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مه روه  مه عروف: الی ئێمە دڵخوشی کڕیارەکان گرنگترە لە پارە 
چونکە مرۆڤ لە هەموو شتێك گرنگترە

كاركردن و هه وڵدان بۆ ده س����ته به ركردنی كار به بێ 
جیاوازی له نێوان هه ردوو ره گه ز پێویس����تی به  پالن 
و بیرۆكه ی كار هه یه ، له  كۆمه ڵگه ی كوردیدا ئێستا 
چه ندی����ن ئاف����ره ت ده بینین خاوه ن����كارن و بونه ته  
هۆكارێ����ك ب����ۆ دابینكردنی هه لی كار بۆ كه س����انی 
دیك����ه ش، یه كێك له و ئافره تان����ه ی بۆته  خاوه نكار 
)مه روه  مه عروف(ه  كه  کارێکی نایاب دەکات ئه ویش 
بریتیه  له  دیزاین و دروستکردنی دیکۆرەکان بۆ بۆنه  

و بیرەوەریە جیاوازەکان.

مه روه  ده ڵێت: لە ساڵی ٢٠١٩ بە ئۆنالین دەستم 
ب����ە کاری دیکۆر کرد، لە س����اڵی ڕابردوودا بڕیاڕمدا 
ش����وێنێك بکەمەوە و کارەک����ەم گەورەتربکەم. بۆ 
ئەوەی خەڵك زیاتر من و کارەکەم بناس����ن و ئاشنا 

بن، ئەمویس����ت ش����وێنێك بە ناوی خۆم هەبێت تا 
ڕەنجی ماندووبونم دیار بێت.

هه روه ه����ا س����ه باره ت به  بره ودان ب����ه  كاره كه ی 
ده ڵێت: سەرەتا بە كاری دیزاین دەستمپێكرد دواتر 
كاتێك دوكانی دیزاینم دانا بە پێویس����تمزانی كاری 
گوڵفرۆشیش بكەم لەبەرئەوەی كاری دیزاین بۆ بۆنەو 
ئاهه نگه كانم دەكرد موشتەریەكانم گوڵیان پیویست 
دەبو وامك����رد كە دەهاتنە الی من بۆ ش����وێنەكەم 
هەموو شتێكیان لە یەك شوێن بۆ ده ستبه ربكرێت. 
م����ه روه  مه عروف باس ل����ه  ره فت����ارو مامه ڵه ی 
خه ڵك ده كات له گه ڵ����ی و ده ڵێت: رەفتاری خەلك 
زۆر باش����ە و دەست خۆش����یم لێدەكەن كە بۆخۆم 
كارده كه م و پشت به  داهاتی خۆم ئه به ستم، پیاوان 
كە دێنه  ش����وێنەكەم دەزانن دیزای����ن و دیكۆرەكان 

م����ن ئه نجامیان ئه ده م زۆر دڵخوش دەبن بە تایبەت 
دیكۆرەكانی مارە بڕین و بوك گواس����تنه وه  چونكه  
ده ڵێن ئ����ه وه ی ت����ۆ ده یكه یت كارێكی زۆر باش����ه  
چونكه ئافره ت باش����تر له  سه لیقه  و هەستی ئافرەت 

تیدەگات.
هه روه ها نرخی كاره كانم الی زۆر خەڵك هەرزانە، 
ئه گه ر كه س����ێك بۆ یەكەمجار س����ه ردانی كردبێتین 
دوبارە س����ەردانمان دەكەنه وه،  موش����تەریمان هەیە 
خەڵكی س����لێمانیە چەندجار سەردانی هەولێر بكات 
دێتە المان گوڵ دەكڕێت و دەڵێت نرخ و مامەڵەتان 
زۆر باشه ، لە الی ئێمە دڵخوشی کڕیارەکان گرنگترە 

لە پارە چونکە مرۆڤ لە هەموو شتێك گرنگترە.

 هێلین میدیا

بەرپرسیاریەتییە  پڕ  پرۆس����ەیەکی  هاوسەرگیری 
و ویس����تی ڕۆح����ی و دەروون����ی و بایۆل����ۆژی و 
کۆمەاڵیەتی و ئابووری پاڵنەری مرۆڤن بۆ چوونە 
نێو ئەو پرۆس����ەیە. چەندین فاکتەری جۆراوجۆر 
ڕۆڵیان هەیە لەوەی کە ئەو پرۆس����ەیە ساخلەمانە 
دەس����ت پێ بکا و بەردەوامی هەبێ، لە هەمووی 
گرنگت����ر بوون����ی زۆرترین خاڵ����ی هاوبەش وه ك: 
تەمەنی یاس����ایی و پێگەیش����تنی تەمەنی عەقڵی 
و دۆخ����ی ویژدانی و ده روون����ی و فکری هەردوو 
الیەنی پێکهێنەری پرۆسەکەیە، کاتێک دوو مرۆڤ 
بڕیار دەدەن خێزان دروست بکەن و پێکەوە بژین، 
پێویس����تە ئەو دووانە ئامادە بن ب����ۆ چوونە نێو 
پرۆسەیەکی ژیانکردنی پێکەوەیی لەسەر بنەمای 
ڕێز و خۆشەویس����تی و بەرپرسیاریەتی هاوبەش، 
لەو پرۆس����ەیەدا کەس����ێک موڵک و ئ����ەوی دیکە 

خاوەندار نییە.
 ئافرەت و پی����او دوو مرۆڤی جیاوازن لەڕووی 
ڕەگەزی بایۆلۆژی و باری فیزیکی و تایبەتمەندییە 
دەروونییەکان، بەاڵم یەکس����انن ل����ەڕووی بەها و 
پێگەی مرۆڤبوون، توانا و ژیری و زیرەکی موڵکی 
ڕەگەزێکی دیارکراو نی����ن، فاکتەرەکانی ژینگە و 
پرۆس����ەی فێربوون و پێگەیاندن ڕۆڵیان هەیە لە 
پێگەیاندنی مرۆڤ لەڕووی فکری و دەروونی. ئەو 
بڕوایەی پلەی یەکس����انی نێ����وان هەردوو توخمی 
م����رۆڤ ناهاوس����ەنگ دەکا و ڕەگەزێ����ک دەکاتە 
سەردەس����تە و بااڵدەس����ت و ڕەگەزەک����ەی دیکە 
ژێردەس����تە و گوێڕایەڵ، بێ بنەم����ا و نالۆژیکییە 
و لە ڕاستیش����دا س����ەرچاوەی هەموو کێش����ەکان 
و نائارامییەکان����ی خێزان����ە. ه����ەرکات یەکێ لەو 

دوو مرۆڤ����ە بە تەنها بوو بە س����ەرۆک و لیدەر و 
بەڕێوبەر و ئەوی دیکەش گوێڕایەڵ و جێبەجێکار، 
ئەوا خێزان یەکێ لە بەها گرنگەکانی لە دەس����ت 
داوە، کە یەکسانییە و ئەوەش پەل دەکێشێت بۆ 

