
1پرسی ژن

 خاوەنی ئیمتیاز: دەزگای ئایدیا

سەرپەرشتیارانی پرۆژەی چاپكردنی كتێب

ئەرسەالن حەسەن

بابان ئەنوەرباوان عومەر

د. لوقامن رەئوف

لێپررساوی دەزگا: ئەنوەر حسێن

عادل عەلی

2016

پرسی ژن 
لەچەند دەقێکی وەرگێڕدراودا



عادل عەلی 2

ناوی كتێب: پرسی ژن لەچەند دەقێکی وەرگێڕدراودا

بابەت: فکری

عادل عەلی

تایپ و هەڵەچنی: کەیوان عومەر- نیاز کەمال

بەرگ: ئومێد محەمەد

چاپخانە: حەمدی

ساڵی چاپ: 2016

چاپ: یەکەم

تیراژ: 500 دانە

نرخ: 1500 دینار

لەباڵوکراوەکانی: دەزگای ئایدیا بۆ فکرو لێکۆڵینەوە

 لە باڵوکراوەکانی دەزگای ئایدیا

زنجیرە ) 132 (

www.ideafoundation.co
info@ideafoundation.co
idea@ideafoundation.co
www.facebook.com/dezgai.idea

 خاوەن ئیمتیاز: دەزگای ئایدیا
 لێپرسراوی دەزگا: ئەنوەر حسێن

لەبەڕێوەبەرایەتی گشتی کتێبخانە گشتییەکان

ژمارەی سپاردن )1442(ی ساڵی 2016ی پێدراوە 



3پرسی ژن

پرسی ژن 
لەچەند دەقێکی وەرگێڕدراودا

عادل عەلی

2016



عادل عەلی 4



5پرسی ژن

پێشەكی........................................................................7

بەشداری سیاسی ژنان..................................................11

رۆڵی ژنان لە گەشەپێدانی مرۆییدا................................23

مافەكانی ژن لە دەستورە..............................................67

وەزیری ژمارە یەك.......................................................87

ناوەرۆک



عادل عەلی 6



7پرسی ژن

پێشەكی

ئەوەی بەردەستتان چەند بابەتێكی وەڕگێڕانە دەربارەی 

پرسەكانی ژنان، لە راستیدا ئەم بابەتانە كاتی خۆی لە گۆڤاری 

تەوار، كە گۆڤاری یەكێتی ژنانی كوردستانە، باڵوبونەتەوە و 

بەرچاو  خزمەتێكی  داوە  هەوڵیان  كە  بوون  بابەتگەلە  لەو 

بكات بە تەیاركردنی بزوتنەوەی ژنان لەڕووی كولتورییەوە.

زۆری  بەشی  كە  ل��ەوەدای��ە،  بابەتانە  ئ��ەو  گرنگی 

ژنانەوە  پێگەی  و  خەبات  و  ژیان  بە  پەیوەستە  راستەوخۆ 

گەیشنت  و  ژنان  بەشداری  بابەتی  لەوانە  گۆمەڵگەدا.  لە 

و  چەمك  لەو  یەكێكە  كە  سیاسی،  بڕیاری  بەناوەندەكانی 

مەدەنی  كۆمەڵی  رێكخراوەكانی  بەردەوام  دەستەواژانەی 

خودی  هەر  لەسەردەكەن.  شێلگیرانەی  ك��اری  ژن��ان  و 

جیاجیای  لێكۆڵینەوەی  چەندین  ئێستا  تا  چەمكەش  ئەو 

كاركردن  میكانیزمەكانی  لەسەر  تەنانەت  و  لەسەركراوە 

بڕیار  ناوەندەكانی  بە  ژنان  زیاتری  هەرچی  گەیشتنی  و 

لەڕووی چەندایەتی و چۆنایەتییەوە زۆرترین مشتومڕو رای 

لێكەوتۆتەوە. جیاوازی 

ئاستی جیهانیدا  ئەو ژمارانە، كە لەسەر  گەرچی هێشتا 

دەردەكەون سەبارەت بە بوونی ژنان لە ناوەندەكانی بریاڕ، 

جێگەی دڵخواز و بە ئەندازەی داوا و داواكارییەكانی ژنان 

نین، وەلێ لە تەك ئەوەشدا بزوتنەوەی یەكسانیخوازی ژنان، 

هەنگاوی گەورەی پراكتیكی و بەرچاوی ناوە. گەر كۆمەڵی 

كوردەواری وەك سەمپڵێكی واقیعی و راستەقینە وەربگرین، 

و  كۆمەاڵیەتی  سیاسی،  ئابوری،  لەبوارەكانی  دەبینین 

دەبێت،  بەرجەستە  بەرچاو  یەكجار  پێشكەوتنێكی  ...هتد، 

بۆ  گەورەیە  زۆر  وەرچەرخانێكی  مێژووییەوە  لەڕووی  كە 

كەسیستمی  جگەلەوەی،  ئەمە  كوردستان.  ژنانی  رەوشی 

مافێكی  وەكو  سەملیرناوە،  و  ك��راوە  جیگیر  یاسا  بە  كۆتا 
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سیاسی  بەشداری  زەمانەتی  و  دەستەبەركردن  بۆ  بەرچاو 

بەرچاو  تر  دیكەی  دەستكەوتی  و  ماف  چەندین  و  ژنان 

دەكەن، كە بەشی زۆریان بە یاسا رێكخراوە.

دەكەوێت،  بەرچاو  كتێبەدا  كەلەم  تر  چەمكانەی  لەو 

راستەوخۆ  لەخۆیدا  كەخۆی  مرۆیی  گەشەپێدانی  پرسی 

بێ  بە  و  ژنانەوە  ژیانی  بە  هەیە  ئۆرگانیكی  پەیوەندییەكی 

ئەوان، گەشەپێدانی مرۆیی هیچ مانایەكی ماددی و مەعنەوی 

نییە. هەربۆیە لەو بابەتەدا بەئاشكرا بە داتاو زانیاری و بەڵگەی 

گەشەپێدانێكی  ئەوەی  بۆ  خراونەتەڕوو،  واقیعی  و  زانستی 

راستەقینە پراكتیزە بكرێت، دەبێت ژنان بەشداری كارا بكەن 

و شان بەشانی پیاوان لەجومگە جیاجیاكاندا بوونیان هەبێت. 

بەشداری  گەشەپێداندا  پالنەكانی  لە  پێویستە  بوونەش  ئەم 

گەشەپێداندا  لەپرسی  ه��ەروەك  هەبێت.  چاالكانەی  كاراو 

چەقی  گەشەپێداندا  بەرنامەكانی  لە  مرۆڤ  كە  هاتووە، 

رەهەندە  و  تێڕوانین  بە  مرۆڤ  هەڵبەتە  بێت.  سەرەكی 

و  نێر  بە  دەكرێت  مرۆڤ  باسی  كاتێك  واتا  مۆدێرنیتەكەی، 

دروستكەری  و  تەوەر  وەك  مرۆڤ  خۆیدا  خودی  لە  كە  مێ، 

ئاشكرایە  نەتەوە.  سامانی  وەك  مرۆڤ  پاشان  و  گەشەپێدان 

تاكەكان  توانای  وزەو  كە  مانایە،  بەو  نەتەوەش  سامانی 

بەڕێخستنی  بۆ  هەیە  گونجاندنی  و  ئامادەسازی  چەند 

راستیدا  لە  چونكە  زانستییانە.  و  هەمەالیەنە  گەشەپێدانێكی 

و  میكانیزم  دەستەبەری  لە  بریتییە  گەشەپێدان  چەمكی 

و  دەستڕاگەیشنت  لە  تاكێك  بۆ هەر  و هۆكارەكان  شێوازەكان 

و  ناوەڕۆك  كەواتە  چوونیەك.  و  یەكسان  هەلی  رەخساندنی 

نێوان ژنان  جەوهەری گەشەپێدان بەرجەستەكەری یەكسانی 

رادیكااڵنەتر  وردترو  سەرنجی  لەوبابەتەدا  هەر  پیاوانە.  و 

خراونەتەڕوو دەربارەی پرسەكانی ژنان و چۆنیەتی سەملاندنی 

یەكسانی لە دنیای واقیعیدا.
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و  گرنگ  بابەتێكی  كتێبەكەدا  لەچوارچێوەی  هەر 

لێكۆلینەوە،كە  و  بەرباس  خ��راوەت��ە  دیكە  هەستیاری 

بەڵگەدارە  وردو  و خوێندنەوەیەكی  ئەویش هەڵسەنگاندن 

عیراقدا.  دەستورەكانی  لە  ژن  مافەكانی  بەپێگەو  سەبارەت 

دەستپێدەكات   1925 ساڵی  دەستوری  لە  ئەوەش  هەڵبەتە 

میانەدا  لەو  2005 و هەر  عیراقی ساڵی  نوێی  تا دەستوری 

لە  كراوە  هەمواركردنەوە  چەند  و  هەبووە  دەستور  چەند 

و  ماف  لەروانگەی  دەستورانەدا،  ئەو  ماددەكانی  و  بڕگە 

لێكۆلینەوە  و  بەرباس  خراونەتە  ژنانەوە  پێگەی  و  ئازادی 

و  كۆمەاڵیەتی  سیاسی،  ئابوری،  ئاڵوگۆرە  رۆشنایی  لەبەر  و 

بزوتنەوەی  پێشچونی  بەرەو  لەگەڵیدا  و  فەرهەنگییەكان 

و  ئەوان  دەستكەوتەكانی  و  سیاسییەكان  و  كۆمەاڵیەتی 

جێگیركردنی لەناو دەستورەكاندا باسكراوە.

یەكەكاندا  لەدوای  یەك  دەستورە  لە  كە  دەقانەی  ئەو   

سەرنجی  ژنانەوە  سەرەتاییەكانی  مافە  لەڕوانگەی  هاتووە 

ورد بەیانكراوە، ئەوەش روونە ئەو رەخنەو تێبینیانە لەسەر 

بنەمای جاڕنامەی جیهانی مافەكانی مرۆڤ و ئەو رێككەوتن 

و بەڵگەنامەی، كە مافی ژن دەسەملێنێت و هەوڵی زاڵبوون 

و  بەرجەستەكراوە  رەگەزیدا،  جیاكاری  بەسەر  دەدات 

كراوە.  بۆ  هەڵسەنگاندنی  و  رشۆڤە  و  باس  خراونەتەبەر 

دەتوانین بڵیین ئەو بابەتە یەكێك لەباشرتین بابەتەكانە، كە 

لەسەر پرسی ژن و دەستور نورساوە، چونكە زۆر بە وردی 

بۆ  پێویستی  شیكاری  ماددە  بە  ماددە  و  بڕگە  بە  بڕگە  و 

كراوە و بە تای تەرازوی مافە مەدەنی و یاساییەكانی ژنان 

بۆ  بابەتە  ئەم  خوێندنەوەی  بۆیە  هەر  هەڵسەنگێندراوە. 

هەڵسوڕاوانی ژنان زۆر بەگرنگ دەزانم.

زۆر  بابەتێكی  هاتووە،  كتێبەدا  لەم  كە  بابەت  كۆتا 

یەكێك  دەربارەی  جوانە  بیرخەرەوەیەكی  و  سەرنجڕاكێش 
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دكتۆرە  بەناوی  ژنانە  دیارەكانی  سەركردە  و  لەتێكۆشەر 

ژمارەیەك  وەزی��ری  بە  بابەتەكە  ناوی  و  دلێمی  نەزیهە 

لە  كورتەیەكە  بابەتە  ئ��ەو  ئەگەرچی  ن���اوزەدك���راوە، 

چاوپێكەوتنێكی دوورودرێژ، بەاڵم گەرچی بەكورتیش بێت، 

ژنێكی  خەباتی  و  ژیان  بە  دەكات  ئاشنامان  نوسینە  ئەو 

تێكۆشەر، كە هەمو ژنانی عیراق و كوردستان قەرزداری ئەون 

لە پای ئەو هەمو تێكۆشان و دەستكەوتانەی كە لەپێناویدا 

ون  سەربازێكی  وەك  ژنە  ئەو  بەداخەوە  كردووە.  خەباتی 

ماندوبوونەكەی  و  خەبات  كەسەرنجی  دەردەك��ەوێ��ت، 

كە  نورساوە،  لەسەری  بابەتانەی  بەو  بەراورد  بە  دەدەی، 

بەداخەوە دەبوایە زۆر لەوەزیاتر لەسەری بنورسایە و بگرە 

ئەو  بەناوی  گشتی  شوێنی  و  قوتابخانە  و  خول  چەندین 

كە  ژنەپزیشكەی  ئەو  دلێمی  نەزیهە  بكرایە.  تێكۆشەرەوە 

پێشكەوتنخواز  و  ژنێكی چەپ  وەك  الوێتییەوە  لەسەرەتای 

و  چاكسازی  لە  تایبەتی  بە  كردووە  ژنان  بەپرسی  خزمەتی 

لە  بەرچاو  بەشێكی  جێگیركردنی  یاخود  هەمواركردنەوە 

مافە مەدەنییەكانی ژنان لە یاساكانی باری كەسێتی، كە بۆ 

گرنگی  ئێستا  بۆ  بەشێكیشی  بگرە  و  عیراق  قۆناغەی  ئەو 

خۆی هەیە و دەستكەوتی گەورەن بۆ ژنان.

سیاسی  تێكۆشەرێكی  ئەوەی  سەرەڕای  دلێمی  نەزیهە 

حكومەتەكەی  لە  ژن  وەزی���ری  یەكەمین  وەك��و  ب��وو، 

عەبدولكەریم قاسمدا دەنارسێت، كە ئەوەش خۆی لەخۆیدا 

دەستكەوتێكی گەورە بووە بۆ ژنانی نەك عیراق، بەڵكو بۆ 

ناوچەكەش لەو سەردەمەدا.
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بەشداری سیاسی ژنان  و 
گەیشتن

بە ناوەندی بڕیارسازی 
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پرسی بردنەسەری توانا سیاسییەكانی ژنان و بەهێزكردنی 

هێشتا  سیاسیدا،  پرۆسەی  لە  ئ��ەوان  ك��ارای  بەشداریی 

كەموكورتییەكی بەرچاوەو تا هەنوكەش جێگای بایەخێكی زۆر 

نییە لەناو ئەجندای حزبە سیاسییەكان و حكومەت تەنانەت 

ئۆپۆزسیۆن-یش و لەسەر ئاستی جیهاندا، كە ئەوەش هۆكاری 

بە  هەروەها  كۆمەڵگەدا،  بەسەر  باوە  كۆمەاڵیەتی  واقیعی 

هۆی كولتوری زاڵبوونی تێڕوانینی بە كەمگرتنی ژنانەوەیە.

پێوەری  و  ئاماژە  وەك  سیاسیدا  لەژیانی  ژنان  بەشداری 

لەپێناو  ئەژمار دەكرێت،  پێشكەوتن و مەدەنیەتی كۆمەڵگە 

دەستبەركردن و بەهێزكردنی و بوونی ژنان لەپرۆسەی سیاسی 

لە  بكرێت  فراوان  ژنان  بەشداری  پێویستە  كۆمەڵگەدا،  لە 

جۆربەجۆرەكاندا،  كۆمەاڵیەتییە  و  سیاسی  بزوتنەوە  و  حزب 

بایەخ  ئەوانەی  مەدەنی،  كۆمەڵی  رێكخراوەكانی  هەروەها 

دەدەن بە پرسە جۆراوجۆرەكانی كۆمەڵگە، یاخود هەوڵدەدەن 

ژناندا،  سیاسی  بەشداری  رێگەلەبەردەم  ئاوەاڵكردنی  بۆ 

بوونی  ئەوەش  ئەوان، سەرەڕای  رۆڵی  دەرخستنی  هەروەها 

یاسا هاوچەرخەكان، كە دانیان بە مافە بنەرەتییە رەواكان بۆ 

ژنان و فەراهەمكردنی ئازادییەكان بە یەكسانیەكاندا ناوە.

ژن و بڕیارسازی
ئێستا  بڕیاردا  دروستكردنی  ناوەندەكانی  لە  ژنان  بوونی 

ژنان  رێ��ژەی  كە  بەجۆرێك  جیهانی،  دیاردەیەكی  بووەتە 

لەپەرلەمانەكانی دنیادا گەیشتۆتە نزیكەی %15.2 ئەندامانو 

كە  ئەسكەندەنافیادایە،  دەوڵەتانی  لە  گ��ەورەش  پشكی 

ئەمەریكادا  یەكگرتوەكانی  لەواڵتە  كەچی   ،7% گەیشتۆتە 

لەدەوڵەتانی  كەچی  و   15.4% ئاسیادا  لە   ،6% گەیشتۆتە. 

