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بەڵێ بۆ هاوبەشی، نەخێر بۆ خاوەندارێتی

پەیامی یەکێتی ئافرەتانی کوردستان بەبۆنەی هەڵمەتی شانزە رۆژەی 
بەرەنگاربوونەوەی توندوتیژی دژ بە ئافرەتان

ب����ە گوێرەی بەها مرۆڤایەتییەکانی ئێس����تای کۆمەڵگەی 
مرۆیی جیهانی، توندوتیژی میکانیزمی خۆسەپاندنی تاک 
یاخود کۆمەڵێکە بەس����ەر ت����اک یاخود کۆمەڵێکی دیکە. 
لەو چوارچێویەدا توندوتیژی بەرامبەر ئافرەت ڕەفتارێکی 
توندڕەوانەی نامرۆڤانەیە و ڕەگوڕیشەی قووڵی مێژوویی 
هەیە و تایبەت نییە بە کۆمەڵگەیەک یاخود سەردەمێکی 
مرۆیی دیاریکراو، هاوکات هەتا ئێستاش لە هیچ شوێنێکی 
دونی����ادا کۆتایی پێنەهاتووە، ب����ەاڵم جیاوازی لە ڕێژەی 

پیادەکردن و ئاستی بەرەنگاربوونەوەی هەیە.
توندوتیژیی����ەکان بەرامبەر ئافرەت ل����ە چوارچێوەی 
پرس����ی ئافرەت بۆ ئاستی تێگەیشتنی خۆی وسیستەمی 
کۆمەاڵیەت����ی و سیاس����ی کۆمەڵگە لە پێناس����ە، پێگە و 
بەهاکەی وهەروەها مافدارێتی خاوەن بەرهەم و بڕیاربوونی 
دەگەڕێتەوە. ئافرەت بەه����ۆکاری ئابووری و کولتوری و 
لەسەر بنەمای ئەوەی گوایە ئافرەت لە باری جەستەییەوە 
لە پیاو الوازترە لە قۆناغێکی دیاریکراوی مێژووییدا پێگە 
و بەه����ای خۆی وەک مرۆڤ لە دەس����ت دا، لەوەش����ەوە 
خاوەنداری س����ەری هەڵدا و کە خاوەنداریش����ت هەبوو، 
بێگوم����ان نە دەبیتە خاوەنی هیچ بەرهەمێکی خۆت و نە 
مافی بۆچوون و بڕیاردان لەس����ەر بابەتەکانی پەیوەست 
بە ژیانت دەمێنێ واتە پێگەی مرۆڤێکی ئازاد لە دەس����ت 
دەدەی بەرەو پێگەی کوێالتی. بۆیە سزا و لێپیچینەوەش 
دەبێتە مافێکی دانپێن����راوی کۆمەاڵیەتی خاوەندار. ئەمە 
کرۆکی بەس����ەرهات و سەر گوزشتەی ئافرەتە لە سایەی 
سیستەمی هزری، کۆمەاڵیەتی و سیاسی پیاوساالری کە 
تا ئێستاش ئەگەرچی لە ڕووی سیاسییەوە بە پێی ڕێژە 
لە هەندێ ش����وێن کەم بوویت����ەوە بەاڵم لە ڕووی هزری و 
کۆمەاڵیەت����ی بوونی هەیە. وات����ە بەدڵنیاییەوە پلەبەندی 
نێوان هەردوو ڕەگەزی مرۆڤ سروش����تکرد نییە و بەپێی 
سەرچاوەکان پەیوەندی کۆمەاڵیەتی نێوان ئافرەت و پیاو 
لەس����ەرەتاکانی کۆمەڵگەی مرۆڤایەتی����دا پەیوەندییەکی 

یەکسان بووە.
لە کولتوری پیاوساالریدا جەستەی ئافرەت هاوشێوەی 
خاک، هەڵگری ش����ەرەفی پیاوە و ئەو کولتورە ئەو مافە 
بە پیاو دەدات کە پارێزگاری لەو ش����ەرەفە بکات کە لە 

جەستەی ئافرەتەکەدا دەیبینێت، لەم کولتورەدا ئافرەت 
خاوەنی جەس����تە و کەس����ایەتی خۆی نییە، بەڵکو پیاو 
خاوەنی جەستە و کەس����ایەتی ئافرەتە واتە موڵکە نەک 

مرۆڤێکی هاوبەش و شریکی ژیان.
ل����ە کۆمەڵگەی کوردس����تانیش توندوتی����ژی بەرامبەر 
ئافرەت بەهۆی هزری پیاوساالری و کولتوری خێڵەکییەوە 
ب����ە هەم����وو جۆرەکانی: ه����زری، زارەکی، جەس����تەیی، 
دەروونی، سێکس����ی و توندوتیژی لە ڕێگای تەکنەلۆجیا 
و ئینتەرنێ����ت بەڕێژەیەک����ی مەترس����یدار بوونی هەیە و 
بەداخەوە کە ئافرەت����ان ڕۆژانە دەبنە قوربانی ئەم کردە 
دڕندان����ە، بۆئەوەی ئێم����ە بتوانین ئاس����تی پیادەکردنی 
ئەم دیاردەیە کەم بکەینەوە، پێویس����تیمان بە ناس����ینی 
فاکتەرەکان����ی پش����ت ئەنجامدانی تاوانەک����ە و زەمینەی 
ئەنجامدانی هەیە، پێویس����تیمان ب����ە فاکتەرە بونیادی و 

کولتورییەکانی پشت ئەم دیاردەیە هەیە.
وەک ل����ە ئامارەکان دیارە زۆرین����ەی توندوتیژییەکان 
بەرامبەر ئافرەت لە هەرێمی کوردس����تان لەچوارچێوەی 
خێ����زان ئەنج����ام دەدرێ����ن و بەزۆریش لەالیەن کەس����ە 
نزیکەکانی خێزان، بەاڵم بە گەڕانەوە بۆ پێش����ەکییەکەی 
س����ەرەوە، دیارە کە زۆربەی جار توندوتیژییەکان پاڵنەر 
و کاریگەری دەرەکی و ژینگەی کۆمەاڵیەتییان لە پشتە، 
وات����ە توندوتیژییەکانی نێو خێزان لە ئەنجامی کاریگەری 
نەریت����ی کۆمەاڵیەتی زادەی هزری پیاوس����االری ئەنجام 
دەدرێ����ن، بە تایبەت تاوانەکانی کوش����تن بە پاس����اوی 

گەڕاندنەوەی شەرەف.
یەکێتی ئافرەتانی کوردس����تان، بە میکانیزمی تایبەت 
و هەمەالیەن پاڵپشت بە گوتاری مەدەنی و سەردەمیانە 
کار لەسەر پرسی بەرەنگاربوونەوەی توندوتیژی بەرامبەر 
ئافرەت دەکات، نە پرسی توندوتیژی و نە هیچ پرسێکی 
دیکەی تایبەت بە ئافرەت بۆ بانگەشە و مەرامی تایبەت 

بەکارناهێنێت.
یەکێت����ی ئافرەتان����ی کوردس����تان، ل����ە زۆر ب����واردا 
کار لەس����ەر بەرەنگاربوون����ەوەی توندوتی����ژی بەرامبەر 
ئافرەت دەکا، لە ڕێگەی تواناس����ازی دەروونی، هزری و 
پیش����ەیی، باڵوکردنەوەی هۆشیاری کۆمەاڵیەتی، یاسایی 

و سیاس����ی کار بۆ بەهێزکردنی کەسایەتی ئافرەت دەکا 
و بەش����ێوەیەکی بەردەوامیش پێش����وازی لە کەیسەکانی 
توندوتی����ژی دەکا و خاوەنداریی����ان لێ����دەکات تا کاتی 
چارەس����ەر و لەو چوارچێوەیەشدا گرتنەبەری میکانیزمی 
نێوانگیری و ئاش����تەوایی، هەروەها بە ڕێگای زانستی لە 
ڕێگەی توێژینەوە و ڕاپرس����ی ل����ە فاکتەری ئەنجامدان و 
میکانیزمەکان����ی چارەس����ەری ئەو دیاردە مەترس����یدارە 