درووستبوونی کێشەگەلێكی جۆراوجۆر. 
کاتێک پیاو خۆی بە خاوەنی ئافرەت بزانێت و 
ئەو وەک بەشێک لە سامانی خۆی ببینێت، ئەوکات 
خێزان لە بری ئەوەی شوێنێک بێت بۆ پێکەوەژیان، 
دەبێتە پانتاییەک بۆ پێکەوەهەڵکردنێکی ناچاری 
و پڕ نادادی و ستەم، لەو دۆخەدا منداڵیش زیانی 
گەورەی بەردەک����ەوێ و بەها بااڵکانی ژیانیش لە 
یەکسانی و دادپەروەری و ئازادی بوونیان نابێت، 
لەو دۆخەدا بە دڵنیاییەوە کۆمەڵگەش زەرەرمەند 
دەبێ����ت، وەک دەزانی����ن هەلومەرج����ی ئاف����رەت 
بنەماییترین پێوەری پێشکەوتنی جڤاکە. ئافرەت 
موڵکی پیاو نییە، بەڵکو مرۆڤێکی س����ەربەخۆی 
پێگەیش����تووە و خۆی بەرپرس����ە لەخۆی، تا ئەو 
پەیوەندیی����ە ڕاس����ت نەکرێت����ەوە و ئاڵوگۆڕی لە 
ڕۆڵ و پێگەی ئافرەت دروس����ت نەبێ، خێزانێکی 
س����ەرکەوتوو و کۆمەڵگەیەکی پێشکەوتوو بوونی 

نابێت. 
ئەگەر بمان����ەوێ بەش����ێوەیەکی بنچینه یی بە 
دوای چارەس����ەری کێشەکان بین ، ده بێ سه ره تا 
بەدوای ڕێککردنەوەی پەیوەندییەکانی نێوان ئەو 
دوو ڕەگ����ەزە ل����ە ژیانی هاوس����ەری بین؛ دەبێت 
گۆڕانکاری لە تێگەیش����تنی پیاو بۆ پێگه  و ڕۆڵی 
ئافرەت له  پرۆسەی هاوژینی و چەمک وپێناسه ی 
خێ����زان بکەی����ن، لەهەمان����کات دوورکەوینەوە لە 
قووڵکردنەوەی ناکۆکییەکان و بە شەیتان زانینی 

ڕەگەزێ و بە سروش����ت توندوتی����ژ كردنی ئه ویتر  
وەک گریمانەیەک����ی پێش����وەختە و نەگۆڕ. بەڵکو 
دەبێت بڕوامان بەوە هەبێت کە ئەوە كه ڵكه بووی 
ڕێڕه و و شێوازی پێگه یشتوویی مرۆڤ به  درێژایی 
مێژووه  كه  بوویته  کولتور و له   پەروەردە و هزری 
کۆمەاڵیەتی ڕه نگی داوه ته وه  و ڕه وایی به  گه شه ی 
هزری تاكڕه وی و ڕۆڵی بااڵدەستی و خۆپەسەندی 
له  ڕه گه زی  پی����او داوه  . ئێمەی ئافرەت هەرگیز 
خوازی����ار نیی����ن؛ ببین بە ڕەگەزی بااڵدەس����ت و 
ڕۆڵەکان ئاڵۆگۆڕ پێ بکەین، لە هەمانکات دەبێت 
بوێر بین ل����ە ڕەتکردنەوەی ئ����ەو ئیرادەیەی کە 
دەیەوێت سەروەری و کەسایەتیمان پێشێل بکا و 
مامەڵەی ڕەگ����ەزی دووەممان لەگەڵ بکا، هەرگیز 
ناب����ێ رازی بین بە تەرازووی الس����ەنگ لە ژیانی 
هاوژینیدا؛ هاوژینی شکۆ دانە بەیەک، شاندانە بەر 
قورساییەکانی ژیان وەک یەک، بەشکردنی خۆشی 
و ناخۆش����ییەکان و هەڵگرتن����ی ب����اری یەکدییە، 
پێکەوەژیانە لەس����ەر بنەمای ڕێز و خۆشەویستی، 

سازش و لێبوردەیی وەک یەک. 
پرۆس����ەی هاوژینی بەر لەهەر شتێک هەڵگری 

پەیامێک����ی ئینس����انییە و پێویس����تە ڕەهەن����دی 
مرۆڤایەت����ی و ڕۆحی بناخەی ئ����ەو پێکەوە ژیانە 
بێت لە نێ����وان هەردوو هاوژین����دا، پیاو خاوەنی 
هاوژینەکەی نییە، باوک خاوەنی کچەکەی نییە، برا 
خاوەنی خوشکەکەی نییە، بەڵکو ئەوان هاوژینی 
یەکن، ئەوان باوک یان برای کچ و خوشکەکانیانن، 
پێویس����تە؛ پەیوەندی لێبوردەیی و خۆشەویستی 
پێکەوەیان ببەس����تێتەوە، نەک خاوەنداری. هەر 
کاتێک پەیوەندی ئەم دوو مرۆڤە یاخود ڕاس����تتر 
تێڕوانینی پیاو بۆ ئافرەت لە خاوەندارییەوە گۆڕا 
بۆ پێکەوەژیانی و هاوژیانی؛ ئەوکات کێش����ەکان 
فۆرمێکی ئاس����ایی وەردەگرن و چارەسەریش����یان 
ئاس����انتر دەبێ����ت و خێ����زان ده بێت����ه  بنكه یه ك 
بۆپێگه یش����توویی، ئامێزێك بۆ خۆشه ویس����تی و 
په ناگه ی����ه ك بۆ ئارامی تاكه كان����ی. ئێمه  و كادره  

ماندوونه ناسه كانی  ڕێكخراوه كه مان؛ یه كێتی 
ئافره تانی كوردستان؛  له  پێناو به دیهێنانی ئه م 
دیده  و جێكردنه وه ی له  دید و تێگه یش����تنی تاك 
و كۆمه ڵگا له  بزاڤی هۆش����یارانه ی فێمینیستیمان 

به رده وامین.

ئافرەت و پیاو دوو مرۆڤی جیاوازن لەڕووی ڕەگەزی بایۆلۆژی و 
باری فیزیکی و تایبەتمەندییە دەروونییەکان، بەاڵم یەکسانن لەڕووی 
بەها و پێگەی مرۆڤبوون، توانا و ژیری و زیرەکی موڵکی ڕەگەزێکی 
دیارکراو نین، فاکتەرەکانی ژینگە و پرۆسەی فێربوون و پێگەیاندن 
ڕۆڵیان هەیە لە پێگەیاندنی مرۆڤ لەڕووی فکری و دەروونی
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پرسی یه كس����انی جێنده ری وه ك یه كێك له  
پرسه  گرنگه كانی تایبه ت به  ژیانی مرۆڤایه تی 
و پێش����كه وتنی كۆمه ڵگ����ه  بۆته  پرس����ێكی 
گرنگ بۆ گفتوگۆ و تیشك خستنه  راگرتنی 
باالنس����ی جێنده ری له نێوان هه ردوو ره گه ز 
له كۆمه ڵگه دا، ئێمه  ده مانه وێت تێگه یش����تن 
و تێفكرین����ی تاكه كانی كۆمه ڵگه ی كورد بۆ 
هه ردوو ره گه ز له قۆناغ و ئاس����تێكی به رزدا 
بێت و هه نگاو بۆ راگرتنی ئه و بااڵنسه  بنێت، 
بۆ ئه و مه به س����ته  گفتوگۆمان له گه ڵ خاتوو 
)ئه ڤین هروری( ئه ندامی س����ه ركردایه تی و 
به رپرسی ده س����ته ی رێكخراوه  جه ماوه ری و 
كوردستان  دیموكراتی  پارتی  پیشه ییه كانی 

به  ئه نجام گه یاند.

