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پشکی ژنان لە هەڵبژاردنی سەرکۆماری لە ئێران و چەند
سەرنجێک
باسی "رجل

نووسین :شاناز کاکە ئازەر
ی ئێرانهو ه
ی شۆڕشی گهالن 
سیاسی" باسێكه ل ه سهرهتا 
ههتا ئێستاشی لهگهڵ بێ بهبێ هیچ گۆڕانكارییهك وهك
خۆی هاتوە و ماوهتهو ه و لهالیهن شورا 
ی نیگابانهوه
هیچ ڕوونكردنهو ه و تێبینیی لهسهر نهدراوه .ئایا
ی كهسایهتیی سیاسی یان پیاو 
"رجل سیاسی" به مانا 
ی
ی
ی 115ی قانوون 
سیاسهته .ئهو ه چهمكێك ه كه ل ه ئهسڵ 
بنهڕهتیی كۆماری ئیسالمیی ئێراندا هاتووه .ب ه پێی
ی مهزههبی و
ئهو مادهیه سهركۆما ر دهبێ ل ه نێو "رجال 
ی و خهڵك 
سیاسی ب ه مهرجێك كه به ڕەچەڵەک ئێران 
ی
ئێران بێ ،بهڕێوهبهر و به مشوور بێ ،پێشین هی پاك
و به ئیمان و موسڵمان بێ و له ههموویان گرینگتر
ی ب ه كۆمار 
باوهڕ 
ی ئیسالمیی و مهزههبی ڕهسمیی ئێران
ههبێ .هەتا ئێرە کەمینە ئایینی و ئیتنیکییەکان بە هیچ
شێوەیەک ناگرێتەوە.
ی ئیسالمیی ئێران ژنان
ی كۆمار 
پێشتر ل ه ڕێژیم 
خۆیان بۆ بهربژێری سهركۆماری نهدهپااڵوت و ئێستاش
ی زۆر كهم دێنهبهردەم پڕۆسهی ههڵبژاردن،
به شێوهیهك 
هەڵبژاردنێک کە هیچ شتێکی بۆ ئەوان تێدا نییە.
ی خۆیان بۆ
ئهو كهسانهی ب ه ههر مهبهستێك كه ناو 
ی دهنووسن ،زۆربەیان سەر بە
بهربژێریی سهركۆمار 
ی
ی ك ه فشا ر بۆ كۆمار 
ریفورمخوازەکانن و لهبهر ئهوه 
ی نیگابان بێن ن كه رجال
ئیسالمی و تایبەت شورا 
سیاسی ڕاڤ ه بكهن.
ی
ی ژنان ك ه خۆ بۆ پۆستی سهركۆمار 
بهشێكی دیك ه 
ی رجال سیاسییه بۆ نموون ه
ناكوتن لهبهر چهمك 
ئهمجارهیان نه پاوانخوازهكان و نه ریفۆرمخوازهكان
ی
ی ك ه مادهیهك 
پشتیوانیان ل ه ژنان نهكرد .لهبهر ئهو ه 
ی بنهڕهتیی واڵت دهخرێت ه ژێر پرسیار و دهبێ
قانوون 
ی
ڕوونكردنهو هی لهسهر بدرێ و ئهوهش بۆ كۆمار 
ئیسالمی بهگران تهواو دهبێ و به درێژایی مێژوو پێیان
ی دهستكاری بكهن.
ی بنهڕهت 
خۆش نهبوو قانوون 
لێرهدا پێویست ه ئاماژهیهك به ههموو الیهن و
ی كۆمار 
ی نێوخۆ 
جهناحهكان 
ی ئیسالمیی ئێران بكرێ.
ی
ئهوان ئهگهر ل ه ههڵبژاردنهكاندا و له ملمالنییهكان 
ژمارە ٤٥
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ی ڕێژیم 
دیك هی نێوخۆییدا كێشهیان ههبێ ل ه پاراستن 
ی
كۆمار 
ی ئیسالمی ههمیش ه یهك دهنگن و نایانههوێ
بناخه 
ی ئهو ڕێژیمه بۆ ئهو بابهتان ه لهرزۆك بكهن .ههر
ی نێوخۆ 
بۆی ه هیچكام ل ه جهناح و الیەنهكان 
ی ڕێژیم
تهنانهت ب ه ههموویانهوه ژنێكیان وهك بهربژێریی
ی دیار 
ی سهركۆمار 
پۆست 
ی نهكردوه .چونك ه ئهگهر
ههر جهناح و الیهنێك ژنێكیان بۆ ههڵبژاردنی پۆست 
ی
ی دیار 
سهركۆمار 
ی كردبایه دیسان فشارهكان ڕوویان
ل ه شورای نیگابان دهبوو و دهبا ب ه شێو ه 
ی ڕهسمی
سهبارهت ب ه رجالی سیاسی ڕوونكردنهو ه بدا و ئهو
مادهی ه شی بكاتهوه.
ی نێو دهسهاڵت ،له دهرهو ه 
بێجگ ه ل ه ژنان 
ی
ی زانكۆ ،مافناسان و چاالكان 
دهسهاڵتیش مامۆستایان 
ی
مهدهنیی ژن توانا 
ی خۆپااڵوتنیان ههیه .بهاڵم ئهوانیش
دهكهون ه دوو بهرهو ه بهشێكیان ئهو كهسان ه دهگرێتهو ه
ی
ی دهكهن بەاڵم لهالیهن دهزگاكان 
ك ه ئیدیعای سهركۆمار 
ئهمنیهت و قهزایی پهروهندهیان ههی ه و شیاوییان پێ
ی دیكهش وهك ههموو رجالی سیاسیی
نادرێ و بهشهك ه 
ی
ی ڕێژیمیان له ههموو بهرژهوهندییهكان 
ئێران مانهوه 
دیك ه پێ گرینگتر ه و نایانهوێ بههیچ شێوهیهك
ی كۆمار 
ک بن بۆ لهرزۆكبوون 
ههڕهشەیە 
ی ئیسالمی.
ی
ی سهركۆمار 
بەگشتی پشكی ژنان ل ه ههڵبژاردن 
تهنیا دهنگدان و ڕهوایی پێدان ب ه سیستمی پیاوساالری
ی
ی بنهڕهتیی كۆمار 
ی قانوون 
ی مادهیهك 
و جێبهجێكردن 
ئیسالمیی ئێران ه ك ه دژ 
ی ژنان نووسراوه.
هەڵبژاردنی سەرکۆماری لە ئێران لە حاڵێکدا
بەڕێوەدەچێ کە ژنان بێ پشکن و تەنانەت
داواکارییەکانیشیان لە نێو بەڵێنیی بەربژێرەکاندا
نابیسرێ و لەبەرچاو ناگێرێ .سەرەڕای بوونی
گرووپ و دامەزراوەی ژنان هیچ کامیان بەدواداچوونی
داواکارییەکانی خۆیان ناکەن.
 ١٣٧ژن ناوی خۆیان بۆ هەڵبژاردنی سەرکۆماریی
ئەمساڵ تۆمار کردوە کە هەموویان لەالیەن شورای
نیگابانەوە بەهۆی جیاوازیی ڕەگەزی شیاویان رەد
کراوەتەوە .لە "مناظرە"کانیش تەنانەت بەڕێوەبەری
بەرنامەکەش پیاو بوو.
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فێمینیزمهکان و ئێمه ل ه پهراوێزدا

نووسین:هۆزان محمود
فێمینیست بون و ه یان تهنانهت باسکردن
ل ه فێمینیزم هیچ کات کارێکی ئاسان نهبوه .پرسی
ژن و چهوسانهو ه و پهراوێزخستنی پرسێک ه ک ه
سهردهمانێکه دیبهیتی گهورهی له سهره .تهنانهت
زۆرجار بۆت ه جێگای موزایهدهی سیاسی پارت
و الیهنهکان و ه یان دهوڵهته نهتهوهی یهکان.
موزایهده ب ه "ئازادکردن" یان ژێردهستهکردنی ژن
و بهڕوتکردنهوه یان داپۆشینی ژن ،بهوهی که ئهم
حیزب دهڵێ من زۆرترم بۆ پرسی ژن کرد لهو حیزبی
تر .و ه ئهم دهسهاڵت دهڵێ ژنانی ئێمه به مۆرال ترن
ل ه دژی ژنی ئهوانی تر ،یان بۆ نمون ه خۆرئاوایی
یهکان دهڵین ژنانی ئێم ه پێشکهوتوترن لهوانی
تر ..وه تهنانهت کاتێک ئهمریکا هێرشی جهنگی
بهدهستهو ه بوو بۆ سهر ئهفغانیستان ،جۆرج بوشی
باوک پرسی ژنی بهکار هێنا .ئهمهی کرد ه یهکێک
ل ه بیانوهکان بۆ ڕاکێشانی پشتیوانی و بە بیانوی
ئهوهی ژنان قوربانی دهستی تاڵیبانن و بهس
ئهمریکا دهتوانێت فریاد ڕهسیان بیت .ئیدی لهم
پرۆسانهدا ئهوهی خاوهنی ڕاوبۆچۆنە ژن خۆیهتی.
پرسیاری گهورهی فێمینیستهکان لهسهر
پلهدوویی ژن و ڕۆل ه جێندهری ی ه دروستکراوەکان ه
ل ه کۆمهڵگادا .به بنهمای فیکری جیاواز و
بهرژهوهندی جیاوازهو ه ئهوان توانیویان ه النی کهم
کۆمهڵگای سهرمایهداری خۆرئاوا شیبکهنهوه .النی
کهم خاوهنی زیاد ل ه سهد ساڵ کار و لێکۆڵینهو ه
و خهبات ل ه دژی نۆرم ه باوهکان و پلهدووی و
ژێردهستهیی ژنان بن.دیباته فیکری و سیاسی و
زانستی یهکان ل ه ئاستێکی گلۆبالدا بهردهوامن و
ئێم ه لیی بێ بهشین ..بهاڵم ئایا ئێمه (ژنی کورد)
بۆ له پهراوێزداین؟ ههوڵ دهدهم وهاڵم بهم پرسیار ه
بدهمهو ه ل ه کۆتایی ئهم وتارهمدا.
سهرهتا پێناسهی فێمینیزم ب ه گشتی
و شهپۆل ه جیاوازهکان و کورتهیهک لهسهر بنهما
فیکری یهکانی فێمینیزم باس دهکهم .و ه لێرهو ه

ههوڵ دهدهم بچم ه ناو باسکردنی گرنگی هۆشیاری
فێمینیستی بۆ تاکی کورد .ب ه گرنگی دهزانم ئهو ه
بلێم که فێمینیزم وهک بزوتنهوه ،فیکر ،تێرم و
تیۆره له رۆژئاواوە سهری ههڵداوه .ئهوهی ک ه
فێمینیستهکان کاریان لهسهر تێگهیشتنی کردوو ه
ل ه ڕوانگهی جیاوازهوه جیاکاری جێندهری یه،
چهوسانهوهی ژن بههۆی ژن بونیهوه .وه پێیان
وای ه که ئهم ه مهسهلهیهکی تایبهت ب ه تاک نیه ب ه
تهنها ،بهڵکو تهنراوه لهگهڵ فاکتۆر ه کۆمهاڵیهتی
و سیستمی سیاسیهكاند ،وه جیاکاری و نهبوونی
یهکسانی بهدی دهکهن له ڕێکخستنی هاوسهرگیری،
خانهواده ،منداڵدارای ،بازاڕی کار ،سیاسهت ،
ئابوری  ،دین و ه هونهر و بهرههم ه کولتوری یهکان.
وه باوهڕیان وایە که تهنانهت زمانی ئاخاوتن،
دروستکهری جیاکاری ی ه و بهرههم هێنهری تێرم
و ئاخاوتنی دژه ژنه .ههر بۆیهش ڕێگا چاره بۆ
یهکسانی مرۆڤهکان بهتایبهت هارمۆنایز کردنی
پهیوهندی نیوان ژن و پیاو پێویستی به گۆڕانکاری
بنهڕهتی و کۆمهاڵیهتی و سیاسی ههی ه نهک وهاڵمی
تاک.
لێرهوه دهتوانین بڵێین فێمینیزم پێک هاتوو ه
له بزوتنهو ه و ئایدیۆلۆژی جیاواز که ههوڵی
پێناس ه کردن و داکۆکی کردن له مافی ژن دهدات.
تیۆری فێمینیستی ک ه دهرئهنجامی ئهم بزوتنهو ه
فێمینیستیانهیه ههوڵی ئهو ه دهدات ک ه تێ بگات
ل ه سروشتی نایهکسانی جێندهری و ڕهگ و ڕیش ه
و چارهسهریشی بۆ دهستنیشان بکات .ئهویش ل ه
ڕێگای پرسیار خستنه سهر ڕۆڵ ه کۆمهاڵیهتیهکانی
ژنان ،وه ئهزمونه جیاکانی چهسانهوه ی ژنان .و ه
له چهندین بواردا تیۆری گرنگیان بهرههم هێناوه بۆ
ئهوهی ههوڵ بدهن بۆ وهاڵم دانهوه و تێگهێشتن لهو
ڕۆل ه جێندهری ی ه داسهپاوو دروستکراوانه.
ئهوهی ل ه نوسینی فێمینیستهکاندا بهدی
دهکرێ ،ئهوهی ه ک ه تا ئێستاش زۆر لهسهر ئهوه کۆک
نین ک ه مێژووی سهرههڵدانی فێمینیزم دەگەرێتەوە
بۆ چ سەردەمێک  .ههندێکیان دهی گهڕێننهو ه بۆ
سهدهی حهڤد ه و بهاڵم زۆرێکیان دهڵێن ل ه کۆتایی
سهدهی نۆزده و سهرهتای سهدهی بیستهوه 
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و شوێنی جیاوازدا ژنان کارو چاالکی و بهرههمی
فیکریی خۆیان ههبوه .ئارگیومێنتێکی زۆر ههی ه
لهسهر ئهوهی ل ه کهی و لەکوێ سهریههڵداو ه یان
کام ه بزوتنهو ه و چاالکی ژنان وهکو فێمینیزم پۆلێن
بکرێ.
ئهم دیبهیت ه بۆ زۆربهی کۆنتێکستهکان
دهتوانێت ڕاست بێت ،ههروهك چۆن ل ه کوردستان
تا ئێستاش فێمینیزم وهکوو مهدرهسهیهکی فیکری
یان تیۆری ڕهگ و ڕیشهی خۆی دانهکوتاوه ب ه
تهواوی .بهههمان شێوه به ئاسانی ناتوانین ئهو
کۆمهڵه چاالکیهی ڕێکخراوهکانی ژنانی کوردستان
وهک فێمینیزم پۆلێن بکهین ...ئهوهی دیار ه پرسی
ژن پرسێکی گلۆبال ه و بهاڵم ب ه تایبهتمهندی لۆکالی
خۆیهوه .فێمینیستهکان له خۆرئاوادا توانیویانهل ه
بواری فیکر و تیۆر و زانست و دهرکهوتن وهکوو
بزوتنهوهیهکی سیاسیی ه سێ شهپۆلی جیاوازدا
تێپهڕن .و ه تهنانهت ههڵسهنگاندن و ڕهخن ه و کاری
مهیدانی و فیکری و تیۆری تاز ه بهرههم بێنن،.بهاڵم
هێشتا ئێمه ل ه کوردستان ئهمهمان بۆ نهکراوه.
لێرهدا ب ه باشی دهزانم بچمه سهر باسکردنی
ئهو دیبەیتانهی لهسهر پێناس ه و سهرههڵدانی
فێمینیزم له خۆرئاوادا ههیه و دواتر بێمهوه سهر
شیکردنهوهی کهموکوڕی و پهراوێزبونی خۆمان لهم
ڕهوته فیکری و تیۆریانهدا وه ئهو دیبەیتانهی ک ه
لهدونیای ئهمرۆدا ههیه لهسهر فێمینیزم و جێندهر.
کهسانی شارهزا و مێژوونوسان
ل ه خۆرئاوادا لهسهر بهکارهێنانی وشهی فێمینیزم
ژمارە ٤٥
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بۆ پێناس ه کردنی بزووتنهو ه و چاالکی ژنان ڕای
جیاوازیان ههبووه .بۆ نمونه ههندێک له مێژوو
نووسه فێمینیستهکان بۆچونیان وای ه که ئهم تێرم ه
واته فێمینیزم ههموو ئهو بزوتنهوه و چاالکیانهی
ژنان بگرێتهوه که بۆ باشترکردنی پێگهو ڕۆڵی ژن
له کۆمهڵگادا ههبوه ،ئهگهر چی ههندێکیشیان
به خۆیان نهوتو ه فێمینیست .ههندێکی تر ل ه
میژوونووسه فێمینیستهکان پێ یان باشه بهم ڕهوت ه
بوترێ( پڕۆتۆ فێمینسیت) -واته ئهوانهی ک ه بهر ل ه
فێمینیزمی هاوچهرخ له مهیداندا بون واته مهیلهو
فێمینیستین.
دیاره ههندێکی تر له مێژوو نوسهکان تێرمی
فێمینیزم بۆ بزوتنهوهی فێمینیزمی هاوچهرخ بهکار
دههێنن ل ه خۆرئاوادا .که ئهمهش بێ ڕهخنه نی یه،
چونک ه ئهوکات ه ئیرۆسێنتریک دهبیت و ئهزموونی
ژنانی دهرهوهی خۆرئاوا ناگرێت ه خۆ..
ل ه ڕاستیدا تێرمی فێمینیزم ههر لهسهرهتای
دهرکهوتن و بهکارهێنانی یهوه فۆبیایهکی بێ وێنهی
دروست کردو ه تهنانهت ل ه نێو ژنان خۆیشیاندا.
یهکهم جار ئهم تێرمه ل ه هۆڵهندا و فهرهنسا بهکار
هێنرا له ساڵی  ،1872دوای ئهوهی ژنانی ئهوێ
هاتنه مهیدان و کارو چاالکی یان ئهنجام دهدا ل ه
ژێر ئهم ناوهدا .دواتر له بهریتانیاله ساڵی 1890و
ئهمریکا 1910دواتریش ل ه واڵتانی ئاسیا و ئهفریقا..
ئهگهر ب ه کورتی سهیری مێژوی خۆرئاوا بکهین
دهبینین که ب ه کۆمهڵێک گۆڕانکاری سیاسی و
ئابوری و کۆمهاڵیهتی داتێپهڕیوه .و ه ئهم پرۆسان ه

گۆڕانکاری زۆری بهسهر پهیوهندیهکانی جێندهردا
هێناوه .ههر له کاتی کهشفکردنی "دونیای
تازه" و  ،سیستمی کۆیل ه داری ،کۆلۆنیالیزمی
ئهوروپی و کۆنسێپتی وهکو "نهژاد" و دروست
کردنی "خۆرئاوا" ل ه ئاست ئهوانی تردا .ههروهها
دروستبونی دهوڵهتی نهتهوه و مۆدێرنیت ه و "سپی
بون" وهک سهروهری ل ه دژی ئهوانی تر و پرۆسهی
هۆلۆکاست و دهیان پرۆژهی تری خۆرئاوایی ک ه
زۆرێکیان خوێناوی و سهرکوتگهرانه بون .شایهنی
باس ه ئهم گۆڕانکاری یانه بزوتنهوهی سیاسی و
کۆمهاڵیهتی و فیکری و تیۆری دژ به خۆی بهرههم
هێنا .دیار ه گۆڕانکاری بهسهر پهیوهندی هکانی
جێندهر و ڕۆڵ و پێگهی ژن ل ه کۆمهڵگادا بهرههم
هێناوه.
ی
سهرهڕای گهشهی زانستی و فیکری و فهلسهف 
ل ه چاخی عهقاڵنیهتدا ک ه کۆمهڵێک موقهدهساتی
خست ه ژێر پرسیارهو ه لهوانه سهروهری دین و
کلێسا .وه به دوای ئهوهشدا کۆمهڵیک دیبهیت
لهسهر مافی تاک ،ئازدی ،و ه عهدالهتی کۆمهاڵیەتی
و برایهتی و یهکسانی و کۆمهڵیک کۆنسێپتی تر.
بهاڵم له ناوهرۆکدا ژنان وهکوو موڵکی پیاو مامهڵ ه
دهکران .بۆ نمون ه فهیلهسوفی ئینگلیزی جۆن لۆک
ک ه ب ه باوکی لیبرالیزمی کالسیک ناوزهد دهکرێ
کۆنسێپتی ئازادی و مافێک که ئهو باسی لێو ه
دهکرد ژنی نهدهگرته خۆی .الی جۆن لۆک بۆ نمون ه
پیاو نوێنهری خانهواده بوو و ه ئهو بۆی ههبوو ب ه
نوێنهرایهتی ژن قسه بکات .ئهوهشمان بیرنهچێت،
کەزۆرێک ل ه پیاو ه ڕۆشنگهرهکانی ئهو سهردهم ه
دانیان ب ه ماف وئازادی ژناندا نهدهنا .بۆ نمون ه
(جان جاک ڕۆسۆ) فهیلهسوفی فهڕهنسی سهرهڕای
بانگهشهی بۆ ئازادی مرۆڤ ،بهاڵم ئهو ئازادی
یهی ئهو بانگهشهی بۆ دهكر د ژنی نهدهگرتهوه .و ه
لهبارهی خوێندهواری ژنهو ه دهڵێت ( ژن پێویست ه
خوێندهوار/پهروهرده بکرێت تهنها بۆ چێژی پیاو).
هەروەها نوسهر و فهیلهسوفی بهریتانی خاتوو
(ماری ویڵستۆنکرافت) کهبانگهشهی خوێندنی بۆ
ژنان دهکرد ،ڕهخنهی توند لهم بیرکردنهوهیهی
ڕاسۆ دهگرێت .و ه ل ه بهرامبهردا خوازیاری
خوێندن و ئازادی و کۆمهڵێک مافی تردهبێت بۆ
ژنان .ههربۆیهش نوسینهکانی ئهم خانمه وهک
بنهمایهک بۆ شهپۆلی یهکهمی فێمینیستی دادهنرێت
ل ه بهریتانیا...