دەکۆڵێتەوە. 
لەو سۆنگەش����ەوە بە ناونیشانی: بەڵێ بۆ هاوبەشی، 
نەخێر بۆ خاوەندارێتی و لەس����ەر شەش بنەما کە بریتین 
ل����ە: من تەنها جەس����تە نیم، هزر و ش����یانم. ش����ەرەف 
لە بنەماکان����ی مرۆڤدۆس����تیدایە، نەک جەس����تەی من. 
خاوەندارێتی بەرهەم و بڕیار مافی منیشە. هزر و نەریتی 
چەوت بکوژێنەوە، نەک ژیان. ئێمە هاوبەش����ی یەکترین، 
نەک موڵکی یەکتر. بوەس����تە، بیرکردنەوەکانت بگۆڕە.، 
نەخش����ەڕێی خۆی ب����ۆ بەرەنگاربوون����ەوەی توندوتیژی 
بەرامبەر ئافرەت ڕاگەیاندووە و لەو ڕێگەیەوە کە بنەمای 
کارکردنیەت����ی لەم پرس����ەدا، گوتاری خۆی ئاڕاس����تەی 
کۆمەڵ����گا و پی����او دەکات و ل����ە مەترس����ییەکانی هزری 

پیاوساالری ئاگەداریان دەکاتەوە.
لە هەناوی نەخش����ەڕێگەی یەکێتی ئافرەتان، پەیامی 
بەرەنگاربوونەوەی لە توندوتیژی سەرەتا دەبێ ئاڕاستەی 
پیاو بکرێت، زۆر بە س����ادەییش لەبەرئەوەی ئەوە پیاوە 
کە توندوتی����ژی ئەنجام دەدات، نەک ئافرەت، بەڵکو لەم 
هاوکێش����ەیەدا ڕۆڵ و ئەرکی ئافرەت هۆش����یاربوونەوە و 
قبوڵنەکردنی توندوتی����ژی، خۆپێگەیاندن و کۆڵنەدان و 
بەردەوامییە. ئ����ەوەش لەبەرئەوەی دواکەوتوویی ئافرەت 
فاکتەری س����ەرەکی مانەوەیەتی لە دۆخی چەوساوەیی و 

ژێردەستەییدا.
پیاوانی ئازادیخواز و یەکس����انخواز دەبێ هاوبەش����ی 
خەباتی ئافرەتان بن بۆ نەهێشتنی توندوتیژی و ستەمی 
سەر ئافرەتان، هیچ فەزیلەتێکی مرۆڤایەتی و ستراتیژێکی 
مۆڕاڵی و بنەمایەکی بەختەوەری کۆمەاڵیەتی لە نواندنی 
توندوتیژی بەرامبەر ئاف����رەت بوونی نییەو لەوکاتەی کە 
توندوتیژی بەرامبەر ئافرەت ئەنجام دەدرێت، هەموو ئەو 

بنەمایانە پێشێل دەکرێن. 
توندوتی����ژی هەوڵدانە بۆ چارەس����ەركردنی كێش����ەو 
گرفتەكان بە نواندنی هێز و دەس����ەاڵت لە جێگەی زمانی 

گفتوگۆ و لێکتێگەیشتن و یەکترپەسەندکردن، توندوتیژی 
بەرامب����ەر ئاف����رەت پێوەری نیش����اندەری نایەکس����انی 
هاوکێش����ەکانی هێ����ز و دەس����ەاڵتە لە نێ����وان ئافرەت و 
پیاو، ئ����ەوەش میکانیزمێک����ی هزری پیاوس����االرییە بۆ 
زیاتر ژێردەس����تەکردنی ئافرەت و ئاستەنگی سەرەکییە 
لە بەردەم پێش����کەوتنی ئافرەت، هاوکات س����ەرچاوەی 
سەرەکی هێش����تنەوەی پەیوەندییەکانی ئافرەت و پیاوە 
ل����ە باری نایەکس����انی دوور ل����ە بەها شارس����تانییەکان 
و هێش����تنەوەی کۆمەڵگەی����ە ل����ە دۆخ����ی نائارام����ی و 

ناسەقامگیری کۆمەاڵیەتیدا.
هاوژینی پێویس����تە لەس����ەر بنەمای یەکسانی و ڕێز 
و خۆشەویس����تی بێت، ن����ەک خاوەنداری و س����ەردار و 
ژێردەس����تە، پیاو، باوک و برا و هاوژین و کوڕی ئافرەتە، 
نەک خاوەنی، ئافرەت و پیاو یەکس����انن لەڕووی پێگەی 
مرۆڤایەتی و خاوەن هزر و دونیابینی و کەسێتی تایبەت 
بەخۆیانن و کەس����یان لە کەسی دیکەیان زیاتر یا کەمتر 

نین.
ئافرەت مرۆڤی س����ەربەخۆ و بوونێک����ی کۆمەاڵیەتییە 
ن����ەک تەنه����ا بوونێکی فیزیک����ی، بنەم����ای بەختەوەری 
کۆمەلگ����ە ئەوە نیی����ە کە خوازی����ار بی����ن کۆمەڵگە لە 
پیاوساالرییەوە بۆ مەتریارکی بگۆڕێ، بەڵکو هاتنەکایەی 
کۆمەڵگەیەکی مەدەنی مرۆڤساالر، پەیوەندییەکی مرۆڤانە 

و هاوژینییەکی ڕێزدارە. 
ئەوکاتەی پیاو دەس����تبەرداری نواندن����ی توندوتیژی 
دەبێ����ت و دان بە ماف و ئازادییەکان����ی ئافرەتدا دەنێت 
وەک مرۆڤێکی یەکس����ان، ئاشتی کۆمەاڵیەتی و گەشەی 
دیموکرات����ی بەدی دێت و کۆمەڵگە بەرەو پێش����کەوتن و 

مەدەنیبوون هەنگاو دەنێت.

لە سۆنگەی نەخشەڕێی یەکێتی ئافرەتانی کوردستان بۆ بەرەنگاربوونەوەی توندوتیژی بەرامبەر ئافرەت

توندوتی���ژی دژ به  ئافره ت���ان دیارده یه كی كۆمه اڵیه تی 
و مرۆی���ی جیهانییه ، دەرخەری   مامه ڵه ی نادروس���تی 
تاكه كان���ی خیزان و كۆمه ڵگەی���ە  به رامبه ر به  ئافره ت. 
ده رهاویش���ته كانی ئه م ره فتارەش به جۆرێك كاریگه ری 
نه رێن���ی ده كاته  س���ه ر ده روون و ژیانی ئافره ت، كه  له  

كردارو بیركردنه وه كانیدا ره نگده داته وه .

جیهان به گش���تی و له كوردس���تان به تایبه تی س���ااڵنه  
له رێگه ی میتۆد و گرتنه به ری رێوش���وێنی نوێ هه وڵدراوه  
ئه م پرسه  كۆمه اڵیه تیه  كه م بكرێته وه  یاخود به ره و نه مان 
بچێت، به اڵم له گه ڵ ئه وه شدا هێشتا پێویستی به  میكانیزم 
و ئامرازی دیك���ه  هه یه  بۆ هۆش���یاركردنه وه  و گه یاندنی 

په یامی رێزگرتن له  ئافره ت و بااڵده ستكردنی هزری مرۆڤ 
ساالری  له كۆی جومگه كانی كۆمه ڵگه .

توندوتیژی لەس���ەر بنەمای جێن���دەر ڕەنگدانەوەیه كی 
قووڵی له سه ر ژیانی ئافره ت هه یه ، ئه م جۆره  توندوتیژییه  
ه���ۆكاری نایەکس���انی جێنده ریی���ه  له  نێ���وان ئافره ت و 
پیاو، هاوكات ده بێته  هۆی پێش���ێلکاریی زۆر له به رامبه ر 
مافەکان���ی مرۆڤ به تایبه ت ئافره تان وه ك دەس���تدرێژی 
سێکس���ی و لێ���دان، بازرگانیک���ردن و بێبه ش���كردنیان 
له مافه كانیان، له سه ر رۆشنایی ئه م تێروانینه یه  بۆ ره وشی 
ئافره تان كه   یه كێتی ئافره تانی كوردس���تان بۆ ئه مس���اڵ 
نه خش���ه رێگای بۆ به ره نگاربوونه وه ی توندوتیژی له س���ه ر 
بنه مای جێنده ری كردۆته  ئه جێندای كاركردنی بۆ پرس���ی 

نه هێشتنی یاخود هه وڵدان بۆ كه مكردنه وه ی توندوتیژی.  
دیدی رێكخراوه كه مان بۆ ئه م پرسه  جه خت كردنه  له سه ر 
دروش���می به ڵێ بۆ هاوبه شی، نه خێر بۆ خاوه ندارێتی به و 
مانایه ی هه ردوو ره گه ز به شدار و هاوبه شن له پێكهێنان و 
پته وكردنی كۆڵكه كانی ژیان و خێزان و، مافی خاوه ندارێتی 
بۆ هه ردوو ره گه زه  به بێ جیاوازی و، گه راندنه وه ی شكۆی 

