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ه�����ەم�����ووە 
رژێمی  كە  نەهامەتییانەی  و  قەێران  

نایاسایی  شێوەیەكی  بە  ئێران  ئیسالمی  كۆماری 
تووشی كۆمەڵگای ئێرانی بەگشتی و بە تایبەتی 
ژنانی  هەمبەر  لە  نادادپەروەرییانەی  هەمووە  ئەو 
ه��ەر  ه��ەن��ووك��ەش  و  داوە  ئ��ەن��ج��ام��ی  ك��وردس��ت��ان 
نوێی  رێكخستنەوەیەكی  بە  پێویست  ب��ەردەوام��ە، 
هەر  بۆ  كوردستاندا  گۆرەپانی  لە  تاكوو  ژنانەیە، 
چەشنە ئاڵوگۆرێكی چاوەڕوان نەكرا و ئامادەگی 
و نەخشمان هەبێ . ئەم بیرۆكەیە شتێكی نامومكین 
و خەیاڵی نیە، چوونكە ژنانی ئێستای كوردستانی 
ئ��ێ��ران، س���ەرەڕای زەخ��ت  و گ��وش��اری ب��ەردەوام��ی 
دەسەاڵتداران، بە خۆشییەوە توانیويیانە پێ بە پێی 
بەرەوپێشەوەچوونی كەرەسەكانی پەروەردە و فێركاری 
خۆیان لەگەڵ رەوتە پێشكەوتووەكان رێك بخەن، تا 
ئەو جێگایەی كۆمەڵگای كوردستان بەرەو ئاقارێكی 

نوێی ببەن.
ج��ێ��ی خ��ۆش��ح��ال��ی��م��ان��ە ك��ە ژن��ان��ی ك��وردس��ت��ان، 
ل��ەم ق��ۆن��اغ��ەدا وای���ان لێهاتووە ك��ە ل��ە ب��وارەك��ان��ی 
ئ��اب��ووری  و  ك��ۆم��ەاڵی��ەت��ی  سیاسی،فەرهەنگی، 
هاوشانی پیاوانى كۆمەڵگا بەرەو ئاگایی و وریایی 
هان دەدەن و خۆ ئامادەدەكەن بۆ بڕینی بوارەكانی 
دیكەش بە مەبەستی كەمكردنەوەی جیاوازییەكانی 
بۆیە  كۆمەڵگادا.  لە  پیاوان  لەگەل  خۆیان  نێوان 
بەخۆیندنەوەیەكی  ب��وارەش��دا  ل��ەم  دەك��ات  پێویست 
ورد و هەمە الیەنە، پالن و بەرنامەیەكی گوونجاو 

دابرێژین.
دامەزراندنی  ساڵوەگەری  68ەمین  كۆتایيدا،  لە 
لە  ئێران   كوردستانی  دێموكراتی  ژنانی  یەكیەتی 
و  ئەندامان  و  بە گشتی  كوردستان  ژنانی  هەموو 

الیەنگرانی یەكیەتییەكەمان پیرۆزبایی دەكەم.
رۆژی  مارس«  رەشەممە »8ی  هەروەها 17ی 
نێونەتەویی ژن  و رۆژی بەفەرمی ناسینی بەشێك 
لە مافەكانی ژنان بۆ یەكەم جار لە مێژوودا، پیرۆز 
بە  یەكگرتووییەوە  بە  ژنان  هیوادارین  و  رادەگرین  
خەبات بۆ وەدەست هێنانی مافەكانیان چاالكتر بن.

تی  كیە یە
ئێران،  كوردستانی  دێموكراتی  ژنانی 
ئەمساڵ تەمەنی دەگاتە شەست و هەشت ساڵ.  
لە م��اوەی ئەم چەند دەی��ەدا  ه��ەوراز و نشیوی 
زۆری بڕیوە و كۆڵی نەداوە و الپەرەی زێرینی بۆ 
مێژووی خەباتی ژنان تۆمار كردووە، رۆژ بە رۆژ 

تێكۆشانی فرە و بەرچاوتر و بەرباڵوتر دەبێت.
بە هەڵسەنگاندنێك لە تێكۆشانی چەندین ساڵەیدا 
دەتوانین كارلێكەرى بێ  وچانی لە نێو كۆروكۆمەڵە 
پێشكەوتووەكان و كۆمەڵگای كوردستاندا بە چاو 
و  وریاكردنەوە  كارلێكەریانە  لەم  یەكێك  ببینین، 
ناساندنی مافەكانی ژنان بووە كە سەرنجی ژنانی 
كوردی بۆالی خۆی راكێشاوە، یەكیەتی ژنان پێ 
بە پێی رێكخراوە جەماوەرییەكان رۆڵی خۆی لە 
بوارە جۆربەجۆرەكانداگێڕاوە و بۆتە جێی متمانەی 

بەشێكی فرە لە ژنانی كوردستانی ئێران.
رەش���ەم���ەی  خ��ۆی��ەت��ی 17ی  ج��ێ��ی  ل���ێ���رەدا 
24ی  و  ژن��ان«  نێونەتەوەیی  »رۆژی  ئەمساڵ 
ژنانی  یەكیەتی  دامەزراندنی  رەشەممە«رۆژی 
لە  شكۆتر  بە  ئ��ێ��ران«  كوردستانی  دێموكراتی 
و  پێكهێنانی كۆر  بە  و  لێبگرین   رێ��زی  راب��ردوو 
كۆبوونەوە و سیمینار، دانانی پێشانگا و فێستیڤاڵ 
بدرێتەوە  ئێستا  تا  رابردوو  تێكۆشانی  لە  ئاورێك 
مێژینە  لە  و  دام��ەزرێ��ن��ەر  ئەندامانی  لە  رێ��ز  و 
بەرنامەیەكی  دارشتنی  بە  ه��ەروەه��ا  بگیرێت، 
داهاتوومان  پێشكەوتنەكانی  ب��ەرەو  سەردەمیانە 

هەنگاو هەڵبگرین.
پتر  دەك��ات  پێویست  كە  ئەركانەی  لەو  یەكێك 
بخرێتە بەرباس و لێكدانەوە، بەرفروانتركردنی كار و 
چاالكیی رێكخستنەكانمان لە نێو خۆی واڵتدایە، 
كەسایەتیە  لە  دەك��ات  پێویست  مەبەستە  ئەم  بۆ 
شارەزا و پسپۆرانی بە ئەزموون و رێكخراوەكانی 
دیكەی ژنان كەڵك وەرگرین و بانگهێشتن بكردرێن 
كەڵك  رێنمایيەكانیان  و  ئەزموون  لە  ئ��ەوەی  بۆ 
چاالكییەكانی  سەردێری  بیكەینە  و  وەربگرین 

داهاتوومان.
بە تایبەتی لە قۆناغی ئێستا دا، بە هۆی ئەو 

سەروتار
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کاتێک کەش و هەوا سارد دەبێ، کە زستان بەڕێوەیە، باڵندە 
سەرمابردووەکان بۆ باشوور کۆچ دەکەن. ئەوان پەڕ و باڵیان هەیە، 
لە شەققەی باڵ دەدەن و ئەفڕن و بۆ شوێنێکی گەرمی باشوور 

کۆچ دەکەن.

بەاڵم منداڵەکان پەر و باڵیان نەبوو. بەو دەست و پێ بچووکە 
مندااڵنەیە، نەدەکرا بۆ باشوور هەڵفرن و نە بۆ شوێنێکی دیکە. 
زەنگی  چاورێی  مندااڵنی  بوون.  زاڕۆک  تەنیا  منداڵەکان 
قوتابخانە. مندااڵنی کاتی پشوو و یاری و خۆشی تا ئەو پەڕی 

جیهان ڕا دەکەن. تا قوواڵيی حەوشەی قوتابخانە.
زستانی  ساردترە.  شار  نێو  زستانی  لە  هەردەم  گوند  زستانی 
»شێناو«ێش سارد و شەختەی سەهۆڵ بوو. شێناوێ گوندێکی 
حەشیمەتی  لە  کەسییە،  هەزار  سێ  بە  نزیک  خنجیالنەی 

گەڕەکێکی تاران کمتر.
تەنیا  نییە،  لێ  دواناوەندی  قوتابخانەی  »شێناوێ«  لە 
هەیە.  ناوەندی  قوتابخانەیەکی  و  سەرەتایی  قوتابخانەیەکی 
کچەکان لە پێشنیوەڕۆدا دەرس دەخوێنن و کورانیش دوانیوەڕۆیان. 
زستان کە دێت، سەرما ئەمان نادات. پێویستە قوتابخانە بە شتێک 
گەرم بکرێ. لە ئامێری گەرمکەرەوەی ستاندارد هەواڵێک نییە. 

شتێک کە دەمێنێتەوە نەوتە، گازۆئیلە و تەنانەت دار. زۆپاکان 
نەوتی و قەترەیین کە تەنانەت وەزارەتخانەی پەروەردە و فێر کردن لە 
ئێران کەڵک لێ وەرگرتنی قەدەغە کردوون. زستانێکی ساردە و بە 
ستانداردە نووسراوەکانی نێو الپەڕەی کاغز گەرم نابێ. یەکەمین 
و  شقارتە  سێهەمین  و  شقارتە  دووهەمین  شقارتە،  چەخماخەی 

تەقینەوە.
»نادیا« قوتابییەک کە بیرەوەری سووتانی سات بە سات لە 
ڕۆژانەدا  ئەم  بەرەبەری  لە  دواتر،  ساڵێک  ئەمرۆ،  تەنانەت  یادە، 
کەمێک ئەم التر یان ئەوالتر، جیاوازی نییە، سووتان بیرەوەرییەکی 

هەتاهەتاییە.
نەبوو،  لەوێ  مامۆستا  قوتابخانە،  چووینە  ئێمە  رۆژەی  »ئەو 
دواتر مامۆستاکەش هات، زۆپا هێشتا هەڵ نەکرابوو. گوتی بچن 
منداڵەکان  لە  یەکێک  بکەن.  قوتابخانە  خزمەتکاری  لە  بانگ 
کوورەکە  لە  بکەن.  هەڵ  کوورەکە  هاتن  کرد.  بانگی  و  چوو 
خزمەتکار  و  مامۆستا  دواتر   بووەوە.  بەرز  بچووک  گڕێکی 
نێوەڕاستى دەرکی ژوورى گیری  لە  دەرەوە. زۆپا  بیبەنە  ویستیان 
کرد. دواتر لە پڕ ئاگر بەرز بووەوە. ئێمەش لە نێو ئاگرەکە سووتاین،  
لە بەر ئەوەش نەمانتوانی ڕا بکەین و کورەکە لە دەرگاکە گیری 
کردبوو، پەنجەرەکانیش بە تەلەبەندی  زۆر داپۆشڕابوون. مامۆستا 

سەروتار
یەکەمین ساڵی کارەساتی شێناوێ، زامی 
سووتاوی بە بەزەیی و بەڵێنی سارێژ نابێ 

و: رەشید زەرواوی  
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دەڵی: »تەشەنە کردنی نەوتی زۆپا، سەر لێ شێواوی بەڕێوەبەری 
قوتابخانە، کەوتنی سەر زەوی کوورەکە،کۆبوونەوە و پاڵ پێوەنانی 
قوتابییەکان بۆ ڕاکردن لە دەستی ئاگر، پەنجەرەی پۆڵ کە هەموو 
تەلبەند کراوبوون و ڕێگای چوونەدەریان گرتبوو و بەر لە هەموو 
فێر  و  پەروەردە  ئیدارەی  بەرپرسانی  نەدانی  پێ  گوێ  ئەوانەش 
کردن بە ستاندارد کردنی ئامێری گەرمکردنەوەی قوتابخانەکان، 

کارەساتی لێ کەوتەوە«.
ئاگر تێ بەربوونی قوتابخانەی شێناوێ، یەکەم ئاگرکەوتنەوە 
لە قوتابخانەکانی ئێران نەبوو. تەنیا لە ساڵی 1٣76ەوە تا ئێستا 
لە  قوتابيی  دەیان  دەدات،  هەواڵ  انالین«  »خبر  کە  پێیەی  بەو 
لە  خۆیان  گیانی  کەوتنەوە  ئاگر  هۆی  بە  ئێران  قوتابخانەکانی 
و  رۆح  مامۆستا  و  قوتابيی  بە النی کەمەوە ٥٠  و  داوە  دەست 
لەشیان بە جێ ماوە. لە کۆی ٥٠٠ هەزار پۆلی خوێندن لە ئێران 
٣٠%ی واتە 1٥٠هەزار پۆڵی خوێندن تا ئێستاش لە ئامێری گەرم 

کەرەوەی ستاندارد کەڵک وەر دەگرن.
لە  ئاگرکەوتنەوە  جار  چەندین  دوای  تەنانەت  و  ئێستاش 
قوتابخانەکانی ئێران، شاری شفت لە گیالن، گوندی سفیالن لە 
چوار مەحاڵ و بەختیاری، قوتابخانەی سەرەتایی شاری دروودزەن 
و  سیستان  لە  رەحمان  چاە  رۆژی  شەوانە  خابگای  فارس،  لە 

بلووچستان، دواناوەندی چابەهار و زۆر بیرەوەری سووتاوی تر.
هاوڕێ  شێناوێ  قوتابیانی  شێناوێ،  کارەساتی  ساڵرۆژی  لە 
و  گەران  بۆ  نە  هەڵبەت  تاران.  هاتنە  کاریان  و  کەس  لەگەڵ 
و  ڕاکێش  سەرنج  شوێنە  لە  گرتن  وێنە  و  پایتەخت  لە  سەیران 
توریستییەکانی، بۆ کەمێک سەرنج پێ دان، بۆ دەوا و دەرمان، 
وەزارەتی  منداڵی،  بۆ سەردەمی  ئاسایی،  ژیانی  بە  بۆ گەرانەوە 
بەڵێنی  تەندروستی کە  وەزارەتی  و  ئێران  لە  فێرکردن  و  پەروەردە 
دابوو،  شێناوێ  سووتاوی  مندااڵنی  کردنی  تەداوی  بۆ  زۆریان 

میواندارێکی باش و مێهرەبان نەبوون.
بە  خەنجیالنەکان  سووتاوە  روخسار  و  بوو  تێپەڕ  حەوتوویەک 

و سەرایەدار خۆیان ڕایان کرد. کاتێک ئاگر کەوتەوە مامۆستا 
دەچم  نەرۆن،  گوتی  ئەو  دەر.  برۆینە  ئێمەش  نەداین  پێ  ڕێی 

کەپسوولی ئاگر کوژێنەوە دێنم، ئەویش بەتاڵ بوو«.
بە  نەوتی  زۆپەی   1٣٩1 سەرماوەزی  مانگی  نێوەراستی 
بەرچاوی مندااڵنەی قوتابیانی قوتابخانەی سەرەتایی دێەوە  لە 
جێی هەڵ بوون تەقییەوە. لە جیاتی گەرمیان کاتەوە، سووتاندنی. 
زستانی ئەو ساڵە پێشتر لە هەموو ساڵێک گەیشت. 2٩ قوتابی 
سووتان. دوو قوتابی بە هۆی سووتانی زۆرەوە گیانیان لە دەست 
دا. لە کۆی 27 قوتابی تری سووتاو، زامی 12 قوتابی پڕ گران 
بەو  یەکترن.  هاوپۆلی  ئێستاش  منداڵەکان  کچە  بوو.  قووڵ  و 
روخسارانەی کە لە پڕ گەورە  بوون، پیر و سووتاون.  روخسارێک 

کە ئیتر روخساری کچێکی منداڵ نییە.
الی  واڵمی  کە  دەکات  پرسیارێک  لەوانە،  یەکێک  ئامینە 

کەس نییە.
» من کە ئەو هەمووە جوان بووم، ئەم بەاڵیە چی بوو بەسەرم دا 

هات؟ خوایە گیان هەرچی زووتر من چاک کەرەوە !«.
تەمەنی  ساڵ   11 قوتابی  سێ  کارەسات،  دوای  ساڵ  یەک 
شێناوێ باس لە خۆیان دەکەن. لە حاڵ و رۆژیان، لە ساڵێک کە 
تێپەڕی و زۆر زیاتر لە ٣6٥ رۆژ بوو. لە دۆخێک کە ئەمڕۆ تێدا 
دەژین و لە دڵە ڕاوکێ و شەوی سووتان. لە ترسی چوونە نێو پۆل 

و هات و هاواری خۆشی قوتابخانە.
 ئەمە قسەکانی »ئامینە«یە کە بیری قوتابخانە دەکات :

» ئێستا کە لە تارانم، دڵم بۆ دەرسەکانم گەلێک تەنگ بووە. 
بخوێنم،  دەرسەکانم  و  شێناوێ  برۆمەوە  زووتر  هەرچی  گەرەکمە 

زۆر لە دەرسەکانم دوا کەوتووم«.
بەاڵم ترسی ئامینە زۆر لە دڵتەنگییەکەی گەورەترە. منداڵە 11 

ساڵ تەمەنەکە لە ترس و بۆنی گاز ئەدوێ :
» لە قوتابخانەیەک بووین، قوتابخانە گوڵزارێک بوو. کاتێک 
بۆ نموونە زەنگی پشوو لێ ئەدرا  ئێمە دەچووینە ژوور بۆنی گاز 

دەهات، منداڵەکان دەیانگوت ئێستا ئاگر 
منیش  دەگرێ.  ئاگر  ئێستا  دەگرێ. 

دەترسام«.
چی بەسەر دەست و پێی مندااڵنەیان 
کە  بچکۆالنەی  دەستە  ئەو  هاتووە؟ 
جوان  ڕستەی  و  وشە  نووسینی  کاریان 
خنجیالنە  و  سپی  دەستە  لەو  بوو،  جوان 
لە  بچووکتر  سیما  ماوەتەوە؟  چی 

هاوپۆڵییەکانیەتی:
واڵمم  بوون،  وشک  »دەستەکانم 

نادەنەوە. نەشتەرگەریم بۆ ناکەن«.
ئامینە کە 8٥%ی لەشی سووتاوە :

دەستەکانم  سووتاون.  »قاچەکانم 
کاتێک  سووتاوە.  پشتیشم  سووتاون. 
دەڕۆمە بەر ئاوێنە، هەستێکی زۆر خرابم 

هەیە. دەڵێم خوایە کەی باش دەبم«.
ئاگرکوژانەوە  دەزگایی  هەواڵدەريی 
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رۆژێک خەمبارە، یەک رۆژ خەمبارە یانی نایەتە دەر، لە ژوورەوە 
و  جەژنێک  یان  خەڵک  ناو  بۆ  دەچین  ئەگەر  یان  دەمێنێتەوە. 

ڕێورەسمێک دەڵێ من نایەم. خۆی دەشاڕێتەوە«.
کامیراکان  چاوی  لە  پایەتەخت  بچکۆلەکانی  میوانە  بەاڵم 
و  واڵمدەر  کێ  بوونەوە.  باڵو  هەواڵگەلێک  نەمانەوە.  دوور 
ئایا  بەرپرسیارە؟  فێرکردن  و  پەروەردە  وەزارەتی  ئایا  بەرپرسیارە؟ 
قوربانی  قوتابیانی  تەندروستی  بەرامبەر  لە  تەندروستی  وەزارەتی 
ئاگرکەوتنەوە بەرپرسیارەتی نییە؟  نوێنەری پیرانشار لە مەجلیس 
تەواوی  کردنی  دەرمان  بۆ  تمەن  ميلیارد   7.٥ کە  ڕایگەیاند 

قوتابییەکانی شێناوێ پێویستە.
سەرۆکی نووسینگەی کۆماری هاتە نێو قسەکانەوە و بەڵێنی 
دا کە ئاوڕ لە دۆخی قوتابییەکان بدرێتەوە. بەاڵم سووتان شتێک 
هەرکام  بکرێ.  دەرمان  بەزەیی  و  بەڵێنی  و  وادە  بە  کە  نییە 
جار   1٥ تا   1٠ بە  پێویستیان  کەمەوە  النی  بە  قوتابییەکان  لە 

نەشتەرگەری هەیە.
بەاڵم  دەکرێن.  نەشتەرگەری  جارێک  مانگ  سێ  »هەر 
بەداخەوە سێ مانگ بەسەر نەشتەرگەرییەکەیان تێپەریوە. کەسیش 
نییە بپرسێ و بلێ بۆ سێ مانگ تێپەریوە.  لەم شتانەمان زۆر 
دەردی  چارەسەری  و  بێت  نییە  بەرپرسێک  بەداخەوە  بەاڵم  هەیە 

ئێمە بکات«.
7ی بەفرانباری ساڵی 1٣٩2ی هەتاوی  سەرۆکی نووسینگەی 
سەرۆک کۆماری هەواڵی لە پێدانی سەرجەم تێچووی دەرمانی 
ڕایگەیاند   تەندروستی  وەزارەتی  بەفرانبار   دا. 8ی  قوتابییەکان 
باشترین خزمەتکاری پێشکەشی قوتابییەکان دەکات. بەاڵم هەر 
ئەو رۆژە نوێنەری پیرانشار و سەردەشت لە مەجلیس ڕایگەیاند کە 

دەوڵەت ميلیارد و نیوێکی لە تێچووی دەرمان داوە.

بیرەوەرییەکی سووتاو و قڵشاوە  لەم وەزارەتخانەوە بۆ ئەو وەزارەتخانە 
چوون بەاڵم هیوا بچکۆاڵنەکەیان لە هیچ شوێنێکی پایەتەخەتی 
گەورە و بەرین دا نە دۆزییەوە. نە وەزارەتی پەروەردە و فێر کردن ئەو 
پووڵەی بەڵێنی دابوو بۆ داو و دەرمان کردنیان بیرێژێتە حیسابی 
نەخۆشخانەوە و نە وەزارەتی تەندروستی بەرپرسیارەتی قبوول کرد. 

بەرێز شادکام باوکی یەکێک لە قوتابییەکانی شێناوێ دەلێت:
» سێ مانگ بەر لە ئێستا ئێمە لەگەڵ وەزارەتی پەروەردە و 
و سەردەشت  پیرانشار  نوێنەری  تەندروستی،  وەزارەتی  فێر کردن، 
کۆبوونەوەمان گرت کە منداڵەکانمان ببەنە نەخۆشخانەی موحیبی 
کەوسەر و لەوێ پشکنینی وێنەیان بۆ کردن، لە هەموو لەشیان 
و  بهێڵنەوە  نەخۆشخانەیە  لەو  رۆژ  ماوی 2٠  بۆ  منداڵەکان  کە 
دەرمانیان کەن. بە و دوکتورانەی کە کەس و کاری منداڵەکان 
مانگ.  سێ  گەیشتۆتە  رۆژەوە  بیست  لە  بەداخەوە  دەیانویست. 
هیچ هەواڵێک نییە و حەوتوویەکە لە تارانین و بۆ ئەمالو و ئەو 
ال دەچین. نەخۆشخانەی فاتمەی زەهرا، نەخۆشخانەی موحیبی 
کەوسەر، نەخۆشخانەی موتەهەری، وەزارەتی پەروەردە و فێرکردن، 
و بەداخەوە هیچ ئاکامێکمان دەست نەکەوت. لە هەمان کات دا 
گەیشتینە ئەو باوەرە کە بڕۆین بە شوێن کاری ترەوە. بۆ نموونە 
برۆینە الی سەرۆک کۆمار، بزانین چی دەبێ، بەاڵم بەداخەوە لە 
کاتژمێر 2 تا کاتژمێر 6 لەبەردەم سەرۆکایەتی کۆمار ڕاوەستاین 

و کەس بە دەنگمانەوە نەهات«.
 

بەڕێز شادکام  باس لە بارودۆخی کچەکەی دەکات و دەڵێ: 
»٣٥% سووتاوە، تەمەنی 11 ساڵە. تەواو روخسرا و دەستەکانی... 
خراب.  زۆر  خرابە،  زۆر  داوە،  دەست  لە  بە گشتی  جوانییەکەی 
دەکا،  خۆی  سەیری  و  ئاوێنە  دەم  بەر  دەچێتە  کاتێک  یانی 
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بەڕێ بکات، ناتوانێ کار بکات ؟ خەڵکی تر، ناتوانن کارێک بۆ 
ئەم کچە مندااڵنە بکەن؟  ئەو کچانە بەخوا قەسەم ئەگەر ئێرانی 

بی دەبێ بۆیان بگری. چونکی ئەوان گەنجییەتیان رۆشت«.
دەرمانی  بۆ  هەوااڵنە  ئەو  هەموو  و  بێت  ئەگەر  حالەش  بەو 
قوتابییان لە رێگەی دوورەوە قبوول بکەین، هێشتا شتگەلێک هەن 
کە ناکرێ لە بارەیانەوە دڵنیا بین. هیچ نەشتەرگەرێک ناتوانێ 
بیرەوەری سووتان لە ڕۆحی قوتابیانی شیناوێ بسرێتەوە. خەندەی 
ئەوان  بچووکی  روخساری  لەسەر  ناکرێ  کەوتنەوە  ئاگر  لە  بەر 
نەشتەرگەری بکرێ. ترس لە ئاوێنە تا کەی لەگەڵ ئەو مندااڵنە 
دەمێنێتەوە؟  تا کەی لە چاوەکان و نیگاکان خۆ حەشار ئەدەن ؟ 

ئەمە قسەکانی ئامینەیە:
»کاتێک دەچم بۆ شایی، هەموو ئەو خەڵکە سەیرم دەکەن و 
منیش حەز ناکەم سەیرم کەن. سەرجەم منداڵەکان و هاورێکانیشم 

هەروان«.
 و ئەمەش هەستی نادیا :

هەموو  دەکەەن.  من  سەیری  هەموان  کە  دەکەم  »واهەست 
کاتێک  دەکەم  شەرم  زۆر  دەکەن.  من  سەیری  جیهان  خەڵکی 

کەسێک سەیرم دەکات«.
ئامینە باس لە ماڵەوە دەکات، لە ئازارێک کە برا و خوشکەکانی 

لێی دەترسن.
ئیسفەهان  لە  کە  سەرەتا  هەیە.  برایەکم  و  خوشک  »دوو 
مەرەخەس کرام، لێم دەترسان، دواتر وردە وردە لەگەڵم ڕاهاتن. ئێستا 
من دەناسنەوە. هێندێک جارێش لەگەڵ یەکتری یاری دەکەین«.
 و نادیا لە ترازانی شیرازەی دەروونی کە منداڵێکی کارەسات 
دیتوو لەگەڵی دەژی، لە پەیوەندی زۆرخرابی لەگەڵ خوشک و 

براکەی ئەدوێ:
» زۆر خرابە، زۆر زوو توورە دەبم، لێی دەدەم، نیگەران دەبم، زۆرم 
توورە دەکات، دێت لە ئامێزم دەگرێ. دەڵێم وازم لێ بێنە. بەاڵم واز 
ناهێنێ، دوایی من لە توورەیی خۆم لێی دەدەم. هەموو مندالەکان 

هەروان، زۆر توورە دەبن، لەراستیدا رۆحییان زۆر گۆڕاوە«.
لە  شێناوێ  بچووکەکەی  قوتابییە  بچووکە،  ئامینە  هیوای 

سووتانەوە دێت و بۆ قوتابییەکانی تر هیوای نەسووتانی هەیە:
نامهەوێ  ئیتر  دەبێتەوە،  ئاگرکەوتنەوە  بیرەوەری  لە  رقم  »زۆر 

هیچ کەسێکی تر بەو شێوەیە و وەک ئێمە بسووتێ«.
ئامینە لەوانەیە نەزانێ، لەوانەشە کە باشتر بێ هەر نەزانێ  کە 
ئێستاش 1٥٠ هەزار پۆڵی دەرس لە ئێران بە زۆپای نەوتی گەرم 

دەبن.

سەرچاوە : رادیو فردا
وێنەکان لە ڕادیۆ فەردا وەرگیراون 

هەر ئەو نوێنەرە پێشتر باسی لە پرۆسەیەکی پێنج ساڵە و هەواڵی 
تەرخانکردنی بڕی حەوت ميلیاردونیو تمەنی بوودجە  بۆ دەرمان 
بانگەشەکانی  کە  شتێک  دابوو.  قوتابییەکان  چارەسەريی  و 
نووسینگەی سەرۆک کۆماری لە بواری دانی تەواوی تێچووەکان 
لەگەڵ گومان رووبەروو دەکاتەوە، دواتریش هەواڵ هات کە سێ 
قوتابی شێناوێ خراونەتەوە ژێر نەشتەرگەرییەوە. وەزیری پەروەردە 
و فێر کردن هاتە مەیدان و دڵنیایی دا کە لە هەمان دەستپێکی 
دەرمانی  و  خەستەخانە  دراوە  بریار  یازدەهەم  حکوومەتی  کاری 
لە  دوارۆژیان  بگرێ،  ئەستۆ  لە  تەندروستی  وەزارەتی  قوتابیان، 
الیەن وەزارەتی کارەوە و درێژەپێدان بە خوێندنیش وەزارەتی پەروەردە 

و فێکر کردن وەئەستۆ بگرن.
مامۆستايانی  لە  کۆمەڵێک  کە  هات  هەواڵ  بەفرانبار  ٩ی 
و  ماڵ  و  دەرس  لە  دوور  و  نەخۆشخانە  لە  تاران  قوتابخانەکانی 
وەرزشکارەکانیش  دەڵێنەوە.  پێ  دەرسیان  شێناوێ،  قوتابخانەی 
لە  زۆر  دەبوایە  کە  قەتارەی  ئەو  و  منداڵەکان  سەردانی  چوونە 
مێژەوە  ڕێ بکەوێ، وردە ودرە و بە النی کەمەوە لە هەواڵەکاندا  

خێرایی بە خۆیەوە بینی.
دوایین هەواڵ رۆژی 1٩ی بەفرانبار باڵ و کرایەوە. هەواڵێکی 
لە  شێناوێ  مندااڵنی  دەستەی  دووهەمین  کورت.  و  ساکار 
نەخۆشخانەی حەزرەتی فاتمە دەستیان بە چارەسەريی خۆیان کرد. 
بەردەست  نەشتەرگەرییەکان  ئاکامی  لە  دەقیق  هەواڵێکی  هێشتا 
و  تەداوی  بۆ  کە  پارەیە  بڕە  ئەو  چارەنووسی  بەاڵم  نەکەوتووە. 

دەرمانی قوتابییەکان پێویستە، زۆر روون نییە.
بەرباڵوی  کاردانەوەی  »رادیوفردا«  بەدواداچوونەکانی 
دونیا  و سەرانسەری  ئێران  نێوخۆی  لە  ئێمەی  ئێرانی  گوێگرانی 
بەدوای خۆیدا هێنا.  بەسەرهاتی بێگەرد و ئاشکرای منداڵەکان 
دڵی زۆر گوێگری خستە ئازار. زۆر کەسی خستە بیری ئەوەی 
یارمەتییان بدات و تەنانەت کەسانێک گوتیان بەشداری تێچووی 
بۆ  دوورەوە  ڕێگای  لە  هێندێکیان  دەکەن.   دەرمانییان  و  داو 
گوێگرێکی  گریان.  سووتاویان  روخساری  و  شێناوێ  مندااڵنی 

رادیۆ فەردا )بە گریانەوە( :
» دڵم ژانی کردووە. یانی لە نێو ئەم تارانەدا دوو  هاوواڵتی 
پەیا نابێ؟ ئەو هەموو پوول ژێر و بن دەبێ، دوو دانە هاوواڵتی 
پەیا نابێ چارەسەری ئەم مندااڵنە بکات؟  چی لە ئێمە روویداوە؟ 
لە کوێی ئەو دونیایەدا دەژین؟ تەنیا کۆمەڵێک بخۆن و ببەن؟ 
کەس نییە ئەو چەند منداڵە عیالج بکات، چی بەسەر رۆژگاری 

ئێمەدا هاتووە؟«
 و گوێگرێکی تر بە رادیۆ فەردا دەڵێ:

لە  فرمێسک  دەکرد،  قسەیان  ئەوان  کاتێک  بەخوا  »قەسەم 
ئێرانییەکان  هەموو  بۆ  دڵم  ئێرانییەکم  من  دەهات.  چاوەکانم 
دەسووتێ. قەسەم بە خوا من شۆفێڕێکم و پووڵم نییە، بە و کەسەی 
قەسەم،  مرۆڤایەتی  و  ویجدان  بە  وەلال،  بە  پێیەتی،  باوەرتان  کە 
قەسەم  بدەم،  یارمەتی  دەمتوانی  ئەگەر  هەبوایە،  پوولێکم  ئەگەر 
بەاڵم  دەگرت.  وەئەستۆ  سەرجەمیانم  دەرمانی  تێچووی  خوا  بە 
بۆ  کە  زەنجانی  بابەک  نموونە  بۆ  واڵتەدا  لەم  هەن  کەسانێک 
ئەوی پوولی یەک پاکەت جگەرە دەکات. ئەگەر بیهەوێ ئەمانە 
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رۆژی جیهانی روبەرووبوونەوە لەگەڵ 
ژنان  کردنی  کەمئەندام  هەرجۆرە 
یەکێک لە رۆژەکانی وشیارکردنەوەی 
نەتەوە  رێکخراوی  کە  نێونەتەوەییە 
هەرساڵ  فوریەی  یەکگرتووەکان 6ی 
تایبەت  رێبەندان(ی  )17ی  واتە 
کردووە بە خەبات بۆ بەرەنگاربوونەوەی 
مێینە  رەگەزی  کردنی  ئەندام  کەم 
یەکەم  کردنە.  خەتەنە  مەبەست  کە 
 2٠٠٣ ساڵی  فوریەی  6ی  لە  جار 
یەکەمی  خانمی  اوباسانجو،  استیال 
کۆنفرانسێک  لە  نیجرییە  واڵتی 
نێونەتەوەیی  کۆمیتەی  الیەن  لە  کە 
ئافریقایی بەڕێوە بردنی داب و نەریتە 
ژنان  تەندروستی  لەسەر  کاریگەرەکان 
رۆژەی  ئەم  بەڕێوەچوو،  مندااڵن  و 
کومیسیونی  دواتریش  کرد.  پێشنیار 
نەتەوە  رێکخراوی  مرۆڤی  مافەکانی 

یەکگرتووەکان ئەم رۆژەی وەکوو یەکێک لە رۆژە نێونەتەوەییەکان 
پەسەند کرد. 

  
خەتەنە یەکێک لەو دیاردە کۆمەاڵیەتییانەیە کە لە زۆربەی 
دیاردەیە  ئەو  باڵوبوونی  هۆکاری  دیارە  پێدەدرێت،  پەرەی  واڵتان 
لە نێو کۆمەڵگادا بە شێوەی جیا جیا دەخرێتە بەر باس و شرۆڤە 
دەکرێت کە لە بەشێکی زۆر لە واڵتان ئەو دیاردەیە بە کردەوەیەکی 
باش و لە هێندێکی تر بە تایبەت لە ماوەی چەند دەیەی رابردوو تا 
ئێستا باس لە دزێو بوون و هەوڵ بۆ دانانی یاسایەک بۆ بەرگری 
لەو کردەوەیە دەکرێت. دەستەواژەی »خەتەنە کردنی زایەند«، کە 
جۆری  چەندین  دەکرێ،  پێڕەو  کۆن  زۆر  نەریتێکی  گوێرەی  بە 
لە  بەشێک  حاڵەتدا  هێندێک  لە  دەگرێتەوە.  نەشتەرگەرییە  ئەو 

کچان و ژنانی خەتەنەکرا و 
کەم ئەندامانی قوربانی دەستی 
باوەڕ و نەریتە نادروستەکان 

نیشتمان رووحانی 

»لێو«ەکانی زایەند لێ دەکرێتەوە و لە هێندێک حاڵەتی دیکەدا 
مەترسیدارترین  بەاڵم  دەپێکرێن،  تیژ  کەرەستەیەکی  بە  لێوەکان 
یان  فیرعەونی«  »خەتەنەی  بە  کە  ئەوەیانە  خەتەنە  شێوەی 
لەم جۆرەی خەتەنە کردندا، سەر و  »ئینفیبوالسیۆن« دەناسرێ. 
تەنیا  دەدوورێتەوە، کە  وەها  زایەندیش  و  دەبڕدرێن  لێوەکان  ژێری 
بۆشاییەکی یەک سانتیمەتری دەهێڵرێتەوە، بۆ بەجێ گەیاندنی 

پێداویستییە سروشتییەکانی وەک میز کردن و مەنستراسیۆن.
ئەم کارە زیاتر لە تەمەنی چوار تا چواردە ساڵیدا دەکرێ. بە 
گوێرەی بەدواداچوونەکانی یوونیسێف، لە هەندێ شوێن کچان لە 
رۆژانی بەر لە شووکردن، یان لە کاتێکدا کە بە یەکەم منداڵیان 
یەکەم منداڵبوون خەتەنە دەکرێن.  دەبن، یەکسەر دوای  دووگیان 
چڵک  ئەنجامی  لە  دەکرێن،  خەتەنە  مندااڵنەی  لەو  هێندێک 
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بە زۆری نەزۆک دەبن و منداڵیان نابێت و هەروەها خەتەنە کردن 
هەست و سۆزی ئەو کچە کەم دەکاتەوە و پاش هاوسەرگیری کێشە 
دەکەوێت نێوان ئەو و هاوسەرەکەی و زۆر جاران دەگاتە ئاستی جیا 
بوونەوە و لێرەدایە کە دەبێ  ئەو پیاوانە لە ژنەکانیان تێبگەن و هەوڵ 
بدەن بە دەربڕینی هەستی خۆشەویستییان لە نیگەرانی و ئاسەوارە 

خراپە دەروونیەکانی هاوسەرەکانیان کەم بکەنەوە.
بەشێک لەو کچانەی خەتەنە دەکرێن دەمرن، ڕێژەیەکی زۆریش 
تووشی کێشەی جەستەیی زۆر مەترسیدار دەبنەوە و هەمووشیان، 

لە بواری دەروونییەوە، تووشی ناهەموارییەکی درێژخایەن دەبن.
دەروونناسی یەوە  بواری  لە  کە  لەوەی  جیا  ژنان  خەتەنە کردنی 
دەبێتە هۆی داڕمانی هەتاهەتایی کەسەکە و بۆ هەمیشە بەشێک 
لە هەستە سرووشتییەکانی بە تیغی دواکەوتوویی دەبردرێ ، بگرە 
هەتا دوایین ساتەکانی ژیانی دەبێ  لەگەڵ کەم ئەندام بوون دا بژێت 
و  ئارام  شێوەیەکی  بە  راستە  رادەیەک  تا  لە خۆی دا  ئەمەش  و 
بێدەنگ بەاڵم بە جیدی کاریگەری دەبێ  لە سەر مرۆڤەکان لەو 

کۆمەڵگایە دا. 
ژیانی  لە  دەبنەوە  ستەمە  ئەم  دووچاری  کەسانەی  ئەو 
و  دەروونی  و  سێکسی  گرفتی  رووبەرووی  هاوسەرگیریدا 
تەواوی  لەسەر  نەرینی  کاریگەریەکی  کە  دەبنەوە  کۆمەالیەتی 
ژیانیان جێدەهێلێت، دووچاری ساردی سێکسی دەبن و ئارەزووی 
بۆ  نەرێنی  تێکرا کاریگەريی  ئەمانەش  دەبێتەوە.  سێکسیان کەم 
ژنانە  ئەو  و  دەکات  دروست  هاوسەران  نێوان  پەیوەندیەکانی  سەر 
هەتا  کە  بیردەکەنەوە  وا  چونکە  دەژین.  دڵەراوکێدا  لە  بەردەوام 
سەر ناتوانن سەرنجی هاوسەرەکەیان رابکێشن و لەوە دەترسێن کە 

کردنی برینەکانیاندا گیان لە دەست دەدەن.
دیاردەی خەتەنە کردنی رەگەزی مێینە، 
دیاریکراوی  ناوچەیەکی  بە  تایبەت  تەنیا 
دەنووسێ  یوونیسێف  وەک  و  نییە  جیهان 
لە  واتە  زەوی،  گۆی  رۆژهەاڵتی  »لە 
پێرۆ   � ڕۆژئاوا  ئەوسەری  تا  ئیندۆنیزیاوە، 
خەتەنە  رەگەزە  ئەم  التین،  ئەمریکای  لە 
پارزەوینی  لە  دیاردەکە  بەاڵم  دەکرێن.« 
لە  و  دەکەوێ  بەرچاو  زیاتر  ئەفریقا 
لە  تایبەت  بە  ناوەڕاستیش،  ڕۆژهەاڵتی 
لە  بەرچاوترە  دەستەکاندا،  دوورە  ناوچە 

واڵتانی پێشکەوتوو.
ئەوەیە کە بەشێک لەو  ئەوەی دەزانرێ 
ژنان  کردنی  خەتەنە  بە  ڕێگە  نەریتانەی 
مەزهەبیی  و  ئایینی  هۆکارگەلی  دەدەن، 
لە  هیچکام  لە  کەچی  دێننەوە.  بۆ 
نەکراوە.  لەو  باسێک  ئایینیەکان  کتێبە 
ئێستاش  تا  کردن  خەتەنە  حاڵەش،  بەو 
پێ  یوونیسێف  رێکخراوی  هەیە،  درێژەی 
نەریتییە  باوەڕە  ئەو  بۆ  ڕیشەکەی  وایە« 

دەگەڕێتەوە کە دەبێ بەو جۆرە بکرێ رۆڵ و جێگە و پێگەی ژنان 
لە ژیانی رۆژانەدا کۆنتڕۆڵ بکرێ«.

بۆ  وای  کۆمەڵناسان  لە  زۆرێک  کە  دایە  کاتێک  لە  ئەمە 
نەگوتبێ،  هیچیان  بوارەوە  لەو  ئایینەکان  هەرچەند  کە،  دەچن 
بەاڵم هەرچۆنێک بێ درێژەدەری ئەو نەریتە بوون، نەریتێک کە 

لە ڕێگەی دینەوە بووەتە »سوننەت«.
کردن  خەتەنە  کە  وایە  پێیان   ژنانیش  بواری  چاالکانی 
بۆ  پیاوساالرەکاندا،  کۆمەڵگە  دەست  لە  میکانیزمێکە 
کۆنتڕۆڵکردنی ژنان و ڕاپۆرتەکەی یوونیسێفیش ئەو گریمانەیە 

پشتڕاست دەکاتەوە.
دەروونی،  پسپۆرانی  و  پزیشکەکان   بۆچوونی  بەپێی   �
خەتەنەکردنی مێینە چەندین دەرئەنجامی نێگەتیڤی تەندروستی و 

دەروونی بۆ سەر مێینە هەیە.
  لە روانگەی زانستی پزشکییەوە بە هیچ شێوەیەک لە بەر 

چەند هۆکاری تایبەت نابێ  کچان خەتەنە بکرێن لەبەر ئەوەی:
� لە بواری تەندرووستی و بێهداشتییەوە ئەو کەرەسانەی کە بە 
مەبەستی خەتەنە کردن بەکاری دێنێن خاوێن نین و نا تەندرووستن 

و ئەگەری ئەوە هەیە هەڵگری ویرووس  بن.
� الیەنێکی دیکە ئەوەیە زۆر حاڵەت هەن کە پاش خەتەنە کردن 
تووشی هەو کردن و عفوونەت کردن دەبێ  و ئەگەر بێت و پێستەکە 
لە دەوری لەشی ببرن مەترسیی زیاترە چونکە مانەوەی خودی ئەو 
پێستە یارمەتیی بەوە دەکات کە ئەو کچە تووشی عفوونەت نەبێ .
� حاڵەتێکی دیکە ئەوەیە کە ئەو کەسانەی کە خەتەنە دەکرین 
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ژیانی  دەرەوەی  لە  یان  بکاته وه   جیابوونەوە  لە  بیر  هاوسەرەکەیان 
ژنی  هێنانی  بۆ  یان  بدات  ئەنجام  هاوسەری  ناپاکی  هاوسەریدا 

دووهەم گوشار بخاتە سەری.
هەڕەشە  لە  یەکێک  بە  کردن  خەتەنە  دەکرێت  بۆیە  هەر   
بە  و  بکەین  هەژمار  هاوسەریی  ژیانی  سەر  راستەقینەکانی 
یەکێک لە قێزەونترین فۆرمەکانی توندوتیژی بناسین لە بەرامبەر 

رەگەزی مێینە. 
بەردەوام  ژنان  بزوتنەوەکانی  دیاردەیە  ئەم  نەهێشتنی  پێناو  لە 
توندتیژی  بوونەی  بەرەنگار  بۆ  رێگاچارە  دۆزینەوەی  خەریکی 
کەم  بەرەنگاربوونەوەی  لەوانە  یەکێک  کە  بوونە،  ژنان  دژی 
ئەندامکردنی رەگەزی مێینەیە. کارەساتی خەتەنەی ژنان یەکێک 
لە ناحەزترین شێوەکانی بەڕێوەبردنی توندوتیژی دژ بە ژنانە کە 
بە داخەوە زۆر جار لە الیەن خودی ژناندا )دایک، دایە گەورە، 

خوشک،...( بەڕێوە دەچێت.

ئەرکی  بە  کۆمەلگا  دامەزراوەکانی  و  یەکە  سەرجەم  ئەگەر 
خۆیان هەستن بێ گومان دەتوانرێ بەرەنگاری ئەم دیاردەیە ببنەوە 
وەکوو حکومەت  لە رێگای دەرکردنی یاسای تایبەت و هەروەها 
سیستمەمی  پێویست.  رێوشوێنێ  بەری  وگرتنە  کردن  غەرامە 
چاالک  رێکخراوەکانی  دامەزراوەکانیيەوە،  هەموو  بە  پەروەدە 
باڵو  بە   مەدەنی  کۆمەڵگای  رێکخراوەکانی  و  ژنان  بواری  لە 
کردنەوەی رۆشنگەری و بە تایبەتی ئاگادارکردنەوەی خێزانەکان 

لە مەترسيیەکانی ئەم دیاردە نەخوازراوە.
بنبڕکردنی  رۆژ  دوای  لە  رۆژ  هۆی  دەبێتە  هەواڵنە  ئەم  کە 

خەتەنەی کچان لە نێو کۆمەڵگا.