گرنگی ڕهخنهگرتنی خانمێکی وهک ماری
ولستۆنکرافت لهوهدایه ک ه چالێنجی فهیلهسوفێکی
گهورهی جاک ڕۆسۆ دهکات .و ه تێزهکانی لهمهڕ
ئازادی مرۆڤهو ه دههێنێت ه ژێر پرسیار .ئهم ه جۆرێک ه
له هۆشیاربونی ژنان ب ه ماف و ئازادی یهکانی
خۆیان و پێگهو قودوسیهتی پیاو ل ه خانهواد ه
وکۆمهڵگادا دێنێت ه ژێر پرسیار تهنانهت ل ه بهرههم
هێنانی فیکر و فهلسهف ه و زانستیشدا.
ئهوهی بزوتنهوهی فێمینیستی هێنای ه بوون ئهو
چهوسانهوهیه بوو که ل ه دژی ژنان ئهنجام دهدرا.
و ه جیاکاری یهکی جێندهری ک ه له نێوان گوتاری
سروشت ل ه بهرامبهر کولتور (Nature versus
 )culturفۆرمول ه کراوبوو .بهوهی ک ه ژن ل ه
ڕوانگهی بایهلۆجی یهوه الواز ه و منداڵ بهرههم
دێنی وعاتیفی یه شوێنی ئهو ناوماڵه .و ه پیاو
بههێزه و خاوهن عهقڵ ه و ڕاشیوناڵ ه و دروستکهری
کولتوره .وات ه ژن گرێ بدرێت ب ه فهزای تایبهتی
و پیاویش بۆ فهزای گشتی .گۆڕانکاری ی ه یهک
لهدوا یهکهکان ل ه خۆرئاواداو ،بونی بزوتنهو ه
کۆمهاڵیهتی و سیاسی و مهدهنی ه جیاکان ئهم
ڕۆڵ ه ترادیشناڵ و داسهپاوانهیان هێنای ه ژێر
پرسیار،چیدی ئهم ئارگیومێنت ه هێند ه زاڵ نی یه.
بۆ نمون ه گهشهکردنی پێشهسازی بوو ه هۆی
ڕاکێشانی ژنان بهلێشاو بۆ ناو کارگهکان .چینێکی
ژنانی کرێکاری ههژاری دروستکرد ،سهرهڕای کاری
زۆر و ههقدهستی کهم .ل ه ماڵهوهش چهوسانهوه
و ئەرکی پیاو ومنداڵ بهخێوکردن وتوندوتیژی
بهشیان بووە .دیار ه ژنانێک که ل ه چینی بااڵ بوون،
ئهوانیش دیسان ب ه شێوهیهکی تر مافهکانیان لێ
زهوتکرابوو ،و ه دانپێدانراو نهبووە ،بۆ نمون ه
مافی میراتگیری وتاپۆی خانووبهره ومنداڵ
بهناویانهو ه نهبوو .دیار ه ئاین ڕۆڵێکی بهرچاوی
هەبوو لهملکهچ کردنی ژنان ب ه پلهدووی ل ه
کۆمهڵگەدا و ڕێگریان ل ه زۆربهی بوارهکانی ژیاندا.
لەبەرئەو ە ژنان له زۆر شیوازی جیاوازدا کهوتن ه
تهعبیرکردن لهژێردهستهیی و بێ مافی خۆیان.
سهرهتایهکی گرنگ بۆ خهباتی ژنان ل ه نێو ژنانی
کرێکارهو ه دهستی پێ کرد ،کاتێک ک ه ژنانی کرێکار
ل ه ئهمریکا دهستیان دایه مانگرتن ل ه دژی خراپی
بارودۆخی کارکردنیان .ل ه سهرهتای سهدهی
بیستهو ه ژنانی سۆسیالیست و چاالک توانیان
ژنانی ناڕازی کرێکار رێک بخهن ل ه ژێر کۆمهڵێک
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داواکاریدا .دهستکهوتهکانی شۆڕشی ئۆکتۆبهری
1917ش وهکوو سهرهتایهکی گرنگ ههژمار دهکرێ
ک ه ژنان تیایدا ههم ڕۆڵی گرنگ و ڕابهریان ههبوو
و ه ههم مافهکانیان بهڕهسمی ناسرا .بهاڵم هاتن ه
سهرکاری ستالین و لێدان ل ه کۆمهڵێک ماف و
جێگیربوونی کاپیتالیزمی دهوڵهتی و دیکاتۆریهت
پاشهکشهی ب ه ڕۆڵی ژنان و مافهکانیان کرد.
مێژوی فێمینیزمی هاوچهرخ دهکرێ دابهش بکرێ
بهسهر سێ شهپۆلدا:
فێمینیزم وهک بزوتنهو ه و وهک ڕهوتی فکری
و سیاسی پشت بهستوو بووه به چهند قوتابخانهی
فکری و ئایدیۆلۆژی یهوه .ئهوان لیبراڵ فێمینیزم،
مارکسیست فێمینیزم ،سۆسیالیست فێمینیزم،
وه ڕادیکاڵ فێمینیزم و دواتریش پۆست مۆدێرن
فێمینیزم بوون و ههندێك قوتابخانهی تر .ڕیشهو
بنهما فکریهکانیان پشتبهستوو بوو ب ه فهلسهفهی
سیاسهتی لیبراڵی سهدهی  18و  19که بیرۆکهی
مافی تاک سێنتهری ئهم قوتابخان ه فکری ه بوو.
فکری مارکسیستی و ڕهخنهی مارکس ل ه کاپیتالیزم
و بیرۆکهی هۆشیاری چینایهتی که ل ه سهدهی 19دا
هات ه بوون .ههروهها سیاسهتی دژ ه کۆلۆنیالیزمی
سهدهی  20و بیرۆکهی گهشهکردنی نهتهوهیی بون
که ل ه لێکۆڵینهوه ڕهخنهو چاالکی و شیکاری
فێمینیستی لهم دوو سهدهیهدا بهدی دهکرێن.
فێمینیزم بهسهر سێ شهپۆلی جیاوازدا دابهش
دهکرێن:
شهپۆلی یهکهم :ئهم شهپۆل ه ل ه سهدهی نۆزده و
سهرهتای سهدهی بیستدا دهرکهوت و خواستهکانی
ژمارە ٤٥

بانەمەری ٩٦
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کورت کرابوهوه له داوکاری لهمافی دهنگدان
وهاواڵتی بوون وکۆمهڵێک مافی سیاسی وئابووریدا
خۆی دهبینیهوه.ژنانێک کهلهم بزوتنهوهیهدا چاالک
بون بهتایبهت ل ه بهریتانیا ،دهکهوتن ه بهر لێدان
وزیندانیکردن وتوندوتیژی ل ه کاتی خۆپیشاندان
لهالیهن پۆلیسهوه.
شهپۆلی دوههم :ل ه سهرهتای سااڵنی -1960
بۆ  1980کاندا هات ه بوون دوای ئهوهی شهپۆلی
یهکهم کورتی هێنا .شهپۆلی دوههم فهزایهکی تری
دروست کرد بۆ شیکاری و دیبهیت کردنی بێ مافی و
ژیردهستهیی ژنان.
ئهم شهپۆل ه فێمینیستی ی ه ک ه لهدوای جهنگی
ڤێتنام وساڵهکانی شهستهکانهو ه سهریههڵدا ل ه
ئهمریکا .ژنان زۆرتر ل ه دژی جیاکاری جێندهری
و ژێردهستهیی و جیاوازی چینایهتی وپیاوساالری
وهستانهوه ..ئهوهی گرنگ بوو لهم شهپۆلهدا ،
پشت بهستن بوو ب ه کۆمهڵێک ئایدیۆلۆجی و فیکر
و تیۆری  ،زانستی کۆمهڵناسی ،سایکۆلۆژی ،
ڕهخنهی ئهدهبی ،فهلسهفه .ههروهها پرس خستن ه
سهر سێکسیزم و جیاکاری جێندهری و نایهکسانی و
دهست درێژی جنسی.
کهسایهتی ونوسهری فێمینیست (کارۆل هانیسچ)
دروشمی ئهوهی "شهخسی ی ه سیاسی یه" یان چاکتر
،
وایە بڵیین (ئەوەی کەسیە سیاسیە) فۆرمول ه كرد 
ک ه بهشێك له شهپۆلی دووههمی فێمینیزم هاوتهریب
 .لێرهو ه گرنگ بووشیکاری
بوو لهگهڵ ئهم تیۆره
ژێردهستهیی ژنان بكرێت و پێیان وەهابوو نایهکسانی
کولتوری و سیاسی ژنان پهیوهندی ڕاستهوخۆیان

پێکهو ه ههیه .ژنان ههوڵیاندهدا مافی خۆیان
لهکۆنتێکستێکی سیاسیدا سهیر بکهن ،پهیوهستی
بکەن بهسترهکتورهکانی دهسهاڵت وپیاو ساالری
وسێکسیزمهوه .دهستیان بۆ زۆر پرسی گرنگ برد
ک ه پێشتر شهپۆلی یهکهم ئهم کارهی نهکردبوو،
و ه تیۆریزهی ژێردهستهیی ژن و مانایاکی تریان
بهخشی ب ه فێمینیزم.
دیاره ئهم شهپۆلهش لهگهڵ کۆمهڵێک کهم
وکوڕی بهرهو ڕووبوونەوە .بۆ نمونه کهوتن ه
بهر ڕهخنهی ژنانی ڕهش پێست ل ه ئهمریکا و
بهریتانیا و ههروهها ژنانی هیندی و ئهوانی تر
ک ه گوایه فێمینیزمی خۆرئاوا ئهزمونهکانی ئهوانی
لهبهر چاو نهگرتو ه که ئهوان دوو جار چهوساو ه
بوون وهک ژن و وهک ڕهش پێستیش .و ه خۆیان
کهوتن ه تیۆریز ه کردنی ئهزمونهکانی خۆیان و
قوتابخانهی فێمینیزمی ڕهشیان بنیاد ناو لێرهو ه
کۆمهڵیک شیکاریان لهسهر ئهزمونی خۆیان کرد.
و ه ژنانی هیندی و بهناوبانگترینیان گایاتری
سپیڤاک و هاورێکانی مهدرسهی سهب ئالترن
ستهدی یان دامهزراند و وهکوو ژنانی ژێر دهستی
کۆلۆنیالیزمی خۆرئاوا لهسهر ئهزمونی خۆیان
قسهیان دهکرد .لهدهرهوهی ئهو لێکۆڵینهوانهی ک ه
ژنانی سپی خۆرئاوا لهسهر ژنانی ئهم ناوچهی ه
بهرههمیان هێنابوو وه وێنایهکی نادروستی ل ه
ئهزمون و ژیانی ژنان نیشان ب ه خوێنهری خۆرئاوا
دهدا.
شهپۆلی سێههم :ئهم شهپۆل ه ل ه سااڵنی 1990
کان دا سهری ههڵدا و ئاماژه بۆ ترێند و ڕهههندی
جیاواز دهکات ل ه فێمینیزمدا .ئهم ه وهکو بهردهوامی
و ه ههروهها وهاڵمێک بۆ فهشهلهکانی شهپۆلی
دوههم سهیردهکرێ.ئهمان پرسه گهورهکانیان
کهمتر بۆ گرنگ بوو و زۆر گرنگیان پێنەدەدا،
هەروەها کهوتن ه تیۆریزهکردنی کۆمهڵێک چهمک
و پرسی تر وهکو (ڕهگهز ،سێکسوالیتی ،مافی
کهمینه  ،هۆمۆسێکسوالیتی..،هتد) .دیار ه ئهم
شهپۆلهش چهندین ترێندی تری لهخۆ گرت .بهاڵم
کار و هزری فێمینیستهکانی شهپۆلی دووههم
تا ئهم ساتهش گرنگی خۆی ههیه .ههندێک ل ه
فێمینیستهکانی ئێستا تیۆرهی ئینتهرسێکشناڵیتی
یان بنیاد نا بۆ دهرباز بوون لهم کهلێن ه ک ه
فێمینیزمی پۆست مۆدێرن دروستی کردوه .بۆ نمون ه

ب ه پێی ئهم تیۆر ه تازهیه ژنان دهکرێ چهوساو ه
بن بهدهست زۆر کێشهوه لهوان ه مهسهلهی چین،
جێندهر ،نهژاد ،و ه کۆمهڵێک هۆکاری تر و ناکرێ
تهنها یهک الیهن ه سهیری چهوسانهو ه بکرێ.
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ا
یاساکانی
مافەکانی ژنان لە رۆژهەاڵت وپەیوەندی بە
کۆماری ئیسالمی

نوسین :شلێرمەحموودی
بە پێی یاسا نێودەوڵەتییەکان ژن هەر
وەک هەموو تاکێکی تری ناو کۆمەلگا [منداڵ
کچ یان کوڕ ،هەرزەکار یان پێگەیشتوو ،کەسی
بەسااڵچوو ] ....خاوەنی کۆمەڵە مافێکە ،لەوانەش
خاوەنی کەسایەتی تایبەت بەخۆیەتی.ئازادە لە
دەربرینی هەستی تایبەتی خۆی ،لەروی ئایین،
سیاسیەوە ،هەڵبژاردنی کار  ،مافی دەنگدان ،خۆ
هەڵبژاردن. ...،بەشیکی زۆرلەو مافانەی کە ئێستا
بەدەستی هێناون ،وەک خەاڵت بەدەستی نەهێناون،
بەلکو لەپیناویان دا جەنگاوە ،ئەشکەنجە دراوە،
کوشتویانە ،زیندەبەچالیان کردوە ... ،بەاڵم وازی
نەهیناوە،تاکو مافەکانی خۆی بەپێی یاساکانی
نێو دەوڵەتی چەسپاندووە و وەرگرتووە .ئەگەر لە
واڵتیك دا یان هەریمیکدا هەلسوکەوتێک لەگەڵ ژن
دا بکرێت دژ بە بنەماکانی مافی مرۆڤە[ئەوەی کە
بە جارنامەی جیهانی مافی مرۆڤ ناسراوە] ،ئەوا
الیەنی پەیوەندار و دەسەاڵتدارانی بەرپرسن و پشکی
شێریان بەردەکەوێت ،بە پیچەوانەشەوە رێزگرتن
لەیاساکانی مرۆڤ و [ئەوەی کە بە جارنامەی جیهانی
مافی مرۆڤ ناسراوە] ،هەر ئەرکی بەرپرسان و
الیەنە پەیوەندیدارەکانە .دانانی رۆژی ٨ی مارس بە
رۆژی جیهانی ژنان لە ئەنجامی هاتنەدەنگی ژنانە
لەئاست پیشێلکاریەکانی کە بەرامبەریان کراوە
لەالیەن دەسەاڵتداران یان تاکەکانی خێزان ،خاوەن
کارەکانیان . ...،دەستکەوتیکی گرنگی مێژووییە و
پیی گەیشتوون.
ئەوەی دەمەوێت باسی بکەم و زیاتر تیشکی
بخەمە سەر ژن لە رۆژهەاڵتی کوردستان و پەیوەندی
لەگەڵ یاساکانی کۆماری ئیسالمی یە .وەک دەزانن
رۆژهەالتی کوردستان لەژێر دەسەاڵتی کۆماری
ئیسالمی دا بەرێوە دەبرێت ،ژنی کورد لە رۆژهەاڵت
جیانەکراوەتەوە لە ژنانی ئێران بەگشتی ،بەاڵم
ئەگەر ژنی ئێران جارێک بچەوسێنرێتەوە بە دەست
یاساکانی کۆماری ئیسالمی یان مافەکانی پێشێل
بکرین ،ئەوا ژنی کورد بەهۆی نەتەوەییبونیەوە
ژمارە ٤٥
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جارێکی تریش دەچەوسێنرێتەوە..
لە یاساکانی کۆماری ئیسالمیدا قانونی
ئەساسی دا مافەکانی ژن تایبەت پێناسە نەکراوە.
قانوونی ئەساسی ئێران کهسایهتی ئهسڵی ژنانو
مافی ئینسانی ئهوانی تهنیا له ڕاستای پێکهێنانی
بونیادەکانی ئیسالم به قانوونیو ڕێپێدراو دەزانێ،
واتا ڕاستەوخۆ بۆ لەبەرچاو گرتنی مافی ژن نیە
کە پیشەکی باس لە ژن دەکات ،بەلکو ژن وەک
کەرەسەیەک بۆ گەیشتن بە ئامانجێک کەڵکی
لێوەرگیراوە.
قانونی ئەساسی کۆماری ئیسالمی مافی بە
ژنانداوە لەنێو بنەماڵەدا بەم شێوەیە:
ژن وەک مرۆڤی پلە دوو تەنها
لە چوارچێوەی ماڵ دا مانا پەیدا دەکات و تەواوی
ماف و ئەرکەکانی لەو چوارچێوەیەدا لەنەزەر
دەگیرێت ،بە پێی ئەو روانگەیە ڕۆڵی ژن وەک
دایک دەستنیشان کراوە کە لەو ئەرکەدا لەسەریەتی
کەسانی مەکتەبی (کەسانی پابەندبە بنەماکانی
کۆماری ئیسالمی) باربێنێت ،منداالن وا پەروەردە
بکەن کە بیر و باوەری کۆماری ئیسالمی لە هزریان
دا رەنگ بداتەوە .سەرۆکی خێزان تایبەتمەند
کراوەبەپیاو .ژن لەدەرەوەی خێزان دا و لەکاتی
کارکردن دا وەک کەرەسەی کار سەیری دەکرێت.
لە دادگاکاندا
لە قانونی ئەساسی ئێران دا ژنان وەک پیاوان
مافی شکایەت کردنیان هەیە لە دادگاکان دا ،بەاڵم
هەر بەپیی ئەو قانونە لەمافی دادوەری یەکسان
بێبەشن ،چونکە قانونەکان دەبێت بە پێی موازنی
ئیسالمی بەڕێوەبچن و موازنی ئیسالمیش ئەو مافانە
بە ژن نادات لەکاتی دادوەری و لە دادگادا مافی وەک
پیاوی هەبێت ،نمونە ،تەاڵق،میرات،شاهیدی،
تەمەنی زەواج ،شێوەی لیباس لەبەرکردن ،مافی
کارکردن ،نابەرابەری لە شوێنی کارکردن دا،
موجەی کەمتر بۆ ژنان لەبەرامبەر کاری یەکسان
لەگەڵ پیاو دا.
لە رووی سیاسیەوە
قانونی ئەساسی ئێران ژنان بێبەش دەکات لە
بوون بە ڕیبەری کۆمار ،سەرۆک کۆمار ،سەرۆکی

