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  "  آردوه  ژنان زیادی شفرۆشی له  ی آان دیارده تیه یه  آۆمه  آشه ر زۆری به له"
 ریپۆرتاژ 

 
  بۆ هاوتی،  ڕافع ه هه
  

 حوی ند مه له ئه :ئا
  

 ڕاف  ه هه، آوردستان و عراقدا له  ژنان آانی وتیژیهو توند  آشه ی رباره ده
  وری ژنان و ده ر به رامبه  به تودوتیژی   زیادبونی ر هۆآاری  سه خاته تیشك ده

  .  دوا آان بۆ هاوالتی آشه  رآردنی سه  بۆ چاره آسانی  یه یمانگایی په
 

آانی  یژی و آیشهتوندوو ت رآردنی سه آسانی بۆ چاره یمانگای یه په: هاوتی
   ؟ خیزان چییه

  
 عراقدا  هاوآاری ڕكخراوی ئازادی ژن له  ناو به  له یه م پۆژه ئه:  ه هه
   له وخۆیه  آارآردنی راسته یه پرۆژه م آی ئه ره ئامانجی سه، چت  ده ڕوه به

نی  ده گای مه ی آۆمه وه ی سازدانه  پرۆسه شداریكردنمان له به  بۆ وه  ژن و پیاوه گادا به ناو آۆمه
ی  رباره ده گا و پدانی زانیاری ی آۆمه وه  ڕگای هوشیارآردنه ویش له ئه. آانی پایه ی وه ودانانه
م آردنی ماف و  راهه فه پاندن و  داسه خشی خودی ژنان خۆیان له ور و نه  ده آانی ژنان وه مافه

شیار َ هو یه م دیارده گا به موو آۆمه بت هه ده كو نھا ژنان به ك ته دا بگومان نه لره، آانیان خواسته
  . چت رده  ناچ ده  نیوه  ناآامل وه آه ر نا آاره گه ستیان ئه رده به   و زانیاری بخرته وه بكرته

  
 ناو  یان له دا گه آۆمه  دژی ژنان چ له ر تووندو تیژی له رامبه به  له  آه یه وه  ئه آه پۆژه آاركی تری

 هانا  وخۆی ژنانك آه آكردنی ڕاسته آۆمه رآردن و سه تی چاره مان آاتدا چۆنیه هه له، آات ان آاردهخز
نك چ  موو الیه ر ژناندا هه رامبه  به  توندو و تیژی له پمان وایه ش م خاله  بۆ ئه ئمه. ن به ده بۆ ئمه

.  نده رمه ره تیایدا زهگا   چ آۆمه  وه وه  ژن و پیاویه  مندال وه به گشتی خیزان به
ر  سه بۆ چاره تین وه زگاآانی ده وخۆ ڕاویژآاری دام وده  ڕاسته  سوید به ك ڕكخراویكی ژنان له وه  ئمه

یدا  آی وا په زاییه  شاره توانیومانه دا ند ساه م چه له،  نده ناهه  ژنانی په آانی ژنان وه آردنی آشه
. وێ  بۆ ئه وه  بگوزینه آه زمونه ین و ئه آاری پبكه آوردستانیش  عراق وه  بتوانین له ین آه بكه
 النانی ئاگری  و وه وه مكردنه  آه ین له  بكه شداری  به  آه یه وه  ئه یه پرۆژه م آانی ئه آك ئامانجه یه

  گایه موو آۆمه هه ی آانی ژنان آیشه آشه، گادا نو و آۆمه بی له زهه مه، ومی تی قه آایه ره دووبه
  یه م پرۆژه ندی ئه تمه تی و تایبه شیره عه تی و ئاینی و وایه ته ی نه رچاوگرتنی پشینه به ب له به
ژنانی ، ین آه ك ده ندیه تمه رچاوگرتنی هیچ تایبه به بی له ژنانیك به موو ڵ هه گه  آار له  آه یه وه ئه