رۆڵی  پەراوێزخستنی  بە هۆی  ژمارەكە  ئیسالمیدا  و  عەرەبی 

واڵتانی  لە  بەاڵم   ،1%5.6 تەنها  رێژەكەی  و  كەمە  زۆر،  ژنان 
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گەیشتۆتە 31%  لەپەرلەماندا  ژنان  بەشداری  رێژەی  ئەوروپا 

لەڕیزبەندی  فینلەندا  ئەوروپاشدا  واڵتانی  لەپێشەوەی 

یەكەمدایە و رێژەكەی گەیشتۆتە 44%.

لێرەدا چەندین هۆكار هەیە، كە بووەتە رێگر لەبەردەم 

یەكەكانی  لە  ژن��ان  سیاسیانەی  بەشداریكردنی  پرۆسەی 

و  داواك��اری  ئاستی  لە  ئەوان  دەرنەكەوتنی  و  كۆمەڵگەدا 

دڵخوازی ژنان لە ناوەندەكانی بڕیاردا، لەوانەش:

لە  خۆی  كە  لەجیهاندا،  سەرمایەداری  1-سیاسەتی 

سەرجەم  لە  دەبینێتەوە  رەگەز  بنەمای  لەسەر  جیاوازكردن 

بوارەكانی سیاسی و ئابوری و كۆمەاڵیەتی... هتد.

2-بااڵدەستبوونی چەمكی دژایەتی ژنان و مافەكانیان لە 

كۆمەڵگە و قبوڵ نەكردنی كاری ژنان.

3-نەبوونی هۆشیاری الی ژنان بۆ گرنگی و بایەخدان بە 

بەشداری خۆیان لە پرۆسەی سیاسیدا.

بەڕێوەبردنی  بەسەر  نێرینە  دەس��ەاڵت��ی  4-زاڵبونی 

دەوڵەت و دامودەزگاكانییەوە، هەروەها بازاڕ و كار و ئابوری، 

دەوڵەتە  یان  ئەوروپاش  رۆژئ��اوای  دەوڵەتانی  لە  تەنانەت 

پێشكەوتوەكانیش ئەم دیاردەیە هەستپێدەكرێت، كە قۆرخی 

پێگە بااڵكان لە الیەن پیاوانەوەیە.

خزمەتگوزارییە  لەكاروبارە  تەنها  ژنان  5-بەگەڕخستنی 

الوازی  و  ژنان  موچەی  كەمیی  ئەوەش  دوای  تەقلیدییەكان، 

گەورەكان  رێگرییە  بە  كە  ئابورییان،  و  فەرمانبەری  پێگەی 

بتوانێت  ئەوەی  بۆ  ژنان  توانای  لەبەردەم  دەكرێت  ئەژمار 

تاكێكی گرنگ و كاریگەر بێت لە دامەزراوەكانی دروستكردنی 

بڕیاردا.

6-دابەشكردنی رۆڵ بەشێوەیەكی تەقلیدی لەنێوان ژن و 

پیاودا، لە كاروبارە كۆمەاڵیەتی و خێزانیەكاندا، بەجۆرێك كە 
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بەردەوام ژنان ئەركی قورسی بەخێوكردن و پەروەردەكردنی 

منداڵ و چاودێریی خێزانی لە ئەستۆ بێت.

7-رۆڵی رۆژنامە و دەزگا جۆربەجۆرەكانی میدیا، بەتایبەتی 

فیكرو  باڵودەبنەوەو  بەخێرایی  كە  ئەلیكرتۆنییەكان،  رۆژنامە 

كاریگەری  ئ��ەوەش  كە  لەپشتەوەیە،  نێرینەی  عەقڵیەتی 

هەیە لەپیادەكردن و شێواندنی فیكری ژنان و هێشتنەوەیان 

بەوجۆرەی، كە لێهاتو نین و ناتوانن بەشداری كارا بكەن لە 

چاالكییە گشتییەكانی كۆمەڵگە.

8-كەمی و نەبوونی رێكخراوە كاراكانی ژنان بۆ بەرگری 

بە  سیاسییەكان،  حزبە  بێپاشكۆیەتی  بە  ژنان  لە  راستەقینە 

جیهانی  واڵتانی  و  ئیسالمی  و  عەرەبی  واڵتانی  لە  تایبەتی 

بۆ  وازدەهێنن  ژنان  لیژنەیەكی  چەند  بە  تەنها  كە  سێیەمدا، 

بەڕێكردنی سیاسەتەكان و بەدەستهێنانی رەزامەندی ژنان.

*هەڵكشانی بزوتنەوە ئیسالمییە تیرۆریستەكان، ئەوانەی 

جیهاندا،  ئاستی  لەسەر  دەك��ەن  ژنان  مافەكانی  دژایەتی 

دەركەوتنی هێزە ئیسالمییە سیاسییەكان، جۆرێك پاشەكشەی 

بە ژنان كردووە و بێبەشیكردون لە رۆڵی سیاسی و كۆمەاڵیەتی، 

كە یەكێك لە كۆسپەكانی بەردەم بەشداری سیاسی ژنانە بۆ 

كە  بەجۆرێك  بڕیار،  دروستكردنی  ناوەندەكانی  بە  گەیشنت 

ئەو  بەردەوامی  هەرەشەی  لەژێر  ژنان  چاالكوانی  چەندین 

كراون  ئیسالمییەكان  دادگا  راپێچی  زۆربەیان  و  گروپانەدایە 

لەو دەوڵەتاندا.

لە  دەس���ەاڵت،  لە  راس��رتەوەك��ان  حزبە  9-زی��ادب��وون��ی 

هەڵكشانی  هەروەها  ئیسالمییەكان،  و  عەرەبی  دەوڵەتە 

بزوتنەوە رەگەزپەرستەكانی دژی بێگانە، بەشێوەیەكی گشتی 

و سەپاندنی واقیعێكی خراپ بەسەر ژناندا.

10-باڵوبوونەوەی دیاردەی هەژاری لە زۆرێك لە واڵتانی 

بەركەوتووە،  شێریان  پشكی  هەژارییە  لەو  ژنان  كە  دنیادا، 
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ئاسیا. هەروەها دیاردەی  تایبەتی كیشوەری ئەفەریقیا و  بە 

دەوڵەتە  بۆ  هەژارانەوە  دەوڵەتە  لەو  ژنان  بە  بازرگانیكردن 

دەولەمەندەكان و بەكۆیلەكردنیان.

دابەزینی  و  نەخوێندەواری  دیاردەی  11-باڵوبونەوەی 

عەرەبیەكان  دەوڵەتە  لەزۆربەی  ژن��ان  فێركردنی  ئاستی 

رێژەی  گەشەی  لە  رێگرە  كە  سێ،  جیهانی  دەوڵەتانی  و 

نوێنەرایەتی سیاسی ژنان.

كورتەیەك
لەسەر بەشداریی ژنان لە دەسەاڵتدا

ژنان  دەنگدانی  مافی  بەهرەمەندبوونی  داواك���اری 

و  چەپ  و  ژنان  بزوتنەوەكانی  لەالیەن  19وە  سەدەی  لە 

پێكرد،  دەستی  بەریتانیا  و  ئەمەریكا  لە  دیموكراتەكانەوە 

پێش  ژنانەوە،  خوێندەوارەكانی  توێژە  لەنێوان  تایبەتی  بە 

ئەوەش بزوتنەوەی ژنان بۆ داخوازییەكانیان لەبارەی یاسا و 

تەرشیعاتەوە، لەنێویاندا مافی هاوسەرگیری و خاوەندارێتی، 

لە ناوەڕاستی سەدەی 19 دەستیپێكرد تا سەرەتاكانی سەدەی 

یەكگرتوەكانی  ویالیەتە  لە  هەروەها  بەردەوامبوو.   20

ئەمەریكاش بزوتنەوی ژنان بۆ چەندین ماف دەستی پێكرد، 

رۆژئ��اواش  ئەوروپای  لە  ك��ار،  و  دایكایەتی  مافی  لەوانە 

بەهەمانشێوە. نیوزلەندا یەكەمین واڵتە كە رێگەی بە مافی 

دەنگدانی ژناندا لەساڵی 1893.

رۆڵێكی   ،1917 ساڵی  روسیاش  لە  بەلشەفیكی  شۆڕشی 

ژناندا،  یەكسانی  و جێگیركردنی  رەواجدان  لە  بینی  گەورەی 

و  البرد  هاوسەرگیری  لەسەر  كەنیسەی  هەژمونی  بەجۆرێك 

پیاودا،  و  ژن  نێوان  مافەكانی  لە  سەملاند  تەواوی  یەكسانی 

لە  وەرگرت  وەزیری  پلەی  یەكەمین  كۆلۆنتای،  ئەلیكساندرا 

جیهاندا.
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لەساڵی 1920 هەستا  ئەمەریكا  یەكگرتوەكانی  ویالیەتە 

بە هەمواركردنەوەی دەستور بۆ ئەوەی رێگە بە ژنان بدرێت 

دنیا  واڵتانی  لە  ساڵەدا  لەو  هەر  هەبێت.  دەنگدانیان  مافی 

لە  بەاڵم  هەبێت،  دەنگدانیان  مافی  كە  درا،  ژنان  بە  رێگە 

دەوڵەتانی ئەوروپادا لە دوای جەنگی دووەمی جیهانەوە ئەو 

مافە درایە ژنان، لەوانە فەرەنسا، یۆنان، ئیتالیا و سویرسا.

دەوڵەتی ئیكوادۆریش یەكەم دەوڵەت بوو لە ئەمریكای 

 ،1929 ساڵی  لە  نا  ژناندا  سیاسیەكانی  مافە  بە  دانی  التین 

دەنگدان  مافی  توانیان  ژنان   1953 ساڵی  مەكسیكیش  لە 

بەدەستبەێنن.

مافی  ژنان  كە  واڵتە،  یەكەمین  مەنگۆلیا  ئاسیاشدا  لە 

یابان  لە  هەروەها   ،1923 لەساڵی  بەدەستبەێنن  دەنگدان 

توانییان ئەو مافەیان هەبێت لەساڵی  باشور ژنان  و كۆریای 

.1945

دەستەبەری  ژنان  بۆ  دەنگدان  مافی  ئاشكرایە  هەروەك 

ئەوە ناكات بۆ ئەوان، كە جگە لەوەی تەنها مافێكی سیاسییە، 

لە واڵتان ژنان مافی دەنگدانیان هەبووە،  لە زۆرێك  چونكە 

بەاڵم بە چەندین هەنگاو لەدواوە بوون و هەرگیز ئەو مافەیان 

نەبووە، كەخۆیان كاندید بكەن یاخود پلە و پایەیەكی وایان 

هەبێت و بتوانن بگەنە ناوەندەكانی بڕیار.

پێشكەوتنخوازەكان  بزوتنەوە  و  ژنان  بزوتنەوەكانی 

بووە  بەردەوام  تێكۆشانیان  و  خەبات  دنیادا  ئاستی  لەسەر 

بۆ زیادكردنی نوێنەرایەتی ژنان، دواجار بووە مایەی ئەوەی 

و  ژناندا  پرسی  لە  بكات  دەخالەت  یەكگرتوەكان  نەتەوە 

سازبكات  نێودەوڵەتی  كۆنگرەی  یەكەمین   ،1975 ساڵی  لە 

 1985  ،1980 سالەكانی  لە  پاشان  ژنان،  مافەكانی  دەربارەی 

ساڵی  لە  سازكرا  كۆنگرە  گەورەترین  ئەوەش  دواب��ەدوای  و 

1995، كە تێیدا راپۆرتە فەرمییەكان لەسەر هەلومەرجی ژنان 
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و هەروەها فشار خرایەسەر حكومەتەكان بۆ چارەسەركردنی 

ئابوری  و  سیاسی  سەرچاوە  بە  ژنان  گەیشتنی  كۆسپەكانی 

نەتەوە  كۆنگرەی  لەگەڵ  هاوتەریب  پەروەردەییەكان.  و 

لە  بەشدارییان كرد  نزیكەی )30( هەزار ژن  یەكگرتوەكاندا، 

كۆنگرەی رێكخراوە ناحكومییەكان لە پەكینی پایتەختی چین 

بە  بۆ 1985  نێوان 1976  لە هەمان ساڵدا. هەربۆیە سااڵنی 

دەیەی ژن ناوزەدكرا.

دیار  شوێنێكی  ژن  پرسی  ماوەیەدا  لەو  لەبەرئەوەی 

یەكگرتوەكاندا،  نەتەوە  كارنامەی  لە  گرتبوو  بەرچاوی  و 

سیاسی  و  ئابوری  سیستمێكی  دۆزینەوەی  لە  جەخت  كە 

یان  بەدەستبهێنێت  ژن  بەشداری  زۆرترین  كە  دەكرایەوە، 

دەستبەری بكات لە پرۆسەی سیاسیدا، هەروەها لە پرۆسەی 

گەشەپێدانی جیهانی و هاندانی ژنان و دابەزینییان بۆ بازاڕی 

كار.

لەگەڵ ئەو بازدانە گەورەیە و زیادبوونی بەشداری ژنان 

لە حزبە سیاسییەكان و رێكخراوە ناحكومی و مەدەنییەكان، 

ژنان  نوێنەرایەتی  رێژەی  تائێستا  ئەوەشدا  لەگەڵ  كەچی 

بااڵكانی  پێگە  لە  دەك��ەوێ��ت  بەرچاو  ك��ەم  پلەیەكی  بە 

سەركردایەتیدا، كە ئەوەش كاریگەری بەرچاوی هەیە لەسەر 

بەرژەوەندی  لە  ئەوانەی  تەرشیعاتەكان،  و  یاسا  داڕشتنی 

ژناندایە بۆ یەكسانی لە كۆمەڵگەدا.

لە  ژن  ئەندامانی  ژم��ارەی  هێندەی  چەند  زیادبوونی 

كە   ،1995 بۆ   1975 سااڵنی  لەنێوان  رۆژئ��اوادا  پەرلەمانی 

گەیشتە رێژەی %4.7 بۆ نزیكەی %11 ویالیەتە یەكگرتوەكان 

لە كۆنگرێس بۆ %11.2، كە س�ێیەكی  ئەندامانی ژن  رێژەی 

رێژەی واڵتانی باكوری ئەوروپا دەكات.

بزوتنەوەكانی  گەشەكردنەكانی  و  پێشكەوتنەكان  لەگەڵ 

پلەی  تێیدا  ژن  كە  دابەزیندایە،  لە  واڵتانە  ئەو  ژمارەی  ژنان 
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وەزارەتییان وەرگرتووە لە دەوڵەتەوە، كە هاتووەتە خوارەوە 

رابردو  دەیەكانی  لە  پێچەوانەوە  بە  كەچی  دەوڵەت،   47 بۆ 

زۆربەی  لە  زیادبووە  سەركردایەتیدا  پلەی  لە  ژنان  رێژەی 

تازە  دەوڵەتە  بۆ  زیاتر  پاشەكشەیە  ئەم  جیهاندا،  واڵتانی 

سۆڤێت  یەكێتی  لە  ئەوانەی  دەگەڕێتەوە،  سەربەخۆكان 

رۆژهەاڵت  بلۆكی  لە  ئەندام  دەوڵەتانی  و  جیابوونەتەوە 

نوێنەرایەتی  رێژەی  بەجۆرێك  بوو،  نێگەتیڤ  ئاماژەیەكی 

هێنایە خوارەوە لە %30،25 رۆژگاری حزبی شیوعی بۆ رێژەی 

%18.8 لەئەمڕۆ دا، لەو دەوڵەتانەی كە سیستمی كۆمۆنیستی 

پەیڕەودەكەن. وەكو چین و ڤێت�نام و كۆریای باكور، تا ئێستا 

بەشداری ژنان لە ئەنجومەنەكانی یاسادانان تەنها گەیشتۆتە 

.20%

هەروەك ئاشكرایە لە دەوڵەتە عەرەبی و ئیسالمیەكاندا، 

پەنجەكانە،  ژم��ارەی  هێندەی  ژن  نوێنەرایەتی  رێ��ژەی 

ئایا  بەجۆرێكە تا هەنوكە گفتوگۆ لەسەر ئەوە دەكرێت، كە 

براو  ئەوەی  بێ  نا،  یان  بكەن  شۆفێری  ژنان  بدرێت  رێگە 

مێردیان لەگەڵدابێت! ئیدی ژنان بێبەشكراون لە پیادەكردنی 

مافی سیاسی دەنگدان و خۆكاندیدكردن و فشارێكی زۆریان 

و  بیست  چەرخی  لەم  سنورداركراوە  تواناكانیان  و  لەسەرە 

یەكەدا.

لەژیانی  ژن��ان  بەشداری  ئاستی  بردنەسەری  لەپێناو 

سیاسیدا و گەیشنت بە ناوەندەكانی بڕیار پێویستە:

سیاسییەكان  حزبە  بەرنامەی  پەرەپێدانی  و  1-گۆڕین 

بەجۆرێك بێت، كە دان برنێت بە یەكسانی هەردو رەگەزەكە 

و بەهەند وەرگرتنی پرسی جێندەر لە بەرژەوەندی ژناندا و 

هانی رەگەزی ژن بدرێت لەو حزبە سیاسیانەدا.