پەرلەمان ،سەرۆکی دەزگای قەزایی.لە سالی ١٩٨٣
پەسەند کراوە.
کاری ئابووری ،تێکۆشان و پێناسهی
کۆمهاڵیهتی ،خهباتی بهکۆمهڵ ،ههست به ژیان لهگهڵ
کۆمهڵ و هتد ،بابهتگهلێکن ک ه پێوهندی مێژوویی و
نهپساویان لهگهڵ ژن ههیه .کێشهی ژن ل ه حاڵێکدا
که وهک گرفتێکی فهرههنگی و زەینی وهبهرچاو
دهکهوێ ،گرفتێکی کهلێک سیاسیشه .سیاسهتی
دهوڵهتانی ئیسالمی ک ه له ڕیگای باوهڕهکانی زەینی
دهچێت ه مێشکی بنهماڵهکان ،مێشکیان یهخسیری
خۆی دهکا و ئهو حکوومهته ئیسالمییان ه زۆرترین
که
ناههقی دهرههق ب ه ژن ڕهچاودهکهن .ئامرازێک 
بهردهوام بۆ چهوساندنهوه و داسهپاندنی دهسهاڵت
کهڵکیان لێوهرگرتووه ،کێشهی ڕهگهزی و ههاڵواردنی
ڕهگهزی بووه .چونک ه کۆمهڵگایهک ک ه ژنان تێیدا
بێدهسهاڵت بن و تهنیا له ڕوانگهی ڕهگهزی سهیر
بکرێت ،ژنهکانی یهخسیر و دهسبهسهرن و له ئاکامدا
منااڵنی لهو ژنانه دهبن ،گوێلهمست و ژێردهستهی
دهسهاڵتی حکوومهتن .بهو پێیه ،کۆمهڵگا سڕ و دیل
دهبێ و خهڵکهکهی خاوهن هیچ ئیرادهیهک نابن و
ناتوانن داخوازییهکیان ل ه حکوومهتهکهیان ههبێ.
هۆی دیکهی تووند و تیژی
دژی ژنان ل ه کۆماری ئیسالمی ئێراندا ،سهرهڕای
ههاڵواردنی مهترسیداری ڕهگهزی و دهکارکردنی

یاساکانی سهدهکانی نێوهڕاست ،قوڵکردنهوهی
قهڵشتی نێوان چینهکانی کۆمهڵگا و گهورهبوونی
دیاردهی ههژاری له کۆمهڵگادا ،سیغه ،دابهزاندنی
تهمهنی شووکردنی کچان و پهسند کردنی یاسای
دواکهوتووانهی دژی بنهماڵه ،تهرحی عفاف و
حیجاب ،نابهرابهری ل ه شوێنی کار ،موچهی کهمتر
بۆ ژن ل ه بهرامبهر کاری یهکسان لهگهڵ پیاوان،
تهوژمی ئابووری بۆسهر ژنانی سهرپهرستی
بنهماڵه ،یاسایی کردنی زهماوهند لهگهڵ مناڵی
وهرگیراو و زۆر بابهتگهلی دیکه ،نیشانهی ڕوون و
ئاشکرای تووند و تیژی دژی ژنانن .تووند و تیژی
تهنیا ئازار و ئهشکهنجهی بهکردهوهی جهستهیی
نییه ،ههر ههمووی ئهوانهی باسکران ،لهگهڵ زوڵمی
نهتهوایهتی دهبن ه زهختی چهند بهرابهر بۆسهر ژن
و دهبن ه هۆی ئهو ه ک ه ژمارهیهکی فرهیان دهست
بۆ خۆکوشتن و خۆسووتاندن  ،کهڵکوهرگرتن ل ه
ماد ه هۆشبهرهکان دەبەن .یا دهبێ خۆیان بسووتێنن
یا ناچارن لهگهڵ بارودۆخهک ه ڕابێن .ههڵبهت
سهرهڕای ئهوهی سااڵنیک خهباتی بهرباڵو و
ڕادیکاڵی جهماوهری دژی دیاردهی ژن چهوساندنهو ه
و ههاڵواردنی ڕهگهزی لهگۆڕێدا ،بهو حاڵهش ژنان
هێشتا بهردهوام له واڵتانی دواکهوتووی ئایینی
لهژێر دهسهاڵتی ڕههای دهوڵهتانی ئایینی و
کۆمهاڵیهتیدا ماونهو ه و ئهو دهوڵهته سهرکووتکهر و
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دژه ژنانه ،بهشێوهی سیستیماتیک کهڵک ل ه ئازاری
جهستهیی ژن وهک چهکیک بۆ بێدهنگ کردنی ژنانی
ناڕازی وهردهگرن .جیا لهوانه ،ژنانێکی زۆر ڕۆژانه
دهبن ه قوربانی تووندوتیژی بنهماڵهیی ،بهدهست
مێردهکانیان ،باوک و براکانیان که خاوهن بیری
ڕهشن و بۆیه کوشتن لهژێر ناوی پاراستنی نامووس
ک ه دیاردهیهکی سهدهکانی ناوهڕاسته ،بهردهوام
قوربانی وهردهگرێ و لهبهر ههبوونی دهسهاڵتی
ئیسالمی سیاسی ،نهریتهکانی دژه ژنی وهک
ش
بهردهباران کردن ،زیندوو بوونهتهو ه و ئهوانه 
ڕیشهیان ل ه سیستهمی نابهرابهری نیزامهکانی
سیاسی ،کۆمهاڵیهتی و بنهما فکرییهکاندا.
ههربۆی ه یهکێک ل ه بنهڕهتیترین
گرفتی ژنان لهگهڵ دهسهاڵتی کۆماری ئیسالمی،
یاسایی بوونی ههاڵواردنی ڕهگهزی و زوڵم ل ه
ژن و مافهکانییهتی .ئێمه بهردهوام شاهیدی
پهرهسهندنی ڕهوتی پالنهکانی ههاڵواردنی ڕهگهزی
دژی ژنان دهبین .کاتێک کهسێک جیا له پێناسهی
مرۆڤایهتییهکهی دهخرێته چوارچێوهی ڕهگهزی و
لهو ڕوانگهیهو ه تاریف دهکرێت ،تهواوی توانایی و
پێداویستییهکانی ئینسانی ئهو لهپهراوێز دهخرێن.
ژنانی ئێم ه ل ه ئێران لهژێر زوڵم و زهختی فهرههنگی
پیاوساالری دهسهاڵتدار ،بارودۆخی نایهکسان و
نامرۆڤان ه تهحهمول دهکهن و ل ه مافی مرۆڤایهتی
که بریتیی ه ل ه مافی سیاسی ،مهدهنی و کۆمهاڵیهتی
بێبهشن .ل ه تهواوی بوارهکانی کۆمهڵگادا دهکهون ه
بهر سوکایهتی پێکردن و ههاڵواردن .له سهدا و سیما
ڕا بگر ه تا بهشی پهروهرد ه و فێرکردن .فهرههنگی
پیاوساالری بهشێوهی ئاشکرا و شاراوه پڕۆپاگهندهی
بۆ دهکرێ .هۆی جۆراوجۆر ل ه شکڵگرتن و خوڵقانی
تووند و تیژی دژی ژنان لهگۆڕێدا ههن که یهک
لهوان ه شێوه و چۆنییهتی ژیانی سوننهتیی ه و
لهودا پیاو بهرپرسی دابینکردنی بژیوی بنهماڵ ه
و ژن بهرپرسی پهروهردهی مناڵ و جێبهجێکردن
و ڕاپهڕاندنی کاروباری ماڵهوهیه .زۆربهی گرفتی
ژنان دهگهڕێتهو ه بۆ نهبوونی سهربهخۆیی ماڵی و
نهبوونی سهربهخۆیی ئابووری .ژنێک ک ه ل ه باری
ماڵییهو ه سهربهخۆ نهبێ ،غیرهت و لهخۆڕادیوی
بهربهرهکانیی لهگهڵ تووند و تیژی و ههاڵواردنی
ڕهگهزی نابێ و سهرهتاییترین و بنهڕهتیترین
ئامرازی ئهو بهربهرهکانییهی لێدهستێندرێتهوه.
ژمارە ٤٥
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هۆی دیکهی تووند و تیژی و ههاڵواردنی ڕهگهزی
دژی ژنان ،هۆی فهرههنگی و ئایینیی ه ک ه ب ه
ئانقهست و بهمهبهستی ژێردهستهکردن و حوکمڕانی
زۆرتر بههۆی حکوومهت و بهشێوهی سیستیماتیک
پرۆپاگهندهی بۆ دهکرێ .بهتایبهت جیاوازی نێوان
ژن و پیاو لهمهر دانی دیی ه و بایخی ژن لهکاتی
شاهیدی دان له دادگا و بهش ه میراتی ژنان و هتد.
ژنان بۆ ڕزگاری لهو بارودۆخ ه ناعاداڵنهی ه دهبێ
دهستی دین ل ه سیاسهت و حکوومڕانی کورت بکهنهو ه
تا دهسهاڵتدارانی سهرهڕۆ نهتوانن ل ه باوهڕهکانی
دینی خهڵک کهڵکی نابهجێ وهرگرن و ئهوان بکهن ه
کۆیلهی خۆیان.

بارگرانییەكانی ژن لە نێوان پێشمەرگایەتی و كابانیدا

نووسینی :فـازیـل شـەوڕۆ
پێشەنگی ژنان لە كاروانی خەبات و سەنگەری
بەرگری و گۆڕەپانی چاالكییەكانی پەروەردە و
كارگوزاری و كابانیدا حاشا هەڵنەگرە ،خۆشبەختانە
پشكی ژنانی كوردیش لەو بوارانەدا جێگەی دەستخۆشی
و شوكرانەیە.ئەگەر بازنەی كڕۆكی باسەكەمان لە
دەوری پێشمەرگایەتی و كابانی ژندا دەستنیشان
بكەین ،دەبێ ئاماژەیەك بە خەباتی مەدەنی و
چەكداری ژنان لە زۆر لە واڵتانی جیهاندا بكەین ،كە
لە مێژوودا بوونەتە ڕەمز و سونبلی بەرخوردان ،وەك
ژنانی پاریس لە سەرەتای شۆڕشی فەرەنسا( )1789
و ژنانی ڤێتنام لە حەفتایەكانی سەدەی ڕابردوو،
پێش ئەوانیش ژنانی چین و كۆریا...تاد .لە مێژووی
خۆشماندا ،ڕیزبەندێك ناوی شێرەژنانی كورد بەسەر
زارانەوەن كە لە سەردەمی خۆیاندا پایە و مەقامی
كۆمەاڵیەتی و سیاسی و سەربازی دیاریان هەبوو..
دەكرێ بە دیاریكراوی ،كۆتا چارێكەی سەدەی
ڕابردوو ،بۆ دەركەوتن و درەوشانەوەی ئەستێرەی ژنی
كورد بكرێتە سەرەتای مێژوویەكی نوێ ،هەرچەندە لە
دامەزراندنی كۆماری دیموكراتی كوردستان و دواتریش
لە شۆڕشەكانی كوردستانی باشوور و باكووردا
ژنانی كورد وەك پێشمەرگە و خەباتكار و چاالكەوان
ڕۆڵی مەزنیان هەبووە ،بۆیە ڕژێمە داگیركەرەكانی
كوردستان ،لە زێندانی كردن و ئەشكەنجەدان و لە
سێدارەدان و قەتلوعامكردنی ژنانی كورد قەد دەستیان
نەپاراستووە ،بگرە شێوازی ئەشكەنجەكانی ئەوان
سەختر و بە ئازارتریش بووە ،چونكی دەبووایە ئەوان
پارێزگاری لە شەرەفی خۆشیان بكەن و تەسلیمی
دە ستی ڕەشی پیاوانی داگیركەر نەبن .ئێمرۆش لە
()2017دا وەك دەبینین شەرڤان و چەكدار و پێشمەرگەی
ژن بە كرداریی لەسەرنگەرەكاندا دەجەنگێن و دوور
لە سەنگەرەكانیش لە سەر ڕووی سكرینی تیڤی و
سینەماكانی دونیا ڕۆمان و چیڕۆك و فیلمی ئازایەتی
و نەبەردایەتییان نمایش دەكرێ .ناوبانگی پێشمەرگە
ژنەكانمان وا دەنگیداوەتەوە ،تا ئەو سنوورەی لەو
دواییەدا كۆمپانیایەكی جیهانی بەناوبانكی مۆدەی

پۆشاك ،جلكوبەرگی ژنانە شەرڤانەكانی كوردی
كردۆتە ستایل و بە شانازییەوە ژنانی غەیرە كورد
لە شەقامەكانی لەندەن و مۆنتیكارلۆ و پاریس و
سەنگافورا...تاد خۆیانی پێبادەدەن و الفی پێوە
لێدەدەن!.
بۆ ئەوەی حەقی كەس نەخۆین ،دەبێ
دەستخۆشیش لەو ژنانە بكەین كە لە بواری سەربازی
و لەشكری و مەدەنیدا ( وەك پۆلیس و پاسەوان)
لە زۆر لە واڵتاندا خزمەتی گەورە بە واڵتەكەیان
و مرۆڤایەتی دەكەن .بۆیە لە زانستگاو مەڵبەندە
ئەكادیمیایەكانی واڵتانی پێشكەوتوو ڕشتە و بابەتی
ژنی چەكدار و سەرباز و پۆلیس بوونەتە جێگەی بایەخ
پێدان و لێكۆڵینەوە و تۆژینەوەی زانستی ,ئەوەتا
پڕۆفیسۆر (گێیری كریستیی ( Gayre Christieلە
زانكۆی تەكنەلوژیای كوینیسالند لە ئۆسترالیادا
لێكۆڵینەویەكی چڕوپڕی دەربارەی ئەو مەسەلەیە
نووسیوە بە ناوی (ڕۆڵی پۆلیس ،بەراوردكارییەك
لە نێوان پۆلیسی پیاو وپۆلیسی ژن)  ،كە من حەز
دەكەم ئاماژە بە دوو خاڵی گرنگ بكەم كە لە ئاكامی
باسەكەیدا ئاماژەم بوو كردوون:.
یەك :پۆلیسی ژن زۆر سەركەوتووترن لە پۆلیس
پیاو لە ئەنجامدانی ئەرك و كارەكانیان ،ئەوەش بۆ
دووهۆكار دەگەڕێتەوە :
الف  :هەڵس وكەوت و ڕەفتار و كەسێتی
ژن پتر كاریگكەریی بەسەر كەسانی دەرووپشتی دا
هەیە ،خەڵك بە گشتی پتر گوێڕایەڵی ئەوانن و
فەرمانەكانیان جوانتر و خێراترجێبەجێدەكەن..
ب  :ژنان ئەگەر لە پشت پەردەوەش بێ،
هەمیشە هەوڵی ئەوە ئەدەن بە پیاوە هاوپیشەكانیان
نیشان بدەن كە ئەوان هیچیان لەوان كەمتر نییە
و نابێ نێرینەكان بەوە بنازن كە ماسولكەكانی
جەستەیان بەهێزتر و قەبەترە .واتا هەمیشە لە
كێبركێیەتی شاراوەدان و هەوڵدەدەن هەرگیز شكستی
و نسكۆ و الوازی لە جێبەجێكردنی ئەرك و كارەكانیان
ڕوونەدات..
دوو :پۆلیسە ژنەكان زۆر كاریگەریان هەبووە لە
تێكشاندنی دەسەاڵتی پیاوساالری لە زۆر كۆمەڵگەی
دیكەدا ،بەدەر لە كۆمەڵگاكەی خۆیان ،ئەمەیش تا
ڕادەیەكی باش پاشەكشێی بە هێز و دەسەاڵتی پیاوان
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كردووە ،ئێمڕۆ دەبینین ژن ،سەرۆككۆمارە ،وەزیری
بەرگرییە ,وەزیری ناوخۆیە و سەرهەد و دەرەجەدارە لە
هێزی ئاسمانی و وشكانی و دەریایدا.
لێتان ناشارمەوە ،كە من نازانم چەندە نووسەر و
دەزگا مەعریفی و ڕوشنبیری و زانستییەكانی كوردستان،
بایەخیان بە ژن داوە لە چوارچێوەی (پێشمەرگایەتی
و كابانیدا) ،چ جۆرە لێكۆڵینە وەو توێژینەویەكیان
لەو بوارەدا ئەنجامدراوە و بەرنامە و كارییان چییە
وچۆنە ،شاهیدی دەدەم كە ئێمەی كورد لەم ئان وساتەدا
زۆر عەوجە بەو جۆرە لێكۆڵینە و توێژینەوەین ،چونكە
ڕووبەری جوگرافیای پێگەی ژنانی شەرڤان و چەكدار
و پێشمەرگە لە فراوانبووندایەوە دەبێ سەردەمییانە
مامەڵەیان لەگەڵدا بكرێت..
نابێ پێشمەرگە پیاوەكان وابزانن كە پایە و
ئەرك و مەزنایەتی ئەوان كەمدەكەینەوە ئەگەر بڵێن،
ئەرك و بارگرانییەكانی پێشمەرگە ژنەكان چەندبار
قورستر و سەختترە لە هێ ئەوان .بۆچێ؟
چونكێ ،لە الیەك لەبارەی فیسۆلۆژییەوە پێكاتەی
ئۆرگانی جەستەی ژن كەمتر ماسوولكەی تێدایە و
ئیسكەكانی وەك هی پیاو پتە و بەهێز نیین .لە
لێكۆڵینەوەیەكی زانستیدا لە تاقیگەیەكی زانكۆیەكدا
لە مۆسكو گەیشتنە ئەو ئەنجامە ( :رێژەی ماندوو بوون
و كەنفتی ژنێكی جلشۆر ،ئەگەر ( )3سەعات جل بشوات
یەكسانە بە ڕێژەی ماندوو بوون و كەنەفتی جوتیارێك
ئەگەر ( )6سەعات بە گا وهەوجاڕ زەوی بكێلێ .).لە
الیەكی دیكەوە ،خانەكانی سۆزداری و هەست و عەتف
و بەزەیی لە مێشكی ژندا ڕووبەرێكی فراوانتریان هەیە،
بۆیە پەروەردەكردنی منداڵ هەمیشە لە باوەشی دایكدا
سەركەوتووتر و شیاوترە بە بەراورد بە باوەشی باوك
با مەسەلەی شیر و مەمكیشی لێ وەدەر بێنین .ئەمە
هۆكارێكی گرنگە كە لەسەردەمەكانی پێش زاینەوە
 ،ژن وەك برینپێچ و پەرستار و سەرپەرشتیار لە
بەرەكانی شەڕ و جەنگدا دەسنتیانكراوە و ئەرك و كاری
پێسپاردرۆاوە ،بڕوانن ئێستاش پەستارەژنەكان لە
هەموو نەخۆشخانەكانی جیهاندا زۆرینەن ئەگەر هەر
هەمووش نەبن.
بۆ ئەوەی خوێنەری ئازیز ،لە پەیامی
بابەتەكەماندا نزیك كەینەوە ،با سەرێك بە ماڵەكانی
كوردەواری خۆمان دابگرین ،لە شاردا ،ژنان یان ژنی
ماڵن یان فەرمانبەر و مامۆستا .ژنانی ماڵ ( )24سەعات
دەستیان لەكار دایە و هێشتاش گلەیی لە بەختی خۆیان
دەكە ن كە كارەكانی ڕۆژانەیان تەواو بۆ مەیسەر
ژمارە ٤٥
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نابێ .ژنانی مامۆستا و فەرمانبەریش ،شەو وڕۆژی
خۆیان دابەشكردوو ،زۆریان شەوانەی چێشت و ئاشی
ڕۆژانە ئامادە دەكەن و جلشۆری و سەرشۆری بۆ خۆی
و منداڵەكانیان دەكەن و بە ڕۆژیش كاروبار و ئەركی
سەرشانی خۆیان لە قوتابخانە و فەرمانگەدا جێبەجێ
دەكەن ،ئەوانیش هەر بە گلەیین كە زۆر ماندوون و
دەستیان بە هیچ ڕاناگا .خۆ گەر بچینە الدێیەكانی
خۆمان ئەوە هەر لە حاڵی ژن مەپرسە ،كە پتر لە
پانزدە ئەرك و ئیشی ڕۆژانەی لەسەر شانە.
كەواتە دەبێ بارگرانییەكانی ئەو ژنە چەند بار
قورستر بێت كە هە م پێشمەرگەیە و هەم كەیبانوی ماڵ؟
دوو جۆرە پێشمەرگەی ژنمان هەیە:
هێندێكیان تەواوی كاتەكان بە شەووڕۆژ بە درێژای
سااڵ چەكبەدەستن و ئەرك و پێشمەرگایەتییان لەسەرە
و هێندێكیان لە كاتی دیاریكراودا یان بە گوێرەی
ئەركەكەی واجیبی پێشمەرگایەتی خۆی ئەنجامدەدا .جا
لە هەردوو حاڵەتەكەدا بارگرانیی( كابانی و ئیش و كاری
پەروەردەكردن)ی هەر لەسەر شانە .چونكە كار هەیە بە
پیاوەكەی جێبەجێناكرێ یان لێی نازانێ ،بۆ خۆم تاكو
ئێستا نەمدیوە پیاوێك لە بەر سێروخوان دانیشتبێ و
نانكەری بكات و زۆر بەدەگمەنیش گەسكداری ماڵەكانیان
دەكەن و شیردان و مندااڵ خاوێنكردن و بێشكەو الیالیەش
هەر ئیشی ژنان بووە.
ئەوانە هەموو وادەكەن كە بڵێن ،پێبزانین یان
نەزانین ،ژیانی خێزانی پێشمەرگەی ژندار زۆر جیاوازە
لەگەڵ ژیانی خێزانی ئاسایی .چۆن؟
لە خێزانی ئاساییدا ژن تەنیا یەك ماڵی هەیە و
بەرپرسی ئەوكارانەیە كە لەچوارچێوە كۆمەاڵیەتییەكەی
خێزانداریدا بۆی دەست نیشانكراوە ،بۆ پێشمەرگەی ژن
بەرپرسیاریەتی چەندین ماڵی لە ئەستۆدایە و دەبێ بە
گوێرەی ( فەرمانی پێشمەرگایەتی)ش جێبەجێیان بكات
و كەمتەرخەمی و وەالوەنان و گوێنەدان بەو فرمانانە،
بۆی هەیە ببێتە مایەی نارحەتی و ماڵوێرانی ،تا ڕادەی
خیانەتكردن ـ.
ماڵەكانی پێشمەرگەی ژن زۆرن و لە هەر یەكێكیاندا
جۆرە ئەرك و چاالكییەكی دەكەوێتە ئەستۆ و دەبێ
هەمووشیان جێبەجێ بكات وەك:
ماڵی خۆی و خێزانی ،كە بە گشتی ،بریتییە لە
هاوژین و چەند منداڵێكی تەمەن جیاواز ناومااڵ و
كۆمەڵێك ئەركی ڕۆژانەی خێزانە ئاساییەكانی دیكە.
ماڵی سەربازگا :كە دەبێ بە پۆشاكی فەرمی و بە
گوێرەی یاساوڕێسای سەربازیی مەشق و ڕاهێنانی