لە  رێکخراوەکان  رۆڵی  پێویستە  هەروەها 
توندوتیژيیە  ئەم  لەگەڵ  بەرەنگاربوونەوە 

دیاری بکرێت. 
گرینگترین هەنگاو لەم رێگایەدا هەڵمەتی 
تاكەكان  دەبێ   وشیارکردنەوەیە،  و  فێرکردن 
شوێنەوارێکی  چ  کارە  ئەم  کە  بکرێن  فێر 
ژناندا  دەروونی  و  جەستە  لەسەر  خراپی 
دادەنێت. ئەگەر ژنان بە دروستی لە ئاکامی 
ئاگادار بکرێن، هیچ دایکێک پێ   خەتەنە 
دەرهەق  گەورە  وەها  زوڵمێکی  نابێ   خۆش 
دەکەوێتە  ئەمەش  کە  بکا،  کچەکەی  
بازنەی فێرکردنی ژنان لەبواری ئاکامەکانی 

ئەم کارە.
هەر چەند خەتەنەکردن لە گەاڵڵەنامەکانی 
تەندروستی  رێکخراوی  مرۆڤ،  مافی 
لە  زۆرێک  یاسای  و  یونیسێف  جیهانی، 
ئێران  لە  ئەگەرچی  کراوە،  قەدەغە  واڵتان 
نیە،  بوارەدا  لەم  تایبەت  یاسایەکی  هیچ 
کەچی لە زۆر شوێنی جیهان و لەوانە کوردستانیش ئەو دیاردەیە 
بن بڕ نەبووە و هێشتا بە شێوەیەکی بەرباڵو دیاردەی خەتەنە کردنی 

ژنانی تێدا پێرەو دەکرێ. 
بەاڵم لە چەند ساڵی ڕابردوودا و بە پشتیوانیی چەند پرۆژەیەکی 
نەتەوە یەکگرتووەکان و ئەو زانیارییانە کە لە ڕێگەی مێدیاکانەوە 
باشووری  لە  و  کەمبوونەوەیە  لە  روو  دیاردەکە  دەکرێنەوە،  باڵو 
کراوە،  قەدەغە  تەواوی  بە  یاسایيەوە  ڕێگەی  لە  کوردستانیش، 
ئەگەرچی ئەم یاسایە تایبەت بە قەدەغەکردنی خەتەنە نیە بەاڵم 
بوونەوەی  بەرەنگار  بۆ   2٠11 ساڵێ  8ی  ژمارە  یاسای  پێ  بە 
لە  ئەمە  دەگرێتەوە.  کردنیش  خەتەنە  ژنان،  دژی  بە  توندوتیژي 
کاتێک بوو کە لە ساڵی 2٠1٠دا، ڕێژەی ژنانی خەتەنەکراو لە 

هەرێمی کوردستان،6٠ تا 7٠  لە سەد بووە.
بەداخەوە دوایین ئامارەکان سەبارەت بە خەتەنە کردنی کچان ئەم 

رێژە زۆر مەترسیدارانەمان پێ دەلێن : 
لە  ميلیۆنی   12٥ حەشیمەتێکی  سەرژمێرییەکان،  گوێرەی  بە 
دوو  لە  زیاتر  ساڵێکیش،  هەموو  و  کراون  خەتەنە  جیهان  ژنانی 
ڕاپۆرتەکەی  گوێرەی  بە  بەاڵم  دەکرێن.  خەتەنە  ژن  ميلیۆن 

یوونیسێف، »ژمارەی نەزانراو لەوانەیە زۆر لەوە زیاتر بێ.«
رۆژانە 6 هەزار مێینەی تەمەن 4 تا 1٠ ساڵ لە جیهان خەتەنە 
دەکرێن کە نیسبەتەکەی لە هەندێک واڵت دەگاتە 8٩% کۆی 

ژنانی واڵتەکە.
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هەر وۆرك شۆپێك بە گشتی لە سێ بەش پێكهاتووە:
وۆرك  كاتی  شەشی  لە  یەك  »كە  ئاخاڤتن   �1

شۆپەكە تەرخان دەكات«
2� باسی گشتی  و چاالكی لە گروپە چووكەكان  
»دوو لە سێی كاتی وۆرك شۆپەكە بۆ خۆی تەرخان 

دەكات«
٣� كۆبوونەوەی پێشكەش كردنی چاالكيی گروپەكان 
و بەشداریی گشتی »یەك لە شەشی كاتی وۆرك 

شۆپەكە بۆخۆی تەرخان دەكات«
تەنگاویگەلێك كە لە شێوازی فێركاری لە وۆرك 

شۆپدا هەیە بریتین لە:
و  بەشداربووان  بۆ  زۆر  كاتێكی  بە  پێویستی   �

بەڕێوەبەران هەیە.
� بۆ رێژەی كەمتر لە دە كەس بەكەڵك نايێت.

� پێویستی بە ساناكاريی تایبەت هەیە.
� ئەگەری بەشداری نەكردنی بڕێك لە بەشداربووان  
لە  شۆپە  وۆرك  درێژەی  لە  سەربەخۆ  چاالكانی  و 

ئارادایە.
النیكەم  تێچوویەكی  شۆپ  وۆرك  بەڕێوەبردنی   �

زۆری هەیە.
بەر لە بەڕێوەبردنی وۆرك شۆپەكە پێویستيیەكانی 
یان  تەندروستی   سیستمی  وەكوو  كۆمەڵگە  لە 
دەقاودەق  بكرێت.  دیاری  تەندروستی  چاالكانی 
پێویستیەكانی  لەگەڵ  وۆركشۆپەكە  كردنی مژاری 
باسكراو دەبێتە هۆی بزوێنەری پتری بەشداربووان بۆ 

فێربوون  و بەكارهێنانی وانە فێربووەكانیان.
شرۆڤەی  لە  دەبێ  فێركارییەكان  ئارمانجە 
كەسانێك  رێژەی  گرتبێت.  سەرچاوەی  پێویستیەكان 
كە بڕیارە فێربكرێن. چیەتی فێركردن و چاالكیەك كە 
فێرخوازان پاش فێربوون دەبێ توانای بەكارهێنانیان 

هەبێت، پێناسە بكرێت.
پشوو  رۆژێكی  پاش  شۆپەكە  وۆرك  كە  باشترە 
شوێنی  لە  بەڕێوەبردنەكە  شوێنی  و  بەڕێوەنەچێت 

مانەوەی بەشداربووەكان دوور بێت.

ژمارەیەك  خڕبوونەوەی  لە  بریتیيە  شۆپ  وۆرك 
چەند  لەگەڵ  بەرپرس  و  ئەزموون  بە  كەسانی  لە 
كارناسێك بە مەبەستی دۆزینەوەی كاری گونجاو و 
بنەمایی لە بواری مژارگەلی تایبەتی و كێشەكانی 
وان. شارەزایی  ئاستی  بردنەسەری  و  پەیوەندیدار 
بەشداربووان لە وۆرك شۆپەكە النیكەم دەبێ خاوەنی 
بەرپرسایەتی بەڕێوەبردن بن یان لە داهاتوویەكی نزیك 
هەوڵی راپەڕاندنی ئەركی وەئەستۆگیراو بدەن. وۆرك 
بۆ  و  بۆ چارەسەركردنی مژارەكە  شۆپ شێوازێكە 
بەشداريی كەسانی دیكە لە هەموو جۆرە پسپۆڕیەك 
بۆ ئاخاڤتنی گشتی بەكاردێنن. ریزبەندی فێركاريی 
هەر چاالكیەكی نوێ لە درێژەی  وۆركشۆپەكە دەبێ 
لەسەر بنەمای مژارگەلێك بێت كە لە پێشدا هەر لەو 
لە  وۆركشۆپ  گوترابێتەوە.  وانە  وەكوو  وۆركشۆپە 
ماوەی چەند رۆژ تاكوو یەك حەوتوو بەڕێوەدەچێت. 
تەواوی بەشداربووان چاالكانە لە باسەكاندا بەشداری 
دەكەن و بە هاریكارییەك باشترین رێگەچارە دیاری 
بەكارهاتوو  شێوازەكانى  شیاوترین  لە  یەكێ  دەكەن. 
لە وۆرك شۆپ، باسی گشتییە لەمەڕ مژارگەلێك 
كە پێشتر دیاری كراوە. هەر ئەندامێك راوبۆچوونی 
خۆی رادەبڕێت  و هاوكات لە راوبۆچوون و ئەزموونی 
دڵخوازی  پرسیارەكانی  بە  سەبارەت  بەشداربووانیش 
خۆی كەڵك وەردەگرێت. لە وۆرك شۆپ سەرچاوەی 
گونجاو سەبارەت بە مژاری وۆرك شۆپەكەوە پێشكەش 
دەكرێت. پاش كۆتایی هاتنی وۆرك شۆپەكە چاوەڕێى 
ئەوە دەكرێت كە كاریگەری هەبووبێت لەسەر ئاستی 
فیكريی بەشداربووان و بەشداربووانیش هاندرابێتن بۆ 

بەكارهێنانی شێوازە گونجاوەكان.
بوونی  چێ  شۆپ  وۆرك  وردی  ئارمانجی 
بارودۆخێكە كە لەودا بەشداربووەكان لە وۆرك شۆپەكە 
بڕیاربدەن و گەاڵڵە دابڕێژن و گۆڕانكاری پێویست 

بيهێننە ئاراوە.
رێژەی بەشداربووەكان لە وۆرك شۆپ بە گوێرەی 
باو 1٠ تا 1٥ كەسە و ئەو پەڕی 2٥ تا ٣٠ كەسە.

كار
 گوڵ

شۆڕش وۆرك شۆپ چیە؟
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دیاریكردنی ئەم خااڵنەی وە ئەستۆیە:
� دیاریكردنی ئارمانجگەلی گشتی، ئارمانجگەلی 

تایبەتی ئاكاری
� دیاریكردنی سەردێڕی وۆرك شۆپەكە

�  دیاریكردنی جۆری كەسانی بەشداربوو و جۆری 
پسپۆڕیيەكەیان

� پۆلین و دەستەبەندی بەشداربووان بۆ گروپگەلی 
چووكە، بە لەبەرچاوگرتنی پسپۆڕی و ئەزموونەكانی 

وان
� كاڤشكی و دابینی لەخۆداگری فێركاری

بۆ  ئەزموونێك  پرسیارەكانی  دابینكردنی   �
پاش  و  فێركاری  خوازیارانی  هەڵسەنگاندنی 
بە  چاپكردنیان  و  ئەزموونەكە 

گوێرەی رێژەی بەشداربووان
پرسیارگەلی  ئارای  هێنانە   �
بە  گونجاو  گروپی  باسی 

پسپۆڕی و مژاری باسەكان.
رەوتی  فۆرمی  دابینكردنی   �
وۆرك  بایەخی  دیاریكردنی 
شۆپەكە و ڕاخوازی لە كۆتایی 

وۆرك شۆپەكە
وۆرك  شوێنی  دیاریكردنی   �

شۆپەكە
� كاڤشكی شوێنی حەوانەوەی 

بەشداربووەكان
كاتی  دیاریكردنی   �

بەڕێوەبردنی وۆرك شۆپەكە
بەڕێوەچوونی  دیاریكردنی   �
جۆراوجۆری  قۆناغگەلی 
»بەلەبەرچاوگرتنی  بەرنامەكە 
پشوو،  وتاربێژیەكان،  كاتی 
باسی  گروپی،  چاالكیی 

گشتی، كاتی گردوكۆی«
سەرۆكی  دیاریكردنی   �
بەرپرسی  كۆبوونەوەكە، 
كۆبوونەوەكان لە نێو بەشداربووەكان 
لە هەموو رۆژەكاندا دیاریدەكرێت
یان  چاودێر  كاڤشكی   �

ساناكاری باسی گروپی

چاالكیگەلێك كە دەبێ بەر لە بەڕێوەبردنی وۆرك 
شۆپەكە بكرێت:

شاندی  الیەن  لە  شۆپەكە  وۆرك  بەرنامەرێژيی 
بەڕێوەبەری  بەرپرسی  و  سەرۆك  لە  پێكهاتوو 
دەبێ  گرينگ  بڕیاراتی  بەڕێوەدچێت.  بەرنامەكان 
النیكەم دوو مانگ بەر لە بەڕێوەبردنی وۆركشۆپەكە 
بەڕێوەبردنی  ئەركی  كە  ناوبراو  شاندی  درابێت. 
بەرنامەرێژیەكە  پێى  بە  وەئەستۆیە  بەرنامەكانی 
گەاڵڵەكە  جۆراوجۆری  قۆناغگەلی  بەڕێوەچوونی 
دیاریكراوە. لە كۆتایيشدا دەبێ لەمەڕ بایەخەكانی 

وۆركشۆپەكە چڕببنەوە.
پێكهێنانی كۆمیتەی بەڕێوەبردنی وۆرك شۆپەكە 
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بەرنامەكە رادەگەینرێت.
خولەك   ٣٠ تا   2٠ نزیكەی  وتاربێژیەك  هەر   �
لە  ئەندامان  پاشان  و  دەكات  پێشكەش  بابەتەكەی 
گروپگەلی ٥ تا 1٠ كەسی لە پۆلەكانی چاالكی 
گروپی سەبارەت بە پرسیارگەلی دیاریكراو راوبۆچوون 

دەگۆڕنەوە
لە  گروپی  چاالكیی  هاتنی  كۆتای  پاش   �
كەس  یەك  گروپێك  هەر  لە  گشتی  دانیشتنێكی 
وەكوو رێپۆرتێر، ئاكامی چاالكی گروپەكەی خۆی 
پێشكەشی  رای گشتی بەشداربووان دەكات تاكوو 

لەسەری باس و گفتگۆ بكەن
بۆ  رێنوێنیكار  كەسی  یەك  گروپێك  هەر  لە   �
بوونی  و هەماهەنگی چاالكیی گروپی  ساناكاری 

هەیە، ئەم كەسانە لە پێشدا دیاریكراون
ئەركەكانی سەرۆكی كۆبوونەوەكە:

� بەڕێوەبەرایەتی لە كۆبوونەوەكە لە دەستپێكەوە تاكوو 
تاكوو كۆبەندكردنی  كۆتایی وتاربێژی مامۆستایان 
باسە گشتیەكانی كۆبوونەوەكان وەئەستۆی سەرۆكی 

كۆبوونەوەكەیە
� لە سەرۆكی كۆبوونەوەكە چاوەڕێ دەكرێت:

� خۆی وەكوو ئەندامانی دیكە بزانێت 
� هانی بەشداربووان بدات بۆ بەشداری لە باسەكان

پێيان  و  بكات   دڵگەرم  بەشداربوو  ئەندامانی   �

� دابینكردن و ناردنی گەاڵڵەی وۆرك شۆپەكە بۆ 
كەسانی بەشداربوو و كەسانی دیكە

� دیاریكردنی چاوەڕوانیيەكان لە كەسانی بەشداربوو  
تایبەتییەكان،  دەقە  خوێندنەوەی  بۆ  »ڕاسپێری 
كۆكردنەوەی ئامار یان زانیاریگەلی تایبەت و...« 
هەڤڕای  بە  چاوەڕوانیەكان  شیكردنەوەی  ناردنی  و 

بانگهێشتنامە
كاتی  لە  ناردنی  و  بانگهێشتنامە  دابینكردنی   �
بۆ  كاتێك  دیاریكردنی  بەشداربووەكان،  بۆ  خۆی 

قبوڵكردنی فۆرمی داخوازنامە
� كاڤشكی  و دابینكردنی تێچووی وۆرك شۆپەكە

� كاڤشكی  و دابینكردنی لۆجستیك و كەرەستە و 
دیاریكردنی بەرپرسی لوجستیك  و كەرەستەكان

� هەڵواسینی پالكاردگەلی پێویست
� پەیوەندی لەگەڵ راگەیەندنەكان بۆ وتووێژكردن 

و ئامادەكردنی راپۆرت
� تاوتوێكردنی دمایی بارودۆخی هۆڵەكە  و پۆلەكان 

لە دوو رۆژ بەر لە بەڕێوەچوونی وۆرك شۆپەكە
� ئەو هەواڵنەی كە دەبێ لە كاتی بەڕێوەچوونی 

وۆركشۆپەكە بكرێت:
� سەرۆكی كۆبوونەوەكە لە پێشدا بەخێرهاتن دەكات  
و ئەندامانی وۆرك شۆپەكە دەناسێنێت. وتاربێژەكان 
لە الیەن سەرۆكی كۆبوونەوەكەوە بانگهێشت دەكرێن. 
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رابگەینێت كە رێز لە راوبۆچوونی یەك بگرن
� ئەندامان بەرەو دەركردنی بڕیاری بەكۆ رێنوێنی 

بكات
و  بگرێت  شیاوەكان  و  راست   بۆچوونە  لە  رێز   �

كاردانەوەی گونجاو نیشان بدات
� كەڵك لە پسپۆڕی هەموو بەشداربووان بگرێت

� لەبیری بێت كە هیچ ئەندامێكی بەشداربوو لەوی 
خوارتر نیە

مژاری  لە  وتاربێژ  چوونەدەری  ئەگەری  لە   �
باسەكە دەتوانێ ئاگاداری بكاتەوە

ئەركەكانی بەڕێوەبەری كۆبوونەوەكە:
پاراستنی رێك وپێكی  و ریزبەندی باسەكان

هەر  بۆ  دیاریكراو  كاتی  لەبەرچاوگرتنی   �
چاالكیيەك

لە  كۆبوونەوەكە  سەرۆكی  لەگەڵ  هاریكاری   �
بانگهێشتكردنی مامۆستایان و نوێنەرانی گروپەكان 
بە  گروپیەكان  ئاكامی چاالكیە  پێشكەشكردنی  بۆ 

پێ گەاڵڵە داڕێژراوەكە
بە  راگەیاندنی  و  پەسەندكراوەكان  نووسینی   �

ئەندامانی كۆبوونەوەكە و بەڕێوەبەرانی
� ئامادەكردنی راپۆرتی وۆرك شۆپەكە

پێویستە  »فێركار«  وتاربێژ  كە  مژارگەلێك   �
لەبەرچاوی بگرێت:

� ماوەی وتاربێژی نابێت لە ٣٠ خولەك پتر بێ
� ئامانجەكانی فێركاری لە سەرەتایی وتاربێژیەكەی 

دەبێ بە بەشداربووان رابگەینێت
پرسیارەكان  زۆربەی  وەاڵمی  كە  بێت  لەبیری   �

دەتوانرێت لە درێژەی باسە گروپیەكان بدرێتەوە
پێشكەشكردنی  بۆ  نوێ  بابەتگەلی  لە  كەڵك   �

مژارەكەی وەربگرێت
بۆ  نامیلكە  شێوەی  بە  بابەتەكان  سەردێری   �

بەشداربووان دابین بكات
كە  وتاربێژیەكان  لە سەرەتایی  بزوێنەر  � چێكرنی 

دەتوانرێت بەم جورە بەڕێوەبچێت: 
� پیشاندانی فلیمێكی ویدیۆی كورت یان ئسالید 

یان وێنەیەك سەبارەت بە مژاری باسكراو
� گوتنی ئەزموونێكی خۆت یان چیرۆكێك سەبارەت 

بە مژاری باسكراو 
كورتی  دەقێكی  یان  شێعرێك  كۆپلە  خوێندنی   �

ئەدەبی كە پەیوەندی بە باسەكەوە هەبێت
شێوازی چاالكی كاری گروپی:

� ئەندامان لە گروپگەلی چووكەی ٥ تا 1٠ كەسی 
لە پۆلی جیاواز و شوێنی فێركاری بە كەرەستەی 
و  ماژیك  بۆرد،  وایت  میز وكورسی،  وەكوو  پێویست 

هتد، جێگیر دەكرێن.
� ئەندامان خۆیان دەناسێنن.

� لە گروپدا یەك كەس وەكوو سەرۆك و كەسێكیش 
وەكوو دەبیر هەڵدەبژێردرێن.

� سكرتێرێك و رێپۆرتێرێك دیاری دەكرێن.
لە  گروپەكە  چاالكیی  كاتی  و  ئارمانجەكان    �
ئەندامانی گروپەكە  هەموو  بە  رێنوێنیكەرەوە  الیەن 

رادەگەیەندرێت.
� سەرۆكی گروپەكە  بەڕێوەبەرەی كۆبوونەوەكە  و 
پاراستنی رێك وپێكی  و هاوئاهەنگی لە نێوان دەبیری 

گروپەكەی وەئەستۆیە.
لەسەر  گرنگ  خاڵگەلی  و  باسەكان   نووسینی   �

وایتبۆردەوە وەئەستۆی سكرتێری وایتبۆردە.
� رێپۆرتێر، ئەو بڕیارانەی كە دەرچووە لە نێو باسە 
دەكاتەوە  وۆركشۆپەكەی  رادەستی  گروپیيەكاندا 
)تێبینی: راوبۆچوونی تاكەكەسی خۆی ناگونجێنێ( 
پرسیارێكی  وەاڵمی  راپۆرتەكەدا  كاتی  لە  ئەگەر 
دیكەی  كەسانی  راوبۆچوونی  لە  دەتوانێت  نەدایەوە 

گروپی خۆی كەڵك وەرگرێت.
ئەركەكانی رێنوێنیكەر لە كۆبوونەوەكانی چاالكیی 

گروپی:
راوبۆچون  و  نیە  گروپ  ئەندامی  رێنوێنیكەر 
دەرنابڕێت، چونكە رۆڵی هاوئاهەنگی و رێنوێنیكەری 
باسە  كاتی  لە  گروپەكە  ئەندامانی  تاكوو  هەیە 
گروپیەكان بە الڕێدا نەچن، ئەگەر ئەندامان بە هۆی 
رێنوێنیكەر  بەست  بن  گەیشتنە  زانیاری  كەميی 
دەتوانێت زۆر كورت  و پوخت ئاماژە بە مژارەكە بكات 

و ئاكامەكەشی بە بەشداربووان رابگەینێت.
كۆبوونەوەی  لە  وایتبۆردەكە  سكرتێری  ئەركی 

چاالكیی گروپی:
وایتبۆردەكە  سكرتێری  گروپی،  چاالكیی  لە 
ئەندامێكە لە گروپەكە لە راوبۆچوونەكان بە رادەی 
خاڵە  و  باسەكان  مانشێتی  و  هەیە   پشكی  وان 
گرنگەكان كە بە كاری ئەندامانی گروپ دێن لەسەر 
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شێوازی راپۆرتنووسینی وۆرك شۆپێك:
� پێشەكی

� ئارمانجی گشتی وۆرك شۆپەكە
� باسیكی ورد لەسەر چۆنیيەتی وۆركشۆپەكە و 
ئەم  لەگەڵ  بەشداربووان  هەڵسووكەوتی  چۆنیيەتی 

جۆرە چاالكيیە
� نمونەيەك لە ئاكامەكانی چاالكی گروپی

� ریزبەندێك لە ئەو بەڵگەنامانەی كە بەكار هاتووە
� ئاكامی بایەخدانان لەالیەن بەشداربووانەوە

� ریزبەندی بەشداربووان
� ناردنی سپاس و پێزانین لە بەشداربووان لە وۆرك 

شۆپەكە
ئاكامی گشتی لە سازدانی وۆركشۆپ:

گرينگترینیان بەشداریی چاالكانەی بەشداربووانە 
و  بیركردنەوە  بۆ  هاندانیان  و  گروپیيەكان  باسە  لە 
دۆزینەوەی رێگە چارەیەكی گونجاو كە لە ئاكامدا 
بتوانرێت خزمەتگوزاری پتر بە كۆمەڵگە پێشكەش 

بكرێت.
وۆرك شۆپ شوێنێك نیە بەس بۆ قسان كردن بێ 

بەڵكوو شوێنێكە بۆ چاالكیيی گروپی و بڕیاردان.

وایتبۆردەكە دەنووسێت.
چاالكیی  كۆبوونەوەكانی  لە  رێپۆرتێر  ئەركی 

گروپی:
گشتییەكان  باسە  لە  كە  بڕیاراتەی  ئەو  رێپۆرتێر 
دەكات.  پێشكەشی  گشتی  كۆبوونەوەی  لە  دراوە 
راوبۆچوونی  راپۆرتەكە  كردنی  پێشكەش  كاتی  لە 
تاكەكەسی خۆی ناگونجێنێت و بەس راوبۆچوونی 
گشتی دەڵێتەوە. لە كاتی پێشكەشكردنی راپۆرتەكە 
ئەگەر وەاڵمی پرسیارێكی نەزانی دەبێ لە ئەندامانی 

دیكەی گروپەكە كەڵك وەربگرێت.
گروپەكە،  ژمارەی  نێو،  راپۆرتەكە  كاتی  لە 
دراوە  كە  بڕیاراتەی  ئەو  باسكراو،  مژارگەلی 
دەنووسێتەوە و راپۆرتی دەكات  و لە كۆتای باسەكاندا 
بۆ  و  دەنووسێتەوە  الپەڕە  سەر  لە  باسەكان  ئاكامی 
ئامادەكردنی راپۆرت رادەستی دەبیری كۆبوونەوەی 

دەكاتەوە.
بەڕێوەچوونی  پاش  دەبێ  كە  كارانەی  ئەو 

وۆركشۆپەكە بەڕێوەبچێت:
دەبیری  الیەن  لە  دەبێ  وۆركشۆپەكە  راپۆرتی   �

كۆبوونەوەكەوە ئامادە بكرێت.
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كۆمەڵگای  لە  پەیوەندییەكانیان  چونكە  سەیركراون، 
فرچكیان  عەشیرەت  و  خێڵ  بنەمای  لەسەر  كوردی 
بۆیە  داڕێژراوە،  بنەمایەش  ئەم  لەسەر  هەر  و،  گرتووە 
دابینكردن و بەدەستهێنانی مافەكانی ژنان ڕووبەڕووی 
ئاستەنگ بۆتەوە  و نەیانتوانیوە بەشێوەی ئاسایی ماف 

و ئازادییەكان دەستەبەر بكەن.
و  داب ونەریت   ئەو  هۆی  بە  كوردیدا  كۆمەڵگای  لە 
كولتورە زاڵەی كە بەسەر تاكەكانی كۆمەڵگادا چەسپاوە 
بەردەوام پیاوان خاوەن بڕیار و دەسەاڵتدار بەسەر ژناندا 
بوونە. ژن وەكوو كۆیلە و خزمەتكاری پیاو سەیر كراوە، 
پێیان وابووە كە ژن تەنیا دەبێ لە چوارچێوەی ماڵەوەدا 
كار بكات و خاوەنی هیچ بڕیار و دەسەاڵتێكیش نەبێ  
ڕووبەڕووی  بەردەوام  ئەوەشدا  لەگەڵ  خێزاندا.  لەنێو 
توندوتیژی بوونەتەوە، ژنان لە هەوڵ و كۆشش و خەبات 
بۆ بەدەستهێنانی مافە زەوت كراوەكانیان كۆڵیان نەداوە  
و لە ڕێگای گەیشتن بەو مافانەش سەدان ژن بوونەتە 
قوربانی و پردێك بۆ ژنانی دیكە كە بتوانن لە داهاتوودا 
ژن وەك مرۆڤ سەیری بكرێ  و لە خواستەكانی ژیان 
ئازادی  بڕیاردان،  ئازادی  ڕادەربڕین،  ئازادی  وەك، 
پێكهێنانی ژیانی هاوبەش، بەشداریكردن لە دەسەاڵت و 

بەرێوەبەريی واڵت، بێبەش نەكرێن.
بدەین  زیاتر  روونكردنەوەی  هێڵكارییە  بەم  دەتوانین 

دەربارەی توندوتیژی :

سەرچاوەكان:-
ڕێبین كەماڵ، توێژینەوەكەی مەیدانی، توندوتیژی و 

كاریگەريی لەسەر ژنان.
كنێر عبدوڵاڵ، ژن و توندوتیژی

                    

كە  كردەوەیەك  لەهەر  بریتییە  ژنان  دژی  توندوتیژی 
زیانێكی  هۆی  ببێتە  و  بێت  ژێندەر  بنەمای  لەسەر 
هەڕەشەی  هەروەها  سێكسی،  و  دەروونی  و  فیزیكی 
ئەنجامدانی كردەوەی بەم جۆرە، زۆری لێكردن و رێگرتن 
لە ئازادی چ لە ژیانی گشتی یان تایبەتی كە رووبدات.
هەر لە سەرەتای دروستبوونی كۆمەڵگای مرۆڤایەتی 
لە  خواستەكانیان  و  دانیشتوان   ژمارەی  زیادبوونی  و 
بەرژەوەندییەكان سەریان هەڵدا، مرۆڤەكان  بەرامبەریشدا 
كەوتنە ملمالنێ لە پێناو بە دەستهێنانی دەسكەوت ، بەم 
جۆرە چەمكی توندوتیژی بەمانا گشتییەكەی سەری 
هەڵدا و كەسە خۆپەرست و دەسەاڵتدارەكان خۆیان سەپاند 
سیستمی  ئەوەش  دەرئەنجامی  لە  و  كۆمەڵگا  بەسەر 

كۆیلەداری هاتە كایەوە لە نێو كۆمەڵگادا.
بەرامبەر  سەردەمەدا  لەم  كە  توندوتیژيانەی  ئەو 
ڕەگەزی  لە  ڕووی  بەزۆری  دەدرێ   ئەنجام  مرۆڤەكان 

مێینەيە.
كارەكانیان  خاوەن  و  دەسەاڵت   الیەن  لە  پیاوان  ئەگەر 
دەچەوسێنرانەوە ئەوا ژنان دوو جار ستەمیان لێ  دەكرا. 
لەالیەكی  و  كۆمەڵگا  دەسەاڵتی  الیەن  لە  لەالیەك 
پیاوان تەنیا  لێرەدا  تریشەوە لە الیەن خێزانەكانیان، واتە 
هەم  ژنان  بەاڵم  دەچەوسێنرانەوە،  چینایەتی  الیەنی  لە 
بواری جینسیەوە  لە  لە الیەنی چینایەتی و هەمیش  
قۆناغەكانی  سێ  لەهەر  ژنان  واتە  دەچەوسێنرانەوە 
كۆیلەداری، دەرەبەگایەتی  و سەرمایەداری چەوسێنراونەوە 

و دیل  و ژێردەستەی ئەم قۆناغانەی ژیان بوون.
بۆیە دەتوانین بڵێین توندوتیژی دیاردەیەكی نوێ نیە و 
بەرهەمی سەردەمی بە جیهانیبوون نییە، بەڵكوو لەگەڵ 
سەرهەڵدانی مێژووی مرۆڤایەتی و هەتا ئەمڕۆش لەم 

جیهانەدا بە شێواز و رێژەی جیاواز هەر ماوە.
لە  بكەین  توندوتیژی  لە  باس  بشمانهەوێ  ئەگەر 
كۆمەڵگاكانی  سەرجەم  وەك  هەر  كوردیدا  كۆمەڵگای 
دیكە توندوتیژی دژی ژنان بەشێك بووە لە پێكهاتەی 
ئەو كۆمەڵگایە و ژنان هەمیشە وەكوو كۆیلە و ژێردەستە 

ڵدار
ە خا

 شن
ن: توندوتیژی دژی ژنان
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كاریگەریی  و  رۆڵ   گرتووە،  بەدەستەوە  ناوچەیەكیان  دەسەاڵتی  و 
لەوانەیە  دەردەكەوێ .  بۆ  ئەو میرنشیانانەمان  نێو  لێهاتووی  ژنانی 
نەبووە،  بەرپرسایەتییان  و  پۆست   پێویست  بەشێوەی  لەوكاتدا  ژنان 
بەاڵم ناتوانین رۆڵیان لە سەركەوتن  و باشتر بەرێوەبردنی كارەكانی 
میرنشینەكان فەرامۆش بكەین. بۆ نموونە خانزادی میری سۆران لە 
سەردەمێكدا دەسەاڵتی گرتە دەست كە لەو سەردەمەدا زۆر بەكەمی 
رێگە بە ژنان دەدرا بێنە دەرەوە و كاربكەن  و بخوێنن. بەاڵم ئەو زۆر 
لێهاتووانە و نەترسانە هاتە مەیدان  و فەرمانرەوایی گرتە دەست  و 
چەندین دەسكەوتی بۆ میرنشینەكە و خەڵكی ئەو دەڤەرە بەدەست 
هێنا. ئەوە جگە لەوەی ژنان لەو كاتدا بەژیری  و ئەزمونی خۆیان 
هاوفكرییان لەگەڵ هاوسەر و براكانیاندا كردووە و بیرۆكەی باشیان 
پێ پێشنیار دەكردن، هەروەها ئەوەی هەمیشە وای لە پیاوی كورد 
دەكرد كە باوەری زیاتری بەخۆی هەبێ  و بێ باكبێ و بڕوا بۆ شەڕ 
دژی دوژمن  و ژن  و منداڵەكەی جێ بهێڵێ ، بێشك داوێنپاكی ژنی 
كورد  و وەفادارییەكەی بووە بە خێزان  و هاوسەرەكەی. كە بێگومان 
ئەوە هۆكارێك بووە بۆ ئەوەی جەنگاوەرانی كورد بێخەم بن لە ماڵ  
و منداڵیان، چونكە دوای شەهیدبوونی هاوسەرەكانیشیان رووسوورانە 
جێگای  هەمیشە  كورد  ژنی  دەكردن.  پەروەردە  منداڵەكانیان 
ناسان  و نووسەرانی  بایەخی خۆرهەاڵت 
و  كتێب   نێو  لە  ئەوەش  و  رۆژئاوابووە 
نوسینەكانیاندا رەنگی داوەتەوە. كلۆدیس 
گەشتنامەی  كتێبی  لە  ریچ  جێمس 
ریچ بۆ كوردستاندا كە لەساڵی 182٠ز 
ساڵی  لە  هاوسەرەكی  و  نووسیویەتی  
دەكات  لەوە  باس  كردووە،  18٣6 چاپی 
كە پلە و پایەی ژن لە كوردستاندا زۆر لە 
پلە و پایەی ژنی توركیا  و ئێران بەرزترە. 
كورد  ژنی  ئازایەتی  لەسەر  بەڵگەش 
كەم نیە، نموونەی بەرچاو لە ئازایەتیى 
ژنانی كورد لەو سەردەمەدا دەگێرێتەوە. 
الی  كە  دەكا  كچێك  باسی  نموونە  بۆ 
بەغدابووە  واليی  كە  ئەفەنی  فەیزواڵ 
كردووە.  كاری  بووە  ئەفەندی(  )دیوان 
كردۆتە  هێرشی  جارێك  كچە چەند  ئەو 
بگەرێتەوە،  ئەوەی  بێ  تۆپچێكی،  سەر 
یان رەمەكەی بهاوێ ، تا گەیشتۆتە سەر 

كوردستان خاوەنی خەڵكێكی بە ئیرادە و شۆرشگێرە، لە هەموو 
كاتێكدا بەرپەرچی دوژمنانیان داوەتەوە و لەنێو سەنگەری ئازادی  و 
بەرخوداندا بوون. الپەرەكانی مێژوو پڕاوپڕە لەتێكۆشان  و خوێندانی 
رۆڵەكانی ئەو گەلەيە. ئەو خەڵكە بەهۆی ئەو ستەمە مێژووییەی 
كە لێی كراوە سروشتێكی ئازادیخوازانە و خاوەن هەڵوێست  و ئیرادەی 
ڕاپەڕیوە  هەمیشە  تایبەتمەندیانەشەوە  ئەو  بەهۆی  هەر  هەبووە. 
كاتێك  هەموو  و  نەبووە  بێدەنگ  تاریكیدا  و  زوڵم   لەبەرامبەر  و 
ناتوانیین رۆڵ   نێوەشدا  ڕابوون پیشەی بووە و پێشەنگ بووە. لەو 
بە  نیشتمان  بوێری كوردستان، مێژووسازانی  كاریگەريی ژنانی  و 

كەم بگرین.
بەبێ  هەبێ،  بوونی  ناتوانێ   جیهانەدا  لەو  كۆمەڵگایەك  هیچ 
بوونی ژن. ئەگەر لەهەر كارێكدا تاكەكان بەیەكەوە  و بەكۆمەڵ كار 
نەكەن ئەوا كارەكە بە هەماهەنگی تەواوە بەرێوەناچێ ، ئەگەر بێتوو 
بەتەنیا پیاو بەشداریی كرد واتە نیوەی كۆمەڵ بەشداریی كردووە 
و ئەوەش بەو مانایە دێ كە كارەكە نیوەچڵە یا پووخت نیيە و نیوە 

تەواوە.
لە هەرێمی كوردستاندا ئەگەر چاوێك لە سەردەمی میرنشینەكاندا 
بكەین كە كاتی خۆی  و لە سەردەمی خۆیاندا حوكمرانیان كردووە 

ژنانی خەباتكار و مێژووسازی نیشتمان
گەالوێژ مێهفەر  
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سەربازە تۆپچیەكە و كوشتویەتی. 
ناوی  نەیانتوانیوە  هێز،  بێ  یان  بەهێزبن  ژنان  بەاڵم 
پێشمەرگە   ناوی  كۆمارەوە  لەدوای  كە  یا  جەنگاوەر 
نیشتمان  فیدای  گیان  جەنگاوەرانی  بۆ  رەسمەن  كە 
دەقە  لەنێو  نازناوەیان  ئەو  ژنان  بەداخەوە  بەكارهێنرا، 

مێژوویيەكاندا بۆ بەكار نەهێنراوە.
بەاڵم لە دوای شۆرشی نوێی گەلەكەمان بەتایبەتی 
هەشتاكاندا  سەرەتای  و  حەفتاكان   دەیەی  لەدوای 
هاتنە  هەرێمە  ئەو  ژنانی  و  كچان   زۆری  ژمارەیەكی 
سەردەمەدا  لەو  ژنان  پێشمەرگە.  بە  بوون  و  شاخەكان  
بۆ  جاران  لە  چاالكتر  ماڵ،  بەرێوەبردنی  لە  جگە 
خۆیان  دلێری  دەنگی  نیشتمان،  رزگاری  و  ئازادی  
تێكەڵ بە دەنگی بەرزی هەموو الیەنگران  و ئۆگرانی 
و  كوردستان   دوژمنانی  بەدژی  بەكردەوە  دادپەروەری، 
بۆچوونی  بە  چوونەوە.  قیندا  لە  پڕ  دڵ  داگیركەری 
باك  بێ  كە  سەركەوتووە  و  سەربڵیند  ئەو شۆڕشە  من 
بەدەستهێنانی  هەروەها  راوەستاوە،  دوژمن  لەبەرامبەر 
گەلێك دەسكەوتی فەرهەنگی، سیاسی  و ئەدەبی بەشی 
هەر زۆری دەگەرێتەوە بۆ فیداكاری ژنانی نێو شۆڕش 
چ لە شاخ  و چ لەشار  و چ لە تاراوگەدا، ئەو ژنانە 
ژیان  و تەمەنیان لە پێناوی بە ئاكام گەیشتنی شۆڕشدا 

داناوە.
لەالیەك  پێشمەرگە كە  بوونە  ئەو مەبەستە  بۆ  ژنان 

بوو،  ئەوان  هەمیشەیی  خەونی  نیشتمان  سەربەخۆیی  و  ئازادی  
لەالیەكی دیكەشەوە بۆ سەلماندنی ئەو راستییەی كە ئەویش ژنە  و 
مرۆڤە  و بەتوانایە خەبات دەكا و چەك هەڵدەگرێ   و لە درێژەدانی 

خەبات بەردەوامە.
ژنە  ئەو  چ  سەردەمەدا  لەو  ئازادیخواز  و  روناكبیر  ژنانی 
تێكۆشەرانەی كە خەباتی نهێنیان لەناو شارەكاندا دەكرد و پشتیوانی 
سەرەكی شۆڕش بوون لەشاخ، چ ئەوانەی راستەوخۆ لە مەیدانی 
جەنگدا بوون لەگەڵ برا پێشمەرگەكانیان شان بە شانی یەكتر بۆ 
بێباك بوون لەوەی گیان  سەربەخۆیی كوردستان تێدەكۆشان. ئەوان 
بەخت بكەن یان كەم ئەندام بن، كاتێكیش بەدیل دەگیران، لە پشت 
میلەكانی زیندان ورەیان بەرنەدەدا و بێباكانە بەرەو پەتی سێدارەچوون  

و بەرگەی ئازار  و ئەشكەنجەیان گرتووە.
پێم خۆشە لێرەدا ئاماژە بە شتێك بكەم، ئەگەر دەڵێین لە پشت هەر 
پیاوێكی سەركەوتوو ژنێكی لێهاتوو هەیە، دەبێ دان بەو راستيیەشدا 
بەرچاو  بەشێوەیەكی  نەیانتوانیوە  ژنانیشمان  ئەگەر  كە  بنێین 
بۆ  هۆكارەكەی  بەردەوامبن  كارەكەیان  لەسەر  و  دەربكەن  ناوبانگ 

ئەوە دەگەرێنمەوە كە پیاوێكی بەهێز لەپشتی ئەو ژنەدا نەبووە.
سەرەتا  بووە،  كەم  ژنمان  پێشمەرگەی  ژمارەی  بڵێین  لەوانەیە 
زۆربەی كچان كە دەبوونە پێشمەرگە دواتر ژیانی هاوبەشیان پێك 
دەهێنا، بەراستی لەو سەردەمەدا كە هەموو كاتێك ماڵەكەت تەنیا 

لەسەر پشتی واڵغێك جێگای دەبووە، بۆ ژنێك سەخت بوو منداڵ 
بەخێوبكا و منداڵ پێ بگەیەنێ و درێژەش بەكارەكەی بدا لەژێر 
رەهێڵەی گوللە و تۆپباراندا. بەاڵم جیاوازی چیە لەنێوان پێشمەرگە  
و ژنە پێشمەرگە؟ لەوانەیە زۆركەس لەگەڵ ئەو بۆچوونەی مندا 
ئەو  بەئەندازەی  پێشمەرگەكانمان  ژنە  وایە  پێم  من  بەاڵم  نەبن، 
پشتیوانی  ژنان  كردووە.  خەباتیان  و  بینیوە  سەختییان  پێشمەرگانە 
پەروەردە  بۆ  جگەرگۆشەكانیان  ئەوان  بوون.  پێشمەرگە  پۆاڵینی 
تەحەمول  نەبوونییەیان  و  ترس   پڕ  و  ناخۆش   ژیانە  ئەو  دەكردن، 
دەكرد. لەوانەیە بەچەندین ساڵ كەسوكاریان نەبینیبێ. هەر وەكوو 
لەسەرەتاشدا ئاماژەم پێدا پێشمەرگە هەمیشە دڵنیابوو كە خێزانەكەی 
لە  و  دەكرد  شەڕی  بەدڵنیاییەوە  ئەو  پێی.  وەفادارە  و  لەپشتیەتی  
هاوسەرەكەی  ژنێك  هەبووە  بەدەگمەن  چونكە  نەدەترسا،  دوژمن 
بەرامبەر دوژمن فرۆشتبێ  و ناپاكی لەگەڵدا كردبێ. بۆیە من پێم 
وایە ژنە پێشمەرگەكانمان دەبێت وەكوو پێشمەرگە دابنرێن  و واتە لەو 

سەردەمەدا ئەوان بەیەكەوە خەباتیان كردووە كەواتە هاوبەشن.
بەاڵم مێژوو، بەتایبەتی ئەدەبی بەرگری لە كوردیدا رۆڵی ئەو 
هێمنی  كردوون.  باسیان  كەمتر  و  وەرگرتووە   بەكەم  ژنانەیان  شێرە 
چەكیان  كە  دەكا  كچانە  ئەو  باسی  هۆنراوەیەكیدا  لەچەند  شاعیر 
هەڵگرتووە، بەاڵم بەشێوەیەكی گشتی لەو كاتەدا ناوی كچان لەنێو 
نووسین  و هۆنراوەكاندا وەك پێشمەرگە و جەنگاوەرانی بەدەستهێنانی 
ئازادی گەل بەكەمی بەرچاو دەكەوێ . پێویستە ئەمرۆ حكوومەتی 
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هەرێمەمان بۆ بپارێزن. ژنان ئێستاش لە پێشمەرگایەتیدا 
بەرێوەبەری  پۆلیسن،  پێشمەرگەن،  ئەوان  بەردەوامن. 
ئەو هەرێمەن. رۆڵی  پۆستە گرینگ  و هەستیارەكانی 
حكوومەتەدا  ئەو  كارەكانی  و  بڕیار  هەموو  لە  ژنان 
لە ژنان دەكرا  ئەوە  دەردەكەوێ . ئەگەرچی چاوەڕوانی 
لەنێو  زیاتر  رێژەیەكی  بەرەوپێشەوەبچن  و  لەوە  زیاتر  كە 
پۆستە گرینگەكانی حكومەت  و پارت  و رێكخراوەكاندا 
وەئەستۆبگرن، چونكە لە ئێستادا خەباتی ژنان گۆڕانی 
بەسەرداهاتووە، لەو بەشە لە كوردستان ژنان داوای مافە 
زۆر  تارادەیەكی  ئێستا  بۆنموونە  دەكەن.  سنفیيەكانیان 
كوردستان ئازادە و سەربەخۆیە، بۆیە ژنان داواكانیان كە 
لەالیەكی  و  كوردستان   رزگاری  داوای  لەالیەك  جاران 
دیكەشەوە مافەكانی خۆیانیان دەكرد، ئێستا پەرلەمان  و 
حكومەتی كوردستان زۆر مافی ژنانیان لە دەستووری 
كوردستاندا چەسپاندووە و ژنان داوای مافی یەكسانی 
شان  پیاوان  و  ژنان   كاركردنی  مەسەلەن  دەكەن.  زیاتر 
مافی  یان  كار،  لە  چ  و  ماڵ   لە  چ  یەكتر  بەشانی 
یاسایی  و سیاسییەكانی كە پێشتر بەهۆی داب ونەریت  و 
زۆر هۆكاری تر لە ژنان زەوتكرابوون. ئەورۆ ژنان دەبێ 
نێو كۆمەڵ، نەترسن  راپەڕن بەرامبەر دیاردەی دزێوی 
و  نوێ   قۆناغێكی  لە  ئێستا  جیهان  دان.  قوربانی  لە 
وردە  وردە  دێموكراسی  تێدەپەرێ .  بنەرەتیدا  ئاڵوگۆڕی 
بزووتنەوەكانی ژنانیش رۆژ  هەموو جیهان دەتەنێتەوە و 

لەدوای رۆژ بەهێزتر دەبن.
رۆڵی سەرەكی لە دروستكردن  و  بەگەرخستنی هێزی ژنان بەشی 
چاالكانی  و  ژنان   رێكخراوەكانی  ئەستۆی  سەر  دەكەوێتە  زۆری 
ئەو  بەئاگابێن.  و  بكرێنەوە  وشیار  ژنان  پێویستە  مرۆڤ.  مافی 
كاتە كۆمەڵێكی وشیار و زیرەكمان دەبێ، كە هەموو ئەندامانی ئەو 
كۆمەڵە ئاستی وشیاری  و فەرهەنگییان لەسەرێ  بێ. هۆی ئەوەی 
كە زۆرجار شۆڕشی كورد لە هەركام لە پارچەكاندا شكستی هێناوە، 
نەبوونی یەك هەڵوێستی  و یەكریزی  و نەبوونی وشیاری تاكەكانی 
بووە. بەهۆی لێكدانەوەی هەڵە و زوو هەست نەكردن  و پەی نەبردن 
بە مەسەلەكان كەوتوینەتە نێو گێژاو و دوژمن بە ئاسانی توانیویەتی 
بیری بەشێك لە ئەندامانی ئێمە بگۆرێ   و سەنگەرەكانیان پێ چۆل 

بكا.
بەخۆشیيەوە بەشێك لە پیاوان بەبایەخەوە دەرواننە بەشداریی ژنان 
لە دەسەاڵت  و كاركردنیان لە نێو رێكخراو، پارت  و NGOكاندا 
چاالكانی  و  سیاسیەكان   حیزبە  دەبێ  خەبات.  بۆ  دەدەن  هانیان  و 
لە  نەك  بكەن  كردەوە  بە  ژنان  پشتگیریی  سیاسی  و  مەدەنی  
چوارچێوەی دروشمی بریقەدار، ژنانیش بوێرانە بێنە مەیدان  و توانا  

و لێهاتووییەكانی خۆیان بسەڵمێنن.
خۆمان  توانای  و  هێز  بەختیار،  كۆمەڵێكی  بەرەو  بەیەكەوە  با 

بخەینە كار.