 خات����وو ئه ڤی����ن ه����روری ل����ه  پێناس و 
ناس����اندنی چه مكی جێنده ر ده ڵێت: چه مكی 
جێنده رده س����ته به ركردنی یه كس����انیه  له نێوان 
ه����ه ردوو ره گ����ه ز، ئیدی ئه و یه كس����انیه  زۆر 
س����ێكته ر به خۆی����ه وه  ده بینێ����ت چ له  ڕووی 
سیاس����ی، یاس����ایی، كۆمه اڵیه تی و ئابووری 
یان ه����ه ر بواریكی دیكه،  واته  به رقه راركردنی 
یه كس����انیه  له نێوان هه ردوو ره گه ز له سه رجه م 

سێكته ره كانی جیا جیاكانی ژیاندا.
له ئێستادا له ناو كۆمه ڵگه ی كوردیدا له گه ڵ 
هاتن����ی ته كنه لۆژیا و كران����ه وه ی كۆمه ڵگه ، 
به شێوه یه كی گشتی گۆڕانكاری له  تێگه یشتن 
بۆ چه مكه  نوێكان هاتۆته  بوون، له و نێوه نده دا 
چه مكێك����ی نوێ����ی وه ك جێن����ده ر بێگومان 
ته كنه لۆژیا كاریگه ری هه بووه له س����ه ری ، له م 
الیه ن����ه وه  خاتوو ئه ڤین ه����روری ئاماژه  به وه  
ده كات كه  به و جۆره  نیه  كه  چه مكی جێنده ر 
و فیمنین����زم له گه ڵ ته كنه لۆژی����ا هات بێت، 
به ڵكو پێشتریش هه بوه . راسته  بۆ كۆمه ڵگه ی 
ئێمه  نوێیه  به اڵم ئه گه ر بگه رێنینه وه  بۆ مێژوو 
ده بینی����ن چه مكی فیمینی����زم پێش چه مكی 
جێن����ده ر هات����ووه  ده توانین بڵێی����ن جێنده ر 
پێش����كه وتوتره  ل����ه  فیمینیزم، ب����ه اڵم ئه گه ر 
چه مكی فیمینیزمیش س����ه یر بكه ین قۆناغ به  
قۆناغ گۆڕانكاری به س����ه ردا هاتووه . بێگومان 
هه ر چه مك و هزرێكی نوێ كه  سه رهه ڵده دات 
س����ه ره تا له ده س����تپێكدا په یره وانی ئه و هزر 
و فك����ره  زۆر تون����دن، پاش����ان ورده  ورده  
ئه و چه مك����ه  له ناو كۆمه ڵگه ئاش����نا ده بێت 
و دواتر  په س����ه ند ده كرێ����ت و له ناو كۆمه ڵگه  
جێی خۆی ده كاته وه ،هاوكات ئه و كه س����انه ی 
داواشی ده كه ن هێواشتر ده بن بۆ نموونه  ئه و 
ئافره تان����ه ی هه ڵگری چه مكی فیمینیزم بوون 
توند ب����وون و ده یانووت به  هیچ ش����ێوه یه ك 
هه ندێك كار هه ی����ه  تایبه ته  به  ئافره ت نابێت 
پی����او بیكات. من ئه وه  به  پێچه وانه ی جێنده ر 
ده بینم چونكه  چه مكی جێنده ر له م سه رده مه دا 
پێش����كه وتر ده بینم ته نانه ت ئه و كه س����انه ی 
داوای فیمینیزم ده كه ن دوای گه یش����تنه  ئه و 
باوه ره ی ده بێت داوای پۆست فیمینیزم بكه ن 
چونكه  پێش����كه وتره  له  فیمینیزم، ئاشكرایه  
پۆس����ت فیمینیزم پێویس����تی به  به ش����داری 
هه ردوو ره گ����ه ز هه یه  له  كای����ه  جیاوازه كانی 

ژیاندا بۆیه  ب����ه  بۆچونی من جێنده ر جێگه ی 
ئه و فیمینیزمه ی گرتووه . 

 له هه رێمی كوردس����تان ره وت����ی فیمینیزم 
شێوه یه كی تایبه تی وه رنه گرتوه  به و مانایه ی 
ده توانین بڵێین ره وتێك نیه  كۆكراوه ی پرسی 
ئافره ت����ان بێت و له ژێر چه ت����ری یه كێك یان 
دوان ل����ه  رێبازوجۆره كان����ی فیمینیزم كۆیان 

بكاته وه . 
ل����ه و روانگ����ه وه  خاتوو )ئه ڤی����ن هروری( 
بۆچون����ی وایه  ك����ه  ئه و ره وته   له كوردس����تان 
په رتوب����اوی پێوه  دی����اره   ، ناتوانی����ن بڵێین 
كاره كته رێ����ك )ئافره ت ی����ان پیاو( به ته واوی 
فیمینس����تیه ، له گ����ه ڵ ئ����ه و ب����اوه ره دام كه  
م����ه رج نیه  ه����ه ر ئافره ت فیمنینیس����ت بێت، 
به پێچه وان����ه وه  پیاو هه یه  ل����ه  ئافره ت زیاتر 
باوه ری به  فیمینیزم هه یه  و پاڵپشتی پرس و 

مافی ئافره تان ده كات. 
هه رچه ن����ده  ئه گه ر به ش����ێوه یه كی گش����تی 
له دوای راپه رینه وه  پیاچونه وه یه ك به و ره وته  
بكه ین من كه س����ێك نابینم كه  به ته واوی ئااڵ 
هه ڵگری فیمینی����زم بێت وه ك ئه وانه ی كه  له  
واڵتانی دیك����ه  هه بوه  و زۆر ده س����تكه وتیان 