بەردەوامی خۆی بكات و واجیبیش بگرێ.
ماڵی سەنگەر :كە ئەمەیان لە هە موویان قورستر و
پیرۆزترە ،كاتێك بە كرداری بەشداری لە شەردا دەكات
و شان بەشانی پێشمەرگەكانی دیكەدا دەجەنگێ.
ماڵی خەستەخانە :ئەو دەبێ بەشداری لە خوولەكانی
برینپێچی و پەرستاریدا كردبێ و هەمیشە ئامادەبێ لەم
بوارەدا ئەركەكانی خۆی جێبەجێ بكات
ماڵی فەرمانگە :كاتێك وەك فەرمانبەرێكی مەدەنی
لە بواری خۆی ،سەربازی ،میدیایی ،ڕێكخراوەیی،
كاردەكات و بە شوێن و كاتەكەوە پەیوەست دەبێ..
ماڵی كاركردن و كارگە :زۆرجار ژنان بۆ بژێوی
ژیانیان لە مااڵ دەردەچن بۆ كاركردن و پەیداكردنی
نان ،وەك كاركردن لە كارگەی چنین و بەرگدروویەتی و
نانكردن و ئارایشتكردن ...تاد
ماڵی چاالكییەكان :بەشداریكردن لە كۆڕو كۆبوونە
و سیمینار و خۆپێشاندان و كار ڕێكخستنی كاری
پێشمەرگایەتیدا..
ماڵی پرسە و خۆشییەكان :كە دەبێ لە كاتی پرسە
یان بۆنەی خۆشی وەك بووك گواستنە و خەنەبەندان
و منداڵ بوون ...تاد كە پێویستە ئامادەگی و بەشداری
تێدا بكەن..
ماڵی زیندان :كاتێك كە ژنان دەكەونە بەر دەست
دوژمنان و لە زیندانەكاندا یەخسیر دەكرێن ،ئێمڕۆ بە
دەیان ژنانی كورد لە زیندانەكانی ڕژێمەداگیركەرەكانی
كوردستانن.
ماڵی كەمئەندامان :جا چ پێشمەرگەژنەكە بۆخۆی
بە هۆكارێك تووشی نوقوستانی و كەمئەندامیی بووە

یان یەكێك(جار هەیە پتر لە یەكێك) لە خانەوادەكەی
كەمئەندامە و ئەركی خزمەتكردنی( خزمەتكردنیان)
دەكەوێتە سەر شانی ژنەی ماندوو و كەنەفتی چەكبەشان.
ڕەنگ بێ هێشتاش ماڵی دیكە مابێ و من ئاماژەم
پێنەكردبێ ،وەك ماڵی قوتابخانە و باخچەی ساوایان
وباغجەوانی و باغداری و و شوفێری و كارگوزاریی...تاد
لە كۆتایدا ،هەر ئەوەندەم پێدەكرێ كە دەستەونەزەر
بەرامبەر پێشمەرگەژنەكان بوەستم و یەكە یەكە دەستی
پیرۆزیان ماچ بكەم.
توخوا هەق نییە لە هەموو شارێك پەیكەری
پێشمەرگەی ژن ڕوو لەئاسمان بێ و ئێمەش هەر كە
بەالیاندا تێپەڕین كرنۆشێكیان بۆ بەرین ...خۆزیا
 2017 /4 /6دبلن ـ ئایرلەندا
تێبینی :سەرچاوەكان پارێزراون

13

may 2017

Womens

No

گەنجترین دیپلۆماتەکانی جیهان کێن؟

وەرگێڕانی :نەسرین حەداد
سیاسەت لە جیهان دا هەمیشە لەگەڵ
سیاسەتمەدارانی بە تەدبیر و بەتەمەن دەناسرێتەوەو
گرێدراوە.بەاڵم لە نێو ئەو کەسانە دا جار جار
گەنجەکانیش دێنەسەرکار .بوونی گەنجانێک کە
بوونیان لە پلە و پایە بەرزەکان دا کەمتر چاوەروان
دەکرێت.
بەپێی راپۆرتی هەواڵنێریی سیاسەت جی
گەنجترین
لە
کەسایەتیەک
پاڵس،چەند
دیپلۆماتەکانی جیهان کە توانیویانە دژبەرانی
بە تەجروبەی خۆیان وەالبنێن و بە پلەو پایەی
سیاسی گرینگ بگەن ،بریتین لە :
مری بلك
گەنجترین نوێنەری پارڵمانی بەریتانیایە
لە ماوەی زیاتر لە ٣٠٠ساڵی رابردوویە ..ئەو
خوێندکارێکی بیست ساڵەیە کە توانی داگالس
الکساندر کە یەکێک لە بەرزترین دامەزرێنەرانی
حیزب کریکاری بوو شکست بدا.
پروسکۆیا اورومایس.
کچێکی  ٢٢ساڵەی اوگانداییە ناوبراو یەکێک
لە گەنجترین سیاسەتمەدارانی جیهانە کە لە
ساڵی  ٢٠١٣لە تەمەنی  ١٩ساڵی توانی پێی بنێتە
پارلمانی ئەم واڵتە ،ئەوتوانی نازناوی گەنجترین
ژمارە ٤٥
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سیاسەتمدار وئەندامی پەرڵەمانی ئەفریقا بە ناوی
خۆی تۆمار بکات.
سباستین کورتس
خوێندەوار لە رشتەی حقووق و ئەندامی حیزب
خەڵکی ئوتریشە .ئەوبەدوای هەڵبژاردنی پارڵمانی
ئەم واڵتە وەک وەزیری دەرەوەی ئوتریش هەڵبژێردرا
کە ئەوکات تەمەنی  ٢٧ساڵ بوو ،لە دیسامبری
ساڵی  ٢٠١٣هەڵسوراندنی ئەم وەزارەتخانە گرینگەی
بە ئەستۆوەبوو .ئەو لەنێو وەزیرەکانی دەرەوەی
ئورووپا توانی لە نێوان ئەوکەسانەی کە نێونجی
تەمەنیان زیاتر لە  ٥٠ساڵ بوو ،نەخشی خۆی
بخوڵقێنێ.
توولیل
ساڵی  ١٩٨٥لە نۆروێژ لە دایک بووە .لە ساڵی
 ٢٠٠٧وەکوو شاجوانی وەاڵتەکەی هەڵبژێردراو لە
هەمان کات لە ئورووپا ناوبانگی دەرکرد  .توو
چاالکی خۆی وەک مودڵ دەست پێکرد بەالم ئێستا
بریاری داوە کە تێکەڵ بە سیاسەت بێت .ئەو وەک
سکرتێری رێکخراوی الوان لە نۆروێژ چاالکە و
وەک جوانترین ژنی سیاسەتمەداری وەاڵتەکەی
هەڵبژێردرا.
محمدبن سلمان
لەدایک بووی ساڵی ١٩٨٠ی زاینییە ،هەڵگری
بروانامەی حقووقە لە زانکۆی مەلیک سعوود لە ریاز

و کارناسی لە رشتەی پیوەندیە
نێودەوڵەتیەکان لە زانکۆی "جورج
تاوان"ی ئەمریکا وەرگرتووە
.ئەو کوڕی پاشای عەرەبستانە
ولەالیەن مەلەک سەلمان وەک
وەزیری بەرگری دیاری کراوە .
محمدبن سەلمان بە گەنجترین
وەزیری بەرگری دونیا ناوبانگی
دەرکرد  .محمدبن سەلمان لەساڵی
 ٢٠٠٧وەک راوێژکاری رێکخراوی
کارناسانی دەوڵەتی عەرەبستان
ودوایی وەک راوێژکاری تایبەتی
سلمان بن عبدالعزیز حاکمی
ئەوکاتەی ناوچەی ڕیاز دانراوە.
حەنا رەبانی
حەنا  ٣٧ساڵە لە ١٩ی نوامبری
ساڵی ٢٩(١٩٧٧ی خەزەڵوەری
 )١٣٥٦ی هەتاوی لە ناوچەی
خار رۆژئاوای ناوچەی موڵتان
لە هەرێمی پنجاب لەدایک بووە.
ئەو سیاسەتمەدارێکی پاکستان و
وەزیری کاروباری دەرەوەی ئەو
والتەیە کە لە مانگی ژوئیەی ساڵی
 ٢٠١١ئەم کارەی پێی سپێردرا.ئەو
گەنجترین شەخس و یەکەمین ژنە
کە بۆ وەزارەتی دەرەوەی پاکستان
دانراوە .لە ساڵەکانی  ٢٠٠٢و
 ٢٠٠٨وەک نوێنەری ئەنجوومەنی
پاکستان
خەڵکی
نوێنەرانی
هەڵبژێردرا و لە نێوان ساڵەکانی
٢٠٠٨تا  ٢٠١١وەزیری کاروباری
ئابووری و ماڵی ئەم وەاڵتە بوو.
عادل التەریفی
 ٣٥ساڵەیەو وەزیری کەلتوور
و راگەیاندنی وەاڵتی عەرەبستانە
لە  ١٩ی ئاوریل  ١٩٧٩لە شاری
بریدە چاوی بە دونیا هەڵێنا
 .ئەو بروانامەی لیسانسی لە
ئەندازیاری هەیە التەیریفی پێش
ئەوە مودیری یەکەمی کاناڵی
ئەلعەرەبییە بووە وەک لێکۆلەر
و کارشناسی سیاسی لەکاناڵە

ماهوارەکانی عەرەبی و نێودەوڵەتی سەرقاڵ بووەو
سەرنووسەری شەرق ئەلئەوسەت ومجاهید مجلە
بووە .پێش لەوانە چاپی هەردوو گۆڤاری الوطن و
الریاضی بووە و دوکتۆرای لە رشتەی پەیوەندییە
نێو نەتەوەییەکان لە زانکۆی ئابووری و زانستی
سیاسی لەندەنی هەیە .
فرێدریکا مورگینی
لەدایک بووی ١٦ی ژووئەنی  ١٩٧٣لە رۆمایە ،ئەو
ساڵی  ٢٠١٤لە جێگای کاترین ئەشتۆن وەک نوێنەری
پایە بەرزی یەکیەتیی ئەورووپا لە سیاسەتی
دەرەکی و کارووباری ئەمنیەتی هەڵبژێردرا.ئەو
خوێندنی خۆی لە رشتەی فەلسەفەی سیاسی لە
زانکۆی ساپیتزارم تەواو کرد تێزی کۆتایی لەم
رشتەیەدا (پەیوەندی سیاسەت و دیانەت لە ئیسالم
) دا بووە .فریدریکا لە تەمەنی  ١٥ساڵی دا بوو
بە ئەندامی رێکخراوی الوانی حیزبی کۆمۆنیستی
ئیتالیا .لە ساڵی  ٢٠٠١بوو بە ئەندامی شوڕای میللی
حیزبی چەپی دێموکڕات و لە نێنەرانی رەوابتی
پەیوەندییەکانی دەرەوەی حیزبی سۆسیال دێموکڕات
دا تێکۆشانی هەبووە و لەسەر پرسی پێوەندیدار بە
برەودان بە ئاشتی خۆرهەاڵتی ناوین و پەیوەندی
لەگەڵ ئەحزابی سۆسیالیستی ئوروپاو ئەمریکا دا
چاالک بوو .بە دامەزراندنی حیزبی دێموکڕاتیکی
ئیتاڵیا لە ساڵی  ٢٠٠٧مورگینی لە دەفتەری سکرتێری
حیزب والترولترونی ،سەرقاڵی کار بوو و لە سالی
 ٢٠٠٨وەک نوێنەری پارلەمانی ئیتاڵیا هەڵبژێردرا .
موگرینی لە فورییەی  ٢٠١٣وەک وەزیری کارووباری
دەرەوە لە کابینەی ماتئورنتسی هەڵبژێردراو لە
ساڵی  ٢٠١٤نوێنەری پایە بەرزی یەکیەتیی ئەورووپا
لە سیاسەتی دەرەوە و کارووباری ئەمنیەتی بوو.
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رۆڵی ژنان له سیاسهتدا
نووسین :سرو ه فهتاحی
قورسایی ژنان لە بەرێوەبردنی کۆمەڵگهدا تا
چ رادەیەکە؟ ئەرک و دەسهاڵتەکان لە کۆمەڵگهدا
بە پێی چ پێوەرێک دابەش دەکرێت؟ ژنان نیوەی
کۆمەڵگ ه پێک دێنن ،ئایا لە راستیدا هەر لەو
ئاستەدا بەشدارن لە بەڕێوەبردنی واڵتەکاندا؟ لە
دونیای پێشکەتووی ئێستادا تا تارادەیەکی بەرچاو
هەاڵواردنەکان نێوان رەگەزی ژن و پیاو ناسراون
و بەشیک لە واڵتانی دێموکرات هەوڵیان داوە کە
لە باری یاساییەوە ئەو هەاڵواردنانە بن بڕ بکەن
و ههروهها بە سەدان رێکخراوی ناحکوومی لە
سەرتاسەری جیهان لە هەوڵدان تا رێگەخۆشکەر بن
بۆ لەناوبردنی هەاڵواردن دژی ژنان و بەشدارکردنی
هەرچی زیاتریان لە پرۆسەی بەڕێوەبردنی
واڵتەکاندا.
ئەوەیکە روون و بەرچاوە کێشەی
ژنان تەنیا نەبوونی یاسا و رێسای گونجاو
نیە ،بەشیکی بەرچاو لەو تەنگ و چەڵەمەیەی
کە لە بەردەم ژناندایە دەگەرێتەوە بۆ عەقلییەتی
پیاوساالری کە لە رابردوودا جێی گرتووە و
وەکوو زێهنییەتێکی مێژوویی کۆمهڵگهی خستۆت ه
ژێر کاریگهریی خۆیهوه ،بۆ لەناوبردنی ئهو
دیاردهی ه کات و بەرنامەیهکی تۆکمە و چرووپڕ
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پێویستە .لەباری فکرییەوە ژنانێک وەکوو"هانا
ئارنت" و "رۆزالوکزامبۆرگ" شوێن پێیان دیارە
لە ئەندیشەی سیاسی سەدەی هاوچەرخدا ،لە
باری پراکتیکی سیاسیشدا هەرچەند کە ژنان لە
هەندیك واڵت ئەزموونیکی سەرکەوتووانەیان بووە
بۆ بەرێوەبردنی وەاڵت بەاڵم تا ئێستاش لە باری
ئامارییەوە رادەیەکی زۆرکەمترن لە پیاوان ئەویش
لە واڵتانی پیشکەوتوو و دێموکراتدا" ،مارگریت
تاچر" سەرۆک وەزیرانی بەریتانیا و "ئانگال مرکل"
سهدری ئهعزهمی ئاڵمان رەنگە سەرکەوتووترین
ژنانی رۆژئاوایی بن کە هەرکامیان توانیویانە بۆ
سێ جار متمانەی خەڵکەکەیان بەدەست بێنن بۆ
بەڕێوەبردنی واڵتەکانیان ،لە بەرانبەردا دەبینین
لە واڵتانی وەکوو فەرانسە و ئامریکادا ،سهڕهرای
هەموو یاسا دیموکراتیکان ،تا ئێستا هیچ ژنیک
نەیتوانیوە سکانی بەڕێوەبردنی واڵت بە دەست
بگرێت و "هیالری کلینتون" و "ماری لۆپن" ژنانێک
بوون کە لەم واڵتانە توانیویانە تەنیا وەکوو
رەقیبیک لە بەرانبەر پیاواندا سەر هەڵبێنن ،بهاڵم
نهیانتوانیوه کۆدهنگی خهڵک ب ه دهست بێنن بۆ
گهیشتن به پۆستی سهرۆک کۆماری .لێرەدا روون
و ئاشکرایە کە سەرەڕای بوونی یاسا ،عەقلییەتی
پیاو ساالره کە بەداخەوە بەسەر بەشیکی بەرچاو
لە ژناننیش دا زاڵە و رێگە لە سەرکەوتنی ئهوان
دهگرێت ل ه کێبڕکێی ههڵبژاردن دا.