2-كاری هاوبەش بكرێت لەنێوان رێكخراوەكانی ژنان و 
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حزبە چەپ و دیموكراتخوازەكان و رێكخراوەكانی بەرگریكار 

لە مافی یەكسانی ژن و پیاو بۆ جێبەجێكردنی رێكەوتننامە 

لەوانە  ژن  سیاسیەكانی  مافە  دەرب��ارەی  نێودەوڵەتیەكان 

رەتكردنەوەی  بۆ  نێودەوڵەتی  رێكەوتننامەی  لە   )7( مادەی 

كە   ،1979 ساڵی  ژنانی  دژی  جیاكاری  شێوازەكانی  هەمو 

بۆ كۆتایهێنان  بگرنەبەر  لەسەر دەوڵەتەكانە هەمو رێگەكان 

بە جیاوازی رەگەزی دژی ژنان لە ژیانی سیاسیدا.

لەسەر  ژن��ان  رێكخراوەكانی  3-ج��ەخ��ت��ك��ردن��ەوەی 

بە بەشداری  بایەخدان  ئاستی هۆشیاری ژنان و  بردنەسەری 

بۆ  ب��ەردەوام  تێكۆشانی  و  سیاسی  ژیانی  لە  ئ��ەوان  ك��ارای 

فراوانی  هۆشیاركردنەوەی  و  بڕیار  ناوەندەكانی  بە  گەیشنت 

مەعنەوی  هاوكاری  پێشكەشكردنی  لەپێناو  كۆمەڵگەش 

مەدەنییە  دەستورە  و  یاسا  جێبەجێكردنی  و  سەپاندن  ژنان، 

هاوچەرخەكان بە تایبەتی لە واڵتانی عەرەبی و ئیسالمیدا.

پەرلەمان  ئەندامێتی  بۆ  كاندید  ژنانی  4-هاوكاریكردنی 

مەعنەوی،  مادی،  لەڕووی  شارەوانی  ئەنجومەنەكانی  یان 

بەدەستهێنانی  بۆ  ژنان  راهێنانی  لەسەر  كاركردن  و  میدیایی 

شارەزایی لە هەڵبژاردنە سیاسیەكاندا.

5-ئازادكردنی ئابوریانەی ژنان، رۆڵێكی گەورەی هەیە لە 

بەهێزكردنی پێگەی ژن لە بەشداری سیاسییدا.

پاشكۆیەتی  لە  ژنان  رێكخراوەكانی  6-سەربەخۆبوونی 

پرسی  هاوكاری  ئەوانەی  تایبەتی  بە  سیاسییەكان،  حزبە 

رزگاری ژنان ناكەن.

تری  كێشەكانی  لە  ژن��ان  پرسی  7-جیانەكردنەوەی 

بە  تایبەتە  پرسە  ئەم  تەنها  بدرێت  پیشان  كەوا  كۆمەڵگە، 

ژنان، بەڵكو ئەركی رێكخراوەكانی ژنانە ئەم بیرۆكە بسڕنەوە، 

چونكە پرسی ژن پرسی سەرلەبەری كۆمەڵگەیە.

و  ژنان  كاروباری  بە  تایبەت  وەزارەت��ی  8-داواك��ردن��ی 

لە  ژنان  كاروبارەكانی  بە  گرنگیدان  و  یەكسانی  پرسەكانی 
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كۆمەڵگەدا.

9-داواكردنی هاوكاری تەواو دابینكردنی توانای دارایی بۆ 

دامەزراندنی سەنتەرەكانی لێكۆڵینەوەی یەكسانی رەگەزی لە 

كۆمەڵگەدا، گەشەپێدانی هۆشیاری سیاسی و كۆمەاڵیەتی و 

كولتوری ژنان.

سەرچاوە: الحوار املتمدن- العدد 1483 - 2006/3/8

بیان صالح

تێبینی وەرگێڕ

روماڵكردنێكی  لە  بریتییە  هاتووە،  بابەتەدا  لەم  ئەوەی 

تاڕادەیەك ورد و بایەتیانە، كە خۆی لە چەندین ئاماری ورد 

ئەم  ئەگەرچی  دەبینێتەوە،  ژناندا  رەوشی  و هەڵسەنگاندنی 

بەاڵم  تێپەڕبووە،  بەسەردا  ساڵی  حەوت  نزیكەی  نوسینە 

لە  ئەوا  نەمابێتەوە،  خۆی  وەكو  ئەگەر  ژمارانە  ئەو  تائێستا 

هەندێك لە واڵتە دواكەوتوەكاندا لە كەمبونەوەدان، سەرەڕای 

خەبات و تێكۆشانی رێكخراوەكانی ژنان و كۆمەڵی مەدەنی، 

هەڵبەت هۆكارەكان بە وردی لەم نوسینەدا خراونەتەڕوو، كە 

بەسەر  سێدا  جیهانی  واڵتانی  لە  بابەتییە  رەوشە  ئەو  بۆچی 

لەبەردەم پرۆسەی سیاسی  ژناندا سەپێرناوە و بوونەتە رێگر 

بڕیاری  ناوەندەكانی  بگەنە  كەمرت  لەوەی  ژناندا  بەشداری 

سیاسی.

بەاڵم ئەوەی تێبینی دەكرێت و حەقی خۆیەتی لەسەری 

لەوەی  ب��ەدەر  كوردستاندا،  ژنانی  واقیعی  لە  بوەستین 

زۆرجار لە میدیاكانەوە رەوشەكە زۆرتر الیەنە نێگەتیڤەكانی 

نیشاندەدرێت! وەل�ێ ئەگەر بەراوردی بكەین لەگەڵ بەشێك 

هەنگاوی  كوردستاندا  لە  ژن��ان  رەوش��ی  ئ��ەوا  واڵتانە  لەو 
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بەرچاوی ناوە و خۆ ئەگەر بە ژمارە و رێژە بەراورد بكرێت، 

ئەوا پێگە و بەشداری سیاسی ژنان لە كوردستاندا لە ئاستێكی 

خودی  دڵخوازی  بەڕادەی  ئەوەش  هەرچەندە  باشدایە،  زۆر 

وەكو  بەاڵم حەقی خۆیەتی  نایەت،  رەواكانیان  پرسە  و  ژنان 

تەماشا  ژنان  یەكسانیخوازی  بزوتنەوەی  دەستكەوتێكی 

بكرێت و پەرەی پێ بدرێت نەك نادیدە بگیردرێت.

لەكوردستاندا  ژنان  1991وە  بەهاری  راپەڕینی  لەدوای 

كاراتر و چاالكانەتر لە ناوەندە جیاجیاكاندا رۆڵ و بەشداری 

سیاسییەكان  حزبە  ئاستی  لەسەر  هەر  هەبووە.  بەرچاویان 

پاشان رێكخراوەكانی  و  بەڕادەیەك حكومەت  و  پەرلەمان  و 

كۆمەڵی مەدەنیش.

ئامار  ئەو  ئەوەیە،  بیخەمەڕو  لێرەدا  مەبەستمە  ئەوەی 

نییە  بەراوردكردن  قابیلی  هاتون  نوسینەدا  لەم  رێژانەی  و 

لەگەڵ واقیعی كوردستاندا. ئەمەش بە مانای ئەوەنییە خۆمان 

ئیدی  كوردستاندا  لە  ژنان  بڵێین  و  بدزینەوە  راستییە  لەو 

گەیشتونەتە دوا مەنزڵی داخوازییەكانی خۆیان و كەشوهەوای 

یەكسانی نێوان ژن و پیاو سەرلەبەری واڵتی داپۆشیوە! بەڵكو 

بە  لەكوردستاندا  ژنان  كە  راستیەیە،  ئەو  پیشاندانی  تەنها 

بەكردەوەی  هەنگاوی  دنیادا  واڵتی  چەندین  لەگەڵ  بەراورد 

ناوە لەسەر ئاستی ئابوری و كۆمەاڵیەتی و سیاسیدا.
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رۆڵی ژنان
لە گەشەپێدانی مرۆییدا
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جەنگی  كۆتاییهاتنی  ل��ەدوای  گەشەپێدان  چەمكی 

جیهانیی دووەمەوە تاكو دەیەكانی هەشتا لە سەدەی رابردو 

لەوەدا كورت كرابووە، كە تاك چەند بەدەست دەهێنێت لە 

كااڵ و خزمەتگوزارییەكان، بەاڵم لەدوای ساڵی 1990وە، كاتێك 

ئامادەكرد،  گەشەپێدانی  بەرنامەی  یەكگرتووەكان  نەتەوە 

و  گەشەپێدان  دروستكەری  و  تەوەر  بە  بوو  مرۆڤ  ئیدی 

ئامانجەكەی.

بەو تێڕوانینەی كە مرۆڤ خۆی سامانی راستەقینەی هەر 

نەتەوەیەك  و  گەل  هەر  تواناكانی  لەبەرئەوە  نەتەوەیەكە، 

لەوەدا دەردەكەوێت، كە چەند توانا و وزەی مرۆیی هەیە و 

ئامادە و سازە و دەتوانێت گونجاندن و هەڵسوكەوت بكات 

بە لێهاتویی و كاریگەری لەگەڵ هەرشتێكی نوێدا.

باشرتین بەڵگەش بۆ ئەوە دەوڵەتانی باشوری رۆژهەاڵتی 

خۆیاندا  خودی  لە  توانیویانە  كە  نەتەوانەی  ئەو  ئاسیایە، 

ئاراستەی كۆكردنەوەی  بە  تێپەڕ بكەن  پابەندبوونێكی تەواو 

و  تایبەت  وزەی��ەك��ی  بۆ  گۆڕینی  و  مرۆیی  سەرمایەی 

بەرزی  وەبەرهێنانی  هۆی  بووە  باڵو،  كێبڕكێكەری  دیاری 

بە  بوو  بڕوابوون  راستەقینەش  بزوێنەری  كە  بەرهەمهێنان، 

نهێنی هەستانەوەی گەشەپێدان، كە خۆی لە هزری رۆلەكانی 

و پشتیوانیكردنییان بوو.

واڵتانەبوو  ئەو  ئابوری  بەدەستهێنانی  ئەوەش  بەرهەمی 

لەچاو  بەدەستەێناوە  لەگەشەپێدان  خێرای  تێكڕاییەكی  كە 

هەر  بۆ  منوونەیەك  بووە  دواجار  كە  پێشكەوتودا،  واڵتانی 

پابەندبێت بە رەورەوەی پێشكەوتنەوە.  كەسێك كە بیەوێت 

دارایی  قەیرانی  دوچاری  واڵتانەی  ئەو  كاتێكیش  تەنانەت 

بەخێراییەكی  توانیان  دواییدا،  سااڵنەی  لەم  گەورەبوونەتەوە 

چاوەڕواننەكراو چارەسەری بكەن، كە پسپۆڕانی تایبەتی ئەو 
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بوارەش ئەو توانایە دەگێڕنەوە بۆ سامانی مرۆیی ئەو واڵتانە، 

كە دەتوانن لێی بەهرەمەندبن بە توانایەكی بەرزەوە.

و  نەتەوەكانە  راستەقینەی  سامانی  خ��ۆی  م��رۆڤ 

فراوانكردنی  )پرۆسەی  لە  بریتییە  مرۆییش  گەشەپێدانی 

پێكهاتنی  بە  مرۆیی  گەشەپێدانی  م��رۆڤ(.  بژاردەكانی 

چاككردنی  منوونە:  بۆ  نایەت  كۆتایی  مرۆیی  تواناكانی 

بەڵكو  شارەزاییەكان،  و  زانست  پەرەپێدانی  و  تەندروستی 

لە  سودمەندییەكانی  وەك  و  دوورمەوداتر  بۆ  درێژدەبێتەوە 

بواری كاركردن لەڕێگەی فەراهەمكردنی هەلی داهێنان، یان 

سودوەرگرتن لە بۆشاییەكانی كات، یاخود بەهرەداربوون لە 

رێزگرتنی خود و دەستەبەری مافەكانی مرۆڤ، یان هاوبەشی 

كولتوری  و  سیاسی  و  ئابوری  چاالكییە  لە  كاریگەر  كردنی 

هەمو  بۆ  ئەوەی  لەبەرچاوگرتنی  بە  كۆمەاڵیەتییەكان.  و 

نەك  تەواوكار  و  بەرفراوان  گەشەپێدانێكی  دەبێت  ئەوانە 

تر  جۆرێكی  بە  مرۆیی،  دەستكەوتەكانی  گەشەپێدانی  تەنها 

چەمكی گەشەپێدانی مرۆیی زیاتر فراوان و گشتگیرە لەسەر 

چەمكەكانی گەشەپێدان، ئەوانەی كە باوبوون و تەنها پشتیان 

بەوە دەبەست، كە گەشەپێدان زیاتر لەو چەندایەتییە كورت 

بكەنەوە، كە تاك بەدەستیدەهێنێت لە كااڵ و خزمەتگوزاری، 

و خزمەتگوزارییانەی  كااڵ  لەو  زۆرێك  توانی  هەركەسێك  كە 

بەرزبكاتەوە  بژێوی  ئاستی  دەتوانێت  ئیدی  بەدەستدەهێنا، 

لەوێدا  و  دەبێت  زی��اد  خۆشگوزەرانی  تر  بەجۆرێكی  و 

گەشەپێدان بەدەستدەهات.

ئامانج  بوو،  فراوان  گەشەپێدان  چەمكی  ئەوكاتەی  تا 

ئیدی  ئابوری،  ئامانجی  سەرەڕای  گرتەوە  تری  نیازەكانی  و 

ژیانی  بەرزی  بەئاستی  پەیوەستبوو  لەگەڵیدا  گەشەپێدان 

ل��ەدوای  ی��ەك  ب��اڵوك��راوە  ژیانیان.  تەنها  بە  ن��ەك  م��رۆڤ، 

بەرنامەكانی  مرۆیی  گەشەپێدانی  راپۆرتەكانی  لە  یەكەكان 
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لە  جەختدەكرێتەوە  یەكگرتووەكان  نەتەوە  گەشەپێدانی 

چەندین پرسی تایبەت بە ئاستی بەرزی ژیانی مرۆیی وەكو: 

بەڵكو  نییە،  داهات  لێی هەژاری  هەژاری مرۆیی: مەبەست 

بەو  لەژیان  مرۆڤە  كەبێبەشكردنی  ئەوەیە،  بۆ  چەمكەكە 

درێژخایەن  ژیانێكی  منوونە:  بۆ  بژی،  پێویستە  كە  شێوەیەی 

و  بێت  بەهرەمەند  داهێنان  تواناكانی  و  تەندروستی  لە  كە 

سود لە ئاستی ژیانێكی شایستە وەربگرێت بە ئازادی و رێز و 

كەرامەتی ئەوانی دیكە، یەكسانی لەنێوان هەردو رەگەزەكەدا، 

ئاسایشی مرۆیی نەك لە تێڕوانینە كالسیكەكانەوە، كەپشت بە 

دوژمنانی  لە  دەبەستێت  نەتەوەیی  بەرژەوەندی  پارێزگاری 

دەرەكی یاخود پاراستنیان لە نەخۆشی و برسێتی و بێكاری، 

و  بێت  گشتگیرتر  و  زیاتر  چەمكەوە  ئەم  لەڕێگەی  بەڵكو 

ئابوری  وەك:  ئاسایش  لە  بگرێتەوە  نوێ  ب��واری  چەندین 

و  ژینگە  تەندروستی،  تاكەكەس،  كۆمەاڵیەتی  و  سیاسی  و 

خۆراك.

چەمك  و مانای گەشەپێدان:
گەشەپێدان بەمانا گشتگیرییەكەی بریتییە لە دەستەبەری 

لە  تاكێك  هەر  بۆ  هۆكارەكان  و  شێوازەكان  و  میكانیزم 

دەستڕاگەشیتنی بەهەلی یەكسان و چوون یەك.

بەپێی ئەم چەمكە بێت زیاتر جەخت لەسەر رەهەندە 

دەكات  تاك  لە  وا  تر  مانایەكی  بە  كە  دەكرێتەوە  مرۆییەكە 

گەشەپێداندا،  پرۆسەكانی  لە  سوودمەندبێت  بەشدارێكی 

گەشەپێدان چوار رەگەزی سەرەكی دەگرێتەوە:

بۆ  گونجاو  هەلومەرجی  دەستەبەری  بەرهەمهێنەری: 

تاكەكان. تا بتوانن بەرهەمەكانیان زیاد بكەن.

لە  ت��اك��ەك��ان  یەكسانی  ك��ۆم��ەاڵی��ەت��ی:  ع��ەدال��ەت��ی 

دەستڕاگەیشنت بە هەمان هەل.
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بە  تاكەكان  دەستڕاگەیشتنی  گرەنتی  ب��ەردەوام��ی: 

گەشەپێدانی بەردەوام.

