  ده بینیرێ 
له سه ر ئاستی جیهان رێكخراو و كه سایه تیه  دیاره كانی ئافره ت له  هه وڵی به رده وامدان 
بۆ به ده س���تهێنانی پێگه ی ش���یاو به  ئافره ت و هه بوونی له  شوێنی بڕیار و به رچاو تا 
زیاتر كاریگه ری و فش���اریان هه بێ له  به ده ستهێنانی مافه كانی ئافره تان و پاراستنی 
كه س���ایه تی، هه بوونی رۆڵی زیاتر تا كاریگه ری هه بێ له س���ه ر بڕیار و به ده ستهێنانی 
مافه كانی خێزان و س���ه قامگیركردنی ئاش���تی و كه لتوری پێكه وه  ژیان، وه ستانه وه ی 
دژی جه نگ و كوش���تن و كه مكردنه وه ی توندوتیژی به  ش���ێوه یه كی گش���تی. به اڵم 
پێویس���ته  هه وڵه كانی زیاتر و چڕتر بكرێته وه  له س���ه ر ئاستی جیهان و واڵتان گرنگی 
زیاتری پێ بدرێ چونكه  پێگه ی ئافره ت و شێوازی ژیان و ئاستی هۆشیاری كاریگه ری 
هه یه  له س���ه ر خێ���زان و كۆمه ڵگا، هه رچه نده  ئه م كاریگ���ه ری و پێدانی مافه كانی له  
واڵت بۆ واڵتانی تر ده گۆڕێ به  پێی دابونه ریت و یاس���ا و مافه  ده ستورییه كان، به اڵم 
له كۆتایدا هه مووی له  خاڵی جه وه���ه ری یه كده گرنه وه  ئه ویش گرنگی رۆڵی ئافره تانه  

له نێو كۆمه ڵگه .
 له  كوردس���تان س���ااڵنێكه  ئافره تان له  هه وڵی ده س���ته به ركردنی مافه كانیانن تا 
راده یه كی باش پێش���كه وتن به اڵم پێویسته  هۆش���یارانه  مامه ڵه  له گه ڵ ئه م دۆسیه یه  
بكرێ به شێوه یه ك كه  بارودۆخی له گه ڵ ناوچه كه  و هه رێم بگونجێ چونكه  هه رێمه كه مان 
پێ���ی ناوه ته  قۆناغی دیكه  و ئافره تان تێدا خه باتی���ان كردووه  و قوربانی زۆریانداوه  
هه ربۆیه  هه ستكردن به  به رپرسیاریه تی ئه م سه رده مه  و گرنگیدانی زیاتر به  ئافره تان 
و داخوازیه كانیان دوور له  توندوتیژی فكری و مه زهه بی س���ه ره رایی جیاوازیه  فكری و 
ئایدۆلۆژییه كان و هه بوونی جیاوازیه كان و جیاوازی ئینتیمایی سیاس���ی و كۆمه اڵیه تی 
ئه ركی سه رش���انی كۆمه ڵگایه  كه  مافه كانی ئافره تان پێش���ێل ن���ه كات و رووبه رووی 
توندوتیژی نه بێته وه.  ئه ركی ده س���ه اڵتدارانه  كه  پێگه ی ئافره تان و گرنگی رۆڵیان له  
به رچاو بگرێ به  ش���ێوازێكی شارستانیانه ، به  یاس���ا ماف و ئه ركه كانیان رێكبخات، 
ئه رك���ی سه رش���انیانه  ئافره تان كه  هه وڵ���ی زیاتر بده ن بۆ دابینكردن���ی مافه كانیان 
و به رچاوخس���تنی رۆڵ���ی گرنگی ئافره ت���ان له  نێو خێزان و كۆمه ڵگ���ه  زیاتر بخه نه  
روو. به ش���داری كاریگه رمان هه بێ به  تایبه تی ئ���ه و ئافره تانه ی خاوه ن پێگه ن چ له  
رێكخراوه كانی ئافره تان یان الیه نه  سیاسی و ئیداره  و ده سه اڵت ده كرێ هه وڵه كانیان 
چڕتر بكه ن دوور له  ئایدیای حزبی و جیاوازی راكان و بیروبۆچوونه كان هه وڵی زیاتر 
ب���ده ن كه  ئافره تان له  هه رێمه كه مان زیاتر گرنگییان پێ بدرێ و مافه كانیان پارێزراو 
تربێ���ت له به رئه وه ی ئافره تان قوربانی زیاتر ده ده ن له  هه موو بارودۆخه  سیاس���ی و 
ئابوری و كۆمه اڵیه تیه كان، ئافره تان ده بنه  قوربانی خراپی باری ئابوری و سیاسی و 
كۆمه اڵیه تی به  پله ی یه كه م كاریگه ری له سه ر ئافره تان ده بێ و به پێچه وانه شه وه  باشی 
بژێوی و ئاستی ئابوری و خۆشگوزه رانی و سه قامگیری سیاسی و و ئارامی وا ده كات 
ئافره تان رۆڵی زیاتر یان هه بێ له سه ر خێزان و كۆمه ڵگه  و ده بنه  فاكته ری گرنگ بۆ 

پـەری نــجیــمپاراستنی ئارامی و ئاشتی له  كۆمه ڵگه .

به رپرسیارێتی دامه زراوه كانی تایبه ت به  
پرسی ئافره تان و ڕۆڵیان له  كه مكردنه وه ی 

توندوتیژی له  سۆران
توندوتێ����ژی دیارده یه كه   ك����ه  ده توانین بڵێین س����نوری نیه  و 
ڕێژەك����ه ی لەناوچه یه ك����ه وه  ب����ۆ ناوچه یه كی دیك����ه  ده گۆڕێت. 
س����ەرەڕای ئەو هەموو ه����ەوڵ و ماندبوون����ه ی بەرێوه بەرایەتی 
به ره نگاربوونه وه ی توندوتی����ژی دژی ئافره تان و رێکخراوه كانی 
ئافره تان و كۆمه ڵگه ی مەدەنی بۆ هۆشیارکردنەوە و داکۆکیكردن 
لە مافەکانی ئافرەتان ده یكه ن هێش����تا وه ك پێویس����ت بوون و 
رۆڵی ڕەگەزی مێینە بەشێوه یه کی بەرچاو له كۆمه ڵگه  نابینرێت 

و یەکسانی نه هاتۆته دی .