هه بوه . 
ئه م����ه ش ده گه رێته وه  بۆ ئ����ه و بارودۆخه ی 
له دوای راپه رین له  رووی سیاسی و كارگێرییه وه  
ده رفه تێ����ك خوڵق����ا كه  پارته  سیاس����یه كان 
بتوان����ن به جۆرێكی دیكه و  ل����ه  فه زایه كی تر 
كاری سیاسی و خه باتی خۆیان ئه نجام بده ن، 
ئه مه ش بووه   هه لێك بۆ ئافره تانی كوردستان 
تا بتوانن به ش����داربن له و خه باته . له م رووه وه  
ئافره تان به ش����ێوه یه كی ف����راوان چوونه  ناو 
پارته  سیاس����یه كانه وه ، چونكه  ئه گه ر پارتی 
سیاس����ی ده رفه ت به  ئافره ت نه دات و بڕوای 
به  مافی ئافره ت نه بێت، ئافره ت به شێوه یه كی 
س����ه ربه خۆ ناتوانێت ئه و خواس����ته ی هه یه تی 
په ره ی پێ بدات. له به رئه وه  ئافره تان هه وڵیاندا 
توانای خۆیان له ن����او چوارچێوه ی به رنامه  و 
كاری ئه و پارته  سیاسیه  ببینێته وه  كه  ده بێته  
ئه ندام تێیدا، چونكه  پێكهاته ی سیاس����ی الی 
ئێمه  به و جۆره یه  ده بێت خۆت له ناو پارتێكی 
سیاس����ی ببینیت دواتر ده توانیت كار بكه یت، 
ئه وه ی ده مێنێته وه  ده كه وێته  س����ه ر ئه وپارته  
سیاس����یه  تا چه ند بڕوای به  ماف و پرس����ی 
ئافره ت����ان هه یه  و ده یه وێت ئافره ت به ش����دار 
بێ����ت له  ناو س����تراتیژییه تی كاركردنی خۆیدا 
و ئ����ه و ئافره ته ش تاچه ند ده توانێت له ناو ئه و 
به رنامه ی����ه دا كار بۆ هێنان����ه دی ئامانجه كانی 
خ����ۆی بكات، بۆیه  من ئه وه  به  رێگری ده بینم 
چونكه  ناتوانین بڵێین فیمینیزم به شێوه یه كی 
دروست له ناو هه رێمی كوردستان سیستماتیك 
كراوه ، ئافره ت له چوارچێوه ی ئامانج و په یره و 
پرۆگرامی ئ����ه و پارته ی ئینتیم����ای بۆ هه یه  
موماره س����ه ی كاری خۆی ده كات هه رچه نده  
ناكرێ����ت بڵێێن رێژه ی به ش����داربونی ئافره ت 
گۆرانكاری به س����ه ر ش����ێواز و رۆڵێ ئافره تدا 
نه هاتوه ، به اڵم هێش����تا له  ئاس����ت خواست و 

پرسی ئافره تدا نیه . 
له الیه ك����ی دیكه وه  ئافره ت����ان هه ندێك جار 

خودی خۆیان به ربه ستن بۆ یه كتر، به و مانایه ی 
چۆن له رووی كۆمه اڵیه تی����ه وه  له ژێركاریگه ری 
دابونه ریت����ی كۆمه ڵگه كه  و ده س����ه اڵتی فكری 
پیاوس����االریدان  به و جۆره ش له ناو سیاسه ت و 
كاری حزبیدا له ژێ����ر كاریگه ری فكری پیاواندا 
كارده كه ن واته  وه ك پیاو بیرده كه نه وه  و بڕیار 
ده ده ن ئه م����ه ش هۆكاره  بۆ پێش����نه كه وتنی  

پرسی ئافره ت و ره وتی فیمینیزم. 
هه روه ها خاتوو ) ئه ڤین هروری( تیش����ك 
ده خاته  س����ه رئه وه ی كه  ده بێت هه وڵ بدرێت 

زیاتر له س����ه ر ئ����ه و چه مكان����ه  كار بكرێت و 
تێگه یشتنێكی دروست الی تاكه كانی كۆمه ڵگه  
دروس����ت بكرێ����ت، پێویس����ته  رێكخراوه كانی 
ئافره ت����ان و ژنان هه وڵ بده ن به  ش����ێوازێك 
كاربكه ن كه  ئافره تان له و چه مكانه  تێبگه یه نن 
و ئاستی رۆشنبیری و فكری ئه وان پێشبخه ن 
وگرنگی به ئافره تانی هه موو ش����وێنێك بده ن و 
تواناكانیان گه شه  پێبده ن به  جۆرێك ئافره ت 
بۆ خ����ۆی ئااڵ هه ڵگ����ری مافه كانی خۆی بێت 
له س����ه ر بنه مای مه عریفیه كه ی خۆی، هاوكات 
ئه بێت بۆ پارته  سیاس����یه كانیش بسه لمێنێت 
كه  ئافره ت به  توانای زانس����تی و مرۆیی خۆی 
ده توانیت كاره كته رێكی سیاس����ی پێگه یشتوو 
بێت و ده توانێت له ناو ناوه نده كانی بڕیارداندا 
رۆڵی كاریگه ری خۆی هه بێت و به ش����دار بێت 

له ئاراسته كردنی ئامانجی پارته كه یدا.
س����ه باره ت به  زیادكردنی رێ����ژه ی ئافره ت 
له ناو پارته  سیاس����یه كان و پارتی دیموكراتی 
كوردستان به تایبه تی و شێوازی بیركردنه وه ی 
پارت����ه  سیاس����یه كان بۆ به ش����داری ئافره تان 

خاتوو )ئه ڤین هروری( ده ڵێت:
بێگومان پارتیش وه ك پارته  سیاسیه كانی 
دیكه ی كوردس����تانه،   به و مانایه ی كه  پارتیش 
هه ڵقواڵوی ئه م كۆمه ڵگه یه  و له ژێر كاریگه ری 
بیركردنه وه  و تێگه یشتن و  په روه رده ی هه مان 
كۆمه ڵگه ی����ه ، هه رچه نده  پارت����ی جیاوازتر له  
پارته كان����ی دیكه  هه میش����ه  هه وڵیداوه  رێژه ی 
ئافره ت����ان ب����ه رز بكاته وه  و به ش����دارییان پێ 

بكات.
ئ����ه وه  جێگه ی خۆش����حاڵیه  كه  له م خوله ی 
په رله مان����دا دوو ئاف����ره ت له  س����ه رۆكایه تی 
په رله ماندان. به ش����انازییه وه  پارتی بۆ یه كه م 
ج����اروه ك پارتێك����ی سیاس����ی ل����ه  ناوچه كه  
ئافره تێكی كرده  سه رۆك په رله مان ئه وه  جێگه ی 
ده ستخۆش����یه ، هه روه ها یه كه م ئافره ت له ناو 
ریزه كانی پارتیدا بووه  ئه ندامی سه ركردایه تی 
و یه ك����ه م وه زیری ئاف����ره ت له یه كه م كابینه ی 
حكومه تی عێراق دوای رووخانی رژێمی به عس 
پارتی بووه ، له الیه كی دیكه وه  یه كه م ئافره ت 
كه  ب����ووه  نوێنه ری حكومه تی هه رێم له ده ره وه  

هه ر پارتی بووه .
هه رچه نده  له  خوله كانی پێش����ووی هه ردوو 
حكومه تی هه رێم و به غداد پارتی ئافره تانی له  
پێكهاته ی حكومه تدا به شدارپێكردون، ته نانه ت 
بۆ ئه م كابینه ی����ه ی حكومه تی هه رێم وعێراق 
پارت����ی دوو ئافره تی وه ك وه زیر داناوه  ، به اڵم 
خواستی ئێمه  ئه وه یه  كه رێژه ی ئافره ت زیاتر 
بێ����ت و وه ك هه ندێك واڵت نیوه  به  نیوه  بێت 
و ته نانه ت جگ����ه  له  وه زاره تی خزمه تگوزاری، 
وه زاره تی سیادیش بدرێته  ئافره تان و توانای 

ئافره تانیش له و بوارانه  ده ربخه ن. 
س����ه باره ت به  رێژه ی به ش����داری ئافره ت له  
كۆنگره ی ١4ی پارتی����دا خاتوو ئه ڤین هروری 
له كۆنگره ی  ده ده ین  هه وڵێ����ك  ده ڵێت:هه موو 
١4دا رێ����ژه ی ئاف����ره ت زیات����ر بكرێت چ وه ك 
ئه ندامی كۆنگره  چ وه ك ئه ندامی سه ركردایه تی.