ژنە  ئەو  لەخۆبردوویی  پاداشتی  كورد،  گەیشتووی  بەدەسەاڵت 
تێكۆشەرانە بداتەوە كە پێشمەرگەبوون یاخود هاوسەری پێشمەرگەبوون. 
بەشداریی ژنان لە خەباتی چەكداریدا رێگاخۆشكەربوو كە ژنان بێنە 
نێو كایە سیاسییەكان و لەنێو ئۆرگانەكانی حیزب  و رێكخراوەكاندا 
بەرپرسایەتی وەربگرن، ئەوەش ئەزمونێكی زیاتری بەو ژنانە بەخشی  
ئەگەر  كە  كرد  راستیە  بەو  دەركیان  پیاوان  كاتیشدا  هەمان  لە  و 
دەرەتانی لەبار و گونجاو بۆ ژنان بڕەخسێ  و بەیەكسانی چاویان لێ 
بكردرێ، ئەوا كار دەوڵەمەندتر و دەسكەوت زیاترە. ژنی كورد ئەگەر 
بە كردەوەش نەهاتبێتە نێو سەنگەر واتە نەبێتە پێشمەرگە، بوونەتە 

پاڵپشتێكی قایم بۆ بزووتنەوەی رزگاریخوازی كورد و پێشمەرگە.
كوردستان،  خاكی  لە  بەشێك  رزگاركردنی  و  ڕاپەڕین   دوای  لە 
ئەمجارە پێشمەرگەكان شاخەكانیان كە سەنگەر و ماڵیان بوون جێیان 
و  دڵسۆز  هاورێی  تاكە  جاران شاخ  ئەگەر  كە  بەڵێنیاندا  و  هێشت  
پێشمەرگەكانی كوردستان  پێشمەرگەبوو، ئەمجارە  تاكە سەنگەری 
بەهەر شێوەیەك  و لەهەر بارودۆخێكدابێ نەهێڵن شاخەكان بكەونەوە 
شارەكان   ناوەندی  بۆ  گوازرایەوە  خەبات  داگیركەران.  دەستی 
بوو.  بەردەوام  لەپێشوو  جیاواز   بەشێوەیەكی  خەبات  سەرلەنوێ  و 
سیاسەتی  دیپلۆماسی  و  مەدەنی   خەباتی  كوردستان  لە  ئێستا 
واڵتەكەمانن  و لەهەمان كاتیشدا هێشتا پێگە و شوێنی پێشمەرگە 
هەر لەجێگای خۆیەتی. هێشتا پێشمەرگە خۆشەویستی كۆمەاڵنی 
خەڵكی كوردستانە و هەموومان چاومان لە ئازایەتی ئەوانە كە ئەو 
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پەروەردە   وەك،  هێنا  وەدەست  زۆریان  دەسكەوتی  كۆڵنەدەرانە  و 
پزیشكی، دەرمانی، لەش ساغی،  و فێر كردن، مامۆستایەتی، 
كاروباری ئیداری  و بەشداری لە كاروباری سیاسی واڵتدا بەشێك 
لەو سەركەوتنانە بوو كە ژنانی رووناكبیر  و خوێندەوار لە ئێراندا 
كۆماری  رێژیمی  كاری  سەر  هاتنە  بە  بەاڵم  هێنا.  وەدەستیان 
ئیسالمی، بارودۆخی ژنان نەك باشتر نەبوو بەڵكوو بە ناوی دین  

و  مەزهەب، ژنانی ئێران بەرەو دواوە  گەرانەوە.
 هەر چەشنە حەرەكەتێكی رەخنە گرانە  و ئێعترازی ژنان بە 

زیندان، ئەشكەنجە  و تەنانەت ئێعدام واڵم دەدرێتەوە.
رێژیمی كۆماری ئیسالمیی مافی ژن وەبەر چاو ناگرێ، بە 
بیانووی بەرگریی لە پەرە ئەستاندنی فەرهەنگی رۆژئاوایی  و 
ئازادییەكانی  چەشنە  هەموو  ئیسالمی«  »ئوسولی  پاراستنی 

ساڵەی   ٣٥ كارنامەی  سەر  بە  كورت  چاوخشاندنێكی  بە 
مافی  بمانەوێ   ئەگەر  لەسەریەك  ئێراندا،  ئیسالمیی  كۆماری 
ژن لە ژێر سێبەری ئەو حكومەتەدا بخەینە روو، دەبینین ماف 
و ئازادییەكانی ژن پێشێلكراوە و ویست  و داخوازییەكانیان پاش 
تەنیا  رێژیمەدا  ئەو  لە چوارچێوەی  وەدیهاتنیان  و  خراون   گوێ  
خەیاڵە  و بەس. هۆكاریی ئەو هەلومەرجەش بۆ نەبوونی ئازادی  
سیاسی  كراوەی  فەزای  نەبوونی  هەروەها  و  دێموكراسی   و 
والیەتی  رێژیمی  سەركاریی  هاتنە  دوای  بە  كە  دەگەرێتەوە. 
فەقیهی بۆ جارێكی دیكەش زەبروزەنگ  و دیكتاتۆریی پەردەی 

شەوە زەنگی تاریكی بە سەر ئێران دا كێشایەوە.
لە راستی دا یەكێك لە نیشانەكانی پێشكەوتنی هەر واڵتێك 
ئەوەیە كە ژنانی ئەو واڵتە تا چ رادەیەك لە بەرێوەبردنی كاروباری 

ئابووریی، كۆمەاڵیەتی، كولتوریی، سیاسی  
و چاالكییەكانی دیكەی واڵتدا بەشدارن.

ژنان  بەشداربوونی  دیكەوە  الیەكی  لە 
و  كۆمەاڵیەتی   و  ئابووریی   كاروباری  لە 
بەشداریی هەڵسوراندنی بەرێوەبەری واڵتدا 
جێگیربوونی  و  ئازادی   بە  بەستراوەتەوە 
دێموكراسی لەو واڵتەدا. بە كورتی كاتێك 
واڵت گەشە دەكا  و پێش دەكەوێ  كە ژنان 
و  بن   چاالك  دا  دەسەاڵت  بەرێوەبەری  لە 
بتوانن لەگەڵ پیاوان بااڵنسی گەشە كردنی 
واڵت رابگرن. كاتێك دەتوانن لە بەرێوەبەری 
دەسەاڵت  و كاروباری واڵتدا بەشدار بن كە 
و  داب   لە  و  یەخسیری   سێبەری  ژێر  لە 
لە  و  بێت   رزگاریان  كۆنەپەرستانە  نەریتی 
هەموو بارێكەوە مافی وەك یەكیان لەگەڵ 

پیاوان هەبێ .
دەكرێ  بڵیین خەبات و بەرخۆدانی ژنان 
لە ئێران دا لە شۆرشی مەشرووتە وە  دەست 
پێ  دەكا،  ژنانی ئێران لە سەرەتای سەدەی 
ژنانی  خەباتی  كاروانی  لەگەڵ  بیستم 
و  رێ    كەوتنە  كۆمەڵگاپێشكەوتووەكان 
خەباتەدا  ئەو  جۆرا وجۆرەكانی  قۆناغە  لە 
لەگەڵ ئەوەی زۆر كەندوكۆسپ  و  تەنگ  
ئازایانە   بەاڵم  سەرێ   هاتە  چەڵەمەیان  و 
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یەك لە مەیدان دەركران، بە سەركوت  و لە ناوبردنی ئەو رێكخراوە 
مەدەنییانە فەزای سیاسی ئێران بە تەواوى بەرەو فەزایەكی تاریك  
رۆژنامەكان  بەسترا  حیزبەكان  چاالكی  لە  رێگا  چوو.  لێڵ  و 
ناوەندە  و  دەسەاڵت   دەستی  لە  میدیا  گشتی  بە  و  كۆكرانەوە 

بڕیاردەرەكانی سیاسی � دینی قۆرغ كران.
هەم  و  شەڕ   بیانووی  بە  ساڵە   8 شەڕی  دەورانی  لە  هەم 
دوای شەڕ بە بیانووی دووبارە بنیادنانەوەی واڵتدا لە ناوبردنی 
نەدرا رێكخراوە مەدەنییەكان تێكۆشانی  شوێنەواری شەڕ، رێگا 

ئاشكرایان هەبێ .
لە دەورانی سەرۆك كۆماریی هاشمی رەفسنجانی، خاتەمی، 
هەلومەرجێكدا  هەموو  لە  رۆحانی،  ئێستاش  نژاد،  ئەحمەدی 
شێوەی  بە  نەیانتوانیوە  ژنان  گیراوە،  لێ   رێگای  ژنان  چاالكی 
بێنە شەقام و داواى ویست و داخوازییەكانیان بكەن.  مەدەنییانە 
تەنانەت ژنان بە شێوەى تاك  و لێرە  و لەوێ  گفتمانی بەرابەری 
مافی ژنانیان لە چوارچێوە ئیسالمیی میانەرۆ هێنایە گۆرێ  
بەاڵم واڵمییان نەدرایەوە، لە الیەكی دیكە زۆر لە ژنانی سكۆالر 
باوەریان بە جیایی دین لە دەسەاڵت بوو، بەاڵم رێگایان پێ   نەدراوە 
بە راشكاوی نەزەری خۆیان دەرببرن  و ئەگەر شتێكی ئاواشیان باس 
كردبێ  لە چوارچێوەى مافی مروڤدا  و گرینگیدان بە بزوتنەوەی 
ژنان بە بەردەوامی لە ژێر وردبینی هێزە ئەمنییەتیەكاندا بوون. 
زیندانەكانی رێژیم بەڵگەی حاشا هەڵنەگری ئەو راستییانەن كە 
بە دوای هەڵبژاردنی ساڵى 1٣88 بەشێكی زۆر لە چاالكانی ژن 

گیران  و زیندانی كران.

بە  رێژیمە  ئەو  كردووە.  زەوت  ژنانی 
خۆی  كۆنەپەرستانەی  ماهییەتی  گوێرەی 
وایە  پێی  و  دەكا   ژنان  لەگەڵ  هەڵسوكەوت 
ژنان لە كۆمەڵدا خاوەنی هیچ چەشنە ماف  
و ئازادییەك نین پێی وایە نابێ  وەك ئینسان 
ژێر  لە  كە  ئاشكرایە  ئەوە  بكرێن.  سەیر 
سێبەری كۆماری ئیسالمیی ئێراندا ژنان لە 
ئەو واڵتە نەك هەر نابێ  بە تەمای ئازادی  
و رزگاری بن، بەڵكوو لە ژێر ئەو قانوون و 
یاسا زاڵمانەی ویالیەتی فەقیه، دوو ژن بە 
هاتنە  بەدوای  كردن.  هەژمار  دێتە  پیاوێك 
ژنانی  نوێ،  كۆماری  سەرۆك  كاری  سەر 
ئێران زۆر چاوەروانی ئاڵوگۆر بوون، چونكە 
لە كاتی بانگەشە بۆ هەڵبژاردنەكاندا بەڵێنی 
ئازادی ژنان  ئێران دا كە ماف و  بە ژنانی 

دەستەبەر بكا.
لە پۆستە گرینگەكانی حكوومیدا ژنان جێ  
پەنجەیان دیار بێ   و نیوەی وەزارەتخانەكان بە 
ژنان بسپێرێ،  بەاڵم دوایی نەك هەر واڵمی 

نەدانەوە بەڵكوو هەموو ئەو قەول  و بەڵێنییانە لەگەڵ بەفری پار 
بە هەموو شێوەیەك  ئاخوندەكان  ئێراندا،  لە كۆمەڵگای  توانەوە. 
بۆ  دەكەن،  ژن  سەیری  سوك  چاوی  بە  و  دەچەوسێننەوە  ژنان 
دادگای  مەریوان،  شاری  لە   1٣٩2 بەهاری  سەرەتای  نموونە 
ئەو شارە بۆ سزادانی پیاوێكی تاوانبار حوكمی دا كە لیباسی 
ناو شاری مەریواندا  لە  و  بكەن   پیاوە  ئەو  لەبەر  ژنانە  كوردی 
ئەو حوكمەیان  ئیسالمی،  نیزامییەكانی كۆماری  هێزە  بیگێرن، 
بەرێوە برد. رۆژێك دوای بەرێوەبردنی حوكمەكە ژنانی مەریوان 
بە هۆی ئەوەی كە دادگای كۆماری ئیسالمیی بێ  حورمەتی 
بە لیباسی ژنان  و  كەسایەتی ژن كرد، خۆپیشاندانێكیان وەرێ  
خست. روانگەی بەرێوەبەرانی كۆماری ئیسالمیی سەبارەت بە 
مافی ژن لە ئێران روانگەیەكی نادروستە  و تەنانەت بە بیانووی 
هەموو  بە  ئەوان  دڵی  بە  بەرگ  و  جل   پۆشینی  و  نەپاراستن 
شێوەیەك سووكایەتی بێ  حورمەتییان پێدەكەن. ئەوەش دەگەرێتەوە 
بە  دێموكراسی.  و  ئازادی   نەبوونی  و  حكومەت   سیستمی  بۆ 
كورتی ئێرانی ژێر دەسەاڵتی ئاخوندەكان بۆ ژنان بۆتە دۆزەخ، كە 
لەودا یاسای كۆنەپەرست  و دواكەوتووەكانی رێژیم لەسەر هەست  و 
ئێحساس  و ژیانیان قورسایی دەكا. رۆژ لەگەڵ رۆژ زیادتر مافە 
لەناوچوون دەروات رۆژ لەگەڵ رۆژ زیادتر  بەرەو  ئینسانییەكان 

پەراوێز دەخرێن  و زیاتر دەكەونە كۆتوبەند.
لە راستیدا هاتنە سەركاری كۆماری ئیسالمیی ئێران رێگای 
كۆمەڵگای مەدەنی بەربەست كرد. رێكخراوە مەدەنییەكان یەك 
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بەاڵم لە كوردستان هەر لە كۆنەوە بە هۆی ژیانی كۆچەری  
و  هەڵكەوتوویی جوغرافیایی، رەوەندی كورد بە دایم گەرمین  
بەرهەم  لە  پیاوان  بە شانی  و كوێستانی كردوە ژنی كورد شان 
هینان  دەغڵ  و دان  و موچە  و مەزرا و بەروبوومی ئاژەڵداری 
ئازادتر  و سەربەستتر بووە، لەگەڵ ئەوەش لە كۆڕی شایی دا وەك 
پیاو بەشداریی كردووە، بەاڵم بەو حاڵەش ئەوە هۆكار نین بۆ ئەوە 
ژنی كورد مافی پێشیل ناكرێ . بەڵكو ژنی كوردیش بە هۆی 
یەكەم  بۆ  لێدەكرێ .  زوڵمی  دەچەوسێتەوە،  پیاوساالری  نیزامی 
كاری  رەچەشكێنی  ئێران  كوردستانی  دێموكراتی  حیزبی  جار 
رێكخراوێكی  و  تەشكیالت   لە  دەبێ   ژنان  كە  بووە  رێكخراوەیی 
مودێرن دا بەشدار بن  و قۆڵی هێمەت هەڵماڵن. یەكیەتیی ژنانی 
دێموكرات وەك رێكخراوێكی مودێرن  و پێشكەوتوو لەو بوارەدا سێ  
ئەركی گرینگی لە سەرشان بووە، یەكەم كۆ كردنەوەی ژنان لە 
دەوری ئەو رێكخراوە، دووهەم كاری تەبلیغی  و سیاسی بەردەوام  
و سێهەم ئاگا كردنەوەی ژنان سەبارەت بە ئەرك  و مافەكانیان. 
بۆ  یەكەم  بواردا   سێ   لە  بەتایبەت  دەبێ   كورد  ژنی  چونكە 
يەكسانى مافی ژن  و پیاو لە كۆمەڵگای كوردی دا هەوڵ بدا، 
دووهەم وەك ژنى كورد بۆ مافی نەتەوایەتی كورد خەبات بكا، 
شانی  بە  شان  دەبێ   كورد  ژنی  هەڵنەگرە  حاشا  شتێكی  ئەوە 
بە  سێهەم  بكا،  كار  دا  نەتەوەیی  رزگاريی  خەباتی  لە  پیاوان 
بەردەوامی دەبێ  خەرێكی خوێندن  و خوێندنەوە خۆ پێگەیاندن بێ.  
راستییەكە ئەوەیە لە كۆمەڵگایەكی ئاگا  و وشیاردا ژنان كەمتر 

كوردیش  ژنی  بچێ   بیر  لە  ئەوەمان  نابێ   بەاڵم  دەچەوسێنەوە، 
لە كۆماری ئیسالمیی دا مافی پێشێل دەكرێ،  رۆژانە لە شار  
بە هەموو شێوەیەك  و گوندەكانی كوردستان شاهیدین كە چۆن 
مافی ژنان لە ژێر پێ  دەندرێ،  بە هەموو شێوەیەك سوكایەتی بە 
كەسایەتيی ژن دەكرێ و  لە كۆمەڵگادا پەراوێز خراون. تەنانەت 
ژنان ناتوانن بچنە پارڵمان  و بەرپرسایەتیە سەرەكییەكان بە ژنی 
كورد نادرێن. چاالكانی سیاسی، رێكخراوە مەدەنییەكان، ژنانی 
ئازادیخواز  و نیشتمانپەروەر چ لە دەرەوەی ئێران  و چ لە ناو شار و 
گوندەكانی كوردستاندا دەبینين كە رێژیمی كۆماری  ئیسالمی 
كورد  ژنی  بەزەیييانە مافی  بێ   و  رەحمانە   بێ   و چەندە  چۆن  
بە كەسایەتی  و مەقام  و كەرامەتی  پێشێل دەكات، سووكایەتی 
ژنان دەكا، بۆیە هەق وایە بە یەكریزی  و هاوخەباتيی خۆیان بۆ 
وشیار كردنەوەی ژنی كورد سەبارەت بە ئەرەك  و مافەكانیان لە 
ژێر سێبەری ئەو رێژیمە هەوڵی بێ وچان بدەن. بەتایبەت ژنان كە 
نیوەی كۆمەڵگای كوردی پێك دێنن دەبێ  لە هەموو قۆناغەكانی 
خەباتدا دەور و رۆڵی بنەرەتییان هەبێ  ئەوەش بە كاری بەردەوام  
و حەرەكەتی بەردەوام و ماندوو بوونی زۆر دەكرێ .                           

 سەرچاوەكان
1. رۆژنامەی كوردستان  11٥
2. مجلە سیاسی � اقتصادی

٣. كتێبی ترجمە مدرنیتە
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وەستانم لە جوڵە الی ئەو سەخت بووە، دیارە ئەم بزێویەم هۆكار 
كردنی  یاری  كۆالن  لە  منداڵیدا  لە  پاشان  ڕادەیەك،  تا  بووە 
ئامادە  زیاتر  منی  جەستەی  پێكهاتەی  بەردەوام   و  جۆراوجۆر 
كرد بۆ وەرزش، دواتر من لە قۆناغەكانی خوێندنمدا سەرەتایی، 
ناوەندی، ئامادەیی سااڵنە فیستیفاڵی وەرزشی لە سەر ئاستی 
خوێندنگاكاندا دەكرا، من یەكێك لەو یاریزانانە بوومە كە بەردەوام 
بە دەست  بۆ خوێندنگاكەم  و كاسم  و مەدالیە  كردووە  بەشداریم 
لە  بوونم  بەردەوام  بۆ  بڕی  قۆناغەم  ئەو  ئەوەی  دوای  هێناوە، 
كۆیە  شاری  وەرزش(ی  پەروەردەی  )كۆلێژی  لە  ناوم  خوێندن 
گەڕایەوە، بۆ ماوەی چوارساڵ بەردەوام بووم لە وەرزش كردن و 

تێكەڵ بوونی زیاترم بۆ ناو دونیای وەرزش.
چۆن  كوردستان  هەرێمی  لە  گشتی  بە  ژنان  وەرزشی  دینە: 
دەبینی؟ بە ڕای تۆ وەك یاریزانێك لە چ ئاستێك دایە لە رووی 

پێشكەوتنيیەوە؟
زۆر  ژنان  وەرزشی  كوردستاندا  هەرێمی  لەئێستای  نەرمین: 
باشترە لە چاو سااڵنی رابردوو، زۆرگۆراوە، سااڵنی زوو لەبەر 
كۆمەڵێك هۆكار كە لە كۆمەڵگەی ئێمەی كوردا دیارە بە هۆی 

»نەرمین تاهیر محمد« ناسراو بە »نەرمین عوسمانی« لە 
دایك بووی 1٩8٩/1/٣ زايينى لە شاری سلێمانی، قۆناغەكانی 
خوێندنی زۆر بە سەركەوتووی تەواو كردووە و چەند جارێكیش 
خەاڵت كراوە كە بە پلەی زۆر باش لە وانەكانیدا سەركەوتوو  بووە 
لە قۆناغەكانی خوێندنیدا، ئێستا خاوەنی بڕوانامەی بەكالۆریۆسە 
لە »زانكۆی كۆیە« لە »كۆلێژی پەروەردەی وەرزش«. ناوبراو 
لە ئێستادا یاریزانی تۆپی دەستە لە نادی قەاڵ لە شاری هەولێر، 
هۆڵی  لە  ژنانە  و  مندااڵن  لەشی  توانای  راهێنەری  هەروەها 
»پاپا  كۆمپانیای  ژمێریاری  هەروەها  دێموكرات،  وەرزشیی 
گرووپە« لە شاری كۆیە، لە بواری راگەیاندنیشدا كار دەكات 
دەنگی  رادیۆی  لە  وەرزشییە  بەرنامەی  هاوكاری  ئێستاش  و 
لە  بەردەوام  وە  دیارە  و  زۆر چاالك  ئێران، كچێكی  كوردستانی 

هەوڵی سەركەوتنی زیاتر دایە.
دینە: سەرەتا چۆن هاتییە ناو دونیای وەرزشەوە؟ وەرزش الی 

تۆ مانای چی دەگەیەنێ؟
باس  جار  زۆر  دایكم  چاوپێكەوتنە،  ئەم  بۆ  سوپاس  نەرمین: 
بوومە،  هاروهاج  و  بزێو  زۆر  منداڵێكی  من  كە  دەكات  لەوە 

»دایكم منی كردە یاریزان 
خەونی منداڵیمی هێنایە دی راهێنەری منە«

»دایكم تاكە پاڵنەری سەرەكیم بووە بۆ سەركەوتنم«
دیمانە: دینە
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دواكەوتوويی ئاستی كرانەوەی خەڵكی ئێمە بۆ وەرزش كە ببونە 
نێو  بۆ  بوون  تێكەڵ  بۆ  ژنان  دەم  بەر  لە  كۆسپ  و  ئاستەنگ 
وەرزش، ئێستا تا ڕادەیەك باش بووە، ئەو هۆكارانە كەمتر دیارن 
رۆژ  بە  رۆژ  گومان  بێ  دەكەن،  دروست  كەمتر  ئاستەنگی  و 
پێشكەوتندایە  بواری  لە  كوردستاندا  هەرێمی  لە  ژنان  وەرزشی 
لە وەرزشی جۆرا و جۆردا، ئەویش بە هۆی تەمرینی بەردەوام 
و گرینگی الیەنە پەیوەندیدارەكان بەو بوارە و بەشداری كردنی 
كچان لە پاڵەوانیەتی واڵتانی تر و بە دەست هێنانی سەركەوتنی 

زۆر باش.
هاندەری  و  پشتێوان  سەركەوتنێك  هەموو  خان  نەرمین  دینە: 
سەرەكی هەیە، كێ هاندەری دیاری تۆ بووە بۆ بوون بە یاریزان 

یان كێ زۆر پشتگيری كردووی تا بەردەوام بيت لەو بوارەدا؟
نەرمین: دایكم یارمەتی دەری سەرەكيی من بووە و هاوكاری 
من بووە تا ئێستا و لە داهاتووشدا بەڵینی ئەو پەری هاوكاری 
داوە، دایكم راهێنەری من بووە و زۆر باش پەروەردەی كردووم، 
منی  خەونی  ئەو  دەدا،  سەر  لە  بڕیاری  بەرەكەم  و  دەور  ئەمە 
بەدی هێنا، هەموو ئەو مامۆستایانەی كە لە كۆلێژی پەروەردەی 
كردووە سوپاسیان  یان جووڵەیەك  وەرزشی منیان فێری وشەیەك 
بوون،)م.رحیم،م.چواس.م.رێبوار،م.هێرش(  پشتیوانم  كە  دەكەم 
دونیای  ناو  هاتنم  سەرەتای  لە  بوون  هاوكارم  رادەیەك  تا  كە 
وەرزشەوە، ئێستاش لە نادی )قەاڵ( یاریزانم هاوكاری سەرەكی 
من راهێنەرەكەمە )م.رەهینگ()م.جەمال(كە هاوكاری سەرەكیمن 
كەسایەتيیانە  و  الیەن  ئەو  هەموو  سوپاسی  وەرزشی  بواری  لە 

دەكەم كە رۆژانێك تا ڕادەیەكی كەمیش بووبێ هاوكارم بوون.
دینە: ئایا تۆ وەك یاریزانێك تا ئێستا بەشداریت كردووە لە چەند 

خول و پاڵەوانی هەرێمی كوردستان؟ ئاستتان چۆن بووە؟
نەرمین: من سەرەتا بۆ ماوەی چوار ساڵ لە زانكۆ لە كاتی 
یاریەكانی)تۆپی  لە  بووم  زانكۆ  هەڵبژاردەی  یاریزانی  خوێندن 
دەست، فوتساڵ، تۆپی سەبەتە، بالە. بەشداری چەندین خولمان 

كردوە، لە هەرێمی كوردستان پلەی زۆر باشیشمان بە دەست هێناوە 
و سەركەوتنی گەورەمان تۆمار كردوە بۆ مێژووی زانكۆی كۆیە، 
بە  بووم   نادی)هێرش(  یاریزانی  ساڵ  كاتێشدا سێ  هەمان  لە 
پلەی)كابتن( لە شاری هەولێر، ئەو كاتیش بەشداريی زۆرم كردوە، 
لە ئێستادا كە یاریزانی تۆپی دەستی)نادی قەاڵ(م لە مانگی)٣(
دا بەشداريی پاڵەوانیەتی تۆپی دەست دەكەین لە واڵتی)تونس( 

وەك نادی بەو هیوایەم كە سەركەوتنی گەورە تۆمار بكەین.
دینە: چی بەو كچانە دەڵێت كە حەزیان لە بواری وەرزشیيە و 
هەندێ كێشە و گرفت بووەتە كۆسپ لە سەر ڕێگایان و ناتوانن 

بێنە دونیای حەزی خۆیانەوە كە وەرزشە؟
نەرمین: من لە خۆمەوە دەست پێ دەكەم، هەموو حەزێكی تاك 
كۆمەڵێك كێشە و ڕێگر هەیە لەبەر دەمی دا، وەرزشیش یەكێكە 
هەموو  لە  زیاتر  ئێمەدا  كۆمەڵگای  لە  كە  تاك  حەزانەی  لەو 
خولیاكانی تری رێگری هەیە، چونكە وەرزش الی ئێمە دەتوانم 
ئاستە  ئەو  نەگەیشتووە  خود  یا  نەگرتووە  خۆی  جێگای  بڵێم 
ئەو  هەموو  لە  داوا  دەمانهەوێ،  یاریزان  ئێمەی  كە  تێگەیشتنە 
خانمانە دەكەم كە حەزیان لە بواری وەرزشیە، ئەو پەڕی هەوڵ 
و ماندوو بوونی خۆیان بە كار بێنن و نەهێڵن خولیاكەیان نەگاتە 
ئێمە،  ئەنجامێك، كەندوكۆسپەكان زۆر بچووكترن لەو خولیایەی 
ئێمەی كچان هەر دەم براوە دەبين گەر هەوڵی تەواو بدەین و درێغی 

نەكەین بۆ البردنی ئەو گرفت و كێشانەی ناو كۆمەڵگاكەمان.
دینە: دوا وتەت چیە بۆ ژنان؟

نەرمین: بە هیوای سەركەوتن بۆ هەموو ژنان بەتایبەت ژنانی 
كورد و خوێنەرانی بەرێزی گۆڤاری ژنان لە هەرجێگایەك بن لە 
هەر بوارێكدا كە كار دەكەن بتوانن بگەنە ئەو خولیایەی كە هەیانە 
و تا ئێستا نەهاتووەتە دی، بەو هیوایەم هیچ رێگرێك نەتوانی 

بیانوەستێنی، ئەو پەڕی هەوڵ بدەن تا سەركەوتوو بن.
 دووبار سوپاس بۆ ئێوە.
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خەڵك لە شاری كۆیە متمانەی تەواویان بە یاسا 
هەیە لە بواری توندوتیژی دژ بە ژنان

دیمانە: نەرمین عوسمانی

دایك  لە  عەبدواڵ(  حاجی  )دانا  پۆلیس  نەقیبی 
دنیاوە،  هاتووەتە  كۆیە  شاری  لە  بووی)1٩71/7/1( 
كردووە،  تەواو  سەركەوتوويی  بە  خوێندنی  قۆناغەكانی 
كۆیە  تەكنیكيی  پەیمانگای  بڕوانەمەی  دوو  خاوەنی 
بەشی كارگیڕی كار و كۆلیژی پۆلیسی تەواو كردوە. 
ئێستا پلەی نەقیبە و بەرپرسە لە »نوسینگەی بەرەنگار 
كۆیە.  شاری  لە  ژنان«  بە  دژ  توندوتیژی  بوونەوەی 
بە فەرمی  رێكەوتی 2٠12/12/8  لە  نووسینگەیە  ئەم 
دەستی بە كار و چاالكیيەكانی خۆی كردووە، بەاڵم لە 
مانگی ٣ى هەمان ساڵدا لە شاری هەولێر ناوبراو دەستی 
بەم كارە كردووە، بە پێویستمان زانی كە چەند  پرسیارێك 
شێوەی  لە  ئاگاداری  بۆ  بكەین  دانا  نەقیب  ئاراستەی 
ژنان  لە  پشتیوانی  بە مەبەستی  كە  بنكەیە  ئەو  كاری 

داندراوە.

ئەم  كردنی  قبوڵ  بۆ  سوپاس  سەرەتا  نەرمین: 
بوارە  بەو  تایبەت  بەرپرسێكی  وەك  چاوپێكەوتنە، 

توندوتیژی مانای چیە الی تۆ؟ چۆن ئەم دیاردەيە لە 
شاری كۆیە هەڵدەسەنگێنی؟

ن.دانا: سوپاس بۆ ئێوەش، توندوتیژی پێناسە ناكرێت 
لە  دیاردە  ئەم  بە رۆژ  تایبەت، چونكە رۆژ  بە شێوەی 
دەدرێت،  ئەنجام  جیاواز  شێوەی  بە  و  دایە  گۆرانكاری 
بەاڵم توندوتیژی بە جووڵە و بە دەم دوو شتی لێك جیان، 
بۆیە هەر جووڵەیەك كە مرۆڤ بەرانبەر كەسی بەرانبەری 
سەر  لە  كاریگەريی  زۆر  یا  كەم  شێوەیەكی  بە  بكات 
جەستە یان دەروونی ئەو مرۆڤە هەبێت دەبێتە توندوتیژی، 
لە  كاریگەريی  كە  دەم  لە  دەربڕينێك  جۆرە  هەر  یان  و 
سەر دەروون و رۆحیەی تاكەكەی بەرانبەرت هەيبێت ئەوا 
دەچێتە قاڵبی توندوتیژی. بێ گومان كۆیەش دوور نیە 
لە چاو شارەكانی تری هەرێمی كوردستان لەو دیاردەیە، 
ئەم دیاردەیە تایبەت نیە بە نەتەوەیەك یان شارێك، ئەمە 
جۆری  پێ  بە  بەاڵم  جیهاندا،  لە  بەرباڵوە  دیاردەیەكی 
توندوتيژیەكە و ژمارەكەی جیاوازی هەیە لە شوێنێك بۆ 

شوێنێكی تر.
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ئێمە  الی  ئەوانەی  دایە،  گۆرانكاری  لە  بەردەوامیش 
جۆرەكانی(،  هەموو  )بە  لێدان  سوتان،  كراون  تۆمار 
خۆشحاڵیيەوە  بە  بەاڵم  سەرخۆشی...هتد،  سێكسی، 
حاڵەتی  ساڵە  دوو  ماوەی  كە  بكەم  بەوە  ئاماژە  دەتوانم 
كوشتن لە شاری كۆیە ئەنجام نەدراوە، بەاڵم لە ئاماری 
ژن  الشەی  دۆزینەوەی  حاڵەتی  ساڵی)2٠1٣(دوو 
كوژراوی،  بە  كۆیە  شاری  دەوروبەری  لە  دۆزراوەتەوە 
بەاڵم دانیشتووی شاری كۆیە نەبوونە تەنها لە ئاماردا 
تۆمار كراون، ئێمە كاتێك سكااڵكەر دێتە المان ئەوەی 
توندوتیژی بەرانبەر كراوە، ئێمە ئیش  وكارەكانی تایبەتی 
دادگايی  رەوانەی  پاشان  و  دەدەین  ئەنجام  بۆ  خۆمانی 
دەكەین، ئێمە تەنيا جێ بە جێ كاری یاسایين، مەبەستم 
دێنە  كەسانێك  جار  هەندی  بەاڵم  دادگا(یە،  )بڕیاری 
المان كە حەز ناكەن كێشەكانیان بچێتە دادگا، بۆیە بە 
چەند جارێك دانیشتنی توێژەری كۆمەاڵیەتی لەگەڵیان، 
بە  هەیە  شوێنمان  بەڵی  دەكرێت،  چارەسەر  كێشەكانیان 
لە  لێكراو(  ئافرەتانی هەرەشە  داڵدەدانی  ناوی )شوێنی 
لە  دەبن،  پارێزراو  لەوێ  كەسانە  ئەو  كە  هەولێر  شاری 
ئێستا، تەمەنی  تا  نیە  پاراستنمان  شاری كۆیە شوێنی 
ئەو كەسانەی كە توندوتیژیان بەرانبەر دەكرێت زۆرتر 2٥ 

ساڵ بۆ خوارەوەن.

نەرمین: چۆنیيەتی ئیش كردنی ئێوە لەم نوسینگەيە 
پەیوەستە بە كاتەوە؟ ئایا تایبەتە بە تووندوتیژی بەرانبەر 

ئافرەت یان رەگەزی بەرانبەریش؟
ن.دانا: نەخێر ئێمە شەو و رۆژ)24(سەعات لە خزمەت 
كە  هەیە  تایبەتمان  ڕێگای  و  ژمارە  داین،  هاواڵتیان 
هاواڵتیان لە كاتی روودانی هەر تووندوتیژیەك لە شاری 
كۆیە پەیوەندیمان پێوە بكەن، كاتی دیاری كراوى نیە بۆ 
ئیش و كارەكانمان و تەنياش تایبەتە بە بەرەنگار بوونەوەی  
هەر  بەرانبەر،  رەگەزی  نەك  ژنان  بە  دژ  تووندوتیژی 
چەندە هەوڵمان داوە ببێتە نووسینگەیەك بۆ توندوتیژی 
بەرانبەر خێزان، واتە هەر دوو رەگەز، بەاڵم جارێ كاتی 

پێویستی دەوێ.

نەرمین: دواوتەتان بۆ خوێنەرانی گۆڤاری ژنان چییە؟

هیوای  بە  دەكەم  گۆڤارەكەتان  سوپاسی  ن.دانا: 
سەركەوتنتان و كۆتایی هێنان و بنبڕ كردنی توندوتیژی 
بە  كۆیە  شاری  لە  و  گشتی  بە  كۆمەڵگەدا  ناو  لە 
ئەوەندە  خەڵك  هۆشیاريی  ئاستی  وایە  هیوام  تایبەتی، 
بەرز بێت كە توندوتیژی ببێتە شتێكی عەیبە و نەشیاو لە 
ناو كۆمەڵگەدا كە كەس بەرانبەر كەس بە كار نەهێنێ.

نەرمین: هۆكاری سەرەكی چيیە بۆ روودانی توندوتیژی 
بەرانبەر بە ژنان بە تایبەت لە شاری كۆیە؟

ن.دانا: روودانی هەر ڕووداوێك پەیوەندی بە كۆمەڵێك 
لەو  یەكێكە  توندوتیژیش  هەیە،  گیروگرفت  و  كێشە 
رووداوانە كە كۆمەڵیك هۆكار هەن بۆ روودانی، بە ڕای 
من دوو هۆكاری زۆر دیار هەن. یەكەم، هاوسەرگیری 
تەمەنێكی زۆر كەم  لە  و كوڕان  وەختە كە كچان  پێش 
دا ژیانی هاوبەش پێك دێنن كە تەمەنێكی تەواویان نیە 
بۆ قۆناغەكانی  دەبێت  لە سەر شانیان  ئەركەی  ئەو  بۆ 
پێوەی،  بن  پابەند  پێویستە  كە  هاوسەرگیری  دوای 
هۆكاری دووەم بەكار هێنان و پێش كەوتنی تەكنۆلۆجی 
لە كۆمەڵگای ئێمەدا كە ئەمە زۆر باوە كە بە بەردەوامی 
مۆبایل،  وەك  جیاواز  ڕێگای  بە  جا  دەهێنرێت،  بەكار 
بەكارهێنانەكانی رێگای پەیوەندی گرتن بە ئەنترنێت... 
مەبەستی  بۆ  جار  هەندێ  كە  هاواڵتیيانەوە  الیەن  لە 
خراپ و لێك تێنەگەیشتن روودەدات تووشی توندوتیژی 

دەبن.

نەرمین: تا چ رادەیەك رێكخراوەكان و الیەنە پەیوەندی 
دارەكان بەو بوارە هاوكارتانن و كار و چاالكی هاوبەش 

دەكەن؟

ن.دانا: بەڵی بێگومان كۆمەڵێك رێكخراو و الیەنەكانی 
پەیوەست بەو بوارە هاوكارمانن، لە هەمان كاتيشدا ئێمە 
بۆ  بوارەین  بەو  تایبەت  الیەنەكانی  هەموو  هاوكاری 
بەو  بوونە  پەیوەست  كە  خەڵك  هۆشیاركردنەوەی  زیاتر 
بە  بوارە كردوومانە، كۆمەڵێك كار و چاالكیمان كردووە 
ناحیەكانی دەوروبەری.  لە  لە شاری كۆیە و  هاوبەشی 
شوێنە  لە  و  مەدرەسە  لە  محازرات  و  سمینار  و  كۆڕ 
بەم  تایبەت  تایبەتیەكان، توێژەری كۆمەاڵیەتیمان هەیە 
ناو  لە  زیاتر  كە  بكەم  بەوە  ئاماژە  خۆشە  پێم  بوارەوە، 
شاری كۆیە توندوتیژی ئەنجام دەدرێت وەك لە ناحیەكان، 
هەروەها بەرنامەیەكی تایبەتی رادیۆمان هەیە لە رادیۆی 

مەشغاڵن بۆ كار و چاالكیەكانمان.

لە  دراوە  ئەنجام  كە  توندوتیژی  جۆرەكانی  نەرمین: 
شاری كۆیە چۆن بوون؟ ئایا شوێنی تایبەت بە پاراستنی 
ئەو كەسانە هەیە كە توندوتیژی بەرانبەريان كراوە؟ زیاتر 
ئەو كەسانە تەمەنیان لە نێوان چەند دایە كە توندوتیژیان 

بەرانبەر دەكرێت؟

هەیە،  جیاوازی  جۆری  زۆر  توندوتیژی  ن.دانا: 
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� خاتوو ئامینە قادری دەكرێ  بزانین تەمەنت چەندە  و لە 
كۆی لە دایك بووی؟

قەاڵدزێ   شارۆچكەی  لە  هەتاوی  1٣42ی  ساڵی  لە   �
كوردستانی عێراق لە دایك بووم.

� ئامینە خانم ڕادەی خۆێندەواریت چەندە؟
� بە هۆی ئەو بوارە ناهەموارەی كە كوردستان بە گشتی 
پێیدا تێ  دەپەرێ  وە خەڵكی كورد لەو ناوچانەی كە منی 
تێیدا دەژیام زۆر زەحمەت بوو ئینسانێك بتوانێ  بە ئارەزووی 
خۆی بژی، هەر بۆیە لە تەمەنی یاسایی خۆمدا نەمتوانی 
هەتا  دێموكراتەوە  حیزبی  نێو  هاتمە  كاتەی  ئەو  تا  بخوێنم 
پۆلی چوارەمی سەرەتایيم لە قوتابخانەی گەورەسااڵن خوێند.
ساڵە  چەند  و  بووی   ئاشنا  هاوسەرەكەت  لەگەڵ  چۆن   �

ژیانی هاوسەریت پێكهێناوە؟
� بنەماڵەی ئێمە هەر لەو كاتەی حیزب خەباتی خۆی لە 
سیاسەتەكانی  لەگەڵ  كردووە  پێ   دەست  باشور  كوردستانی 
بە  كرد.  دروست  پتەومان  پەیوەندیەكی  و  بووین   ئاشنا 
بنكەیەكی  وەك  ماڵەكەمان  بلێم  دەكرێ   دیكە  شێوازێكی 
كە  هاوسەرەكەم  لەگەڵ  رێگایەوە  لەو  منیش  بوو،  حیزبی 
ناوی »ئەحمەد بیالل«ە ئاشنابووم و لە ساڵی 1٣7٠ ژیانی 

ژیاننامەی ئامینە قادری
دیمانە: هاجەر قادری

هاوسەریم پێكهێناوە  و 22ساڵە بەیەكەوە دەژین.
� چەند ساڵە بووی بە ئەندام لە ریزەكانی حیزب  و یەكیەتیی 

ژنان؟
� هەر وەكوو لە پێشدا باسم كرد ئێمە بنەماڵەیەك بووین زۆر 
حیزبی، بەاڵم بە فەرمی لە ساڵی 1٣71 بووم بە ئەندامی 

یەكیەتیی ژنان  و حیزب.
� چەند منداڵت هەیە؟

� سێ  منداڵم هەیە كە كچن بە ناوەكانی بێخاڵ، شۆخان، 
گەشبین.

� ئامینە خانم یەكێك لە بیرەوەریەكانی خۆتمان بۆ باس بكە؟ 
� بیرەوەریەكان یەكجار زۆرن بەاڵم بەداخەوە زۆربەیان تالن، 
كاتێك لەگەڵ هاوسەرەكەم بڕیاری هاوسەرگیریمان دا، پێش 
لە  پێشمەرگەكان  و  كادر   جەولەی  بكەین  زەماوەند  ئەوەی 
وەرزی بەهاردا دەستی پێكرد كە ٣ هەتا 4 مانگیان پێ  چوو 

كە ئەو چاوەروانیە بۆمن زۆر سەخت بوو.
� خاتوو ئامینە بۆ بژێوی ژیانتان چیتان دەكرد؟ 

� هەر وەك بۆ خۆتان دەزانن پێكهێنانی ژیانی هاوبەش لە 
ناو حیزبێكدا كە لە حاڵی شۆرش  و خەباتی بێ  پسانەوەدایە، 
تر  بنەماڵەكانی  هەموو  وەك  ئێمەش  بۆیە  هەر  سەختە. 
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راستەوخۆ دەیزانی وە ئێمەی  هەموو دەهێنایە پێكەنین.
� هاوسەرەكەت تەمەنی چەند ساڵە؟ 

� هاوسەرەكەم لە دایك بووی ساڵی 1٣٣6ی هەتاویە واتە 
٥7 ساڵە.

� ئامینە خانم پەروەردە كردنی منداڵ لە وەها هەل ومەرجێكدا 
و گەورە كردنیان چەندە گرانە، تۆ چۆن لەگەڵ ئەو بارودۆخەدا 

منداڵەكانت گەورە كردووە؟ 
مرۆڤێكدا،  هەموو  ژیانی  لە  كاریگەرە  كەسێكی  دایك   �

هەر بۆیەش من بە تەواوی مانا هەوڵمداوە كە منداڵەكانم بە 
رۆحێكی مرۆڤانە  و نیشتمانپەروەر گەورە بكەم وە شارەزایان 

بكەم بە  مێژووی كورد  و خەباتە رەواكەی.
� خاتوو ئامینە پەیامت بۆ ژنانی ئێران چییە؟

كە  دەكەم  ژنانی كورد  تایبەتی  بە  ئێران  ژنانی  لە  داوا   �
وەدوای زانست بكەون وە هەوڵی تەواو بدەن بۆ وەدەستهێنانی 

مافەكانی گەلی كورد وە هەروەها مافەكانی خۆیان.
� گەورەترین  حەز  و ئارەزووت چییە؟

پێناو  لە  خەباتەكەمانە  سەركەوتنی  ئارەزووم  گەورەترین   �
ئازادی  و یەكسانی ژن  و پیاودا.