س����ه باره ت به  توندوتیژی لە سنوری سۆران، موقه ده م ساالر 
ته حسین ئاماژه  به وه  ده كات كه  توندوتیژی بەگشتی لە ماوەی 
10ی مانگی س����اڵی 2019، ب����ەراوورد بە ئامارەکان ئەمس����اڵ 

دابەزیوە.
ده وترێ����ت ڤایرۆس����ی کۆرۆن����ا و دەرئەنجام����ی کەره نتینە 
هۆکاربووە كه  توندوتێژی کەم بێتەوە، موقه ده م ساالر ده ڵێت: 
بەڵێ دەتوانین وا لێکدانەوەی بۆ بکه ین، بەاڵم هۆکاری سەرەکی 
دەگەرێنمەوە بۆ گەرموگوڕی خێزان، چونکە بیرهێنانەوەی ئەو 
ڕاستیە لەناو سەرجەم خێزانەکان ئەوە بووە کە هزر و هەستی 
مرۆڤایەتی لەو خاڵە کۆکرابووە کە خێزانێکیان هەیە کە دەبێت 
لەگەڵیان کات بەس����ەربەرن، ئەم ڤایرۆسە وایکرد لە ماڵەکانی 
خۆیان کە تاکە شوێنە خێزان کۆبکرێتەوە و تەواوی کاتەکانیان 
بەیەکەوە بەس����ەر ببەن و ئاره زومەندانە لە کەش����ی خێزانیان 

پێكه وه بن.
کاریگەری هەڵمەتی نیشتمانی به ره نگاربوونه وه ی توندوتێژی 
دژ ب����ه  ئافره تان لە س����نوری س����ۆران چەند ه����ۆكار بووه  بۆ 
كه مكردنه وه ی توندوتێژی لەم س����نورە لە کاتێکدا کوش����تن و 
خۆس����وتاندن و جیابوونه وه  روو لە زیادبوون بووە، له م باره وه  
موقه ده م س����االر بۆچونی وایه  كه  بەڵێ راسته  به وجۆره یه  بەاڵم 
ئ����ەی ئەگ����ەر دەزگای بەرەنگاربوونەوەی توندوتی����ژی نەبوایه  
چیدك����ه  روویده دا بۆی����ە هەبوونی ئەم دەزگای����ە وایکردووە کە 
پیاوان بترسن هەرەشە لە ئافرەتان نەکەن و بترسن دەزگایەک 
هەی����ە ک����ە ئافرەتان داوای ماف����ی خۆیانی لێ بک����ەن بۆ هەر 

توندوتیژیەک بۆ بەرگریکردنیان.
 کوش����تن لەسەر ش����ەرەف پێش����تر زۆر بووە بەاڵم ئێستا 
کەمبووەتەوە، لە هیچ ش����وێنێکی کوردس����تان نییە کە لەکاتی 
ڕوودانی ئەم کارەساتانە، کەیسەکە تۆمار نەکرێت و بەدواداچونی 
بۆ نەکرێت و تاوانبار دەس����تگیر نەکرێت ئەمە ئەو ترسەیە کە 
چەند س����ااڵنێکە وا لە پیاو دەکات س����ڵ بكه نه وه  له  كوشتنی 
ئافره ت����ان، تەنی����ا لەس����ااڵنی )2015 - 2019(نزیکەی )٤000( 
چوار هەزار ئافرەت لەماڵی داڵدەدانی ئافرەتانی هەرەشەلێکراو 
واتە ش����ەلتەر داڵده  دراون. س����ەنتەری ڕاوێژکاری خێزانی کە 
ل����ە پارێ����زگا و قەزا و ناوچەکان هەیە ڕۆژان����ە لە خزمەتی ئەو 
ئافرەت و خێزانانه دایه  کە هەرەش����ەیان لەس����ەرە و کێشەیان 
هەی����ە و توان����راوه  له رێگه ی گفتوگ����ۆ و دیالۆگ����ه وه  توێژەری 
کۆمەاڵیەتی و دەروونی و یاساییه كان کێشەکانیان بۆ چارەسەر 
بكه ن. هێڵی گەرمی )119( کە لە کوردس����تاندا هەیە ڕۆژانە بە 
2٤کاژێر نزیک����ەی 50هێڵی پەیوەندی هەیە کە بەدواداچوون بۆ 
سکااڵی ئافرەتان دەکرێت کە هەرەشەیان لیده كرێت، ئەم هەموو 
سەنتەری ڕاوێژکاری خێزانی و نوسینەگەکانی توندوتیژی، ماڵی 
داڵدەدانی ئافرەتانی هەرەشە لێکراو بەدواداچوونیان بۆ دەکرێت 
ئەمانە هەموو بوونه ته  هۆكاریك مافی ئافرەتان زیاتر کرابێت و 

توندوتیژی کەمتربێت.
هه ڵمه ت����ی 1٦ رۆژه ی به ره نگاربوون����ه وه ی توندوتیژی دژ به  
ئافره تان له  كام شوێن و واڵت به تایبه ت له  رۆژهه اڵتی ناوه راست 
كاریگه ریی هه یه ، له م رووه وه  موقه ده م ساالر ته حسین ده ڵێت: 
ش����اندێكی پەرلەمانی بەغدا سەردانییان کردین بۆئه وه ی سوود 
ل����ه و م����اددە و برگان����ەی ناو یاس����ای توندوتی����ژی خێزانی لە 
کوردس����تاندا هه یه  وه ربگرن و هەوڵبدەن ل����ە پەرلەمانی بەغدا 
بکرێتە یاسا. کاتێك دیراسەیانکرد بینییان کوردستان و عێراق 
جیاوازی زۆریان هەیە، لە عیراق ش����تێك نیه  بەناوی شەڵتەرو 