ئه ڤین هروری: ئافره تان ده توانن كاره كته رێكی سیاسی سه ركه وتووبن 
و ڕۆڵی كاریگه رییان له  ناوه نده كانی بڕیـــارداندا هه بێت

چه مكی 
جێنده رده سته به ركردنی 
یه كسانیه  له نێوان هه ردوو 
ره گه ز، ئیدی ئه و یه كسانیه  
زۆر سێكته ر به خۆیه وه  
ده بینێت چ له  ڕووی سیاسی، 
یاسایی، كۆمه اڵیه تی و 
ئابووری یان هه ر بواریكی 
دیكه،  واته  به رقه راركردنی 
یه كسانیه  له نێوان 
هه ردوو ره گه ز له سه رجه م 
سێكته ره كانی جیا جیاكانی 
ژیاندا
****
هه رچه نده  ئه گه ر 
به شێوه یه كی گشتی له دوای 
راپه رینه وه  پیاچونه وه یه ك 
به و ره وته  بكه ین من كه سێك 
نابینم كه  به ته واوی ئااڵ 
هه ڵگری فیمینیزم بێت وه ك 
ئه وانه ی كه  له  واڵتانی دیكه  
هه بوه  و زۆر ده ستكه وتیان 
هه بوه
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شاژنی بێ عه رش 
زه ینب خانی شاعیر

له مێ����ژووی ئه ده بی كوردی����دا وله دووس����ه ده ی جیاواز 
په راوێزخس����تنی پێنوسی ش����یعری ئافره ت مۆركێكی 
مۆڕالی����ی كه لتور گه رایی����ه  چونك����ه  ده ركه وتنی ته نها 
ناوێكی پرش����نگدار له م بواره دا دا ئه وه  به و واتایه  نییه  
كه وا خامه ی ش����یعری ئافره ت په رێ����زی به تاڵ بووه  و 
بوونی نه بووه بگره به رچاو روونیه كی ئاش����كرایه  كه وا 
جیاوازی و ناهاوسه نگیه  جێنده رێكان له كۆمه ڵگاكه ماندا 
له  چڵوپۆپدا گه شه ی گه ییوه  دوور له  بنه مای یه  كسانی 
و داد پ����ه روه ری ب����ه و پێییه ی كه  له  ته واوی س����ه ده ی 
نۆزده م به ناوی یه ك ئافره ته وه  گه شه  كه  زاتی مه ستوره  
خانی ئه رده النییه  . به واتا وێزده  س����ه ده یه ك ته نها بۆ 

یه ك ژنه  شاعیر ته رخان كراوه  .
له ڕاس����تیدا له  شه نوكه وكردنی باس����ه كه مان له  پاش 
خۆێندنه وه ی ئه م پاشخانه دا پرس����یارێك دێته  ئاراوه و 
قابیل����ی ووروژاندنه. خ����ۆ ئه گه ر به رێكه وت س����ه ده ی 
نۆزده م به مه س����توره  خانه وه  ناوزه ند كراوه  و بۆ س����ه د 
ساڵ پاشی كۆچی مه س����توره  خان له په راوێزی وشه دا 
پێنوس����ی ئافره ت خه رمان چۆڵ بووه  !؟ به رێكه وتیش 
یه ك ئافره ت ده ركه وته  نه بووه  ده رفه تی بۆ نه ره خساوه  
چرۆی به رهه مه كانی له بواری شیعریدا بپشوكێن ته نانه ت 
یه ك پینوسی ئافره ت  نه ناسراوه  وه كو ژنه  شاعیرێك ؟
  هه ڵبه ت����ه  كردن����ه وه ی ئه م ده رگای����ه  له ئه مرۆماندا 
مه به سته  نه وه ك ته نها بۆ  نیشاندانی ڕوی بزێو ناشرینی 
یاس����ا كۆنكرێتێكان����ی كۆمه ڵگای باوك س����االریدا كه  
ئ����ه و بواره  بۆ توخمبه ندی پی����او مۆنتیڤكراوه  ئافره تی 
ل����ێ بێبه ش ك����راوه  بگ����ره  ! هه وڵدانه  ب����ۆ توانه وه ی 
ناجۆری ئه و به س����ته ڵه كانه ی ك����ه وا له مپه رن له به رده م 
گه شه سه ندنی مرۆییدا و به م پێوه راندنه  كه ره سته كانی 
بیناس����ازی له  بونیادنان����ه وه ی كۆمه ڵگایه كی هاوچه رخ 
و مۆدێ����رن دوور له بنه م����ای هه اڵواردنی جێنده ری دێته  
ئاراوه  تای ته رازووی یه كسانی و دادپه روه ری ته كانێك 
به خۆی����ه وه  ده بینێ له م ب����واره دا ئه زم����وون گه یاندنی 
ئه م پرس����ه  له باشووری كوردس����تان به تایبه ت له شاری 
هه ولێر كه  خوش����كی گه وره ی دڵداری ش����اعیر پاش نیو 
س����ه ده  له كۆچی دوای ش����اژنی ش����یعیر زه ینه ب خان 
بابه ته  ش����یعیرێكانی له دیوانێكدا هاته  به رهه م له رێگای 
فاتیمه  ساڵح ئه حمه د كه ده كاته  دایكی نوسه ری به توانا 

مامۆستا عبدالله  زه نگه نه.  
دی����اره له گه ردانه ی ش����یعیریدا ش����اعیر له یه كێك له 
تێكسته كانی له كاتی خۆێندنه وه دا درك به سۆزی ئه وینی 

نیشتمانی ده كه یت كه  ده ڵێ
میله تی نوستوو

ئاواتی كورده واریه 
رزگاری بێ نیشتیمانم

سه ربه خۆ بێ كوردستانم 
هه مووی 

هه ر تینوی ئازادین
ره نجده رو پاڵه و سه پانم 

به اڵم كوانێ 
نودوژمنم لێ ده گه رێ 
نه میله تم له خه وی قوڵ 
به ئاگا دێ و ڕاده په رێ

ئافرەت بە دەس���تێکی النک و بە دەستێکی 
هەموو جیهان ڕادەژەنێ «.