توانایی: فەراهەمكردنی هۆكارەكانی كلتووری و فێركردنی 

مادییانە، بۆئەوەی تاك بتوانێ بەشداری بكات لە دەركردنی بڕیار 

و فەرمانكردن لەو سەرچاوانەی، كە پەیوەندی بە مرۆڤەوە هەیە.

مانای  بە  زمانەوانییەوە  ل��ەڕووی  گەشەپێدان  ب��ەاڵم 

وا  زاراوەش  فراوانكردن دێت، وەك  و  زیادكردن و چاككردن 

نارساوە ئەو پەرەسەندنەیە، كە سیاسەتەكانی دەوڵەتی پاشكۆ 

زاراوەی��ەش  ئەو  ناوەڕۆكی  ب��وارەدا.  لەو  هێناوە  بەدەستی 

بابەتییەكان گۆڕانی بەسەردا دێت،  بەگوێرەی پێوانەو ئاماژە 

بۆ زانیاریش ئەو ئاماژانە پێویستییان بەچاودێری بەردەوام و 

پێداچونەوە هەیە، مەبەست لەو گۆڕانە لەڕووی پێشبینی و 

لەنێوان  زاراوەیە  ئەم  ترەوە  لەڕوویەكی  داهاتووەوە،  توانای 

دەركەوتن،  واڵتانە  لەو  راب��ردودا  سەدەی  چلەكانی  سااڵنی 

نەتەوە  كە  ببوو  قوتاریان  داگیركاری  لەدەست  ئەوانەی 

یەكگرتووەكان جودای كردونەتەوە و لەوكاتەوە دەردەكەون، 

ئابوری  و  كۆمەاڵیەتی  قوڵی  گۆڕانكاری  كۆمەڵێك  كە 

روویانداوە بۆ گەیشنت بەقۆناغی گەشەپێدان.

واڵتانی  و  پێشكەوتو  واڵتانی  بەكاردەهات  وا  لەوكاتەدا 

دواكەوتوو، ئەوەش پشتی دەبەست بە گەشەپێدان و گەشەی 

ئابوری.

بناغەی  ب��ە  دەب��ەس��ت  پشتی  ن��اوزەدك��ردن��ەش  ئ��ەو 

بەدوای  بەشێوەی  گۆڕاو  زانستی  گەشەپێدانی  گەشەپێدانو 

پێش  سیاسی،  و  كۆمەاڵیەتی  ئابوریو  لەبوارەكانی  یەكدا 

ئەوەی، كە ئامانج بێت یان ئاستێكی دیاریكراو لە پەرەپێدانی 

كۆمەڵگە. لەو روانگەوەئەو دەستەواژەیە رەتكرایەوە، واڵتانی 

و دواجار  یەك حالەت  بۆ  ئاماژەبوو  لەبەرئەوەی  دواكەوتوو 

گۆڕا بۆ واڵتانی گەشەكرد و یان لە گەشەكردندان.
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چەمكی گەشەپێدانی كۆمەڵگە:
نەتەوە یەكگرتووەكان گەشەپێدان ئاوا پێناسەدەكات، كە 

بریتییە لەو پرۆسانەی دەتوانێت سەرجەم تواناكانی هاواڵتیان 

و  ئابوری  حالەتی  چاككردنی  بۆ  یەكبخات  حكومەت  و 

كۆمەاڵیەتی و كولتوری لە كۆمەڵگەكەماندا بۆ هاوكاریكردن 

و تێكەڵبوون لەكۆمەڵگە و هاوبەشیكردن لە پێشخستنی بە 

بەرزترین توانا.

چەمكی رۆڵ:
كە  دەك��ات،  رۆڵ  پێناسەی  ئ��اوا  جەمالەدین  د.نادیە 

كۆمەاڵیەتییەوە  ل��ەڕووی  پێشبینیە  و  سیفات  كۆمەڵێك 

پەیوەستە بە پێگەیەكی دیاریكراو. رۆڵ بایەخێكی كۆمەاڵیەتی 

تاكەكان  چاالكی  كە  رووندەكاتەوە،  ئ��ەوە  چونكە  هەیە 

الساییكەرەوەی  یاخود  پاشكۆی  و  كۆمەاڵیەتین  گرێدراوی 

چەند رەفتارێكی سنوردارە، ژنیش لە خێزانەكەیدا پێگەیەكی 

كۆمەاڵیەتی دیاریكراوی هەیە و كۆمەڵێك شێوە رەفتاری لێ 

بكات.  بەرجەستە  پێویست  رۆڵی  كە  دەكرێت،  چ��اوەڕوان 

دایك،  و  ژن  وەكو  دەكات  بەرجەستە  پێوانەیی  رۆڵێكی  ژن 

هەروەك ئەو رۆلەی كە لێی چاوەڕوان دەكرێت.

چەمكی رۆڵی ئابوری:
هەموو ئەو رۆلە ئابورییەی كە ژن دەیگێڕێت لەناو ماڵ 

پێداویستییەكانی  تێركردنی  ئامانجی  بە  ماڵ  دەرەوەی  لە  و 

ئابوری  بەدەستەێنانی سودی  لەڕێگەی  كۆمەڵگە  یان  خێزان 

بە مانای ئەو چاالكییە بەهایەكی ئابوری هەیە و دەتوانرێت 

هەڵبسەنگێرێت و پێوانە بكرێت. 
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چەمكی رۆڵی كولتوری:
لە  وەریدەگرێت  كە  هەڵسەنگاندنەی،  لەو  ژنە  توانای 

زانست و زانیاری لە رێگەی هۆیەكانی راگەیاندنە جیاوازەكان، 

لەگەڵ  كردن  هەڵسوكەوت  لە  ئەو  رۆڵی  بۆ  فاكتەرە  كە 

دەرەوەدا،  دنیای  بەڕووی  كرانەوەی  و  سەردەم  پرسەكانی 

هەرچەندە  ب��وارەدا  لەو  دەبینێت  گرنگ  رۆڵێكی  فێركردن 

رووب��ەڕووی  كە  تێدەگەن،  لەوە  زیاتر  فێربنب  زیاتر  ژنان 

بەرەو  دەیانگوازێتەوە  دواجار  و  دەبنەوە  خراپەكان  دیاردە 

پەیوەندیكردن بەدنیای دەرەوە.

چەمكی رۆڵی سیاسی:
پیادەكردنی  لە  پێیهەڵدەستێت  ژن  كە  چاالكییانەیە  ئەو 

دەبێت،  بەرجەستە  وەه��ا  مەدەنییەكان  و  سیاسی  مافە 

خۆكاندیدكردن  و  هەڵبژاردن  و  دەنگدان  مافی  منوونە  بۆ 

هەروەها  نوێنەرایەتی،  و  شارەوانی  ئەنجومەنەكانی  بۆ 

ئازادی  و  ژنان  رێكخراوەكانی  و  سەندیكا  لە  بەشداریكردن 

رادەربڕین و یەكسانی لە بەردەم یاسادا.

ئاماژەكانی گەشەپێدان:
سندوقی  لەناویاندا  نێودەوڵەتییەكان  رێكخراوە 

ئاماژانەی  ئ��ەو  یەكگرتووەكان  ن��ەت��ەوە  گەشەپێدانی 

گەشەپێدانی  پێوانەكردنی  بۆ  یارمەتیدەرە  كە  دیاریكردووە، 

ئەمەش  هەڵسەنگاندنی  و  گشتگر  بەمانایەكی  مرۆیی 

گرنگرتین ئاماژەكانە:

1-ئاماژەی گەشەپێدانی مرۆیی

ئەم ئاماژەیەسێ رەگەز لەخۆدەگرێت:

پێشبینیكراو  تەمەنی  بە  دەكرێت  پێوانە  ژیان  -ماوەی 

لەكاتی لەدایكبوونەوە.
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ئاماژەیە  ئ��ەو  بەكارهێنانی  ب��ە  فێركردن  -ئاستی 

فێركردنی  تێكڕای  سێیەكی  لە  پێكدێت  كە  پێوانەدەكرێت، 

تێكڕای  سێیەكی  و  نەخوێندەواری(  )نەهێشتنی  گەورەكان 

وانەوتنەوە )هەمو ئاستەكانی فێركردن(.

-ئاستی بژێوی كە بە بەرهەمی نەتەوەیی پێوانەدەكرێت، 

بەگوێرەی ئەوەی بۆ هەر نیشتەجێیەك.

ژمارەی  تێكڕای  لە  بریتییە  مرۆیی  گەشەپێدانی  ئاماژەی 

كۆی ئەو سێ رەگەزەی باسامنكرد.

2-ئاماژەی پەیوەست بەجۆری كۆمەاڵیەتی

ئەو سێ پێوانەیەی كە لەڕێگەیەوە گەشەپێدانی مرۆیی 

گۆڕاوانەی  و  پێوانە  سێ  ئەو  لەوەی  جگە  دەكات  دیاری 

ئامانجەكان  و  شیكردنەوە  ئاستی  و  ناوەڕۆك  لە  جیاوازە  كە 

لەخۆدەگرێت.

لەم چوارچێوەیەدا كە پێویستە جیاوازییە كۆمەاڵیەتییەكان 

پێوانەكەی  ئەنجامی  و  پیاودا  و  ژن  لەنێوان  رەنگبداتەوە 

لەنێوان  یەكسانی(  )نەبوونی  جیاوازییەكان  توندی  مامەلەی 

ژن و پیاودا.

ئەو  لەسەر  جەختدەكاتەوە  كە  میتۆدە  ئەو  بەگوێرەی 

پرەنسیپی  نەسەملاندنی  دیاردەی  بۆ چاودێریكردنی  ئاماژەیە 

عەدالەتی كۆمەاڵیەتی، لێرەوە ئامانجەكە بەرەو گۆڕانە لەسەر 

دیاریكراو  واڵتێكی  لەسەر  ئاماژەیەش  ئەو  دور.  ئاستێكی 

ناوەستێت و نایەتەخوارەوە كاتێك تەنها ئاستی گەشەپێدانی 

گەشەپێدانە  فراوانی  كەلێنێكی  بەڵكو  پێكەوە،  پیاو  و  ژن 

لەسەر  هەیە  خراپی  رەنگدانەوەی  ئەوەش  كە  لەنێوانیاندا، 

ئاستی واڵتێك و پێگەی ئەو لەنێوان واڵتانی تردا.
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3-ئاماژەی بەشداری ژنان

ئەم ئاماژەیە جەخت لەسەر ئەو گۆڕاوانە دەكاتەوە:

هاوبەشی ژنان لەبواری دەركردنی بڕیاردا

دەالقەكراوەكانی بەردەم ژنان

پیاوان  و  ژن��ان  ئەگەر  دەدات  ب��ەوە  بایەخ  هەروەها 

توانای هاوبەشیان هەبێت و كاریگەربن لە ژیانی سیاسی و 

ئابوریدا لەسەر ئەو بنەمایەی، كە مرۆڤ رەگەزی بنەرەتییە 

بەڵكو  تەنها،  بە  سودمەندێك  وەك  نەك  لەگەشەپێداندا 

بەشدارییەكە  ئەوەی  وەك  گەشەپێدانیش  دروستكەر.  وەك 

ئەم  و  ژنان  خودی  لەنێویاندا  تاكێك  لەهەر  دەیخوازێت 

بەشدارییەش پەیوەندییەكی متامنەپێكراوە لەگەڵ بارودۆخی 

و  كولتوری  وابەستەیی  بەشێوازی  كۆمەاڵیەتی  و  ئابوری 

ئاشكرایە  بەشدارییەدا.  ئەم  لەبەردەم  رێگرن  كە  ئەوانیرت، 

ژنان  بەشداری  بەبێ  بەردەوام  گەشەپێدانی  بەدەستهێنانی 

ئاستەكانی  وەك��و  نادرێت،  ئەنجام  جیاجیاكان  ئاستە  لە 

كۆمەاڵیەتی ئابوری سیاسی.

بكەین  ژنان  رۆڵی  ئاستی  تەماشای  ئەگەر  منوونە  بۆ 

وەكو  ژن  رۆڵی  بە  پەیوەست  لە  كۆمەاڵیەتییەوە  لەڕووی 

هاوسەر و دایك ئەو رۆڵە رەنگدانەوەی هەیە لەسەر رەفتاری 

هەیە  بەریەككەوتنی  ئەوەش  وەچەخستنەوە  كۆمەاڵیەتی 

لەگەڵ پێداویستییەكانی گەشەی بەردەوام، لەڕووی كاریگەری 

فاكتەرانەش  ئەم  كە  ژینگە،  و  دانیشتوان  فاكتەرەكانی 

پێداویستییەكان پڕدەكاتەوە لە هەموو بوارەكاندا.

ئەمەش ئەو ئاماژەیە بەڕوونی دەردەخات هێزی پرۆسەی 

گەشەپێدانی بەردەوام و پاشاموەی كاریگەرییەكانی لەڕووی 

سیاسەتی  پرەنسیپی  لەگەڵ  ناكۆكە  ئەوەش  ژینگەییەوە، 

دانیشتوان، كە هەوڵدەدات رووبەڕووی كاریگەری پێچەوانە 

منوونەی  بەكارهێنانی  دەستەبەری  و  ژینگە  لەسەر  ببێتەوە 
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ئاماژە  كە  بەڵگە هەیە،  لێرەدا چەندین  بكات.  سەرچاوەكان 

دەكات بۆ بەشداری ژنان لە دەركردنی بڕیاردا، كە كاریگەری 

هەیە لەسەر وەچەخستنەوە و هاوبەشییەكانی لە ئامادەكردنی 

ئەو مەبەستە و جێبەجێكردنی، كە  بۆ  بەرنامەیەكی گونجاو 

بەمەرجەكانی پێویستی ئەژمار دەكرێت لە جێبەجێكردنێكی 

هەڵسانەوەی  دەبێتەهۆی  كە  دانیشتوان،  سیاسەتی  چاالكی 

گەشەپێدانی بەردەوام و منوونەیەكی باش لەمافەكانی مرۆڤ 

لە  جیانابێتەوە  بەشێكە  وەچەخستنەوە  مافەكانی  بەوپێیەی 

قورسایی  كە  )بەوپێیەی  ژنان  بۆ  بەتایبەتی  مافەكانی مرۆڤ 

یارمەتی  لەسەر شانە( ئەوەش  لەدایكبوونی  بوون و  دوگیان 

ژیانی  بە  پەیوەستە  كە  بڕیارەی،  ئەو  دەركردنی  لە  دەدات 

كەسێتیو كۆمەڵگە و هاوبەشی چاالكانەی لە گەشەپێدان كە 

سودی هەبێت بۆی.

الی  مرۆیی  گەشەپێدانی  پێوانەی  بەگوێرەی  پۆلێنكردن 

نەتەوەیكگرتووەكان چوار حاڵەت دەستنیشان دەكات:

یەكەم: جیهانی پێشكەوتوی ئابوری مرۆیی.

دووەم: پێشكەوتو لەڕووی مرۆیی و دواكەوتو لەڕووی 

ئابورییەوە.

گەیشنت  لەپێناو  مرۆیی  ل��ەڕووی  پێشكەوتو  سێیەم: 

بەرەو پێشكەوتنی ئابوری.

چوارەم: دواكەوتو لەڕووی ئابوریو مرۆییەوە.

بە  بەدەربكرێت،  سێیەم  و  دووەم  حالەتی  ئەگەر 

پێوانەی  رۆشنایی  لەژێر  پلەكانیان  لە  لەبەرچاوگرتنی 

تەنها دوو حالەت  پێشكەوتنی گەشەپێدانی مرۆیی، دەبینی 

بۆ  دووەم  و  پێشكەوتو  جیهانی  بۆ  یەكەم  كە  دەمێنێتەوە، 

جیهانی دواكەوتو.
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كە  هەیە،  پێشكەوتووەوە  بەجیهانی  پەیوەندی  ئەوە 

دەكات،  نوێ  تەكنۆلۆژیای  و  زانست  پەیرەوی  چەندین 

لەسەر  پارێزگاری  لەپێناو  هەوڵێكدەدات  هەمو  بێگومان 

بەردەوامی و مانەوەی لە پێشەنگی پێشكەوتنەكەیدا، جا چ 

لەڕێگەی هەوڵی زۆربێت بۆ گەشەپێدانی گەالن و پەنابردن 

بۆ كۆكردنەوەی عەقڵی مرۆیی لەهەمو جۆرەكان و ئەوەی 

پێویست بكات.