  . سیحی مه،  شیعه،  سونه، تورآمان، ب ره عه، آورد
 

و چیتان فیر آردوون؟ شداریان آردووه به آانتاندا وره  ده س له ند آه چه : تیهاو  
 گرووپ و  آری له شدار بووان ده به  و شداریان آردووه س به آه 15 دا م خوالنه ر خولك له هه له: ه هه

http://www.hawlati.com/web/content.asp?CatId=247&ContentType=Features


 
www.kurdistannet.org 

وروپا  ئهیند  ناوهیکات به   24-8-2006 0:18 

2 

ولر  هه   له امهوخۆ ڕكخراوی ئۆلۆف پ  ڕاسته آان به  خوله ندك له هه،  هاتبن وه جیاوازه ڕكخراوی
 .  وه یكاته ده
تی   چۆنیه آانی ژنان وه ری آشه سه ی چاره شوه، آانی ژنان و منان  مافه ت به باره آانمان سه وره ده

 آسانی و ی یه و پشچونی پۆسه ره  به وری پیاوان له ده، آانیاندا آشه  وخۆی ژنان له آی ڕاسته آۆمه
تای  ره سه منان له  و گۆشكردنی رده روه ی په شوه، ر ژناندا رامبه به هرآردنی توندوو تیژی ل سه چاره

.  یه گه ی آۆمه ی ژنان آشه آشه چۆن، تی آسان و مرۆڤایه آی یه یه گه و آۆمه ره ژیانیاندا به
یی  هست رچاوگرتنی وابه به ب له آانی ژنان به آسانی و مافه یه  ت به باره  زانیاری سه ورانه م ده ئه

آدا  یه آشه آاتی بوونی  له آرین آه شداربووان فرده  به وه.  وه آاته تی بوده شیره عه  وه، ئایینی، میللی
آرت   زۆر جار ده بۆ نمونه، آان آشه رآردنی سه نگاو آار بكرت بۆ چاره هه نگاو به هه ك یه  چ شوه به
باوك و ، ر  هاوسه ندی گرتن به یوه نھا په  ته  یان به هو، ربكرت سه چاره ك یه آردن آشه  قسه نھا به ته
نی  تدا هانا بۆ الیه حاه  خرابترین  له دا بین آه وه وی ئه هه بت له ده، ر بكرت سه  چاره آه آشه برا

  وت وه سوآه ی هه  شوه ت به باره سه،  سانی تره آه  یان ته وه زگای ده  یان دام و ده م ببرت آه سھه
 ی یه وره  گه و قشه ی ئه وه م آردنه ستی آه به مه  به وه نی بچوآیه مه ته ر له هه ل منداندا گه آردن له قسه
  .دا لگه  آۆمه  له  نیوان آچان و آوڕاندایه  له آه

  
آسان خوازی ژنان بار و دۆخی گشتی عیراق  ی یه وه سوڕاوكی بزووتنه هه ك و  وه ئوه: هاوتی

 ؟ وه  ژنانه ند به یوه  په ت له تایبه  به بینن وه ده وآوردستان چۆن
  له واو آی ته منیه نا ئه،   زیادبوندایه دوای ڕۆژ له  ڕۆژ له بینرت وه  ئه ی آه وه ئه  وه  داخه به:  ه هه

  ی آه وه ئه، ری گه فه تایه  تی وه شیره بی عه زهه مه، ومی ی قه ندنی زیاتری آشه سه ره په، گادا آۆمه
نھا  آان ته نه م خاوه به،  نی زۆربووه خاوه گا  آۆمه  آه یه وه بینریت ئه قی ده زه ئیستا زۆر به

  رپرسیارتی ك به نهن  آه گا ده ت و سامانی آۆمه روه  سه وه آان  مالیه  سندوقه ندارتی له خاوه
. آانی گا و تاآه تی آۆمه یه ئابوری و آۆمه، باروودۆخی سیاسی ر رامبه به له
 بوو ك باش نه دوای ڕوخاندنی ڕژمدا نه م به به، عسدا خراپ بوو آاتی رژمی به  زعی ژنان له وه
خسی و  حوال شه ئه اساآانی ی ین له ستوری ئستای عراق بكه یری ده ر سه گه ئه، كو خراپتر بوو به
رتاپای   و سه تی ئیسالم داڕیژراوه ریعه شه پی  به آه كو یاسایه به،  یشوی عراق باشتر نیهَنی پ ده مه

ت زیاتر  تایبه گا و ژنان به آانی خۆی دژی آۆمه  هرشه ڕۆژانه  ئیسالمی سیاسی مه  له جگه،  دژی ژنه
زۆر   سای دوایدا  پانزه  ده  آوردستانی عراق له وتاندنی ژنان له خۆس آوشتن وه.  آردوه  ئاشكرا تر وه
 شاری  نھا له ت ته م ساڵ ده ئه ئاماری،  ی زیاتر بووه آه ن ئستا ڕیژه خه رده آان واده م ئاماره به، بوو