سەرەتا ماڵێكی سادە  و ساكارمان پێكهێنا، بەرە بەرە هەوڵمدا 
بژێوی ژیانمان باشتر بكەین، منیش بۆ پشتگیری كردن لە 
هاوسەرەكەم  و لەو خەباتەی كە گەلی كورد قوربانی بۆی داوە 
دەستم كرد بە كار كردن و لە ماوەی ئەو چەند ساڵەدا چەندین 
كارم كردووە وەك )خەیاتی، ئاشپەزی، نان كرد( وە شانازیش 
كە  زۆریەی  زەحمەت  لەو  تۆزقاڵێك  توانیبێتم  ئەگەر  دەكەم 

بەرەڕووی ئێمە دەبێتەوە هاریكار بوو بم.
� ئامینە خان خۆشترین و تاڵترین بیرەوەریت چییە؟

� بیرەوەری یەكجار زۆرن، لە هەر دووالیەنەوە واتە خۆش  و 
تاڵ، ئەو كاتانەی كە ڕادیۆ دەنگی كوردستان هەواڵی شەهید 
بوونی هاوڕێیەكی پێشمەرگەی دەخوێندەوە، هەمویان بۆمان 
هەر  بوونی  شەهید  بە  چونكە  ناخۆشن،  زۆر  بیرەوەریەكی 
پێشمەرگەیەك هاورێیەكی دڵسۆزمان لە دەست دەدا و خۆشترین 
هاورێیەكی  لەگەڵ  قۆتابخانە  بۆ  دەچوین  كاتێك  بیرەوەریشم 
مامۆستاكەمان  هەبوو،  بیركاریمان  دەرسی  خۆشەویستم  زۆر 
داوای لێ  دەكردین هەریەكەمان چەند چیلكە دارێكی پێ  كۆ 
كردینەوە بۆئەوەی باشتر سەرنجی وانە بدەین، ئەو هاورێیەم 
نەی  بۆشیدەكردەوە  دارەكان  چیلكە  بە  مامۆستا  هەرچەند 
دەزانی، بەاڵم كاتێك نمونەكەی لە دارەوە دەگۆری بۆ قازەكان 
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رواڵەتیشی ئەو حاڵەتە دەبیندرێ ، هەروەها خۆی بە كەسێكی 
بێ قابیل و بێ بایەخ دەزانێت و بیر لە مردن دەكاتەوە.

ئەم مندااڵنە هۆگریان بە خوێندن و دەرس و قوتابخانە نییە و 

ك��زی و دام��اوی لە ن��او مندااڵن و گ��ەورەس��ااڵن مانای 
جیاوازی هەیە.

بەگشتی دڵگران بوون بریتییە لە هەستی سەرگەردانی و 
جەستەییەوە  بواری  لە  وایە  كاتی  دەرەتانی،  بێ  

جار  هەندێك  و  دەبین  نەخۆشییە  ئەم  تووشی 
و  جەستە  جاریش  زۆر  رۆح��ی،  ب��واری  لە 
رۆحت داگیر دەكات. لێكۆڵینەوە كراوە كە 
داوێنگیرمان  رەنگە  ساواییش  كاتی  لە 
بێت، بۆ نموونە كاتێك منداڵ دایكی 

دەناسێت )شەش هەتا هەشت مانگ(
دەبێتە  دای��ك��ی  ل��ە  جیابوونەوە  ی 

پەشۆكاوی  پێكهاتنی  هۆی 
لە ناو رۆح و جەستەی.
نیشانەكانی: منداڵی 

بێ هێزی  دڵ���گ���ران 
ب��ە  ه�����ەس�����ت  و 

م����ان����دووب����وون 
دەك��ات و لە 

پێناسەی خەمۆكی  مندااڵن
وەرگێڕان: مەهتاب مەعروفی  
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بۆ منداڵ بنكەی خۆشەویستی بێت و پێداویستییەكانی بۆ 
جێبەجێ  بكرێت، ئەمە گرینگترین هۆكارە بۆ دووربوون لەم 

چەشنە نەخۆشیە كە بە شوێنی ژیانی منداڵ گرێ  دراوە.
منداڵ هۆگری دایك و باوكە و بوونیان بە تایبەت لە كاتی 
منداڵی زۆر پێویستە، كەوابوو نابێ لە پەیوەندییەكی پاك و 
رێك و پێك بێ بەشیان بكەین. هەوڵ بدەین واڵمی پێداویستی 
و ئاواتەكانیان بدەینەوە، هەڵبەت ئەگەر ژیرانە و سرووشتی 

بن. 
ه��ۆك��ارگ��ەل��ی دی���ك���ەی ن��ەخ��ۆش��ی خ��ەم��ۆك��ی ك���ە بۆ 
چارەسەركردنی دەبێت سەرنجی زۆریان پێبدەین، بریتین لە: 
� جیابوونەوە لە بنەماڵە و نەبوونی پشتیوانێكی بەسۆز.
� گۆڕینی قوتابخانە و دووۆركەوتنی لە هاوڕێكانی. 

� كۆچ كردن. 
� گۆڕینی خانووبەرە و شوێنی ژیان.

� دوو چاوەكی و جیاوازی نێوان منداڵەكان و هەڵسەنگاندنیان.
� وتنی قسەی ناهۆمێدانە و دەرنەبڕینی سیفەتە باشەكانیان. 
دەست مرۆڤدا  لە  كە مەرگ  )دی��ارە  ئازیزانیان  مردنی   �
بین  فێر  هەلومەرجەدا  لەو  كە  ئەوەیە  مەبەست  بەاڵم  نییە( 
رووب���ەڕووی  ب��اش  شێوەیەكی  ب��ە  منداڵەكانمان  و  خ��ۆم��ان 

كارەساتەكە ببینەوە. 
� ئاە و ناڵەی دایك و باوكەكان لە ئێشی ناساغی خۆیان و 

ترسی منداڵ لەوەیكە نەكا لە دەستیان بدەن. 
� باسكردنی گرفتی ئابووری لە الی منداڵ.

� گێڕانەوەی رووداو و كارەساتی ناخۆشی كۆمەڵگا.
� دۆزی��ن��ەوەی ه��ۆك��ارەك��ان بۆ چ��ارەس��ەرك��ردن��ی نەخۆشی 
خەمۆكی زۆر گرینگە، هەر وەك پێشتر باس كرا دەبێ  بۆ 
خوازراو  و  شیاو  وەدەستهێنانی شتی  لە  بیر  چارەسەركردنی 

بكەینەوە.
� ئیزن بدەین منداڵەكە قسە بكات و هەستی خۆی دەرببڕێت. 

رێز لە هەست و كەسایەتی ئەو بگرین.
� هەوڵ بدەین بە گۆڕینی كردەوەی خۆمان روانگەی منداڵ 

سەبارەت بە رووداوی دەورووبەری بگۆڕین.
یانی دەتوانین هەر لە  باشترین راگەیەنەرە،  منداڵ خۆی 
منداڵەكەوە تێبگەین كە بۆچی دڵگرانە. كەوابوو چۆنیەتیی 
ژی��ان،  شوێنی  ئ��اڵ��وگ��ۆڕی  ب���اوك،  و  دای��ك  هەڵسوكەوتی 
هەبوونی پشتیوان و دەرمانی دەروونی، وەدەستهێنانی شتی 
شیاو و خوازراو، خاڵی هەرە گرینگن كە دەبێ بۆ دەرمانی 

ئەم نەخۆشییە لەبەر چاوی بگرین.

توانایی بیر و هزریان بە رادەیەكی زۆر، كەم دەبێتەوە. هێندێك 
لە چوونە قوتابخانە  لە مندااڵن دوای چەند رۆژ پشوودان 
بێزار دەبن و وردە وردە وای لێدێ  دەبێتە هۆی دروستبوونی 
ترس لە قوتابخانە. بەم پێیە لە وەها هەلومەرجێكدا دایك و 
باوكەكان وەدوای هۆكارەكەی دەكەون، لە حاڵێكدا ئەم چەشنە 
بە  منداڵەكە  هۆگربوونی  بەر  لە  منداڵە،  دڵگرانی  ترسە، 
دایكی، لە ترسی ئەوەیكە نەكا لە دەستی بدا یان نەخۆش 
و  دڵتێكچوون  دەكاتەوە.  دوور  قوتابخانە  لە  بكەوێت، خۆی 

سەرسووڕان لە نیشانەكانی نەخۆشی جەستەیین.
لە بواری كردەوەش تووشی دزی و درۆكردن و كاری نالەبار 

دەبن. 

هۆكارەكان
باوانییەوە(  )ل��ە  ئێرسی  دەت��وان��ێ��ت  خەمۆكی  ه��ۆك��اری 
و  خ��ۆی  ژیانی  بە  بێت  پەیوەندیدار  ی��ان  دەروون��ن��اس��ی،  و 
بێت  ژێنێتیكی  یان  ئێرسی  هۆكارەكە  ئەگەر  دەورووب��ەری. 
دەبێ سەرنج بدەنە رادەی تێكچوونی هۆرمۆنەكان و لە بواری 
دەروونناسیش پەیوەندی نێوان منداڵ و دایك و باوك، هەروەها 
حاڵەتی رۆحی و دەروونییان لە بەر چاو بگرین و چارەسەر 
و  نەمان  یان  نەبوون  مانای  بە  خەمۆكی  نەخۆشی  بكرێن. 
لە دەست دانە. مندااڵنی گیرۆدە بەم نەخۆشییە كەسێك یان 
شوێن یان شتێكی خۆشەویستیان لە دەست داوە یان هەرگیز 
وەدەستیان نەكەوتووە. هەندێ لە دەروونناسان بە هاوسەنگی 
پرسەی دادەنێن كە منداڵ بۆ نەمانی كەس یان شتێكی ئازیز 

دڵ بە تەم دەبێت.
زۆرجار بووە كە منداڵ هیچی لە دەست نەداوە بەاڵم لە 
ك��ردووە،  كەمی  بە  هەستی  هەیبووە  كە  بوونانەی  ئەو  ناو 
نییە  دەی��ه��ەوێ  ئ��ەو  ئ��ەوەی  ب��ەاڵم  هەیە  دایكی  نموونە  بۆ 
دایك  هەڵسوكەوتی  وایە  كاتی  نییە،  خۆی  دڵخوازی  واتە 
دەورووب���ەری  لەگەڵ  منداڵەكەی  و  ئ���ازاردەرە  باوكەكان  و 
هەڵدەسەنگێنێو بە كەمی دادەنێت. بە هۆی ئەوەیكە منداڵ 
هاوسێ و هاوژیانی دایكیەتی، بێ  ئەوەی كە خۆی بیهەوێ  
ه��ەم��وو شێوە و ك���ردەوەی ئ��ەو ب��ۆ خ��ۆی ه��ەڵ��دەگ��رێ��ت، بە 
سەرنج  و  ئەوین  ب��واری  )لە  ژیانی  شوێنی  ئەگەر  گشتی 
نەخۆشی  بە  توشبوون  مەترسی  نەبێت  ئەو  شیاوی  و...( 
خەمۆكی روبەڕوویان دەبێتەوە. بارودۆخی رۆحی بنەماڵە بۆ 
تووش  كردنی  دەرمان  و  نەخۆشیی خەمۆكی  لە  پێشگیری 
راستە كە  كاتێك  ئەوە  بەاڵم  كاریگەریی زۆری هەیە.  بوو، 
منداڵەكە  دەبێت  هەبێت،  دەروونی  دەرئەنجامی  نەخۆشییەكە 
بۆ الی پسپۆڕی دەروونی ببەن و دەرمان بكرێت. پێكهێنانی 
شوێنێك كە هاودەردی و خۆشەویستی تێدا بێت، شوێنێك كە 
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ترسی مندااڵنی پێش چوونى قوتابخانە، بریتین لە دێوەزمە و 
ئەرواح، ونبوون، تەاڵق و لەدەستدانی دایك وباوك و تاریكایی. 

نێو  چوونە  كەوتن،  لەتەنیابوون،  سەرەتایی  مندااڵنی  هەروەها 
شوێنێكی دیكە )بەتایبەت چوونە قوتابخانە( و تاریكایی لەكاتی 
زانین  بێ بایەخ  بە  ناكۆكی،  بچووكتر(  )لەمندااڵنی  نووستن 
لەالیەن كۆمەڵگا و )مندااڵنی گەورەتر( لەئێش و ئازار دەترسێن. 
نوێ   بارودۆخی  لە  هێندێك جار  بوون(  باڵغ  تازە الوەكان )كە 
)وەك چوونە زانستگا و...( شەڕ و تەاڵق و پەیوەندی چاوەڕوان 

نەكرا و دەترسێن. 
بوارە جیاجیاكانی ژیانیان زیاتر  لە  رەنگە ئەو چەشنە ترسانە 

بێت.
لە دایك بوونی منداڵێكی تر لە بنەماڵەدا   •

گواستنەوەی شوێنی ژیانیان بۆ شوێنێكی دیكە   •
تەاڵق و مەبەستی تر...   •

كاتی وایە تەنانەت دوای روودانی رووداوێكی هروژێنەر، ترسی 
مندااڵن گەشە دەكات. 

سووتان  ئ��او،  ن��او  كەوتنە  نموونە  بۆ 
ی��ان  ب���ە ه����ۆی ش��ت��ێ��ك��ی زۆر گ����ەرم 
ه��ەاڵت��ن ل��ە دەس���ت س��ەگ��ێ��ك. ئ���ەوەش 
لەناو مندااڵن جیاوازە و هێندێك زۆرتر 
دەترسێن و هۆیەكەشی دەگەڕێتەوە سەر 
خ��وو و ڕەوش��ت��ی م��ن��داڵ. ئ��ەو دای��ك و 
نیگەرانن  و  پەشۆكاو  دای��م  باوكانەی 
كاردانەوەیان  هەر شتێك  رووبەرووی  یان 
هەڵگری  زۆرت��ر  منداڵەكانیش  دەب��ێ، 
هەمان كردەوەن و هەموو كاتێ   ترس و 

دڵەڕاوكەیان دەبێت. 

ب��وون  رووب����ەروو  ش��ێ��وازی  چۆنیەتی 
لەگەڵ ترسی منداڵ : 

ه��ی��چ ك��ات��ێ��ك ه��ەس��ت و   .1
ترسی منداڵ بە كەم دامەنێن سەركۆنەی 
مەكەن و ئەوەش بزانن كە سرنج نەدان بە 

هەموو منداڵێك لە هێندێك قۆتاغی تەمەنیەوە تووشی ترس و 
لە گەشەكردنیان  ئاسایی  بەشێكی  ئەوەش  و  دەبن  سامگرتوویی 
ئەژمار دەكرێت. ئەوترسانە كاتێك نائاسایی دەبن كە ماوەیەكی زۆر 
بمێننەوە یان درێژخایەن بن و بەتەواوی مێشكی منداڵ داگیركات، 
كە ئەو ترسەش تێكەاڵوی هەموو هەڵسۆكەوت و چاالكییەكانی 
رۆژانەیان دەبێت و شوێن دادەنێت و ئەگەر منداڵ نەیتوانی خۆی 
رزگار بكات تووشی نەخۆشیی دەروونی دەبێت كە ئەوەش ترسێكی 

بێ مانایە. 
ئایا ترسی بێ بنەما پەیوەندی بە قۆناغی گەشە كردنی منداڵ 

هەیە؟ 
بۆ نموونە ترسی دانیشتن لە سەر ئاودەست لە منداڵی 2سااڵندا 
ئاساییە، بەاڵم هەر ئەو ترسە لە منداڵی 8 سااڵندا سروشتی نیە. 
باوك(  یان  دایك  لە  لە )دووۆركەوتن  پێهەڵگرتوو  تازە  مندااڵنی 
دەنگی ئازاردەر، بەربوونەوە، دەعبا و ئاژەڵەكان، چوونەسەرئاودەست، 

حەمام كردن و تاریكایی لەكاتی نووستن دەترسێن. 

هەبوونی ترس لە منداڵدا
وەرگێڕان: رۆژنە
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ترسی منداڵ یارمەتی چارەسەر كردنی گرفتەكە ناكات. 
بكەن  لەگەڵ  قسەی  و  بپرسن  لێ  ترسەكەی  ه��ۆی   .2
ترسەكەی  س��ەرچ��اوەی  ئەگەر  س��وودە  بە  زۆر  چ��ارە  رێگە  ئ��ەم 

هەڵكەوتێكی هروژێنەر بێت. 
بۆ خۆی  لێی گەڕێن  مەكەن،  بەدەر چاودێری  لەرادە   .٣
دوورە پەرێزی لە ترسەكەی بكات و مەجبووری بە كارێك مەكەن 

كە لێی دەترسێت. 

ه����ەوڵ ب����دەن ل���ە ك��ات��ی   .4
چوونكە  ببڕن،  دەر  هەڵوێست  پێویست 
تێبینی زۆری ئێوە دەبێتە بە هێز كردنی 

ترسەكەی.
ب���ۆ ئ�����ەوەی م���ن���داڵ بە   .٥
سەر ترسەكەی زاڵ بێ دەبێ دڵنەوایی 
چوونە   لە  ئەگەر  نموونە  بۆ  ب��دەن��ەوە، 
دەب��ێ   هەیە  ترسی  ن��وێ   قوتابخانەی 
بكەنەوە،  ڕوون  بۆی  و  ب��دەن  یارمەتی 
پێی بڵێن : »ئەمن دەزانم كە نیگەرانی 
و  قوتابخانە  رووب����ەرووی  دەترسێی  و 
هاواڵی نوێ  دەبییەوە بەاڵم بە بۆچوونی 
باشترت  زۆر  هەستێكی  ساتە  ئەو  من 

دەبێت«. 
بۆ چوونە قوتابخانە هانی   .6
پێشتریش  كە  بهێننەوە  وەبیری  و  ب��دەن 
پەیدا كردووە و هەروەها  هاواڵی زۆری 
خەڵك  رووب����ەرووی  چ��ۆن  بكەن  فێری 

ببێتەوە و چۆن خۆی بناسێنێت. 
ئ���اگ���اداری ك���ەن���ەوە كە   .7
لێی  كە  هەبووە  شتێك  تریش  جارێكی 
دەترسا بەاڵم پاش ماوەیەك تەواو بووە و 

ئیتر لێی ناترسێت. 
یارمەتی  و  پشتگیری   .8
ل��ێ��ب��ك��ەن ك���ە ب���ەرب���ەرەك���ان���ی ل��ەگ��ەڵ 
ترسەكەی بكات. هەروەها وەك داركوتە 
دووری  كە  مەكوتن  مێشكی  لە  دای��م 

لێبكات. 

لە ئاكامدا:
 

ئەگەر ترسەكەی ببێت بە نەخۆشی و 
بە هیچ شێوە نەتوانێت لە ناوی بەرێت، 
بەتایبەت ئەگەر لە سەر گەشە كردن و 
چاالكی رۆژانەیان شوێن دابنێت، دەبێ بۆ چارەسەری سەردانی 

پسپۆڕی دەروونی بكات.
بارودۆخێكدا، هەستی  لە هیچ  باوكە خۆشەویستەكان  دایك و 
و  مەكەن  سەركۆنەی  ترسی  هۆی  بە  و  دامەنێن  بەكەم  منداڵ 
ئەوەش بزانن كە سەرنج نەدان بەو شتانەی كە منداڵ دەترسێنێت 

یارمەتی چارەسەركردنی گرفتەكە ناكات. 
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ژیاننامەی میناخانمى قازی

لە  مەهاباد  ش��اری  لە   1٩٠8 ساڵی   لە  ق��ازی  میناخانم 
بنەماڵەیەكی سەروەتمەند لەدایك بووە، ناوى باوكى حاجی حەسەن 
حەسەن خاڵی بووە، ناوی دایكی گوڵ ئەندام خانمی كاك ئاغا 
میناخانم  باونەبوو  خوێندەواری  ژنان  بۆ  ئەوكات  چونكە  زادە، 
لەگەڵ  1٩ساڵیدا  تەمەنی  لە  نەبوو.  ئەوتۆی  خوێندەواریەكی 
قازی محەمەد ژیانی هاوبەش پێكدێنن. چونكە قازی محەمەد 
لە بنەماڵەیەكی ڕۆشنبیر و سیاسی پێگەیشتبوو، ئەهلی علم و 
مەعریفەت بوو بۆیە كاریگەريی زۆری لە سەر میناخانم هەبوو. 
زانستی و كۆمەاڵیەتی هەڵسووكەوتی ڕۆژان��ەی و  بواری  لە 
تەعامل لەگەڵ خەڵك زۆر بەرەو پێشچووە. زۆر ساڵ و دەورە 
هاتن و چوون پێشەوا كە تێكەڵی لەگەڵ خەڵك زۆربوو بە تایبەت 
بەرپرسی  ماوەیەكیش  ئەوسەردەمە  رۆشنبیری  تویژی  لەگەڵ 
زۆر  لەگەڵ  هۆیەشەوە  بەم  بوو  مەهاباد  فەرهەنگی  ئیدارەی 
چین و توێژی جۆراوجۆری كۆمەڵگا تێكەاڵویان پەیدا كردووە 
و  ئەوچین  هەموو  لەگەڵ  میناخانم  پێشەواوە  لەرێگای  هەر 
توێژانەی ئەودەمی كوردەواری تێكەڵ بووە و بەباشی ناسیونی و 
لێیان حاڵی بووە. بەتایبەت دوای ئەوەی پێشەوا بوو بە ئەندامی 
»ك ژ« وە دواتریش »ژك« بوو بە حیزبی دێموكراتی كوردستان 
هەلومەرجەكە وای هەڵدەگرت كە ژنانى كورد هێدی هێدی بێنە 
باشی بۆی  بە  پێشەوا  كاروباری سیاسی و كۆمەاڵیەتی.  نێو 
كۆمەڵ  نیوەی  بێ   بە  ك��وردەواری  كۆمەڵگای  كە  ببوو  روون 
بە  بنەمایە  بەرەو پێش بچێت. لەسەر ئەو  ناتوانێ   كە ژنەكانن 
ژنان  دێموكرات  حیزبی  دامەزرێنەری  وەك  پێشەوا  پێشنیاری 
ئەو  بۆ  خ��ۆئ��ام��ادەك��ردن  و  ك��ۆب��وون��ەوە  خەریكی  هێدی  هێدی 
لە  توانیان  كە  پێش  چووە  ئەوەندە  ژنان  كاری  بوون.  بەشداریە 
24ى ڕەشەمەی 1٣24ی هەتاوی بەشێوەی ڕەسمی رێكخراوێك 
لەیەكەم  بێنن هەر  پێك  یایانی كوردستان(  ناوی )یەكیەتی  بە 
ك��ۆب��ون��ەوەی ئ��ەو رێ��ك��خ��راوەدا ل��ەالی��ەن ژن��ەك��ان��ەوە میناخانمی 
هەتا  هەڵبژێردرا.  یایان  یەكیەتی  بەرپرسی  یەكەم  وەك  قازی 
لە  خۆیان  توانای  پێی  بە  چاالكانە  زۆر  ژن��ان  مابوو  كۆمار 
بواری فەرهەنگی سیاسی و كۆمەاڵیەتیدا كاریان دەكردوو بە 

لەو  هەروەها  پێش.  چووبوونە  بوارانەدا  لەو  بەرچاو  شێوەیەكی 
سەردەمەدا كە ئاستی خوێندن و خوێندەواری زۆر الواز بوو ژنان 
كەالسی خوێندنیان بۆ دانرابوو نەخوێندەوارەكان خوێندەوار دەكران  
كە ئەمەش بە مقایسەكردنی ئەو سەردەمە دەستكەوتێكی گەورە 
حیزبی  كۆبوونەوەكانی  لە  ئ��ەودەم  ژن��ان  هەروەها  ژن��ان  بۆ  بوو 
میتینگ و خۆپیشاندانەكاندا بەشداریان دەكرد و رۆڵیان هەبوو. 
میناخانم لەگەڵ ئەوەی دوای نەمانی كۆمار عەزیزترین كەس 
لە هەموو  بەرنەدا و  ئێعدام كرد، ورەی  وگەورەی ماڵيیان لێ 
خەریكی  هاورێیانی  و  پێشەوا  نیزامی  دادگ��ای  مەرحەلەی 
سازكردنی هۆكاری بەرگری و ڕزگاركردنی پێشەوا و هاورێیانی 
7كچ   بوو  ئەوە  هەوڵی  هەموو  پێشەواش  ئێعدامی  دوای  بوو. 
بكرێ   بۆی  ئەوەندەی  نەبن  ناز  بێ   پێشەوا  كورەكەی  تاقە  و 
هەستی كوردایەتی لە هزر و دڵی منداڵەكانیدا جێگیر و بەهێز 
بكات. هەر گەورەكردن وپێگەیاندنی ئەو 8منداڵە بوو بە یەكێك 
هەموو  ئەو  لەژێر  توانی  كە  میناخانم  بەرچاوەكانی  ك��ارە  لە 
زەخت و ناڕەحەتيیەدا منداڵەكانی گەورە بكات و بە كۆمەڵگای 
ببەخشێ،  دوایەش كە حیزب دەستی كردەوە بە چاالكی، میناخانم 
نە تەنیا بۆ خۆی ئەندامی چاالكی یەكیەتی ژنان بوو كە بە 
گەورەشی  كچە  خانمی  عیسمەت  بەڵكوو  دامەزرابووە  نەهێنی 
كردبوو بە یەكێك لە ئەندامە هەرە چاالكەكانی یەكیەتی ژنان و 
حیزبی دێموكراتی كوردستان. عیسمەت خانم ماوەیەكی بەرچاو 
زۆر  بەداخەوە  بەاڵم  بوو.  رێكخراوەیە  ئەو  بەرپرسی  نهێنی  بە 
كە  كودەتای 28ى گەالوێژی 1٣٣2  دوای  كرد.  فەوتی  زوو 
جارێكی دیكە تێكۆشانی حیزبی و سینفی بە تەواوی نهێنی 
بووە میناخانم نەك هەر تێكۆشانی خۆی درێژە پێدایەوە بەڵكوو 
ماڵیشیان ببوو بە جێگای حەوانەوەی كادرە نهێنیەكانی حیزب، 
و  دور  ماوەیەكی  كە  بوو  قاسملوو  دوكتور  شەهید  ل��ەوان  یەك 
درێژەدانی  خەریكی  و  ش��اردووەت��ەوە  ئ��ەوان خۆی  لەماڵ  درێژ 
ئەوە  میناخانم  فیداكاری  لە  دیكە  نیشانەیەكی  بوون.  خەبات 
بوو كە سەرەڕای هەموو زەخت و گوشارێك توانی بە یارمەتی 
جل  لە  بەشێك  و  پێشەوا  كتێبخانەی  خزمەكانی  و  كچەكانی 

سەرچاوە وتەكانی بەرێز كاك جەلیلی گادانی 
ئامادەكردن روناك فەتحی
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ساڵیدا بەهۆی نەخۆشيی شێرپەنجە لە شاری مەهاباد كۆچی 
ئاپۆرای  ناو  لە  ش��ارە  ئەو  گۆرستانی  لە  هەر  و  كرد  دواي��ی 

خەڵكی مەهاباد و دەوروبەری بە خاكی كوردستان ئەسپێردرا.
نێوی منداڵەكانی میناخانم و پێشەوا بریتی بوو لە: 

1� عیسمەت خانم 
2� عیفەت خانم 
٣� پەروین خانم
4� مونیرخانم

٥� سوهیالخانم
6� فەوزیە خانم
7� مریەم خانم
8� كاك عەلی

میناخانم  بپارێزێ.  پێشەوا  ژیانی  پێویستیيەكانی  و  بەرگ  و 
ئەوكات و ساواكی دواتر پیالنی  لەالیەن ڕوكنی 2ی  زۆرجار 
مینا  ب��ەاڵم  بكاتەوە  مێرد  بكرێ   پێ  حورمەتی  بێ   دان��را  بۆ 
خانم هیچ كات نەچووە ژێر باری ئەم پیالنانە و هەرچەند زۆر 
لێدەكرا، بۆ ماوەیەكیش لە مەهاباد دورخرایەوە  جار هەڕەشەی 
ڕێبازی  بە  و  بوو  كورد  هەر  بەاڵم  ت��اران  بردرایە  بنەماڵەوە  و 
ئیسالمیشدا  زەمانی كۆماری  لە  وەفاداربوو.  و حیزب  پێشەوا 
هەرچەند مەودای درایە بێتەوە مەهاباد بەاڵم هیچ كات خەیاڵی 
ئاسوودە نەبوو، زۆر جار دەخرایە ژێر زەخت و گوشار، یەك دوو 
لەالیەن  كتێبێك  خانم  مینا  لەسەر  بەندیخانەوە.  خرایە  جاریش 
)كاك شارئۆرسا(وە كە كوردی كرمانجی رۆژهەاڵتیە نوسراوە كە 
ئاكامی وتووێژێكە لەگەڵ خودی ميناخانم كردویەتی.بەداخەوە 
میناخانم لە 17ی ڕەشەمەی 1٩٩8ی زايینی لە تەمەنی ٩٠ 
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راپۆرتى ٦٨ەمین ساڵڕۆژی دامەزرانی 
یەکیەتیی ژنانی دێموکراتی کوردستانی ئێران 

24ی رەشەمە، دەستپێکی وەرزێکی نوێ  لە خەباتی 
ژنانی کوردستان دامەزراندنی یەکیەتیی ژنان، یەکێک 
کۆماری  کاریی  کارنامەی  زێڕینەکانی  خاڵە  لە 
کوردستانە کە نە تەنیا ژنانی کورد، بەڵکوو سەرجەم 
کۆمەڵگای کوردستان شانازیی پێوە دەکەن. گرینگیی 
دامەزراندنی یەکیەتیی ژنانی دێموکراتی کوردستانی 
ئێران لەوە دایە کە لەو سەردەمەدا، نە تەنیا رادەی ژنانی 
گۆڕەپانی  لە  بتوانن  کە  سیاسەت  ب��واری  لە  ش��ارەزا 
خەباتدا رۆڵ بگێرن زۆر کەم بوو، بەڵکوو کۆمەڵگای 
کوردستان و بە تایبەت ژنان لە ژێر پەنجەی نەخوێندەواری 
و داب و نەریتی کۆنی پیاوساالرانە دا، کە بەرهەمی 
دەسەاڵتدارەکانی  حکوومەتە  نامرۆیی یەکانی  کردارە 
زاڵ بەسەر کوردستاندا بوو، توانایان بۆ هیچ چەشنە 
لە  نەبوو.  ژیانیاندا  ب��ارودۆخ��ی  لە  گۆڕانکارییەک 
دوای دامەزراندنی کۆماری کوردستان، ژنانی کورد 
کۆماری  دامەزرێنەکانی  پشتیوانیی  و  دڵگەرمی  بە 
کوردستان و لە سەرووی هەموویانەوە بنەماڵەی پێشەوا 
قازی محەممەد، وەک هاوسەری بەوەفا و کچەکانی 
بۆ  ب��وون،  بەشدار  رێکخراوەیە  ئەو  دام��ەزران��ی  لە  کە 
یەکەم  جار لەگەڵ چاالکیی کۆمەاڵیەتی و سیاسی 
ئاشنا بوون و دوای ماوەیەک چاالکی لەم رێکخراوەیە 
لە  فێرکاری  خ��وێ��ن��دەواری،  گرینگیی  ب��ە  هەستیان 
ئاگایی  ئاستی  س��ەری  بردنە  ج��ۆراوج��ۆرەک��ان،  ب��وارە 
سیاسی و ناسینی مافە مرۆییەکانیاندا کرد و یەکەم 

هەنگاوەکانیان بەرەو گۆڕەپانی سیاسەت هەڵێنا.
ئەو سەردەمەدا، جێگەی ژن  نەریتەکانی  و  لە داب 
نێو ماڵ و ئەرکی سەرەکیی پشتیوانی لە تاکەکانی 
بڵێين  دەتوانین  ب��وو،  ب��ەوان  ک��ردن  خزمەت  و  بنەماڵە 
تابۆیەکی  تێکشکاندنی  رێکخراوەیە  ئەم  دامەزراندنی 
چەندین و چەند ساڵە بوو، بۆیە ئەگەری دروستبوونی 

هەر چەشنە دژایەتی و بەربەرەکانێ یەک لەبەرامبەر ئەم 
گۆڕانکارییە لەالیەن دامەزرێنەرانی ئەم رێکخراوەیەوە 
چاوەڕوان دەکرا، بۆیە وەک چارەسەرییەک و کەمتر 
کردنی ئەم کێشانە، شەهید قازی محەممەد هاوسەر و 
کچەکانی خۆی هان دا کەلەم رێکخراوەیەدا چاالکی 
بنوێنن و بە هۆی کەسایەتیی کۆمەاڵیەتی و ئایینی 
و هەروەها رێز و خۆشەویستیی تایبەتی قازی محەممەد 
و  پیاوان  نێوان  لە  متمانە  بە رە  ب��ەرە  خەڵک،  لە الی 
ئەم رێکخراوەیەدا دروست بێت و رێگا بۆ بەشداربوونی 
ژنان لە کاروباری رێکخراوەیی ئاسان تر بێت. هەر بۆیە 
دامەزرێنەرانی کۆمار بە لەبەرچاو گرتنی بارودۆخی 
فەرهەنگی �� کۆمەاڵیەتیی ئەو کات، هەوڵیان دا کە:

ژنان  ژیانی  بۆ  چاکسازی  ماڵەوە  نێو  لە  هەر   ��1
دەست پێ بکەن

2����� رێ��ک��خ��راوێ��ک ب��ۆ داک��ۆک��ی ل��ە م��اف��ەک��ان و 
بەرژەوەندییەکانی ژنان دامەزرێنن

کۆمەاڵیەتی  پشتیوانیی  و  ژنان  بۆ  ئەمنییەت   ��٣
دابین بکرێت

ئەمە رێگە خۆشکەرێک بوو بۆ دروستبوونی بناغەی 
بزووتنەوەی ژنان لە کوردستانی ئێران کە هەتا ئێستاش 

هەر درێژەی هەیە و بەردەوامە.
لە  ئێران  کوردستانی  دێموکراتی  ژنانی  یەکیەتیی 
یەکەم   1٣8٥ ساڵی  لە  تێکوشانیان  و  خەبات  ماوەی 

کۆنگرە و 1٣٩٠ دووەم کونگرەی خۆیان بست.
ماڵپەڕی کوردستان میدیا بۆ زیاتر تاوتوێ کردنی 
ژن��ان��ی  یەکیەتیی  ب��ە  پ��ێ��وەن��دی��دار  چ��االک��ی��ی��ە ک��ان��ی 
لە  ژمارەیەک  لەگەڵ  ئێران،  کوردستانی  دێموکراتی 
ئەندامانی بەڕێوەبەریی ئەو یەکیەتییە وتووێژی پێک 

هێناوە که دەقەکەیان بەم چەشنەیە:

وتووێژ: مەهاباد قاسمی



36

ژنان، ژمارە 43

خەباتی رزگاریخوازی حیزبی دێموکراتی کوردستانی 
ب��ەردەوام لە  ئێران بە پێی قوناغە جیاوازەکانی خەبات 
تێکوشاندا بووە بۆ گەیشتن بەم ئامانجە بەرزانەی لەم 
راستایەدا یەکیەتیی ژنان رۆڵ و کاریگەریی بەرچاوی 
هەبوو و خزمەتی گەورەی بە جوواڵنەوەی ئازادیخوازی 
سیاسی  مافە  دەستەبەرکردنی  بۆ  خەبات  و  نەتەوەیی 
رۆژهەاڵت  کوردستانی  ژنانی  کۆمەاڵیەتییەکانی  و 
کردووە، دەیان و سەدان ژنی شۆڕشگێر و یەکسانی خواز 
ئاستی  سەری  بردنە  بە  رێکخراوەدا  ئەم  ریزەکانی  لە 
هوشیاری و رۆشنبیری خۆیان پێگەیشتوون و خزمەتیان 
کردووە، لەوانە نەقش و رۆڵی مینا خانمی قازی کە 
وەک یەکەم بەرپرسی ژنان هاوکات لەگەڵ کومەڵێک 
لە ژنانی خوێندەوار و رۆشبێری ئەوکات وەک پەروین 
کچی  خانی  عیسمەت  عزیمی،  خانمی  کوبرا  خانم، 
بە  زۆری��ان کرد  و خزمەتی  ب��ووە  و  بەرچا  خانم  مینا 
پەروردە و فێرکردنی ژنان و خوێندەوار کردنیان بە دانانی 
مەدرەسەی تایبەت بە ژنان و هاندانیان بۆ بەشداری کردن 
لە کاروباری سیاسی و کومەاڵیەتی ئەو سەردەمە، بە 
گشتی یەکیەتیی ژنان بە درێژایی میژووی خەباتی 
68 ساڵەی خۆی لە پێناو رزگاری نەتەوەیی و رزگاری 
ژنان لە دەست چەوسانەوە و نایەکسانی و زوڵم ستەمی 
رێژیمی شاهەنشاهی و کۆماری ئیساڵمی خەبات و 
تێکوشان بەردەوامە تا گەیشتن بە ئامانج بۆ رزگاری.

ک��ورد  ژن��ی  پێگەی  و  جێگە  م��ی��دی��ا:  ک��وردس��ت��ان 
ل��ە ب��زووت��ن��ەوەی ژن���ان ل��ه س��ەران��س��ەری ئ��ێ��ران چۆن 
و  بزووتنەوە  ئەو  لەگەڵ  ئێوە  پێوەندیی  هەڵدەسەنگێنن، 

رێکخراوەکانی ژنان لە جیهان چۆنە؟
هەوڵی  لە  بەردەوامی  بە  ژنان  یەکیەیتی  فەتحی: 
پێشخستنی  بۆ  بووە  نوێدا  مێتودی  و  بەرنامە  دانانی 
کار و تێکوشانی خۆی چ لەسەر ئاستی نێونەتەوەیی 
نێوخۆی لەگەڵ کۆر و کۆمەڵ  ئاستی  لەسەر  و چ 
و رێکخراوەکانی تایبەت بە ژنان و مافەکانی مروڤ 
بە گشتی بە هێزتر بکات و لەم رێگاوە ئەو توندوتیژی 
و پێشلکارییانەی کە بەهۆی دەسەاڵتیدا سەپا و دژە 
و  ئێران  ژنانی  بە  بەرامبەر  ئیساڵمی  کۆماری  ژنی 
تایبەتی دەکری ئەم پێشلکارییانە بەم  کوردستانی بە 
کۆر و کومەاڵنە بناسێنی و کار بکات بۆ پێشگیری 
لەم پێشڵکارییانە کە رۆژانە دژی ژنانی ئێران دەکرێ، 
لە هەمان  کاتدا هەوڵ دەدات لەگەڵ ئەم رێکخراوانەی 
بەرنامەی  و  ک��ار  دەک���ەن  ژن��ان  مافەکانی  ب��ۆ  ک��ار 

هاوبەشی هەبێت.

رووناک فەتحی، ئەندامی دەستەی 
بەڕێوەبەریی یەکیەتیی ژنان

کوردستان میدیا: 24ى رەشەمه وەکوو یەکێک له 
بە نرخترین دەسکه وتەکانی کۆماری کوردستان چۆن 
پێناسە دەکەن و دەستکەوتەکانی رێکخراوی یەکیەتیی 
ژنان لە کاتی دامەزراندنیەوە هەتا ئێستا چۆن دەبینن، 
ل��ە چ  وات���ا ق��ورس��ای��ی رێ��ک��خ��راوی یەکیەتیی ژن���ان 

ئاستێک دایە؟
دێموکراتی  ژنانی  یەکیەتيی  دامەزراندنی  فەتحی: 
ک��وردس��ت��ان ب��ەره��ەم��ی ب��ی��ری ن��وێ��خ��وازی و م��روڤ 
محەممەد  ق��ازی  ک��ورد  گ��ەورەی  پێشەوای  ساالریی 
قازی محەممەد  پێشەوا  بوو. کە  رێبەرانی کۆمار  و 
رێکخراوێکی  بوونی  کوردستان  سەرکۆماری  وەک 
تایبەت بە ژنان وەک پێوستی و زەرووتێکی ئەو قوناغە 
کورد  گەلی  رزگاریخوازیی  جوواڵنەوەی  مێژووی  لە 
دەزانێ. گرينگيی و شانازی 24 رەشەمە دامەزراندنی 
یەکەمین رێکخراوی سینفی سیاسی تایبەت بە ژنان و 
دەسپێکی قوناغێکی نوێ بوو لە خەبات و تێکوشانی 
وەدیهێنانی  راستای  لە  کوردستان  رۆژهەاڵتی  ژنانی 
بەرامبەری  ئ��ازادی و  و  نەتەوەیی  ئامانجی رزگ��اری 

نێوان ژن و پیاو بوو لە بنەماڵە و کۆمەڵگادا.
یەکیەتیی ژنانی دێموکراتی کوردستانی ئێران هەر 
ئامانجی  دوو  ئێستا  هەتا  دامەزراندنیەوە  سەرەتای  لە 
گەورە و بنەڕەتیی وەک رزگاری نەتەوەيی و یەکسانیی 
نێوان ژن و پیاو و عەداڵەتی کۆمەاڵیەتيی کردووە بە 
ئامانجی سەرەکیی خۆی و لە پێناویدا شان بە شانی 
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خوێنەرانی گۆڤارەکەمان بوویانە هەر بەو هۆیەشەوە زۆر 
جار دەسخۆشیمان لێ کراوە چونکە گۆڤارەکەمان زۆر 
بابەتانەی کە  بەو  بدات  زیاتر گرینگی  دەدات  هەوڵ 
باس لە دەرد و خەم و ئازەارەکانی ژنان و ئەو کێشانەی 

کە لەنێو بنەماڵە و کۆمەڵگادا هەیە.
کوردستان میدیا: وەکوو یەکیەتی ژنان بەرنامەتان بۆ 

داهاتوو چییە؟ و دەتانهەوێ چی بکەن؟
دێموکراتی  ژن��ان  یەکیەتی  وەک  ئێمە  ئیبتیکار: 
ک��وردس��ت��ان��ی ئ��ێ��ران ل��ە ب��ەرن��ام��ەی داه��ات��ووم��ان��دا 
تاکی  و  کۆمەڵگا  چوونی  بەروپێش  بۆ  دەمانهەوێت 
نێو کۆمەڵگا تێدەكۆشین و بۆ لە ناو بردنی ئەو داب، 
کۆمەڵگای  لەنێو  کە  نێگەتیڤانەی  عادەتە  و  ف��ۆرم 
ئێمەدا هەن و کۆمەڵگای ئێمە بەرەودواکەتوویی دەبەن 
بەربەرەکانێ دەکەین و هەوڵ دەدەین بۆ هوشیارکردنەوە 
و رۆشنبیرکردنی مرۆڤەکان و ئاشناکردنیان بە مافە 
رەواکانیان و هەروەها بە کەڵک ورەگرتن لە ئامووزش 
بە  گەیشتن  بۆ  کۆمەڵ  تاکەکانی  پەروەردەکردنی  و 
کۆمەڵگایەکی یەکسان و بێ جیاوازی و هەوڵ دەدین 
دژ  یاسا  لەنێو  کە  یاسانەی  ئ��ەو  بردنی  بەین  لە  بۆ 
مرۆیی یەکانی کۆماری ئیساڵمی ئێران تەسویب کراوە 
و کار دەکەین بۆ ئەوەی باوەر بە خۆبوون لە نێو ژناندا 
زیاد بکەین بۆ ئەوەی ژنان بتوانن لە دەرەوەی ماڵ کار 

بکەن و بتوانن لە سیاسەتدا و دەسەاڵت بەشدار بن.
کوردستان میدیا: هەتا ئێستاش وشەی »داب و نەریت 
و عەیبە« گەورەترین کۆسپی بەردەم پێشکەوتنی ژنانی 

کوردە، چ قسەیەکتان هەیە بۆ ئەمە؟
ئیبتکار: نەریت، یان سوننەت، یان عورف و عادەت 
و عەیبە ئەم وشەیە کەلە ناو کۆمەڵگادا باوە و دەبێتە 
هۆی هێشتنەوەی بیری مرۆڤەکان لە چوارچێوەیەکی 
ه��ەر جۆرە  بۆ  ئێزن  و  دەرەت���ان  و  داخ���راودا  و  تەسک 
داهاتوویەکی  بۆ  روانینێک  جیاواز  بیرکردنەوەیەکی 
گەش و بینینی راستييەکان لە نێو کۆمەڵگادا نادات 

و مرۆڤەکان بەرەو کۆمەڵگایەکی دواکەوتوو دەبات.
بە داخەوە ئەم وشانە دەبێتە هۆی ئەوە کە مرۆڤەکان 
نەتوانن دەرد و ئازارەکانیان الی کەس باس بکەن و بۆ 
حەلی کێشەکانیان پەنا بە شوێنە پێوەندی دارەکان ببەن.
و  ئیعتیاد  ی��ان  ف��رۆش��ی،  ل��ەش  میدیا:  ک��وردس��ت��ان 
دەرنجامی چ سیاسەت گەلێکن  دەستدرێژیی جینسی 
پێشگیری  بۆ  شێوازێک  ئایا  ئێمەدا؟  لە کۆمەڵگای 

یانكەمکردنەوەی ئەم دیاردەگەلە هەیە؟
یان ئیعتیاد و دەستدرێژیی  ئیبتکار: لەش فرۆشی، 

لەسەر ئاستی ناوخۆییش یەکیەتیی ژنان هەوڵ دەدات 
لە رێگای راگەیاندن و تەشکیالتییەوە پێوەندییەکی بە 
و  رۆژهەاڵتی کوردستان  ژنانی  لەگەڵ  هەبێ  هێزی 
ئازادیخواز  ژنانی  بزووتنەوەیەکی  هەر  لە  پێشتیوانی 
ب��ە خ��ەب��ات و ق��ورب��ان��ی لە  و مافویست دەک���ات ک��ە 
ئێسالمی  کۆماری  ژنیەکانی  دژی  سیاسەتە  دژی 
لە  ناکەن،  قەبووڵ  نابەرابەری  و  زوڵ��م  و  دەوەستنەوە 
زۆر  دەدات  ه���ەوڵ  ژن���ان  یەکیەتیی  ه��ەم��ان ک��ات��دا 
کوردستان  ژنانی  نێو  بباتە  رێگایانەوە  لەم  بەرنامەی 
و کێشە و ئاریشەکانی ژنان دەست نیشان بکات و لەم 
رێگایەوە هوشیاری و ئاکامی بدات بە ژنان لە راستی 
پەروردەیی  بەرنامەی  بە  مافەکانیان  دەستەبەرکردنی 
بکاتەوە  هوشیاریان  راگەیاندنەوە  رێگای  لە  ئەمڕۆی 
لەو توندوتیژی و ناعەداڵەتییەی کە بەهۆی سیاسەت 
و یاسا دژی ژنیەکانی کۆماری ئێسالمی و داب و 
نەریت و کوڵتووری کۆمەڵگای بەرامبەریان دەکرێ.