لە واڵتانی ئیسالمی و رۆژهەاڵتی ناڤین
دا هەڵومەرجی سەرکەوتنی سیاسی بۆ ژنان زۆر
نالەبارترە و تەنیا دوو نموونەمان هەیە کە ژنان
توانیویانە بە بەرزترین ئاستی حووکمرانی واڵت
بگەن" ،تانسوا چیلر" تەنیا سەرۆک وەزیرانی
مێژوویی تورکیەی الییکە و "بینەزیر بۆتۆ"ش
وەکوو تەنیا سەرۆک وەزیری ژن لە مێژووی واڵتی
موسڵمانی پاکستانە .بەربەستی یاسای بنەڕەتی
لە بەشێکی زۆر لە واڵتانی ئیسالمیی ،گەورهترین
بەربەستە لە سەر رێگەی ژنان بۆ گەیشتن بە
دەسەاڵتی سیاسی ،بۆ نموونە لە یاسای بنەڕەتی
ئێراندا یەکێک لە مەرجەکانی بەربژێری بۆ
سەرۆک کۆمار رەجاڵی سیاسی بوونە ،کە بە
ئاشکرا ژنان بێبەش دەکات لە بەشداری راستەوخۆ
لەم پرۆسەیەدا ،بەربەستە یاساییەکان کە خۆی
لە خوێندەوەی پیاوساالرانە لە ئایین و مەزهەب
سەرچاو ه دەگرێت بۆتە هۆکارێک کە هەاڵواردنی
رەگەزی لە بوارەکانی دیکەیش وەکوو چاند و
هونەر وکولتور رەوتیکی ئاسایی بگرێتە خۆێ و
تەنانەت کاریگەری راستەو خۆ بکاتە سەر ناخی
ژنان و هەستی بڕوا بە خۆبوون لە ناخی ئەواندا
بکوژێت ،تا جێگایەک کە دەبینین تەنانەت لە
پلەکانی خوارتری بەشداری لە پرۆسەی سیاسی

دا وەکوو نوێنەرایەتی پارلمان و شوورای شاریش
رۆڵی ژنان لە جەریانی خۆ بەربژێرکردن و
تەنانەت دەنگدانیش زۆر کەم رەنگە ،رەوتی
بیرۆکەی پیاو ساالر تەنانەت دەستی کێشاوەتە
سەر ئێلیتی کۆمەڵگاش ،پارتە سیاسیەکانی
وەاڵتە ئیسالمییەکان بە گشتی ،هەرچەند خۆیان
بە سکۆالر بزانن بەاڵم نەیانتوانیوە خۆیان لە ژێر
باندۆڕی نەریتی دواکەوتوو دەرباز بکەن و هێشتا
رادەی ژنان لە ئاستی سەرهوهی بەڕێوە بەری ئەو
حزیبانە بە بەراوەرد لەگەڵ پیاوان زۆر کەمە ،ژنان
لەم بەشە لە جیهاندا هێشتا رێگەیەکی درێژیان لە
بەردەمدایە بۆ گەییشتن بە هەموو مافەکانیان و
یەکم هەنگاویان لەم بارەیەدا دەتوانێ هەوڵدان بۆ
بە توانا کردنی ژنان و پەرە پێدان بە هەستی بڕوا
بە خۆکردنیان بێت تابتوانن ئاستهنگهکانی بهردهم
سهرکهوتنیان ل ه ناو بهرن.
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زیادبوونی کێش لە ماوەی دوو گیانی
ئامادەکردنی:تامان محەمەد
زیادبوونی کێش لە ماوەی دوو گیانی دا
بە خواردنی خۆراکی تەندروست هاوسەنگ
نیشانەیەکی باشە لە نیشاندان کە کۆرپەلەکەت لە
بارێکی باش دایە لە وەرگرتنی خۆراکی پێویست بۆ
گەشەیەکی تەندروست .پيویست ناکات لە جیاتی
دووکەس نان بخۆیت لەکاتی دوو گیانیدا ،راستە
تۆ پێویستت بە گەرمۆکی وزەی زیاتر هەیە لە
خۆراکی دەوڵەمەند بۆئەوەی یارمەتی گەشەیەکی
تەندروستی کۆرپەلەکەت بدەیت بە گشتی هەر
دووگیانێک پێویستی بە ١٠٠تا  ٣٠٠گەرمۆکی زیاد
هەیە لە ماوەی دووگیانیدا بە بەراورد لەگەڵ پێش
دووگیانبوون .بەاڵم عەمەش جێگیر نییە .پێویستە
سەردانی پزیشکی پسپٶڕ بکرێت بۆ دەستنیشان
کردنی تەواو گونجاو ئافرەتێکی کێش مامناوەند پێش
بە دووگیانبوون ،بە نزیکەی  ١١بۆ  ١٥کیلۆگرام زیاد
دەکات لەکاتی دووگیانبوون .ئافرەتانی کێش کەم
پێش دووگیانبوون بە نزیکەی  ١٢،٥بۆ  ٢١کیلۆگرام
زیاد دەکەن لە کاتی دووگیانبوون .بەاڵم ئافرەتانی
کێش زیاد پێش بە دووگیانبوون  ،نزیکەی  ٧بۆ
 ١٢کیلۆگرام زیاد دەکەن لەکاتی دووگیانبوون .بە
گشتی پێویستە تۆ لە سێ مانگی یەکەم  ١پاوەند
واتە نزیکەی نیو کیلۆگرام زیاد بکەیت ،بەاڵم ئەگەر
بڕوات وایە جمکەت هەیە ئەوا دەبێت بە نزیکەی
 ١٥بۆ  ٢٠کیلۆگرام زیاد بکەیت لەکاتی دووگیانی.
سەرچاوەی زیادبوونی کێش لە کاتی دووگیانی
بریتییە لە ( :کۆرپەلە ٣،٥کیلۆگرام ،ریالش١،٣
کیلۆگرام ،گەورە ببونی منداڵدان ١بۆ  ٢کیلۆگرام
سەرچاوەی خوێن  ١،٨کیلۆگرام چەوری خەزن کراوە
٤بۆ ٢،٢کیلۆگرام دوای دووگیانی زۆری ئەم زیادی
کێشانە نامێنن ،بەاڵم بۆ گەڕانەوەی باری لەش بۆ
پێش دووگیانبوون ٢تا ٤مانگ پێویستە هەروەها
دابەزینی کێش دوای دووگیانی نەک تەنها شتێکی
ئەستەم نییە بەڵکو گرانیش نییە بەاڵم پێویستی
بە وەرزش و رێکخستنی خۆراک و ئارامی هەیە بە
هیچ شێوەیەک رێگەپێنەدراوەدا ببەزێندرێت  ،لە
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زانستی

کاتی دووگیانی -بڤەیە .هەردووکتان (تۆ لەگەڵ
کۆرپەلە) پێویستیان بە خۆراکی تەواو هەیە ،بۆ
ئەوەی لە بارێکی تەندروستدا بن ئەگەر تۆ کێشێکی
زۆرترت زیاد کرد لە کاتی دووگیانی (زیاتر لەوەی
بە باش زانراوە) لەسەرەتای دووگیانی هەرگیز
هەوڵ مەدە بۆ دابەزاندنی کێش .دڵنیابە لە خواردنی
خۆراکی هەمەجۆر بۆ وەرگرتنی نرخی خۆراکی
پێویست بۆخۆت و کۆرپەلەت ،بەاڵم لێرەدا چەند
ئامۆژگاریەک دەخرێتە بەر دیدی خوێنەران بۆ
هێواش کردنی زیادبوونی کێش(-١چەوری کەم
کەوە لە خۆراک-٢،شیرنەمەنی و خواردنەوە
شەکریەکان کەم بکەوە) بەهیوای تەندروستیەکی
باش بۆ هەموو دایکێک.

كاریگەری وەرزش لە سەر پیوەندی نێوان گەالن

نووسین:رەحیم ئەحمەدی
لە پاش ساڵی  ١٨٩٦كە بیرۆكەی گشتگیر كردنی
وەرزش لە الیەن «بارۆن پیردۆ» ی فەرانسەوی
هاتە ئاراوە ،زۆربەی بیرمەندانی وەرزشی
جیهان كۆك بوون لە سەر ئەوەی كە نێوەرۆك و
جەوهەری وەرزش ،تەندروستی  ،دەرەتانی كار،
جووڵە وبزاوت  ،دەرخستنی مێژوو كولتووری
گەالن ،سەرچاوەی داهات ،پەروەردە،دروست
كردنی تاكی بلیمەت یان ئەستێرە و ...بێت .هەر
بۆیە فیدراسیۆنە نێودەوڵەتیەكانی وەرزش رێگە
نادەن كە دەسەالتی سیاسی دەستێوەردان لە كار و
چاالكیەكانی ئەواندا بكات .گشتگیر بوونی وەرزش لە
وسەردەمەدا وایكردووە كە خەڵكانی دنیا بە هەموو
پێكهاتەكانییەوە  ،هەر لە ڕەش وسپی  ،دەوڵەمەند
وهەژار ،پیر و الو بە گشتی  ،گەورەو بچووك بە
هەستیارییەوە بروانە رووداو و دەرەنجامەكانی
وەرزش .كاتێك یانە،یان هەڵبژاردەیەكی وەرزشی
سەركەوتنێكی بەر چاو لە سەر ئاستی نێو دەوڵەتیدا
دەستەبەر دەكات ،مێدیا وەرزشییەكانی واڵتان هەوڵ
دەدەن جیا لە چۆنیەتی بە دەستهێنانی سەركەوتنە
وەرزشییەكە  ،بۆ ماوەیەك تیشك بخەنە سەر
داب ونەریتە جوانەكانی جەڵكانی دانیشتووی ئەو
ناوچەیە و باس لە جوگرافیا ،مێژوو،كولتوور،

وە

رز
شی

زمان  ،داب و نەریت و دەیان شتی لەو بابەتە
كە دەكەونە بەر چاوی كامێراكانەوە.بۆ نموونە؛
« خوان گە مپێر « دامەزێنەری یانەی بارسا لە
ساڵی ١٨٩٩دا هەوڵی دا لە رێگای یانەی جەماوەری
بارساوە هاواری حەقخوازانەی نەتەوەی كەتەلۆنیا
هەڵكەوتوو لە والتی ئێسپانیا بە گۆی رای گشتی
و ئەنجوومەنی ئاسایشی نەتەوە یەكگرتووەكان
بگەیە نێت ،كە ئەم شێوازە لە
خەباتی رەوای رزگاریخوازی كەتەلۆنییەكان
تاكوو ئێستاش هەر بەردەوامە،بە مەبەستی
دەستەبەر كردنی سەربەخۆیی هەرێمی كەتەلۆنیا و
ئااڵی بزووتنەوەی رزگاری خوازی كەتەلۆنییەكانیش
هەر شەكاوەیە .وەرزش هەمیشە لە بە دیارخستنی
كولتوور و مێژووی گەالندا رۆڵی سەرەكی هەبووە.
لە راستیدا دەكرێ بڵێین بە بوونی كاریگەری
وەرزش و دەرنجامە جوانەكانی لەو سەردەمەدا
بۆتە بالیۆزی گەالن و واڵتان .بەو هیوایە ئێمەی
كوردیش رۆژێك هەوڵ بۆ بە جیهانی كردنی وەرزش
بدەین ،تاكوو خەڵكانی جیهان بزانن زیاتر لە ٤٠
میلیون مرۆڤی كورد لە سەردەمی بە جیهانیبووندا
بۆ حاشا لێكردن نابن.

19

may 2017

Womens

No

«پەیامی یەکیەتی ژنانی دێموکراتی کوردستان بەبۆنەی  ٢٥نوامبەر رۆژی
جیهانی بەرەنگاربوونەوەی تووندووتیژی دژی ژنان»
تووندووتیژی دژ بەژنان دیاریدەیەکی
جیهانییەو تایبەت نیە بە واڵت و کلتوورو ئاینێک
بەلکو هەموو جیهان دەگرێتەوە ،بۆیە بنبرکردنی
پێویستی بەخەباتێکی جیهانییە ،خەبات و
هەوڵدان بۆ نەهێشتنی هەاڵواردن و ئەوەی کە
مرۆڤەکان بە پێی رەگەز دەستەبەندی نەکرێن و
هەر بەو بیانوویە نەکەونە بەر ئازار و هەرەشە
و توندووتیژی پێویستی بە نەزمو دیسپلینێکی
تازە هەیە بۆ بەدەست هێنانی ئەوەش پێویستی
بە خستنەگەری تواناکانی خۆمانە .رێکخراوی
نەتەوە یەکگرتوەکان لە  ١٧ئۆکتۆبەری سالی
 ١٩٩٩رۆژی  ٢٥ی نوامبەری هەموو سالێکی وەک
رۆژی جیهانی بەرەنگاربوونەوەی تووندوتیژی
دژی ژنان دیاری کرد ،بەهۆی کوژرانی سێ خوشک
پێکەوە لە میراباڵ کە داخوازیکەری یەکسانی
رەگەزی بوون.ئەوەش سەلمێنەری ئەوەیە کە
تووندووتیژی تایبەت بە واڵتێک یا ناوچەیەک
نیە ،بەگشتی لە ئاستی جیهاندا تووندووتیژی
زۆرە بەتایبەت بەرامبەر بە ژنان ،لە کۆمەڵگا
رۆژهەاڵتیەکان بەتایبەت ئەو کۆمەڵگایانەی کە
تا ئێستاش ئاین و کلتوور دەوری سەرەکی دەگێرن
لە هەموو پەیوەندیاکانی مرۆڤ دا تووندووتیژی
بەشێوەیەکی بەرچاو هەیە ئەمەش بەشێکی
دەگەرێتەوە بۆ ئەوەی کە بەدرێژایی هەزاران
ساڵ ژن وەک بوونەوەرێکی الواز و بێ دەسەاڵت
ژیاوەو هەر ئەوەش وای کردووە کە لەمەترسی
توندووتیژی دابێت .پیاوانیش بەهۆی ئەوەی کە
هەمیشە خاوەن دەسەاڵت و هێز بوون چ لەنێو
ماڵ و چ لەدەرەوە هەموو هێزو دەسەاڵتێکیان
هەبووە ،هەروەها ئاینیش ئەو هێز ودەسەاڵتەی
بۆ پتەو کردوون  ،بەو هۆیەوە جۆرێک کلتوور
دروست بووە کە بە ئاسانی ناتوانرێ لەکۆمەڵگا
الببرێت ئەویش کلتوورو فەرهەنگی پیاوساالرییە
کە ژن بە الواز و کەم هێز چاولێدەکات .لە
سەرتاسەری جیهان و لە رادەی جۆراوجۆردا
ژمارە ٤٥
بانەمەری 20 ٩٦

ئەم دیاریدە دژە ئینسانییە چ بەشێوەی لێدان
و سوکایەتی پێکردن ودەست درێژی جنسی و
باقی جۆرەکانی تووندوتیژی جەستەیی خۆی
دەردەخات وئاسەوارە نێگەتیڤەکانی لەسەر
رۆح و رەوانی ژنان خۆی دەنوێنێ .سیمای
دزێوی تووندووتیژی لە ئازارو ئەشکەنجەی
ژنان هەر لەمنداڵیەوە دەست پێدەکات لەهەر
زەمەنێکدا بەسەرنجدان بە پێکهاتەو بارودۆخی
ژنان لە نێو کۆمەلگادا دەگۆردرێ وپێناسەی فرە
چەشن لەخۆ دەگرێ .تووندووتیژی لە ئێرانی
بندەستی کۆماری ئیسالمی تایبەتمەندی خۆی
هەیە ،ئەگەر لە کۆمەڵگاکانی دیکە کلتوورو
هێندێک داب ونەریتی تووندووتیژی بەدژی ژنان
پەرەیان پێدەدرێ ،لە کۆمەڵگای ئێران دا ئەوە
سیستمی دەسەاڵتدارێتی زۆرترین تووندووتیژی
دژی هەمووتاکەکان و بەتایبەت ژنان
بەکاردەهێنێ  ،بەئاشکرا لەیاساکانی کۆماری
ئیسالمیدا مافی ژن پێشێل کراوەو وەک کەسێکی
پلە دوو چاو لێدەکرێت .سەنگسار کردنی ژن و
حیجابی زۆرەملێ نەبوونی مافی جیابوونەوە
و زۆر شتی دیکە لە پێناسە سەرەکیەکانی دژە
ژنبوونی کۆماری ئیسالمییە  ،هەربۆیە دەوڵەت
و یاسا رۆلی سەرەکی دەگێرن لە پەرەپێدانی
تووندووتیژی چونکە بەرەسمی و بە یاسا
تووندووتیژی لە کۆمەڵگادا نەهادینە کردووە
ئەمەش بۆتە رێگرێکی گەورە لەبەردەم خەبات
دژی توندووتیژی .بۆیە سیستمی دەسەاڵتدارێتی
و یاسا دەوری گرنگیان هەیە ،لە هەر کۆمەڵگایەک
بۆ بەجێ هێشتنی فەرهەنگ و کلتووری نوێ
بەداخەوە لە ئێران نە سیستمی دەسەاڵتدارێتی و
نە یاسا هیچ کامیان لەخزمەت بردنەسەرەوەی
ئاستی رۆشنبیری کۆمەڵگا نین بەڵکو یاساکانی
کۆماری ئیسالمی پر لە هەاڵواردنن دژی ژنان
و بە ئاشکرا مافەکانی تاک بەگشتی و ژنان
بەتایبەتی تێیدا پێشێل کراوە رۆژانە لە ئێران
بەبەرچاوی خەڵکەوە خەڵک ئێعدام دەکرێت

،سووکایەتی بەژنانی بێ حیجاب دەکرێت ،هەموو ئازادیە
تاکەکەسیەکان زەوت کراون  ،میدیاو راگەیەنراوەکانیش
لەخزمەت بەرژەوەندیەکانی دەسەاڵتداران دان ،ئەمەش
وادەکات چ سیستمی پەروەردە چ میدیا چ یاساو کلتوور
هەموو بەرهەمهێنەری تووندوتیژی بن و بەردەوام دووبارە
بکرێنەوە.
بۆ بەدەست هێنانی مافەکانی تاک بەگشتی و مافەکانی
ژنان بەتایبەتی ئەرکی هەموو ڕێکخراو و  NCOکانە کە
لەو راستایەدا کار بکەن بۆ نەمانی هەر جۆرە هەاڵواردنێکی
رەگەزی وهێنانەدی یەکسانی لە کۆمەڵگای مرۆڤایەتیی دا.
یەکیەتی ژنانی دێموکراتی کوردستان خەبات دەکات دژی
هەرجۆرە توندوتیژیەک دژ بەژنان ،لەم پێوەندییەدا هەر
لەسەرەتای دامەزراندنییەوە هەوڵی دۆزینەوەی چارەسەری
ئەو دیاریدەیەی داوەو لە هەمانکاتدا هەمیشە لەپێناو
وشیار کردنەوەی ژنان سەبارەت بە مافەکانی خۆیان لە
چاالکی جۆراوجۆردا خزمەتی کردووە .
یەکیەتی ژنانی دێموکراتی کوردستان
 ٢٢نوامبری  ٢٠١٦زایینی
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پەیامی یەکیەتی ژنانی دێموکراتی کوردستان بە بۆنەی ٨ی مارس