مرۆڤبوونه  بۆ ئافره ت.
هاوكات پالنی نیش���تمانی ب���ۆ به ره نگاربوونه وه ی ئه و 
پرس���ه  له الیه ن حكومه ت و الیه نی په یوه ندیداره وه  چۆته  
قۆناغێكی پێش���كه وتوو، كه  ده توانی���ن بڵێین حكومه تی 
هه رێم رۆڵێكی س���ه ره كی هه یه  له  چه سپاندنی بنه ماكانی 
پاراس���تنی مافی ئافره تان، له ئێس���تادا ئافره ت به شدارو 

كاره كته رێك���ی س���ه ره كی و بینادنه ری س���ێكته ره كانه . 
گرنگی���دان ب���ه  توانامرۆییه كانی ئافره ت���ان وایكردوه  كه  
تێگه یش���تنی كۆمه ڵگه  و خێزان به گش���تی ب���ۆ ئافره ت 
له ئاس���تێكی باشتردا بێت، كه  ئه مه ش خاڵێكی پۆزه تیڤی 
هه رێمی كوردس���تانه  و ده بێت ئه و خاڵه ش زیاتر په ره ی 
پێبدرێت و وێنایه كی به رزتر بۆ ره وش���ی ئافره تان پیشان 

بدرێت.
له م بۆن���ه  جیهانیه دا، س���اڵو و دروود ده نێرین بوونە 
قوربانی هزری چەوتی کلتور و کۆمەڵگە، و ئه و ئافره تانه ی 

به هۆی زاڵبوونی فكری پیاوساالرییه وه  قوربانیاندا.
یەکێتی ئافرەتانی کوردستان 
٢٤ی نۆڤەمبەری ٢٠٢١

ئەوکاتەی پیاو دەستبەرداری 
نواندنی توندوتیژی دەبێت و دان بە 
ماف و ئازادییەکانی ئافرەتدا دەنێت 
وەک مرۆڤێکی یەکسان، ئاشتی 
کۆمەاڵیەتی و گەشەی دیموکراتی 
بەدی دێت
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بۆ زیاتر تیش���ك خستنه س���ه ر چه مكی جێنده ر 
و ش���یكردنه وه ی هۆكاره كان���ی زه رووتێ���ك بۆ 
دروس���تبوونی جه ده لێكی جدی له سه ر یه كسانی 
جێنده ری له كۆمه ڵگه ی كوریدا و رۆڵی چاالكوانان 
و رێكخراوه كانی ئافره تان له بنیادنانی بزوتنه وه ی 
فیمینیس���تی، ئه م گفتوگۆیه مان له گه ڵ دكتۆره  
نیشتمان عوسمان دكتۆرا له یاسای نێوده وڵه تی 
ب���ۆ ماف���ی م���رۆڤ و به رێوه به ری س���ه نته ری 
كوردس���تان بۆ جێنده رناسی له  زانكۆی سۆران 

كرد.

جێندەرناسی لە کوردستان هەم وەک چەمکێکی 
نێو زانس���تە مرۆییەکان، ه���ەم وەک کولتورێکی 
کۆمەاڵیەتیی سەرانسەریی، چەمکێکی نوێیە لە نێو 
کۆمەڵگەی کوردیدا بە بەراورد لەگەلڕ کۆمەڵگە و 
کولتورەکانی تر. بۆیە زۆرجار خوێندنەوەی هەڵە 
بۆ جێندەرناس���یی ک���راوە و دەکرێ���ت، هەروەک 
ڕەنگە هەندێک کەس���یش خراپ سودی لێوەرگرێت 
بۆ تەوزیفکردن���ی ئایدلۆژیای خۆی و بەکارهێنانی 
وەک ئامرازێ���ک ب���ۆ فەراهەمکردن و س���ەپاندنی 
ئەجێنداکانی خۆیان. لێ���رەوە گرنگە ئەوە بزانین 
ئێم���ە نامانەوێت جێندەرناس���ی بکەینە قوربانیی 
ملمالنێی نێ���وان تەوژم و گروپ���ە دژ بەیەکەکان 
و بەکاریبهێنی���ن بۆ ڕەتکردن���ەوە و لێدان لە هیچ 
پیرۆزییەک���ی ئەم نیش���تیمان و ئەم کۆمەڵگەیەی 
کە پێی دەوترێ���ت جڤاتی کوردیی، بەپێچەوانەوە 
ئێمە س���ود لە هەموو بەه���ا ئایینی و کۆمەاڵیەتی 
مرۆیی���ەکان دەگرین و کار لەس���ەر بەدیهێنانیان 
دەکەین ئەگەر خزمەت بە کەسایەتی و کەڕامەت و 
پێگەی بەرزی ژن و ئافرەتان بکەن لە کۆمەڵگەی 

ئێمە.
 لەس���ەرەتادا ئ���ەوە گرنگە کە جێندەرناس���ی 
هەوڵێک نییە بۆ لێکترازاندنی کۆمەڵگە و خێزانی 
کوردیی و بێبایەخ سەیرکردنی هیچ دابونەرێتێکی 
ڕەس���ەن کە رێز لە پێگە و کەسایەتی مرۆڤ و ژن 
دەگرن، بەڵکو ئامانجی سەرەکیمان زیندووکردنەوە 
و برەودان���ە ب���ە مافی ژنان و ئافرەت���ان دوور لە 
س���ەیرکردنی ڕەگ���ەزی مێین���ە وەک کااڵیەک���ی 
س���ایکۆلۆژیای  وەاڵم���دەرەوەی  و  کۆمەاڵیەت���ی 
ڕواڵەتگەری���ی کە لە نێو ه���ەردوو ڕەگەزی نێر و 
مێ بەدیدەکرێت لە دونیای سەرمایەداریی و تیایدا 
جیاوازیی ڕەگەزیی زۆرجار دەبێتە بناغەی بەکەم 
س���ەیرکردن و لێدان لە کەڕامەت���ی مرۆیی تاک و 
کۆمەڵ، لەم س���ۆنگەیەوە کۆمەڵێک پرسی گرنگ 
و جەوه���ەری دێنە بەرباس ک���ە دەکرێت لە ڕێی 
دۆزین���ەوەی وەاڵمگەلێکی واقیعی���ی دەروازەیەک 
بکەینەوە بۆ چارەسەرکردن و زیاتر برەودان پێیان: 
بۆ نموونە چۆن ده توانین تێگه یشتنێکی باش الی 
تاک و کۆمه ڵگه ی کوردی دروست بکه ین به جۆرێک 
کاردانه وه ی دروس���ت هه بێت له سه ر پرسی ژنان و 
مەسەلەی جێندەرناسیی و دوور لە فەرامۆشکردنی 
بەها ئایینی و کولتورییە ڕەسەنەکان کە مرۆڤبوون 

تیایاندا سەنتەرە لەبری ڕەگەز؟
چه مکی جێن���ده ر له ناو کۆمه ڵگ���ه ی کوردیدا، 
چه مکێک���ی نوێیه  و پێویس���تی به  گفتوگۆکردن و 
کارکردن هه یه . لێرەوە، ئەرکی کەس���انی ڕۆشنبیر 
و خوێن���ەران و توێژەران ئەوەیە بەرپرس���یارێتی 
ئاڕاس���تەکردنی کۆمەڵگ���ە و گ���روپ و تاکەکان 
بگرنە ئەس���تۆ بەرەو ڕێچکەیەکی تەندروس���ت و 
بەرزکردنەوەی ئاس���تی هۆشیاریی تاک و کۆمەلڕ، 

ئەگەرچ���ی هەوڵ و تێکۆش���انیان ب���ە ڕێژەیەکی 
س���نوورداریش بێ���ت. چونکە گەیش���تن بە ڕێگا 
دوورەکان���ی س���ەرکەوتن بە هەن���گاوی بچووک و 
ژیرانە دەست پێدەکات. بۆیە دەکرێت بە کارکردن 
بەیەکەوە ئەو ویس���ت و ئیرادەیە بکەینە ڕاس���تی 
و لە قۆناغی دروش���مەوە بڕۆی���ن بۆ دونیای واقیع 
و تێگەیش���تنمان لە بابەتی جێندەرناسیی بخەینە 
خزم���ەت تاک و خێ���زان و کۆمەڵگەی کوردیی بۆ 
ئ���ەوەی چیتر بەهەڵە تێگەیش���تن ل���ە چەمک و 
زاراوەکان ئاڕاس���تەیەکی ناتەندروست وەرنەگرێت 
و هەروەه���ا هەوڵدەی���ن پەیوەندی���ی نێوان ژن و 
پیاو بونیادێکی عەقاڵنیی و هۆشمەندانەی هەبێت 
لەبری هەست نەکردن بە بەرپرسیارێتی وروژاندنی 
هەستی یەکتربریندارکردن لەسەر ئاستی ڕەگەزیی 
و لێڵک���ردن و ئالۆزکردنی بابەتەکان و لێکترازانی 
کۆمەاڵیەت���ی و خێزانی���ی زیات���ر و خێراتر ببێت، 
وەک ئەوەی زۆر جار دەیبنین و دەیبیس���تین کە 
هەڵەتێگەیش���تن و کەمی هۆشیاریی و مەعریفەی 
زانس���تی دەبێتە هۆی کارەسات لەنێو کۆمەڵگەی 
ئێم���ە کە تازە خەریکە بەرەو کرانەوە و گۆڕانێکی 