شتێک بەناوی پاراستنی مافی ئافرەت و یاسایەک بۆ توندوتیژی 
خێزان����ی نیی����ە، هه روه ها لە هەم����وو واڵتان����ی عه رەبی تەنیا 
مەغریب و لوبنان یاس����ای توندوتی����ژی خێزانی هەیە. لە بەغدا 
فرەژنی هەیە هەتا ئێس����تا لە عێراق بەدواچوون بۆ کێشەکانی 
ئافرەتان ناکرێت، بەاڵم لە کوردس����تان بە پێچەوانەوە س����ااڵنە 
بە بۆنەوەی هەڵمەتی نیش����تمانی س����ەرۆکی هەرێم وحکومه ت 
پەیامی بۆ ئافرەتانی کوردستان و جیهان هه یه . لە ساڵی 2009 
لە زانکۆیی ئۆپس����ااڵ لە واڵتی سوید وەزیری یەکسانی و مافی 
مرۆڤی س����ویدی لەبەرامبەر 27 واڵتی نوێنەری واڵتانی عەرەبی 
ووتی بەرێز نێچیرڤانی بارزانی کە ئەوکات س����ەرۆکی حکۆمەت 
بوو، ژن پارێزترین س����ەرکردەی ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاستە. هەمیشە 
و بەتایبەتی لە س����نوری سۆران کار بۆ وەستان لە توندوتیژی 
ئافرەت دەکەین لەگەڵ گش����ت ئەو رێکخراو و چاالکوانانەی کە 
کار ب����ۆ ئافرەتان دەکەن کاریگ����ەری ئەرێنی خۆیان هەبووە لە 

کەمکردنەوەی توندوتیژی ئافرەتان و خێزان.
نازەنین عزیز بەرپرسی ئەنجومەنی سۆرانی یەکێتی ئافرەتانی 
كوردس����تان باس لە ڕۆڵی ئاف����رەت ده كات دەڵێت: بەدرێژایی 
مێژوو ئافرەتان ڕۆڵێکی گرنگ و بەرچاویان هەبوە لە بونیادنانی 
خێزان و کۆمەڵگەییه كی سەرکەوتوو بەاڵم زۆرجار ئەم ڕەگەزە 
رووبەرووی کۆمەڵێک ئاستەنگ و ڕێگری و توندوتیژی بونەتەوە. 
یەکێتی ئافرەتانی کوردستان پاڵپشتێکی گەورەی ئافرەتانە وە 
هەر ئەنجومەنێک لەس����نوری کارکردنی خۆی کۆمەڵێک چاالکی 
مەیدانی لەخۆدەگرێت بەپێی ویس����ت و پێویستی ئافرەتان لەو 
س����نورە. ئەنجومەنی س����ۆران ڕۆڵی هەبوە لەو چاالکیانەی کە 
دەبن����ە مایەی زیادبوونی توانس����تەکانی ئافرەتان و زیادکردنی 
زانیاری زیاتر لە هەمبەر پاراس����تنی مافەکانیان، کاریکردوە بۆ 
دەس����تەبەری مافە ژینگەیی و سیاسی و کۆمەاڵیەتی و خێزانی 
ئافرەت����ان. گرنگیداوە بەو ئافرەتانەی ک����ە بەهرەیه کیان هەیە 
ب����ۆ ئەوەی لە ئایین����دەدا ببن بە خاوەنکارو پیش����ەی خۆیان، 
وە کارک����ردن دژی کوش����تنی ئافرەت����ان جا لە ژێ����ر هەرناو و 
بیانویێک بێ. هۆش����یارکردنەوەی ئافرەتانمان لەناسینی مافیان 
بەش����ێوەی س����یمینارو نامیلکە و ئەنجامدانی چەندین سیمینار 
لەسەر توندوتیژی جەس����تەیی، دەرونی، ئابوری، کۆمەاڵیەتی، 
ئاوردانەوە لە مەس����ەلەی ئافرەتان بە شێوه یه كی گشتی ئه رك 

و خه باتی ئێمه یه .

ن عزیز
نازەنی

ر ته حسین
 ساال



9ژمارە )3386(   2020/12/9 ئافرەتان

 ئافره ت و به ده ستهێنانی 
مافه كانی

النه  محه مه د حافز

جیهان حجی- ئاکرێ

م���رۆڤ به رزتری���ن و پیرۆزترین بونه وه ره  له س���ه ر زه مین، له هه ردوو 
ڕه گ���ه زی نێ���ر و مێ پێكدێت، پێویس���ته  هه ردوو ڕه گه ز هۆش���یارو 
ئاش���نا بكرێن به  ئه رك و مافه كانیان له پێناو كۆمه ڵگه یه كی دروست 
و ته ندروس���ت به جۆرێك كه  ناداپ���ه روه ری نه كرێت له پێدانی ئه رك و 
مافه كان بۆئه وه ی كۆمه ڵگه  به  هاوسه نكی بمێنیته وه و تاكی هۆشیار 
په روه رده و به ره���ه م بهێنرێت كه  ڕه نگدان���ه وه ی ده بێت له  خێزان و 

كۆمه ڵگه .
هه ر كۆمه ڵگایه ك له هه رقۆناغێكدا كه لتورێكی تایبه تی خۆی هه یه  
به جۆرێك كه  به ش���ێك له  بنه ماو پرنس���یپه كانی ئ���ه و كه لتوره  الی 

تاكه كانی كۆمه ڵگا قبوڵكراوه و به شێكیشی قبوڵكراو نیه  .
ئه گه ر بگه ڕێنه وه  بۆ كۆمه ڵگه ی س���ه ره تایی، ده بینین كه  ئافره ت 
كاروباره كان���ی به ڕێوه بردووه  و له و قۆناغه ی مێژووی مرۆڤایه تیدا كه  
به  دایكساالریی ناسراوه ، ده بینین كه  ئافره ت بڕیارده ر و هه ڵسوڕێنه ر 
بووه  و چه رخی مێژووی به ره وپێش���بردووه  به تایبه تی له  دۆزینه وه و 
كاری كش���توكاڵدا، به اڵم دواتر به هۆی پێویس���تی مرۆڤ به  ڕاوشكار 
پیاو ده س���ه اڵتی له  ئافره ت وه رگرته وه  و ناوه  ناوه  ئه م ده س���ه اڵته  
به  پێی پێویس���تی قۆناغه  مێژووییه كان له  نێ���وان ئافره ت و پیاودا 
ئاڵوگۆڕك���راوه ، به اڵم دواتر هێواش هێ���واش ڕۆڵی ئافره ت فه رامۆش 
كراوه  و ئافره تیش بۆخۆی نه یتوانیوه  داكۆكی له  ده سه اڵته كانی بكا .
كه واته  كار و ڕۆڵی ئاف���ره ت له  بوژاندنه وه ی كۆمه ڵگه  و ئابووری 
وواڵت هه ر له سه رده می مرۆڤی نیانده رتاڵه وه  به شێوه یه كی به رده وام 
شانبه ش���انی پیاو خه ریك���ی ڕاوكردن بووه  و ل���ه  ماڵه وه ش ئه ركی 
خزمه تكردن و ڕێكخس���تنی ماڵ و گه وره كردنی منداڵی له س���ه ر بووه  
هه تا گه یش���تن به م س���ه رده مه  به رده وام ئافره ت���ان ڕۆڵیان هه بووه ، 
ئافره تی كوردیش هه میشه  ڕۆڵی گرنگی هه بووه  له  كۆمه ڵگه  به گشتی 
و شۆڕش���ه  یه ك له دوای یه كه كانی كوردستان به تایبه تی و له  بزافی 