ژنانی ئازادیخواز و دەروەستی نەتەوەی كورد
بە بۆنەی ٨ی مارس رۆژی نێونەتەوەیی ژنان
گەرمترین پیرۆزبایی پێشکەش بە ئێوە بەشدارانی
ئازیز،یەکسانیخوازانی ژن و پیاو لە سەرانسەری
جیهان و بە تایبەتی ژنانی کورد دەکەین .
بەڕێزان :
خەبات بۆ ئازادی و وەدیهاتنی دادپەروەری و
رێز گرتن لە بەها مرۆڤایەتیەکان مێژوویەكی دوور
و درێژ ،پر كەند و كۆسپ و پڕ لە گیانفیدایی و
قوربانیدانی هەیە ،لەو نێوانەدا خەباتی ژنان بۆ
وەدستهێنانی سەرەتاییترین مافەكان و پێكهێنانی
كۆمەڵگایەكی یەكسان بۆ ژن و پیاو ،گەلێك الپەرەی
زێرینی لە مێژووی مرۆڤایەتیدا تۆمار كردووە.
یەكێك لەو رۆژە مێژووییانەی كە ژنان بە گشتی
و پیاوانی پێشكەوتوو و هەڵگری بیری نوێخواز،
لەچوارچێوەی خەباتی ژنان لە پێناوی سەربەستی
و یەكسانیدا بەرزی دەنرخێنن ،رۆژی  8مارس،
رۆژی جیهانی ژنانە..بە ئاوەڕ دانەوەیەکی کورت
لەم یادە ،ئەو راستیەما
ن بۆ دەردەکەوێت کە دیاری کردنی ئەو رۆژە بۆ
ژمارە ٤٥

بانەمەری ٩٦

22

رۆژی نێونەتەوەیی ژنان بە چەندین قۆناخو لە
هەلو مەرجی دژوار دا بڕیاری لەسەر دراوە.
لە وەها رۆژێكدا ،لە ساڵی 1875ی زایینی ،ژنانی
كرێكاری كارخانەی رستن و چنینی شاری نیویۆركی
واڵتە یەكگرتووەكانی ئامریكا بە نارەزایەتی
دەربڕین بەرانبەر بە كەمیی موچە  ،رێپێوانێكی
هێمنانە بەرێوە دەبەن و بەداخەوە پۆلیس
بەروروویان دەبێتەوە و كۆمەلێكیان لێبریندار
دەكات و کۆمەڵێکیان لێ شەهید دەکەن .،لەو ساڵە
بەدواوە ئەم حەرەكەتە بەردەوام پەرە دەستێنێت
تاكوو ساڵی  ، 1977یونسكۆ رۆژی 8ی مارس،
وەك رۆژی نێونەتەوەیی ژنان رادەگەینێت و لەو
ساڵەوە هەتا ئێستا بەم بۆنەیەوە رێز لە ژنان و
خەبات و تێكۆشانیان دەگیردرێت.
لەكاتێكدا ئەم ساڵ یادی 8ی مارس دەكەینەوە
كە ژنانی ئێران بەگشتی و ژنانی كورد بە تایبەتی
لە سەرەتاییترین مافەكانی خۆیان بێبەشن و
لەوەش زیاتر ژنانی نەتەوە بندەستەكانی ئێران
وەك شارومەندی پلە  2لێیان دەرواندرێ .لە یاسای
بنەرەتی حكوومەتی دواكەوتووی ئێراندا ،دەیان
قەید و بەند بۆ ژنان دانراوە كە لە سەرەتاییترین
مافە ئینسانیەكان بێبەشیان دەكات .بەاڵم بە لە
خۆبوردووییی ژنانو کچانو بەرخۆدانو تێکۆشانیان
بە تایبەتی لە رۆژهەاڵتی کوردستان دا ،سەرکەوتوو
نەبوە ،بۆیە پێویستە بە ئومێدی زیاتر بڕوانینە
خەباتی مەدەنیو چاالکییە بوێرانەکانی ژنان لە
هەموو بوارەکانی نێو کۆمەڵگای داخراو لە ئێران دا.
ئەمرۆ رۆژی پەیمان تازە کردنەوەیە بۆ خەبات
بۆ ئازادی ومافەکانی ژنان  .مەعلومە ئەم رۆژە
رۆژی خەباتی بزوتنەوەی ژنانە دژ بە چەوسانەوەی
نیزامی سەرەرۆیانەی سەرمایەداری کە لە ئەمریکا
ژنان هەقدەستیان پێ نەدەدان و مافیان دەخوورا.
بەاڵم بەداخەوە ئەمرۆکە تەنها ژنان لە رووی
چینایەتیەوە بێ مافیان پێ ناکرێت بەڵکو ئازارو
ئەشکەنجە دەدرێن و دەکوژرێن  .چەوسانەوەی
ژنان لە کۆمەڵگاکاندا جیاوازە و بەشێوازی
جۆراجۆر سوکایەتیان پێ دەکرێت یان دەکوژرێن .
دەکرێت هەموو رۆژەکان بکەینە رۆژی نارەزایەتی

دژ بە چەوسانەوەی ژنان  ،بەاڵم ئەمرۆ وەک رۆژێکی
مێژووی سەیر دەکرێت ولەم رۆژەدا  ،ژنان وپیاوانی
یەکسانی خواز لەم رۆژەدا پەیمان تازە دەکەنەوە دژ
بە چەوسانەوەی ژنان خەبات بکەن و هەموومان لەم
ریگایەدا هەوڵ دەدەین تا مافەکانی ژنان دەستەبەر
نەبێت  ،نەوەستین .
بەڕێزان :
ژنانی کورد سەلماندوویانە کە تێکۆشان بۆ ئازادی
و رزگاریی خۆیان لە چەوسانەوە و بێبەشی ،بە
بەشێکی جیانەکراوە لە خەباتی گەلەکەیان بۆ ئازادی
و دابینکردنی مافە سیاسی و نەتەوایەتییەکانی
دەزانن ،هەربۆیەش لە ریزی حیزبە سیاسییەکانی
کورد رێکخراوە ناحکوومییەکان و بەگشتی لەهەر
مەجالێکدا بۆیان بگونجێ ،شان بە شانی پیاوانی
کورد فیداکاری دەکەن و قوربانی دەدەن.
ئێمە وەک یەکیەتیی ژنانی دێموکڕاتی کوردستان
لەو یادە پیرۆزەدا وێرای بەرز نرخاندنی خەبات
و تێكۆشانی ژنانی ئێران بەگشتی و كوردستان بە
تایبەتی رادەگەینین كە پێویستە ئێمە ژنانی كورد
یەكگرتووانە و كۆڵنەدەرانە ،بە جیاوازی فیکریەوە،
لە رێگای وەدەستهێنانی سەرجەم مافە نەتەوەیی و
ئینسانیەكانمان هەنگاوەكانمان شێلگیرتر لە رابردوو
هەڵگرین و ئاواتەخوازین بە هاوكاری سەرجەم ژنان
و پیاوان و رێكخراوە مودێرن و پێشكەوتوخوازەكان
كۆمەڵگایەكی یەكسان و پڕ لە جوانی بنیات بنێین.
کۆمیتەی بەڕێوەبەریی یەکیەتی ژنانی دێموکراتی
کوردستان
٨ی مارسی ١٣٩٥ی هەتاویی
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پەیامی یەکیەتی ژنانی دێموکڕاتی کورستان بە بۆنەی ٢٤ی رەشەممە،
ساڵوەگەڕی دامەزرانی یەکیەتی ژنان

سەرەتا بە بۆنەی ٧١همین ساڵرۆژی دامەزرانی
یەکیەتی ژنانی دێموکڕاتی کوردستان گەرمترین
پیرۆزبایی پیشکەش بە هەموو خەڵکی کوردستان و
بە تایبەتی ژنانی مافخوازی کوردستان و هەموو
ئەندامان و الیەنگرانی یەکیەتی ژنان دەکەم.
 ٧١ساڵ بەر لە ئێستا لە هەل و مەرجێکی سیاسی
مێژوویی تایبەتدا کە بۆ جوواڵنەوەی گەلی کورد
لە کوردستانی رۆژهەاڵت دا رەخسا و بەرهەمەکەی
بوو بە دامەزراندنی یەکەمین کۆماری دێموکڕاتیکی
کوردستان بە سەرۆکایەتی پێشەوای نەمر قازی
محەممەد .کۆماری کوردستان لە ماوەی  ١١مانگی
دەستەاڵتی پڕئەزموونی خۆیدا گەلێک دەستکەوتی
گەورەو بە نرخی لە مێژووی رزگاریخوازی
نەتەوەکەماندا تۆمار کرد .یەکێک لەو دەستکەوتە
بەنرخانە دامەزراندنی رێکخراوی یەکێەتی ژنانی
دێموکڕاتی کوردستان بوو.
دامەزراندنی رێکخراوی تایبەت بە ژنان لەو
سەردەمە دا کە کۆمەڵگای ئێران بە گشتیو
کۆماڵگای کوردستان بە تایبەتی زۆر سوننەتی و
لە باری فەرهەنگیو کۆمەاڵیەتیو سیاسیەوە لەو
پەڕی دواکەوتوویی دابوو ،وەک دەرفەتێکی زێڕین
لە بەر دەم ژنانی کورد دا کرایەوەو ژنان توانیان بۆ
یەکەم جار داخوازییەکانی خۆیان بێننە گۆڕێو لە
تەشەکوڵی تایبەت بە خۆیان دا بۆ ئامانجەکانیان
تێبکۆشن.
هاوکات دامەزراندنی یەکیەتی ژنانی دێموکڕاتی
ژمارە ٤٥
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کوردستان لەو هەلو مەرجە سیاسیو کۆمەاڵیەتیەی
ئەو کاتدا بە وەرچەرخانێکی مێژوویی گرینگ
و نوێ لە بزاڤی رزگاریخوازی گەلی کوردو
بەتایبەتی خەبات و تێکۆشانی ژنان دێتە ئەژمار.
ئامانجەکانی دامەزراندنی ئەم رێکخراوەیە هەوڵدان
بوو بۆ رێکخستن و گەشە پێدانی بزووتنەوەیەکی
کۆمەاڵیەتی ژنان و هاندانیان بۆ بەشداری کردنی
چاالکانە لە پرسە نەتەوەیی و کۆمەاڵیەتیەکاندا.
جێی خۆیەتی لەو بۆنە پیرۆزە دا سەری رێزو
وەفا بۆ دامەزرێنەری یەکیەتی ژنانی دێموکڕاتی
کوردستان لە سەرووی هەموویانەوە پێشەوای
نەمرو مەرحوومی مینا خانمی قازی یەکەم
بەرپرسی ئەو رێکخراوەیە دانەوێنین.
ژنانی مافخوازو تێکۆشەر!
لە کاتێکدا یادی دامەزرانی یەکیەتی ژنانی
دێموکڕاتی کوردستان دەکەینەوە کە جیهان بە
گشتیو رۆژهەاڵتی ناوەڕاست بە تایبەتی ،بە
قۆناغێکی سەختو دشوار دا تێدەپەڕێ .تێرۆریزمی
نێودەوڵەتی لە ژێر ناوی جۆراجۆر دژایەتی هەموو
نەتەوەو ئایینێک دەکاو لە هەر جۆرە کردەوەیەکی
دژی ئینسانی کەڵک وەردەگرێ .کوشتو کوشتاری
خەڵکی بێدیفاع لە الیەن ئەو رێکخراوە تێرۆریستانەوە
بۆتە هۆی کۆچی بە کۆمەڵی مرۆڤەکان بە تایبەتی
الوەکان .بارودۆخی ناوچەی رۆژهەاڵت بە ئاقارێک
گەیشتوە کە دەوڵەتەکان تەنانەت بیر لە گۆڕینی
نەخشەی جۆغرافیایی ناوچەکە بکەنەوە .خەبات و
تێکۆشانی ژنانی جیهان شکڵێکی نوێی بە خۆیەوە
گرتوە و ژنانی کورد زیاتر لە پێشوو لە هەموو
بوارەکانی ژیانی سیاسی و کۆمەاڵیەتیو فەرهەنگی
لە مەیدان دانو لە هەموو دامەزراوەکان رۆڵی
بەرچاو دەگێڕنو شان بە شانی پیاوان بەرەو پێش
دەڕۆن.
هاوکات خەباتی ژنانی رۆژهەاڵتی کوردستان
سەرەڕای بەربەستەکانو سەرکوتەکانی کۆماری
ئیسالمی ،وێڕای خەباتو تێکۆشانی ژنانی ئێران
بۆ گۆڕینی یاسای دژە ژنی کۆماری ئیسالمی
بەرچاو بووەو هەموو کات پێشەنگی بزووتنەوەکانی
ئازادیخوازی لە واڵت دابوونەو خۆڕاگرانە
بەربەرەکانی بۆ مافە رەواکانی خۆیان دەکەنو

لە پەنا ئەوەش دا مەسەلەی نەتەوایەتیان لە بیر
نەکردوەو قوربانیان بۆ داوە.
یەکیەتی ژنانی دێموکڕاتی کوردستان داوا لە ژنانی
ئێران و بە تایبەتی ژنانی مافخوازی کوردستان دەکا
کە بە لەبەر چاو گرتنی گۆڕانکارییەکان ،بە بردنە
سەری ئاستی هۆشیاری و داخوازە رەواکانی خۆیان
هەوڵ بدەن هێزو پۆتانسێلی بزووتنەوەی ژنان
لە چوارچێوەی رێکخراوەییدا رێک بخەنو لە هەر
دەرفەتێک بۆ شکڵ گرتنی مرۆڤ ساالری لە کۆمەڵگادا
کەڵک وەرگرن .دڵنیا بن یەکیەتی ژنان پشتیوانی
لە خەباتی رەوایان دەکا و پەیمان و بەڵێنی لەگەڵ
ژنانی کوردستان نوێ دەکەتاوە کە تا وەدیهاتنی
ئامانجە ئینسانیەکانی ژنان لە تێکۆشان ناوەستێ و
بەردەوامە لە خەبات.
هەر لەو بۆنە پیرۆزە دا جێی خۆیەتی کە سپاسو
پێزانینی خۆمان بۆ پشتگیری و رێنوێنەکانی حیزبی
دێموکڕاتی کوردستان بکەین کە هەر دەم پشتیوانێکی
بە هێزی رێکخراوەکەمانن لە بەرەو پێش بردنی
خەباتی رزگاریخوازی ژنانی کوردستان.
پیرۆز بێ ٢٤ی رەشەممە ٧١ەمین ساڵوەگەڕی
دامەزرانی یەکیەتی ژنانی دێموکڕاتی کوردستان
یەکیەتی ژنانی دێموکڕاتی کوردستان
٢٤ی رەشەممەی ١٣٩٥
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پەیامی یەکیەتیی الوانی دێموکراتی ڕۆژهەاڵتی کوردستان بەبۆنەی 71
ساڵەی دامەزرانی یەکیەتیی ژنانی دێموکڕاتی کوردستان
بەڕێزان ،هاوڕێیانی ئازیز لە یەکیەتیی ژنانی
دێموکڕاتی کوردستان! سەرەتا بەبۆنەی  71ساڵەی
دامەزرانی ڕێکخراوەکەتان ،یەکیەتیی ژنانی
دێموکڕاتی کوردستان پیرۆزباییتان پێدەڵێین.
هیوادارین ڕێکخراوەکەتان بەو هەگبە پڕ لە ئەزموون
و تێکۆشانە ،بەو مێژووە پڕشنگدارە لە چاالکیی بێ
وچان و ،بەو هەمووە تین و گوڕەی لە گۆڕەپانی
خەبات بۆ یەکسانیدا هەیەتی،بتوانێ ترۆپکی
ڕزگاری بۆ ژنان وەدی بێنێ و بەری دەیان ساڵ
خەباتی نەسرەوتووانەی بە وەدێهاتنی ئامانجە
نەتەوەیی و یەکسانیخوازەکانی هەڵبگرێتەوە.
بەڕێزان! ڕێکخراوەکەتان  71ساڵ لەوە پێش
لەسەر دەستی پێشەوا قازی محەممەد ،یەکەم
سەرۆک کۆماری کورد دامەزرا .پێشەوای نەمر کە
خەونی گەورەی سەربەستیی نەتەوەکەی بوو ،ئیمان
و باوەڕی بەوە هەبوو کە هەتا ژنان وەک نیوەی
کۆمەڵ بە مافەکانیان نەگەن و هاوبەشی چارەنووس
و مان و نەمانی نەتەوەکەیان نەبن ،ئەوە نەتەوەیە
ڕزگاری نابێ .هەر بۆیەش بێ دروشمدان بە کردەوە
قۆڵی هەڵماڵی و لە پشتی خاتوونە بەڕێزەکەی،
مینا خانمی پڕشکۆ وەستا و هانی دا کە بێتە
مەیدان و بە دامەزرانی ڕێکخراوی یەکیەتیی ژنانی
دێموکڕاتی کوردستان خاوەنداریەتی لە پرسی ژنان
لە کۆمەڵگا و ماف و داواکانیان بکا.
مێژووی یەکیەتیی ژنانی دێموکڕاتی کوردستان لە
 7دەیەی ڕابردوودا بەشێکە لە مێژوو ،چارەنووس
و ڕەوتێک کە بزاوتی سیاسیی کورد لە ڕۆژهەاڵتی
کوردستان بڕیویەتی .هەر کات بڵێسەی شۆڕش
بەتین بووە و کورد توانیویەتی خۆی ئیدارە بکا،
یەکیەتیی ژنان لە گۆڕەپانی سەرەکیی تێکۆشانەکە
بووە و لە پێناو دابینبوونی مافەکانی ژناندا
تێکۆشاوە؛ لەو کاتانەشدا کە زەبروزەنگ و گوشاری
هێزی سەرکوتی کۆماری ئیسالمی ویستوویەتی
تەنگ بە بزووتنەوەی کورد هەڵچنێ ،ئەوا
دیسان ڕێکخراوەکەتان نەسروەتووانە لە مەیداندا
ماوەتەوە و ئااڵی خەباتی یەکسانی و نەتەوەیی
شەکاوە ڕاگرتوە .لە خۆڕا نییە کە دەبینین ئەگەر تا
ژمارە ٤٥
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چەند دەیە لەوە پێش سیاسەت و چاالکیی مەدەنی
و کۆمەاڵیەتی بە پرسێکی پیاوانە دادەنرا ،ئێستا لە
سایەی پێگەیشتوویی ژنانی کورددا کە بەشێکی بۆ
کار و تێکۆشانی ڕێکخراوەکەی ئێوەش دەگەڕێتەوە؛
ژنان شانبەشانی پیاوان لە ڕیزی پێشەوەی خەبات
و تێکۆشاندان.
لە ئێستادا بوونی زیاتر لە  20زیندانیی سیاسیی
ژن لە کوردستان لە گرتووخانەکانی کۆماری
ئیسالمیی ئێراندا پێمان دەڵێن کە ژنانی کورد بە
کردەوە لە مەیدانەکەن و ئامادەن تێچووی قورسی
بەشداریی خۆیان لە سیاسەت و بوارە کۆمەاڵیەتی
و مەدەنییەکانی دیکەدا بدەن .بەڕێزان! ئێمە لە
رێکخراوی یەکیەتیی الوانی دێموکڕاتی ڕۆژهەاڵتی
کوردستان کە وەک ئێوە خۆمان بە یادگار و
هەروەها میراتگری بایەخە دێمۆکراتیکەکانی کۆماری
کوردستان دەزانین ،لە بڕینی ئەو رێگە سەختەدا
خۆمان بە پاڵپشتی ئێوە دەزانین .هەر بۆیەش
بەبۆنەی  71ساڵەی دامەزرانی یەکیەتیی ژنانی
دێموکڕاتی کوردستان جارێکی دیکەش پیرۆزباییتان
پێدەڵێین و مانەوە و بەردەوامیتان بۆ بە ئاوات
دەخوازین.
کۆمیتەی بەڕێوەبەریی گشتیی یەکیەتیی الوانی
دێموکڕاتی ڕۆژهەاڵتی کوردستان 24ی ڕەشەممەی
1395ی هەتاوی