بنەڕەتیی و ڕادیکاڵ هەنگاو دەنێت. 
دكتۆره  نیشتمان له رووی پرسی یه کسانی له ناو 
دام���ه زراوه  تایبه تی و گش���تیه کانی کۆمه ڵگه مان 
ده ڵێت: تا ئێستا له ڕوی توێژینەوە و بەدواداچوونی 
زانس���تییه و  تێگەیش���تن لە پرس���ی یەکسانی له  
کوردستان نه بۆته  پرس���ێکی گرنگ و گشتگیر نه  
له س���ه ر ئاستی تاک و نه  له سه ر ئاستی ده سه اڵتی 
یاس���ادانان و جێبەجێکردن و ته نانه ت دادوه ریش، 
یەکێ���ک ل���ە هەڵە ب���اوەکان لەنێ���و کۆمەڵگە ی 
کوردی���ی ئەوەیە پێدانی  هه موو مافێک به  کوڕان و 
لێسه ندنه وه ی  له  کچه کان، هه ر له  ئازادیی  ده ربڕین 
و چوون���ه  ده ره وه ، ت���ا ش���وێنی  کار، ئه مه  وا له  
کچ���ان ده کات بڕوایه کی  له رزۆکی���ان به  تواناکانی  
خۆیان هه بێ، له گه ڵ ئه و هه موو هێڵه  سوورانه ش، 
که  سیس���ته م بۆیان ده کێش���ێ له  به ڕێوه بردن و 
به شداریکردن و سه رکردایه تیکردن و سه فه رکردن 
دووری���ان ده خاته وه  و ده رفه ت���ی  بڕیاردانیان پێ 
نادات، ته نانه ت بوار نادرێ به  ژنی  س���ه رکرده ش 
به شداری له  دانوس���تانه کانی  ئاشته وایی  و بڕیاره  

گرنگه کاندا بکات.
هه روه ها دكتۆره  نیشتمان پێیوایه  كه  پرۆسه ی 
دروستکردنی گۆرانکاری به گشتی و گۆڕینی هزری 
مرۆیی پرۆس���ه یه کی دوور مه ودایه  و پێویستی به  
زه م���ه ن و قوربانیدان هه یه  چونکە پرۆس���ه یه کی 
قورس و پڕ ئاس���ته نگ و قوربانیدانه  و پێویستی 
به  کات هه یه  هه ت���ا ده ره نجامی هه وڵ و کاره کان 
به  ته واوی ده ربکه وێت. تێکۆش���ان بۆ یەکس���انی 
پڕۆسەیەکی بەردەوامە وەژنان وکچانی تێگەیشتوو 
لە بابەتی جێندەرناسیی خەبات بۆ ئەوە ناکەن کە 
لە ش���ێوە و بیرکردنەوە و هەڵسوکەوت هاوشێوە 
یان وێنەیەکی کۆپیکراوی پیاوان بن، چونکە ئەم 
جۆرە ل���ە ڕەفتارکردن ژن���ان دەکات بە )پیاوی 
پلە دوو(، ئەمەش پێچەوانەی کۆی یاس���ا و ڕیسا 
سروش���تییەکانە کە خودای گ���ەورە بەگەردوونی 
بەخشیون. ژنان پێویستە شوناسی فرە ڕەهەندی 
خۆیان بپارێزن، بەاڵم لە ڕووی بەهای کۆمەاڵیەتی 
و مرۆیی دەبێت هاوش���ێوەی پیاو تەماش���ا بکرێن 
دوور لە هەوڵدان ب���ۆ بەکااڵکردن یان تواندنەوەی 
هەست و شوناس���ی مێینەبوون لەپەنای یەکسانی 
جێندەری���ی، چونکە ئەم جۆرە تێگەیش���تنە هیچ 

نییە جگە لە س���ڕینەوە و پێشێلکردنی کەسایەتی 
وکەڕامەت���ی ژنان نەوەک خزمەتکردن بە پرس���ی 

ئافرەت و کەسایەتی ژنان. 
لێرەدا، ئەوەی جێگەی گرنگی و بایەخە بریتییە 
ل���ە خەباتکردن ب���ۆ ڕەخس���اندنی هاودەرفەتی و 
یەکس���انی لەپێدان���ی ڕۆڵ ب���ە ژنان ک���ە هاوتای 
پی���اوان بن لە پێدانی دەرفەت لە فەزای گش���تی 
و  بەرپرس���یارێتی  و  ڕۆڵ  دەستنیش���انکردنی  و 
خاوەندارێتی هاوبەش لەس���ەر بنەمای هەماهەنگی 
و ڕاوێژ لە چوارچێوەی خێزان و کۆمەڵگە، چونکە 
پێم���ان وایە کە بەم جۆرە پێکەوە بە یەکس���انی 
دەتوانین ئاڕاس���تەی ڕەوڕەوەی ژی���ان بکەین بە 
ش���ێوەیەک تەندروس���ت و دوور لە بریندارکردنی 
هەس���ت و کەس���ایەتی یەکت���ری، لەب���ەر ئەوەی 
بەبێ پێڕەوکردنی ئ���ەم بنەمایە گەردوونییە ژیان 
هارمۆنیای خۆی لە دەس���تدەدات و تەرازووەکەی 
بوون السەنگ دەبێت. دواجار، بەبێ لەبەرچاوگرتنی 
گرنگی���ی و ڕۆڵی ژنان و کچانی خۆمان، کۆمەڵگە 
بێبەش دەبێت لە توانا و وزە بەگەڕخستنی عەقلڕ 
و تێگەیش���تنی پێکهێنەرێکی س���ەرەکیی ژیان و 
کێشەکانیش بەرە بەرە زیاتر دەبن و ژیان ئاڵۆزتر 
دەبێت و ئۆقرەی���ی و بەختەوەریی تاک و کۆمەلڕ 
دەپووکێن���ەوە، بۆیە یەکس���انی ل���ە مرۆڤبوون و 
پێدانی دەرفەت لە فەزای گش���تی پێویستییەکی 
هەنووکەیە بۆ دۆزینەوەی چارەسەرێکی بنەڕەتیی 

و ڕیشەیی لەم بوارەدا. 
سه باره ت به هه بوونی بزوتنه وه ی فیمینیستی له  
كوردس���تان، دكتۆره  نیشتمان بۆچونی وایه  كه  لە 
کوردستان بزوتنەوەی فیمینیستی هەیە ئەگەرچی 
رێکخ���راو و یەکگرتوو نەبیت، ب���ەاڵم داواکاری بۆ 
ماف و یەکس���انی جێندەری هەیە. وەک ش���ەپۆڵ 
ناکرێیت بڵێین وەک رۆژئاوا فێمینیستی جۆراوجۆر 
هەیە و بەڵکو بەپیی دۆخە کلتوری و کۆمەاڵتیەکە 
جۆرەکانیش دەگۆردرێت، بۆ نموونە فێمینیس���تی 
لیبراڵ، ئیس���الم، رۆش���نگەر.. هەی���ە بەاڵم ئەوە 
نیە بڵێین دەس���تەیه كی رێکخستوو سەبارەت بەم 
جۆران���ە هەبێت کە خاوەن���ی کۆمەڵێك الیەنگری 
دی���ارو چاالک ب���ن. تا رادەی���ەک دەتوانین بڵێین 
درێژه پێده ری هزری فیمینیستی خۆرئاوان بەاڵم تا 