ڕزگاری خوازی نه ته وه ی كوردا دووره په رێز نه بووه . 
به ش���داریكردنی هاواڵتیان به  هه ردوو ڕه گه زی نێر ومێ له  پرس���ه  
گشتیه كان كه  ڕووبه رووی كۆمه ڵ ده بێته وه  خۆی له  خۆیدا شێوازێكه  
ل���ه  ده ربڕین���ی دیموكراتیه ت و به ش���داری مێینه ش پێویس���تیه كی 
دیموكراسیه ، بێ به شداریكردنی ئافره تان مانای به هه ده رچونی وزه و 
توانای فكری و سه رمایه ی به ش���ێك له  كۆمه ڵگایه ، چونكه  ڕه گه زی 
مێنه ش ده توانێت س���ه ركردایه تی و به ڕێوه بردنی س���ه ركه وتووانه  و 
هه م���وو كارێك به  به رهه م و هزری نوێ ئه نجامبدات گه ر بوار و هه لی 

بۆ بڕه خسێت.
گه ر به دیاری كراویش باس له  سه ركردایه تی بكه ین، له  كۆمه ڵگای 
ئێمه دا باس���كردن له  س���ه ركرده  ته نها له  سیاس���ه تدا چڕكراوه ته وه ، 
له كاتێكدا ده ش���ێت س���ه ركرده  له بواره  جۆربه جۆره كانی ئابووری و 
كۆمه اڵیه تی و په روه رده  و كارگێڕی و هه موو كایه كانی ژیاندا په یڕه و 
بكرێت، ئه مه  وێڕای ئه وه ی س���ه ركردایه تیكردنی كۆمه  به شێوه یه كی 
گش���تی كراوه ته  موڵكی پیاوان و ته نانه ت ته نه���ا به كاری ئه وانیش 
داده نرێت، له كاتێكدا زانس���ته كان ئه وه یان س���ه لماندوه  كه  جیاوازی 
جێنده ری هیچ بوونی نیه  له س���ه ركردایه تی كردندا، بۆیه  ئه و كاته ی 
ب���اس ل���ه  ئافره تی س���ه ركرده  ده كرێ���ت دووچاری به رهه ڵس���تی و 
هه ڵوێس���ته  زۆر ده بێته وه ، له كاتێكدا ئه گه ر پێناسه ی )سه ركرده  ( 
بكه ین هونه رێكه  له  ڕێگه یه وه  كاریگه ری له سه ر تاك و كۆمه ڵ دروست 
ده كات بۆ سه رله نوێ دروست كردنه وه ی تاك و كۆمه ڵ كه  ده توانێت 
ڕه فتارو هه ڵس���وكه وتی خه ڵك به ره و ئامانجێكی دیاریكراو ئاڕاس���ته  
ب���كات و ئاماده كردنیان بۆ به رژه وه ندی گش���تی و گه ش���ه  پێكردنی 

وواڵته كه یان .

25 نۆڤه مب����ه رێ ل جیهانێ ب رۆژا به رهنگاریا توندوتیژیا هه مبه ر ژنان 
هاتییه  ده ست نیشانكرن ژبال نه ته وێن هه ڤگرتی ڤه ، ب بریارا هه ژماره  
) 5٤ /13٤ ( و ئ����ه ڤ گاڤ����ه  ژی پش����تی وێ رویدانێ دهێت كو دڤێ 
رۆژێ دا ل كومارا دۆمینیكان ل س����اال 19٦0 ژبال حوكمداریا سه ربازی 
یا دیكتاتوریا ڤێ كومارێ 3 خوشك ب ناڤێن ) پاتریا، مینیرفا، ماریا 
تیریزا میرابال ( پشتی دهێنه  ره ڤاندن و ده ست درێژیا سێكسی دگه ل 
وان تێته كرن ب ره نگه كێ دراندانه  دهێنه  ئه ش����كه نجه دان و پاشرا ژی 

دهێنه  كوشتن. 

زێرەڤ����ان تەمو جاالکڤانێ مەدەن����ی د ڕۆژا جیهانیا به رهه نگاربوونا 
توندوتیژیا دژی ئافرەتان دبێژیت: پشتی ڤێ كارڤه دانێ ل سه رانسه ری 
جیهانێ ساالنه  لڤێ رۆژێ بزاڤێن جورا و جور مینا سمینار و خۆپیشاندان 
و نه رازیبوون لدۆر)به رهنگاربوونا توندوتیژیا خێزانێ، پرسا یه كسانیێ، 
فره  ژنی، هه ره شه كرن و برینداركرن و بازرگانی كرن ب گیانێ ژنێ، ب 
ش����وو دانا زارۆیان، نه چاركرنا ژنێ ب خۆ س����وتاندنێ و خه ندقاندنێ و 

شكاندن و برینداركرنا هه ستێ ژنێ . هتد (دهێنه  لدارخستن .
گوت ژی: ئاشكرایه  ژی سه رباری وێ ئێكێ كو ل جڤاك و كومه لگه هێ 
مه ی����ێ كوردی ژنێ رێ����ز و روومه تیا خۆ هه یه  ه����ه رده م ته مام كه رێن 
هه ڤ����دوو بوینه  دگه ل زه المی لێ دڤێت پتر گیانێ رێزگرتن و لێبوورین 
و هه ڤ����دو قه بولكرنێ ل جه م تاكێن جڤاكی بهێز بیت، هه روه ها رێك ل 