سۆخۆملینسکی  ڕووس���ی  نوسەری  یان 
پس���پۆڕلە بوار پەروەردە دەلێت ) ئافرەت 
ل���ە پەروەردەکردنی خۆشەویس���تیدا رۆلی 
س���ەرەکی دەبینێ���ت ون���ەک هەر دایک���ی 
منداڵە،بەڵکو پیاویش پەروەردە دەکات « 
جەختیش لەوە دەکاتەوە کە دەلێت .ئەوە 
ژنی ئ���ازا و بەهێز و دڵس���ۆزە پیاوی ئازا 
وبەهێ���ز و دلس���ۆز دەخولقێنێت و پیاو بە 
ڕۆحی ئافرەت دەوڵەمەندەو نا جار دەبێت، 

قەدری جوانی بگرێت « .
بێگومان لەگەڵ دەس���پێکی هاتنە کایەی 
مرۆڤایەتی���دا ئاف���رەت وەك بونەوەرێک���ی 
تەواوک���ەر لەگ���ەڵ پیاودا رۆڵ���ی کاری لە 
پێکهێنانی کۆمەڵگەیی مرۆڤایەتیدا هەبووە 
ول���ە رێکخس���تنی خێزان و دروس���تکردنی 
پیاوی مەزنیش حاش���ا لە تواناکانی ناکرێ 
.ئەم بوونەوەرە میهرەبانە بە هەموو سەبر 
و ئارامی و بەخش���ندەیی خۆی توانیویەتی 

تەنانەت مێژوو بنەخشێنێت .
ئەگ���ەر لە مێژووی کورد و کوردس���تان 
وردببینەوەبۆم���ان دەردەکەوێ کە ئافرەت 
چی ڕۆلێکی گەورەو گرنگی هەبووە و هەیەتی 

لە ژیانی پیاو وکۆمەڵگەی کوردیدا،بەهەمان 
ل���ە هەورامان���دا ڕۆڵێکی  ش���ێوە ئافرەت 
بەرچاوی هەبووە لە ژیانی سیاسی و ئابوری 
بەشداری  پیاو  بەشانی  وکۆمەالیەتیدا.شان 
لە پرس���ە گرنگەکانی ڕۆژدا کردووە،هەر لە 
کۆنەوە ژن لە ناوچه کەیاندا پێگەی تایبەتی 
هەب���ووە و ئ���ەوەش رەنگ���ی داوەتەوە بۆ 

ڕۆژگاری ئەمڕۆ .
جیاواز لە ناوچەکانی تری کوردستان لە 
هەورامان ئافرەت شانبەشانی پیاو کاردەکات 
هەر دوو رەگەز لە کارکردندا هاوبەش���بون. 
هەورام���ان و هەورامیەکان بەدرێژایی مێژوو 

ڕۆلی ئافرەتیان بەرز نرخاندوە.
ئ���ەوەی بۆجارێک س���ەردانی هەورامانی 
کردبێ هەس���تی بەوە ک���ردوە ئافرەت لەو 
ناوچە یەخ���اوەن پێگ���ەی تایبەتی خۆی 
هەیە بەدرێژایی مێ���ژووی ناوچەکە ئافرەت 
خاوەن قسەی خۆیەتی وگوێی لێ دەگیرێ 

و ناچەوسێنراوەتەوە. 
تەنانەت لەدابینکردنی سەرچاوەی ئابوری 
خێزانی���ش ئافرەتان���ی هەورام���ان ڕۆلێکی 
گەورەی هەیە، رێژەیەکی زۆری ئافرەتانمان 
بۆ باش���ترکردنی وبەرەوپێشخس���تنی باری 
ئابوری خێزان چ ل���ە دەرەوەی ماڵ وچ لە 

ناوماڵ کاردەکەن،ژنانی ئەو ناوجەیە ش���ان 
بەشانی پیاوانیان کاری کشتوکاڵی دەکەن، 
ئەوەش فاکتەرێک���ی گرنگی کۆمەاڵیەتییە، 
هاوکات سروش���تی ناوچەک���ە بەجۆرێک���ە 
کاریگەری لە س���ەر دەورنی ژن وپیاوەکان 
هەبووە بە ش���ێوەیەکی ئەرێن���ی، کە زۆر 
بەئاس���انی توان���راوە کاربک���ەن وهاوکاری 

یەکتربن.

شه نگه  هاوار كاكه یی

ڕۆلی ئافرەت لە هەورامان

ئه ژین هه ورامی

دهۆك بارزانی
مەبەس���تم لەم بابەت���ەدا روونکردنەوەیەکی 
کورتە لەس���ەر ژیانی گەنجی کۆمەڵگاکەمان 
ک���ەوا زۆرجار پەیوەس�����ت دەبێ���ت بەداب 
نەریت���ی کۆمەڵگ��ه ،بەاڵم ئای���ا چ ڕادەیەک 
ئێمە ئ���ەو دابونەریتە هەڵدەس���ەنگێنین و 
بەش���ێوەیەکی بەرچاو بەکاری دەهێنین، لە 
هەمانکاتدا زاڵبوونی دابونەریت بەشێکە کە 
کار یگ���ەری دەبێت، بەس���ەر عەقڵی خۆی 
لەگ���ەڵ دابونەری���ت ب���کات و وای لێدەکات 
مومارەسەی عەقڵی خۆی لەگەڵ دابو نەریت  
ب���کات و ببێت���ە پێکهاتەی لەناو مێش���کی  
دروس���ت بێت. بێگ�ومان ئەمەش  پەیوەندی 
ب���ە الیەنەکانی ژیانەوە هەیە،کە هەموو تاکە 
کەس���ێک تەنها پەی�وەندی ب���ە الیەنەکانی 
ژیان���ەوە هەیە، کە هەموو تاکە  کەس���ێک  
تەنها پەیوەندی بە سۆس���یال نییە  بەڵ�کو  
لە ئەدەبیاتی  ئایدیاو فەلس���ەفە و تەنانەت 
لە س��ۆسیۆلۆژیاش���دا جیاوازییەک دەبینین 
پێچەوان���ەی  یەکترن،ئەمەش بۆ پێکهاتەی  
کۆمەلگ���ه  کاریگەرییەک���ی زۆری دەبێت لە 
رێگه ی لێکۆڵینەوە  هەرچەندە مەحاڵە،بەالم 
ئ���ەم تێرمە  گرینگە و هەوڵدانە بۆ لە یەکتر  
تێگەیشتن وەک  بەشێک لە  بیروڕاو دیدگای  
جیاواز دەبینین،ئەویش دووالیەنی جیاوازە.