رادەیەکیش هەڵقواڵوی کلتورەکەن.
هه روه ها دكتۆره  نیش���تمان تیشك ده خاته سه ر 
ئه وه ی كه  ئافرەت���ان لە زۆربەی کۆمەڵگەکاندا بە 
دەست س���ەرجەم ئەو جیاکارییانەوە دەناڵێن کە 
دەرهەقی���ان ئەنجام دەدرێت وە ئ���ەم جیاکارییە 
لە کۆمەڵگایەک���ەوە بۆ کۆمەڵگایەکی تر ئەگۆرێت 
وە دەرئەنجام���ی جیاکاریکردنەک���ە توندوتی���ژی 
بەرهەم دێنێت، هەروەک ئافرەتان بێبەش���دەکات 
لە مومارەس���ەکردنی مافەکانیان. هەربۆیە لەسەر 
ئافرەتان پێویس���تە کار لە سەر کۆمەڵێک فاکتەر 
بکەن وەک فاکتەری: رۆش���نبیریی، پەروەردەیی، 
دابونەریت، ئابووریی وە هەروەها تەش���ریعەتەکان 
ک���ە زۆرب���ەی کات یارمەتیدەرن ب���ۆ پیادەکردنی 
توندوتی���ژی و جیاکاری دژ ب���ە ئافرەتان. وە زۆر 
گرنگ���ە ئافرەتان گش���ت تواناکانی���ان بخەنە گەر 
یارماتیدەرو پش���تگیری یەکتری بکەن و لە س���ەر 
ئاس���تە ڕۆش���نبیری و کۆمەاڵیەتی و ئابوور ی و 
یاساییەکاندا بە شێوەیەکی تەواوکەر کار بکەن بۆ 

زاڵبوون بەسەر ئەو جیاکاریەدا.
ده رب���اره ی بوون���ی میكانیزمێك���ی گونجاو بۆ 
نه هێش���تنی جی���اوازی ره گه زی و چه س���پاندنی 

یه کسانی له ناو خێزان و کۆمه ڵگه  به گشتی، دكتۆره  
نیش���تمان ئاماژه  ب���ۆ ئه وه  ده كات ك���ه  کارکردن 
بۆ نه هێش���تنی جیاوازی ره گه زی و چه س���پاندنی 
یه کسانی له ناو خێزان و کۆمه ڵگه  به گشتی به پێی  
کولت���وور و کۆمه ڵگه  و کات ده گ���ۆڕێ، جارێ له  
کۆمه ڵگ���ه ی  کوردی���دا له س���ه ره تایه ، بۆیه  ده بێ 
سه ره تا ئه و تێڕوانینه  نه رێنییه ی  بووه  به کولتوور 
بگۆڕدرێن، ئ���ه وه ش پالنی  گ���ه وره  و میکانیزمی  
جێبه جێکردن���ی  داڕێ���ژراوی  ده وێت، ب���ه  ڕێگه ی  
چاکسازی  و پێداچوونه وه  به  سیسته می  په روه رده  
له  بابه ته کان���ی  خوێندن، به  هوش���یارکردنه وه ی  
کۆمه ڵگه  ل���ه ڕێگای  راگه یان���دن و رێکخراوه کانی  
کۆمه ڵگه ی  مه ده نی  و له  مینبه ری  مزگه وته کانه وه ، 
به  یاس���ا له  په رله مانه وه ، به شداریکردنی  ئافره ت 
ل���ه  حکووم���ه ت، ئه م���ه ش کاری  بوێرانه  و جدیی  
ده وێت، ئه مه  جگه  له  هوشیارکردنه وه ی  کۆمه ڵگه  
له الی���ه ن رێکخراوه کانی  کۆمه ڵگ���ه ی  مه ده نییه وه . 
هه م���وو ئه مانه  به ش���داربوونی  ئاف���ره ت فراوانتر 
ده که ن، تا ده بێته  هۆی  سه ربه خۆبوونیان له  رووی  
ئابوورییه وه ، لێره وه  ئافره تی���ش ده بێته  خاوه نی  
خودی  خۆی  و ئه توانێ بڕیار و رای  خۆی  هه بێ، له  
هه مان کاتدا هاوکاریی  پیاو ده کات له ناو خێزاندا.

د. نیشتمان عوسمان محمد: له  کوردستان بزوتنەوەی فیمینیستی 
هەیە ئەگەرچی رێکخراو و یەکگرتوو نەبیت، بەاڵم داواکاری بۆ ماف 

و یەکسانی جێندەری هەیە

زۆر جار دەیبنین 
و دەیبیستین کە 
هەڵەتێگەیشتن و کەمی 
هۆشیاریی و مەعریفەی 
زانستی دەبێتە هۆی 
کارەسات لەنێو کۆمەڵگەی 
ئێمە کە تازە خەریکە 
بەرەو کرانەوە و گۆڕانێکی 
بنەڕەتیی و ڕادیکاڵ 
هەنگاو دەنێت
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شه یما مسته فا 

قوڵترین بەش���ی م���رۆڤ دەرونێتی هەربۆیە گەورەتری���ن هێزی مرۆڤ لە 
ئەقڵیایەتی، ئەوەی لە جەس���تەیدا هەستی پێ دەکرێت بێ سودە و هیچ 
بەهایەکی نییە ئەگەر لەژێر کۆنتڕۆڵی ئەقڵیا نەبێت، دەرخس���تنی هێزی 
جەس���تە تەنها ڕەمزێکە لەالیەن خودی مرۆڤەکەوە. مرۆڤ بە سروشتی 
خۆی س���ادەیە و هەر بە س���ادەیش لەدایک دەبێت، بەاڵم کاتێک گەورە 
دەبێت تاک دەکەوێتە ژێر کاریگ���ەری بڕیارەکانی کۆمەڵگەی مرۆڤایەتی 
و ئاڵۆزبونی بێسنوری سیس���تمە کۆمەاڵیەتیەکانەوە ئەمەش هۆیەکە بۆ 
ئ���ەوەی تاک نەتوانێ خۆی ل���ە بابەتی گوزەرانی���دا یەکالبکاتەوە، هەر 
بۆی���ە تاک دەکەوێتە ژێرکاریگەری قس���ەی کۆمەڵگ���ە و ئەو ژینگەیەی 
تێیدا دەژی. گومان لەوەدا نییە تاک بۆ ئەوەی هاوس���ەنگییەک لە نێوان 
پێویستیەکانی خۆی و کۆمەڵگە بدۆزێتەوە بە جێگیری ڕایبگرێ ڕوبەڕوی 
چەندەها کێشەو گرفت دەبێتەوە. ئەگەر یەکێکیش بێت لەوکەسانەی کە 

خاوەنی هەموو شتێک بێت لەسەر ئەم زەوییە. 
لێ���رەدا دەمەوێت ب���اس لەوە بکەم کێن ئەو کەس���انەی کە ڕوبەڕوی 
کێش���ەو گرفت دەبنەوە؟ ئایە تەنها کەسە الوازەکان توشی کێشە دەبن 
یان مرۆڤە تێگەش���توەکانیش،لەکاتێکدا مرۆڤ خاوەنی گەورەترین هێزە 

لەسەر زەوی. 
تەنها مرۆڤە الوازەکان توشی کێشە نابن لەبەرئەوەی کە الوازن لەڕوی 
توانای جەس���تەی و ئەقڵیەوە، بەڵکو تاکە زیرەک���ەکان زیاتر ڕوبەڕوی 
گرف���ت دەبن���ەوە بەتایبەت مرۆڤی تێگەش���توی هەس���تیار لەبەرئەوەی 
تاکی تێگەش���تو دەستەوەستان نابێت لە هەم بەر ئەو کێشەو گرفتانەی 
ڕوبەڕوی دەبێتەوە لە ژیانی ڕۆژانەیدا کەبە هەستی نەرێنی ناسراون بۆیە 
هەوڵ���ی ڕوبەڕوبونەوەیان دەدات بە جواڵندن���ی تواناکانی وەڕێگا بە هیچ 
کەسێک نادات ئارەزوەکانی خۆی لەسەر هەستەکانی زاڵ بکات. هەربۆیە 
جیاوازییەکی تەواو لە کەس���ێک بۆ کەس���ێکی تر لەهەست پێکردنی ئەم 
گرفتانەی کەلە سەرەتا ئاماژەم پێکردن بەدیدەکرێت. لە ڕاستیدا ئەمەش 
بۆ جیاوازی دیدگا و ڕوانینی مرۆڤەکان بۆ شتەکان دەگەڕێتەوە، بێگومان 
ئەم ڕوانین و تێگەشتنە بە ئاسانی بەرهەم نەهاتوە بەڵکو لە کاردانەوەی 
جیاوازی هەس���ت و توانای تێگەش���تنیانەوە ب���ەرهەم دێت،یەکێکە لەو 
هۆکارانەی هەس���تێکی دەرونی باش بۆ کەس���ەکە دەڕەخسێنێ تاکو بە 