مەحبوبە ئیبتیکار، ئەندامی دەستەی 
بەرێوەبەریی یەکیەتیی ژنان

هەتا  ژن��ان  یەکیەتیی  گۆڤاری  میدیا:  کوردستان 
ئێستا چەند ژمارەی لێ دەرچووە؟ و چ کاریگەریەکی 

لە هوشیارکردەنەوەی ژناندا هەیە؟
ئیبتیکار: گۆڤاری یەکیەتیی ژنان هەتا ئێستا 42 
ژمارەی لێ دەرچووە، بە دڵنیایی یەوە کاریگەری باشی 
گۆڤارەکەماندا  کەلە  بابەتانەی  ئەو  زۆرب��ەی  و  بووە 
پرسیارانە کە  ئەو  بۆ  بووە  پەيامێک  و  ک��راوە  چاپ 



38

ژنان، ژمارە 43

روویەکەوە،  هەموو  لە  پیاوان  و  ژن��ان  شەرتی  و  بێ قەید 
تێدەکۆشێت و هەوڵ بۆ نەهێشتنی جیاوازی رەگەزی لە 
بە  دەدات  تایبەتی  بە  بنەماڵە  و  بەگشتی  نێو کۆمەڵگا 
مافی  لەسەر  و کولتووری  زانیاری  پەرەپێدانی  مەبستی 
کومەڵگای  لە  ژنان  لەمافی  پشتگیری  و  کورد  ژنانی 
لە  پ��رس��ە  ئ��ەو  ئ��اش��ک��رای��ە  ک���وردەواری���دا، چونکە وەک 
بنچینەدا لەسەر دوو کۆڵەکەی )دین �� چ وەک دەق چ 
�� و داب و نەریتە کۆنەپەرستەکان( بونیاد  وەک رەفتار 
ئازادییەکانیان  و  ماف  بە  ژنان  یەکیەتییەکەمان  ن��راوە. 
کەس  لەهەموو  هاوکاری  پێوەندییەشدا  لەو  و  دەناسێنێ 
بە  دژ  سیاسەتە  لەسەر  پ��ەردە  و  وەردەگ���رێ  الیەنێک  و 
ژنەکانی کۆماری ئیسالمی هەڵدەماڵێت و هەستی باوەڕ 
بەخۆبوون الی ژنان دروست دەکات و هانیان دەدا بۆ بردنە 
سەری پلەی خوێندەواری و کار کردن لە دەرەوەی ماڵ. 
ئێمە چاالکییەکانمان تەنیا سیمینار و کۆبونەوە گرتن نییە 
دەکەین  بەشدار  کارەکانماندا  لە  پیاوانیش  لەمەش  جگە 
باشتر  دووال  هەر  هوشیاری  ئاستی  ب��ەرزب��وون��ەوەی  بە  و 

ئامانجەکەمان دەپێکین.
)نامووس(  شەرف  ناوی  بە  کوشتن  میدیا:  کوردستان 
تایبەت نییە بە ناوچەیەک، یان واڵتێکی دیاریکراو، ئەو 
دیاردەش لە کوردستان زۆر بەرچاوە، کە هەندی جار بە 
سوڵحی عەشیرەیی و پارە وا دەکەن تاوانباران رزگاریان بێت، 
ئێوە وەکو و رێکخراوی یەکیەتیی ژنان چ هەنگاوێکتان 

هەڵگرتووە سەبارەت بە ئەو کێشەیە؟ 
محمودی: دیارە ئەو پرسەی کە باستان کرد بەداخەوە 
لەنا و کۆمەڵگای ئێران و بەتایبەت کوردستان هەیە، بەاڵم 
لەبیرمان نەچێ  ئەو دیاردەیە زیاتر لە هەرێمی کوردستان 
کۆمەڵگای  مەبەستتان  ئ��ەگ��ەری��ش  س��ەن��دووە،  پ���ەرەی 
کوردستانی ئێرانە ئەوە یەکیەتيی ژنان بە تەنیا ناتوانێ  ئەو 
ئەرکە وەئەستۆ بگرێ  و ئەوە زیاتر پێوەندیی بە دەسەاڵتی 
لەالیەکی  و  هەیە  پارڵەمانەوە  و  کوردستان  لە  سیاسی 
دیکەوە کوشتنی ژنان ئەوەندەی پێوەندیی بە عەقڵەوە هەیە، 
پێوەندیی بە شوێنەوە نییە پرسی توندوتیژیی دژ بە ژنان 
ئەوەندە پرسێکی ئاسایی و ئاسان نییە لێی بێدەنگ بین و 
قسە و کاری لەسەر نەکرێ و بەرەنگاری نەبینەوە، بەاڵم 

بەپێی دەسەاڵت و توانای رێکخراوی یەکیەتیی ژنان.

تاکتێکی  یان  سیاسەت  هێندیک  دەتوانێت  جینسی 
دڕندانە لە پشت بێت بۆ ترساندن و تۆقاندنی مرۆڤەکان 
لە رێگەی لەش فرۆشی دەتوانێت کەرامەتی مرۆڤەکان 
بکڕدرێت، و لە رێگەی ئیعتیاد دەتوانرێت دەنگە جیاوازەکان 
کپ بکرێت و ئیسقاڵل و سەربەخۆيی مرۆڤەکان لە بەین 
لە  و  بکرێت  خ��ەوش��ەدار  مرۆڤەکان  کەسایەتی  و  بچێت 
رێگەی دەستدرێژیی جینسی دەتواندرێت وەکوو ئامرازێکی 
شەری دەروونی بۆ لە بەین بردنی مرۆڤەکان و سووک 

کردنیان لە نێو کۆمەڵگا بە کار بهێنریت.
بۆ پێش گرتن لەو دیاردەگەلە دەبێت لە رێگەی راگەیاندن 
و کەسانی پسپۆر و شارەزا هوشیاری بدرێت بە کۆمەلگا و 
لەو دیاردانە ئاگادار بکرێنەوە، و بە ئاگاهێنانەوەی تاکی 
سیاسەتانە  شێوە  ئەو  داوی  نەکەوێتە  ئەوی  بۆ  کۆمەڵ 
نیسبەت  ب��ە  سیاسەتانەی  ئ��ەو  ل��ەق��اودان��ی  ه��ەروەه��ا  و 
گەڵەکەمان دەکرێت بۆ لە نێوچوونمان و هەروەها پەنا بردن 
بۆ رێکخراوەکانی داکۆکی کار بە مافی مرۆڤ و ئەو 

یاسا نێو نەتەوەیيانە کە دژی ئەو سیاسەتانە دەرچوون.

سەفیە مەحموودی، راوێژکاری 
بەڕێوەبەریی یەکیەتیی ژنان

کوردستان میدیا: سەرەڕای بوونی ئەم هەموو بزووتنەوە 
ب���ەردەوام  ژن  کەچی  ب��ەژن��ان،  تایبەت  رێکخراوانە ی  و 
لەالیەن یاسا و بنەماڵەوە پشتیوانیی لێ ناکرێ، لێرە رۆڵی 
پێتان وایە بە گرتنی  یەکیەتیی ژنان چییە بە گشتی؟ 
سمینار و کۆبوونەوە و... هتد ئەم دیاردانە کەم دەبێتەوە؟ 
و  تەواو  یەکسانی  لەپێناو  ژنان  یەکیەتی  مەحموودی: 
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یاساكان بێ بەزەیين
بۆ لێكترازانمان

شوورەیەكیان هەتا كەشكەاڵنی ئاسمان هەڵچنیوە
تا بێبەشم كەن 

لەهەستی ڕامووسینت
لەو موچڕكانەی پێ�مدەبەخشی

لە نەغمەی ئەو دەنگە بالوێنەت كە رایەڵی 
رووحمی تەنیوە

لە ناسینی هەموو و سووچ و كەلێنەكانی دڵت
لە حەیرانی هەموو ئەو جوانییە كە خودا لە تۆدا 

كۆی كردۆتەوە
بەاڵم من 

دەمێكە دژی یاساكان ڕاوەستاوم
دەمێكە دەنگی دەرز تێكەوتنی ئەو دیوارە دەبیسم

دڵنیام هەرەس دێنێ
گەش دەبینم 

رۆژێ بە یەك دەگەینەوە
بۆ جارێكی دیكەش

خونچەكانی دڵم�ان شكۆفە دەكەنەوە
بە یەكەوە گۆرانی دڵداریی دەلێینەوە

ورەت دانەبەزێ خاتوونەكەم
ئەو رۆژە زۆر نیزیكە هەردێ

دیواری جیایی
ســــؤ

ئا
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ترپەی دڵی ئاوێنە 

تەمەن وەك باڵندەیەكی كۆچەری رۆیی قەفی
 چیاكانی بڕی هەرگیز نەگەڕایەوە هێالنەی 
بەاڵم وەرزی بەهارم سەر لەنوێ بە ترپەی 

گەرمترین 
یادەوەری یەكانت چرۆی دەكرد، گەشایەوە 
ساڵەكانی ژیان بێڕەحمانە تێپەڕین بوون بە 

قانگەالشك و قاوتی بەربا بەاڵم سێوی دڵم بە 
زایەڵەی پێكەنینەكانت خوێنی خۆشەویستیی 

تێگەڕایەوە بزانە: بە درێژایی هەموو ئەو سااڵنەی  
دووریت مەلی بیرم بۆساتێكیش نەیتوانی بۆ الت 
نەفڕێ  بیر لە سەمای ئەو چركە و ساتانە كە 
ئاوێتەی تەزووی ماچ بوون بیر لە بێ ئۆقرەیی 
دلێكی حاسێ لە نێو بەرداشی خۆشەویستی و 
نامۆیی دا دڵێك كە بێڕەحمانە دەرزی برد، شكا 
وەرەوە هەمیسان: ببەوە بە نمەی باران ببارێ بە 
سەر نەمامی شەكەتی ئەوینم دا ببەوە بە ئاور 
تا ئاگردانی بێ ئاوردووی دڵم سەر لە نوێ 

داگیرسێنێتەوە ئەمجارەشیان وەرەوە ببە بە رووبار 
دڵی كەیلم سواری هەناسەی گەرمی شەپۆلت كە 
تا پەیوەستی گێژەنی ئۆقیانووسی ئەشقت ببێتەوە 

وەروە دیسان 
باوەڕ بەوە بێنە خۆشەویستیی: ترپەی دڵی 
ئاوێنەیە ئەمجارەیان كە هاتییەوە سۆمای 

چاوەكانمت لە بەر پێ
 رادەخم بۆئەوەی بۆ هەمیشە

 ببییەوە بە جوانە بووكی ئاوێنەم

میرانی
هۆ 

شــــا
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خه ڵكی ئازادیخواز و شۆڕشگێری كوردستان!
ژنانی خه باتكار و یه كسانیخوازی كورد!

رۆژی 8ی مارس كه  به  رۆژی جیهانیی ژنان ناسراوه ، له هه موو 
ژیانی  كه   بێت  پیرۆز  هه ڵوێستانه   مرۆڤه خاوه ن  ئه و  و  تێكۆشه ران 
خۆیان له پێناو به رابه ری و مرۆڤایه تی به خت كردووه . پیرۆز بێت له  
ژنانی خه باتكار و پیاوانی مرۆڤ دوست كه  ئێستا سه رسه ختانه  و 
به  بێ  گوێدان به  كێشه  و له مپه ره كانی سه ررێگا، ره وتی  خه باتی 
به رابه ری درێژه  پێده ده ن و ئه م رێگا پڕ هه وراز و نشێوه  ده بڕن. بێگومان 
ژنانی یه كسانیخواز به  پاڵپشتی پیاوانی مرۆڤ دوست و هۆگرانی 
ئازادی بۆ ده سته به ر كردنی ژیانی باشتر بۆ چینه كانی كۆمه ڵگا، 
و  به گیانبازی  و  كردوه   دروست  پێناوه دا  له م  زێرینیان  مێژوویێكی 
قۆربانیدان الپه ره كانی دیرۆكی ئه م  قۆناغه یان نه خشاندوه . یه كێك له  
و رۆژ و قۆناغه  مێژووییانه ی كه  به رهه می خه باتی ژنانه ، تۆماری 
رۆژی 8ی مارسه كه  دروشم و ئامانجه كانی ژنان تێدا نه خشاوه . ئه م 
ژنانه ، هه ڵگری كۆمه ڵێك  و موبارزه ی  لوتكه ی شۆرش  كه   رۆژه  
دێموكراسی،  ئازادی،  یه كسانی،  له  مافی  باس  تایبه تمه ندییه  كه  
عه داڵه تی كۆمه اڵیه تی، فره  ڕه هه ندی و جیهانێكی نوێتر و باشتر 
ده كات و ڕه د كه ره وه ی هه موو جیاوازیه كانی نێوان مرۆڤه كانه ، كه  
ده توانین بڵێن سه مبۆلێكه  له  وێنه ی ژیان و هه وڵ و بیر و كرده وه ی 
تۆڵه ،  و  كینه   به بێ   و سیستمانه ،  به م چه مك  باوه ر  به   كه   ژنانه ، 
هه وڵیانه  بۆ ده سته به ركردنی مافی مرۆڤ و جیهانێكی خۆشتر به  

بی جیاوازی
ژنانی تێكۆشه ری كوردستان!

جیاوازی  دیكه   وه اڵتێكی  بۆ  وه اڵتێكه وه   له   ژنان  كێشه ی  دیاره  
هه یه  و به داخه وه  ئێمه  له  جێگه یێكدا هه ڵكه وتوین كه  جیاوازیه كی 
زۆر له  نێوان ئێمه  و زۆربه ی واڵتاندا هه یه . ئێمه  بێجگه  له  كێشه  
گشتگیره كان، له گه ڵ سته می چینایه تی و ئه وپه ری جیاوازی له  
نێوان مرۆڤه كان، سته می نه ته وایه تیشمان له سه ره . له گه ڵ ئه وه ی كه  
پێكهاته  و شیرازه ی وه اڵته كه مان له سه ر بنه مای جیاوازی ڕه گه زی 
له م  و  نه ته وه ین  چه وساوه ترین  نه ته وه ییشه وه   له باری  ن��راوه ،  بونیاد 
پێوه ندیه دا گرێ  وگۆڵێكی زۆرمان له به رده م دایه . سیستمی سونه تی 
كۆمه ڵگا و هه وڵی داگیركه ران بۆ هێشتنه وه مان له  تاریكیدا، ئه ركی 
و  ب��ه ره   كه   كاتێكدا  له   ئێستاش  ك��ردوه .  چه ندقات  ژنانی  ئێمه ی 
پیری رێز گرتن له و رۆژه  جیهانیه  ده چین به  داخه وه  ژنانی كورد 
له   ئیسالمیدا،  له  ژێر ده سه اڵتی دواكه وتوو و دژه  ژنی كۆماری 
و  سزا  رووب��ه رووی سه خترین  و  بێبه شن  ئینسانی  مافێكی  هه موو 
پێشلكاریه كان ده بنه وه . به اڵم به  خۆشییه وه  كه م نین ئه و ژنه  ئازا و 
شۆڕشگێرانه ، كه  ئه مرۆكه  تاویان داوه ته  خه باتێكی چه ن ڕه هه ندی  
ڕاگرتوه ،  تاریكیدا  له   مرۆڤی  كه   پێكهاته باوه كان  شكاندنی  به   و 
ڕه وتی چوونه  پێش ده پێون و به  بێ  ترس له  مه ترسیه كانی پێشهاتوو، 
ڕێچكه یێكیان گرتۆته  به ر كه  رۆژ له  دوای رۆژ الیه نگرانی په ره  

ده ستێنێ.
به م بۆنه یه وه  ساڵ و له  پێشڕوان و ڕێبوارانی ڕێگه ی به رابه ری 
و هه موو ئه و كه سانه ی كه  له  پێناو نه هێشتنی جیاوازی و خه باتی 

یه كسانیخوازی هه نگاوێكیان هه ڵگرتووه .
یه كیه تی ژنانی دێموكراتی كوردستان

كومیته ی ئافره تانی سازمانی خه باتی كوردستانی ئێران
یه كیه تی ژنانی دێموكراتی كوردستانی ئێران

رێكخراوی كۆمه ڵه ی ژنانی رۆژهه اڵت
رێكخراوی ئاسۆی ژنی كورد

رێكخراوی ئازادی ژنانی كوردستان - نینا
8ی مارسی 2٠14ی زایینی

17ی ره شه ممه ی 1٣٩2ی هه تاوی

راگەیەندراوی 
هاوبه شی ٦ 

ڕێكخراوی ژنانی 
رۆژهه اڵتی 

كوردستان، به  
بۆنه ی

 ٨ی مارس رۆژی 
جیهانيی ژن
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پەیامی یەكیەتیی ژنانی دێموكراتی 
كوردستانی ئێران بۆ یەكەمین كۆنفڕانسی 

الوانی رۆژهەاڵتی كوردستان

الوانی ئازادیخواز!
كۆمیتەی ئامادەكاری كۆنفڕانس! 

خۆمان  پیرۆزبایی  گەرمترین  كوردستان  رۆژهەاڵتی  الوانی  كۆنفڕانسی  یەكەمین  بەستنی  بۆنەی  بە 
پێشكەش بە ئەندامانی هێژای كۆنفڕانس دەكەین. لە هەمان كاتدا هەنگاوی یەكڕیزی  و یەك دەنگیتان لە ژێر 
دروشمی »یەكڕیزی الوان بەرەو داهاتوویەكی گەش« بەرز دەنرخێنین  و هیوادارین یەكەم كۆنفڕانسی الوانی 
رۆژهەاڵتی كوردستان بە هاوفیكری  و خستنە سەریەكی تواناكانی الوانی شۆڕشگێڕ ببێت بە بنەمایەكی 
تۆكمە لە پێناو دەستەبەر كردنی داخوازە رەواكانی الوان  و گەیشتن بە مافە نەتەوایەتییەكانی گەلی كورد 

لە رۆژهەاڵتی كوردستان.
و  گرینگ   پرسە  لە  ب��وون  پێشەنگ  ه��ەردەم  كۆمەڵگا  هۆشمەندی  و  ئەكتیڤ   توێژێكی  وەك  الوان 
چارەنووس سازەكانی نەتەوەكەمان. الوانی رۆژهەاڵتی كوردستان لەم پێناوەدا خاوەن رابردوو شانازییەكی پڕ لە 
خەبات  و تێكۆشان بوون  و بە سەدان الوی شۆڕشگێڕ گیانیان فیدای گەیشتن بە رزگاریی كوردستان كردووە  
و لە بەرانبەر نادادپەروەری  و  نایەكسانی سیستمە سەرەڕۆكانی زاڵ بەسەر ئێران  و رۆژهەاڵتی كوردستاندا 
بە لەخۆبردوویی  و بە هەست كردن بە شعووری نەتەوەیی كاریگەری  و شوێندانەری خۆیان هەبووە. لە خەبات  

و بەربەرەكانیدا  و رەساڵەتەكی مێژووییان بۆخۆیان و نەتەوەكەیان تۆمار كردووە. 
بەڕێزان هیوادارین كۆنفڕانسەكەتان بە لەبەرچاوگرتن  و هەڵسەنگاندنی بارودۆخی ئێستای الوانی رۆژهەاڵتی 
كوردستان بەرنامە  و مێتۆدی بەپێز  و سەردەمیانە، بابەتەكانی كۆنفڕانس دەوڵەمەندتر بكەن  و لە راستای 
دەستەبەركردنی هەموو ویست  و داخوازەكانی الوانی رۆژهەاڵتی كوردستان هەنگاوی باشتر  و گەورەتر هەڵ 

بگرن.
وێڕای پیرۆزبایی دووبارە، هیوای سەركەوتن بۆ كۆنفڕانسەكەتان و گەیشتن بە ئامانجە بەرزەكانی الوانی 

رۆژهەاڵتی كوردستان دەخوازین.

یەكیەتیی ژنانی دێموكراتی كوردستانی ئێران
كۆمیتەی بەڕێوەبەری گشتی

1٣٩2/٩/2٠
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خەڵكی تێكۆشەر  و ماف ویستی كوردستان
ژنان، الوان  و خوێندكارانی خۆڕاگر  و دێموكراسیخواز

68 ساڵ بەر لە ئێستا، رۆژهەاڵتی كوردستان ئەزموونی دەسەاڵتێكی دێموكراتیكی كوردیی جوانەمەرگ بەاڵم 
پڕ دەسكەوتی نموونە  و سەردەمیانەی دەست پێكرد. دەسەاڵتێكی دێموكراتیكی نەتەوەیی، كە دوای تێپەڕبوونی 
نزیك بە حەوت دەیە، هەنووكەش مۆدێلێكی شیاو، مۆدێڕن  و پێشكەوتوو بۆ دەسەاڵتداریەتی لە كوردستاندا بە 

ئەژمار دێت.
ئەگەر لە تێڕوانینی فەلسەفەی سیاسی كۆندا، دێموكراسی تەنیا وەكوو شێوازێكی دەسەاڵتداریەتی چاوی 
لێ  كرا، لە كۆماری كوردستاندا بە ئیلهام وەرگرتن لە ئەندێشەی سیاسی نوێ  و بە پشت بەستن بە تێڕوانینە 
نوێەكانی فەلسەفەی سیاسی لەمەڕ دێموكراسی، دێموكراسی هەم شێوازێك و مۆدێلیك بۆ دەسەاڵتداریەتی بوو 
و هەمیش شێوازێك بۆ ژیان. هەر بۆیەش دێموكراسی هەم لە دەسەاڵتدا پێناسە كرا و هەمیش لە كۆمەڵگادا. 
بەڵگەی  یەكترن.  تەواوكەری  و  یەكتر   گرێدراوی  دێموكراتێك  دەسەاڵتێكی  و  دێموكراتیك   كۆمەڵگایەكی  واتا 
كارنامەی 11 مانگەی  كوردستان،  دامەزراندنی كۆماری  ئەندێشەی  پشتی  لە  بیرۆكەیەك  وەها  سەلمێنەری 

دەسەاڵتداریەتی كۆمارە.
جیاكردنەوەی  لێك  پەرتووك،  و  نامیلكە   و  گۆڤار   دەركردنی  الوان،  و  ژنان   وەكوو  NGOكانی  دامەزرانی 
دەسەاڵتەكان، فرەچەشنی  و رێزگرتن لە بیروڕا جیاوازەكان وەك نموونە،كەلیمییەكانی مەهاباد، تێڕوانینی یەكسان 
بۆ ژنان  و هەوڵدان بۆ بەشداریی ژنان لە كاروباری سیاسی  و كۆمەاڵیەتی كۆمەڵگا  و بەتایبەت رۆڵی ئەكتیڤی 
»مینا خانمی قازی« سەلمێنەری ئەو راستییەن كە دامەزرێنەرانی كۆماری كوردستان، بیرۆكەی دامەزراندنی 

هەم دەسەاڵتێكی دێموكراتیكیان هەبوو  و هەمیش كۆمەڵگایەكی دێموكراتیك.
68 ساڵ بەسەر دامەزراندنی كۆمارە جوانەمەرگەكەی كوردستاندا تێدەپەڕێت، بەاڵم خەڵكی كورد لە هەر چوار 
پارچە  و بەتایبەت كوردستانی ئێران، ئەو سەردەمە وەكو و سەردەمێكی زێڕین سەیر دەكات  و خەبات  و تێكۆشانی 
خەڵكی كوردستانی ئێران تا هەنووكەش بۆ دامەزراندنی دەسەاڵتێكی دێموكراتیك لەسەر بنەما  و بایەخەكانی 

كۆماری كوردستانە. 
ئاسۆی خەباتمان نزیكە تا وەدیهاتنی ئامانجەكانی دامەزرێنەرانی كۆماری كوردستان.

هەزاران ساڵ و لە رۆحی پاكی شەهیدانی كوردستان

یەكیەتییەكانی ژنان، الوان  و خوێندكارانی دێموكراتی كوردستانی ئێران
2ی رێبەندانی 1٣٩2ی هەتاوی

پەیامی یەكیەتیی ژنان، الوان  و خوێندكارانی 
دێموكراتی كوردستانی ئێران بە بۆنەی 2ی 
رێبەندان، ٦٨ەمین ساڵڕۆژی دامەزرانی 

كۆماری كوردستان
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پەیامی یەكیەتیەكانی خوێندكاران و ژنانی 
دێموكراتی كوردستانی ئێران بە بۆنەی 30ی 
رێبەندان ساڵرۆژی دامەزراندنی یەكیەتیی 

الوانی دێموكراتی كوردستانی ئێران

الوان  ی���ەك���ی���ەت���ی���ی  ل�����ە  خ����ۆش����ەوی����س����ت  ه����اوڕێ����ی����ان����ی 
مێژووییەی  ب��اگ��راوەن��دە  ئ��ەو  بەرچاوگرتنی  لە  بە  ه��ی��واداری��ن 
رێكخراوەكەتان  و فەلسفەی دامەزراندنی یەكیەتیی الوان، هەوڵ  و 
تێكۆشانتان زیاتر  و بەرباڵوتر بكەن  و ببنە دەنگی الوانی كوردستانی 
رۆژهەاڵت  و خواست  و ئازارەكانیان بە گوێی بیروڕای گشتی  و 
نێونەتەوەیی بگەینن  و ئەركی وشیار كردنەوەی ئەوان بە نیسبەت 
بێت. چاالكیتان  و  خەبات   ت��ەوەری  گەلەكەیان  و   ماف   و  خاك  

رێكخراوەكەتان،  دام��ەزرێ��ن��ەران��ی  ئامانجەكانی  تاوەدیهاتنی 
درێژەدەری راستەقینەی رێگایان بن  و ئاسۆی خەباتتان زۆر نزیكە.
پ���ی���رۆز ب��ێ��ت ٣٠ ی رێ���ب���ەن���دان، س���اڵ���رۆژی دام���ەزران���دن���ی 
ی���ەك���ی���ەت���ی���ی الوان��������ی دێ���م���وك���رات���ی ك���وردس���ت���ان���ی ئ���ێ���ران

یەكیەتییەكانی ژنان  و خوێندكارانی دێموكراتی كوردستانی ئێران
٣٠ی رێبەندانی 1٣٩2ی هەتاوی

ئ��ێ��ران ك��وردس��ت��ان��ی  دێ��م��وك��رات��ی  الوان����ی  یەكیەتیی  ب��ەڕێ��ز، 
68مین ساڵۆەگەڕی دامەزراندنی یەكیەتیەكان لەسەرجەم ئەندامان  
و الیەنگرانی رێكخراوەكەتان  و خەڵكی كوردستان پیرۆزبایی دەكەین.
68 ساڵ بە سەر ئەو رۆژەدا تێدەپەڕێت كە الوانی خوێن گەرمی 
كوردستان لە ژێر رێنوێنی پێشەوای مەزنی كوردان، قازی محەممەد  
بناغەی  ب��ەردی  كوردستان،  س��اواك��ەی  كۆمارە  بەڕێوەبەرانی  و 
كۆمەڵگایەكی مەدەنی  و دێموكراتیكیان بە دامەزراندنی یەكیەتی 
جەوانانی دێموكرات دانا، تاكوو دێموكراسی پێناسەی خۆی هەم لە 
دەسەاڵتدا ببینێتەوە وە هەمیش لە كۆمەڵگا  و كولتووری خەڵكدا. 
دامەزراندنی  ساڵرۆژی  یادكردنی  و  رێكخراوە   ئەو  دامەزراندنی 
لەو سۆنگەوە گرنگە كە خەڵكی كوردستانی رۆژهەاڵت لە مێژ 
و  دێموكراتیك   كۆمەڵگایەكی  دروستكردنی  بۆ  پەرۆشن  بە  ساڵە 
دامەزراندنی دەسەاڵتێكی دێموكراتیك  و تا هەنووكەش باوەڕمەندی 
كوردستانی  ك���وردی  ئێمەی  ب��ۆ  دێ��م��وك��راس��ی  بنەماكانی  ب��ە 
یادكردنەوەی ٣٠ی  بۆیەش  و هەر  نەگۆڕە   باوەڕێكی  رۆژهەاڵت 
پیرۆزانەدا. ئامانجە  ئەو  لەگەڵ  كردنەوەیە  نوێ  بەڵێن  رێبەندان 
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نەتەوایەتییەکانی دەزانن، هەربۆیەش لە ریزی حیزبە سیاسییەکانی 
مەجالێکدا  لەهەر  بەگشتی  و  ناحکوومییەکان  رێکخراوە  کورد 
بۆیان بگونجێ، شان بە شانی پیاوانی کورد فیداکاری دەکەن و 

قوربانی دەدەن.
بۆخۆی  شانازییەی  ئەو  ئێران  کوردستانی  دێموکراتی  حیزبی 
تۆمار کردووە کە هەر لە سەرەتای دامەزرانیەوە پرسی ژنی بەالوە 
بەرابەر بۆ ژنانی  بووە و خەبات بۆ دابینکردنی مافی  گرینگ 

کوردی لە بەرنامەی سیاسیی خۆیدا گونجاندووە. 
ئەو  لەهەمانکاتدا  ئێران  کوردستانی  دێموکراتی  حیزبی  بەاڵم 
پێوەندییەدا  لەو  ئێستا  هەتا  ئەوەی  کە  بووە  لەبەرچاو  راستییەی 
کراوە، بەس نییە و دەبێ هەوڵی زیاتر و بە بەرنامەتر بۆ بەشداریی 
بەرینتری ژنان لە ژیانی سیاسی و کۆمەاڵیەتیدا بدرێ. چونکە 
لەو بڕوایە دایە کە خەبات بۆ ئازادی نەتەوەیەک بەبێ بەشداریی 
ژنان و دابینکردنی مافەکانیان، خەباتێکی ناتەواوە و بە ئاکامی 

دڵخواز ناگا.
ژنانی  ئەزموونی  لە  وەرگ��رت��ن  بە کەڵک  ک��ورد  ژن��ی  دی��ارە 
کە  لەبەرچاوە  راستییەی  ئەو  رزگاربووەکان  نەتەوە  خەباتکاری 
گەیشتن بە ئازادی و سەربەستی و رزگاریی لە چەوسانەوە تەنیا 
بە هەوڵ و تێکۆشانی چاالکانە و لێبڕاوانەی خودی ژنانەوە دابین 
و دەستەبەر دەکرێ، بەاڵم سەرەڕای ئەو راستییە، ئەرکی پیاوانی 

یەکسانیخواز و دێموکراتە کە لەو بوارەدا یارمەتیدەری ژنان بن.
لەو خەباتە دژوارە بەاڵم بەرحەق و رەوایەدا، حیزبی دێموکراتی 
کوردستانی ئێران خۆی بە یارمەتیدەری ژنان دەزانێ و لە خەباتی 
رەوایان بۆ گەیشتن بە یەکسانی و رزگاری لە هەاڵواردن پشتیوانیان 

لێ دەکا.
سه ركەوێ خەباتی ژنان بۆ ئازادی و یەكسانیی      

پیرۆز بێ 8ی مارس رۆژی هاوپێوەندی لەگەڵ ژنان

حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران
ده فتەری سیاسی
7ی مارسی 2٠14

16ی رەشەمەی 1٣٩2

8ی  مێژوویی  رۆژی  لە  پێشوازی  دیکە  جارێکی  بۆ  ئەمڕۆ 
و  راگەیەنراوە  ژن  نێونەتەوەیی  رۆژی  وەک  کە  دەکەین  مارس 

رێزی لێ دەگیرێ.
حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران وێڕای رێزگرین لە رۆژی 
پێشکەش  خۆی  پیرۆزبایی  گەرمترین  ژنان،  لەگەڵ  هاوپێوەندی 
دەکا بە سەرجەم ژنانی جیهان، ئێران و کوردستان. بەو هیوایە کە 
ئیستبداد،  پیرۆزیاندا دژی  خەباتی  و  هەوڵ  لە  تێکۆشەر  ژنانی 
مافە  ب��ە  گەیشتن  ب��ۆ  ه��ەروەه��ا  و  چ��ەوس��ان��ەوە  و  کۆنەپەرستی 

رەواکانیان، سەرکەوتوو بن.
لە  خ��ۆی��ان  قوربانیی  ل��ە  پ��ڕ  و  بێوچان  تێکۆشانی  ب��ە  ژن���ان 
وەدەست  پڕبایەخیان  دەسکەوتی  جیهاندا  واڵتانی  لە  کۆمەڵێک 

هێناوە بە بەشێکی بەرچاو لە ئازادی و مافەکانیان گەیشتوون.
بەاڵم دوای تێپەڕبوونی پتر لە سەدەیەک لە راگەیاندنی رۆژی 
هەروا  ژنان  دونیادا  واڵتانی  زۆرب��ەی  لە  ئێستاش  ژن،  جیهانیی 
بیروباوەڕی  و  ه���ەاڵواردن  قوربانیی  دەبنە  ج��ۆراوج��ۆر  بەشێوەی 

کۆنەپەرستانە و لە بێ بەشیدا دەژین.
ی����ەک ل����ەو واڵت����ان����ەی ک���ە م��اف��ە س��ی��اس��ی، ئ����اب����ووری و 
ژنان  و  دەک��رێ  پێشێل  ئاشکرا  بە  تێیدا  ژن  کۆمەالیەتییەکانی 
بەهۆی کولتووری هەاڵواردن و دواکەوتووانەی حکوومەتییەوە لە 
مافە سروشتی و ئینسانییەکانیان بێبەشن، ئێرانی ژێر دەسەاڵتی 

کۆماری ئیسالمییە.
لە کۆماری ئیسالمیدا چەوساندنەوەی ژن لە کۆمەڵگادا باری 
یاسایی رێگا پێدراوە و هەاڵواردنی هەمەالیەنە، ماف پێشێلکردن 
و سووکایەتی پێکردن بە ژن بە گوێرەی یاسای بنەڕەتیی واڵت 
ئاسایی و نەهادینە کراوە! لە فەرهەنگ و عەقلییەتی دەسەاڵت 
مرۆڤی  بە  بەگشتی  ئێران  ژنانی  ئیسالمیدا  رێژیمی  بەدەستانی 
دەرەجە دوو دەژمێردرێن و هەر بەو شێوەیەش هەڵسوکەوتیان لەگەڵ 

دەکرێ.
بێجگەلەوە، ژنانی کورد لەژێر باری قورسی ستەمی نەتەوەییشدا 

دەچەوسێنەوە و سەرکوت دەکرێن.
رێژیمی ئازادیکوژی ئێران لەوە ئاگادارە کە ژنانی کوردستان 
ب��ەدرێ��ژای��ی ج��وواڵن��ەوەی رزگ��اری��خ��وازی��ی ک���ورد، ل��ە خ��ەب��ات بۆ 

وەدیهێنانی ئازادیی نەتەوەکەیاندا بەشدار بوون و بەشدارن.
ژنانی کورد سەلماندوویانە کە تێکۆشان بۆ ئازادی و رزگاریی 
لە  جیانەکراوە  بەشێکی  بە  بێبەشی،  و  چ��ەوس��ان��ەوە  لە  خۆیان 
و  سیاسی  مافە  دابینکردنی  و  ئ��ازادی  بۆ  گەلەکەیان  خەباتی 

پەیامی دەفتەری سیاسیی حیزبی دێموکرات 
بەبۆنەی ٨ى مارس
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پەیامی ناوەندی 3ی كوردستان، بە بۆنەی 
24ی رەشەممە

لەو گۆرەپانەشدا هەولەكانیان لە زۆر شوێندا بە ئاكام گەیشتوە 
و گەلێك دەسكەوتی باش و وەجیان دەستەبەر كردوە و گەلێك 
ریشەی  كۆمەلگادا  لە  كە  دواكەوتوو  فەرهەنگی  ئاسەواری 
و  دێموكرات  تێكۆشەری  ژنانی  ب��ردووە.  بەین  لە  داكوتابوو، 
هاورێیانی ماندویی نەناسی یەكیەتی ژنان، مێژوویەكی تریان 
لەشانازی و شكۆ و فیداكاری و بەرخۆدان نەخشاندووە و لە 
ئاستەمترین كات و سات و شوێنی جیهاندا چاالكییان نواندوە 
كۆمەڵگا  نەریتی  پێكهاتەی  كردنەوەی  نۆژەن  بۆ  هەولیان  و 
بەشدارییان  ئازایانە  سەنگەردا  دوو  لە  كات  هەموو  و  داوە 
بۆ  نیشتمان  داگیركەرانی  دژی  یەكەم  سەنگەری  ك��ردوووە. 
دامەزراندنی دەستەاڵتێكی دێموكراتیك بۆ پالپشتی و پشتیوانی 
دێموكراتیكی گەلی  میللی  خەباتی  و  ژنان  بزوتنەوەی  لە  
كورد وهەروەها لە سەنگەری  دووهەمدا داكۆكی لە مافی 
یەكسان و دادپەروەری و دژایەتی لەگەڵ فەرهەنگی چەوت 
دێموكرات  ژنانی  ئەكسیۆنی  بێ گومان  ب��ووە.  ناعادالن   و 
داینەمۆی بزوتنەوەی یەكسانی خواز و مافویستی ژنانی كوردە 
لە  ب��ارودۆخ بەخەستی  لەبەرچاو گرتنی  بە  كە هەموو كات 
دوو جەمسەری خەباتی نەتەوەیی دژی داگیركەرانی نیشتمان 
و خەبات دژی  كلتوری نادادپەروەرانە تێكۆشاوە و لە هەردوو 
بەرەدا بۆ دەستەبەركردن و مسۆگەر كردنی ئامانجی بەرزی 
مرۆڤایەتی و مەبەستی سەرەكيی بزوتنەوە تێكۆشاوە. یەكیەتی 
لە  راستەقینە  بەدەركی  ئێران  كوردستانی  دێموكراتی  ژنانی 
خەباتی رەوای نەتەوەكەی و فەرهەنگی كۆمەڵگا تێكۆشاوە 
هاوهەنگاو و هاوشان لەگەڵ حیزبی پێشرەو دێموكراتی گەلی 
كورد رێگە ببرێ و هەمیشە لە سەنگەری دژایەتی لەگەڵ 
بۆ  بووە و هەوڵی  دا  دەسەاڵتدارانی داگیركەر و خۆداسەپێن 
پشتیوانی  هەتا  داوە  دێموكراتیك  دەستەاڵتێكی  دامەزراندنی 
ئاكسیۆنەكانی یەكسانی خواز و ماف ویست بێت. لە كۆتاییدا 
هیوادارین كە هەموو ژنانی جیهان بەتایبەت ژنانی كورد بە 

ئاواتە لەمێژینەكانیان بگەن.
سەركەوێ بزوتنەوەی یەكسانی خوازی ژنانی كورد

ناوەندی ٣ی كوردستان
22ی رەشەمەی 1٣٩2ی هەتاوی

هاورێیانی خۆشەویست!
مین   68 كۆبووینەتەوە  یەك  دەوری  لە  كاتێكدا  لە  ئێستا 
مۆمی تەمەنی یەكێتی ژنانی دێموكراتی كوردستانی ئێران 
ئەو  لەچاو  بنەرەتی  ئاڵۆگۆرێكی  جیهان  كە  دادەگیرسێنین 
و  جیهان  لە  ژن��ان  رێكخراوی  گەلێك  ه��ات��وە.  ب��ەس��ەردا  سا 
بەاڵم  هاتوون  پێك  كوردستاندا  و  ئێران  و  ناوین  رۆژهەاڵتی 
گرنگی لە دایك بوون و خەباتی ئەم یەكیەتیە كاتێك بایەخ 
بۆ  خێرا  سەفەرێكی  مێژووە  رەهندەكانی  لە  كە  دەك��ا  پەیدا 
كات و ساتی دامەزراندنی ئەم رێكخراوە بكەین. دەبینین كە 
و  كوردستان  كۆماری  ساباتی  ژێر  لە  مۆدێرن  بەشێوەیەكی 
حیزبی پێك هێنەری كۆمار و كەسایەتی تاقانە و پێشەوای 
كورد قازی محەمەد پێك هات. یەكیەتی ژنانی دێموكراتی 
لە  رێنمایی كۆمارێكی دێموكراتدا  لە ژێر  ئێران  كوردستانی 
جوغرافیایی   ناوچەیەكی  لە  و  هەستیار  مەرجێكی  و  هەل 
و  سوننەتی  فەرهەنگێكی  لەناو  و  مەترسی  پڕ  و  ئاستەم 
پیاوساالردا چاالكيی خۆی  دەست پێكرد. بەاڵم پاش هەرەس 
هێنانی كۆمار تێكۆشانی ئەم یەكیەتیەش بە پێی هەل و مەرج 
لەگەڵ  نەتەوەكەمان  خەباتی  ج��ۆراوج��ۆری   قۆناغەكانی  و 
هەوراز و نشێوێكی زۆر بەرەورو بوە. بەاڵم ئەو ئەندێشە و ئەو 
ئەرێنی  بەشێوەیەكی  هەمیشە  ك��ورددا  ژنانی  ناو  پتانسیەلە 

پارێزراوە.
جموجۆلی  ئ��ێ��ران،  گ��ەالن��ی  ش��ۆرش��ی  دەسپێكی  ل��ەگ��ەڵ 
نوێ  لە  سەر  یەكیەتیە  ئەم  ئەندامانی  ئاشكرای  و  بەرچاو 
خۆی دەنوێنێ و پێ بە پێ لەگەل خەباتی رزگاریخوازانەی 
كوردستانی  دێموكراتی  حیزبی  رێبەرایەتی  بە  كورد  گەلی 
كۆماری  كە  مانگە،  سێ  شەری  لە  و  دەنێ  هەنگاو  ئێران 
تەواوی  لە  هەروەها  و  سەپاند  كوردیدا  گەلی  بەسەر  سێدارە 
لە  ئەمرۆ  هەتا  رێژیمە  ئ��ەو  دژی  بە  خەبات  قۆناغەكانی 
گوولەی  قەلغانی  سنگیان  خەباتدا  پێشەوەی  سەنگەری 
دوژمنانی خاك و نیشتمان بووە و شەهیدانی بێ ئەژماری ژن 
نمونەی بەرچاو و بەلگەنەویستی ئەم ئیدیعایەن. لە قۆناغی 
كوردستانی  دێموكراتی  ژنانی  یەكیەتی  خەباتیش،  ئێستای 
ئێران لە دوو بواردا بەخەستی چاالكییان نواندوە. لە الیەك لە 
داگیر  دوژمنانی   لەگەڵ  بەربەرەكانی  یەكەمی  سەنگەری 
كەری خاك و نیشتیمان دا بونە و لە الیەكی تر لە گۆرەپانی 
دژی نەریتی چەوت و نالەبار و سەقەتدا خەباتیان كردووە و 
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پەیامی یەكیەتی ژنانی دێموكراتی كوردستانی 
ئێران بە بۆنەی بەستنی چوارەمین كۆنگرەی 
خوێندكارانی دێموكراتی كوردستانی ئێران

ئەندامانی بەڕێزی چوارەمین كۆنگرەی خوێندكارانی دێموكراتی كوردستانی ئێران                                                                                                       
خوێندكارانی خۆشەویست                                                                            

ئێران بە بۆنەی بەستنی چوارەمین  لەالیەن كۆمیتەی بەڕێوەبەریی یەكیەتی ژنانی دێموكراتی كوردستانی 
كۆنگرەكەتان گەرمترین پیرۆزبایی خۆمان ئاراستەی سەرجەم ئەندامانی كۆنگرە و خوێندكارانی كوردستان دەكەین 
و ئاواتەخوازین كۆنگرەیەكی سەركەوتوو و پڕ دەسكەوتتان هەبێت و بە هێنانە بەرباس و قسە كردن لە سەر بابەتە 
بەرنامە و دانانی میكانیزمێكی گونجاو بۆ كاری داهاتووی  پێوەندیدارەكان بە پرسی خوێنكاران و دارشتنی 
رێكخراوەكەتان بتوانن واڵمدەری ویست و داخوازییەكانی خوێندكارانی كورد بن و سەركەوتوانەتر لە جاران لەو 

مەیدانەدا رۆڵی ئەكتیڤ تر بگێڕن.
خۆێندكاران وەكوو توێژێكی وریا، چاونەترس و رێ  نیشاندەر، هەست بەو زوڵم و زۆردارییەی كە لە الیەن 
رێژیمی كۆنەپەرستی كۆماری ئیسالمی ئێران دەرحەق بە نەتەوەی كورد و خوێندكارانی كورد دەكرێت، دەكەن و 
بە عەقڵیەتێكی زانستی و واقیعبینانە و بەوپەڕی تواناوە بەرپەرچی سیاسەتە نامرۆڤانەكەی كۆماری ئیسالمی 
یان لە الیەن پاسدارانی رێژیم قۆڵبەست  لەو رێگایەشدا گیانی شیرینیان بەخت كردووە و  ئێران دەدەن��ەوە هەر 
بەستنی  بۆیە  كراون.  بێ  بەش  زانكۆكاندا  لە  لە خوێندن  یا  كراون  ئیسالمی  زیندانەكانی كۆماری  رەوانەی  و 
نیشاندەری  ك��ورد«،  خوێندكاری  بزووتنەوەی  گوتاری  »یەكگرتوویی  درووشمی  بە  كۆنگرەكەتان  چوارەمین 
ئەو راستییەیە  كە یەكیەتیەكەتان توانیویەتی پێوەندییەكی بەهێز لە نێوان  یەكیەتیەكانی خوێندكاری كورد لە 
كوردستان دروست بكات و بە هەڵگرتنی دروشمی یەكگرتوویی هەنگاوەكانتان پتەوتر لە جاران بۆ دابین كردنی 

ماف و داخوازیەكانی خوێندكاری كورد بەرەوپێشەوە هەڵگرن.
لە كۆتاییدا جارێكی تر پیرۆزبایی خۆمان ئاراستەی سەرجەم ئەندامانی بەشداریی كۆنگرە دەكەین و هیوای 

سەركەوتنتان بۆ بە ئاوات دەخوازین.