جا ،  ست داوه ده آوشتن و خۆسوتاندن گیانیان له نجامی  ئه  ژن له735 دا 2005 سای  سلمانی و له
و   شارۆچكه  له جگه،  متر نیه بیت آه ر زیاتر نه گه ولریش ئه شاری هه  ر ئاماربگیرت بگومان له گه ئه

نھا  آاندا ته ته حاله   زۆرك له  له نده رچه  هه ی حجابی ژنان زیادی آردوه ڕژه. ر وروبه ده آانی دیھاته
ی بكاری و  ڕژه، ڕ بیروباوه ك ك وه  نهریان  سه نه آه ستی خۆپاراستن ژنان حجاب ده به بۆمه
 ژنانیكی زۆر  یه وه آی تراژیدی تر ئه یه دیارده،  آردووه  عراقدا زیادی ر له ده به ڕاده واری له خوینده نه
 ب  به  آه  ئستادا وایكردووه  له مه ئه،  ست داوه ده آانیان له برا و پیاوه آاندا باوك ڕه  آاتی شه له
خۆیان و  خوآردنی ن بۆ به ر آارك بكه  بن هه  و ئاماده وه ت بمیننه عیشه آی مه یه رچاوه سه

.  آردووه شفرۆشی زۆر زیادی ی له  دیارده وه مه  هۆی ئه به، آانیان منداه
   ئوه وه، رآوك آه بینیت له چۆن ده زعی ژنان آانی تری آوردستان وه ل ناوچه گه راورد له  به به: هاوتی

   ن؟ نن چیان بۆ بكهتوا ده
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ژنانی  زعی  وه نانن آه ریدا ده ردی سه رج و ده لومه مان هه ژیر هه رآوك له  آه ژنان له زعی وه:  ه هه
زعی گشتی شاری  ندی وه تایبتمه هۆی م به به.  پیشتر باسمان آرد تی آه یه ری عراقدا هه رتاسه  سه له
آی  یه یینه ك عه رآوك وه آه،  یه ندی خۆی هه تمه تایبه ند دا چه رهم شا زعی ژنانیش له  وه وه رآوآه آه

  خراپی له جگه،  وه ته آان تیایدا آۆبوه ئایینه  و وه ته موو نه  هه  له آه  ی عیراق وایه بچوك آراوه
 و تداران سه ده ن الیه ش له م جیاوازیانه ئه،  رآوآیشدا زاه ر آه سه به باروودۆخی گشتی عراق آه

  ته رآوآی خستوه كی شاری آه  ژیانی خه رۆژانه تی آایه ره  و دوو به  آشه ته  آراونه وه حزابی حاآمه ئه
 .  وه ترسیه مه

آانی  شونه  باقی ك له روه هه،  ندوه ی سه ره رآوآیش په  آه آوشتن و خۆسوتاندنی ژنان له  مانه  له جگه
  .  مان شوه هه شفرۆشیش به ی له تری آوردستان دیارده

 
  آورتی به
آی ڕكخراوی  یه خیزان پۆژه آانی رآردنی توندو و تیژی و آیشه سه آسانی بۆ چاره یمانگای یه په
 هاوآاری و هاوپشتی مادی   به یه م پۆژه ئه، شی سوید  به  عیراقه آانی ژنان له  مافه رگری له به

  . زراوه دامه)  سوید  له ئولوف پالمه (ندی ناوه
  
آانی  ی ڕكخراوه رانی زۆربه نونه شداری به رآوك به غداد و آه آانی به شاره  دا له2006/ 6مانگی  هل

. آار بوو ستبه  ده نرا وه یه ڕاگه یاندن زگاآانی ڕاگه  ده  وه آه ردوو شاره هه
ئاستی   وی وآارآردن له  بۆ پشه آركاری سویدیه ی وه ڕكخراوی بزووتنه، ندی ئۆلۆف پام ناوه
. دیموآراتی و مافی مرۆڤ و ئوپنیون دروستكردن  ت به باره سه، ییدا وه ته نیونه

 . ن به  ده ڕوه موو جیھاندا به  هه  له پۆژه 450   زیاتر له آانی سانه ندامه ئه
  
  
 