ئەندازەی تێگەشتنەکان ڕووبەڕووی کێشەو گرفتەکان بێتەوە . 
کاتێک تاک توانای ئەوەی هەبێت هەست بە ڕاستیەکان بکات بێگومان 
توانای ئەوەش���ی دەبێت ڕووبەڕووی گرفت���ەکان بێتەوە، لەبەرئەوەی لە 
بنەڕەت���دا هەموو کێش���ەو گرفتەکان جگە لە ڕوداوە سروش���تییەکان کە 
دەس���ەاڵتی مرۆڤی تێدا نییە بونیان نییە بەڵکو مرۆڤ خۆی دروس���تی 
کردون جا بەهەچ هۆکارێک بێت. کەس���انی زیرەک تەنها پێویس���تی بە 
پەرەپێدان���ی تواناکانی هەیە بۆ ئەوەی ڕووب���ەڕووی گرفتەکان بێتەوە، 
بەاڵم هەرچی کەسانی بێ توانا و هەست الوازە تێگەشتنیان کەمە گومانی 
تێ���دا نییە کە گرفتیان کەمە بەرهەمیش���یان کەم���ە لەبەرئەوەی توانای 
ڕووب���ەڕووی گرفتەکانیان نییە کە دێت���ە بەردەمیان لە ژیانی ڕۆژانەیدا . 
ئەمەش بۆ توانای هەستیاری تاک دەگەڕێتەوە کە ئاماژەم پێکرد، چونکە 
هەموو ڕاستییەک کەسێکی توانا و زیرەکی پێویستە تاکو درکی پێ بکات 
نەک هەس���ت و توانای خۆی زیندانی کردبێت لەسەر بیرکردنەوەو بڕیاری 
کەس���انی دەوروبەر ژی���ان بکات، کە لە گۆچانی دەس���تی پیاوێکی کەم 

ئەندامی نابینا دەچێ. 
بۆ زیاتر ئاس���انتر ش���تێکی ئاش���کراو ڕونە کاتێک م���رۆڤ پەرە بە 
تواناکانی نەدات کاروچاالکییەکانی دەوەستێت و هەست بە هیچ گرفت و 
نەهامەتییەک ناکات ئەم کەس���انە نەک تەنها گرفتیان کەم دەبێت بەڵکو 
بەرهەمیش���یان کەم دەبێت . کەواتە مرۆڤ تا توانا و تێگەشتنی بەهێزتر 
بێت هەس���تکردن بە کێشەو گرفتەکان زیاتر دەبێت، توانای ڕاستەقینەی 
م���رۆڤ هێزی ئەو نییە الوازییەکەیەتی لەبەرئەوەی الوازی لە بەهێزتر ین 

هێزەکانیش بەهێزترە.

وەک���ی دیار ل ڕوژا ٢٥ی چریا دووێ 
س���االنە ڕوژا بەرهنگاری بوونا توند 
و تیژیێ دژی ئافرەتێ دهێتە س���اخ 
کرن ل سەر ئاستێ جیهانێ و د ڤێ 
ڕوژێ دا چاالکیێن جوڕاوجوڕ دهێنە 
ئەنجامدان وەك سمینار و وورکشوپ 
و چەندی���ن چاالکیێ���ن دی، ئەگەر 
و ئەنجامێ���ن تون���د و تیژیێ چنە؟ 
بەرسڤا ڤێ پرسیارێ ژ الیێ پارێزەر 

عائشە ڤە هاتە دان

 سەبارەت ژیێ توندوتیژی لێ دهێتەکرن 
دبێژیت ژی���ێ بچیک پترە ژ ژیێ مەزن 
و د خێزان���ێ دا پت���ر توندوتی���ژی ل 
ەمب���ەر کچێن ژی���ێ وان د ناڤبەرا ٢٠ 
هەتا 3٥ س���الیێ دا دهێتەکرن، یاسا 
یا دروستە بەلێ رێکا جێبەجێکرنا وێ 
یا دروست نینەدڤێت چاکسازیا جڤاکی 
گەلەک رۆلێ خوە ببینیت و جه� هەبن 
بۆ رەوشەنبیرکرنا کچ و کوران و خوە 
ل وێ چەن���دێ نەگرین هەتا تاوانەکێ 

ئەنجام بدەن شنی سزا بدەین.
عەیش���ایێ گ���ۆت: بەهرا س���ەرەکی ژ 
ئاریش���ێن نوک���ە رێکێ���ن پەیوەندیێن 
جڤاکی نە، راس���تە یاس���ا یا هەی لێ 
ئەڤە دەرگەه���ێ توندوتیژیێ ڤەدکەت 
ژ وان چ س���نوور ب���ۆ نینن دڤێت هەر 
کەس���ەکی ئێک ژم���ارە هەبیت وەکی 
هن���دەک وەالتێ���ن پێش���کەفتی و ب 
ڤێ چەن���دێ چو ئاریش���ە پەیدا نابن 
و خەلەتی ناهێنە ڤەش���ارتن و دووڤ 
دا چو توندوتی���ژی جهێ خوە نابینن، 
هەروەسا پێدڤیە ژیەک بۆ بکارئینان و 
هەلگرتنا موبایلێ بهێتە دەستنیشانکرن 
و هێال پەیوەندیان یا س���نووردار بیت 
و ئەو کەسێ نەش���ێتە خۆ و موبایلێ 
خ���راب بکاردئینی���ت ب���ال موبایل ژێ 
بهێتە قەدەغەکرن و نەگەهیتە بابەتێ 
خیانەتا هەڤژینیێ، ژ بەر کو یاس���ا بۆ 

هەر دو رەگەزان وەکی ئێکە
ناڤهاتی���ێ گ���ۆت: "رێ���ژا توندوتیژیێ 
هەمبەر ئافرەتان بەر ب زێدەبوونێ یە 
لێ جورێ توندوتیژیێ جوداهی ی دگەل 
سالێن بۆری هەی، چونکو بەری یاسا 
بهێتە دەرکرن ئەڤ جورێن توندوتیژیێ 
هەب���وون قوتان، س���ڤکاتی پێ کرن، 
نەبوون���ا بوچوون���ێ د ن���اڤ خێزانێ 
دا، کوش���تنا ژنێ بتنێ ب���ۆ پاقژکرنا 
نامیس���ێ، بەلێ نوکە ئەڤێن من ئاماژە 
پێکری یێن ب���ەرەف کێمبوونێ چووین 
و توندوتیژی���ا نوکە تومەتا خیانەتێ و 
دزیێ بتایبەتی هەکە ڤیان دژایەتیا وێ 
بکەن، هەروەس���ا ژن دهێتە نەچارکرن 
کو دەس���تبەرداریا مافێ���ن خوە یێن 
ش���ەرعی و یاس���ایی بکەت، زێدەباری 
ڤێ چەن���دێ نەچارکرن���ا ئافرەتێ بۆ 
جودابوون���ا بێ بەرامبەر هەتا دگەهیتە 
وێ چەندێ دەستبەرداری زارۆیێن خوە 

ژی ببی���ت و دانا دەرفەتێ کو ئافرەت 
کارێن خراب بکەت.

 جیان مه���دی، جاالكف���ان دیار دكت 
توندوتیژی���ا دژی ژنان چەندین س���الە 
ریکخراوێ���ن بیانی و لۆکال کار لس���ەر 
دک���ەن، لێ ت���ا نها باب���ەت نەهاتیە 
چارەک���رن، توندوتیژیاچیە هەر جورە 
فش���ارەک بی���ت چ دەرون���ی بیت یان 
جەس���تەیی بیت دبێژن���ی توندوتیژی، 
ی���ا دەرونی کارتێکرن���ا وێ مەزنترە ژ 
یا جەس���تەیی گوتنەکا کوردی هەیە، 
دبێژێت ساخ دبن ش���ینا خەنجەرا لێ 
ساخ نابن ش���ینا خەبەرا، ب رەئێا من 
توندوتیژی یا زێدە بو ب هەبونا تورین 
جفاکی و خەلەت تێ گەهش���تنا پەیفا 

ئازادی .
ب رەئیا من قوربانێ هەرە س���ەرەکی 
زاروکە،توندوتی���ژی د ڤان س���الێن دا 
دگەل ژن���ێ و زەالمی و زاروکی دهێتە 
کری���ن لێ رێژەیێ ب���ەس ب رەئێا من 
پتر دگەل ژن���ێ دهێتە کرین دێ نوکە 
دا ژبەر هەبونا توری���ن جفاکی روژانە 