كۆمیتەی بەرێوبەری یەكیەتی ژنانی دێموكراتی كوردستانی ئێران
1٣٩2/٩/٣٠ی هەتاوی
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یەكیەتیی ژنان بۆ ئەندامانی كۆمیتەی یایان 
كۆبوونەوەیەكی رێك خست

رێبەندانی  1ی  رێكەوتی  سێ شەممە،  رۆژی  دوانیوەرۆی 
كوردستانی  دێموكراتی  ژنانی  یەكیەتیی  هەتاوی،  1٣٩2ی 
ئێران، لە درێژەی كار و چاالكییەكانی خۆی دا، بۆ باس لە 
هێرۆ  بەرێز  بۆ  كۆبونەوەیەك  ژن��ان،  ئەركەكانی  و  پرس  سەر 

جەڵدیانی، جێگر سكرتێری یەكیەتی ژنان رێك خست.
بەرێز جەڵدیانی لەم كۆبوونەوەیەدا، كە بە بەشداریی ئەندامانی 
كۆمیتەی یایان رێك خرابوو، باس لە ئەرك و كێشەكانی ژنان 
بە  ئ��ام��اژە  و  ك��رد  نیشتیمان  لە  دوور  و  سیاسی  ژیانی  لە 
مەترسیەكانی هێندێك ئامرازی پێوەندی گرتن و تێكنۆلۆژی 
و شێوازی بەرەورو و بوونی هەر تاكێك لەگەڵ ئەم كێشانە كرد 

كە رۆژانە بۆ ژنان و بە تایبەت مندااڵن دێتە پێش.
شایانی باسە كۆبوونەوەكە 2 كاتژمێری خایەند. ك
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بەشداری نوێنەری یەكیەتيی ژنان 
لە كۆبوونەوەیەكی رێكخستنی پەروەردەیی

ب���ەف���ران���ب���اری  12ی  رێ���ك���ەوت���ی  ل���ە 
1٣٩2ی هەتاوی، لە هۆڵی نەجیبە خان، 
رەعوف،  لە الیەن مامۆستا  كۆبوونەوەیەك 
سەر بە رێكخراوی پەروەردەیی خێزانی بە 
رێكخراو  نوێنەرانی  و  بەرپرس  بەشداریی 

مەدەنییەكانی شاری كۆیە، بەرێوەچوو.
ئامادەبوونی  بە  كە  كۆبوونەوەیەدا  ل��ەم 
گشتیی  بەرپرسی  چایچی  ئێلهام  بەرێز 
ی��ەك��ی��ەت��ی ژن����ان ب���ەرێ���وەچ���وو، ب���اس كە 
بەرنامەیەكی  رێكخستنی  چۆنییەتی 
پ���ەروەردەی���ی ب��ۆ رێ��ك��خ��راوەك��ان��ی س��ەر بە 
فێدراسیۆنی رێكخراو مەدەنییەكانی شاری 
لە  ك��ام  ه��ەر  پێوەندییەدا  ل��ەم  ك��را.  كۆیە 

رێكخراوەكانیش تێبینی و پێشنیارەكانی خۆیان پێشكەش كرد و قەول 
درا لە داهاتوو كۆمەڵێك سمینار و وۆرك شۆپ لەسەر چەندین تەوەر 

و بواردا بەرێوەبچێت.
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هۆی تایبەتمەندیكانی خۆی خۆشەویستیەكی لە ڕادە بەدەری 
هەبوو لە نێو كۆمەاڵنی خەڵكی مەهاباد و ناوچە. 

ژنی  و  شەهید  دایكی  س��ەدان  لە  یەكێك  چاوشین  مەریم 
بیر  لە  فیداكاریەكانیان  و  ئ��ەرك  كە  ب��وو  ك��ورد  تێكۆشەری 

ناچێتەوە و مێژوو شانازیان پێ دەكا. 
مریەم  ك��وری  ئاقایی  خ��اڵ  حوسێن  شەهید  باسە  شایانی 
چاوشین، لە ساڵی 1٣6٣ لە شەڕی ناوخۆیی دا لە سەرشێوی 

سەقز شەهید و لە ئاژەوان بە خاك سپێردراوە.
ئێران  كوردستانی  دێموكراتی  ژنانی  یەكیەتیی  الی��ەن  لە 
خۆمان  سەرەخۆشی  ژن��ان،  سایتی  بەرێوەبەریی  دەستەی  و 
ئاراستەی بنەماڵەی سەربەرزی مریەم خانم دەكەین و هیوادارین 
نموونەی ژنانی فیداكار و چاونەترس وەك مریەم خانم زیاتر 

بێت.

حاج  كچی  چاوشین«،  مریەم  بە  »ن��اس��راو  مێران  مریەم 
نەخۆشیی  تووشی  بوو  ماوەیەك  كە  میران،  عەبدواڵ  ئەحمەد 
كاتژمێر  بەفرانبار،  16ی  رۆژی  بەداخەوە  ببوو،  فرامۆشی 
حەوت و نیوی سەر لە بەیانی، بۆ هەمیشە چاوەكانی لە سەر 

یەك دانا و ماڵئاوايی لە نیشتمانەكەی كرد. 
مریەم میران »چاوشین« یەكێك لەو ژنە تیكۆشەرانە بوو 
كە بە حەق خاوەنی  كەسایەتی تایبەتی خۆی بوو. دڵسوزی، 
خۆشەویستە  دایكە  ئەو  رازداری��ی  وەف��اداری،  ئەمەگناسی، 
بە  وەف��ادار  ئاخرین ساتەكانی ژیانی  تا  نەدەناسی و  سنوری 
ئامانجەكانی حیزب و گەل بوو. مریەم چاوشین سەربازیكی 
بێ ناو نیشان بوو كە جێگای متمانەی خەڵك و پێشمەرگە بوو، 
ئەو، عاڵقەی پێوەندی رۆژە سەختەكانی خەبات لە نێوان هێزی 
پێشمەرگە و تەشكیالتی نهێنی حیزب بوو. مریەم چاوشین بە 

كۆچی دوایی دایكی 
شەهید حوسێن خاڵ ئاقایی لە مەهاباد 
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كوردستان و هەروەها هەوڵدان بۆ دەستەبەر كردنی مافەكانی 
ژن��ان لە نێو كۆمەڵگادا ك��را. ه��ەردوو ال ه��اورا ب��وون لەسەر 
ئەوەی كە ژنان هەموو یەك دەرد و ئێش و ئازاریان هەیە. لە 
كۆتاییدا هەردوو ال جەختیان كرد كە بەردەوام پێوەندیان هەبێت.

بە  بەرامبەر  رێكەوتی ٥/12/2٠1٣   رۆژی چوارشەممە، 
یەكیەتی  كۆمیتەی  هەتاوی،  1٣٩2ی  س��ەرم��اوەزی  14ی 
بە  جێژنیكان،  ل��ە  ئ��ێ��ران  ك��وردس��ت��ان��ی  دێ��م��وك��رات��ی  ژن��ان��ی 
پێوەندییەكانی  بەشی  بەرپرسی  ق��ادری،  ئامین  سەرپەرشتی 
كومیتەی جێژنیكان، هەروەها هانا مەنگوری و كەوە نەبی، 

لە هەولێر سەردانی بارەگای 
كرد  ئافرەتانیان  یەكیەتی 
ك��ە ل��ە الی���ەن خ��ات��وو شنۆ 
ئەندامی  مەنسور،  ئەمین 
م��ەك��ت��ەب��ی س��ك��رت��اری��ەت و 
بەرپرسی بەشی پێوەندییەكان 
خاتوو  ب��ەرێ��زان  ه��ەروەه��ا  و 
خاتو  و  ئیبراهیم  فریشتە 
ئارەزو محەممەد بە گەرمی 
پێشوازییان لێ كرا. شایانی 
ب��اس��ە ه�����ەردوو ال ب��اس��ی��ان 
چاالكییەكانی  و  ك���ار  ل��ە 
پاشان  ك��رد.  رێكخراوەكەیان 
خاتوو ئامین قادری باسی لە 
خەباتی ژنان لە رۆژهەاڵتی 

سەردانی كومیتەی یەكیەتی ژنانی جێژنیكان بۆ 
بارەگای یەكیەتی ئافرەتانی كوردستان
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رۆژی دووشەممە، رێكەتی 
1٣٩2ی  رەش��ەم��م��ەی  ٥ی 
ه����ەت����اوی، ه��ەی��ئ��ەت��ێ��ك لە 
رێ���ك���خ���راوی  »ك��ۆم��ەڵ��ەی 
ئ��اف��رەت��ان��ی ك��وردس��ت��ان« بە 
رووناك  خاتوو  سەرپەرەستیی 
ئەحمەد محەممەد، سەردانی 

یەكیەتیی ژنانیان كرد.
ل���ەم دان��ی��ش��ت��ن��ەدا وێ���رای 
ل���ەس���ەر  ب�����اس و گ��ف��ت��گ��ۆ 
گ������ۆران������ك������اری������ەك������ان و 
شوێندانەریی ئەم ئاڵۆگۆرانە 
ل���ەس���ەر ژی���ان���ی ت��اك��ەك��ان��ی 
كۆمەڵگا، بە تایبەت ژنان كرا 
پ��ەروەردەی  و رۆڵی ژنان لە 
كۆمەڵگا بۆ هەر چی باشتر 
هەر  لەگەڵ  ب��وون  ب���ەرەوروو 
چەشنە كێشە كە لە ئاكامی 
ئ��ەم ب��ارودۆخ��ەوە دێتە ئ��ارا، 

تاوتوێ  كرا.
میوان  هەیئەتی  ه��ەروەه��ا 
لەالیەن هەیئەتێكی یەكیەتیی 
ژنانی دێموكراتی كوردستانی 
ئێران، بە سەرپەرەستیی بەرێز 
ب��ەرپ��رس��ی  چ��ای��چ��ی  ئێلهام 
گ��ش��ت��ی��ی رێ����ك����خ����راو، ب��ە 
گەرمی پێشوازیان لێ  كرا و 
قەرار و بەڵینی دووالیەنە درا 
بۆ كاری هاوبەش لەنێوان ئەم 

دوو رێكخراوەدا.

هەیئەتێكی كۆمەڵەی ئافرەتانی كوردستان
 سەردانی یەكیەتی ژنانیان كرد
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گیانی پاكی بە چەپڵە ڕێزان بە پێوە 
وەستان و سەری ڕێز و نەوازشیان بۆ 
كەسایەتی لەیال قاسم دانواند. پاشان 
بەڕێز خاتوو هۆزان محمود كۆڕەكەی 
پێشكەش كرد و ئامادەبوان بە بۆچوون 
ك��رد،  ب��ەش��داری��ان  سەرنجەكانیان  و 
كەرتی  پیرۆزبایی  بروسكەی  پاشان 
ی.ن.ك  ن��ورن��ب��ێ��رگ��ی  ڕێكخستنی 
خوێنرایەوە.  هەروەها لە الیەن خاتوو 
سوعدا حەسەنزادە نوێنەری كومیتەی 
یەكیەتی ژنان لە ئاڵمان  پەیامی 6 
ژنانی  ڕێكخراوی 
ڕۆژه��������ەاڵت��������ی 
ك�������وردس�������ت�������ان 
لە  و  خ��وێ��ن��رای��ەوە 
ئێوارە  لە  كۆتایدا 
هەمووان  خوانێكدا 
ن���ان���ی ئ���ێ���وارەی���ان 

پێكەوە خوارد.

ن������اوەن������دی   
كورد،  كولتوریی 
ل���ە ن��ورن��ب��ێ��رگ 
م���ارس���ی  8ی 
پ�����ی�����رۆزك�����رد و 
پ��ەردەی لە سەر 
لەیال  پ��ەی��ك��ەری 
و  الدا  ق����اس����م 
ك����ۆڕێ����ك����ی ب��ۆ 
خ���ات���وو ه����ۆزان 
سازكرد،  محمود 
س��ەرەت��ا خ��ات��و و 
كۆڕەكەی  تریفە 

بەڕێوەبرد و لە الیەن خاتوو نەشمیلەوە 
لەیال  لە ژیان و جوامێری  كورتەیەك 
قاسمی پێشكەش بە ئامادەبوان كرد و 
دوای ئەوە داوا لە كەسایەتی سیاسی و 
تێكۆشەر دایكی ئەستێرە كرا كە پەردە 
لەسەر پەیكەرەكە البدات و بەڕێزیشیان 
دوای دەس���ت خ��ۆش��ی ل��ە ن��اوەن��د و 
هونەرمەند كاك ئاری بۆ ئەو ئەرك و 
ماندووبوونە، پەردەی لەسەر پەیكەرەكە 
الدا و ئامادەبوانیش وەك ڕێزلێنان لە 

بەڕێوەچوونی ٨ی مارس لە ئاڵمان
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پێشكەش كرا.
لە و سمینارەدا كە بۆ كەژاڵ نەقشبەندی پێكهاتبوو، خەباتی 
و  كرا  لێ  باسی  تایبەتی  بە  كورد  ژنانی  و  بەگشتی  ژنان 
ئێران  كوردستانی  دێموكراتی  ژنانی  یەكیەتیی  ئاییننامەی 

بەشێكی دیكەی لە باسەكانی نەقشبەندی پێكهێنابوو.
لە كۆتایی ئەو رێوڕەسمەدا دامەزرانی كۆمیتەی یەكیەتیی 
ژنانی دێموكراتی كوردستانی ئێران لە واڵتی هوڵەند راگەیەنرا 
لەو  حیزبەوە  كۆمیتەی  و  رێوڕەسمەكە  بەشدارانی  لەالیەن  و 

واڵتە پیرۆزبایی یان لێ كرا.

سمینارێك  ژن،  جیهانیی  رۆژی  م��ارس،  8ی  بۆنەی  بە 
لە  ئێران  كوردستانی  دێموكراتی  حیزبی  كۆمیتەی  لەالیەن 

واڵتی هوڵەند بەڕێوەچوو.
ئ���ەم س��م��ی��ن��ارە ل��ەژێ��ر ن����اوی »رۆڵ����ی ژن��ان��ی ك����ورد لە 
بۆ  رەشەمە،  17ی  رێكەوتی  شەممە  رۆژی  كۆمەڵگادا« 
»كەژاڵ نەقشبەندی« بەرپرسی تەشكیالتی یەكیەتیی ژنان 

لە دەرەوەی واڵت بەڕێوەچوو.
گیانی  لە  رێزگرتن  بۆ  بێ دەنگی  خولەكێك  بە  سمینارەكە 
پاكی شەهیدانی رێگای رزگاریی كوردستان دەستی پێ كرد و 
پاشان پەیامی كۆمیتەی حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران 
�� هوڵەند، لەالیەن جەعفەر مەردانبەیگی بەرپرسی كۆمیتەوە 

دامەزرانی كۆمیتەی یەكیەتیی ژنانی دێموكراتی 
كوردستانی ئێران لە واڵتی هوڵەند راگەیەنرا 
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لە  كورتەیەك  پاشان  و  كرد  پێشكەش  گۆرانییەكی  سەلیمی 
ژیاننامەی »مینا خانمی قازی« لەالیەن »هاجەر قادری« 

ئەندامی بەڕێوەبەریی یەكیەتیی ژنانەوە پێشكەش كرا.
دواتر پەیامی یەكیەتیی خوێندكارانی دێموكراتی كوردستانی 
یەكیەتیی  ئەندامی  عوسمانی«  »نەرمین  لەالیەن  ئێران 

خوێندكارانەوە پێشكەش كرا.
پاشان خەاڵتی سااڵنەی »مینا خانم« كە هەموو ساڵێك لە 
رۆژی دامەزرانی یەكیەتیی ژناندا پێشكەش دەكرێت، ئەمساڵ 
یەكیەتیی  سكرتێری  جێگری  جەڵدیانی«  »هێرۆ  لەالیەن 
ژنانی دێموكراتەوە پێشكەش بە ٥ ئەندامی دێرینی یەكیەتیی 

ژنان كرا.
بە  كە  قاسملو  نەسرین  لە  بوون  بریتی  ئەندامانە  ئەو 
نوێنەرایەتی نەسرین خانم، خەاڵتەكەی لە الیەن ئیلهام چایچی 
شێرزاد،  ئامینە  وەرگیرا،  ژنان  یەكیەتی  گشتیی  سكرتێری 
مروارید مەجنوونی، خەدیجە الهیجانی و هاورێ  ئیسماعیلی.
مەعرووفی«یەوە  »مەهتاب  لەالیەن  گۆرانییەك  دواتر 
پێشكەش كرا و رێوڕەسمەكە بە شایی و هەڵپەڕكێی بەشداران 

كۆتایی پێهات.

بەبۆنەی 24ی رەشەمە، 68ەمین ساڵڤەگەڕی دامەزرانی 
یەكیەتیی ژنانی دێموكراتی كوردستانی ئێران، رۆژی شەممە 
رێوڕەسمێك  هەتاوی،  1٣٩2ی  رەشەمەی  24ی  رێكەوتی 
حیزبی  گشتیی  سكرتێری  هیجری،  مستەفا  بەشداریی  بە 
ئەندامانی  لە  ژمارەیەك  و  ئێران  كوردستانی  دێموكراتی 
رێبەریی حیزبی دێموكرات، ئەندامان و الیەنگرانی یەكیەتیی 

ژنان، بەڕێوەچوو.
سەرەتای ئەو رێوڕەسمە بە خوێندنەوەی سروودی نەتەوەیی 
»ئەی رەقیب« و راگرتنی خولەكێك بێدەنگی بۆ رێزگرتن لە 

گیانی پاكی شەهیدانی كوردستان و كورد دەستی پێ كرد.
پاشان پەیامی یەكیەتیی ژنانی دێموكراتی كوردستانی ئێران 
بەبۆنەی 68ەمین ساڵڕۆژی دامەزرانی ئەو یەكیەتییە لەالیەن 

»رووناك فەتحی« ئەندامی بەڕێوەبەرییەوە پێشكەش كرا.
دواتر سروودێك لەالیەن كۆڕی مووزیكی حیزبی دێموكراتی 
كوردستانی ئێرانەوە پێشكەش كرا و دوابەدوای ئەوەش پەیامی 
یەكیەتیی الوانی دێموكراتی كوردستانی ئێران لە الیەن »لەیال 
یەكیەتیی  بەڕێوەبەریی  دەستەی  ئەندامی  محەممەدی« 

الوانەوە خوێندرایەوە.
بەیان  گۆرانی بێژ  رێوڕەسمەدا  ئەو  دیكەی  بڕگەیەكی  لە 

رێوڕەسمی 24ی رەشەممە
 لە الیەن یەكیەتیی ژنان بەڕێوەچوو
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سیاسیی حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران بە بۆنەی 
هەشتی مارس پێشكەش كرا. لە درێژەدا سەیران شەرەفی 
بەرپرسی یەكیەتیی ژنانی دێموكراتی كوردستانی ئێران لە 
ئەمریكا، پەیامی كۆمیتەی ژنانی بەو بۆنەوە پێشكەش 
ئ��ازادی و  بۆ  لەسەر خەباتی ژنانی كورد  ناوبراو  كرد. 
یەكسانی پێداگری كرد و رۆژی جیهانی ژنانیشی بۆ 
دەستەبەر بوونی مافەكانیان بەرز و گرینگ وەسف كرد. 
ئەو  بەشدارانی  لە  یەكێك  شێوەسەڵی  مەعسومە  دوات��ر 
رێورەسمە، بیرەوەریەكی خۆی گێرایەوە كە بۆ یەكەمین 
جار لە رۆژی هەشتی مارس دا رێبەری نەمر دوكتور 
ئەمە  كە  وت��ی  ن��اوب��راو  دی��ت��وە.  نزیكەوە  لە  قاسملووی 
خۆشترین و پڕ بایەخترین بیرەوەری ژیانیەتی و هەرگیز 

لە بیری ناكات.

2٠14ی  م��ارس��ی  8ی  رێ��ك��ەوت��ی  شەممە،  رۆژی 
ئێران  دێموكراتی كوردستانی  یەكیەتیی ژنانی  زایینی، 
لە ئەمریكا، بە بۆنەی هەشتی مارس رۆژی نێونەتەوەیی 
ژنان، رێورەسمیكی بەشكۆ بە بەشداریی رەوەندی كوردی 
دەڤەری واشینگتۆن پێكهێنا. رێورەسمەكە كاتژمێر 7ی 
و  رەقیب  ئەی  نەتەوایەتیی  س��رودی  بە  ئێوارە  لە  سەر 
لە گیانی  رێزگرتن  بۆ  بێدەنگی  یەك خولەك  راگرتنی 
پاكی شەهیدانی كورد و كوردستان دەستی پێكرد. پاشان 
بەرێوەبەری  كۆمیتەی  ئەندامی  حوسێنی  مەحبووبە 
یەكیەتیی ژنان لە ئەمریكا، وێرای راگەیاندنی ریزبەندی 
یەكسانیخوازانەی  شێعری  كۆپلە  چەند  بەرنامەكە، 
خوێندەوە. لە درێژەدا رەحیم رەشیدی سەبارەت بە خەبات 
لە  كرد.  پێشكەش  ووتەیەكی  چەند  ژنان  تێكۆشانی  و 
دەفتەری  پەیامی  رێ��وورەس��م��ەك��ەدا،  دیكەی  بەشێكی 

رێورەسمی ٨ی مارس لە واشینگتۆن 
لەالیەن یەكیەتيی ژنان بەڕێوەچوو
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سەر  ل��ە  ب��چ��ووك  كورتەیەكی  و 
ب��وون  و  ژن���ان  م��ێ��ژووی ڕۆژی 
كرا.  باس  جیهانی  بۆنەیەكی  بە 
س��ەر  خ��س��ت��ە  تیشكی  دوای���ی���ش 
بە  لە كوردستان  بزوتنەوەی ژنان 
كوردستان  ك��ۆم��اری  لە  تایبەت 
یەكیەتيی  ڕێكخراوی  یەكەم  كە 
كوردستانی  دێموكراتی  ژن��ان��ی 
لە  كۆماردا  سەردەمی  لە  ئێران 
سەر دەستی خانمە شۆڕشگێڕی 
ك������ورد، م��ی��ن��ا خ��ان��م��ی ق���ازی 
دام��ەزرێ��ن��را.  پێشەوا  ه��اوس��ەری 
ئاهەنگەكە،  دی��ك��ەی  ب��رگ��ەی 
پ���ەی���ام���ی ی��ەك��ی��ەت��ي��ی الوان����ی 
ئێران  ك��وردس��ت��ان��ی  دێ��م��وك��رات��ی 
دەرەوەی  ئیجرايی  »هەیئەتی 
وواڵت« لەالیەن سەحەر حیسامی 
زیاتر  پەیامەدا  لەو  خوێندرایەوە، 
ب��زوت��ن��ەوەی  س���ەر  خ��رای��ە  تیشك 
ژن���ان ل��ە ك��وردس��ت��ان ب��ە گشتی 
و ل��ە ڕۆژه������ەاڵت ب��ە ت��ای��ب��ەت 
و  دەرەوە  دنیای  چەندە  ه��ەر  كە 
ژیانی  بۆتە  مرۆڤایەتی  ژیانی 
چەوساندەوە  هێشتا  تەكنۆلۆژی 
بەردەوامە و هێشتا ژن  و دەستدرێژی كردنە سەر ژنان 
نەگەشتۆتە ئەو ئاستە كە مافی بەرامبەر لەگەڵ پیاوی 
یەكیەتيی  ناوی  بە  حیسامی  سەحەر  هەروەها  هەبێ . 
ژنان  یەكیەتيی  بە  پێشكەش  الوان��ەوە چەپكە گوڵێكی 

كرد.
شایەنی باسە ئاهەنگەكە بە كۆمەڵێك چاالكی )پرسیار 
هۆنراوەی  ه��ەروەه��ا  و  خ��ۆش  قسەی  و  نوكتە  وەاڵم  و 
نەتەوەیی( هەروەها بە هەڵپەڕكێ و گۆرانی تا كاتژمێر 

2٣.٠٠ بەردەوام بوو.

ڕۆژی شەممە ڕێكەوتی 2٠14/٣/8 كاتژمێر ٠٠.17 
لە شاری ئالبۆرگ “وواڵتی دانمارك”، یەكیەتيی ژنانی 
دێموكراتی كوردستانی ئێران  ئاهەنگێك بە بۆنەی ڕۆژی 

هەشتی مارس كە تایبەتە بە ڕۆژی ژنان بەرێوە برد.
سەرەتای ئاهەنگەكە بەم شێوەیە دەستی پێ كرد.

ژنانی  یەكیەتيی  دان��م��ارك��ی  كومیتەی  ب��ەرپ��رس��ی 
دێمۆكراتی كوردستانی ئێران سەعدیە پەهلۆسای بە خێر 

هاتنی ئامادەبووانی كرد.
پاشان پەیامی یەكیەتيی ژنانی دێمۆكراتی كوردستانی 
خوێندرایەوە  زادە  صاڵح  شەیدا  خوشكە  لەالیەن  ئێرانەوە 

٨ى مارس ڕۆژی نێونەتەوەیی ژنان 
لە دانمارك بەرز ڕاگیرا
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یەكیەتیی ژنان، بە بۆنەی 24ی رەشەممە 
كێبەركێیەكی وەرزشیی بەڕێوەبرد

ئەندامی  و  وەرزش  مامۆستای  عوسمانی،  نەرمین 
یەكیەتيی ژنانی دێموكراتی كوردستانی ئێران، بەرپرس 

و چاوەدێری سەرەكیی بەرێوەچوونی كێبەركێیەكان بوو.
سەركەوتووانی  بۆ  بچووك  دیاریەكی  ژنان  یەكیەتيی 
وەرزشی دیاری كردبوو كە پاش بەرێوەچوونی هەر دوو 
ئەندامی  دانشوەر  پەروانە  الیەن  لە  سەركەوتووان  بەش، 
لە مێژینەی یەكیەتيی ژنان و هەروەها هێرۆ جەڵدیانی، 

جێگر سكرتێری یەكیەتی ژنان، خەاڵت كران.

رۆژی سێ شەممە، رێكەوتی 2٠ی رەشەمەی 1٣٩2ی 
رەشەمە،  24ی  ب��وون��ەوەی  نزیك  بۆنەی  بە  ه��ەت��اوی، 
دێموكراتی  ژنانی  یەكیەتيی  دامەزراندنی  ساڵرۆژی 
ئەندامانی  بۆ  وەرزشی  كێبەركێیەكی  ئێران،  كوردستانی 
هەروەها  و  ئ���ازادی  كەمپی  ژنانی  ی��ای��ان،  كۆمیتەی 

مندااڵن )كچ وكوڕ( بەرێوە چوو.
ژن��ان  ب��ەرچ��اوی  ب��ەش��داری��ی  ب��ە  ك��ە  كێبەركێیە  ئ��ەم 
بەرێوەچوو، بە دوو بەشی »تەناب كێشی« و »هەاڵتنی 

خێرا« دابەش كرابوو.
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دانرا. 
بە  تایبەت  بنەڕەتی  یاسای  برگەی 2٠ی  تابلۆكە  لەسەر 

مافی مرۆڤ بە شێوەی خوارەوە نووسرا بوو:
1-هەموو مرۆڤێك مافی هەیە، بە ئاشتیانە لە گرووپ و 

ڕێكخراوەدا خۆی رێكبخات
2- هیچ كەس نابێ بە زۆر بكرێ بە ئەندامی ڕێكخراوەیەك

بە  زایینی،  2٠14ی  مارسی  پێنجشەممە،2٠ی  رۆژی 
بەشداریی كوردانی دانیشتووی نورنبێرگ لە ئاڵمان و لە ژێر 
دروشمی »بە یەكەوە بۆ كوردستان« جەژنی نەتەوەیی نەورۆز 
پیرۆز كرا و ئاگری نەورۆز لە نێو كۆڕی شادی و خۆشی 

كوردانی ئەو دەڤەرە كرایەوە.
لەو رێورەسمەدا كە بە بەشداری كوردانی هەرچوار پارچەی 
رێكخراوەكانی  و  حیزب  زۆرب���ەی  ب��ەرێ��وەچ��وو،  ك��وردس��ت��ان 

كوردستانی بەشداریان تێدا كرد.
ئەمساڵ، »بەیەكەوە بۆ كوردستان«، 
نورنبێرگ  كوردانی  هاوبەشی  دەنگی 
بڕیاری ئەوەی دا كە ئاگری پیرۆزی 
نەورۆز لە دەوری ئەم دارەدا بكرێتەوە. 
وە ل��ە ه���ەر پ��ارچ��ەی��ەك��ی ك��وردس��ت��ان 

خانمێك ئاگری نەورۆزیان كردەوە: 
بەڕێز  كوردستانەوە  ڕۆژئ���اوای  لە   

دڵڤین
بەڕێز  لە ڕۆژهەاڵتی كوردستانەوە   

سۆعدا حەسەنزادە
 لە باكووری كوردستانەوە بەڕێز ڕۆزا
بەڕێز  كوردستانەوە  ب��اش��ووری  لە   

شێران
یەكیەتيی  كومیتەی   شاندێكی 
ئێران  كوردستانی  دێموكراتی  ژنانی 

بەشداری ڕێورەسمەكە بوون.
بە  ه��ەر  كە  پێدانە  ئ��ام��اژە  شایانی 
نەورۆزەوە،  نەتەوایەتی  جەژنی  بۆنەی 
لە الیەن ناوەندی كولتووری  كوردانی 
و  ئ��اش��ت��ی  نمامێكی  ن��ورن��ب��ێ��رگ��ەوە، 
كە  تابلۆیەكیش  و  چێندرا  ب��رای��ەت��ی 
ب��ە دوو زم��ان��ی ك���وردی )س��ۆران��ی و 
ل��ەس��ەری  ئاڵمانی  و   ك��ورم��ان��ج��ی( 
نووسرابوو، لە شوێنی ناشتنی نمامەكە 

ئاگری جەژنی نەتەوایەتی نەورۆز لە شاری  
نورنبێرگی ئاڵمان، بە بەشداریی یەكیەتيی ژنانی 

دێموكراتی كوردستانی ئێران كرایەوە
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پێشمەرگەكانی  و  كادر  ژنان،  یەكیەتیی  ئەندامی  بەشداریی 
ش��ەوی  رێ��وڕەس��م��ی  ئ��ێ��ران،  كوردستانی  دێموكراتی  حیزبی 
یەلدا، رێورەسمێكی تایبەت بۆ شەوی لە دایك بوونی دوكتور 

عەبدولڕەحمان قاسملوو و درێژترین شەوی ساڵ بەڕێوەچوو.

لەالیەن  هەتاوی  رێكەوتی ٣٠ی سەرماوەزی 1٣٩2ی  لە 
پ��ەروەردە و بە هاوكاریی كۆمیتەكانی الوان و ژنانی  بەشی 
بە  ناوەندی 1ی كوردستان،  لە  ئێران  دێموكراتی كوردستانی 

و  به رێوه به ری  ئه ندامی  ق��ادری  هاجه ر  له الیه ن  کوردیدا 
به رپرسی کومیته ی جێژنیکان پێشکه س به  ئاماده بووانی 
کۆبوونه وه  کرا. پاشان هه ریه ک له  به شداربووانی کۆبونه وه  
را و سه رنج و تێبینی خۆیان به رامبه ر به و پرسه  خسته  روو.

رێبه ندانی 1٣٩2  رێکه وتی 8ی  شه ممه،   رۆژی سێ 
به  مه به ستی به سه رکردنه وه ی ئه ندامانی یەكیەتيی ژنان 
له  و که مپه  هه یئه تێک له  کۆمیته ی یەكیەتيی ژنان له  
جێژنیکان سه ردانی ئه و که مپه یان کرد، شایانی باسه  له م 
سه ردانه دا بابه تێک له  ژێر ناوی پرسی ژن له  کۆمه لگای 

بەڕێوەچوونی شەوی یەڵدا لە ناوەندی 1ی كوردستان

سه ردانی کۆمیته ی جیژنیکانی یەكیەتيی ژنانی 
دێموکراتی کوردستانی ئێران بۆ که مپی گرده چاڵ
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کۆیه  کرده وه . پێشانگاکه  له چه ند به شی کاری هه مه ره نگ و 
سه رنجراکێش پێک هاتبوو که  بوو به  جێگای ده ستخۆشی و 
پێشوازی ئاماده  بووان، ئه وه ی که  زیاتر جێگای سه رنج بوو له  
کاره  ده ستییه کاندا گرنگی درابوو به  الیه نی هونه روکلتووری 
کورده واری و پاراستنی ئه و پیشه  ده ستیانه ی که  له  ناوچه  
و  کلتووری  سامانێکی  وه ک  کوردستاندا  جۆربه جۆره کانی 
نه ته وه يی تا ئێستاش ماونەتەوە . له  الیه کی دیکه وه  پێشانگاکه  
بوو  ک��ورد  ژنی  هونه رمه ندی  و  ره نگینی  ده س��ت  ده رخ��ه ری 
که  له م بواره دا توانیویه تی به کارایی و لێهاتوويی به هره کانی 
خۆی بخاته  ڕوو. پێشانگاکه  بۆماوه ی دوو رۆژ به رده وام بوو. 
ژنانی  له   ده ستخۆشی  بووانه وه   ئاماده   له الیه ن  له  کۆتايیدا 

ده ست ره نگین  و رێکخه رانی پێشانگاکه  کرا.

هه موو ساڵێك له  به ره به ره ی 8ی مارس رۆژی جیهانی ژن. 
ریکخراوه کانی تایبه ت به  ژنان رێز له م ڕۆژه  ده گرن و چاالکی 
جۆراوجۆر به رێوه  ده به ن. بۆ ئەم مه به سته  له یادی 1٠٣ه مین 
سه رله به یانيی  1٠ى  کاتژمێر  ژن  جیهانی  رۆژی  ساڵرۆژی 
ڕه شه ممه ی1٣٩2ی  14ی  رێکه وتی  چوارشه ممه،   رۆژی 
زائ��ی��ن��ی،  م��ارس��ی 2٠14ی  ب��ه  ٥ی  ب��ه رام��ب��ه ر  ه��ه ت��اوی 
هاوبه ش  ئێران  کوردستانی  دێموکراتی  ژنانی  یه کیه تیی 
کۆیه «  »لقی  ک��وردس��ت��ان  ئافره تانی  کۆمه ڵه ی  ل��ه گ��ه ڵ 
رۆژی  م��ارس  8ی  له   پێشوازی  و  ریزگرتن  مه به ستی  به  
نێونه ته وه یی ژن، پێشانگایه کی کاری ده ستی بۆ کۆمه ڵێک 
له  ژنانی به هره مه ندی هونه ری کاری ده ستی به  ئاماده  بوونی 
ژماره یه کی به رچاو له  ئه ندامانی ئه م دوو رێکخراوه  و چه ندین 
شاری  له   ده ستی  کاری  هونه ری  خوازیارانی  و  که سایه تی 

کردنه وه ی پێشانگای کاری ده ستی
 به  بۆنه ی ٨ی مارس 
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وتووێژ لەگەڵ نوێنەری ٦ رێكخراوی ژنانی 
رۆژهەاڵت، بە بۆنەی ٨ی مارس ـ كوردستان میدیا

وەکوو  رۆژە  ئەو  ئەوانیش  هەتا  ژنانی ئورووپا  بۆ  پشتیوانییەک 
یەکگرتووەکان  رێکخراوی  نەتەوە  هەرچەندە  بناسن،  ژنان  رۆژی 

هەتا ساڵی  1٩77 بەشێوەیەکی فەرمی دانی بە و رۆژەدا دانەنا.
ماڵپەڕی کوردستان میدیا، بۆ زیاتر تاوتوێی 8 مارس، رۆژی 
جیهانیی ژنان، لەگەڵ نوێنەری 6 رێکخراوی ژنانی کوردستانی 

ئێران وتووێژی پێک هێناوە کە دەقی وتووێژەکە بەم چەشنەیە:

خەباتی  س��ازم��ان��ی  ئ��اف��رەت��ان��ی  کۆمیتەی  حوسێنی  زی��ن��ەب 
کوردستانی ئێران

کوردستان میدیا: بۆ چی دەبێ رۆژێک هەبێ بە ناوی رۆژی 
ژن؟ وەکو و ژنێک چۆن چاو لە 8ی مارس دەک��ەی؟ ئایا بە 
بڕوای ئێوە 8ی مارس رۆژ جیهانیی ژن تەنیا ئەو روژەیە کە ژنان 

دەنگی ناڕەزایەتیی خویان دەرببڕن؟
زەینەب حوسێنی: مێژوو پێک دێت لە ملمالنێی نێوان چین و 
نەتەوە و ئایین و ئاینزاکانی دونیا. بەدرێژای تەمەنی مرۆڤایەتیی 
نەهامەتیی وەک  لە  پڕ  قۆناغی  هەروەها چەندین  و  چەوسانەوە 
کۆیالیەتی و نیزامی فیۆداڵی و هەتا هەوڵی چینی حاکم بەسەر 
مەحکومدا، ئەم رەوتە درێژەی هەبووە و ئێستاش هەر هەیە. ئێمە 
لە کۆمەڵگایەکی بەرابەر و یەکسان نین، یان بەگشتی بڵێم جیهان 

زایینی  18٥7ی  س��اڵ��ی  ب��ۆ  ژن���ان  رۆژی جیهانیی  م��ێ��ژووی 
دەگ��ەڕێ��ت��ەوە، ل��ەو س��اڵ��ەدا ه���ەزاران ژن ل��ە ش��اری ن��ی��وی��ۆرک لە 
داواکارییەوە  کۆمەڵێک  بە  ئەمریکا  یەکگرتووەکانی  ویالیەتە 
کاتی ویالیەتە  ئ��ەو  دەس��ەاڵت��داران��ی  هەتا  سەرشەقامەکان  هاتنە 
کە  بکەنەوە،  ئاگادار  داواکارییانە  لەو  یەکگرتووەکانی ئەمریکا 

بەرەوڕووی وەاڵمدانەوەیەکی نەشیاوی پۆلیس بوونەوە.
کاریگەری  لەسەر  توانییان  خۆپیشاندەران  ناڕەزایەتییانەدا  لەو 
بەرنامەی   بخەنە  داواکارییەکانیان  هەتا  دابنێن  سیاسەتمەداران 

کاری  سیاسی و کۆبوونەوە رۆژانەکانیانەوە.
داواکاریی ژنان لەو خۆپیشاندانەدا بریتی بوون لە: زیادکردنی 

کرێی کار و کەمکردنەوەی کاتی کارکردن.
بەهۆی بەردەوامی و سووربوونی ژنان لەسەر داواکارییەکانیان، 
چنین  و  رستن  کارگەی  لە  ژنان  بە  تایبەت  سەندیکای  یەکەم 

دامەزرا.
مانگرتن و ناڕەزایەتیی خۆپیشاندەران هەموو ساڵێک بە شێوەی 
نهێنی و ئاشکرا بەردەوام بوو هەتا رۆژی 8ی مارسی 1٩٠7ی 
زایینی بۆ جارێکی دیکە ژنانی ئەمریکا بە نیشانەی ناڕەزایەتی 
لەهەمبەر »1٠ کاتژمێر کاری رۆژانە« خۆپیشاندانیان کرد کە 
و  بەرەوڕو  ئەمریکا  پۆلیس  توندی  لەگەڵ کاردانەوەی  هەمدیس 

بوونەوە و کۆمەڵیکی زۆریان دەسبەسەر کران.
ساڵێک دواتر واتە ساڵی 1٩٠8 ژنانی ئەمریکا وێڕای ئەوەی 
کە نانی »وشک و گوڵ«یان پێ بوو، بە کۆمەڵێک داواکاریی 
دوورخستنەوەی  ک��ارک��ردن،  »کەمکردنەوەیکاتی  وەک��وو  نوێوە 
مندااڵن لە ناوەندەکانی کارکردن و مافی دەنگدانی ژنان« هاتنەوە 

سەر شەقامەکان.
خۆپێشاندان و مانگرتنی ژنانی ئەمریکا، دروستبوونی بزاڤێکی 
گەیشتە  داواک��اری��ی��ەک��ان  و  ک��ەوت��ەوە  لێ  جیهانیی  گشتگیری 
رۆژەڤ.  ب��ە  ب��وو  پیاو  و  ژن  یەکسانیی  داوای  ک��ە  ئاستێک 
بزووتنەوەیی جیهانیی ژنان ناویی »سۆفرا گیستیس«ی لێ نرا.

لە کۆنگرەی نێونەتەوەيی سۆسیالیستەکان کەلە ساڵی 1٩1٠ 
لە کۆپنهاک، پایتەختی واڵتی دانمارک بەڕێوە چوو »کەاڵرا 
رۆژی  ئەڵمان،  دێموکراتەکانی  سوسیال  حیزبی  سەربە  زتکین« 
جیهان«  سەراسەری  لە  ژن��ان  خەباتی  »روژی  بۆ  مارسی  8ی 

پیشنیار کرد و لەالیەن کۆنگرەوە پەسند کرا.
رۆژی 8ی م��ارس کە وەک رۆژی ژنان ناسرا زیاتر دەگەڕێتەوە 
نیۆیۆرک  لە  کە  رێپێوانەی ساڵی 1٩٠٩  و  خۆپێشاندان   ئەو  بۆ 
و  پاڵنەر  بووە  خۆپێشاندانەکانی  ژنانی  ئەمریکاش   بەڕێوەچوو، 

زینەب حوسێنی کۆمیتەی ئافرەتانی سازمانی خەباتی 
کوردستانی ئێران

راپورت و وتووێژ/ مەهاباد قاسمی
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گەیشتن بە و ئامانجە بەردەوام دەبین. هاوکات لە دژی دەسەاڵتداران 
و هەموو ئەوانەی کە دژی مافەکانمانن دەنگ هەڵبڕین و هەوڵ 
بدەین دەنگی ناڕەزایەتی خۆمان بگەیەنینە ئەوپەڕی جیهان و ئەوە 
و  بەردەوامە  کوشتن  ئێستاش  کە  بڵێين  مرۆڤایەتی  تێکرای  بە 

هەموو رۆژێک لە پەناماندا ئەم کارەساتە رو و ئەدات.

گولێ پەریزاد رێکخراوی کۆمەڵەی ژنانی رۆژهەاڵت
کوردستان میدیا: بارودۆخی ژنانی کورد لە رووی فەرهنگی و 

کۆمەالیەتی و پێشکەوتنیان لە و بوارانەدا چۆن دەبینن؟
کۆمەڵگەیەکی  ک��وردس��ت��ان  کۆمەڵگای  گ��وڵ��ێ پ��ەری��زادی: 
ب��ەردەوام گۆڕانی بەسەردا دێ و  زیندو و لە حاڵی گەشە دایە. 
گۆڕانکاری کۆمەاڵیەتی و سیاسی و فەرهەنگییەکانی جیهان 
کاریگەریی لەسەر دادەنێت ئاستی پێوەندیی خەڵک لە چاو سااڵنی 
تۆڕە  بەهۆی  بەگشتی  خەڵک  دیکەوە  ئاستێکی  رابردوو چوەتە 
میدیاکان  دیکەشەوە  لەالیەکی  و  ئینترنیتی  کۆمەالیەتییەکانی 
لەکاتێک  ئەمە  جیهانن.  و  ناوچەيی  گۆرانکارییە  ئ��اگ��اداری 
بە  دایە کە رێژیمی کۆماری ئیسالمی بە هەموو شێوەیەک و 
فیلتێرکردنی  و  میدیاکان  پارازیتی  بە  توانیبێتی  رادەی��ەک  هەر 
سایت و تۆڕە کۆمەاڵتییەکان هەوڵی داوە بەر بەگەشەی زانیاری 
کۆمەڵگەی  بگرێ لە  کۆمەاڵیەتی  فەرهەنگی  ئاڵوگۆڕی  و 

کوردستان بە تابیەتی،
توانیویەتی  ناڕاستەوخۆ  و  راستەوخۆ  جیهانییەکان  پێوەندییە 
لە کۆمەڵگەی کوردستان  بەشێک  وەک  ژنی کوردیش  لەسەر 
باشی  قۆناغی  کورد  ژنی  زانیاریی  ئاستی  هەبێ.  کاریگەریی 
بەربەستە  هەموو  س��ەرەڕای  کۆمەڵ  نیوەی  وەک  ژن��ان  و  بڕیوە 
سیاسی و کولتوورییەکان هەوڵیان داوە لە کاروانی پێشکەوتن و 

زانست دوا نەکەون.