توندی و تونكاریێن ل هه مبه ر خێزانێ ب هه می ئاوایان بهێنه گرتن .
زێدەت����ر گۆت ژی: كو دیاره  توندوتی����ژی به رامبه ر ئافره تا كورد ب 
درێژاهیا دیروكێ هه بوویه  و هه تا گه هش����تییه  قوناغا ئه نفاالن دیس����ان 
هاتنا داعش گه له ك توندوتیژی به رامبه ر ژنێن ئێزدی و ده ش����تا نه ینه وا 
هاته كرن و كرین و فروتن و زۆریا سكسی لگه ل هاته كرن، ئاشكرا یه  ژی 
ساالنه  ژبال حكومه تا هه رێما كوردستانێ هه وا نشتیمانیا به رهنگاربوونا 

توندوتیژیا دژی ژنان بۆ ده مێ چه ند هه ڤتیان تێته  راگه هاندن. 
ناڤبڕی دا دیارکرن: ئه گ����ه ر وه كو ئاماژه  یه ك گرنگترین وان خاالن 
بده ین����ه  خویاكرن كو زه الم توندوتیژی����ێ ل هه مبه ر ژنێ بكار تینن ب 

دیتنا من بۆ ڤان خاالن ڤه دگه رێت ئه و ژی:-
� نزمیا ئاستێ خوندنێ و تێگه هێ ئایینی.

� قه یرانا ئابووری و كێم بوونا داهاتی .
� زۆریا تاكێن خێزانی و بێكاری .

� جیاوازیا مالباتا ئافره تێ و زه المی ئه فجا ئه ڤ جوداهییه  یا جڤاكی 

بیت یان ئابووری یان ژی جهێ كاركرنێ .
� هه بوونا گرفتان ل په یوه ندیێن هه ڤژینیێ دا دناڤبه را ژن و زه المان 

.
� بریاردانا تاك ئالیانه  دناڤبه را زه الم و ئافره تێ لدۆر پرسێن مال.

� زۆریا یاسا یێن والتێن پاشكه ڤتی .
� داب و نه ریتان ژی رولێ خۆیێ نه رێنی گێرایه  . 

� ب كارئینانا ئامێرێن په یوه ندیكرنێ و تورێن جڤاكی و ب ره نگه كێ 
نه باش.

و دوماهی����ێ گوت: له وما ب فه ر دبین����م كو كه رتێ په روه ردێ رولێ 
خو بگێریت و گورانكاریان د سیس����ته مێ خودا بكه ت و گرنگیه كا باش 
ب دادپه روه ری و یه كسانی و مافێ مروڤی و رێزگرتنێ بده ت، هه روه ها 
ماموس����تایێن به رێزێن ئایینی و گوتاربێ����ژ رولێ خۆ بگێرن دڤی بیاڤی 
دا، هه روه ها ب ئێكجاری چه ك بهێته  قه ده غه كرن بۆ كه س����ێن س����ڤیل، 
چاڤدێری����ا تورێن جڤاكی بهێته كرن و پوس����تێن هاندانا توندوتیژیێ ب 
هه می ره نگان بهێنه  قه ده غه كرن و رێكخراوێن جڤاكێ سڤیل و ئافره تان 
پت����ر و ئه كتیڤتر كاربكه ن، هه روه ها كوش����تنا ژنێ لژێر هه ر ئه گه ره كێ 
بیت دڤێت بكوژ بهێته  سزادان و ئه و تاوان وه كو هه می تاوانێن كوشتنێ 
بهێته دانان و گه له ك جاران دهنده ك بواراندا پش����تی ژن دهێته  كوشتن 
ب ئه گه رێ پێك هاتنا هوزایه تی ) س����ولحا عه شایری ( تاوانبار دهێته  
ئازادكرن دڤان جوره  بواراندا یاس����ا بتنێ دروش����م دمینیت، سه رباری 
كو هه ژماره كا یاس����ایان هاتینه  ده رئێخس����تن بۆ به رژه وه ندیا ژنێ لێ 
دڤێت هژماره ك ژ وان یاس����ایان ژی بهێنه  راست ڤه كرن بۆ به رژه وه ندا 
ئافره تێ و پاراس����تنا كه س����ایه تی و ماڤ و رولداریا وێ دنێڤ جڤاك و 

گه لێ خۆدا .

هەر ژ دامەزراندنا ئێکەتیا ئافرەتێن کوردستانێ ل ساال 1952 پیخەمەت 
پێگەهاندن����ێ ئافرەت����ا ک����ورد د س����ەرجەم بوارێن سیاس����ی و ئابوری 
و کەلتوری و ڕێڤەبرنێ دا ل س����ەر دەس����تێ مس����تەفا بارزانی. ئێکەتیا 
ئافرەتێن کوردس����تانێ هەر ژ دامەزراندن����ا خوە بوویە پێگەهەك ب هێز 
ل کوردس����تانا باشور و تایبەت د س����ەردەمێ شوڕەشێ دا ئافرەتا کورد 

پشتەڤانیەکا بهێز ل پێشمەرگەیی کریە. 
 هەروەس����ا ڕولەکێ بەرچاڤ هەبوویە د هوش����یار کرنا ئافرەتا کورد 
دا، س����ەرەڕای بەرەڤانی کرنا مافێن گەلێ کورد، دیس����ان ئافرەتا کورد 
ب ڕێکا ڤێ ئێکەتیێ ش����یایە خوە پ����ێ گەهینت و دەنگێ ئافرەتا کورد 
بگەهینیت جیهانێ و ڕایا گش����تی ئانکو دەنگێ ئافرەتا کورد ژ سنوران 
بەزان����د و گەهاندە جیهانا دەرڤ����ە. ئافرەت د ن����اڤ ئێکەتیا ئافرەتێن 

کوردس����تانێ دا شیا ببیتە س����ەرکردە و د شیاندایە بێژین ئەڤ ئێکەتیە 
بوویە ڤوتابخانەیەك و تا نوکە چەندین ئافرەتێن نموونە و س����ەرکردە ژ 
ڤێ ڕێکخراوێ دەرکەفتینە و تا ڕوژا مە ژی بەرەودامن ل سەر بەرەڤانی 
کرنا مافێن ئافرەتێ . پاراس����تنا دوزا ئافرەتێ ژ الیێ ڤێ ڕێکخراوێ ڤە 
بوویە ئەگەرێ وێ چەندێ چەندین ئاریش����ە بهێنە چارەس����ەر کرن و د 
گەلەك بوارێن جڤاکی و ڕەوشەنبیری و کەلتوری شیایە ببیتە رێکخراوەکا 
نموونە ل س����ەر ئاستێ هەرێما کوردستان و ئێراقێ. نە خاسمە د بوارێ 
پاراس����تنا مافێن ئافرەتێ یێن ڕەوا و نەهێالنا دیاردا توندوتیژیێ کو ب 
خەبات و کارێن ئێکەتیا ئافرەتێن کوردس����تانێ ئەڤ دیاردە تا ڕادەیەکێ 