لەڕاستیدا سەرچاوەی دڵنیایی ئەو واڵتانە لە نهێنی ئەو 

كە  بەدیاردەكەوێت،  لەوەدا  تەنیا  بااڵكردنە  و  پێشكەوتنە 

دەستپێشخەری  و  داهێنانیان  توانای  عەقاڵنەن  ئەو  خاوەن 

نوێیەكان،  پێویستە  وەاڵمدانەوەی  لە  خێرایی  و  بەردەوام 

جیهانی  بەاڵم  پێشەوە،  دەیەێنێتە  نێودەوڵەتی  ژینگەی  كە 

ب��ەرەو  خۆیدا  ك��اروان��ی  لە  گەشەكردو  ی��ان  دواك��ەوت��و 

رووبەڕووی  مرۆیی  لەگەشەپێدانی  باشرت  هاوكێشەیەكی 

پلەی  دەیگەیەنێتە  كە  دەبێتەوە،  بەربەست  چەندین 

نەخۆشی درێژخایەن: كە گرنگرتینیان ئەمانەن:

هەژاری: لە گرنگرتین ئەو نەخۆشیانەن كە رووبەرووی 

لەجیهانی  دەب��ێ��ت��ەوە  م��رۆی��ی  گەشەپێدانی  ك��اروان��ی 

نیوەی  كە  دەكەن،  ئەوە  بۆ  ئاماژە  ئامارەكان  گەشەكردودا، 

دانیشتوانی جیهان هەژارن لەوانە نزیكەی 1,3 ملیار مرۆڤ 

هەژارییەوەن. لەژێرهێڵی 

هەژار  دەولەمەندو  نێوان  بۆشایی  لەگەڵزیادبوونی 

بەرەو  هاوكارییەكانی  و  یارمەتی  ئاماژەكانی  و  الیەك  لە 

حالەتە  ئەو  ئەمەش  و  دادەبەزێت  گەشەكردو  دەوڵەتانی 

دروست دەكات، ئەو واڵتانە ناتوانن لە داهاتودا الی كەمی 

ژیان بۆ گەالنیان فەراهەم بكەن.
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گەالنی  لەسەر  دی��ارە  مەترسییەكی  نەخوێندەواری: 

و  سەرچاوەكان  كە  ئەوەی  لەگەڵ  گەشەكردو  دەوڵەتانی 

دابینكردنی سەرەتاییەكانی ژیان لەسەر بنەمای دەستەبەری 

و  خواردن  وەكو  هێناوە  كورتی  بناغەییەكان  پێداویستییە 

ماونەتەوە،  دیكە  ئەو سەرچاوانەی  جلوبەرگ،  و  خواردنەوە 

كە پێویستە بەشێك بێت لەوانە وەكو فێركردن، كە بوونی نییە 

بەگوێرەی پێویستییەكانی تر، ئەمەش پەیوەندی بەو سیستمە 

واڵتانەی  لەو  باوە  كە  هەیە،  فێركردنەوە  دواك��ەوت��ووەی 

بڕۆن  پێداویستییەكانی  و  شارەزایی  بەشانی  شان  پێویستە 

بەرەو ئابوری جیهانێكی گۆڕاو.

هەربۆیە لەو واڵتاندا دروشمی نەهێشتنی نەخوێندەواری 

زۆر باوە، لەكاتێكدا واڵتە یەكگرتووەكانی ئەمەریكا دروشمی 

فێركردنی بااڵی بۆ هەموان بەرزكردۆتەوە.

واڵتانی  لە  هەرەشە  كە  ئ��ەوەی  ژینگە:  پیسبوونی 

پیشەسازی  زۆربوونی  بە  پەیوەندی  دەك��ات،  گەشەكردو 

جیهانی پێشكەوتووەوە هەیە، كە پیسبوونی ژینگە رەوانەی 

واڵتانی گەشەكرد و دەكەن، ئەمەش دەگەڕێتەوە بۆ هەژاری 

واڵتانی گەشەكردو بۆ چەمكی ئاسایشی ژینگەیی، كە خۆی 

لە فەراهەمكردنی شێوازەكانی ژیانێكی پاكژ و بەتاڵ لە زیان 

پیسە  تەكنۆلۆژیا  ئەو  بۆ  ئەوەش  دەبینێتەوە.  پیسبووندا  و 

خاكدا  لەژێر  پێشكەوتو  واڵتانی  كە  دەگەڕێتەوە،  ژینگەییە 

گەشەكردووە،  تازە  واڵتانی  شوێنیش  باشرتین  و  دەیشارنەوە 

دەكرێت  بەوە  هەست  تازە  كە  دێت  ئەوە  دوای  ئەمەش 

هاواڵتیان  تەندروستی  بە  زیان  تەكنۆلۆژیایە  شێوازە  ئەو 

دەگەیەنێت.

و  ناچونیەكی  جیهانی:  ب��ازرگ��ان��ی  م��ەرج��ەك��ان��ی 

واڵت��ان��ی  ئ��اب��وری  داه��ات��وی  ل��ەس��ەر  كاریگەرییەكانی 
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مەرجی  چەندین  سەپاندنی  هۆی  دەبێتە  كە  تازەپێگەیشتو، 

زۆرەملێ بە گرتنەبەری ئەو پاراستنانەی، كە دەوڵەتانی باكور 

یەكێك  وەكو  دەگەیەنن  هەژاری  واڵتانی  بە  زیانانەی  بەو 

)ئۆكسفام  بەناوی  ئەمەریكا  ناحكومییەكانی  لەڕێكخراوە 

ئەنتەرناسیۆنال( بەبڕی نزیكەی )700( ملیار دۆالر لەجیهاندا، 

واتە نزیكەی )14( جار زیاتر لەو یارمەتییەی كە تەرخانكراوە 

بۆ هاوكاری ئەو دەوڵەتانە...!!

)سیاتل(،  دانوستانەكانی  شكستی  ت��رەوە  الیەكی  لە 

نەبوونی  جیهانگیریی،  ناكۆكییەكانی  لەبارەی  سەملێرناوە 

تازەگەشەكردودا،  و  پێشكەوتو  واڵتانی  لەنێوان  هاوسەنگی 

خۆپیشاندانەكانی  لە  دروشمەی  ئەو  گوزارشتی  ه��ەروەك 

جیهانگیری  ناكۆكییەكانی  لەبارەی  سەملێرناوە  )سیاتل( 

واڵتانی  ب��ەرژەوەن��دی  لەنێوان  هاوسەنگی  نەبوونی  و 

كە  دروشمەی  ئەو  هەروەك  تازەگەشەكردودا،  و  پێشكەوتو 

ئازادمان  )بازرگانی  دەیڵێنەوە  )سیاتل(  خۆپیشاندانەكانی  لە 

ناوێت، بەڵكو بازرگانییەكی دادپەروەرمان دەوێت(.

پێشكەوتنی  تەكنۆلۆژیا:  پێشكەوتنی  قورساییەكانی 

و  پەیوەندیكردن  زان��ی��اری  لە  ه��اوچ��ەرخ  تەكنۆلۆژیای 

زۆری  قورساییەكی  و  بەربەست  بەرهەمهێنان،  شێوازەكانی 

خستۆتە سەرشانی ئابوری واڵتانی تازەگەشەكردو، سەرمایە و 

تەكنۆلۆژیا كار نییە بەتەنها، بەڵكو فاكتەرەكانی بەرهەمهێنانی 

كە  ئ��ەوەی  جیهانیە،  ئابوری  ن��او  بزوێنەری  و  سەرەكی 

سەرچاوە  گەشەپێدانی  بۆ  دەك��ەن،  دروس��ت  بەربەست 

كۆتایی  ئەنجامی  دواجار  كە  بەكارهێنانەكانی،  و  مرۆییەكان 

بەریەككەوتنەكانی  و  بێكاری  رێژەی  زیادبوونی  دەبێتەهۆی 

شێوازێكی  كارخانەیەك  ئەگەر  منوونە  بۆ  تەكنیكییەكان.  یان 

نوێی بەرهەمهێنانی هاوردەكرد بەهێنانی هەندێك ماكینەی 

نەبوو  ئەوەدا  لەئاستی  مرۆییەكان  توانا  ئەگەر  پێشكەوتو، 
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هەڵسوكەوت بكات لەگەڵ ئەو شێوازە نوێیەدا، بۆیە دەبێت 

هاوشان لەگەڵیدا دەستبەرداری ببێت.

زریانی جیهانگیری  بەتێپەڕبوونی  راستییەكان  لەكۆتاییدا 

و هەنگاوەكانی، كە لە ناواخنیدا پێوانەكانی مانەوەی بۆ باشرت 

هەڵگرتووە، ئەوەش زۆربەی جار دورە لە پێوانەكانی مرۆیی، 

كە هەوڵدەدات بۆ چەمكی مرۆیی و بەدەستهێنانی.

پێویستە،  تازەپێگەیشتو  دەوڵەتانی  لەسەر  هەربۆیە 

بەریەككەوتنە  بڕوایەی  لەو  بەئاگابێنەوە  بێئاگایی  لە  كە 

ژیانێكی  مانای  بە  رۆژئ��اوا  م��ادی  ژیانی  رووكەشیەكانی 

خۆشگوزەران نییە! بەڵكو پێویستە بڕوای بەو سەرهەڵدانانە 

هەبێت، كە پێشكەوتنی ئابوری و كۆمەاڵیەتی مەرجدارە بە 

كە  هۆشیارانە،  نیشتیامنی  ئیرادەی  دروستكردنی  تواناكانی 

سیستمی  كە  ببێتەوە،  بەربەستانە  ئەو  رووبەڕووی  بتوانێت 

جیهانی نوێ دەیسەپێنێت، كە مەبەست لە جیهانگیرییە.

توانای واڵتانی تازەپێگەیشتو لەسەر ئەوە وەستاوەتەوە، 

بەتوانای  بسەملێنێت  لەداهاتودا  خۆی  بوونی  بتوانێت  كە 

بەركەوتنەكانی  و  پێشكەوتن  لەگەڵ  بەهەڵكردن  نەوەكانی 

لە  شێلگیرانە  ب��ەش��داری  تا  بەڕووكەشی،  ن��ەك  كاریگەر 

دروستكردنی پێشكەوتن، نەك تەنها بەرهەمەكەی وەربگرێت 

و بەس.

تێكەڵكردنی كاری ژنان  و گەشەپێدان
لە كۆتایی سااڵنی حەفتای سەدەی بیستەم بایەخی ئەم 

الیەنە دەركەوت وەكو كاردانەوەیەك بەرامبەری فەرامۆشكرد 

)فەرامۆشكردنی ناوهێنانی ژن لە گەشەپێداندا(.

ئاوێتەیە  ژن  كە  بیانووەی،  بەو  الیەنەوە  هەندێك  لە 

لەپرۆسەی گەشەپێداندا، بەاڵم بەشێوەیەكی نایەكسان.
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ئەم میتۆدە كار بۆ ئەوە دەكات لەسەر بنەمای حسابكردن 

بۆ ژنان لەناوەوە و دەرەوەی ماڵدا، لەبری ئەوەی فەرامۆش 

بكرێت و كاتەكانی بەبێ بەرهەم بەكاربهێرنێت.

سیاسەتی ژنان و گەشەپێدان پشت دەبەستێت بەوێنای 

بەرنامەیەكی پالن، كە زیاتر عەدالەت و مەنتیقی تێدا بێت و 

دابەشبوونی رۆڵ و رێزگرتنی یەكسانی بەهەند وەربگیرێت 

بۆ ئەو هەوڵەی، كە هەر تاكێك دەیدات.

لە  بەشێك  وەك��و  )ج��ێ��ن��دەر(،  كۆمەاڵیەتی  ج��ۆری 

گۆڕانی  سەرەڕای  گەشەپێدان  بەرنامەی  لە  كاركردن  پالنی 

گۆنگرە  لە  كە  ئەوانەی  و  سیاسیەكان  گوتارە  و  كۆمەاڵیەتی 

نێودەوڵەتییەكانەوە دەكەونەوە و تایبەتە بە ژنان، بەاڵم پالن 

بە  عەرەبیدا  لەجیهانی  گەشەپێدان  بەرنامەی  داڕێژەرانی 

تەنها وەك رۆڵی  بەواتا  ژنان،  مەنتیقێكی كالسیكی دەڕواننە 

وەچەخستنەوە تەماشای دەكەن.

رۆڵی بەرهەمهێنانی ئەوان لەماڵ و لە دەرەوە فەرامۆش 

پالنەكانی  الوازكردنی  دەبێتەمایەی  تێڕوانینە  ئەم  دەكەن، 

جۆربەجۆرەكانی  پێداویستییە  كە  گەشەپێدان،  بەرنامەی 

هەروەها  و  بێت  وەاڵم���دەرەوەی  یاخود  پڕبكاتەوە  ژنان 

فەرامۆشكردنی زۆرێك لەپێگە و رۆلەكانی تریان، كە ئەوەش 

ئامانجە  بەجیەێنانی  لە  پڕۆژەكان  بۆ  گ��ەورە  شكستێكی 

دیارەكاندا.

بەپلەی  پلە  دانپێدانانی  راب��ردودا  دەی��ەی  چ��وار  لەم 

لە  چوارەمدا  دەیەی  لە  كە  دەركەوتووە،  زیاتر  ژنان  رۆڵی 

بنیادنانی  لەڕێگەی  ژنان  پرسی  داوەتە  زیاتری  پێشینەیەكی 

دروست  ئەوە  توانای  بەشێوەیەك  )جێندەرەوە(،  چەمكی 

بووە، كە دەتوانرێت بڕوا بە بەرپرسان و نەخشەداڕێژەرانی 

جیاوازی  كێشەی  كە  بەێرنێت،  جیاجیاكان  پڕۆژە  و  بەرنامە 
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نێوان هەردو رەگەز هەم راسیتییە و هەم جۆراوجۆرە، كە لە 

شارێك بۆ شارێكی تر و لە ژینگەیەك بۆ ژینگەیەكی تر و لە 

واڵتێكدا جیاوازە. هەروەها دەتوانرێت بڕوایان پێ بهێرنێت، 

هەمو  لە  دەناڵێنن  جیاوازییانەوە  ئەم  بەدەست  ژنان  كە 

جیهاندا لەگەڵ جیاوازی كێشە و گرفتەكان لەشوێنێكەوە بۆ 

شوێنێكی تر.

مانای  تەنها  بە  گەشەپێداندا  لە  ژنان  بەشداری  پرسی 

چارەسەری  مانای  بە  بەڵكو  نایەت،  تواناكان  گەشەپێدانی 

پرسە جیاجیاكانی كۆمەاڵیەتی دێت، كە تەنها وەكو پرسێكی 

عەدالەتی كۆمەاڵیەتی ئەژمار ناكرێت، بەڵكو پرسی مانەوە و 

پەرەپێدانە لەپێناو دەرچوون لە بازنەی سیانی هەژاری، نەزانی، 

گەشەپێدان، چەمكە گشتگیر  بەڕاستی  گەیشنت  و  دواكەوتن 

جیاوازی  چەمكی  جێندەر  ئەوەی  لەڕوانگەی  تەواوەكەی  و 

بەرنامەی  كاری  پالنی  لە  بەشێكە  رەگەز  هەردو  لەنێوان 

گەشەپێدان و پێویستە چەمكی جێندەر بخرێتە ناو سەرجەم 

گەشەپێداندا،  پرۆسەی  لەنێو  چاالكییەكانەوە  بەرنامەو 

بەمانایەكی تر جەختكردنەوە لە چەمكی گەشەپێدان لەسەر 

مرۆڤ چ پیاو بێت چ ژن، كاركردن لەسەر سرتاتیژ و بایەخی 

ژنان دەكاتە بەشێكی جیانەكراوە لە بەرنامەكانی گەشەپێدان.

گرفتەكانی ژنان و گەشەپێدان
مرۆیی  گەشەپێدانی  چەمكی  رەگ��ەزەك��ەی  چ��وار 

چارەسەری  بەردەوامی(  یەكسانی،  تواناكان،  )بەرهەمهێنان، 

تێدا  كە  بەجۆرێك،  دەگرێتەخۆی  هەڵوارساو  پرسی  چەندین 

كە  مرۆڤ،  مافەكانی  بە  بایەخدان  و  گەشەپێدان  پرسەكانی 

دەیەی  چەند  لەم  لەگەشەپێداندا  ژنان  بەڕۆڵی  دانپێدانان 
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دوایدا پەرەسەندنێكی بەرچاوی بەخۆیەوەبینیوە:

دەیەكانی بایەخدان بە گەشەپێدان

ناویان  دابڕاو  دەستەیەكی  وەكو  ژنان   1970  –  1960

نەهاتووە

1970 - 1980 سەرەتاكانی دەركەوتنی تێكەڵبوونی ژنان 

بە گەشەپێدانەوە.