پەیامی یەکیەتیی ژنانی دێموکڕاتی کوردستان بەبۆنەی ٧٤مین ساڵوەگەری
دامەزراندنی یەکیەتی الوانی دێموکڕاتی رۆژهەاڵتی کوردستان

ئامادەبوانی خۆشەویست
ئەندامان و الیەنگرانی یەکیەتی الوانی دێموکڕاتی
رۆژهەاڵتی کوردستان
الوانی بە هەست و نیشتمانپەروەری کوردستان
لە الیەن کۆمیتەی بەڕێوەبەریی و سەرجەم
ئەندامانی یەکیەتی ژنانی دێموکراتی کوردستانەوە،
بە بۆنەی یادی  ٧٤ساڵەی دامەزرانی رێکخراوەکەتان،
یەکیەتی الوانی دێموکراتی رۆژهەاڵتی کوردستان،
گەرمترین و جوانترین پیرۆزباییتان پێشکەش
دەکەین.
ئەمڕۆ  ٧٤ساڵ بەسەر دامەزراندنی یەکیەتی الوان
دا تێدەپەڕێت ٧٤ ،ساڵ لەمەوپێش و لەناوچەیەکی
پڕ کێشە لە جیهاندا ،لە رۆژهەاڵتی کوردستان و
لە شاری مهاباد ،رێکخراوێکی تایبەت بە توێژی
الوان دامەزرا ،لەو سەردەمە دا کە ئاڵۆزی ناوچەیی
و شەڕ و کێشە لە ناوچەکە دا بوونی هەبووە،
دامەزراندنی وەها رێکخراوێک وەرچەرخانێکی
گرینگ بووە لە مێژووی کورد دا ،بە تایبەت
بۆ توێژی الوان .دامەزرانی سازمانی جەوانانی
کورد بۆ ئەوە دەگەڕێتەوە کە لەو سەردەمە دا
دەسەاڵتدارانی ئێران ئیزنیان بە هیچ حیزبێکی
سیاسی نەداوە دامەزرێ ،بۆیە ئەو سازمانە وەکو
حیزبێکی سیاسی هاتۆتە مەیدان ،کاری رێکخستن و
پێگەیاندنی الوان بووە لە ڕووی نەتەوایەتییەوە،
چونکە سازمانێکی بە واتای ووشە نەتەوەیی بووە
و ئامانجیان رزگارکردنی نەتەوەیەک بووە .هەر
بەو هۆیەوە دوای دامەزرانی کۆمەڵەی ژێکافیش ،
پێشەوای نەمرمان بە دامەزرانندنەوەی اتحادیەی
جەوانانی دێموکڕات الپەڕەیەکی دیکەی لە مێژووی

خەباتی ئەو رێکخراوەیەدا هەڵداوە و هەر بۆیە
الوانی کوردستانیش پۆل پۆل لەدەوری کۆبونەتەوە
و درێژەیان بە خەبات و تێکۆشان بۆ گەیشتن بە
مافەکانی نەتەوەکەیان داوەو دەکرێ بڵەین بەشێک
لە رێبەرانی دوێنێ و ئێستا و داهاتووی حیزبی
دێموکڕات هەر ئەو الوە خەباتگێڕ و تێکۆشەرانی
نێو ریزی یەکیەتی الوانن.
بەریزان :
رەوش و گوزەرانی الوان لە ئێران بەگشتی و
رۆژهەاڵتی کوردستان بە تایبەتی لە ژێر دەسەاڵتی
کۆماری ئیسالمی ئێران دا بەراورد بە ڕابردوو زۆر
زەحمەتتر و پرکێشەترە .الوانی ئێران و رۆژهەاڵت
گیرۆدەی کێشەکانی بێکاری ،توشبوون بە مەوادی
هۆشبەر ،تەواونەکردنی خوێندن بەهۆی قورسی
ژیان و دەیان گرفتی تری کۆمەاڵیەتی و سیاسین،
الوانی واڵت بۆ بە دەستهێنانی ژیانێکی ئاسایی
پەنا دەبەنە بەر کاری قورس و زۆر جاریش
گیانیان دەبەخشن لەپێناو پەیداکردنی نان دا،
واڵت بەجێدەهێڵن لەپێناو گەیشتن بە بڕوانامەی
بەرزی خوێندن  ،ئامارە بەرزەکانی خۆکوژی و
خۆسوتاندن دەرەنجامی کێشە کۆمەاڵیەتییەکان،
پڕبوونی زیندانەکان لە الوان و چاالکانی مافەکانی
مرۆڤ و چاالکانی سیاسی و هتد،بەرهەمی ئەو
فشارەیە کە رێژیم دەیخاتە سەر الوان و توێژەکانی
کۆمەڵگای ئێران و رۆژهەاڵتی کوردستان .سەرەڕای
هەموو ئەو زەبر و زەنگانەی کۆماری ئیسالمی دژ بە
توێژە جیاوازەکانی کۆمەڵگا دەیگرێتە بەر ،دەیەوێت
لە دونیای دەرەوە و پێشکەوتنە جیهانییەکانیش
دایانبڕێنێت ،فلتەر خستنە سەر تۆڕە کۆمەاڵیەتیە
جیاوازەکان و دەسگیرکردنی خاوەنی چەندین پەیجی
ئەو تۆڕانە ،دەستبەسەرداگرتن و قەدەغە کردنی
سەتەالیت و ڕاگرتنی رۆژنامە و باڵوکراوەکان
لەژیر ناوی دژبوون بە ئیسالم ،دژبوون بە
بەرژەوەندییەکانی کۆماری ئیسالمی یان نانەوەی
ئاژاوە و فیتنە لەنیوان نەتەوە وپێکهاتە ئایینیەکان
دا،سیاسەتگەلێکن کە دەسەاڵتدارانی ئێران
پەیڕەوی دەکەن و ئامانج لێیان پێگەیشتنی چینێکی
کۆمەڵگای ناهوشیار و بێئاگایە لە روە جۆراو
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جۆرەکان دا .الوانیش زەرەرمەندترینی ئەو سیاسەتانەن
کە دەسەاڵتداران بۆ سەرکوتی ئەوان دەیگرنە بەر .بەاڵم
بەخۆشییەوە الوان زۆر لەوە بەئاگاتر و بوێرترن و رۆژ
لەدوای رۆژ چاوکراوەتر و چاالکانەتر دێنە مەیدانی
خەبات لە ژێر رێنوێنی رێکخراوەکەیان و پەیامەکانی
حیزبی دێموکڕاتی کوردستان دا .رێکخراوی یەکیەتی الوانی
دێموکڕاتی رۆژهەاڵتی کوردستان تا ئەمڕۆش رۆژ لە دوای
رۆژ زیاتر پێشکەوتنی بەخۆیەوە بینیوە ،چ لە ڕووی
پێگەیاندنی الوان بە کردنەوەی خولی سیاسی و نیزامی
وچەندین دەورات کە بۆ قۆناغی ئێستای خەبات پێویستە
و چ لە رێگەی تۆرە کۆمەالیەتییەکانیانەوە بێ پەیامەکانی
خۆیان ئاراستەی جیهان و بەتایبەت لە نێو خۆی واڵت
دەکەن و دەوری گرنگ و بەرچاویان هەیە لە پێگەیاندنی
الوان لە نێوخۆی واڵتدا .یەکێتی الوان لە والتانی دەرەوەدا
جێ پەنجەیان دیارەو لە زۆربەی کۆنگرەو کۆنفرانسی
تایبەت بەالوان حوزووریان هەیەو رۆڵی سەرەکی دەگێرن
لە بەرێوەبردنی ئەو کۆنگرەو کۆنفرانسانەدا کە ئەمەش
جێگای شانازییە کە ئەو رێکخراوە رۆژ بە رۆژ سەرکەوتنی
لەو جۆرە بەخۆیەوە دەبینێ .الوان لەهەر سەردەمێکدا
زیاترجێی چاوەروانین لە چینەکانی تری کۆمەڵگا،چونکە
هەمیشە گۆرانکاری و نوێگەری لەدەستی ئەوان دایە،هەر
بۆیە پێویسە الوانی ئێمە زیاتر پەرە بە پێگەیاندن و
رۆشنبیر کردن و وشیار کردنەوەی خۆیان لەئاست هەموو
ئەو کێشەو گیروگرفتانەی لە کۆماری ئیسالمی هەر رۆژەو
بە شێوازێک دەبێتە بەربەست لەبەردەمیان.
سەرکەوێ خەباتی بێوچانی یەکێتی الوانی دێموکراتی
رۆژهەاڵتی کوردستان.
سەری رێز و نەوازش بۆ شەهیدان دادەنەوێنین
یەکیەتیی ژنانی دێموکراتی کوردستان
/١١ئاوریلی ٢٠١٧
٢٢خاکەلێوەی٢٧١٧
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راگەیاندنی ناوەندی ژنانی رۆژهەاڵت بە بۆنەی 8ی
مارس رۆژی جیهانیی ژنان

خەڵكی تێكۆشەری كوردستان
ئازادی خوازان ژنان و پیاوانی یەكسانی خواز
كەسایەتیە سیاسیەكان،
چاالكانی مەدەنی و ژنانی خەباتكار،
8ی مارس رۆژی جیهانیی ژنان پیرۆز بێت  .رۆژی
8ی مارس كە بووەتە رەمزی خەبات و مافخوازی
ژنانی ئازادیخوازی سەرتاسەری جیهان پیویستە
هاوكاتیش وێڕای پیرۆز راگرتنی ببێتە رۆژی بەڵێن
تازە كردنەوەی رێبوارانی ئەو خەباتە دژوارە و
دەرفەتێكیش بێ بۆ هەوڵدانی زیاتر بە تایبەت لە
پێناو ئاشكرا كردنی جەوهەری دژە ژن و دژە مرۆی

كۆماری ئیسالمی و دواكەوتوویەكانی .هەشتی
مارس بۆ ئێمەی خەباتكاری ژنان لە كوردستان دەبێ
ئەو رۆژە بێ كە چنگمان زیاتر لە بینگی كۆماری
ئیسالمی و یاسا سەدە ناوەڕاستیەكانی توند دەكەین
و هاوكاتیش كۆمەڵگا هانبدەین كە پێداچونەوە بە
جۆرەها بیر و نەریت و عادەتی لە مێژینە و سواو
و زاڵمانەی خۆماندا بكاتەوە .هۆشیاری بەخشین و
هاندانی ژنان بۆ بەشداری زیاتر لە پرۆژەی خەباتی
عەداڵەتخوازانە و هاتنە ناو جومگە سەرەكییەكانی
حەیاتی كۆمەڵگا و بە رێكخراو بوونیان پەیامی
ئێمەیە لە رۆژی هەشتی مارسدا .ساڵی رابردوو
بە نەریتی پێشوو ،ساڵێكی پر لە توندو تیژی
و نەهامەتی بو بۆ ژنان لە چوارچێوەی ئێرانی
ژێر چەپۆكەی كۆماری سێدارەی ئیسالمیدا بوو.
پەسەندكردنی گەاڵڵە و یاساگەلی دژە ژن ،گرتن
و ئەشكەنجەی ژنان ،بەرتەسك كردنەوەی مەیدانی
چاالكی بۆ سەرجەم بزوتنەوەكان و لەوانە توندتر
بزوتنەوەی ژنان ،بەرز بوونەوەی رێژەی خۆكوژی
ژنان ،بەرزبونەوەی رێژەی توش بووان بە مادە
هۆشبەرەكان و جنسیەتی كردنی زانكۆ و شوێنی كار و
دەیان یاسا و پەسەندكراوی ناپسەندی دیكە كە دیاری
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نگریسی كۆماری ئیسالمی بوون ،زەرف و مەیدانی
خەباتی ژنانی زیاتر خستتوەتە گوشارەوە .بەاڵم
ئەوەی لەو رۆژەدا جێی خۆیەتی ئاماژەیان پێ بكرێ
ئەوەیە كە ئەم كەند و كۆسپانە ئەگەرچی مەیدانی
بەرتەسكتر كردووەتەوە بۆ بزوتنەوەی ژنان،
بەاڵم نەیتوانییە بەر بە گەورەتر بوونەوەی بیری
ئازادیخوازی ژن بگرن كە ئەمە هەتاهەتایە تازە لە
كوردستانێك نایەتە دی كە بناغە ئەو خەباتە تێیدا
بە خوێنی ژنانی ئازادیخواز داندراوە .بونی ژنان لە
لە سەفی پێشەوەی نارەزایەتییەكاندا ،بوونی ژنان
لە بواری گرنگی خوێندندا ،بەشداریان لە بوارە
فەرهەنگی و كۆمەاڵیەتییەكاندا ،بەشدارییان لە
سیاسەتدا و هتد ،هەرچەندە بە رادەی دڵخوازیشمان
نەگەیشتبێ ،بەاڵم سەرەڕای هەموو كۆسپەكانی
سەر رێگا هومێد بەخشە و هیوامان بە داهاتوو
گەشتر دەكات .ئەم بەشدارییانەیە كە نمونەگەلی
پێشكەوتووانەی كاری عەمەلی و مەیدانی وەك
وەرێ خستنی چەندین جوڵەی مەدەنی بۆ ژینگە و
ئاشتیخوازی یان نمونەی وەك دوچەرخەسوارانی
ژن بۆ ناڕەزایی بە فەرمانی خامنەیی یان دەیان
گروپی بەرینی وەرزشی و شاخەوانی ژنان كە لە
زۆربەی رشتە وەرزشییەكاندا تەنانەت قەدەغەن
و مافی تمەشا كردنیشیان نییە ،ی لێكەوتووەتە.
بۆیە بە دڵنیاییەوە باس لەوە دەكەین كە هەرچەندە
دەسەاڵت و نەریت و گەلێك فاكتۆری نەرێنی رێگری
خەباتی ژنانە ،بەاڵم تازە ئەو نمامە بووەتە داری
قایم وەك بەڕووەكانی شاخەكانی كوردستان و لە
شكان نایەت .بەرز و بەڕێزە رۆژی هەشتی مارس
هێمای هاوخەباتی ژنان بۆ ئازادی و یەكسانی
بەرزە یادی هەموو ئەو ژنە تێكۆشەرانەی كە گیانی
ئازیزیان بەخت كرد دیسان لێتان پێرۆز بێ ژنان
و پیاوانی یەكسانی خوازی كوردستان .ناوەندی
ژنانی رۆژهەاڵتی کوردستان ١٨رەشەممەی ١٣٩٥ی
هەتاویی ٢٠١٧/٣/٨
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شێرپەنجەی منداڵدان
ئامادە کردنی :ڕێژنە
شیرپەنجە نەخۆشییەكی دەگمەن نییە ،خەڵکی سااڵنە لە یەكێك لە قۆناغەكانی تەمەنیاندا تووشی دەبن
شێرپەنجە بریتیە لە دروستبوونی خانەی زیاتر لە ڕێژەی ئاسایی خۆی لە لەشدا .ھەموو بوونەوەرێکی
زیندوو لە خانە پێکھاتووە .لەشی مرۆڤێکی پێگەیشتوو نزیکەی سی ترلیۆن خانەی ھەیە .خانەکان زیاد
دەبن بە دابەش بوون .لە لەشی ھەر مرۆڤێکی پێگەیشتوو لە ھەر خولەکێک  ٢٥میلۆن خانە دابەش دەبن .ئا
بەم شێوەیە لەش خۆی سارێژ دەکات .ھەندێک جار خانەیەک لە ژێر کۆنتڕۆلی لەش دەردەچێت و بەردەوام
دابەش دەبێت بە زۆری ،ئەمە پێی دەوترێت شێرەپەنجە کە بەبێ کۆنتڕۆڵ گەشە و زیاد بوون دەکات کە پێیان
دەوترێن خانەی شێرپەنجەیی و دوو جۆری هەیە ()Benignکە ئەوەیان زۆر باڵو نابێتەوە بۆ بەشەکانی
ترو بە جۆری پاک ناسراوە )Malignant( .ئەوەیان بە جۆری پیس ناسراوەو باڵو دەبێتەوە.
زیاتر لە  100جۆری شێرپەنجە هەن ،کە دەتوانن هەموو بەشێکی جەستە بگرنەوە و بەپێی ئەو شوێن و
خانەیەی سەرەتا لێی دەردەکەون ناودەبرێن .شێرپەنجە بەپێی ئەو شوێنەی کە تێیدا دروست دەبێت چەند
جۆرێکی جیاوازی هەیە و لە ژنان و پیاواندا .بۆ وێنە ،شێرپەنجەی خوێن ،مەمک ،پڕۆستات و چەند
جۆرێکی تر .ئەوەی من لێرەدا باسی لێوە دەکەم شێرپەنجەی ڕەحم و مەمکە کە زۆر باوە لە ژنان دا.
شێرپەنجەی ڕەحم چیە؟
یەکێکە لەم جۆرانەی شێرپەنجە کە زۆر باوە .دروست دەبێ لە ئەنجامی دروست بوونی خانەی زیاد لە
ڕێژەی ئاسایی خۆی لە منداڵداندا ،بە شێوەی گرێ دەردەکەوێ .هەروەک لە پێشەوە باسمان کرد ئەو
گرێیەش یان لە جۆری پیسە یان لە جۆری پاکە .سااڵنە نزیکەی  ١١٧٠کەسی توشبوو هەیە بە سەرەتانی
منداڵدان ،نزیک بە  ٣٦٧٠کەسیش دەمرن بە هۆی سەرەتانی منداڵدانەوە.
هۆکاری سەرەکی ئەوەش دەگەڕێتەوە بۆ چەند شتێک:
سێکس لە دەرەوی خێزان
جگەرە کێشان
توش بوون بە ڤایرۆسی  HIVواتا توش بوون بە نەخۆشی ئایدز
بوونی ئیلتهاباتی زۆر لە رەحم داو مانەوەی کە ئەو هۆکارە پەنجا دەرسەد هوکارە بۆ دروستبوونی
سەرەتانی رەحم
ئەو کەسانەی سااڵنە پشکنینی کەم دەکەن الی دکتۆر
وەرنەگرتنی ڤاکسێنی HPV
نەخۆشیە درێژخایەنەکان وەکو پەستانی خوێن ،شەکرەو ...هتد
نیشانەکانی تووشبوون:
بوونی ئازاری زۆر لەکاتی میز کردن
بوونی ئازار لە کاتی سێکس دا
بوونی ئازار لە دەوروبەری حەوز
چارەسەری سەرەتانی رەحم:
البردنی ئەوگرێیەی کە هەیە بە عەمەلیات
چارەسەری کیمیایی کە ئەوەیان بە پێی جۆری گرێکە دەگۆڕێ
لێدانی تیشک
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پێدانی هۆڕمۆنی پڕۆجیسترۆن بە شێوەی حەب
ئەو ئاڵۆزیانەی دوای چارەسەر دروست دەبن:
ئەندامی زاوزێ
دروست بوونی برین لە زێ.
کەمی حەزی سێکسی
نەمانی سووری مانگانە
لە گەدە دا
ئیسهالی زۆر
ڕەق بوونی ڕیخۆلەکان
ئیلتهاباتی زۆر
 هێندێک لە ئاڵۆزیەکانی تر وەکو ئازاری بەردەوامی پشت ،تێکچونی رەنگی پێست و دروست بوویئاو لە قاچ دا.
شێرپەنجەی مەمک چیە؟
شێرپەنجەی مەمک زۆر لە وواڵتە دواکەوتووەکان باوە بە بەراورد لەگەڵ واڵتە پێشکەوتووەکان.
شێرپەنجەی مەمک بە زۆری لە ژنانی بە تەمەن دا زۆر بالوە .جۆری شێوازی ژیان و خۆراکیش هەم دیسان
رۆلی هەیە لە دروست بوونی  .شێرپەنجەی مەمک .بە گوێرەی لێکۆلینەوە جیهانیەکان  ٢٣٢٣٤٠ژن سااڵنە
توشی شێرپەنجەی مەمک دەبن لە واڵتێکی وەک ئەمریکا.
نیشانەکانی شێرپەنجەی مەمک:
سەرێشە
ڕەشهەڵگەران یان ئاوسانی مەمک
دروست بونی گرێ
ڕەشهە ڵگەرانی دەوروبەری گۆی مەمک
دەردانی زەرداو لە گۆی مەمک یان هەندێک جار خوێن
گۆڕانی شێوەی مەمک
هؤکارەکانی توشبوون:
بە سااڵچون
هۆکاری جینی
زۆری ڕێژەی تیشوو لە مەمک دا
دواکەوتنی سوری مانگانە یان درەنگ کەوتنە سوری مانگانە
قەڵەوی
		