هیچ  و  بن  ی��ەک  وەک  مرۆڤەکان  ئاستەی  ئ��ەو  نەگەیشتۆتە 
نەبووە. کەوایە شۆرش  بەرابەریان  کاتێکیش وەک یەک مافی 
خەبات  هەبێت  ئیستبدادیش  و  زوڵ��م  هەتا  و  هەبووە  ب��ەرخ��ودان  و 
بەردەوامە و دەبێت گیانبازی بکرێت. ئەم گۆڕانکارییەی ئێستا 
فیداکاری  و  بەرهەمی خەبات  ئ��ازادی،  لە  نیمچەکرانەوە  ئەم  و 
کۆمەڵێک خەڵکە کەلە پێناو مرۆڤایەتی و دادوەری و هاوکات 
هێنانەی ئارای مافی ژنان وەک نێوەی کۆمەڵگا، گیانی خۆیان 
و هۆشی  بیر  ب��وون��ەوەی  رۆش��ن  ه��ۆی  بوونە  ئەوانە  ک��رد.  فیدا 
بەشێک لە مرۆڤایەتی و رێگەیەکی سەختیان بۆ خۆش کردین. 
دەب�ێت رێزیان لێ بگرین و نەک لە ساڵدا رۆژێک بەڵکوو پێویستە 
هەمیشە لەیادمان بن. لە جیهاندا زۆر رۆژ و بۆنە هەن کە رۆژیان 
بۆ دیاری کراوە. دیاری کردنی ئەو رۆژی 8ی مارسیش بۆ ژنان 
یەکێک لەو رۆژانەیە کەلە مێژوودا بەرجەستە کراوە و بەرهەمی 
چەندین دەیە تێکۆشان بووە. لەگەڵ ئەوەی دیاری کردنی رۆژێک 
بۆ ژنان کۆتایی بە زوڵم و ستەم نەهێناوە، بەاڵم تا رادەیەک ژنان 
لەو رۆژەدا توانیویانە کێشەکانیان و ماف و ئەرکەکانیان بەڕووی 
کە  ژنان  و  کورد  ئێمەی  بۆ  رۆژە  ئەو  بکەن.  باس  کۆمەڵگادا 
و  زوڵم  و  بێ مافی  دەردی  و  مێژوو چەوساوینەتەوە  درێژایی  بە 
کە  هەیە  واتایەی  ئەو  زۆرە.  گرینگی  چەشتووە  زۆر  ستەممان 
خەبات بۆ دەستەبەرکرانی ماف و ئازادی و قوربانیی گەرەکە و 
ئێمەیە و هەر  بین لەسەر داواکانمان سەرکەوتن بۆ  ئەگەر سوور 

سەردەکەوین.
من وەک ژنێک کە زادەی ئەم کۆمەڵگایەم و بە بەردەوامی 
تێکەڵ بەکێشە و ئازاری بێ بڕانەوەی ئافرەتانم، بە گرینگیەکی 
زۆرەوە دەڕوانمە 8ی مارس و تەواوی ئەو رۆژانەی کە ژنان لەپێنا 
و دەستەبەرکردنی مافەکانیان هەوڵیان داوە. هەوڵدان بۆ نەهێشتنی 
نابەرابەری بە ئەرکێکی ئایینی و مرۆیی دەزانم و هەر کەسێک 
لەم پێناوەدا بەردێک بخاتە سەر بەردێک الی من جێگەی رێز 
خەباتی  سازمانی  ئافرەتانی  کۆمیتەی  وەک  ئێمە  پێزانینە.  و 
ئێران کە مێژووی دامەزرانمان دەگەڕێتەوە بۆ زیاتر  کوردستانی 
بە گەرم و گۆڕی  ئەم رۆژەم��ان  دەیەیەک، هەموو ساڵێک  لە 
یاد کردۆتەوە و رێزمان لەو چاالکانەمان گرتووە کە تێکۆشاون. 
الشم وایە چونکە ئافرەتی کورد لە بێ مافیدا دەژین و قوربانیی 
کۆمەڵگان، دەبێت زیاتر ئەم یادە بەرز رابگرن و گرینگیی زیاتری 

پێ بدەن.
بەنەزەری من پێویستە لەم رۆژەدا ژنان چاالکییەکانیان بەرفراوان 
بکەن و زیاتر خەڵکانی ئەو وەاڵتانە هان بدەن کە رۆژی 8ی مارس 
و باس لە مافی ئافرەتان لەالیەن قەدەغە و بڤەیە. هاوکات دەبێت 
ئازا و مرۆڤ  پیاوە  ئازادیخوازان و رێز لەو  ببێتە رۆژی هەموو 
دۆستانە بگیردرێت کە چاالکی بواری ئافرەتانن و بە بێ گوێدان 
بە فەرهەنگی دواکەوتوو، لەم پێناوەدا کار دەکەن. هەروەها دەبێت 
ببێتە رۆژی هاوپێوەندی و وێکڕا لەم رۆژ و بۆنە پیرۆزەدا پەیمان 
نوێ بکەینەوە کە خەبات لەپێناو مافەکانمان درێژەی هەیە و تا 

گولێ پەریزاد رێکخراوی کۆمەڵەی ژنانی رۆژهەاڵت



67

ژنان، ژمارە 43

لە چوارچێوەی کۆڕ و کۆبوونەوە و سیمینار و خولی پەروەردەیی 
پێوەندیمان  لەگەڵ  هەروەها  بووه،  دیکە  هەنگاوی  کۆمەڵێک  و 
کۆمەڵێک لە ژنانی چاالک و تێکۆشەری بواری ژنان لە نێوخۆی 
داگیرکراوی  و  سیاسی  دۆخ��ی  هۆی  بە  هەڵبەت  هەیه؛  واڵت 
رۆژهەاڵتی کوردستان، نە ئێمه و  نە هیچ رێکخراوێکی دیکەی 
ژنانی  سەربە هێزە سیاسییەکانی رۆژهەاڵتی کوردستان، توانا و 
دەرفەتی چاالکی و هەڵسوورانیان بە شێوەی ئاشکرا لە نێو ژنانی 
واڵتەکەمان نییە، بۆیه پێوەندییەکانمان لەگەڵ ژنانی واڵتەکەمان 
بەشەکانییەوە   و  لق  هەموو  بە  راگەیاندن  هۆیەکانی  سنووردارە. 
کاناڵێکی گونجاوە بۆ چاالکییەکانمان و گەیاندنی دەنگمان بە 

ژنانی واڵتەکەمان.
لە  کوردستان  کۆمەڵگای  و  خێزان  و  ژن  بەختەوەریی  ئێمە 
هاتنەدی کۆمەڵگایەکی مرۆڤساالردا دەبینین کە تیایدا ژن و پیاو 
لە هەموو بوارە سیاسی، ئابووری و کۆمەاڵیەتيی و کو لتوورییەکان 
و...، مافی وەک یەکیان هەبێ، ئێمە لەگەڵ بەیەکدا دانی ئەو 
دوو رەگەزه لە دژی یەکتر نین و پێمان وایه هاوکاری و لێک 
بەرانبەر،  ئیرادەی  و  ماف  لە  رێزگرتن  بنەمای  لەسەر  گەیشتن 
کلیلی ژیانێکی ئارام و ئاسوودەیە لە نێوان ژن و پیاوی کورددا.

دیارە دۆخی ژنی کورد جیاوازە  لەچاو دۆخی ژنی ئەو نەتەوانەی 
کێشەی داگیرکراوی واڵت و سەروەریی سیاسییان نییە. بۆیە ئێمه 
لەگەڵ ئەوەدا کە سوورین لە خەبات دژ بە هەاڵواردنی رەگەزیی 
و کو لتووریی پیاوساالری لە کوردستان، پێ لەسەر گرێدانی ئەو 
خەباتە بە خەباتی نەتەوەیی کورد بۆ گەیشتن بە سەروەر یی سیاسی 

و دەوڵەتی نەتەوەیی دادەگرینەوە.

حەلیمە رەسووڵی یەکیەتيی ژنانی دێموکراتی کوردستان
ئێران  ئیسالمیی  رێژیمی  سیاسەتەکانی  میدیا:  کوردستان 

دەچنە  بەرچاو  زۆر  رێژەیەکی  بە  ژن��ان  ئێستا  کوردستان  لە 
هەوڵ  و  س��ەرێ  چۆتە  ژن��ان  خوێندەواریی  ئاستی  و  زانکۆکان 
پێشکەوتن و گەشەی  تازەی  زانستییەوە قۆناغی  باری  لە  دەدەن 
دەرس  لە  ک��ورد  ژنی  راب��ردوو  دەیەکانی  لە  ئەگەر  زانستییەوە. 
خوێندن و وەدیهێنانی زانیاری بەشێکی زور کەمی هەبو و ئێستا و 
بە پێی زانیارییەکان و رێژەی چوونە زانکۆ خوێندنی ژنان لە چاو 
پیاوان زیاترە و هیوادارم ئەم رێژەیە لە سااڵنی داهاتووشدا هەروا 

لە گەشەدا بێت.
بە لە بەر چاو گرتنی ئەو هەلومەرجەی سەرەوە دەبینین ژنی 
ملکەچی  ئێستا  رۆژه���ەاڵت  کوردستانی  لە  تایبەت  بە  ک��ورد 
بە  شتێک  کۆمەالیەتییەوە  لەباری  ئەبن،  برا  و  باوک  بڕیاری 
ناوی گەورە بە بچووک، یان ژن بە ژن هەر نەماوە زۆر دەگمەن 
و کەمە، ژنی کورد زیاتر لە چاالکيی سیاسی و فەرهەنگی و 
کۆمەالیەتییەکاندا بەشداری دەکات بە جۆریک بڕیاریان داوە بە 
کولتووری باوکساالری و ئێستا ئیتر تەنیا باوک و برا ناتوانێ 
داهاتوویان  دیاری بکات. ژنان خۆیان هاوسەری  چارەنووسی ژن 
هەڵدەبژێرن و زوربەی بەربەستە کۆمەاڵیەتيی و مەزهەبییەکانیان 

وەال ناوە.

لیال دیوبەند رێکخراوی نینا
کوردستان میدیا: ئێوە وەکوو رێکخراوەکانی یەکیەتیی ژنان چ 
هەنگاوێکتان هەڵگرتووە بۆ ناساندنی مافەکانی ژن و ناساندنی 

چوارچێوەیەک هەتا ژنی کورد مافی خۆی بە دەست بێنی؟
لیال دیوبەند: ئێمە وەک رێکخراوی ئازادیی ژنانی کوردستان 
گشتی  له  شێوەی  بە  ئیمکانەی  و  دەرف��ەت  ئەو  بەپێی  نینا،   ��
 بەردەم رێکخراوەکانی ژنانی رۆژهەاڵتی کوردستان دایه، کارمان 
پرسی ژنی کورد کردووە. کار و چاالکییەکانمان  ناساندنی  بۆ 

لیال دیوبەند رێکخراوی نینا

حەلیمە رەسووڵی یەکیەتی ژنانی دێموکراتی کوردستان
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سنوور حەنیفی پوور رێکخراوی ئاسۆی ژنی کورد
 NGO کوردستان میدیا: سەرەڕای هەبوونی ئەو هەموو رێکخراو و
و چاالکانی مەدەنی لەمەڕ هوشیارکردنەوەى ژنان، کەچی زیاتر لە 
جاران گۆی بیستی هەواڵی خۆکوژی و بەتایبەتی دڵتەزینترین شێوە 
واتا خۆسووتاندن و هەروەها کوشتنی ژنان دەبین، هۆکارەکەی بۆچی 

دەگەڕێننەوە؟
سنوور حەنیفی پوور: راستە لە سااڵنی رابردوو چەندین رێکخراوی 
داکۆکیکاری مافی ژنان سەریانهەڵداوە و سەرەڕای هەموو گرفت 
و لەمپەرەکان کارەکانیان بۆ بەرگری لەژنان دەست پێکردوە، بەاڵم 
وەک ئاماژەت پێداوە سەرەڕای ئەمەش کوشتنی ژنان هەر بەردەوامە 
و رۆژانە النیکەم لەم بەشەی کوردستان کە ئێمەی لێی نیشتەجێین 

نموونەکانی دەبینین.
بەبڕوای من زۆربوونی ئەم دیاردەیە ناکرێت هەموو هۆکارەکەی 
بخرێتەسەر شانی رێکخراوەکانی ژنان، ئەگەرچی ئەمە پاکانەش نییە 
بۆ ئەوان و لە چەندین حاڵەتدا کەمکاری، یان کەمتەرخەمیی ئەوان 
هۆکاری کوشتنی ژنان بووە. بەاڵم بەگشتی دەکرێت لەچەندین خاڵدا 
هۆکارەکانی زۆربوونی کوشتن و خۆکوژیی ژنان دەستنیشان بکەین.
با لە پرسیارەکەوە دەستپێبکەین و رۆڵی رێکخراوەکانی ژنان. بە 
بڕوای من رێکخراوەکانی ژنان بەگشتی نەیانتوانیوە بە رۆڵ و ئەرکی 
خۆیان بگەن و بەرگری لەمافەکانی ژنان بکەن ئەویش بە چەندین 
هۆکار. یەکەم ئەوەی رێکخراوەکانی ژنانیش لەهەمان کۆمەڵگای 
پیاوساالر و عەشایەری سەرهەڵدەدەن و مەودا و دەرفەتی کارکردنیان 
بەنا و هەموو کەل و قوژبنەکانی  نەتوانن  رەنگە  بەرتەسکە و  زۆر 
رێگەیان  نەریت  و  داب  و  کولتوور  و  یاسا  و  رۆبچن  ژن��ان  ژیانی 
پێنەدات دەست لە هەموو کارێک وەربدەن. بەاڵم سەرەڕای ئەوەیش 
لەو حاڵەتانەی کە بووە زۆرجار دەور و نەقشی خراپی رێکخراوەکانی 
نزیکترین  بووە.  لەدەستدانی ژنان  یان گیان  ژنان هۆکاری کوشتن، 
راب��ردوو لەالیەن  نموونە ئەو کچە تەمەن 16 ساڵەیە کەلە رۆژان��ی 
پێشتر  ئەم کچە  بە ژیانی دێت.  بە 1٥ فیشکە کۆتایی  باوکیەوە 
دەستدرێژی سێکسی  لەسەر کەسێک کە  تۆمار کردبوو  سکااڵی 
کردووەتە سەری، پاشان پەنا بۆ رێکخراوەکانی ژنان دێنێت و ئەوانیش 
لە یەکێک لەشیلتەرەکانی تایبەت بە ژنان جێگیری دەکەن، بەاڵم 
بەهۆی ناجێگیربوونی باری دەروونی ئەو کچە و نەسازانی لە شیلتەر، 
بەرپرسانی شیلتەر و رێکخراوی ژنان ناچار دەبن رادەستی پۆلیسی 
بکەن و پاشان بە کەفالەت ئازاد دەبێت و رادەستی باوکی دەکرێت کە 
پاش سێ رۆژ دەکوژرێت. لێرەدا رێکخراوەکانی ژنان تۆمەتبارن بەوەی 
کە دەیانزانی ئەو کچە لەمەترسی کوشتن دایە بەاڵم نەیانتوانی لە 

شیلتەرەکان بیهێڵنەوە و رەوانەی شوێنی کوشتنەکەیان کرد.
رێکخراوەکانی ژنان ئەوەندەی خەریکی سەرفکردنی پارە بۆ وۆرک 
شۆپ و سیمینار لە شوێنە راقیەکانن بۆ کەسە بەناو بانگەکانەوە، 
ئەوەندە بە دوای هوشیار کردنی ئەو کەسانەی کە عەشایەرن و لە 

سەباەرت بە مافی ژن لە ماوەی هاتنە سەر کاری رۆحانی چۆن 
هەڵدەسەنگێنن؟ ئایا نیسبەت بە جاران هیچ گۆڕانکارییەک لە 

مافی ژن رووی داوە؟
لە  سەرکۆماریدا  هەڵبژاردنی  سەروبەندی  لە  رەسووڵی:  حەلیمە 
ئێران دیتمان کە سەرکۆماری ئێستای ئێران لە ستادە تبلیعاتییەکانی 
خۆیدا بەردەوام باسی لە بەرابەری تەواوی نێوان ژن و پیاو دەکرد و لە 
رۆانگەی جواراوجۆرەوه بۆ نموونە لە نەزەر ئیسالم و لە نەزەر یاسا و 
هتد هەڵسەنگاندنی دەکرد و دەیگوت کە دەوڵەتی داهاتوو دەوڵەتی 
دەرفەتی یەکسان بۆ ژنان و پیاوان دەبێت و بەم جۆره زیهنییەتێکی 
ساز  ژن  و چاالکانی  ژنان  لە  هیندێک  بۆ  هیوابەخشی  تەقریبەن 

کردبوو. 
دوای هاتنە سەرکاریشی چەند خانمێکی لە کابینەکەی خۆیدا 
روخساری کابینەکەیدا  بە  نەیهێشت یەک جینسیەتی  و  هەڵبژارد 
ببینرێت. بەاڵم بەو حاڵەش پێم وایە بارودۆخی ژنان لە ماوەی دەسەاڵتی 
دیکەش  پرسەکانی  لە  چۆن  وەک  هەر  ن��ەگ��ۆڕاوە  زۆر  رۆحانیدا 
گۆڕانێکی بەرچاوی بە خۆیەوە نەدیتووه بۆ نموونە ئێعدامکردن لەم 
ماوەیەدا نەک کەم نەبۆتەوە بگره زیادیش بووه. بارودۆخی ژنانیش بە 
هەمان شێوه گۆڕانێکی بەرچاوی بە خۆیەوە نەدیتوه و ژنان ئێستاش 
لە بارودۆخێکی نایەکساندا کار دەکەن و ئەمنییەتی شوغڵییان نییە 
ئێستاش هەنگاوێکی عەمەلی و جیدی بۆ البردنی  تا  و هەروەها 
تەفکیکی جینسییەتی کەلە زانکۆکاندا دەکرێ هەڵنەگیراوە و ژنان 
لە مەسائیلێکی وەک تەالقیشدا هەر وا لە رێگای یاساوه زوڵمیان 
تەدبیر و ئومێدی رۆحانیدا  لە دەوڵەتی  ئێستاش  تا  لێ دەکرێت و 
ژنان  بارودۆخی  باشتربوونی  لەسەر  جیدی  هەنگاوێکی  کردەوه  بە 
نەدیتراوە و پێم وایە هەڵبژاردنی چەند خانمێک بۆ پۆستی وەزارەت 

چارەسەری کێشە ریشەییەکانی ژنان ناکا.

سنوور حەنیفی پوور رێکخراوی ئاسۆی ژنی کورد
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ئیلهام چایچی یەکیەتيی ژنانی دێموکراتی کوردستانی ئێران
کوردستان میدیا: لە 8ی مارسی ئەمساڵدا ئێوە وەک و هەر )6( 
رێکخراوی یەکیەتی ژنانی رۆژهەاڵت راگەیەندراوی هاوبەشتان 
ئێوە  یان  چییە؟  هاوبەشە  راگەیەندراوە  لەم  مەبەستان  درک��ردوە؟ 
وەک و رێکخراەکان چێتان پییە بۆ ژنی کورد و دەتنانهەوەی لەم 

رۆژە چی بە ژنی کورد بڵێن؟
لە  زیاتر  مارس  مێژووی 8ی  پێی  بە  ئیلهام چایچی: 
لەنێوبردنی  بۆ  ژنان  خەباتی  دەسپێکی  لە  سەدەیە  یەک 
پەت و زنجیری کۆیالیەتی تێدەپەڕێ . ئەم خەباتە لە هەر 
و  جوغرافیایی  بارودۆخی  پێی  بە  واڵتێک  و  شوێنێک 
فەرهەنگی ئەو شوێن یان واڵتە، بە شێوازێک و شکلێکی 
لە  ژن��ان  داخوازییەکانی  ب��ەاڵم  دەچ��ێ��ت.  ب��ەڕێ��وە  تایبەت 
ب��واردا  زۆر  ل��ە  و  دەگ���ات  ی��ەک  ب��ە  بازنەیی  شکلێکی 
وەک یەکن، خەبات بۆ مافی مرۆڤ، خەبات بۆ رزگار 
مافی  ژیان،  مافی  هێنانی  وەدەس��ت  دەستی،  لەژێر  بوون 

هەڵبژاردن و...
ئێمەش وەک رێکخراوەکانی ژنان، بە لەبەر چاوگرتنی 
جیهانی بوونی کێشەی ژنان و هەڵسەنگاندنی بارودۆخی 
پێویستە  بە و شێوەیە کە  داخ��ەوە  بە  ئێستای خۆمان کە 
ن��ات��وان��ی��ن ل��ە ئ��اس��ت��ی ج��ی��ه��ان��ی ح����وزوورم����ان ه��ەب��ێ��ت و 
ئێران  کوردستانی  ژنانی  وەک  خۆمان  داخوازییەکانی 
یەکتر  هاوبەشەکان  خاڵە  لە  هەوڵدەدەین  بکەین،  مەترەح 
بگرین و بە هاودەنگی و هاوکاری کاری زیاتر لە پێناو 
کوردستانی  ک��وردی  ژنانی  مافەکانی  دەستەبەرکردنی 
هەموو  ل��ەگ��ەڵ  شانازییەوە  و  خۆشی  ب��ە  بکەین.  ئ��ێ��ران 
رێکخراوەکانی  و  ژن��ان  نیسبەت  بە  کە  پێشداوەرییەکان 
ئێستاش  تا  و  بووین  لەم کارە سەکەوتوو  ئێمە  ژنان هەیە 

توانیومانە چەندین کاری هاوبەش ئەنجام بدەین.
ئەوەی کە ئێمە تەنیا ئەم رۆژەی تەرخان بکەین بۆ ئەوەی 
کە پەیامی خۆمان بە ژنانی کوردستان بگەیەنین و یان 
چەندین  چوارچێوەی  لە  و  رۆژە  لەم  تەنیا  خەباتەکەمان 
النیکەم  نییە.  دروس��ت  شتێکی  بێت،  چاالکی  و  سمینار 
بۆ رێکخراوەکانی ژنان کە بەردەوام لەگەڵ ئەم ئیتیهامە 
مارس  رۆژی 8ی  ئینسافە.  لە  دوور  بە  دەب��ن  ب���ەرەوڕوو 
رۆژێکی بۆ ژنانی هەموو جیهانە، کە لەم رۆژەدا بە نیسبەت 
پرسی ژن هەستیارتر بجووڵێين و لە رێگای چاالکییەکانی 
نوێ  زانیاری  هێندێ  بۆنەیەوە،  بەم  رێکخراوەکان  و  ژنان 
 لە بوارەی پرسی ژن و یان دەستکەوتەکانی ژنان لە یەک 
ژنان  رێکخراوەکانی  دەن��ا  بێنن.  دەس��ت  بە  راب��ردوو  ساڵی 
لەساڵدا ٣6٥ رۆژ وەک 8ی مارسییان هەیە کە ئەرکدارن 
ئامانجە  بە  گەیشتن  بۆ  بەرنامەکانیان  بەڕێوەربردنی  بۆ 

پیرۆزەکانیان..

شوێنە دوورەکانن هیچیان کردووە، هەروەها وەک پێویست نەیانتوانیوە 
کاریگەری باشیان بێت لەسەر دەسەاڵت و یاسا بۆ چارەسەرکردنی 

پرسی ژن لە بوارە جیاجیاکانە.
بێجگە لەمانە چەندین هۆکاری دیکەش هەن کە جێگەی قسەکردنە 
و زۆر گرنگە لە زۆربوونی دیاردەی کوشتنی ژنان، ئەوەیش ئەوەیە کە 
ناهۆشیاری کۆمەڵناسییەکی بەهێز سەبارەت بە خزم و بنەماڵە و خێڵ 
بە چەمکەکانی  ناهوشیاری سەبارەت  لە کۆمەڵگای کوردەواریدا، 
شەرەف و نامووس لە کولتووری پیاوساالری کۆمەڵگای کوردی، 
وەها  هەر  وە  ژن  مافاکانی  بە  سەبارەت  نێر  رەگ��ەزی  ناهوشیاری 
قبووڵنەکردنی ئەو مافانەی کە لەالیەن پیاوانی کورد و چۆنییەتیی 

مامەڵە کردن لەگەڵ کێشەکانی ژن هۆکاری ئەم ژن کوشتنەن.
هەروەها نا ئۆمیدی و بێ هیوایی و بوونی فشار و نەبوونی پەناگە 
و الوازیی پۆلیس و دادگاکان  و دامەزراوە حکوومییەکان هۆکارێکی 
ئەم  کوشتن  و  خۆکوشتنە  ئەم  بۆ  پاڵپشتن  کە  شتانەی  ئەو  ت��رن. 
خااڵنەن یەکەم شت کە زۆر گرنگە یاسایە کە بەرامبەر بە پرسی ژن 
زۆر الوازە. ئەوەی کە لەالی من زۆر گرنگە حکومەت یان باشتر بڵێم 
هەر دوو وەزارەتی ناوخۆ و کۆمەاڵیەتیە کە وەک پێویست هەڵنەسان 
زۆر  ئەرکێکی  و کۆمەاڵیەتی  ناوخۆ  وەزارەت��ی  ئەرکی خۆیان،  بە 
لە  پێویست پسپۆر و شارەزای  ئەبوایە وەک  لەسەر شانە،  گرنگیان 
بواری پەروەردە کردن دابنایە بۆ ئەوەی ئەم کولتورە کۆنە پرستانەی 
کە لە ناو کوردەواری داب و نەریتە بسرایەتەوە. هەروەها بە پەروەردە 
کردنی منداڵەکان لە بواری نە بوونی جیاوازی مافەکانیان لەنێوان 

نێر و مێ، هوشیاری پێویست بۆ بنەماڵەی خوێندکار  و قوتابیان.
دی��اردەی  کەمکردنەوەی  النیکەم  ی��ان  نەهێشتن  بۆ  بەگشتی 
کوشتن  و خۆکوژی ژنان پێویستە هەموو جوومگەکانی کۆمەڵگا 
بدەن   یەکتر  دەستی  بە  دەست  مەدەنییەکان  رێکخراوە  و  یاسا   بە 
لە  رێگە  تەواوی کۆمەڵگا  هۆشیاری  و  فەرهەنگسازی   پاش  و 

دووپاتبوونەوەی دیاردەی کوشتنی ژنان بگرن.

ئیلهام چایچی یەکیەتی ژنانی دێموکراتی کوردستانی 
ئێران
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كۆبوونەوە كە بوون و را و بۆچوونی خۆیان سەبارەت بە كۆبوونەوە 
دەربڕی.

 هەروەها رۆژی سێشەممە بۆ ماوەی سێ  رۆژ، لە رێكەوتەكانی 
6و7و8ی رەشەممەی 1٣٩2ی هەتاوی نۆینەری یەكیەتيی ژنانی 
هەیئەتی  ئەندامی  ئیبتكار  محبوبە  ئێران،  كوردستانی  دێموكراتی 
ئەم  تەشكیالتی  بەشی  بەرپرسی  و  ژن���ان   یەكیەتیی  ئیجرایی 
حیزب  ئاشكرای  تەشكیالتی  بەشی  هەیئەتی  لەگەڵ  رێكخراوەیە، 
و ناوەندی 1ی كوردستان و نوێنەری یەكیەتيی الوانی دێموكراتی 
كوردستانی ئیران لە سەر داخوازی بەشی تەشكیالتی ئاشكرا سەردانی 
كۆمیتەكانی حیزبیان لە شێرەوەن  و كەالر  و باریكە  و سلێمانیان كرد.

مەبەست لە بەشداری كردنی نوێنەری رێكخراوەكان لەو سەردانەدا 
لە  دێ��م��وك��رات  حیزبی  پشتیوانيی  و  پاڵپشتی  و  ك��ردن��ەوە  تاكید 
رێكخراوەكانی الوان و ژنان و هەروەها دەربرینی هەستی هاوكاری و 
پشتیوانيی زیاتر بۆ بەرەوپێش چوونی كارەكانی ئەو رێكخراوانە لە 
كەمپەكانی حیزبی و گرینگی 
و  حیزب  بۆ  ریكخراوانە  ئ��ەو 
هاوكاری كردنی كۆمیتەكانی 
ژنان لەو كەمپانە بوو. هەروەها  
ئەو  بەرنامەكانی  لە  هێندێك 
بەشی  بە  پەیوەندی  س��ەردان��ە 
كە  بوو  ئاشكراوە  تەشكیالتی 
لە الیەن هاورێیان بەرێوەچوو.

رۆژی چوارشەممە رێكەوتی 2٣ی رێبەندانی 1٣٩2ی هەتاوی 
بە  ئێران   كوردستانی  دێموكراتی  ژنانی  یەكیەتیی  هەیئەتێكی 
سەرپەرەستی خاتوو هێرۆ جەڵدیانی جێگری سكرتێری یەكیەتیی ژنان  
و هاورێیەتی مەحبوبە ئیبتكار و مونیرە كانی سەیرانی ئەندامانی 
بەرێوەبەریی یەكیەتيی ژنان و حەلیمە عەلیزادە ئەندامی یەكیەتیی 
ژنان  بەمەبەستی  گرتنی كۆبوونەوە بۆ ئەندامان سەردانی كومیتەی 

یەكیەتیی ژنانیان لە سۆران كرد.
دەستی  جەڵدیانی  هێرۆ  و  خاتو  الیەن  لە  كۆبوونەوەكە  سەرەتای 
پێكرد، بەرێز جەڵدیانی باسێكی لە سەر وەزعییەتی ئێستای  ژنان لە 
جیهان و هەروەها ئێران و بەتایبەت كوردستان كرد و هەروەها باسێكی 
كۆمەڵگای  كە  نەگەتیڤانەی  سوننەتە  و  داب ونەریت  ئەو  سەر  لە 
كوردەواری پێیەوە دەناڵێنیت و ئەركی ئێمە وەك ئەندامێكی یەكیەتیی 

ژنان لە بەرانبەر ئەو كێشانە چییە پێشكەش بە بەشدار بووان كرد.
لە  لێپرسینەوە  بۆ  ك��را  تەرخان  كۆبوونەوەكە  دووه��ەم��ی  ت��ەوەری 

ك���اروچ���االك���ی ك��وم��ی��ت��ەك��ە و 
ه����ەروەه����ا ئ��ەن��دام��گ��ی��ری و 
پ���ێ���داچ���وون���ەوە ب���ە ك���ارەك���ان، 
ئەندامانی  هەڵبژاردنی  پاشان 
كومیتە كە  لە ژێر چاوەدێری 
ئیبتكار  محبوبە  رێنوێنی  و 
تەشكیالتى  بەشی  ب��ەرپ��رس��ی 

یەكیەتیی ژنان بەرێوە چوو.
ش��ای��ان��ی ب��اس��ە رێ��ژەی��ەك��ی 
بەرچا و لە ئەندامان بەشداری 

سەردانی بەشی تەشكیالتی یەكیەتيی 
ژنان لە چەند كۆمیتەی ئەو 

رێكخراوە
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بۆنەی  بە  ئێران  كورستانی  دێموكراتی  ژنانی  یەكیەتيی 
8ی مارس، سەردانی چەند ئۆرگانی حیزبیان كرد.

جێگرسكرتێری  جەڵدیانی،  هێرۆ  بەرێز  س��ەردان��ان��ە  ل��ەم 
سەرەكیی  مەبەستی  ل��ە  ب��اس  وێ���رای  ژن���ان،  یەكیەتيی 
مارس،  8ی  بۆنەی  بە  كە  سەردانانە  لەم  ژنان  یەكیەتيی 
رۆژی جیهانیی ژن رێك خرابوو كردی و گوتی: »خەباتی 
پیاو،  لەگەڵ  یەكسان  لەپێناو دەستەبەر كردنی مافی  ژنان 
بە بێ  پشتیوانی و هاوكاریی ئێوە مومكین نیە«. پاشان بە 
وردی باسی ئەو هاوكارییانەی كرد كە هاورێیانی پێشمەرگە 
دەبێ  بۆ هاوكاری و پشتیوانی لە خەباتی یەكسانیخوازانەی 

ژنان لەبەرچاو بگرن.

پێنج  رۆژی  هۆلەند،  ك��ارى  پارتی  بانگهێشتنی  لەسەر 
شەممە ڕێكەوتی 1٣ی مارس 2٠14 شاندێكی كۆمیتەی 
یەكیەتيی ژنانی دێموكراتی كوردستانی ئێران � هۆلەند، بە 
سەرپەرەستیی خاتوو گوڵێ حوسێنی  لە سمیناڕێكدا كە بە 
مەبەستی روونكردنەوە و بەرنامە و رۆڵی پارتە سیاسیيەكان 
لە بواڕی سیاسی، ئابۆڕی و كۆمەاڵیەتيی لە كۆمەڵگای 
هۆلەند و بە تایبەت لە سەر هەڵبژاردنەكانی ئەم مانگەی 

شارەوانیەكان، پێكهات بوو، بەشداریان كرد.
پارتی  پارتی سەوز،  كار،  پارتی  لە  لەم سمینارەدا جگە 
بۆ  ئ���ازادی  پارتی   ،66 دێموكرات  پارتی  سۆسیالیست، 
دێموكراسی و حیزبە كوردستانیەكانی تێدا بەشداربوون، هەر 
یەك لەم پارتانە بە باس كردن لەسەر بەرنامە و كاری خۆیان 
جەختیان خستە سەر هێندێك خاڵی گرینگ وەك بێكاری و 
دۆخی ژنان و خوێندن تا رادەی سەرەوە و ئەمنیەت لە نێو 

كۆمەڵگادا.

یەكیەتيی ژنان بە بۆنەی 
٨ی مارس، سەردانی 
چەند ئۆرگانی حیزبیان 

كرد

بەشداریی شاندێكی 
كومیتەی هۆلەند، 
لە سمیناری پارتە 

سیاسیيەكان
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رۆژهەاڵتی  لە  ژنان  فمینیستی گشتی«، »دۆخی  لەسەر  كوردی 
گشتی  »هەڵسەنگاندنێكی  هەروەها  و  ئەركەكانیان«  و  كوردستان 
لەسەر چاالكییەكانی ژناندا و چەند رەخنەیەك لە خۆمان« بەرێوەچوو.
ئەم سمینارە كە بە بەشداریی ئەندامانی دەفتەری سیاسی حیزبی 
دێموكراتی كوردستانی ئێران و ئەندامان و الیەنگرانی یەكیەتيی ژنان 
 2 نزیكەی  هاتبوو،  پێك  حیزب  پێشمەرگەكانی  و  كادر  هەروەها  و 

كاتژمیری خایەند.

هەتاوی،  1٣٩2ی  رەشەممەی  17ی  رێكەوتی  شەممە،  رۆژی 
بەرامبەر بە 8ی مارسی 2٠14ی زایینى، كاتژمێر ٣ی پاش نیوەرۆ، 
یەكیەتیی ژنان بۆ هەرچی زیاتر تاوتوێ  كردنی بارودۆخی یەك ساڵی 
رابردووی ژنان و ئێستا، بۆ بەرێزان تروسكە سادقی، چاالكی بواری 
دێموكراتی  خوێندكارانی  یەكیەتی  بەرپرسی  یوسفی،  كیهان  ژن��ان، 
یەكیەتیی  بەرپرسی  چایچی،  ئیلهام  هەروەها  و  ئێران  كوردستانی 
»پێناسەی  ت��ەوەری  سێ   لە  ئێران  كوردستانی  دێموكراتی  ژنانی 

یەكیەتیی ژنانی دێموكراتی كوردستانی ئێران 
بە بۆنەی ٨ی مارس، سمینارێكی رێك خست
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هاوكاریی  بە  ئێران،  كوردستانی  دێموكراتی  ژنانی  یەكیەتيی 
بەرێوەبردنی  بە  سوئێد  وێسترۆسی  شاری  لە  ك��وردی  كۆمەلەی 
سمینارێك، رێزیان لە 8ی مارس ڕۆژی نێونەتەوەيی ژنان گرت. 
ئەندامی  خاتوون  ماریا  بەرێز  الی��ەن  لە  سەرەتا  سمینارەدا،  ل��ەم 
كۆمەلەی كوردی بەخێر هاتنی بەشداربووان كرا و بە دانی شاخە 
گوڵێك پێشوازیان لێ  كرا. سمیناری 8ی مارس بە باسێك لە الیەن 
توندوتیژی  بۆ  »نا  ناوی  ژێر  لە  ئەفشاری«  »مریەم  دوكتوور 
الی  بۆ  سیمیناری  بەشدارانی  زیاتری  سەرنجی  ژنان«  سەر  بۆ 
خۆی ڕاكێشا، شایەنی باسە كە سمیناری 8ی مارس لە ژنانی 
كورد و بەلوچ و فارس و نەتەوەكانی تر پێك هاتبوو كە شێوازێكی 
نوێ بەخۆیەوە بینی. شایانی باسە سمینارەكە تا كاتژمێر ٣٠:21 

درێژەی هەبوو.

لە ساڵرۆژی كارەساتی كیمیابارانی هەڵەبجە، 
ئ��ەن��دام��ان��ی ی��ەك��ی��ەت��ی��ی ژن��ان��ی دێ��م��وك��رات��ی 
كوردستانی ئێران و كوردانی هەر چوارپارچەی 
و  دەوروب���ەری  و  نورنبێرگ  ش��اری  دانیشتووی 
الیەنە سیاسیەكان لە ژێر دروشمی بەیەكەوە بۆ 
كوردستان لە ناوەڕاستی شاری لۆرنس كرشە بۆ 
ڕێزلێنان لە گیانی پاكی شەهیدانی هەڵەبجە و 
و  وەفا  جارێكیتر  كوردستان،  شەهیدانی  گشت 
سۆزی خۆیان دووپات كردەوە و هیوایان خواست 
بە  مەرگەساتە  ئ��ەو  جیهاندا  س��ەران��س��ەری  ل��ە 

جینۆساید بناسێنرێ.

بەرێوەچوونی سمینارێك بە بۆنەی ٨ی مارس 
لە وێسترۆس

بەشداریی یەكیەتی 
ژنانی دێموكرات، لە 
یادی هەڵەبجە لە 

واڵتی ئاڵمان 
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پاشان بەهار رۆستەمی سەرگروپی،گروپی وەنەوشە باسێكی لە 
ژێر ناوی ژنانی زیندان پێشكەش كرد و ئاماژەی بەم مژارە كرد 
كە مەخابن لە زیندان هیچ مافێكی ژنان رچاو ناكرێت و هەموو 
ژنانی  بارودۆخی  و  تاقیدەكرێتەوە  لەسەر  ئەشكەنجەیەكیان  جۆرە 
دووگیانیش لەوپەڕی خراوی خۆیدایە و هیچ جۆرە ئاسانكاریەكیان 

بۆ ناكرێت لە زیندان و بە چاوی سووكیشەوە سەیر دەكرێن.
بڕگەی چوارەم گواڵڵە رەزایی سەرگروپی،گروپی چنوور بوو كە 
بابەتێكی لە ژێر ناوی توندوتیژی نێو بنەماڵە باسكرد و ئاماژەی 
پێڕەو  كەسێكەوە  هەر  لەالیەن  بنەماڵەيی  توندوتیژی  كە  بەوەكرد 
بێ  مێرد  نیە  جیاوازیەكی  هیچ  ئیدی  توندوتیژیە،  هەر  بكرێت 
بە  پیاوان  هەڵسووكەوتی  كەسووكار.  و  خزم  و  برا  یان  ب��اوك  یان 
بەرامبەر  توندوتیژیە  لە  جۆرێك  ژنان  لەگەڵ  گوماناوی  شێوەی 
بە ژن. جێگای ئاماژەیە كە گواڵڵە رەزایی زاڵ بوونی ئایین و 

پەروەردەكردنی نادروست بە هۆكاری توندوتیژی ناوزەدكرد.
پاش كۆتایی پێشكەش كردنی ئەم باسانە ژنانی بەشداربووش تێكڕا 
چاالكانە راوبۆچوونی خۆیان سەبارەت بە مژارە پەیوەندیدارەكان بە 
ژنانەوە هێنایە بەرباس و لە ئاكامدا كۆبەندی باس و راوبۆچونەكان 
لێكدانەوەی  وۆركشۆپەكەوە  بەڕێوەبەری  گوڵكار  الیەن شۆڕش  لە 

لەسەر كرا و بەم جۆرە كۆتایی بە وۆركشۆپەكە هات.

هەتاوی  1٣٩2ی  رەش��ەم��ەی  1ی  رێكەوتی  شەممە،  رۆژی 
یەكی  ن��اوەن��دی  لە  زایینی،  2٠14ی  مارسی  1ى  بە  بەرامبەر 
تاوتوێكردنی  و  توێژینەوە  نێوی  ژێر  لە  وۆركشۆپێك  كوردستان 
ژن  جیهانی  رۆژی  ب��ەرەب��ەری  لە  ژن��ان  بە  پەیوەندیدارەكان  پرسە 
ژنانی  یەكیەتی  دێگەڵەی  كۆمیتەی  ئەندامانی  بەشداريی  بە 
و  پێشكەشكاری  و  بەڕێوەبردن  بە  ئێران  كوردستانی  دێموكراتی 
سەرپەرەستی شۆڕش گوڵكار، بەڕێوەچوو كە پتر لە سێ كاتژمێری 

خایاند.
و  وۆركشۆپ  بەڕێوەبردنی  ئامانجەكانی  لەمەڕ  باسێك  سەرەتا 
بۆ  شێوازە  بەم  ژن��ان  پرسەكانی  تاوتوێكردنی  گرينگی  هەروەها 
پێشكەش  گوڵكارەوە  شۆڕش  الیەن  لە  چارەسەریەك  بە  گەیشتن 
فەریدە محەممەدزادە  پاشان  و  كرا  وۆركشۆپەكە  بەشداربووانی  بە 
سەرگروپی،گروپی كانی مژارێكی لە ژێر ناوی توندوتیژی ژنان 
پێشكەش كرد و بە وردی ئاماژە بە هۆكارەكانی ئەم دیاردەیەكرد و 
و هەروەها ئەوەشی پێ زیادكرد كە توندوتیژيی ژنان تەنیا لە الیەن 
پیاوانەوە ناكرێ بەڵكوو هەندێك لە ژنانیش بۆخۆیان پێڕەوی دەكەن.
پاشان تاژان عەلیرەمایی سەرگروپی،گروپی هەتاو باسێكی لە 
ژێر نێوی ژنانی سەرشەقام پێشكەش كرد و ئاماژەی بەوەكرد كە 
نەبوونی رێكخراوەكانی پەیوەندیدار بە ژنان بووەتە هۆی پەرەسەندنی 

ئەم دیاردەیە.

بەڕێوەچوونی وۆركشۆپێك بۆ توێژینەوە و 
تاوتوێكردنی پرسە پەیوەندیدارەكان بە ژنان
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وتارێكی پیشكەش بە ژنان كرد. بەرێزیان لە ووتارەكەی دا ئاماژەی بەوە 
كرد كە ژنان بە داخەوە چ لە الیەن دەسەاڵت و چ لە الیەن كۆمەڵگاوە 
وەك  گرینگ  خاڵێكی  چەند  بە  ئاماژەی  ناوبراو  لێكراوە،  ستەمیان 
دەستدرێژیی جینسی، حیجابی زۆرە ملی، بەرد بارانكردن، شاهیدیی 
دوو ژن بەرانبەر یەك پیاو، سیغە كردن، بە زۆر بە شودان و زۆر شتی 
دیكە كرد كە لە ژێر سێبەری رەشی كۆماری ئیسالمی بە رێوە دەچێت. 
سمینارەكە بە پەزیرایی لە بەشداربووان كە لە الیەن یەكیەتيی ژنان 

ئامادەكرابوو و هەروەها هەلپەركێ و شایی كۆتایی پێه�ات.

الیەن  لە  ژن،  جیه�انیی  رۆژی  م��ارس،   8 بۆنەی  بە  سمینارێك 
لە  زۆر  رادەی��ەك��ی  ب��ەش��داری  بە  كارلستاد  ش��اری  ژنانی  یەكیەتيی 
بە  پاالنی  فاتمە  سەرەتا  چ��وو.  رێ��وە  بە  ژن��ان  یەكیەتيی  ئەندامانی 
خێره�اتنی بە شداربووانی سمینارەكەى كرد و پاشان پەیامی یەكیەتيی 
سمینارەكەدا،  دیكەی  بەشی  لە  كرد.  پێشكەش  بۆنەیەوە  بەم  ژنانی 
خاتوو حیدە حەمەدی، چاالكی سیاسی، وتارێكی پێشكەش بە ئامادە 
بووان كرد، لەو وتارەكەدا هاتبوو كە چۆن ژنان لە سایەی حوكمەكانی 
ئیسالمی و لە ژێر دەسەاڵتی كۆماری ئیسالمی رۆژانە دەچەوسێنەوە. 
هەروەها خاتوو پەتول حەمەدی چاالكی بواری سیاسی، هەر بەو بۆنەیەوە 

سمینارێك بە بۆنەی ٨مارس، روژی جیهـانیی ژنان 
لە شاری كارلستاد بەرێوەچوو



76

ژنان، ژمارە 43

ئەزموونی خۆیدا گەلێك دەسكەوتی گەورە  و بەنرخی لە مێژووی 
رزگاریخوازی نەتەوەكەماندا تۆمار كرد.