لە ڕاس���تیدا بۆ هەریەکەیەکی ک��ۆمەڵگه  
مەبەس���تمان لە چوارچێ���وەی تاکەکەس بە 
شێوەیەکی گش�تی مەزەندەی ئەوە دەکەین، 

هەروەها خێزان ئەو تاکە کەسەیە کەوا تیایدا 
پەروەرد دەبی���ن، دەبێتە بناغەی  کۆمەڵگه  
و جەوهەریەتی مرۆڤ���ی گەنج لە تەمەنێکی 
بیروبۆچوون  دیاریکراودا جیاوازی دەبێت،لە 
و پێداچوون���ەوەی بیروهۆش عەقڵی کەلەناو  
خێزاندا پەروەردە دەکرێت. بۆیە ئێمە کاتێک 
بیرێک بۆ بەرنامەڕێژی  ژیانی تایبەتی خۆمان 
دەبێت و بە شێوەیەکی ئازادانە بیروبۆچوونی 
خۆم���ان تیایدا  ب���ەدی بکەی���ن و بتوانین 
دەستنیش���انی و جودییەتی خۆمان بخەینە 
ڕوو، بەاڵم لە کۆمەڵگه ی کوردی  گەنج وەکو  
هەریەکێک لە گەنجانی ڕۆژئاوا بەش���ێک لە 
رۆژهەاڵت ب���ە گش���تی  جیاوازییەکی  زۆری 
تیایدا بەدی دەکرێت، لەوانە خۆناسینی گەنج 
واتە خودی تاکە کەس لەناو ئەم کۆمەڵگه یە 
بەش���ێوەیەکی گران و دڵناس���ک و دڵپ�ڕ لە 
حەق لێکردنەوە و زاڵبوونی  باری  سۆزداری 
بەس���ەریدا کە ئەمەش کاریگەرییەکی زۆری 
دەبێت،بە س���ەر گەنی ئەمڕۆماندا. راس���تە 
ل���ە ژیانی ئێم���ەدا گەنجەکانم���ان  هەوڵ و 
تەقەاڵیەکی  زۆرئەدەن بۆ ئەوەی  بگەن بە 
ئامانج، بەاڵم ئ���ەم  الیەنانە وایان لێدەکات  
گرنگی بە عەقڵ و بیر هۆش و فیکرەو ئایدیا 
نەدەن بۆیە ئەم���ەش ناتوانن فیکرەی تازە 
لە مێش���کیان  دروس���ت بێت و گۆڕانکاری 
ل���ە ژیانیاندا ڕووب���دات  هەوڵ ن���ادەن  بە 
دوای زانس���ت و زانیاری���دا بگەڕێن وایان لێ 

دەکات کاریگەرییەک���ی  دەروونی  هەبێت. 
بیرکردنەوەی���ان زۆر جیاوازتر دەبێت، لەوانە 
ل���ە ڕوخساروش���ێوەیان  دەردەکەوێ���ت کە  
کەس���ێکی تەمەن بیست  ساڵ بەشێوەیەکی  
وا هەڵس���وکەت دەکات وبیردەکاتەوە کە لە  
کەسێکی س���ی س���اڵ دەچێت، لە شێوازی 
قس���ەکردنی، بەاڵم لەش���ێوە و روخس���اری 
گەنجە، راس���تە هەر یەکێک لە ئێمەی گەنج 
پەیوەس���تە بە دابونەریت���ی کۆمەڵگه ، کە 
دابونەرتیی س���نووردارە و نابێ لەو سنوورە 

البدات.  

تەمەنێکی گەنج و عەقڵێکی پیر

   راستە لە ژیانی 
ئێمەدا گەنجەکانمان  
هەوڵ و تەقەاڵیەکی  
زۆرئەدەن بۆ ئەوەی  
بگەن بە ئامانج، بەاڵم 
ئەم  الیەنانە وایان 
لێدەکات  گرنگی بە 
عەقڵ و بیر هۆش و 
فیکرەو ئایدیا نەدەن

   جیاواز لە 
ناوچەکانی تری 
کوردستان لە هەورامان 
ئافرەت شانبەشانی 
پیاو کاردەکات هەر 
دوو رەگەز لە کارکردندا 
هاوبەشبون. هەورامان و 
هەورامیەکان بەدرێژایی 
مێژوو ڕۆلی ئافرەتیان 
بەرز نرخاندوە
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- ئەندامانی پەرلەمان لە واڵتی "ئیسكۆتلەندا" 
یاسایەكیان پەس����ند كرد كە واڵت ناچار ده 
كات بە دابینكردنی پێداویس����تی تەندروستی 
ئافرەت����ان بۆ كاتی س����ووڕی مانگانە كه بە 
خۆرایی دەخرێتە بەر دەستیان و لە ناوەندە 
زانك����ۆ  و  قوتابخان����ه  گش����تییەكانی وەك، 
دادەنرێت، بۆ ئەوەی س����وودی ل����ێ  ببینن، 
جێگەی باسە واڵتی ئیسكۆتلەندا یەكەم واڵتە 
لە جیهاندا كە پێداویس����تی تەندروس����تی بۆ 
كاتی سوڕی مانگانە بە خۆرایی بۆ ئافرەتان 
دابین دەكات، ئەو یاس����ایە لە هەندێك شوێن 

جێبەجێكراوە.
 

- دام����ەزراوەی نێودەوڵەت����ی پەروەردەیی 
و ه����اوكاری ئافرەتان، ك����ە پێكهاتووە لە ٢٠ 
رێكخراوی س����ەربەخۆ لە جیهان����دا رێنوێنی 
ئافرەت����ان دەكات ك����ە لە پێگ����ەی خۆیاندا 
چاالكانە رۆڵی ئاشتیخوازانەیان لە كۆمەڵگە و 
جیهاندا هەبێت و پێیانوایە بەشداری ئافرەت 
لە كایەی سیاسیدا هەنگاوێكی بنەرەتییە بۆ 
دروس����تبوونی هەلومەرجی گونجاوی ئابووری 
و كۆمەاڵیەت����ی ك����ە دەرفەتی یەكس����ان بۆ 
ئافرەت و پیاو دەرەخس����ێنێت و پێویس����تە 
چاوپێداخش����اندێك بەو بابەتان����ە بكرێت بۆ 
گەیشتن بە ماف و داخوازیەكان كه یەكێكیان 
بەش����داری ئافرەتە لە كایەی سیاس����یدا، كه 
ئەمەش بە ه����اوكاری پیاوەكان و هەموو ئەو 
گروپانە دەكرێت ك����ە خوازیاری دادپەروەری 

كۆمەاڵیەتین.

د." لیندا ئاستین" مامۆستای دەروونناسی 
ل����ە كتێبی " بۆچی ئاف����رەت پێش ناكەوێت" 
دەڵ����ێ : ل����ەوە دڵنی����ام ئەگەر بەربەس����تە 
دەروونییەكان رێگا لە س����ەركەوتنی ئافرەت 
بگ����رن، زۆر بەزەحمەت دەتوانێ  بەربەس����تە 
دەرەكیی����ەكان لە خۆی دوور بخاتەوە، ئەگەر 
ئافرەتێ����ك نەتوانێت لە دەرووندا خۆی وەكو 
كەس����ێكی گ����ەورە و س����ەركەوتوو ببینێت، 
بەرەبەرە ل����ە داخوازیەكانی كەم دەكاتەوە و 
كەمتر بایەخ بەو دەرفەتانە دەدات كە دەبنە 

هۆی سەركەوتنی.