كۆپنهاگن  كۆنگرەی  و   1975 ساڵی  مەكسیك  )كۆنگرەی 

)1980

1980 – 1990 كۆنگرەی نایرۆبی 1985، كە بەڵگەنامەیەكی 

داڕشت بانگەشە بۆ بەشداری ژنان دەكات لە كاروباری ئابوری 

ڕێكەوتننامەیەكی   1979 لەساڵی  سیاسی.  و  كۆمەاڵیەتی  و 

نێودەوڵەتی مۆركرا بۆ پرسی هەمو جۆرەكانی جیاكاری دژی 

ژنان  دژی  جیاوازی  بەنەهێشتنی  تایبەت  لیژنەیەكی  و  ژنان 

.)CEDAW(

ژن��ان  ب��ە  دا  ب��ەرچ��اوی  رۆل��ێ��ك��ی   2000  –  1990

بەجەختكردنەوە لە پێویستی كاركردن لەسەر چەمكی جۆری 

مافەكانی  كۆنگرەی  بریو،  ژینگەی  )كۆنگرەی  كۆمەاڵیەتی 

لە  دانیشتوان  و  گەشەپێدان  كۆنگرەی  ڤیەننا،  لە  مرۆڤ 

كۆپنهاگن،  لە  كۆمەاڵیەتی  گەشەپێدانی  كۆنگرەی  قاهیرە، 

كۆنگرەی چوارەمی ژنان لەبەرلین(.

لە50%  دەكەن  ئەوە  بۆ  ئاماژە  خەماڵندنەكان  زۆربەی 

بەڵگەنامە  و  دەرئەنجامەكان  لەزۆربەی  ژنان،  رێژەی  زیاتر 

پێشو،  نێودەوڵەتیەكانی  كۆنگرە  بۆ  ئ��ام��ادەك��راوەك��ان 

سنور  عەرەبی  ژنانی  لەسەر  پێوەندەكان  كۆتو  كەزۆربەی 

سیاسی،  مەدەنی،  ژیانی  بەشداری  لەبەردەم  دادەنێت 

لەگەڵ  بەبەراورد  هتد  و...  ئابوری  تەندروستی،  دەستوری، 

یاسایی  كۆسپی  لێرەدا  كە  تر،  تازەپێگەیشتوەكانی  واڵتانی 
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رێگرە  كە  دواكەوتوانە،  پاشاموەیەكی  وەكو  كۆمەاڵیەتی  و 

لەبەردەم هاتنەپێشەوەی بەشێوازێكی تەواو لەسەر رێرەوی 

گەشەپێدان و بۆشاییەكی گەورەش هەیە لەنێوان ژن و پیاودا 

لە دەركردنی بڕیارە چارەنوسسازەكان لەبارەی خودی خۆی و 

كاروبارەكانی كۆمەڵ و خێزان.

كاركردن  و  فێركردن  لە  بێبەشكراون  واڵتاندا  زۆربەی  لە 

پێگەی  و  سەپێرناوە  بەسەردا  پێشوەختییان  هاوسەرگیری  و 

كۆمەاڵیەتی ئەوان لەسەر بنەمای وەچەخستنەوە دیاریكراوە.

بۆچی جێندەر لە پالنی گەشەپێداندا؟
هەمو  رۆژانەیە  كاری  بەردەوامە...  پرۆسەیەكی  پالن 

كەرتەكان دەگرێتەوە، پالنیش دەبێت لەسەر دوو ئاست بێت:

گەشەپێدان  و  پالندان  بە  ئەویش  دەوڵ��ەت:  -ئاستی 

لەالیەن  كە  پالنێكە،  بە  پێویستی  ئەمجۆرە  و  ن��ارساوە 

بەكارهێنانی  باڵوبكاتەوە،  هۆشیاری  و  دابرنێت  پسپۆڕانەوە 

گۆڕانگاریەكانی  رووبەڕووبوونەوەی  بۆ  پێویست  نەرمی 

كۆمەڵگە.

جێبەجێكردنی  بۆ  ئەویش  لۆكاڵیەكان،  كۆمەڵگە  -ئاستی 

پالنی نیشتامنی، كە دەبێت پالنی بچوك دابرنێت و بتوانرێت 

پێداویستەكانی  بە  بێت  پەیوەست  و  بكرێت  جێبەجێ 

پالنە  ئ��ەو  دەب��ێ��ت  ه��ەروەه��ا  لۆكاڵی،  كۆمەڵگەیەكی 

كۆمەڵگەیانە  ئەو  گرفتەكانی  و  پێداویستی  وەاڵم��دەرەوەی 

بێت لەبەر رۆشنایی توانا و سەرچاوەكانی دارایی و مرۆیی.

پالندانانی گەشەپێدان ئەوەی كە لە واڵتانی عەرەبی باوە 

الوازییەكەی سەملێرناوە، كە ناتوانێت ئارەزوی تاكەكانی لە ژن 

و پیاو بەدەستبهێنێت و ئەنجامەكەشی زیادبوونی هەژاری و 
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جیاوازی چینایەتی بووە. سەرەڕای بانگەشەی واڵتانی عەرەبی 

لەسەر كاركردنی بەردەوامی گەشەپێدان، تاكو ئێستا بەدەست 

كێشە و گرفتەوە دەناڵێنن.

لە  گەشەپێدان  كاروانی  ئ��ەوەی  س��ەرەڕای  هەروەها 

زۆرێك لەواڵتان چەندین دەست كەوتی لە مەیدانی ئابوری، 

كۆمەاڵیەتی، ژینگەیی و دانیشتوان بەدەستەێناوە، بەاڵم تاكو 

ئێستا ئەو كاروانە وەك پێویست نەیتوانیوە سود لەسەرچاوە 

لێوەرگرتوون  سودی  بەخراپی  یاخود  وەربگرێت  مرۆییەكان 

بەتایبەتی ژنان، سود وەرنەگرتنی گەشەپێدانی سامانی مرۆیی 

ژنان بە زنجیرەیەكی ونبوو دادەنرێت لە گەشەپێدانی واڵتانی 

عەرەبی.

جیانەكراوە  بەشێكی  جێندەر  دەتوانرێت  ئەوكاتەی  تا 

بێت لە گەشەپێدان و لەپێناو بەدیهێنانی ئەو ئامانجە پێویستە 

لەسەرەتادا بەدوای هۆكارەكانی رێكخسنت و پالندانانی جۆری 

پەرەپێدانی  بۆ  هەبێت  شیكردنەوە  و  بین  كۆمەاڵیەتییەوە 

بەرنامەی پالندانان بۆی، ئینجا دانانی سرتاتیژی و تێكەڵكردنی 

دیاریكردنی  دواجار  و  گەشەپێدان  بەرنامەكانی  بە  جێندەر 

رێگاكانی جێبەجێكردن و دەستنیشانكردن و راستكردنەوەی.

ئامانجەهەستیارەكانی جێندەر و ئاماژەكانی

هەموو  ئامانجە  ئەم  چییە؟  جێندەر  1-ئامانجەكانی 

و  بەجێندەر  پەیوەستە  كە  دەگرێتەوە،  گۆڕانكاریانە  ئەو 

پەرەپێدانی ژیانی كۆمەاڵیەتی و ئابورییەوە.

ئامانجانەیە،كە  ئ��ەو  من��ون��ەی  ل��ە  بەشێك  ئ��ەم��ەش 

وەاڵمدەرەوەی جێندەرە:

-بەشداری زیاتری ژنانی الدێ لەبەرهەمهێنانی كشتوكاڵدا.

-ئەو بۆشاییە دژبەیەكەی لەنێوان بەشداری هێزی كار و 
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هاوكێشەكانی بەگەڕخستنی ژنان و پیاوان.

-هاوبەشی زیاتری نێوان هاوسەرەكان لەكاری ناوماڵ و 

ئەركی چاودێریكردنی مندااڵن.

-پاراستنی هەلی یەكسانی كاركردن.

-بەهێزكردنی بەرنامەی فێركردنی ئێستا بۆ خاوەن كار و 

بەتایبەتی بۆ ژنان.

-رەتكردنەوەی وێنە كالسیكی و باوەكان لەڕۆڵی ژنان و 

پیاوان لەخوێندنگاكاندا.

-دامەزراندنی بەرنامەكانی راهێنانی ژنانی الدێ دەربارەی 

سەركردایەتی و شارەزایی رێكخسنت و بەڕێوەبردنی پڕۆژەكان.

دیاریكراوانەن  پێوانە  ئەو  چییە؟  جێندەر  2-ئاماژەكانی 

لەڕێگەیانەوە چۆنیەتی  دەتوانرێت  كە  ئامانجانەن،  ئەو  یان 

بەدەستهێنانی ئامانجی جێندەر هەڵبەسەنگێندرێت.

بۆ  پێوانانەیە  ئەو  مەبەستی  كە  پڕۆژانەی  ئەو  ئامانجی 

كە  بەسودانەی،  ئاماژە  ئەو  كاری  چوارچێوەی  پەرەپێدانی 

لە داڕشنت و خەماڵندنی و دەستنیشانكردن و نوێكردنەوەی 

چەمكەكان لەو بوارەدا.... هەڵسەنگاندنی ئەو دەرخستانە و 

بوونی بۆشاییەكان لەنێوان نەوەكان و بەكارهێنانی ئامارەكانی 

جێندەر.

بناغەی  و  دەستەبەركردن  سیستمی  بە  راسپاردەكردن 

دەرخستە سیتامتیكیەكان و بەرهەمهێنانی ئاماری جێندەر و 

ئاماژەكانی.

ئامانجە  پەرەپێدانی  ب��ە  پەیوەست  3-پرسەكانی 

هەستیارەكانی جێندەر، لە پەرەپێدانی ئامانجە هەستیارەكان 

لە  گۆڕاوێك  وەكو  زیادبكەین  جێندەر  كە  ناوەستین،  بەوە 
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چوارچێوەی كاری بەرنامەكاندا، بەڵكو دەبێت جێندەر تێكەڵ 

و  ئابوری  و  كۆمەاڵیەتی  ئامانجە  ت��ەواوی  لەگەڵ  بكرێت 

سیاسی و كولتورییەكانی گەشەپێدان.

ئەمەش هەندێك لەو منونانەیە كە ئەوە رووندەكاتەوە:

تواناداربن  ژنان  پێویستە  ژیاندا:  بەرنامەكانی  لە  -ژنان 

ئەوەش  ژیاندا،  بەرنامەكانی  بەقەرزەكان  دەستڕاگەیشنت  لە 

ناكرێت بەبێ ئەوەی میكانیزمەكانی چاودێری مندااڵن بەهێز 

نەكرێت.

-ژنان لە سیاسەتدا: زۆربەی یاساكان بواری ژنان و پیاوان 

دەدات بۆ چوونەناو شەڕێكی سیاسی، بەاڵم لەڕاستیدا ژنانی 

بە  دەگرنەئەستۆ  مندااڵن  چاودێری  سەروكاری  زیاتر  گەنج 

بە  كارە  ئەو  سەختی  و  ئەوان  كۆمەاڵیەتی  رۆڵی  حوكمی 

داخوازییەكانی  لەنێوان  و  لەنێوانیاندا  سازان  و  سیاسەتەوە 

چاودێری مندالەكانیان.

-ژنان و راهێنان: ئەو بایەخانەی كە لە رۆڵی راهێنانەكاندا 

لەڕووی  پیاوان  لەسەر  دایدەنێت  پەیوەندیدارەكان  الیەنە 

راهێنانیان كاتێك ژنان دەستهەڵدەگرن لە پیشە دەستیەكاندا.

لەسەر  جێندەر  داهاتوی  كاریگەریەكانی  شیكردنەوەی 

داهێنان و خزمەتگوزارییەكان:

و  پالن  داڕشتنی  چییە؟  جێندەر  1-كاریگەرییەكانی 

سیاسەت و بەرنامەكان بەو پێیەی ببێتە فاكتەری ئەنجامێكی 

چاككردنی  داه���ات،  زی��ادب��وون��ی  منوونە  بۆ  دی��اری��ك��راو 

تێبینیانە  و  كاریگەری  ئەو  بەرامبەردا  لە  شارەزاییەكان 

دەتوانرێت ببێتەهۆی گۆڕان یان جیاوازی لە بوارەكانی تری 

پیاودا. ئەم بە هایەش كاریگەری سیاسەتەكانی  ژیانی ژن و 

جێندەرە، لەسەر پرۆژە خزمەتگوزارییەكان.
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هەر بۆ منوونە:

سودێكی  و  زۆرتر  توانایەكی  ژنان  داهاتی  زیادبوونی 

لە  ماڵ.  ناو  بڕیارەكانی  دروستكردنی  لە  دەداتێ  زۆرتریان 

كاتەكانی تردا ژنان دەتوانن كاروبارەكانیان باشرت بەڕێوەبەرن 

هانیان  زیاتر  و  دەگرنەئەستۆ  باشرت  منداڵەكان  چاودێری  و 

بەرپرسیارێتی  هەڵگرتنی  لە  بەشداریكردن  بەرەو  دەدات 

لەنێوان ژنان و پیاوان لە كاروبارەكانی ناو ماڵ.

2-بایەخی لێكۆڵینەوە و كاریگەریەكانی بەرنامەكە چییە 

لەسەر ژنان و پیاوان؟

دەستێوەردانە كۆمەاڵیەتییەكان، بە بەرنامەكانی فێركردن 

و هاوكارییە تەكنیكی و مادییەكان دەبێتەهۆی یان بەربەستی 

بایەخەكانی جێندەر یاخود هاوشانی دەڕوات.

خزمەتگوزاریدا  بەرنامەكانی  جێندەری  شیكردنەوەی  لە 

دەتوانرێت پێشبینی كاریگەرییە جیاجیاكانی تر بكرێت لەسەر 

كۆمەڵێك ئامانج. هەروەها دەتوانرێت لەسەر شیكردنەوەكە 

و  نەخشەسازی  گێڕانەوەی  بۆ  پێكبهێرنێت  بناغەیەك 

چاككردنی یاخود شاردنەوەی خزمەتگوزارییە پێشكەشكراوە 

یان گرنگی بەرنامەكان.

و  بەرنامە  نەخشەسازی  لە  بەشداری  3-دەستەبەری 

له  بریتییە  بەشداری  پرەنسیپی  جێندەر.  وەاڵم��دان��ەوەی 

و  راوێژكاری  لە  راستەوخۆكان  بایەخدارە  گروپە  هاوبەشی 

ئامانجی  بە  پەرەپێدان  پڕۆسەی  و  دیاریكردن  قۆناغەكانی 

سەرچاوەكان  بە  گەیشنت  بۆ  كەسییەكان  توانا  دروستكردنی 

و  خۆبژێوی  ب��ەرەو  دەبێت  هەلێك  و  سودمەندییەكان  و 

چاككردنی چۆنایەتی ژیان.

لەبەشداری  گرفتە  زیاتر  ئەوەی  بەشداری  4-ئاستەكانی 

كردندا لەكاتێكدایە كە دەستپێشخەرییەكان و سوڕی پڕۆژەكە 

)پالن و جێبەجێكردن و هەڵسەنگاندن( لە بەردەست كەرتی 
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لە  پیاوە  و  ژن  بەشداری  مانای  ئەوەش  پەیوەندیداردایە، 

لە  پڕۆژەكان،  سوڕی  قۆناغەكانی  هەموو  لە  كەرتەكاندا 

دەستپێكردنیەوە تا گەیشنت بە دابەشكردنی سودمەندییەكان 

لە پڕۆژەی پالن بۆ دانراو.

5-سودەكانی شێوازی بەشداری. پالندانان بۆ بەشداری و 

راستكردنەوە، كە دەبێتەهۆی:

-توانای دامەزراوە بۆ جێبەجێكردنی كارەكان بەشێوازێكی 

زۆر گونجاو و كاریگەر.

-توانای گروپە ئامانجدارەكان بۆ سەرپەرشتی و كاریگەری 

داهاتوی پرۆژەكان لە ژیاندا.

نازانن چۆن  بەو كەسانە كە  بوارێك دەدات  -لەكۆتاییدا 

تەماشای سنورەكانی داهاتو بكەن، هەروەها شیكردنەوەیەكی 

دورمەودا بۆ بارودۆخەكەیان.

توانای بەشداری كەسەكان لە چارەسەركردنی كێشەكانیان 

هەنگاوی یەكەم پێك دەهێنێت بەرەو توانای كەسەكان.

بەشداری سیاسی و توانای سیاسی
گەشەپێدانی  بەرچاوی  داوایەكی  سیاسی  گەشەپێدانی 

بە  پابەندكراو  مەرجێكی  سیاسی  گەشەپێدانی  كە  ئابورییە، 

گەشەپێدانێكی بەردەوامی ئابوری.

لە  زۆر  ژمارەیەكی  بەشداری  بەمانای  سیاسی  بەشداری 

ناڕاستەوخۆ  یان  راستەوخۆ  بەشێوەیەكی  گروپەكان  و  تاك 

دروستكردن  كاریگەری  مەبەستی  بە  سیاسیدا  ژیانی  لە 

كە  حكومەت،  بڕیاری  دروستكردنی  پرۆسەكانی  لەسەر 

دەتوانرێت گوزارشتی لێ بكرێت لەڕێگەی چاالكییە سیاسییە 

پەرلەمان،  و  حكومەت  پۆستەكانی  وەك  راستەوخۆكانەوە 

یاخود  ناحكومییەكان،  رێكخراوە  و  حزب  لە  ئەندامێتی  یان 

پرسەگشتییەكان  گفتوگۆی  یان  خۆكاندیدكردن،  و  دەنگدان 
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دەتوانێت،  ت��اك  ه��ەروەك  سیاسییەكاندا،  هەڵمەتە  لە 

بەشداری سیاسی بەدەستبهێنێت لەڕێگەی چاالكییە سیاسییە 

كە  رۆژنامانەی  لەو  وتار  نوسینی  منوونە  بۆ  ناڕاستەوخۆكان 

بایەخ دەدەن بە پرسە گشتییەكان. 