گەفین کوشتنێ لێ ژنێ دهینە کرین،
ئاب���ووری، ب  هوکارێ���ت توندوتیژی: 
گش���تی ژنان داهاتەکێ س���ەربەخویان 
نینە - هۆکارێ رۆشنبیری، هەستکرن و 
نەزانینا ژنی سەبارەت ئەرک و مافێت 
وێ - هوکارێ پەروەردەی،کەسایەتیەکا 
خ���و  ب  ب���اوەری  بین���ی  دێ  الواز 
نین���ە - هوکارێ ژینگ���ەهی، نەبون���ا 
خزمەتگوزاری وەکو پێتڤی نینە - رابی 
ب کارئینان���ا سیس���تەمی تەکنەلوژی 
بوتە حالەتی کوش���تن و توندوتیژی - 
الوازیا جێبەجێکرنا یاس���ا یێ - نەبونا 
رێکخس���تنێ و یەکگرتنا ژنان بەرامبەر 
مافێ���ت خو و ئێک دەنگی بن - خودی 

ژن،ژن بخو ئامرازەکێ سەرەکیە.
هه یفا دوسكی: ئەگەرێ، توندو تیژیێ 
ڤەدگەرن���ە هندەک خالێن س���ەرەکی 
ئ���ەو ژی جڤاکێ مە یێ بابا س���االری 
ی���ە و توندو تیژی ی���ا بوویە نەرێتەک 
و هەر ژ کەڤن���دا یا هەی و ئەگەر ژی 

عەشیرەتگەری یە. 
رێ���ژا بەردانێ بەرەڤ کێ���م بوونێ یە 
چونک���ی جڤاکێ ک���وردی تازە بەرەڤ 
قوناغێ���ن پێش���کەفتی چوویە چونکی 
ئاستەکێ  بەرەڤ  رەوشەنبیریا جڤاکی 
ب���اش چوویە و ئەم کەفتینە دقوناغێن 

باشتر یێن ژیانێ دا. 
س���ەبارەت خاال دی ئەگەرێ���ن توندو 
تیژیێ تا رادەیەکی دی کو ئەم دشێ، 
بێژن ژالیەکێ دیڤە زێدە بوویە ئەو ژی 
تون���دو تیژیا دەروونی پت���ر لێ هاتیە 
و نەخاس���مە ناڤا خێزان���ا و دناڤبەرا 
ئەندامێن خێزانێ دا کو شەرێ دەروونی 

دگەل ئێک ئەنجامدەن. 
س���ەبارەت تودو تیژیا دن���اڤ جڤاکێ 
مە و وەالتێ���ن دەوروبەر جوداهی نینە 

چونکی ه���ەر مرۆڤن و دکرن���ا توندو 
تیژیێ و جڤاکی دا وەکو قوتان و لێدان 
و خوش کوشتن و دیشا کوشتنا ژنان 
ژی ل هەمی وەالتان وەکو هەڤە و ئەڤە 
ڤەدگەریتە خاال سەرەکی کو ژن پتریا 
جاران ژن نەش���ێت بەرەڤانیێ ژ خوە 

بکەت. 
تارادەیەکێ  کوردس���تانێ  هەرێم���ا  ل 
باش بەرەڤ ئاس���تەکێ ب���اش چوویە 
بو کێ���م کرنا توندو تیژیا دژی خێزانێ 
و نەخاس���مە ی���ا دژی ئافرەتێ، ژبەر 
هن���دێ پالنێ���ن حکومەت���ا هەرێم���ا 
کوردستانێ رێک و ش���ێوازێن تایبەت 
ئەنجام داینە ژبو چارەسەرکرنا بابەتێ 
توندو تیژی���ێ و ئەڤە ب تایبەت دڤان 
س���الێن دوماهیێ کو ئەم دشێن بێژین 
رێڤەبەریی���ا بەرهنگاربوونا توندو تیژیا 
دژی ئافرەتێ یێن شیایین ببنە پارێزە 
ب���و مافێن مرۆڤی و خێزانی و ئەڤە مە 
دلخوش و ئارام دکەت ژبو پاراس���تنا 

رەگەزێ مێ. 

زریان فاتیح قه ره داغی

کێن ئەو کەسانەی کە 
ڕووبەڕووی کێشەو و 

گرفت دەبنەوە ؟ 

 توندتیژی به رامبه ر 
ئافره تێ كیم نه بوی 

عائیشە

چیان مهدی

هه یفا دوسكی
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- ل���ە س���اڵی ١999 نەت���ەوە یەكگرت���ووەكان 
رۆژی ٢٥ نۆڤەمب���ەری وەك رۆژی نێودەوڵەت���ی 
بەرەنگاربوون���ەوەی توندوتی���ژی دژ بە ئافرەتان 
ناساند و هەروەها "جیهان پرتەقاڵی بكەن" وەك 
هێمایەك بۆهەڵمەتی ١6 رۆژەی بەرەنگاربوونەوەی 
توندوتیژی دژ بە ئافرەتان ناسراوە، هێمایەك بۆ 

گەیشتن بە ژیانێكی ئاسووده.

فەرەنس���ا  واڵت���ی  ل���ە  یەكش���ەمە  رۆژی   -
ئافرەت���ان ب���ە مەبەس���تی نارەزایی���ی دەربرین 
بەرامب���ەر بەرزبوون���ەوەی ئاس���تی توندوتیژی 
بەرامبەر ئافرەتان لە پاریس و هەندێك ش���اری 
ت���ر خۆپیش���اندانیان ئەنج���ام دا و داوایان كرد 
ك���ە حكومەت���ی ئەو واڵت���ە س���نوورێك بۆ ئەو 

توندوتیژیانە دابنێت.

- " ماگدالنا ئەندرشون" وەزیری دارایی سوید 
كە هەفت���ەی راب���ردوو وەك س���ەرۆكی حیزبی 
سوش���یاڵ دیموكراتەكان ل���ەو واڵتە هەڵبژێردرا، 
پێدەچێت لە وەرگرتنی پۆستی سەرۆك وەزیرانی 
ئەو واڵتە نزیك بێتەوە، بەمەش دەبێتە یەكەمین 
س���ەرۆك وەزی���ری ئاف���رەت لە واڵتی س���وید، 
ئەم���ەش لە كاتێكدای���ە كە س���ەرۆك وەزیرانی 
پێشوو"ئیس���تیفان كوفون" دوای حەوت س���اڵ 
كاركردن لە پلەی س���ەرۆك وەزی���ری لە هاوینی 
ئەمس���ال بە ه���ۆی قەیرانی سیاس���ی ئەو واڵتە 

دەستی لە كار كێشایەوه.

- رۆژی س���ێ  ش���ەممەی رابردوو گرووپێك لە 
چاالكوانانی ئافرەت لە ئەفغانس���تان رژانە سەر 
ش���ەقام و خۆپێشاندانیان ئەنجامدا بە مەبەستی 
نارەزایی دەربڕین لە ئاس���ت بێدەنگی كۆمەڵگەی 
جیهان���ی بەرامبەر بەو كێش���انەی كە لەو واڵتە 
رووب���ەڕووی ئاف���رەت دەبێتەوە،ئ���ەو ئافرەتانە 
هەندێك دروشمیان بەرز كردبۆوە، كە نوسرابوو" 
بۆچ���ی جیهان س���ەیری ل���ە ناوچوون���ی ئێمە 
دەكات؟ "، ئەم���ەش ل���ە كاتێكدایە كە لە كاتی 
وەرگرتنی دەسەاڵت لە الیەن تاڵیبانەوە چاالكییە 
كۆمەاڵیەتییەكانی وەك كار و خوێندن لەو واڵتە 

بۆ ئافرەتان زۆر سنووردار كراوه. 

- "مەاللە یوس���فزای" ب���راوەی خەاڵتی نوبلی 
ئاش���تی لە جیهاندا و هێمای خەب���ات بۆ مافی 
خوێندن���ی ئافرەت���ان ل���ە واڵتی پاكس���تان، لە 
ش���اری" بیرمنگهام" ل���ە بەریتانیا ل���ە تەمەنی 
٢3 س���اڵیدا ژیان���ی هاوس���ەرگیری پێكهێناو لە 
تویتێكدا نووس���یویەتی: "ئەم���ڕۆ بۆ من رۆژێكی 
زۆر ب���ە نرخە ". "مەاللە "لە تەمەنی ١٥ س���اڵی 
وەك بەرگریكارێكی بەهێزی كچانی پاكس���تان بۆ 
وەرگرتنی مافی خوێندنیان دەكەوێتە بەر هێرشی 
چەكدارانی تالیبان و بە س���ەختی بریندار دەبێت 
و دواتر بۆ چارەس���ەر دەگوازرێتەوە بۆ بەریتانیا 
و لە تەمەنی ١7 س���اڵی خەاڵنی نوبلی ئاش���تی 

جیهانی وەردەگرێت. "

لە هێلینەوە 

ئا:نەسرین حەسەن

یەکێت����ی ئافرەتانی کوردس����تان ل����ە پالنی 
س����تراتیژییەتی کارکردنی����دا به تایبه ت دووەم 
خاڵ لەن����او ئامانجە گش����تییەکان تیش����کی 
خس����تۆتە س����ەر )پتەوکردن����ی پەیوەندییە 
خێزانیەکان و پاراس����تنی خێ����زان لەرێگەی 
هۆش����یاری و پ����ەروەردەی تاکەکانی خێزان( 
و تیای����دا بە خاڵێک ناس����اندنی توندوتیژی و 
بەرەنگاربوونەوەی کردۆتە ئامانج و میکانیزمی 
چۆنیەت����ی چارەس����ەرکردنی خس����توتەڕوو، 
ئەم����ەش ئ����ەوە دەردەخ����ات ک����ە یەکێتی 
ئافرەتانی کوردستان رێگریکردن و دۆزینەوەی 
چارەس����ەری ئەم دیاردە کۆمەاڵیەتیە لە کارە 
لەپێش����ینه کانیەتی و هەوڵ دەدات هۆشیاری 
کۆمەاڵیەتی بگاتە هەموو تاکەکانی کۆمەڵگە.