بەرچاڤ کێم ببیت. 
ئێکەتی����ا ئافرەتێن کوردس����تانێ د ڕوژا م����ە ژی هەوڵێن جددی ددت 
پیخەمەت دەست ڤە ئینانا مافێن ئافرەتا کورد د هەر بوارەکی دا، بەڵگە 
بو ڤێ چەندێ ژی ئەوە د ڕوژا مە دا د سەرجەم بوارێن ژیانێ دا خەبات 
و ش����ین تبلێن ئافرەتا کورد بەرچاڤن، د ڕوژا مە دا رێکخراو و ڤەلڤینێن 
ئافرەتان ڕولێ خوە پتر دبینن و ل س����ەر ئاس����تێ جیهانێ پتر گرنگی 
پ����ێ دهێتە دان ژ جاران، ل هەرێما کوردس����تانێ ژی ئێکەتیا ئافرەتێن 
کوردستانێ شیایە ب ڕێژەیەکا ئێکجار بەرچاڤ گەلەك پرسا بگەهینیت 
چارەسەریێ و هەوڵ ددت سنورێن دەستکرد ئەوێن هاتین دانان بەرامبەر 

ئافرەتێ ب بەزینت.

ێکەتیا ئافرەتان و ڕولێ وێ دپێگەهاندنا ئافرەتێ دا

شه یما مستەفا

 زێرەڤان تەمو جاالکڤانێ مەدەنی:
 كه رتێ په روه ردێ رولێ خو بگێریت و گرنگیه كا 
باش ب دادپه روه ری، یه كسانی، مافێ مروڤی و 

رێزگرتنێ بده ت 
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ب هه لكه فت����ا 1٦ روژییا ه����ه وا به رهه نگاربونا توندو 
تیژیا دژی ئافره تان و ل ژێر درو ش����مێ)دێ پێكڤه  
خێزانێ پارێزین ( چه ندین كارو چاالكی لسه رانسه ری 
كوردس����تانێ دناف رێكخراوێ����ن ئێكه تیا ئافره تان 
سه ر ب سكرتاریه تا ئێكه تیا ئافره تێن كوردستانێ 

دهێنه كر .

ئه نجومه نێ ده روبه رێن دهوكێ ژی ئه ف ساله  
پروژه یه ك ب ناڤێ) 1000(هزار نامه  ده ستپێكریه  
و بوڤ����ێ مه ره م����ێ خانم ) چیم����ان كانیكی( 
ئه نجومه ن����ێ ده روبه رێ����ن دهوكێ  به رپرس����ا 
دبێژیت : ئه ف پروژه  ئئێك ژ هزرێن مه بو وه ك 

ئه نجومه ن و مه  پێشكێش����ی سكرتاریه تا ئافره تان كر 
وده س����ت بكاری كر و مه ده س����تپێكێ ل هه موو قه زا و 
ناحیێن سه رب ئه نجومه نێ ده روبه رێن دهوك ده ستپێكر 
و هه ر گونده كی چه ند نمونه ك مه  وه رگرتن و دیس����ان 
هه موو ئه نجومه ن دێ تێدا به ژداربن و نامه  و داخوازی 
و په یامێ����ن ئافره تان كوم كه ن كۆ مه ره ما بڤێ چه ندێ 
ئه وه  ئه م برێكا خوه  په یامێن وان بگه هینینه  جهێن بلند 
پش����تی كۆ ئه م دگه ل لژنا خوه یا راوێژكاری ژی كاری 
بدوماهیك دئینین چونكه  ئه و لژنه یه  دێ بو ئاریش����ێن 
وان یێن پتر دیار ده س����ت نیشان كه ت و ب شێوازه كێ 
ئه كادیمی س����ه ره ده ریی دگه ل داخ����وازی و گله یێن د 
وان نامادا هاتینه  نڤیس����ین كه ین و بهه ماهه نگیا جهێن 
شوله ژێ كاربو چاره سه ركرناوان داخوازی و ئاریشه یێن 
وان بكه ی����ن و هه ولده ین پتر ده لیڤێ����ن كاری ل دیف 
جوگرافیا ده ڤه را بهێته دیتن، بخوه شحالی ڤه  ده زگه هێ 
ژیان ژی دگه لمه یه  بو هاریكاریا وان كه سێن ئاریشه یێن 

ده روون����ی هه ین ئه و ب����ێ به رامبه ر ب 
هه می رێكێن چاره سه ریێ خزمه تا وان بكه ن.

ل دوماهی����ێ ژی چیم����ان خانێ گ����وت : هه رجهێ 
مه س����ه ره دانا وان كر زوور ب دلخوه ش����ی پێشوازی ل 

پروژێ مه كریه  و هه فكار ژی بوینه  .
ئێك ژ س����تافێ ده زگه هی خانم، ش����هله  یاس����ین، 

چاره سه ر كارا ده روونی و سه رپه رشتیارا كاری
ل ده زگه هێ ژیان كۆ باوه رناما به كالوریوس وماسته ر 
ب به ش����ێ ده روونناس����ی ل زانكویا دهوك وه رگرتیه  و 
ده ه س����اله  ل ده زگه هێ ژیان كاردكه ت دبێژیت: لسه ر 
چاره سه ریێن ده روونی به شداری خولێن ده رڤه ی وه التی 
بویم����ه  و ده زگه هێ ژیان ب����و كاروبارێن كومه الیه تی و 
خزمه تێ����ن پزیش����كی و ده رونی و یاس����ا خزمه تێ بێ 
به رامبه ر دكه ت و ئه و كه س����ێن ش����ول دكه ن بسپورێن 
جودا جودان ئه و كێشه  ده رئه نجامێ گه له ك كێشه یانه  

كاره س����ات و رویدانێن نه خوش وه ك 
ی����ان كه س ببنه  ئه گه رێ نه خوه ش����یا ده روونی بو وان 
س����ه ره دانا مه دكه ن بێی جوداهیا ئول و نه ته وه ی ئه م 

وه ردگرین،
مه  رونشتن/ مجلسه  هه نه  و هه می بسپور بكارێ   

خوه  رادبن بو چاره كرنا ئاریش����ه یێن وان دابش����ێن 
وه ك پێتڤه  چاره سه ریا وان بكه ین .