ئامانج  كە  سیاسی،  گەشەپێدانی  دەروازەی  ئ��ەوەش 

ئابوری  گەشەپێدانی  بۆ  دەسپێكە  و  دیموكراسییە  لێی 

یاسایی،  ئیداری،  گەشەپێدانی  سیاسی،  نوێكردنەوەی  و 

بۆ  منوونەیەك  وەكو  جەماوەری  بەشداری  و  ئامادەسازی 

بە  پەیوەستە  سیاسی  گەشەپێدانی  دیموكراسی،  بنیادنانی 

تێگەیشنت،  لەڕێگەی  سیاسییەوە،  بەشداری  زیاتربوونی 

و  كەناڵەكان  زی��ادب��وون��ی  ن��وێ��ك��ان،  گ��روپ��ە  ك��ارك��ردن��ی 

بەشداری  تر  جۆرێكی  سیاسی،  بەشداری  میكانیزمەكانی 

لە  دێت  ئەوان  رۆڵی  بەهێزكردنی  بەمانای  ژنان  بۆ  سیاسی 

چوارچێوەی سیستمی سیاسیەوە بە فەراهەمكردنی هاوبەشی 

و  گشتییەكان  سیاسەتە  دروستكردنی  پرۆسەی  لە  ی��ان 

كاریگەری ئەوان، واتا بەشداری ژنان بەشێوەیەكی راستەوخۆ 

بڕیارەسیاسیەكان  دروستكردنی  لەپرۆسەی  ناڕاستەوخۆ  یان 

وا  ژنان  سیاسی  بەشداری  گشتی،  كاروباری  بەڕێكردنی  و 

ئەژمار دەكرێت، كە بریتییە یاخود بەڵگەیەكی روونە لەسەر 

ئاستی پێگەیشنت و تێكەڵبوونی كۆمەڵگە و ئاماژەیەكی دیارە 

بەردەوام.  بەرنامەی گەشەپێدانی  ئاستی سەركەوتنی  لەسەر 

بەجۆرێك كە تێكەڵبوونی ژنان لەگەڵ پرۆسەی گەشەپێدانی 

یەكالكەرەوەیە  رەگەزێكی  بارودۆخیان  باشبوونی  و  سیاسی 

بۆ باڵوكردنەوەی  لەسرتاتیژی و ئەو هەواڵنەی، كە دەدرێت 

دیموكراسی و بەشداری هەموان لە ژیانی سیاسیدا، هەروەك 

بۆ  دادەن��رێ��ت  سەرەتایەكیش  و  بنەرەتی  ئەركێكی  بە 

بەدەستهێنانی گەشەپێدانی ئابوری و كۆمەاڵیەتی.
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بایەخی گەیشتنی ژنان بە دەسەاڵتی یاسادانان و سیاسی

بەهۆی  ژن��ان  سیاسی  توانای  كە  نییە  تێدا  گومانی 

نوێنەرایەتی پەرلەمانی لە دەستەكانی یاسادانان بە ئاستێكی 

و  نێودەوڵەتی  وێنای  چاككردنی  لە  دەكات  هاوبەشی  بەرز 

ئەو  بەهای  زیادبوونی  هەروەها  دیموكراسی،  ئەزموونی 

نێودەوڵەتی،  وێنای  لەسەر  رەنگدانەوەی  و  نوێنەرایەتییە 

ئەگەر ئەوەش لە واڵتانی جیهانی سێدا بێت، ئاماژەی ئەوەیە 

كە ئەو كۆمەڵگەیانە بایەخ بە ماف و ئازادی و ئەركەكانی ژن 

دەدرێت لەگەڵ پیاواندا.

ژنان  سیاسییانەی  و  پەرلەمانی  نوێنەرایەتییە  ئ��ەو 

بەپلەی  پلە  گۆڕینی  نوێكردنەوەی  لە  دەك��ات  بەشداری 

ژیانی  لە  ژنان  رۆڵی  بۆ  كۆنەپارێزەكان  كۆمەڵگە  تێڕوانینی 

بەتایبەتی  سیاسیدا  ژیانی  لە  ژنان  بەشداری  كە  گشتیدا، 

پەرلەمان مەرجێكی پێویستە بۆ تەواوكاری و بەهرەمەندبوون 

و رێگاكردنەوەیە بۆ گەیشنت بە پەیوەندی راستەوخۆ لەگەڵ 

جەماوەر و رای گشتی و شارەزابوونە لە بایەخ و رۆڵی ئەوان 

و ئەمە حالەتێكی باش دەرەخسێنێ لە قبوڵكردنی بەشداری 

سیاسی ژنان.

هەروەها ژنان دەتوانن كاریگەری دروست بكەن لەسەر 

دەیخەنەڕوو  كە  پرسانەی،  ئەو  رێگەی  لە  سیاسی  ئاڕاستەی 

لە دەركردن و داڕشتنی یاسا و بڕیارەكان ئەوانەی كاریگەری 

زۆریان لەسەر كۆمەڵگە و ئەو هەالنەی، كە ژنان دەگەیەنێتە 

پەرلەمان كارێكی تایبەمتەندی پەرلەمانە بۆ هەندێك لە ژنان، 

كە ئامادەن لەڕووی شارەزایی و بەپێویستیی زانیاری گەرم و 

كۆمەڵگە،  پرسەكانی  لەچارەسەری  بەشداریكردن  بۆ  گوڕەوە 

ئاڕاستەی  حكومییەكان  دام��ەزراوە  و  بڕیاردان  ب��ەرەو  كە 

دەكات.

هەروەك فرەیی لە پێكهاتەی پەرلەمان، كە نوێنەرایەتی 
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سەرجەم گروپە كۆمەاڵیەتییەكان بگرێتەوە لەنێویدا كەرتەكانی 

لە  بەشدار  رەگەزێكی  وەكو  پێكردنیان  هاوبەشی  و  ژنان 

گوزارشتكردن لە پرسەكان و رووناكی خستنەسەریان لەكاتی 

گفتوگۆكاندا و یارمەتیدانیان بۆ گەیشنت بە مافەكانیان لەپاڵ 

گوزارشت  كە  ژنان،  كەرتەكانی  توانای  دەكرێت  كە  ئەوەی، 

هەروەها  بخەنەڕوو،  پێشنیاز  و  بكەن  خۆیان  پرسەكانی  لە 

بگەڕێنەوە بۆ یاساكان و پەرەپێدانی ئەوانەی، كە چارەسەری 

بارودۆخی ژنان دەكەن لەسەر ئاستی كۆمەاڵیەتی و ئابوری 

و سیاسی و كولتوری، كە تێیدا یارمەتی دەستەبەری یەكسانی 

و چونیەكی لە رەخساندنی هەل و عەدالەت بۆ ژنانو پیاوان 

بۆ  دەكرێت  ئەژمار  فشار  بەرەگەزێكی  هەروەك  پێكەوە. 

بە  تایبەت  نێودەوڵەتییەكانی  رێككەوتنامە  دانپێدانانی 

لەفراوانكردنی  دەك��ات  هاوبەشی  ئەوانەش  بوونی  ژن��ان، 

بنەما شەرعیەكانی دامەزراوەكانی سیستمی سیاسی و زیاتر 

دەكەن.  لەكۆمەڵگەدا  نوێنەرایەتی  بوونی  واقیعیەتی  راستیو 

دەكات  بەهێز  ژنان  پێگەی  بەرئەنجامێك  وەكو  كارەش  ئەم 

چەمكەكانی  درێژەپێدەداتو  شارەزاییەكانیان  و  لەكۆمەڵگەدا 

لەپێناو  قوڵدەكاتەوە  نیشتامنی  بەگەشەپێدانی  شانازیكردن 

بەدەستەێنانی ئامانجەكانی سیستمی سیاسی لە گەشەپێدانی 

مرۆیی گشتگیر و بەردەوامە لەكۆمەڵگەدا.

لە  ژنان  زیاتری  بەشداری  بۆ  گونجاوەكان  سیاسەتە 

چاالكی ئابوریدا

بكرێتەوە  لەسەر  جەختی  دەبێت  كە  شت  1-یەكەم 

ژنان  هاوبەشی  لەڕێژەی  زیادكردن  نەك  داواكارییەك  وەك 

لە هێزی كاردا، داواكارییەكی تایبەتە نەك وەك هەر كارێكی 

بەشدارییەكی  كە  بەرهەمهێنەرە،  كارێكی  بەڵكو  كەبووە،  تر 

راستەقینەیە لە گەشەپێداندا، تەنها هاتنەدەرەوە نییە لەماڵدا، 
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یاخود بەدەستهێنانی كرێیەكی كەم بێت، چارەسەری كێشەی 

تایبەتی  بە  ژنان  بەكاری  و  گشتی  شێوەیەكی  بە  كاركردن 

سیاسەتەكانی  لە  هەیە  ریشەیی  بەگۆڕانكاری  پێویستی 

ناوەندی  بەجۆرێك  تازەپێگەیشتو،  واڵتانی  گەشەپێدانی 

كەرتی  چۆنایەتی  گەشەپێدانی  بۆ  ه��ەوڵ��دان  قورسایی 

پەیوەندییەكانی  لە  گشتگیر  گۆڕانی  بۆ  بگۆڕدرێت  ئابوری 

بۆ  بەرهەمهێنەر  كاری  هەلی  دابینكردنی  بە  بەرهەمهێنان 

هەمو خوازیاران لە ژن و پیاواندا. هەر بەم بۆنەیەوە دەبێت 

تەكنەلۆژیای  بەدوای  عەوداڵ  كە  بكرێتەوە،  لەوە  جەخت 

بێت  چارەسەرێك  نەك  دەكات  حالەتەكەئاڵۆزتر  زیاتر  نوێ 

لێكۆڵینەوەبكرێت  پێویستە  بەڵكو  حالەتەكان.  هەموو  بۆ 

لەبارودۆخی هەر شارێك لەهەر واڵتێكداو هەموو كەرتەكانی 

ئاستی  ك��ار،  دەستی  و  سەرمایە  بوونی  ل��ەڕووی  ئابوری 

پێویستیەكان لەچڕی تەكنەلۆژیا )چڕكردنەوەی سەرمایە( یان 

چڕكردنەوەی كار. زۆربەی ئەوەی كە دەبێت ببێت هاندانی 

هەلی  كە  هەیە  بەوە  بڕوای  زۆرتر  كە  بچووكەكانە،  پرۆژە 

كارە، پاشان باشرتە لەوەی كە تەنها پشت ببەستێت بە پرۆژە 

و  پێدەبەستێت  پشتی  نوێ  تەكنەلۆژیای  كە  زەبەالحەكان، 

دەبێتەهۆی ئەوەی ژمارەیەكی زۆر دەست لەكار بكێشنەوە. 

دەچنە  كە  گەورانەی  ماڵە  و  موڵك  ئەو  بەپشتی  ئەویش 

گەنجینەی كۆمپانیا قۆرخكارانەوە، ئەمەش ئەنجامی منوونەی 

واڵت  زیاتر  كات  هەمو  لە  ئەمڕۆ  كە  سیاسەتانەیە،  ئەو 

پێویستی بەو ماڵ و موڵكە هەیە.

سیاسەتەكانی  لە  گشتگیر  گۆڕانكاری  بە  2-هاوتەریب 

جگە  عەرەبی  واڵتانی  زۆرب��ەی  پێدەچێت  گەشەپێداندا، 

سیاسەتی  بە  زۆری��ان  پێویستی  نەبێت،  واڵت  هەندێك  لە 

ئاستی هاوكێشەكانی  لەسەر  كار هەیە  رێكخستنی خێزان و 
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سنورێك  بتوانرێت  ئ��ەوەی  بۆ  ب��ااڵ،  دانیشتوانی  گەشەی 

دەبیرنێت  ئەوەی  ب��ازاڕ،  لەسەر  نوێ  لێشاوی  بۆ  دابرنێت 

لەخۆبگرێت.  رێژەیە  ئەو  ناتوانێت  بەرهەمهێنان  كاتەكانی 

كە  دەچەسپێت،  عەرەبی  واڵتانی  لەسەر  زیاتر  راستیە  ئەم 

منوونەیە  باشرتین  رابردو  دەیەكانی  و  گەشەدەكەن  كەمرت 

بۆشدا  بازنەیەكی  لەناو  كە  دانیشتوان،  گەشەی  لەسەر 

كە  هەژاریی،  بێكاری،  زیادبوونی  لەگەڵیدا  و  دەخولێتەوە 

ئەمەش دەبێتەهۆی تێكدانی ئارامی كۆمەاڵیەتی و سیاسی.

دەستەگەری  سەردەمی  جیهانگیریدا،  سەردەمی  3-لە 

هەرێمە گەورەكان دەبێت بەدوای رێگەی هاوكاریو تەواوكاری 

كە  بەجۆرێك  دا،  عەرەبی  واڵتانی  لەنێوان  بگەڕێن  ئابوری 

دەبێت بازرگانی ئازادی كااڵو خزمەتگوزارییەكان تێپەڕبكەن 

)هەرئەوەی تائێستا نەیتوانیوە وەكو پێویست بێت(، بۆ زیاتر 

بەدەستهێنانی  رێگەی  تاكە  وەك  قوڵبوونەوە،  و  گشتگیر 

گەشەپێدانی بەردەوام لەو واڵتانە، وەك ئەو كۆمەڵە هەرێمە 

لێرەدا  یان لەچوارچێوەی هەموو دەوڵەتێك كە  تەواوكارەیە، 

لەبوارەكانی  هاوكاری  و  تەواوكاری  لەسەر  شەڕ  دەتوانین 

پرۆژەكانی  بەرەو  ئاڕاستەكراوەكان  هاوكارییە  و  وەبەرەێنان 

لە واڵتاندا  گەشەپێدان، كە هەلی كاركردن فەراهەم دەكات 

بوارەكانی  لە  دەخاتەڕوو،  كاركردن  هێزی  زۆرت��ر  تێیدا  و 

لە  باڵوكردنەوەی  و  زانیاری  لەبەرهەمهێنانی  بەشداریكردن 

و  هەژاریی  بەگژداچونەوەی  بۆ  یەكگرتودا  سرتاتیژی  دانانی 

بێكاری، هەروەها لە بواری هەماهەنگی لە هەڵسوكەوتكردن 

لەگەڵ قەوارە جیهانییەكانی تردا.

وەربگیرێت،  بوارانە  لەو  سود  دەتوانرێت  بەمشێوەیە 

پەیوەندییەكان  و  راپ��ەڕان��دن  و  زانیاری  جیهانگیری  كە 

عەرەبی  گشتی  رای  ئاڕاستەكردنی  لە  ئ��اراوە  هێناویانەتە 
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بەرەو پرەنسیپی یەكسانی نێوان هەردوو رەگەز، لە وەرگرتنی 

كێشە  لەچارەسەركردنی  تر  دەوڵەتانی  ئەزموونەكانی  و  وانە 

لێرەدا  ماڵدا.  دەرەوەی  لە  ژنان  كاری  پەیوەندیدارەكانی 

دیاریكراوانەی  )ئەوكاتە  بەشێك  كاری  لەسەر  دەتوانین قسە 

یان  دەستنیشانكراو(،  بەردەوامی  بە  نییە  پەیوەست  كە 

كە  نوێیەكان  مەیدانە  لە  بازاڕ  بەقازانجی  لەماڵدا  كاركردن 

سود لەپێشكەوتنی بەدەستەاتو دەبیرنێت لەزانستو زانیاری، 

باڵوبوونەوە و فراوانی ئینتەرنێت و ئەوانی تر.

ئامادەكردن  و  داهێنان  و  فێركردن  سیستمی  4-پێویستە 

دەرهاویشتەكاندا،  لەگەڵ  تاكو  بكرێت  تێدا  چاكسازی 

گەشەپێدانی  داخوازییەكانی  لەگەڵ  ژن��ان،  بەتایبەتی 

بكرێت  جیاوازی  دەبێت  لێرەدا  گونجاوبێت.  بەردەوامدا 

بازاڕی  پێویستییەكانی گەشەپێدان و پێویستییەكانی  لەنێوان 

ئەژمار  ب��ەردەوام  گەشەپێدانی  بەپێویستییەكانی  كە  كار، 

دەكرێت، بەاڵم ئەو پێویستیانە سودی نییە.