بۆئه م هه ڵمه ته ش ئه م چاالكیانه  به  ئه نجام 
ده گه یه نێت:

 مه كته بی سكرتارییه ت:
- ئه نجامدانی په نێڵێك تایبه ت به ده رخستنی 
ئ����ه و توندوتیژییان����ه ی له چوارچێوه ی خێزان 
رووده ده ن و تویژینه وه ی����ه ك تایب����ه ت ب����ه و 
كه یس����انه ی هاتونه ت����ه  رێكخ����راو، ه����اوكات 
خس����تنه رووی چاالكیه كانی یه كێتی ئافره تان 

بۆ ئه و هه ڵمه ته .
- په یام����ی یه كێتی ئافره تانی كوردس����تان 

به بۆنه ی ٢٥ی نۆڤه مبه ر
- ته رخانكردن����ی دوو ژماره  له  باڵوكراوه ی 
هێلی����ن ب����ۆ هه ڵمه ت����ی به ره نگاربون����ه وه ی 

توندوتیژی دژ به  ئافره تان.
- باڵوكردن����ه وه  و گرنگیدان به  بابه ته كانی 
پرس����ی ئاف����ره ت و توندوتیژی ل����ه  دیجتاڵ 

میدیای هێلین.
- له  رادیۆی هێلینه وه  زنجیره یه ك به رنامه ی 
تایبه تی رۆژانه  له رووی كۆمه اڵیه تی، ئابووری، 
یاساییه وه  بۆ ئه م هه ڵمه ته  پێشكه ش ده كرێت.
پێ����ش  رێنمای����ی  كردن����ه وه ی خول����ی   -
ئامێزی  په یمان����گای  له الیه ن  هاوس����ه رگیری 
خێزان و س����ازكردنی چه ند س����یمینارێك بۆ 

قوتابیانی زانكۆ.
- ئه نجامدان����ی س����یمینار له الیه ن ناوه ندی 
رۆشنبیریی زین تایبه ت به  توندوتیژی له سه ر 

بنه مای جێنده ر
- سازكردنی سیمینار له سه ر كاریگه رییه كانی 
توندوتیژی له س����ه ر جه سته ی ئافره ت له الیه ن 

دۆسیه ی ته ندروستی ئافره ت و منداڵ.
- وه ك ت����ۆری هاوبه ش����ی رێكخراوه كان����ی 
ئافره تانی كوردس����تان چه ندین س����یمینار و 
په نێڵ له  زانكۆ و په یمانگاو قوتابخانه كان به  

ئه نجام ده گه یه ندرێت.
- چاپكردنی پۆسته ر و فلێكس و باڵوكراوه  
تایب����ه ت ب����ه  هه ڵمه ت����ی به ره نگاربوونه وه ی 

توندوتیژی دژ به  ئافره تان.
- دروس����تكردنی س����پۆت و ڤیدیۆ له سه ر 

توندوتیژی.
ئه نجوم����ه ن و ناوه نده كان ئ����ه م چاالكیانه  

خواره وه  به  ئه نجام ده گه یه نن:
- ئه نجامدان����ی ) ١٥٤ ( كۆر و س����یمینار 
و وێبنب����ار له الیه ن ه����ه ر )٢٥( ئه نجومه ن و 

ناوه نده كانیانه وه .
- پێن����ج په نێڵ له س����ه ر توندوتیژی دژ به  
ئافره ت����ان و خێزان له الی����ه ن ئه نجومه نه كانی 
)ده وروب����ه ری س����لێمانی، س����ه فین، زاخۆ، 

سۆران، هه ولێر(ه وه  رێك ده خرێت.
- ب����ه  بۆنه ی هه ڵمه ت����ی به ره نگاربونه وه ی 
توندوتیژیو ئه نجومه نی دهۆك كۆنفرانس����ێك 

ساز ده كات.
- به رێوه چوونی س����یانزه  خولی هۆشیاری 
ئه نجومه نه كان����ی)  له الی����ه ن  كۆمه اڵیه ت����ی 
ده وروب����ه ری دهۆك، گه رمی����ان، ده وروبه ری 

هه ولێر(.
- كردنه وه ی پێنج پێش����انگا له سه ر ئاستی 
ئه نجومه نه كانی )هه ڵه بجه ، سه فین، خانه قین، 

ئاكرێ، هه ولێر(.
- رێكخستنی ۆرك شۆپێك له سه ر سه المه ت 
و ئاسایشی دیجتاڵ میدیا له الیه ن ئه نجومه نی 

هه ڵه بجه .
- نمایش����كردنی ش����انۆگه ریه ك له الی����ه ن 

ئه نجومه نی هه ولێر
- دروس����تكردنی ڤیدیۆله س����ه ر توندوتیژی 
دژ ب����ه  ئافره ت����ان له الی����ه ن ئه نجومه نه كانی 
)ده وروبه ری سلێمانی، قه ره چوغ، گه رمیان(.

- باڵوكردن����ه وه ی پۆس����ته ر و باڵوكراه وه  
له الیه ن سه رجه م ئه نجومه ن و ناوه نده كان.

- ئاماده  و پێشكه ش����كردنی بیست و پێنج 
به رنام����ه ی رادیۆ و تیڤی تایبه ت به  پرس����ی 

له الی����ه ن  ده رهاویش����ته كانی  و  توندوتی����ژی 
ئه نجومه نه كانی )ده وروبه ری سلێمانی، زاخۆ، 

ئه وروپا، سلێمانی، ئاكرێ و هه ڵه بجه (.
- ئه نجامدانی چه ندین چاالكی و ئه كتیڤیتی 

جۆراوجۆربه م شێوه یه : 
* دابه ش����كردنی كتێب له الیه ن ئه نجومه نی 

راپه رین
* ئه نجومه ن����ی چه مچه م����اڵ، س����ه ردانی 
ئافره تانی ش����ه نگال له  كلینیكی چه مچه ماڵ، 

ده كات.
* ئه نجومه ن����ی ده����ۆك، ب����ازاری كار بۆ 

ئافره تانی خاوه نكارده كاته وه .
* ئه نجومه نی زاخۆ، س����ه ردانی ئافره تانی 

چاكسازی ده كات.
* ئه نجومه نی ئامێ����دی، خه اڵتكردنی ئه و 

ئافره تانه ی خاوه ن پیشه یی خۆیانن.
* ئه نجومه نی ش����ه نگال، س����ه ردانی ئه و 
ئافره تان����ه  ده ك����ه ن ك����ه  له ده س����تی داعش 

رزگاریان بووه .
* ب����ه  هه ماهه نگ����ی زانك����ۆی جیه����ان، 
ئه نجومه ن����ی ده����ۆك پرۆژه یه كی هۆش����یاری 
بۆ قوتابیان س����ازده كات كه   چه ندین چاالكی 

جیاواز له خۆ ده گرێت.
* ڤیس����تڤاڵێك له س����ه ر ئه ده ب و كلتور 
و هون����ه ری ك����وردی له الی����ه ن ئه نجومه ن����ی 

هه ڵه بجه وه  سازده كرێت.
* ئه نجامدان����ی چاالكیی����ه ك تایب����ه ت به  
قوتابخانه یه كی  ل����ه   كۆمه اڵیه تی  هۆش����یاری 
شاری هه ڵه بجه له الیه ن ئه نجومه نی هه ڵه بجه .

 

كارنامه ی یه كێتی ئافره تانی كوردستان بۆ هه ڵمه تی 16 
رۆژه ی به ره نگاربوونه وه ی توندوتیژی دژ به  ئافره تان به  
دروشمی ) به ڵێ بۆ هاوبه شی، نه خێر بۆ خاوه ندارێتی( 

بۆ ساڵی 2021