و ژس����اال 2005ێ وه ره  ئ����ه ف ده زگه هه  كاردكه ت و 
ل هه موو باژێرێن كوردس����تانێ و عیراقێ لسه ر ئاستێ 
عیراقی 9 س����ه نته ر مه هه نه  و ئوفیسا سه ره كی یامه  ل 
باژێرێ دهوكێ یه  كو ژ 2011ێ وه ره  ئوفیسا سه ره كی 

ل دهوكی هه یه  .
كارو پروژێن مه  دهه موو س����الیادێن مافێ مروفی و 

س����اخله میا ده رونی و ئ����اواران هه نه  . نوكه ژی ئه م 
دسالیادا ئئكه تیا ئافره تان دا به شدار و هه ماهه نگین ب 

پروژێ 1000 نامه  .
كۆ بوڤان 1٦ روژێن پرته قالی مه  بریادایه  ئه م دگه ل 
ئه نجومه ن����ێ ده وروبه رێن دهوك یێ ئافره تان چاالكیێن 
خوه بكه ین بو ئه ف س����اله  و س����وپاس بو ئه نجومه نێ 
ئافره تان و ڤێ هه ماهه نگی����ێ و یاپێتڤی بهێته كرن بو 
ئافره تاتێ����ن دوروبه رێن دهوكێ و خوه ش����حالین دڤی 
پ����روژه ی دا مه گه له ك س����ه ره دان ك����رن و ب مه ره ما 
گه هاندنا ده نگی وان و هه بونا كومه لگه هه كا ساخله م و 

جڤاكه كێ به خته وه ر . 
 

جەماوەری کوردستان، ئافرەتانی خۆشەویست:
 ٦8 س���اڵ لەمەوپێ���ش و ل���ە 1952/12/11 ل���ە 
هەلومەرجێکی س���ەخت و ناهەموار لە ڕووی سیاسی، 
کۆمەاڵیەتی و مێژوویی بە فەرمانی ڕابەری شۆڕش���ی 
ڕزگاریخ���وازی گەلی کوردس���تان )بارزان���ی نەمر( و 
لەژێر س���ایەی )پارتی دیموکراتی کوردس���تان(دا بە 
هەوڵ و کۆشش���ی دەس���تەیەک ل���ە ئافرەتانی ئازا و 
ئ���ازاد )یەکێتی ئافرەتانی کوردس���تان(دامەزرا و بوو 
بە پێش���ەنگ و بناخ���ەی بزووتن���ەوەی ئافرەتان لە 
کوردستان. دامەزراندنی ئەم ڕێکخراوە و تێکەڵکردنی 
پرسی ئازادی ئافرەت بە پرس���ی ڕزگاری نیشتمانی؛ 
پێویس���تییەکی مێژوویی بوو بۆ کامڵکردنی ئەو بزاڤە 
و نەخش���ەڕێژکردنی وەک بزووتنەوەیەکی ئازادیخوازی 
مرۆڤدۆست؛ وەک میراتی بیری دادپەروەری و یەکسانی 
ڕەس���ەنی کوردایەتی دژ بە سیاس���ەتی ش���ۆڤێنی و 
سەپاندنی کولتوری پیاوساالری. لەو دەمەوە تا کاتی 
هەڵگیرسانی شۆڕشی مەزنی ئەیلول و ڕێکەوتننامەی 
یان���زەی ئازار؛ یەکێتی ئافرەتان ڕۆڵێکی کاریگەری لە 
گەشەپێدانی هزری نەتەوەیی، باڵوکردنەوەی هۆشیاری 
لە بارەی ئامانجەکانی ش���ۆڕش، هۆش���یارکردنەوەی 
ئافرەتان بە م���اف و ئەرکەکانیان، هەبووە. هەروەها 
فاکتەرێکی س���ەرەکی بووە بۆ بەشداری ڕاستەوخۆی 

ئافرەت لە شۆڕش. 
)یەکێت���ی ئافرەتان���ی کوردس���تان(، پ���ێ بەپێ 
لەگەڵ هەموو قۆناخەکانی بزاڤ���ی ئازادیخوازی گەلی 
کوردس���تان پارێ���زگاری ل���ە ئامادەیی ئاف���رەت لەو 
بزاڤەدا کردووە. ڕاپەڕینی شکۆداری گەلی کوردستان 
وێس���تگەی گۆڕانکاری بوو بۆ ڕێکخراوەکە لە شێوازی 
خەب���ات و ئامان���ج و میکانیزمی کار، ل���ەو قۆناخەدا 
یەکێتی ئافرەتان هاتەوە نێو نیش���تمان و تێکۆشا بۆ 

س���ڕینەوەی ئاسەوارەکانی سیاس���ەتی ڕژێمی بەعسی 
ش���ۆڤێنی لەس���ەر ب���اری کۆمەاڵیەتی کوردس���تان و 
گرتنەبەری خەباتی مەدەنی لە پێناو بەشداری ئافرەت 
لە دامەزراوە سیاس���ی و یاس���ایی و کارگێڕییەکان و 
هەم���واری ئەو ماددە یاس���اییانەی دژ ب���ە مافەکانی 
ئافرەت بوون و ڕەوایەتییان بە کوشتنی ئافرەت دەدا 
لەژێر پاساو و بنەمای نامرۆڤانە و نالۆژیکی. بەرهەمی 
خەبات و تێکۆش���انی یەکێتی ئافرەتان و بزووتنەوەی 
یەکس���انیخوازی ئافرەتان بە گشتی و سەرجەم دەنگە 
مرۆڤدۆست و ئازادیخوازەکان؛ وەرچەرخانێکی گەورە لە 
بوارەکانی سیاسی و کۆمەاڵیەتی و ئابوری و کولتوری 
بەدیهاتوون و ئافرەت ئامادەییەکی بەرچاوی لە گشت 
جومگەکانی ژیان هەیە؛ هەرچەند ئەوەی بەدەستهاتووە 
تەنها بەشێکە لە خواست و داواکارییەکانمان و هەرگیز 
هاوئاس���ت نییە بە ڕێژە و توانا و لێهاتوویی ئافرەت، 
بەاڵم دەتوانین بە شانازییەوە بڵێین؛ دەسکەوتی مەزن 
بەدەستهاتوون و هەنگاوی زۆرمان بڕیوە و تەوقی داب 