یەكێك لە و دەسكەوتە زێڕینانە دامەزراندنی رێكخراوی یەكیەتیی 
ژنانی دێموكراتی كوردستانی ئێران بوو لە سەر بنەما فیكری  و 
سیاسییەكانی رێبەرانی كۆماری كوردستان بەتایبەتی پێشەوا قازی 
ئینسانییەوە  و  پێشكەوتنخوازی   رامانی  و  بیر   بە  كە  محەممەد 
ه��ەس��ت��ی ب����ەو ب��ۆش��ای��ی��ە 
مێژووییە لە بەشداری ژنان 
لە هەموو بوارەكانی ژیانی 
كۆمەاڵیەتيی   س��ی��اس��ی، 
ك���ردب���وو.  ك��ول��ت��ووری��دا  و 
قۆناغەدا  ل��ەو  هاوكاتیش 
ه��ەس��ت��ی ب���ە پ��ێ��وی��س��ت��ی 
رێكخراوی  دام��ەزران��دن��ی 
كوردی  ژنانی  بە  تایبەت 
دەیزانی  بەتایبەتی  كردبوو 
بە بێ  بەشداری  و چاالك 
بوارەكانی  لە  ژنان  كردنی 
كۆمەاڵیەتیدا  و  سیاسی  
ك��ۆم��ەڵ��گ��ای ك��وردس��ت��ان 
ب��ۆش��ای��ی��ەك��ی گ�����ەورەی 
ت���ێ  دەك����ەوێ����ت  و ب����ەرەو 
چون  ن���اڕوات.  پێشكەوتن 
ك��ۆم��ەڵ��گ��ای ئ���ەو ك���ات، 
كۆمەڵگایەكی داخراو و نەریتی بوو بۆ ژنان، ژنان لەو دەورانەدا 
لەگەل نەخوێندەواری  و نەبوونی دەرەتانی ئازاد بۆ خۆ پێگەیاندن  و 
خۆرۆشنبیركردن رووبەڕوو بوون. ئەمەش ئاستەنگێكی گەورەی لە 
بەردەم ژناندا دروست كردبوو، هەر بۆیە لە الیەن رێبەرانی كۆمارەوە 
رێكخراوی  یەكەمین  دام��ەزران��دن��ی  ب��ۆ  پێویست  بەستێنەكانی 
ژنانی كورد لە كوردستانی رۆژهەاڵتدا ئامادە كرا و بە فەرمی 
یەكیەتیی  هەتاویدا  ساڵی 1٣24ی  رەشەممەی  رۆژی 24ی  لە 
تێكۆشانی  بە  دەستی  و  راگەیەندرا   كوردستان  دێموكراتی  ژنانی 
خۆی كرد. میناخانمی قازی هاوژینی بەئەمەگی پێشەوا قازی 

خوشك و بڕایانی هێژا
ژنانی ئازادیخوازی كوردستان

بەشداربووانی خۆشەویست
بەڕێوەبەری گشتيی  كۆمیتەی  ناوی  بە  دەخوازم  ئیزن  سەرەتا 
گەرمترین  ئێرانەوە  كوردستانی  دێموكراتی  ژنانی  یەكیەتیی 
بە بۆنەی 24ی رەشەممە 68ەمین ساڵڕۆژی  پیرۆزبایی خۆمان 

كوردستان  خەڵكی  هەموو  پێشكەشی  ژنان  یەكیەتیی  دامەزرانی 
و  ئەندامان   هەموو  و  كوردستان   مافخوازی  ژنانی  بەتایبەتی 
الیەنگرانی یەكیەتیی ژنان  و ئێوە بەشداربووانی خۆشەویست بكەم.
قۆناغێكی  و  هەلومەرج   لە  ئێستا  لە  بەر  ساڵ   68 ب��ەڕێ��زان، 
سیاسی � مێژوویی تایبەت دا كە بۆ جوواڵنەوەی رزگاریخوازی 
ئەو  بەرهەمی  رەخسا،  رۆژه��ەاڵت��دا  كوردستانی  لە  ك��ورد  گەلی 
كوردستان  دێموكراتیكی  كۆماری  یەكەمین  دامەزراندنی  قۆناغە 
كۆماری  ب��وو.  محەممەد  ق��ازی  نەمر  پێشوای  سەرۆكایەتی  بە 
پڕ  دەس���ەاڵت���داری  مانگی   11 تەمەنی  م���اوەی  ل��ە  ك��وردس��ت��ان 

پەیامی كۆمیتەی بەڕێوەبەریی گشتيی یەكیەتیی 
ژنانی دێموكراتی كوردستانی ئێران، بە بۆنەی 
٦٨ەمین ساڵڕۆژی دامەزرانی یەكیەتیی ژنان
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ئێرانە، بەداخەوە لە ماوەی یەك ساڵی راب��ردوودا لە كوردستان دا 
دیاردەی خۆ كوژی ژنان بە شێوەی جۆراوجۆر روو لە پەرەسەندن 
نەبوونی سیستم  و  بۆ  لە الیەكەوە دەگەڕێتەوە  دیاردەیە  ئەم  بووە، 
یاسایەكی ئازاد  و دێموكراتیك كە پشتیوانی لە داخوازەكانی ژنان 
بكات. لە الیەكی دیكەشەوە بارودۆخی خراپی ئابووری  و داب  و 
نەریتی كۆمەاڵیەتيی هۆكارێكی دیكەبوون بۆ خراپ بوونی ژیانی 
مەرگی  كارییانە  پێشێل  ئەم  ت��ازەی  نموونەی  كوردستان.  ژنانی 
بوو  حاتەمی  شەیدا  ورمێ یە  زانكۆی  ك��وردی  كچە  گوماناوی 
كە بە شێوەیەكی گوماناوی گیانی لێ ئەستێندرا. كاربەدەستانی 
لە قەڵەمی  رێژیمی كۆماری ئیسالمی هەوڵیان دا بە خۆكوژی 
بدەن، لێرەدا جارێكی دیكە وەك ژنانی دێموكراتی كوردستانی ئێران 
حاتەمی  شەیدا  بنەماڵەی  بۆ  خۆمان  هاوخەمی  و  سەرەخۆشی  

دووپات دەكەینەوە. 
ژنانی تێكۆشەر، یەكیەتیی ژنانی دێموكراتی كوردستانی ئێران 
داوا  كوردستان  مافخوازی  ژنانی  بەتایبەتی  و  ئێران   ژنانی  لە 
بردنە سەری  بە  لەبەرچاو گرتنی گۆڕانكارییەكان  بە  كە  دەكات 
و  هێز   بدەن  هەوڵ  خۆیان  رەواكانی  داخ��وازە  و  هۆشیاری   ئاستی 
مێتۆدی  و  بەرنامە   چوارچێوەی  لە  ژنان  بزووتنەوەی  پۆتانسیلی 
دەرەتانێك كە  لە هەر دەرفەت  و  بخەن  و  رێكخراوەییدا رێك  نوێی 
كردن  پاشەكشە   لە  ئاراوە  دێتە  ژنان  ئازادیخوازی  بزووتنەوەی  بۆ 
بە حاكمییەتی كۆماری ئیسالمی  و شكڵ گرتنی ئاڵترناتیوێكی 
پێوەندییەدا  لەم  بدەن.  نیشان  خۆیان  كاریگەری  ساالریدا  مرۆڤ 
یەكیەتیی ژنان بە پشت بەستن بە ئەزموون  و خەباتی 68 ساڵی 
خۆی بە ئیرادەی بەهێزی ژنانی كوردستان تا وەدیهاتنی هەموو 
گیرانە  شێل  هەروا  ژنان  یەكسانیخوازەكانی  و  نەتەوەیی   ئامانجە 
بەو  گەیشتن  ت��ا  دەدات  خ��ۆی  تێكۆشانی  و  خ��ەب��ات   ب��ە  درێ���ژە 
ئامانجانە. لێرەدا جێگای خۆیەتی كە رێز  و سوپاسی خۆمان بۆ 
ئێران  كوردستانی  دێموكراتی  حیزبی  رێنوێنییەكانی  و  پشتیوانی  
بكەین كە هەردەم وەك پشتیوانێكی بەهێزی رێكخراوەكەمان لەبەرەو 
و  هاوكار   كوردستاندا  ژنانی  رزگاریخوازی  خەباتی  بردنی  پێش 
دیكە  جارێكی  كۆتاییدا  لە  ب��ووە.  ژنان  راستەقینەی  پشتیوانيی 
ژنانی  و  بەڕێز   ئێوەی  هەموو  لە  مێژووییە  ئەمڕۆژە  پیرۆزبایی 

كوردستان دەكەین.
سەركەوتن بۆ خەباتی یەكسانیخوازيی ژنان 

كۆمیتەی بەڕێوەبەری گشتيی یەكیەتيی ژنانی دێموكراتی 
كوردستانی ئێران

24ی رەشەممەی 1٣٩2ی هەتاوی 
بەرانبەر بە 1٥ی مارسی 2٠14 زایینی

محەممەد وەك یەكەمین بەرپرسی ئەم رێكخراوە دیاری كرا.
دامەزراندنی یەكیەتیی ژنانی دێموكراتی كوردستانی ئێران لەو 
هەلومەرجە سیاسی  و كۆمەاڵیەتییەی ئەوكاتدا بە وەچەرخانێكی 
مێژوویی گرینگ  و نوێ  لە بزاڤی رزگاریخوازی گەلی كورد  و 
ئامەنجەكانی  ئەژمار.  دێتە  ژنان  تێكۆشانی  و  بەتایبەتی خەبات  
دامەزراندنی ئەم رێكخراوەیە هەوڵدان بوو بۆ رێكخستن  و گەشەپێدانی 
بەشداریكردنی  بۆ  هاندانیان  و  ژنان   كۆمەاڵیەتی  بزووتنەوەیەكی 
چاالكانە لە پرسە نەتەوەیی  و كۆمەاڵیەتییەكاندا. ئەمەش نیشانەی 
بە مۆدێرن بوونی بزاڤی نەتەوەیی  و یەكەمین دەسەاڵت  و قەوارەی 
دەخ��ات.  دەر  كوردستاندا  ك��ۆم��اری  ئ��ااڵی  لەژێر  ك��ورد  سیاسی 
لەو قۆناغەوە هەتا ئێستا یەكیەتیی ژنان لە رەوش  و هەلومەرجە 
تایبەتییەكانی هەر قۆناغێكی خەبات  و تێكۆشانی نەتەوەكەماندا 
شان بە شانی جوواڵنەوەی رزگاریخوازی نەتەوەیی لە كوردستانی 
رۆژهەاڵت بەتایبەتی حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران لە خەبات 
بۆ ئازادی  و دێموكراسی  و دابینكردنی كۆمەڵگایەكی دادپەروەر  
مێژوویی  رۆڵی  و  نەقش   پێناوەدا  لەو  و  دانەبڕاوە   یەكسانیخواز  و 
خۆی بە سەربەرزییەوە تێپەڕاندووە. لەم رێگایەش دا دەیان  و سەدان 
ژنی شۆڕشگێڕ  و مافویستی كورد لە ریزەكانی رێكخراوەكەماندا 
كوردستان   كۆماری  بەرزەكانی  ئامانجە  بە  درێژەیان  نەبڕاوانە  لێ 
و بزووتنەوەی ئازادیخوازی ژنان داوە  و تا هەنووكەش خەبات بۆ 

دەستەبەركردنی ئەو ئامانجانە هە بەردەوامە.
بەشداربووانی خۆشەویست لە كاتێكدا یادی 68 ساڵەی دامەزرانی 
رێكخراوەكەمان دەكەینەوە كە بارودۆخی نێونەتەوەیی  و ناوچەیی بە 
قۆناغێكی هەستیاری سیاسیدا گوزەر دەكات، بەتایبەتی بارودۆخی 
ئێران  و كوردستان. لێرەدا پێویستە ئاوڕێكی كورت لە رەوشی ژیانی 
ژنانی ئێران  و كوردستان لەژێر دەسەاڵتی دواكەوتوو و داسەپاوی 
بەدوای  ئاگادارن  هەموو  وەك  هەر  بدەینەوە.  ئیسالمیدا  كۆماری 
هاتنە سەركاری دەوڵەتی ئاغای رووحانی ناوبراو وەعدە  و بەڵێنێكی 
زۆری بە خەڵكی ئێران دا لە راستای ئاڵوگۆڕ و باشتركردنی رەوشی 
ئاڵۆزی سیاسی، ئابووری  و كۆمەاڵیەتيی خەڵكی ئێران بە گشتیدا 
و لەو نێوانەشدا باشتركردنی بارودۆخی توێژی ژنان  و چاكسازی 
هەموو  لە  ژن��ان  كردنی  پێ  بەشداری  و  كۆمەاڵیەتيی   یاسایی، 
بوارەكانی ژیانی كۆمەاڵیەتيی دا بوو. بەاڵم بینیمان ئەو وەعدە  و 
بەڵێنانە تەنها تاكتیكێكی ئاغای رووحانی بوو بۆ راكێشانی ژنان بۆ 
سەر سندۆقەكانی بەناو هەڵبژاردن  و دەنگدان. نەتەنها ئاڵوگۆڕێك لە 
باشتركردنی دۆخی ژیانی ژنانی ئێراندا نەكرا بەڵكوو چەوساندنەوە، 
هەاڵواردن  و چوونەسەری رێژەی تەاڵق، زیندانی كردنی چاالكانی 
بواری مافەكانی ژنان  و دەیان پێشێلكاری دیكە دژ بە مافەكانی 
ژنان هەروا بەردەوامە. دەوڵەتەكەی ئاغای رووحانیش درێژەپێدەری 
ئەوەی  لێرەدا  ئیسالمییە.  كۆماری  ژنی  دژە  سیاسەتی  هەمان 
جێگای سەرنجە خراپ بوونی بارودۆخی ژیانی ژنانی كوردستانی 
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ناوەند،  ئەندامی  نیا  حەسەن  حسێن  ك��اك  ل��ەالی��ەن  ك��وردس��ت��ان،  
پێشكەش  بە  پێشمەرگە كاك غوالم فاتحی  خوێندرایەوە. هاورێی 

كردنی گۆرانیەك رێورەسمەكەی رازاوەتر كرد. 
ئومێد  الی��ەن  لە  الوان  یەكیەتيی  پەیامی  بۆنەیەوە  ب��ەم  ه��ەر 

مستەفاپور پێشكەشی بەشداربووان  كرا. 
چ��ەن��دی��ن ب��روس��ك��ەی پ��ی��رۆزب��ای ب���ەم ب��ۆن��ەی��ەوە ب��ە دەس��ت��ی 
كات  كەمیی  هۆی  بە  كە  بوو  كرا  رێورەسمەكە  بەرێوەبەرایەتيی 
ئاماژە بە ناوەكانیان كرا، لێژنەی ناوچەی بەرێوەبەرایەتيی پارتی 
بەحرەكەی  رێكخستنی  1٩ی  كۆمیتەی  كوردستان،  دێموكراتی 
لە  ژنان  یەكیەتی  كۆمیتەكانی  كوردستان،  نیشتمانی  یەكیەتی 
شیرین  یادگاری  ن��اوی  لەژێر  شێعرێك  پاشان  س��ۆران.  و  هەولێر 

لەالیەن كاك خالد پاریادەوە پێشكەش كرا. 
لە كۆتايی دا رێورەسمەكە لە نێو شادی و هەلپەركێی ئامادەبواندا 

كۆتایی پێ  هات.

1٣٩2ی  رەش��ەم��ەی  22ی  رێ��ك��ەوت��ی  پێنجشەممە،  رۆژی 
دێموكراتی  ژنانی  یەكیەتيی  جێژنیكانی  كۆمیتەی  لە  هەتاوی، 
كوردستانی ئێران، رێورەسمێك بە بۆنەی 24 ی رەشەمە، 68 ەمین 
كوردستانی  دێموكراتی  ژنانی  یەكیەتيی  دامەزراندنی  ساڵرۆژی 

ئێران، بەرێوەچوو. 
خولەكێك  و  رەقیب  ئەی  نەتەوایەتی  س��رودی  بە  رێورەسمەكە 
شەهیدانی  س��ەرج��ەم  پاكی  گیانی  ل��ە  گرتن  رێ��ز  ب��ۆ  بێدەنگی 
یەكیەتيی  كومیتەی  پەیامی  پاشان  پێكرد.  دەستی  كوردستان 
ژنانی دێموكراتی كوردستانی ئێران لە الیەن هاجەر قادری ئەندامی 
یەكیەتيی  بەرپرسی كومیتەی جێژنیكانی  و  بەرێوەبەریی گشتی 

ژنان پێشكەشی بەشداربووان كرا. 
پاشان سروودی نابەزم كە لە الیەن ئەندامانی یەكیەتيی ژنان و بە 
هاوكاری بەشی پەروەردەی ناوەندی ٣ ی كوردستان ئامادە كرابوو، 

پێشكەش بە ئامادە بوان كرا. 
٣ی  ناوەندی  پەیامی  رێورەسمەكەدا،  لە  دیكە  بڕگەیەكی  لە 

بەرێوەچوونی رێورەسمی 24ی رەشەممە 
لە كۆمیتەی جێژنیكانی یەكیەتيی ژنان
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بیرمەندێكی  هیچ  دڵنیاییەوە  بە  پرقریوەیە.  و  سەرنجراكێشە 
وەرزشی ناتوانێ بڵێ  مندااڵنی كوردستان خاوەن هێز و ئیرادەی 
فێربوونی زانستەكانی سەردەمی وەرزش نین. هەرچەند بە داخەوە 
رۆژنامەنووسان، راهێنەران و مامۆستایانی وەرزش، چاوەدێران و 
رێكخراوە بڕیاردەرەكانی وەرزش و هەروەها ناوەندەكانی منداڵپارێزی 
رەوشی  لە  ئاوڕ  پێویست  وەك��وو  نەیانتوانیوە  كوردستان  هەرێمی 

پەروەردەی وەرزشی مندااڵن بدەنەوە.
بەڕێوەبەری یونیسێف لە  چەند ساڵ لەمەوبەر »ئان وینمان« 
كاتی سەفەر بۆ واڵتی ئەفغانستان دا دوایین بارودۆخی مندااڵنی 
شەر لێدراوی خستە ژێر هەڵسەنگاندن و لە لێدوانێكی مێژوویی بۆ 
داكۆكی لە مافەكانی مندااڵندا وتی: مندااڵن هەم لە كاتی یاری 
كردن لە سەر شەقامە قەرەباڵغەكاندا و هەم لە كەمپی ئاوارەكاندا و 
هەم لە گۆڕەپانی شەر و تێكهەڵچوونەكاندا لە هەر كوێ  بن تەنیا 
بە جووڵە و وەرزش خۆشحاڵ دەبن. مندااڵن بە دوور لە راستییەكانی 
ئەستەمی ژیان هەمیشە خوازیاری دنیایەكی خۆش و تایبەت بە 
هیچ  راستییەكان  لە  جیا  ناتوانن  و  خۆیانن  هیواكانی  و  ح��ەز 

گرینگترین  ئ��ەم��رۆدا،  پیشەیی  و  ب��ەرز  ئاستی  وەرزش���ی  لە 
زانست  و  ئەزموون  رێكخستن،  درێژخایەن،  بەرنامەرێژی  فاكتەر 
پ��ەروەردەی  هەروەها  و  پەرۆشبوون  بە  و  دڵسۆزانە  ،چ��اوەدێ��ری 
مندااڵن و مێرمندااڵن بە یەكێك لە بنەما سەرەكییەكانی گەشە 
قۆناغیكی  منداڵی  دەژمێردرێ .قۆناغی  وەرزش  هەڵكشانی  و 
هەستیارە، بۆیە دەبێ  مامۆستایان و راهێنەرانی بواری پەروەردەی 
مندااڵن سەرەتا بۆخۆیان پاش تێپەركردنی كۆمەڵێك خولی پێویست 
وەك دەروونناسی زانستی چۆن تێگەیشتن لە منداڵ و شارەزایی 
بنەمای مافەكانی مندااڵن و هەروەها شێوازی داكۆكی  لەسەر 
لە مافەكانیان بە پێی قەراری جارنامەی گەردوونی رێكخراوی 

نەتەوە یەكگرتووەكان.
و  رادەگ��ری  كوردستان  مندااڵنی  بۆ  گوێ   وردی  بە  كاتێك 
باس  لەگەڵدا  پێیان  تۆپی  ب��واری  تایبەتی  بە  و  وەرزش  باسی 
دەكەی، لە یەكەم هەنگاودا بەرەورووی دوو شت دەبێتەوە: هۆگری 
تێگەیشتنی  و  گشتی  بە  وەرزش  بۆ  م��ن��دااڵن  ب���ەدەری  ل���ەرادە 
جوانی مندااڵن بۆ وەرزشی تۆپی پێ  و رووداوەكانی ئەو وەرزشە 

پەروەردەی وەرزشی مندااڵن 
تەوەرێك بۆ لێدوان

رەحیم ئەحمەدی
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واڵتە لە نێو ٣2 هەڵبژاردەی بەشداربوو دا بشەكێتەوە.
ژاپ��ۆن و  راب��ردووی  و  ب��ەراورد كردنی مێژوو  لێرەدا مەبەست 
كوردستان نییە بەڵكو و روانگە و بنەما پەروەردەییەكانی كوردستان 
بەڕێوەبەرانی  نەهاتووە  ئەوە  كاتی  راستیدا  لە  بەاڵم  ژاپۆنە.  و 
پەروەردەیی  قوتابخانەی  دەیان  كردنەوەی  بە  كوردستان  وەرزشی 

وەرزش حەز و هیوا وەرزشییەكانی مندااڵن بهێننە دی؟ 

راب��ردوودا میدیا وەرزشییەكانی كوردستان ماوە بە  لە سااڵنی 
تۆپی  گ��ەورەی  یانەی  فاڵن  كە  دەكەنەوە  باڵو  مانشێتێك  ماوە 
پێ دێتە هەولێر و سلێمانی و قوتابخانەی پەروەردەی وەرزش بۆ 
دەستی  چاوەروانی  دەبێ   كەی  تا  كوا؟  بەاڵم  دەكەنەوە  مندااڵن 
دارا  محەممەد،  مەال  هەڵگورد  و  ه��اوار  بین؟  بێگانە  خەڵكی 
حەبیب، سەالحەدین سیامەند، شوان مامۆ، سەرهەنگ موحسین، 
رافید بەدرەددین، دیدار حامید و دەیان یاریزانی بە توانای دیكەی 
كورد لە سەر دەستی كێ  پەروەردە بوون؟ با بە رووحی لێبووردەیی 
كە  بین  فیر  دنیا  وەرزش��ی  ساڵەی  س��ەدان  مێژووی  لە  وانەیەك 
هیچ هەریم و واڵتێك بە بێ  بایەخدان بە وەرزشی مندااڵن و مێر 
مندااڵن لە جوغرافیای وەرزشی دا ناتوانێ  هێز و توانای خۆی 
بە دیار بخات. بەو هیوایە مندااڵنی كوردستان چیتر  لە پەراوێزی 

فەرامۆشی دا نەبن.

شتێكی تر بسەلمەێنن. پەروەردەی شیاو و زانستی هەر لە بوارێكدا 
گەرەنتی پێشكەوتنە هیچ واڵتێكی پێشكەوتووی وەرزشی بە بێ  
بایەخدان بە چەمكی پەروەردەی وەرزشی ناتوانێ  بۆ ماوەیەكی 
هەر  كردنی  جێگر  بۆ  بپێوی  سەركەوتن  رێگەی  درێ��ژ  و  دوور 
بوارێكی وەرززشی لە نێو كۆمەڵگادا چۆنییەتی گشتگیركردنی 
پەروەردە و كلتووری تایبەت بەو بوارە وەرزشییە زۆر گرینگە. بۆ 

وەرزش  هاوچەرخی  مێژووی  بروانیینە  وردی  بە  ئەگەر  نموونە 
ب��وارە  هەموو  مێژوو  درێ��ژای��ی  بە  دەبینین  دا  ژاپ��ۆن  واڵت��ی  لە 
كاراتەدا  یاری  كاریگەری  ژێر  لە  ناوبراو  واڵتی  وەرزشییەكانی 
بوونە. بەاڵم ژاپۆنییەكان بۆ بنیادنانی یاری تۆپی پێ  لەیەكەم 
سەرەتاییەكانیان  خوێندنگا  راب��ردوودا  ساڵی   2٥ لە  و  هەنگاودا 
كردە مەبەست. هەربۆیە بەر لە بنیاد نانی خوڵی نایاب لە ساڵی 
1٩٩٣دا كۆمەڵێك راهێنەری بە توانای ئەو وەرزشە جەماوەرییەیان 
هێنری  بە  ئاماژە  ب��ارەوە  لەم  دەك��رێ   كە  خۆیان  واڵت��ی  هێنایە 
میشێل، زیكۆ، گیدوا بوخواڵد و هتد بكەین. ئەنجامی بەهادانی 
هەڵبژاردەی  كە  وایكرد  خوێندنگاكان  وەرزش��ی  بە  ژاپۆنییەكان 
تۆپی پێی ژاپۆن لە مۆندیالەكانی 1٩٩8ی فەرانسە و، 2٠٠2ی 
كۆریا و ژاپۆن، 2٠٠6ی ئاڵمان و 2٠1٠ی ئەفریقای باشووردا 
بەشدار بێت و ئااڵی ژاپۆن و لۆگۆی فیدراسیۆنی تۆپی پێی ئەو 
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وتوویژ لەگەڵ سروه  مۆده رسی، دامەزرێنەری 
رێکخراوی هاواری سه وز

دیمانه : گۆڤاری ژنان

کاری  رایه له ی  دا  ئێستا  له   پێشه کی: 
رێکخراوه کانی ناحکۆمی یان کۆمهڵگای 
م���ه ده ن���ی وه ک����ۆ پ����ردی پ��ێ��وان��دی ن��ێ��وان 
ح��ک��ۆم��ه ت و ه��اووالت��ی س��ه ی��ر ده ک��رێ��ت. 
پ��ه روه رده ،  توانای  کان   )NGO( ئه گه ر 
هه ڵوێستی پێویست و یاسایی، به  دوا چوون، 
کردنی  هۆشیار  و  لێکۆڵینه وه   راپ��ڕس��ی، 
نه وه یه کی نوێ له  ئه ستۆ بگرن و هاوکاتیش 
بۆ  بن  حکومه ته کان  یارمه تیده ری  وه کوو 
چاکسازی  پرۆسه ی  بۆ  بنه ره تی  ک��اری 
کۆمه اڵیه تی. له  وه ها حاله تێکدا ئاراسته ی 
ده سه اڵت و کۆمه ڵگاش خۆی له  بازنه ی 
س��روه   خ��ات��وو  ده دۆزێ���ت���ه وه .  دا  پێشکه وتن 
م���ۆده رس���ی ی��ه ک��ێ��ک ل���ه و چ��االک��ان��ه ی 
کۆمه لگای مه ده نيیه  که  له  چه ند مانگی 
»ه��اواری  رێکخراوی  توانيی  راب����ردوودا 
سه وز« بۆ رۆشنبیری و پاراستنی ژینگه ی 
له   ب��ۆی��ه   ه��ه ر  بنێت،  بنیات  ک��وردس��ت��ان 
دیمانه یه ک دا راو و بۆچوونی به رێزیانمان 
و  کوردستان  پارێزی  ژینگه   هه مبه ر  له  
گۆڤاری  بۆ  رێکخراوه که ی  ک��اردان��ه وه ی 

ژنان وه رده گرین.
� خ��ۆت ب��ه  خ��وێ��ن��ه ران��ى گ��ۆڤ��اری ژن��ان 

بناسێنه  ؟
� سروه  مۆده رسی، له  دایک بۆی ساڵی 1٩٩٠ له  
شاری پیرانشاری رۆژهه التی کوردستان، خوێندکاری 
قۆناخی سێهه می به شی ژینگه  له  کۆلێژی زانستی 

زانکۆی سه الحه دین.
رێکخراوی  به رێزتان  راب��ردوودا  مانگی  له  چه ند   �
»هاواری سه وز« بۆ رۆشنبیری و پاراستنی ژینگه تان 
بنیات نا بیرۆکه ی دامه زراندنی ئه و کاره تان چ بوو؟ 
� من هه ر له  قۆناخی ئاماده یی دا ئاره زووی ئه وه م 
پارێزی  ژینگه   ب��واری  خزمه تی  رۆژی��ك  که   هه بوو 

کوردستان بکه م، کاتێک له  ساڵی 2٠1٠ -2٠11 دا 
وه کوو خوێندکارێک له و بواره دا وه رگیرام و وانه کانی 
ژینگه  پارێزی به  شێوه ی زانستی فێر بووم، هه وڵم دا 

به  شێوه ی بنه ره تی کار بۆ ئه و بواره  بکه م.
� بۆ به  ئه نجام گه یاندنی ئه و مه به سته  پیرۆزه  چ 

که سانێک پشتگیرت بوون ؟ 
� دایک و باوکی خۆشه ویستم، مۆهه ندس ئاره زووی 
خۆشکم و به  تایبه تی مامۆستا ره حیم ئه حمه دی هه ر 
و  دڵسۆزی  به   ئێستاش  تاکوو  یه که مه وه   رۆژی  له  
په رۆشه وه  هاوکارم بوون، هه ر بۆیه  له  رێگه ی گۆڤاری 
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رێگه ی میدیاوه  کار بکه ین بۆ ئه وه ی مامۆستایانی 
باخچه کانی ساوایان، سه ره تایی و ناوه ندی )بنه ره تی( 
و  پاراستن  چوونیه تی  به   تایبه ت  خۆلی  ب��ه ش��داری 
ده توانین  ئێمه   بکرێن.  پاریزی  ژینگه   خۆشه ویستی 
و...هتد  شۆپ  وۆرک  سمینار،  ک��ۆر،  رێگه ی  له  
ده سه اڵت و هاوواڵتی له  هه مبه ر چوونیه تی پاراستنی 

ژینگه  هۆشیار بکه ینه وه .
�  پێت وا نیه  بۆشاییه کی گه وره  له  نێوان وه زاره تی 
کشتوکال و ده سته ی ژینگه  پارێزی دا بوونی هه یه ، 
به  رای به رێزتان پێوه ندی نێوان ئه و دوو الیه نه  ده بێ 

چوون بێت؟
� بۆ بوونی بۆشایی هاوراتم، بۆ ئه وه ی ژینگه  پارێزی 
کوردستان زیاتر گه شه  بکات پێویسته  ده سته ی ژینگه  
پارێزی، وه زاره تی کشتوکال، رێکخراوه  ناحکۆمیه کان، 
ده زگاکانی  زانست،  پارێزی کۆلێژی  ژینگه   به شی 
ژینگه   چاالکانی  و  رۆژنامه نووسان  و  راگه یاندن 
پارێزی به  گرتنی کۆنگره یه کی هاوبه ش کۆمه لێك 
رێنمایی و بریار بۆ خزمه ت به  بواری ژینگه  پارێزی 
هه رێمی  له   ده زان��م  پێویستی  به   هه روه ها  و  ده ربکه ن 

کوردستاندا پۆلیسی ژینگه  پارێزیشمان هه بێت.

ژنانه وه  سۆپاسیان ده که م.
� هه ریمی کوردستان له  رووی رووبه ری سه وزایی و 

ژینگه  پارێزییه وه  چۆن هه ڵده سه نگێنی؟
به   ده روه سته   واڵتێک  و  هه رێم  هه ر  پێشکه وتنی   �
چوونیه تی پاراستنی ژینگه  و رۆشنبیری تاکه کان له  
پارێزییه وه . هیچ واڵتێک  پاراستنی ژینگه   هه مبه ر 
ب��ه  ب��وون��ی ش��ووس��ت��ه  و ش��ه ق��ام، بینا و ب��االخ��ان��ه  و 
ئۆتۆمبێلی جوانه وه  ناتوانێت هێمای پێشکه وتن به  دیار 
بخه ت، له  کاتێک دا بێ به ری بێ له  ژینگه یه کی 
رێژه یه کی  راب��ردوودا  له  سااڵنی  ته ندروست.  و  جوان 
شێوه ی  به   پارێزی  ژینگه   بواری  خوێندکاری  باش 
ئاکادێمی له  پاش ته واو کردنی زانکۆ هاتوونه ته  نێو 
بواری ژینگه  پارێزییه وه ، به  اڵم به  داخه وه  حکومه تی 
له   ڵک  که  پێویست  وه ک  نه یتوانیه   هێشتا  هه رێم 
به   م��ن  ح��اڵ��ه ش  ب��ه و  ب��ه اڵم  وه رب��گ��رێ��ت،  تواناکانیان 

داهاتووی ژینگه پارێزيی کوردستان خۆش بینم.
� هه وڵه کانی داهاتووی رێکخراوه که تان چ ده بێت؟

نێو  پسپۆرانی  ل��ه گ��ه ڵ  ب��اش  پێوه ندییه کی  ده ب��ێ 
بنیات  دا  پاریزی  ژینگه   بواری  له   بیانی  و  خۆیی 
بنێین، هه روه ها هه وڵده ده ین الیه نی رۆشنبیری ژینگه  
له   ده ب��ێ  سه ره کیمان،  ئامانجی  به   بکه ین  پارێزی 
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Hewlên pêngav bi pêngav ên 
nehêlana cezayê darvekirinê, 

pêngavek li riya rast de

Dijayetî� bi cezayê darvekirinê re 
û hewildan bona nehêlana wê 

di Î�ranê de rabihuriyek  dirêj tuneye, 
di heman demê de, bê şik û guman bî�r 
û hizra vê yekê û daxwaza nehêlana 
cezayê darvekirinê di nav hogir û alî�-
girên mafe mirovan de di vî� welatî� de 
hertim xûya dike.

Li gorî� serjimêriyên navnetew-
eyî�, Î�ran di pênc salên bihûrî� de piştî� 
welatê Çî�nê xwediyê rêjeya herî� zaf  ya 
cezayê darvekirinê bûye.

Navenda Ebdulrehman Brûmend ku 
gelek bi hûrî� mijara cezayê darvekir-
inê yên di Î�ranê de dişopî�ne û dini-
vî�sî�ne, li malpera xwe de nivî�sandiye 
ku tenê li sala 2013’an a zayî�nî� 727 
kes di î�ranê de hatine bidarvekirn.

Niha zêdetir ji 2 li ser 3’ê ya welatên 
cî�hanê de cezayê darvekirinê bi 
awayekî� yasayî�  vêde birine, yan jî� 
bi kiryar cezayê darvekirinê birêve 
nabin, bi awayekî� ku ji 198 welatên 
cî�hanê tenê di 58 welatan de cezayê 
darvekirinê birêve diçe. 

Di despêka sala 1976’an a zayî�nî� 
hetanî� niha, wate di kêmtir ji 40 salan 
de, 140 welatan, yek pey hev cezayê 
darvekirinê yan di yasaya welatên 
xwe de vêde birine yan jî� ji vê kiryarê 
xwe diparêzin.

Lê xeynî� welatên weke Purtiqal û 
Şî�liyê, ku piştî� guhertinên bingehî�n di 

pêkhateya dewletên wan de, bi yek-
carî� cezayê darvekirinê vêde birin lê 
di parek zaf ji welatên din de bona 
nehêlana cezayê darvekirinê tekoşî�n 
hat kirin û karî�n pêngav bi pêngav wê 
cezayê ji holê rakin.

Bo mî�nak di welatê Berî�tanyayê de 
ku yek ji kevnartirî�n welatên xwedî� 
demokrasiya parlemêntoyî� di cî�hanê 
de ye, rabihuriya tekoşî�na pêngav bi 
pêngav bona nehêlana cezayê darve-
kirinê vedigere bo derdora sedsala 
19’an.

Di wê serdemê de Samoêl Rumî�lî�, 
nûnerê parlemênta “Ewam” ya vî� 
welatî� xwazyarê nehêlana cezayê 
darvekirinê bo tawanên wekî� dizî� û 
tewaya tawanên ku kuştinê bi xwe ve 
nagirin bû, bi awayekî� ku di demeke 
kêmtir ji dehikekê, derkirina cezayê 
darvekirinê bo hejmarek zaf ji tawa-
nan hat ragirtin.

Lê tekoşî�n derheq wê çendê 50 
salên din dom kir û di wê heyamê de, 
cî�bicî�kirina cezayê darvekirinê tenê 
bona tawanên taybet wekî� kuştin, 
agirberdan û hejmarek tawanên din 
hat sî�nordar kirin.

Bi vî� awayî�, heta dema ku cezayê 
darvekirinê dihate derkirin, dadwerê 
dadgehê dikaraî� cî�bicî�kirina wê heta 
demek dirêj paşve bixî�ne an jî� rêgiriyê 
jê bike.

W: Mêhran Derbasî N:şehram Sebrî
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Di wê serdemê de yek ji destkevtên 
din yên tekoşî�na pêngav bi pêngav rê-
girî� ji birêvebirina cezayê darvekirina 
berçavê xelkê di civakê de bû. Di sala 
1868’an de yasayek hat pesendkirin 
ku rêgirî� ji darvekirina berçavê xelkê 
di nav civakê de kir.

Di dirêjahiya 50 salên despêka sed-
sala bî�stan di gel vê çendê ku Berî�-
tanya di du şerên cî�hanî� de beşdar bû 
û civak gelek zêde nî�geranê encamên 
şer bû, lê cezayê darvekirinê bo gelek 
kêm ji tawanan derkirin.

Bi awayekê ku salane cezayê darve-
kirinê bi ser 12 kesan de dihat sepan-
din.

Di sala 1948’an piştî� derbasbûna sê 
salan bi ser şerê cî�hanî� yê duyem de 
Sî�dnî� Sî�lwêrmen, nûnerê parlemênta 
“Ewam” û endamê Partiya Karkerên 
Berî�tanyayê gelaleya binbirkirina 
cezayê darvekirinê li parlemêntê de 
xiste ber dengdanê, û piştî� pesendki-
rin ji aliyê piraniya nûneran ve hate 
şandin bo parlemênta “Lordan”, lê di 
vir de nehat pejirandin.

Piştî� vê gellek girûp û binyatên sivî�l, 
û herwisa hunermend û rewşenbî�ran 
bona binbirkirina yasaya cezayê 
darvekirinê dest bi tekoşî�nê kirin û 
piştre Sî�dnî� Sî�lwêrmen dî�san di sala 
1965’an ev gelale di parlemêntê de anî� 
ber bas û bi 260 dengên erênî� li hem-
berî� 98 dengên nerênî� serket û piştre 
di parlemênta Lordên vî� welatî� de bi 
bidestveanî�na 204 dengan li hember 
104 dengên dijber hate pesendkirin.

Di sala 1965’an de yasaya nehêlana 
cezayê darvekirinê  derheq tawana 
kuştinê li Î�ngilistan, Wêlz, Î�skatlend, û 
xeydî� Î�rlenda bakûr, bi qasî� pênc salan  
hat pesend kirin û di dawiyê de, di sala 
1965’an de Cî�mz Kalahan ku wê demê 
wezî�rê navxwe yê welat bû, û piştre 

weke serokwezî�rê Barî�tanyayê, ceza-
yê darvekirinê bo yekcarî� ragirt. ( ev 
cezaya li Î�rlenda Bakûr di sala 1973’an 
de bi yekcarî� hat ragirtin).

Dawî�n cezayê darvekirinê di Berî�-
tanyayê de bi sedema kuştinê bu ku di 
sala 1964’an de birêve çû.

“Di wê demê de û gellek caran piştî� 
wê, rapirsiya giştî� ya dengan dane 
xûyakirin ku ev yasaya ji wan kêm ya-
sayan e, ku ji aliyê piraniya civakê ve 
cihê pesendê nine, û heke ragirtina 
cezayê darvekirinê li ser bingeha ra-
pirsiya giştî� ba, wê demê, wê heya 
paşerojek nediyar yê helavêstî� maba.”

Bi vî� halî� jî� cezayê darvekirinê derheq 
tawanên wekî� şewitandina lî�manên 
(berderên) Seltenetî�, î�xanetkirina bi 
welat û çetetiya di behrê de di cihê 
xwe de bû, lê di vî� warî� de tu hukmek 
bi ser girtiyan de birêve neçû, di dawi-
yê de di destpêka şibata sala 2004’an 
de, yanî� beriya deh salan di dema se-
rokwezî�riya Tunî� Bilêr, gelaleya 13’ê 
ya daxûyaniya cî�hanî� ya mafê mirovan 
bi tewahî� di yasaya cezayê welatê xwe 
de cihgir kir, û derkirina cezayê darve-
kirinê di hemû warî� de û bi tewahî� di 
welatê xwe de ragirt.

Nehêlana  cezayê darvekirinê bi rêya 
hewlên pêngav bi pêngav li Berî�tan-
yayê de rêyeke dûr û dirêj da pêşiya 
xwe bona serkevtinê, lê eva jî� di deme-
kê de bû ku nehêlana cezayê darvekir-
inê, di parlemênta vî� welatî� de û ji riya 
dengê nerastewxwe yê xelkê ve hate 
pesendkirin. 

Hejiyê gotinê ye ku yasaya pesend-
kirî� rewayiya xwe a demokratî�k ji xe-
bata bê tundûtî�jî� û pêngav bi pêngav a 
kesên xwedî� şiyan, hunermend, nivî�s-
kar, rewşenbî�r û zanayên civakê ve 
wergirt.
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Rola Zarok û Rewşa Jî�yana hevbeş 
di Awrupa yê de…

Maldarî� û jiyana hevbeş(hewserî�) 
çawa tê dî�tin?

Di pêşerojê de tê xuya kirin ku î�n-
san hez bi jî�yana tenêtî� an jî� heta 

2 kes pêkve diket ,î�sbata wê bawerî�yê 
di Rewşa Maldarî� û jî�yana hevbeş a î�ro 
rojê di Awrupa de ye !

Rewşa Malbatê û jî�yana hevbeş di 
sala 2030 de li gor gotina lêkolerê Al-
manî�ya Dr.Roland Frank wek peyvên 
jêrî�n e : Jin û Mêr , hejmra pir kêm a 
Zarokan ,mezintirî�n malbat ji 2 kesan 
de pêk vere !

Li gor lêkolî�nên xwandewanên 
beşa Civaknasî� a Zankoya Berlin ê 86 
dewletên dunyayê da xelik bi jî�yana 
hewserî� û 2 kesî� bawermende û Rol-
la zarokan di leyî�za jî�yana î�ro rojê de 
pir kêm renge ,hêvî�ya piranî�ya xelkê 
wan devletan “Odeyek bicûk bi banek 
qaî�m û teqet e” !

 Lê 23 devletên din gelek bi diltezî� ber-
siv dane û  bi jî�yana hewserî� bêhêvî�ne 
û Zarok bi dî�tina wan tenê xercek zêd-
eye , dilxweşî�yek mezine kû hejmara 
zêde anku 65% xelik bi jî�yana hews-
erî� yê bawermende û ji bo zarokan jî� 
piştre pî�lan tê danî�n ,jî�yana mirovan 
ji bo 2030 an  wisa tê nirxandin :  Jin 
û Mêr , Jin di gel Jin , Mêr di ger Mêr , 
Zarok û daxwaza hebûna wan pir kêm 
tê nirxandin . Daxwaza jî�yana 2 kesî� û 

hewbeşî� zêde ji ber pirsgirêkên Aborî� 
ne ,xelik wê gotinê ku  “kesê tenê di-
jî�t ,barek giran ser milî�ye “ dipejirî�nin 
ji bo ku 2 kes bi hevre dikarin zehm-
etî�ya debara jî�yanê kêm bikin , tê wê 
wateyê ku jî�yana 2 kesî� ne bi wateya 
jî�yana hewserî�ye ,belko 2 kes biryar 
didin pêkve bijî�n da ku jî�yana Rojane 
û pirsgirêkên wê rihettir bimeşî�nin , 
wir de mirov dikare bêje kû ew hesta 
zewacê pir kêmrenge ,hezkirina jin û 
mêran heya radeya zewacê wek caran 
nemaye.

 
Hebûna Zarokan Adetek kevnare:
di welatê Almanî�ya de di Sala 1970 

zayî�nî� de heya 2013 an hejmara Zaro-
kan her ku diçe kêmtir dibe ,Dr.Roland 
Frank Civaknas û mamosteyê Zankoya 
(GfK /WU) Berlin dibêje “ Zarok û 
daxwaza hebûna wan di Almanî�ya, ji 
100an de 20 tê dî�tin “ di heman warî� 
de li welatê Îtalî�yayê da 30% an Zarok 
û daxwaza hebûna wan di wan çend 
salên davî� de tê berçaw , Lê di Civaka 
Firansa 50% Xelkê wê daxwaza he-
bûna zarokan heye ,kêmtirî�n hejmara 
Zarokan û daxwaza hebûna wan di 
welatê Ungarn ( Mecarî�stan ) de ye 

Safiyeh khaledi
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zêde girî�ngî�yê nadin awakirina jî�yana 
hewserî� /hevbeş û malbatî� ,di alî�yekê 
de di

nav civaka Skandinavî�ya de alî�girî� ya  
pêyvendî�ya (mêr di gel mêr/ jin di gel 
jin)pir zêde tê ber çaw û di alî�yek din 
jî� bêkarî� û pirsgirêken Aborî�  ( ku wê 
demê de gişt civak tûşî� qeyrana Abûrî� 
bune ) dibin sedema jî�yanek pir sitres 
û perî�şan !

Rihetî�ya jî�yanê û  hejmara Zarokan:
Pêşkevtina Abûrî� û Zanistî� di civakâ 

Awrupî� de bê qusûre lê civak pî�r dibe 
anku cahêl û zarok kêmin û dibe sede-
ma lawaz bûna hêza kar û xebatê  û 
mecbûrî�ya wekirina Sinor û dergehên 
civakê ji bo penahber yan hêza kar li 
welatên din , xelkê  penahber yan hêza 
kar a bî�yanî� di nav civaka Awropî� de 
gelek deran zêdetir ji nifûsa wanin û 
rengî�nî�ya kultûrî� û bawerî�yên Mezhe-
bî� ê xelkê bî�yanî� ji bo civaka Awrupî� 
hemû deman jî� her positiv nî�ne  û 
nerazî� bûna wan ji penaberan her ku 
diçe roj bi roj zêdetir dibe , bêhurmetî� 
û dilşikandin  û nijadperestî� (Rassis-
mus )  bi Aşkera û gelek jî� caran jî� ne-
hênî�  der heq xelkê bî�yanî�, tê dî�tin,gor 
gotina civaknasê Almanî� `Wolfgang 
Zapf` ku dibêje “têkilî�ya kultûrên 
bî�yanî� û rengî�nî�ya Zimanan û baw-
erî�yên dî�nî� di nav civakên Awrupî� da 
wek têkilbûna Awê û neftêye  ji ber 
ku yêketî� û yêkrengî� ya xelkê bî�yanî� 
di nav civakên Awrupî� da pir zehm-
ete “civaka Awrupî� ber bi Pî�rbûnê 
diçe û hesas dibe.  Mî�nakek kurt, ba-
beta Koçberî�ya xelkê Turk u Efxanî� û 
Hindû ber bi Awrupye ku piştî� çendî�n 
salan hî�na jî� têkilî� bi awayek positiv çê 
nebûye !

!Peşweçun  û dewlemendî�ya dewletên 
Awropî� di sedsalên davî� de pir balkêş 
e lê çi bandorek ser geş bûna Rolla 
Zarokan di jî�yanê de nekirî�ye , Piranî�ya 
Malbatên ku 2,3,heta 4 Zarok hene  ji 
wan Malbatan e ku pir dilsoj û hez-
kirî�yên Axa xwe û kultura xwe ne ,ew 
li ser edeta malbatî� sekinî�ne û  hertim  
Malbata xwe  mezin(pir heşî�met) û 
bihêz û zana diparêzin , bawerî�ya Olî� 
jî� tesî�ra xwe heta radeyekê danî�ye ser 
çêkirina  Zarokan di civakê de ,katolî�k 
şaxek ji( Xirî�stiyan ) pêşgî�rî�ya picûk 
bûnê bi tundî�  red diket û bi hebûna 
Malbatên pir nifûs  bawermende ,lê 
siruşta î�nsanan wisaye ku  gotinên 
ku  bi awayê Ferman û şî�retin  zor car 
napejirî�nin , î�nsanên Awropî� serbix-
we û azadin di wê biryarê de û şî�ret 
û amojgarî�yên dî�nî� di jî�yana wan de 
xwedî� rolek berçav nî�nin,belku rihetî� 
û azadî�ya  jî�yanê ji wanre girî�ngtire. 

Kultur û bandora wê Ser Malbatê:
tu çiqas li Başurê Awrupa ber bi Ba-

kurê Awrupayê herî� ,rewşa  Malbatî� 
lawaz û bêreng dibî�nî� ,weke mî�nak 
di Îtalî�ya ( başurê awrupa yê ) de he-
jmara Zarokan gelek normal nî�ne lê 
nayê wê wateyê ku bawerî�ya jî�yana 
hewserî� û hevbeşî� wir da kême ,belko 
50% ê wan jî�yana hewserî� /hevbeşî� 
pêkanî�ne lê rola Zarokan kêmreng û 
weşartî�ye ,di nav wan hejmaran da 
yên  ku Zarok hene  edet û kultura  
wan pir balkêşe ,anko Zarok xizî�neya 
malbatêye û heta temenê 35 salî�yê jî� di 
alî�yê Dayî�k û Babê xwewe tên  piştgirî� 
kirin û parastin ,ew adate di nav dev-
letên dinê Awrupî�da pir kêm xûyaye !

Nimûna din dewletên Bakurê Awru-
pa anko (Skandinavî� ) ne ,Xelkê wan 
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