ئەوانەی ئەلکحول دەخۆن
چارەسەری شیرپەنجەی مەمک
چارەسەر بە تیشک
عەمەلیات
پێدانی هەندێک دەرمانی تایبەت لە الیەن دکتۆرەوە
جارەسەری کیمیایی
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هەیئەتێکی کۆمەڵەی ژنانی کوردستان(کەژەکە) سەردانی
سکرتاریای یەکیەتیی ژیانی دێموکراتی کوردستانی کرد
پێش نیوەرۆی رۆژی ١٦ی جۆزەردان هەیئەتێکی کۆمەڵەی ژنانی کوردستان پێکهاتوو لە خاتوو ئەوین
زیالن ئەندامی پێوەندییەکانی کۆمەڵەی ژنانی کوردستان و پێلین وان سەردانی سکرتاریای یەکیەتیی ژنانی
دێموکراتی کوردستانیان کردو لە الیەن بەڕێوەبەری ئەو یەکیەتییەوە ،بە سەرپەرەستی خاتوو سوهەیال
قادری پێشوازییان لێکرا.
مەبەست لەو کۆبوونەوەیە باس کردن و بیر و ڕاگۆڕینەوە لەسەر چۆنیەتی بەڕیوەچوونی کۆنفرانسێکی
نەتەوەیی بۆ ژنانی هەرچوارپارچەی کوردستان بوو.
بڕیارە ئەو کۆنفرانسە لە داهاتوو بە بەشداریی ڕێکخراوی ژنانی هەرچوار پارچەی کوردستان بەڕێوە
بچێ.
سکرتێری یەکیەتیی ژنانی دێموکراتی کوردستان لە بەشێک لە قسەکانیدا وێڕای پێشوازیی کردن لە کاری
هاوبەشی ژنانی سەر بە ڕێکخراوە کوردستانییەکان ،باسی لە گرینگی کاری هاوبەش کرد کە پالن و پرۆژە
سیاسیی و کۆمەاڵیەتییەکان کاراتر دەکا و دەبیتە هۆی نزیکبوونەوەی الیەن و ڕێکخراوەکانی کوردستان و
لەوبارەوەش ئامادەیی یەکیەتیی ژنانی دێموکرات کوردستانی بۆ هەرچەشنە هاوکاری و هاوخەباتی دەربڕی.
لە کۆبوونەوەیەدا ژنانی هەردوو الیەن لەسەر چونیەتی بەڕێوەچوونی کۆنفرانسی هاوبەش لە نێوان
ژنانی هەرچوار پارچەی کوردستان ڕاو تێبینی خۆیانیان باس کرد.
بڕیارە لە کۆبوونەوەیەکی دیکەدا کە بۆ ڕێکخراوەی ژنانی رۆژهەالتی کوردستان پێک دێ ،نوێنەرانێک بۆ
بەشداریی کردن لە کۆنفرانسی هاوبەش هەڵبژێرن.
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ه حهوشهی قهاڵی
کهلهپوور و کلتووریی کوردهواری ل 
دێمۆکرات
ه حهشهوی قهاڵی خۆڕاگریی،
دایکان و دهستهخوشکانی یهکیهتیی ژنانی دیموکراتی کوردستان ل 
ه برد.
ه کهلهپوور و کلتووریی کوردهوارییان بهڕێو 
رێورهسمێکی تایبهت ب 
ه دهستی پێکرد ،بهشێکی
ه پاشنێوهڕۆی رۆژی ههینی ڕێکهوتی ١٩ی رهشهم 
ه ل
ه ک
ئهورێورهسم 
ه بنهماڵهکانی نیو بنکهکانی حیزب تێیدا بهشدارو ،ههتاکوو کاتژمێر ٢ی پاشنیوهڕۆی
بهرچاو ل 
درێژهی ههبووە
ژنانی زهحمهتکێش و خهباتکاری دیموکرات ،به هاوکاری و هاوشانی یهکیهتیی ژنانی دێموکراتی
ه هاوڕیهتیی ،رێورهسمێکی ڕازاوهیان تایبهت ب 
ه کهشێکی پێشمهرگانهو ،لیپاولیپ ل 
کوردستان ل 
ه
ه جلوبهرگ ،الالیه ،چێشت و خواردنی ناوچ 
ه بریتی بوو؛ل 
کهلهپووری کوردهواری ک 
ه جیاجیاکانی
کوردستان ،کاری دهسچنی نهخشین و چهند تابلۆی هونهری دیک 
ه بهڕێوهبرد.
که ل 
سهرهتا ڕێورهسمه 
ه ژێر سێبهری بهتهمهنهترین ئهندامی یهکیهتیی ژنانی دیموکراتی
کوردستان دای 
ه ئهستی ئیبراهیمی کرایهوه.
پاشان سکرتیری یهکیهتیی ژنانی دیموکراتی کوردستان خاتوو سۆههیال قادری وێڕای
ه کورتهیهکی پێشکهش ب 
ه کلتووریی 
ه مێوانان ،سهبارهت بهو رێورهسم 
بهخێرهاتن کردن ل 
ه
ئامادهبووان کرد و گوتی؛ ژنان ههموو کات بۆ پاراستنی کهلهپووری نهتهوهکان زیاتر ههوڵیان
ه پاراستوهو ،ب 
ه باشترین شێو 
داوهو ،ژنانی کوردیش کهلهپوور وفهرههنگی کوردهوارییان ب 
ه
درێژایی مێژوو تاکوو ئێستا ،پارێزهری بهشێکی بهرچاو ل 
ه فهرههنگ وکلتووریی گهلهکهمان بوون.
ه رووداو 
ه بهشێکی دیکهی قسهکانیدا وێڕای ئاماژهدان ب 
خاتوو سۆههیال قادری ل 
ه ناخۆشهکانی
ه ور 
ه وهکوو کردهوهی تیرۆریستی یهلدا خوێناویی دیموکرات ،باسی ل 
ئهم دواییان 
ه و باوهڕی
نهبهزیوی ژنان وپیاوانی دیموکرات کردو ،وتی :ل 
ه بهرهبهری هاتنی بههار ،بهڕێوهبردنی ئهم
ه ئێم 
ه بۆ دوژمنان و نهیارانی گهل و حیزب ،ک 
ه  ،پهیامێک 
ه شاد و ڕازاوهی 
رێورهسم 
ه لهسهر
ه درێژ 
ه پیرۆز 
ی ئهو رێگ 
ه لێهاتووی 
ه گهلهکهمان ههر بهردهوامین و ب 
رێبازی مافخوازان 
ه دهدهین.
ه ب
ه ئامینهی ئهحمهدزاد 
ه بڕگهیهکی دیکهی ئهورێورهسمهدا ،دای 
ل
ه سۆزێکی دایکانهو ،ههڵقواڵو
ه ههموو ئهو پێشمهرگان 
ه ناخی کۆنترین موسیقی مرۆڤهکان  ،کۆپلهیهک ‘الیهالیه”ی پێشکهشب 
ل
ه
ه ل
ه هیوای دوارۆژێکی گهشاو 
ه مێهرونازی دایکانی خۆیان دوورن و ،ب 
ه ل
کرد ،ک 
ه سهنگهری
ه ئهدهبی فۆلکلۆریکی کوردی ،
نرخه ل 

 ،ک
ی ئاسمانیی الیهالیه 
خهباتدان  ،سۆز 
ه بهشێکی به
ه ڕێورهسمهک 
شکۆیهکی جوانی ب 
ه بهخشی.
ه مێوانان کرد.
دواتر پێشمهرگهی دهنگخۆش رێبوار حسێنی چهند گورانیهکی پێشکهش ب 
ه شێعرێکی خوێندهو 
ه پێشمهرگهی جواننووس ،پارچ 
پاشان سهروین فهتاحی کچ 
ه و
ه بڕگهیهکی دیکهی ئهو رێورهسمهدا ،ژنان و کچانی بنکهکانی حیزبی دیموکراتی کوردستان ب 
ل
ه
چێشت وخواردنی جۆراوجۆر ،بهشداربووانیان مێوان کرد و پهزیراییان لێیان کرد.
ه ههڵپهرکێی کوردی پێشوازییان ل 
دوای ماوهیهک پشوودان ،ژنان وپیاوانی پێشمهرگه ،ب 
ه هاتنی
ساڵی تازهو ،جێژنی نهتهوهیی نهورۆز کرد.
ه بێ جیاوازی لهسهنگهری
ه ژن و پیاو ،ب 
ه ب
ه بوو ک 
ه ئهو 
ه کلتووریی 
پهیامی ئهو رێورهسم 
ه
ه بهنرخهکانمان ههر بهردهوامین و ،ماڵی دڵمان ب 
ه ئامانج 
خهباتی نهتهوهییدا ،تاگهیشتن ب 
خۆشهویستیی نیشتمانی دایک ،ڕازاوهتهوه.

ژمارە ٤٥

بانەمەری ٩٦
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بەشداریی یەکیەتیی ژنانی دیموکرات لە سیمیناریک
تایبەت بە ٨ی مارس لە شاری ڕانیە
زانکۆی ڕاپەڕینی شاری ڕانیە لە رۆژی ٨ی مارسی ٢٠١٧بەرانبەر بە رۆژی چوارشەممە ١٨ی رەشەمە ،بە
بۆنەی ٢٦مین ساڵیادی ڕاپەڕین لە باشووری کوردستان کە ئەمساڵ هاوکات بوو لەگەڵ ٨ی مارس واتە رۆژی
جیهانیی ژنان سیمیناریکی لە ژێرناوی ژن لە شۆڕش و،ڕاپەرینەکانی کورددا ،پێکهێنا.
ئەوسیمینارە کە بە هاوکاری زانکۆی ڕاپەڕین و رێکخراوی کچانی کتێب بەڕێوەچوو ،بۆ ماوەیەی چەند
کاتژمێر بەشێک لە ژنانی چاالکی نیو ریزەکانی شۆرش و خەباتی هەرچوارپارچەی کوردستانی لە دەوری
یەک کۆکردەوە.
خاتوو شلێر مەحموودی نوینەری یەکیەتیی ژنانی دیموکراتی کوردستان و جێگر سکرتێری ئەو ڕێکخراوەیە
یەکێک لە بەشداربووانی ئەو سیمینارە بوو.
شلێر مەحموودی بە بابەتێک لە ژێر ناوی مافەکانی ژنان لە رۆژهەاڵتی کوردستان و پێوەندی بەیاساکانی
کۆماری ئیسالمییەوە ،لەو سیمینارەدا باسەکەی خۆی بە مێژووی هاتنە مەیدانی ژنی کورد لە رۆژهەاڵتی
کوردستان و چاالکیی رێکخراوەیی کە لەسەردەمی کۆماری کوردستان وەک بەڵگەیەکی زێڕین تۆمار کراوە
دەسپێکرد.
دواتر خاتوو شلێر بە هێنانەبەرباسی دۆخی ئێستاکەی ژنانی کورد لە بن دەسەاڵتی کۆماری ئیسالمیی
ئێران و پێشێلکرانی مافەکانیان و هەبوونی چەندین ماددە یاسایی دژە ژن لە ئێران ،الیەنەکانی ئەو گرفتەی
بۆ ئامادەبووان شیکردەوە.
بەشێکی دیکەکەی وتارەکەی خاتوو شلێر مەحموودی تەرخان کرابوو بە ئاوردانەوەیەک لە دەور و رۆڵی
فیداکارانەو ئاکتیڤی ژنانی رۆژهەاڵتی کوردستان لە شۆڕش و ڕاپەڕینەکانی ئەو پارچەیە لەکوردستان،
بەتایبەتی لەسەروبەندی شۆرشی گەالنی ئیران بەمالوە کە ژنان بۆ سەرخستنی نەتەوەکەیان لەهەموو
بوارێکدا بە پێی تواناو ڕێگەپێدان بەشدارییان کردوەو ،ئێستاشی لە گەڵ بێ هەربەردەوامن.
لە بەبڕکەیەکی دیکەی ئەو سیمینارەدا ،لە گفتوگۆیەکی ئازاد ،چەند کەس لە ئامادەبووان وبەشداربووان
ڕابۆچوونی خۆیانیان خستەڕوو.
لە کۆتاییدا لە الیەن قایمقامی شاری ڕانیە ،بەسەر چەند کەس لە ژنانی چاالک و بەشداربوو لەو
سیمینارەدا خەاڵت و لەوحی ڕێزلێنان بەخشرا.
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راپۆرتی دەستپێکی کۆنگرەی سوسیالیست
ئینترناسیۆنالی ژنان بە بەشداری د .کوێستان گادانی
نوێنەری یەکیەتیی ژنانی دێموکراتی کوردستان
سوسیالیست ئینترناسیۆنالی ژنان ٢١یەکەمین کۆنگرەی خۆی ئەمسال لە والتی کۆلۆمبیا لە شاری
کارتاگێنا لە رۆژانی  ٢٧-٢٥ی فەورییە دەگرێت .دروشمی کۆنگرە نابەرابەری رەگەزی ئەمرۆ لە جیهان،
تێگەیشتن لە بەربەستەکان وکۆتایی هێنان بە نەبەرابەری رەگەزی تا سالی ٢٠٣٠یە.
یەکەم رۆژی کاری کۆنگرە بە وتەکانی” وەفا حاجی” سەرۆکی سۆسیالیست ئینترناشۆنالی ژنان
دەستی پێکرد و یەکەم تەوەری کۆبوونەوەی شواری سۆسیالیست ئینترناسیۆنالی ژنان بوو کە لەم
کۆبوونەوەیەدا باسەکان بۆ کۆنگرە تاوتوێ کران .باسەکان بریتی بوون :لە پێشنیاری هیندێک ئالوگۆر
لە پەیرەوی ناوخۆ و هەروەها لە سەرشێوەی هەلبژاردن و ناساندنی بەربژێرەکان بۆ بەرێوبەری تازە و
هیندیک پێشنیار و داخوازی دیکە کە قەرارە لە رۆژانی داهاتووی کاری کۆنگرەدا بخرێنە بەردەنگ.
جێگای ئاماژەیە کە نوێنەری ڕێکخراوی یەکێتی ژنان دیموکراتی کوردستان کە بریتین لە هاوڕێیان
خاتوو کوێستان گادانی هانا قادری ،چاالکانە بەشداری باسەکان بوون .پێویست بە ئاماژەیە کە یەکێک
لە باسە پێشنیار کراوەکانی بۆ کۆنگرە لە الیەن خاتوو کوێستان بۆ بەشی بەرێوبەریی داهاتوو ،وەک
پێشةیار درایە کۆنگرە بریتی بوو لە :بە پێێ ئەهەمیەتی رۆلی ژنان و جێگە وپێگەی ئەوان و هەروەها بە
هۆی هەلومەرجی نالەباری چەندین سالەی ناوچەی رۆژهەالتی ناوەراست ،بۆ کار و تێکۆشانی زیاتر بە
مەبەستی کەمتر کردنی کێشەی ژنان لەم ناوچەیە ،پێشنیار کرا کە بەشی رۆژهەالتی ناوراست لە بەشی
مێدیترانە و قەوقاز( کە ئێستا هەموو لە یەک بەش و وەک یەک ناوچە بەریوبوە دەچن) جیا بکرێتەوە و
بۆ ئەوەی باشتر جەخت لە سەر کێشەکانی ئەم ناوچەیە بێت کە ژنانی کوردیش بە تایبەتی دەگرێتەوە.
لە سەر ئەنجامی ئەم باسە و بابەتەکانی دیکەی کاری کۆنگرە لە رۆژانی داهاتوودا زیاتر ئاگاداری
دەدرێت  .پێویستە بگودرێت کە لە کۆتایی کاری ئەمرۆدا لە الیەن خانەخوێ واتە رێکخراوی نەتەویی
لیبرالی ژنانی کۆلۆمبیا ئێوارە خوانێکی پێک هاتبوو کە هەیئەتی نوێنەرایەتی یەکێتی ژنان ،توانیان
لەگەل چەندین کەس لە بەشداران و نوێنەرانی والتانی جێهانی باسی پرس ژن بە گشتی و ژنانی کوردی
بەتایبەتی بێننە بەر باس و ڕاوێژ.
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کۆبوونەوەی بەڕێوەبەری یەکیەتیی ژنانی دێموکڕاتی
کوردستان
سەرلەبەیانی ٢٣ی خاکەلێوەی  ،١٣٩٦کۆمیتەی بەڕێوەبەری یەکیەتیی ژنان ،کۆبونەوەی وەرزی یەکەمی
ساڵی لەبنکەی سەرەکی یەکیەتیی ژنان بە ئامادەبوونی زۆربەی ئەندامانی ئەسڵی و جێگر و راوێژکارەکان
بەڕێوە برد.
سەرەتای کۆبونەوەکە بە ساتێک وەستان بۆ گیانی پاکی شەهیدان دەستی پێکرد ،دواترخاتوو سوهەیال
قادری سکرتێری گشتی یەکیەتیی ژنان باسی لە چەند خاڵێک کرد ،لە باسەکەی دا هەڵسەنگاندنێکی
لەبارەی ئەو کار و چاالکیانە کرد کە لە ٧ی مارس ەوە تا  ٢٤ی رەشەممە رێکخراوەکە ئەنجامی داون و بەرز
نرخاندنی ،لە درێژەی قسەکانی دا جەختی لەسەر هاوخەمی و پشتیوانی ئەندامانی دڵسۆزی رێکخراوەکەمان
کردەوە کە هەمیشە پشتیوانی رێکخراوەکەیان بوون .پاشان باسی لەو کێشە و گرفتانە کرد کە دەبنە هۆی
پەکخستنی کارەکانمان یان کەم چاالکیمان رێگاو چۆنیەتی چارەسەرکردنیان.
تەوەرێکی تری باسەکەی تایبەت بوو بە هاودەنگی و پشتیوانی رێکخراوەکانی ژنانی رۆژهەاڵت بە تایبەتی
و رێکخراوەکانی ژنان لە باشوور بە گشتی ،تۆندو تۆلکردن و هاوکاریکردن و میکانیزمەکانی پەیوەندی
نێوان ڕێکخراوەکان ناواخنی قسەکانی خاتوو سوهەیال بوو.
دواتر بەشدارانی کۆبونەوەکە بە پێشنیار و راو سەرنجەکانیان کۆبونەوەکەیەن دەوڵەمەندتر کرد.
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