و نەریتی کۆنەپارێزمان شکاندووە. 
یەکێت���ی ئافرەت���ان؛ ل���ە دواین کۆنگ���رەی خۆیدا 
دروش���می)هاودەرفەتی، هاوبەش���ی و هاوس���ەنگی( 
کردووەتە ڕێنمای تێکۆش���انی و ب���ڕوای تەواوی بەوە 
هەی���ە؛ کە ئەگ���ەر دەرفەت بڕەخس���ێ ل���ە ژینگە و 
ئامرازەکان���ی پەروردە و پێگەیان���دن؛ ئافرەت توانای 
داهێنان و س���ەرکەوتنی ئەگەر ل���ە ڕەگەزی بەرامبەر 
زیاتر نەبێت، بێگومان کەمتر نییە!، بە ڕەخس���اندنی 
دەرفەتی یەکس���ان؛ هاوبەش���ی لە ئ���ەرک و ماف و 
بەرپرس���یاریەتی؛ دواتریش هاوس���ەنگی و هاوبەهایی 
بەدی دێ. هاوکات تواناس���ازی ئافرەت���ی کردووەتە 
ئامانجی س���ەرەکی و لە س���ۆنگەی ڕێکخراو؛ پێگە و 
هەلومەرجی ئافرەت؛ پێودانگی، ئەو ئاستی پێشکەوتن 

و شارس���تانیبوونەیە کە کۆمەڵگ���ە پێی دەگات. هەر 
کۆمەڵگ���ە و واڵتێک بەش���داری هاوت���ا و هەمەبوار و 
هەمەئاس���ت بۆ ئافرەت نەڕەخس���ێنێ، کۆمەڵگەیەکی 
بەجێم���اوە لە ڕەوتی پێش���کەوتن. تواناس���ازی وەک 
پرۆس���ەیەک بۆ بەهێزکردنی ئافرەت، شاڕێی گەیشتنە 
بە یەکس���انی، هەربۆیە ڕێکخراوەکەمان تواناس���ازی 
ئافرەت وەک پێش���مەرجێک بۆ پێشکەوتنی کۆمەڵگە 

دەبینێ. 
ی���ادی دامەزراندن���ی ڕێکخراوەکەم���ان لەمس���اڵدا 
هاوکات���ە لەگەڵ بارودۆخێکی ناهەموار؛ بڕینی بەش���ە 
بودج���ە و لێکەوتەکانی ڤایرۆس���ی کۆرۆنا و دابەزینی 
نرخی نەوت؛ هەرێمی کوردس���تانی خس���تووەتە نێو 
بارودۆخێکی سەخت و بەشێکی زۆری ئاڵەنگارییەکانی 
ئەو بارودۆخەش لەس���ەر ش���انی ئاف���رەت کەوتووە. 
ب���ە دڵنیاییەوە ڕێکخراوەکەی ئێم���ەش کاریگەرە بەو 
بارودۆخە. بەاڵم لە سۆنگەی بڕوامان بە پرسی ئافرەت 
و پابەندیمان بە پرەنس���یپەکانی کاری ڕێکخراوەییمان 
و وابه س���ته یی بێ سنوورمان بۆ نیشتمان؛ لە هەموو 
کات زیات���ر پابەن���د و پێداگرین، ه���اوکات بە هەموو 
توانامان پشتیوانی حکومەتی هەرێمی کوردستانین بۆ 
دەربازبوون لەم بارودۆخە و سەرکەوتن لەم هەورازە. 
یەکێتی ئافرەتانی کوردس���تان پشتیوان بە وتەی 
ڕابەری نەتەوەییمان س���ەرۆک بارزانی کە لە کۆنگرەی 
حەوتەمی ڕێکخراوەکەمان لە ساڵی 2010 بە ئافرەتانی 
کوردس���تانی ڕاگەیاند: ))ئێوە شەڕ   بۆئازادی و مافی  
 خۆت���ان بكەن، بەڵێنتان پێدەدەین وەكو س���ەربازێك 
لەژێر بەرپرس���یارێتیی   ئێوەدا بین بۆ بەدەس���تهێنانی  
 مافەكانتان(( لە تیکۆش���ان بەردەوامە؛ تا گەیشتن بە 
ت���ەواوی ئامانجەکانی بۆ بەدیهێنان���ی کۆمەڵگەیەکی 

یەکسان و پێشکەوتوو.                                             

 س���اڵوی ڕێزو س���تایش ل���ە دایک و هاوس���ه رانی 
ش���ەهیدانی کوردس���تان. ساڵوی یەکس���انی لە گشت 
ئافرەتان���ی کوردس���تان و هاوبیرانم���ان ل���ە پیاوانی 
یەکس���انیخواز .ساڵو له  س���ەرجەم کادر و ئەندامانی 
یەکێت���ی ئافرەتانی کوردس���تان؛ ئەوانەی بە درێژایی 
کاروانە پڕ سه روه رییه ی سااڵنی خەبات، بەردەوامییان 
بە تێکۆشانی ئەم ڕێکخراوە داوە و ئەوانەش کە ئێستا 
ئااڵکەیان لە دەس���تە. درود بۆ ڕۆحی هەموو ئافره ته  
ش���ه هیده كانی ڕێگای ئازادی كوردستان و هه موو ئەو 
ئافرەتانەی بوون بە قوربانی نەریتی ش���ه ره فپارێزی و 

هزری توندئاژۆ.           
یەکێتی ئافرەتانی کوردستان
     2020 /12/11    

بەیاننامەی یەکێتی ئافرەتانی کوردستان لە ٦٨ ساڵەی دامەزراندنیدا

یەکێتی ئافرەتان لە شەست و هەشتەمین ساڵیادی 
دامەزراندنیدا

 رێژین نهێلی 

هزار داخوازی د نامه یێن هزار ئافره تان دا