- زانایان����ی ناوەندی لێكۆڵینەوەی   
ئەنجوومەنی نەخۆشی ش����ێرپەنجە لە واڵتی 
دانیمارك، شیكردنەوەیان بۆ زیاتر لە 38 هەزار 
ئافرەتی س����ەرووی 5٠ ساڵی كە شێرپەنجەی 
مەمكی����ان هەیە ئەنجامدا، بە ش����ێوازێك كە 
ه����ەر یەكە لەو ئافرەتان����ە لەگەڵ 5 ئافرەتی 
تەندروس����ت كە بە رێككەوت هەڵبژێردرابوون 
بەراورد كران، ئەنجامەكە دەریخس����ت كە ئەو 
ئافرەتانەی بۆ ماوەی ٢٠ س����اڵ لە دەرەوەی 
ماڵ كاریان كردووە، رێژەی تووشبوونیان بە 
ش����ێرپەنجەی مەمك زۆر كەمە. هەروەها ئەو 
ئافرەتان����ەی خۆیان بەرهەت����او دەدەن و بە 
پێی پێویست ویتامینی "دی" وەردەگرن، زۆر 
كەمتر تووشی لەو جۆرە شێرپەنجەیە دەبن. 

 

لە هێلینەوە 

ئارین عه بدولخاڵق ئا:نەسرین حەسەن

له یال هەمەوەندی بەهۆی فشاری حزبی بەعس وازم 
لە کاری بێژەری لە تەلەفزیونی کوردی کەرکوک هێنا

له یال هه مه وه ندی لەس���اڵی ١٩86 تا ١٩٩١ وەکو بێژەر لە 
كەناڵی کەرکوک و رادیۆی کوردی کاریکردووە و سه باره ت 
به  كاركردنی ئافره تان له  بواری راگه یاندن ده ڵێت: ئافرەتی 
کورد لە هەموو بوارێک و لە هەموو شوێنێك ڕۆڵی هەبووە 
ولە نێوانیاندا ل���ە دەزگاکانی راگەیاندن، بەاڵم بەراورد بە 
سەردەمی پێشوو وئێستا چەندین بەربەست ماون لە بەرده م 
ئافرەت لە ن���او کۆمەڵگه دا وەکو دابونەریتی کۆمەڵگه  کە 
هێش���تا بەتەواوی ئافرەتی راگەیاندکارنەگەیش���تووه  بەو 

ئازادیه ی كه  پێویسته  هه یبێت بۆ پێشخستنی كاره كه ی.

له ی���ال هه مه وه ن���دی ئاماژه  ب���ه  ژماره ی ئ���ه و ئافره ته  
میدیاكارانه  ئه كات كه  ئ���ه و كات پێكه وه  كاریان كردوه  و 
ده ڵێ���ت: ئەو کاتەی من لە راگەیاندن بووم، ئێمە ش���ەش 
ئاف���رەت بووین لە تەلەفزیونی ک���وردی کەرکووک کارمان 
دەکرد کە چوار لەوانە نەتەوه ی کورد بووین ویه ك ئافرەتی 

تورکمانمان بوو لەگەڵ ئافره تێكی سریانی.
 له ڕووی ئازادی و هۆش���یاری كۆمه ڵگه  س���ه باره ت به  
ڕێگه دان به  ئاف���ره ت بۆ كاركردنیان له  ده زگای راگه یاندن 
له یال هه وه ن���دی ده ڵێت: ئێمە ئازادی تەواومان هەبوو لەو 
سەردەمەدا کۆمەڵگه ش هۆشیاربوو،بەاڵم حكومه تی بەعس 
ئ���ەو کات هەمیش���ە چاودێری���ی ووردی ده كردین چونکە 
رێگ���ه ی نه ئه دا کورد رۆڵی هەبێت لە کۆمەڵگه دا و خاوه ن 
راگەیاندن���ی خۆی بێت. هەر بۆیە فش���ارەکانی حكومه تی 
بەعس لەسەر من وهاوکارانم وایکرد واز لەکاری راگەیاندن 
بهێنم،چونکە بەزۆر ده یانویس���ت ببم ب���ە ئەندامی حزبی 
بەعس منیش په س���ه ندم نه ك���رد و نه بوومه  ئه ندام حزبی 

به عس بۆیە لە تەلەفزیونی کوردی دوورخرامەوە. 
لەدوای پرۆس���ەی ئازادی لە٢٠٠3وە راگەیاندن رۆڵێکی 
کاریگ���ەری بینی وس���ەردەمێکی نوێ هەت���ا کایەوە . وە 
چەندی���ن ئاف���رەت ل���ە راگەیاندنه کانەوه  بەش���ێوەیەکی 
ف���راوان لەهەموو كه ن���اڵ و گۆڤار ورۆژنام���ه  و رادیۆکان 
دەبینران،بەاڵم سەرباری بارودۆخی ئەمنی وئابوری ئافرەت 
لەب���واری راگەیاندن توانی رۆڵێکی کارگێری وبااڵی هەبێت 
وسەرنجی جەماوەر بۆ الی خۆیان راكێشن، بوونە هۆکاری 

چارەسەری چەندین گرفت وکێشە لە کۆمەڵگەكه ماندا.
گرنکتری���ن بەربەس���تەکان ک���ە لەب���ەردەم ئافرەت���ی 
راگەیاندکار هه یه  دابونەریتی کۆن و عه قڵی پیاوس���االری 
و نه بوون���ی گرنتیه ك بۆ مافی ئافرەت، هەر بۆیە لە دوای 
٢٠٠3 وە زیات���ر ل���ە 3٠ ی ئافرەت���ی راگەیانکارکوژراوە 
هەندیکیش بەهۆی هەرەشەکانی چەند الیەنێک شارەکەی 
خۆی بەجێهێش���توە و ئاواره ی هەن���دەران یاخود هەرێمی 
کوردستان بوون، لەالیەکی دیکه شه وه  هەندێكجار ئافرەتی 
راگەیاندکار توش���ی فشاری دەرونی دەبێتەوە لەکارەکەی. 
هیوادارم ئەم جۆرە گرفتانە بەرامبەر راگەیاندنكاری مێنە 
کەم بێتەوە وبهیڵن ئافرەت لە ڕێگای راگەیاندن پەیامەکەی 

بگەیەنێت.
له ی���ال عه بدواڵ محه م���ه د ره زا لە ١٩6٩/١/١ لەش���اری 
کەرکووک ل���ە دایکبوە و خاوه ن بڕوانامەی بكالۆریۆس���ه  
لەیاسا، له یال خێزانداره  و خاوه ن 3 كچ و کورێکه ، لەشاری 
کەرکووک ژیان بەسەر دەبات. سەرۆکی ڕێکخراوی جیهانی 
بۆ فێرکردنی ڕۆشنبیری مافی مرۆڤه ، هاوکات مافپەروەره  
و ئەندام���ی تۆری بەڵگەی پێش���یلکاری مافی مرۆڤی نێو 

دەوڵەتییه .

ئێمە ئازادی تەواومان هەبوو لەو سەردەمەدا 
کۆمەڵگه ش هۆشیاربوو،بەاڵم حكومه تی بەعس 
ئەو کات هەمیشە چاودێریی ووردی ده كردین 
چونکە رێگه ی نه ئه دا کورد رۆڵی هەبێت لە 
کۆمەڵگه دا و خاوه ن راگەیاندنی خۆی بێت