شێوازەكانی  منوونە  بۆ  دەكەین،  ئاماژە  تەنها  لێرەدا 

بەتایبەتی  عەرەبی،  واڵتانی  ل��ەزۆرب��ەی  باو  بەكاربەری 

بەگەورەترین  ك��ە  ب��ەس��ەرب��ردن،  ك��ات  بەكاربەرەكانی 

و  سەرچاوە  دابینكردنی  لەبەردەم  دەكرێت  ئەژمار  كۆسپ 

پاشكۆیەتی  لە  ئازادبوون  لەڕووی  پێویستەكانی گەشەپێدان، 

لە  عەرەبی  ژنانی  رزگ��ارب��وون��ی  تر  بەجۆرێكی  بێگانە، 

سەر  جەختكردنە  نایەكسانی.  و  چەوسانەوە  شێوازەكانی 

پرسیارانەیە،  ئەو  منوونەی  لە  یەكێك  فێركردن  میتۆدەكانی 

لەگەڵ  راهێنان  و  فێركردن  گونجاندنی  مەسەلەی  سەرەڕای 

پێویستیەكانی بازاڕی كار، یارمەتیدەر دەبێت بۆ گەشەپێدانی 

بەردەوام.

5-كاتی ئەوە هاتووە كە چاوخشاندنەوە بكرێت بەوەی 

ئەوەی  هۆی  بووەتە  كە  ئابوری(،  )ریفۆرمی  پێیدەڵێن  كە 
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جیاكاندا  ئابورییە  و  كۆمەاڵیەتی  بەرهەمەكانی  لەنێوان 

الیەن  لە  گ��ەورە  كاری  ژمارەیەك  لە  هەڵبگیرێت  دەست 

لەشكری  بە  بن  پەیوەست  و  بڕۆنەوە  مالەوە  بەرەو  و  ژنان 

تایبەت  كەرتی  كارەكانی  خاوەن  بێكارییەوە.  ئەژماری  بێ 

ژنانی  بەتایبەتی  ژنان،  بەگەڕخستنەوەی  لە  دوردەكەونەوە 

و  دایكایەتی  مۆلەتی  لە  دوربن  لەبەرئەوەی  هاوسەردار، 

منداڵ بەخێوكردن و هتد...

مرۆڤ  مافەكانی  لە  كار  داكۆكی  رێكخراوەكانی  تائێستا 

عورفە  و  كولتور  رووب��ەڕووب��ون��ەوەی  لەبەرامبەر  الوازن 

كۆمەاڵیەتییە رەگ داكوتراوەكان، كە زۆرێك لە چارەسەرەكان 

رەتدەكەنەوە بۆ رووبەڕووبونەوە و چارەسەری كێشەكان، بۆ 

منوونە )بڕیاری دابەشكردنی مۆلەت لەنێوان دایك و باوك بۆ 

سەرپەرشتی و بەخێوكردنی منداڵ(.

بوارانەی،  ئەو  فرەیی  بۆ  بكەین  ئاماژە  لێرەدا  پێویستە 

دەزگاكانی  و  گشتی  كەرتی  لە  دەكەن  تێدا  كاری  ژنان  كە 

حكومەت بەدەر لەهەردو بواری )تەندروستی و فێركردن(.

ئەزموونی هەندێك لە واڵتانی عەرەبی توانای كاركردنی 

ژنانیان سەملاندووە، تەنانەت باشرت لە پیاوانیش لە بوارەكانی 

بانك و كۆمپانیاكانی دڵنیایی و فڕۆكەخانە... هتد، سەرەڕای 

چەندین بواری تری پیشەسازی، كە باشرت گونجاوە بۆ تواناكانی 

ژن لەگەڵ پێشكەوتنی زانستی تەكنەلۆژیا.

هاوبەشی  رێ��ژەی  كە  یارمەتیدەرەكان  هۆكارە  6-ل��ە 

دابینكردنی  ئابورییەكانی  چاالكییە  لە  دەكات  زیاتر  ژنان 

جێگروەكان، ئەوانەی كە لەجێی ژنان دەگرنەوە لەناو ماڵدا، 

باخچەی  و  دایەنگا  وەكو  جێگرەوانەن  ئەو  گرنگرتینیان 

دابینكردنی  دەبینن.  دایك  رۆڵی  كاركردنیان  لەكاتی  ساوایان 

كاركردندا،  لەشوێنی  بەتایبەتی  رۆاڵنە  لەو  زۆر  ژمارەیەكی 

مندالەكانیان  سەرپەرشتی  دەتوانن  باشرت  دایكییان  لە 
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خاوەن  تەنانەت  و  دایكانە  بەرژەوەندی  لە  ئەوەش  بكەن، 

دایەنگا  دابینكردنی  هەروەها  كاتدا.  هەمان  لە  كارەكانیش 

بەنرخێكی  نیشتەجێبوندا  شوێنی  لە  ساوایان  باخچەی  و 

بارییەوە،  بچێتەژێر  بتوانێت  خێزانێك  هەمو  كە  گونجاو، 

سەرپەرشتی  بە  و  خزمەتگوزاری  باشی  ئاستێكی  هەڵبەت 

دەكات  زۆر  هاوكاری  بوارەدا،  لەو  پسپۆڕ  و  شارەزا  كەسانی 

دەرەوەی  لە  و  ماڵ  لەناو  كاركردن  بۆ  دەدات  ژنان  هانی  و 

لە  كە  ئەوەیان سەملاندووە،  مەیدانییەكان  لێكۆڵینەوە  ماڵدا. 

زۆرێك واڵتانی عەرەبی كێشەی سەرەكی هاتنەدەرەوەی ژنانە 

بەرەو كاركردن، پەیوەستە بەدابینكردنی چاودێری مندااڵنەوە 

لەكاتی كاركردنی دایكیاندا.

ژنانی  كاروباری  بە  تایبەت  رێكخراوەكانی  لەبەرئەوە 

دایەنگ  رۆڵی  كە  دەكەن،  ئەوە  لەسەر  كار  زیاتر  عەرەبی 

بتوانێت  كە  بەجۆرێك،  بكرێت  فراوان  ساوایان  باخچەی  او 

زۆرترین منداڵ لەخۆبگرێت بۆ ئەو دایكانەی، كە خوازیاری 

منداڵ  پەروەردەی  بارودۆخ  چاككردنی  هەروەها  كاركردنن، 

منداڵ  نرخی چاودێری  كە  ماددیانە،  تیایدا و هاوكاریكردنی 

واتە  بگرن،  لەئەستۆی  بتوانن  دایكیان  كە  دابەزێرنێت 

بەخۆڕایی بكرێت وەكو خوێندنی خۆڕایی لە قوتابخانەكان.

ژنانی عێراقی و یاسا ئابورییەكان
لێكۆلەری عیراقی د.فائیزە بابا خان دەڵێت: سەرەڕای ئەو 
عەرەبی  یاساكانی  لە  بەدەستهاتووە  پەرەسەندنەی  هەموو 
رووخانی  ل��ەدوای  عیراقی!!  نەك  عەرەبی  هەڵبەتە  دا... 
هەموار  یاسایی  ماددەی  یەك  ئێستا  تاكو  بەعسەوە  رژێمی 
هێناوە  بەدەستیان  عەرەبی  ژنانی  كە  ئەوەی  نەكراوەتەوە، 
لەو پێشكەوتنەی كە لەبەشداری ژیانی ئابوریدا هەیە، كەچی 
وەك  ماونەتەوە،  نەخوازراودا  لەئاستێكی  دەستكەوتانە  ئەو 
ئاوێتەكردنی ژنان لەگەڵ گەشەپێدان نەبووەتە هۆی ئەوەی 
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رۆڵی بەكردەوەیان پێ بدرێت، ئەوەش لەڕاپۆرتی گەشەپێدانی 
و  لێدەكرێتەوە  جەختی  دا،   2002 ساڵی  عەرەبی  مرۆیی 
واڵتانی  رووب��ەڕووی  كە  كێشانەش،  ئەو  هۆكاری  گرنگرتین 
توانایە: بۆئەوەی  نەبوونی  لە گەشەپێدان  عەرەبی دەبێتەوە 
بزانین ئەو یاسا كاریگەرانە چین لەسەر رۆڵی ژنان لەئابوریداو 

پێویستە ئەو كەرتانە بناسین، كە ژنان كاری تێدا دەكەن.

ژنان  بەشداری  رووب���ەڕووی  كە  چین  كۆسپانە  -ئ��ەو 

دەبنەوە لەڕووی ئابورییەوە؟

-رێگەكانی چارەسەر كامانەن؟

لە  بەرز  رێژەیەكی  نین،  كاركردن رێكخراو  1-كەرتەكانی 

كاركردنی ژنان پێكدەهێنن بەهۆی:

-نەبوونی كار.

-كرێی كەم و بەشی زۆری كارەكان كاری ناوماڵن.

-نزمی ئاستی ئابوری.

و  خوێندن  بەدەستهێنانی  نەكردنی  ئەژمار  -پێویست 

بڕوانامە.

-ئەمجۆرە لە كاركردن لەناوماڵ جەختدەكاتەوە لەكۆمەڵە 

كشتوكاڵی،  كەرتی  دامەزراوەبچوكەكان،  خۆبەخشەكان، 

كەرتی كەلوپەلی و ناوماڵ )لە پیشەسازی خۆراك، جلوبەرگ، 

هەر  دەرەوەی  لە  كەرتەش  ئ��ەم  تەقلیدیەكان(،  پیشە 

پێشكەش  مافێك  هیچ  یاساییە  دامەزراوەیی  چوارچێوەیەكی 

لەیاساكانی  پێویستە  كە  مافانەی،  لەو  ناكات  بەكرێكار 

نەخۆشی،  مۆلەتی  مافی  كرێ،  یەكسانی  وەكو  هاتون  كاردا 

و  منداڵبوون  دایكایەتی،  مۆلەتی  كۆمەاڵیەتی،  دەستەبەری 

مافی قەرەبووكردنەوەی هەر پێكانێك لەكاردا و دیاریكردنی 

جۆرەكانی كاری سەخت، كە لە ژنان قەدەغەكراوە...هتد.

كەرتەكانی كشتوكاڵی زۆربەی كارەكانی ژنانی الدێیە، كە 
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حەقدەستێكی  هیچ  و  چڕدەبێتەوە  دا  خێزانی  لەكاری  زیاتر 

تێدا نییە سەرەڕای بوونی یاسای چاككردنی كشتوكاڵی، بەاڵم 

كە  كولتورەوە،  و  عورف  بە  مەحكومە  الدێنشین  واقیعی 

بەسەر ژناندا سەپاوە و ناتوانێت كاربكات بەرامبەر بەكرێیەك 

لەزەوی كەسێكی تردا، بێ بەشە لەدەستەبەری كۆمەاڵیەتی و 

تەندروستی و كاری سەخت، كە رەنگدانەوەی هەیە لەسەر 

جەستەو تەندروستییان، ئەوەش بە هۆی نەبوونی هۆشیاری 

تەماشاكردنی  بەكەم  و  ئەركەكانیان  و  ماف  بە  سەبارەت 

بەرهەمی كاری ژنان لەڕووی كۆمەاڵیەتییەوە، كە قورساییەكی 

دوسەرەیە بۆ كاری ژنان لەناوە و دەرەوەی ماڵ و دانپێدانەنان 

لەڕووی  هەڵسەنگاندن  نەبوونی  و  كارەكەیان  بەهای  بە 

داهاتی نەتەوەییەوە.

بەتەواوی  ژن��ان  ك��ەرت��ەدا  ل��ەم  ك��ار:  گشتی  2-ك��ەرت��ی 

و  ج��ی��اوازی  بێ  بە  یاساییەكان  بەمافە  بەهرەمەندن 

و  جەستەیان  بەرسوشتی  پەیوەست  یاسای  پاراستنی 

دابینكردنی  و  دایكایەتی  مۆلەتی  بەمافەكانی  پەیوەست 

قەدەغەكردنی  و  كارەكەیان  لەشوێنی  ساوایان  باخچەی 

هەیە  كاریگەری  ئەوەی  كارەترسناكەكان،  و  شەوانە  كاری 

جیاوازییەكی  ج��ۆرە  ئ��ەوەش  كە  تەندروستییان،  لەسەر 

راهێنان،  پلەبەرزكردنەوە،  پاداشت،  دروستكردووەبەپێدانی 

كار...  لەشوێنی  پێویست  خزمەتگوزاری  نەبوونی  و  سەفەر 

كێشەكە لەجێبەجێكردنی یاساكەدایە لەكەرتی گشتییدا.

یاسایی  یەكسانی  جۆرێك  لەوانەیە  تایبەتی:  3-كەرتی 

لەجێبەجێكردنی  گرانیەكە  بەاڵم  كرێكار،  ژنانی  بۆ  هەبێت 

لە  رێكخراو  یاسایی  شێوازێكی  نەبوونی  و  یاساكەدایە 

پەیوەند بە ژن و مالەوە لەڕووی رێكخستنی گرێبەستی كار 
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رەچاونەكردنی  و  كۆمەاڵیەتی  دەستەبەری  لە  تۆماركردن  و 

الیەنی تەندروستی تایبەت بە دوگیانی و مۆلەتی دایكایەتی، 

كە هۆكارێكە بۆ دەركردنی ژنان لەسەر كار و توندبوونەوەی 

بەكارە  نەبوون  پابەند  رەگ��ەزداو  هەردو  لەنێوان  ملمالنێ 

دیاریكراوەكانی كار بەپێی یاسا لەكاری ژناندا.

ئەم  لەبەر ئەوەژنان لەهەردوو كەرتەكەدا رووبەڕووی 

كێشانەدەبنەوە:

لەسەر  ژن��ان  ك��اری  نێگەتیڤانەی  1-رەن��گ��دان��ەوەی 

پەیوەندی هاوسەری و خێزانیەكان بهەۆی نەبوونی جێگرەوە 

كارارنەدا  ئەو  شێوازی  دەمارگیری  خێزانو  ناو  لەئەركەكانی 

لەناو خێزاندا.

كە  م��اڵ،  دەرەوەی  ل��ەن��اوەو  دووس���ەرە  2-قورسایی 

كاریگەری هەیە لەسەر تواناكانی پەرەپێدانی كارەكەی.

هۆی  بە  شارەزاییەكان  نوێكردنەوەی  لە  3-سەختیی 

كۆسپە خێزانی و كۆمەاڵیەتییەكان.

ئەنجامی  لەئەستۆگرتنی  بۆ  ژنان  توانای  4-نەبوونی 

و  كۆمەاڵیەتی  بارودۆخی  هۆی  بە  پیشە  و  كار  هەندێك 

خێزانی و نەبوونی لە ئەستۆگرتنی بەرپرسیارێتی.

ئاستی باخچەی ساوایان لە هەمو روویەكەوە،  5-نزمیی 

و  دایكان  الی  دەك��ات  دروس��ت  دڵ��ەڕاوك��ە  و  دودڵ��ی  كە 

هەندێجار  كە  لێوەشاوەیی،  و  توانا  لەسەر  هەیە  كاریگەری 

باخچەی ساوایانیش بوونی نییە لەكەرتی تایبەتدا.

6-دابەزینی ئاستی خزمەتگوزاری و ژینگەی تەندروستی 

كار.

الوازی  هۆی  بە  بەرزكردنەوە  پلە  هەلی  7-الوازی��ی 

بە هۆكاری خێزانی  پیاوان  لە  كە جیایان دەكاتەوە  راهێنان، 
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كە بە هۆی دووگیانی و منداڵبوونەوە و دایاندەبڕێت لە كار.

8-بە كەم تەماشاكردنی هەندێك كار، كە وەكو عورفێك 

لەسەر پیاوان ماڵە.

و  ژنان  توانای  لەگەڵ  كە  كار  گونجاویی  9-نەبوونی 

لێهاتویی بگونجێت، نەبوونی متامنە بەتوانای ژنان.

ئەو  دەت��وان��رێ��ت  ك���راوە  پێشكەش  ئ���ەوەی  ك��ەوات��ە 

بنیادنان  بە  پەیوەندی  ئ��ەوەی  چڕبكرێتەوە،  یاسایانە 

دەستەبەری  بۆ  دێت  زیادكردن  یان  هەمواركردنەوە  یاخود 

تێكەڵبوونی ژنان لەگەڵ گەشەپێدانی بەردەوام و گشتییدا.

یاسای  پێویستە  كە  كۆمەاڵیەتی،  دەستەبەری  1-یاسای 

كە  بەجۆرێك  بكرێتەوە،  نوێ  كۆمەاڵیەتی  دەستەبەری 

هەمو كەرتەكانی كەلوپەلی ناوماڵ و كشتوكاڵ و پیشەسازی 

بگرێتەوە.

ئەو  نوێكردنەوەی  تەندروستی:  دەستەبەری  2-یاسای 

یاسایە بەجۆرێك كە هەمو كەرتەكان بگرێتەوە.

بۆ  زەمینەخۆشكردن  و  نوێكردنەوە  ك��ار:  3-ی��اس��ای 

جێبەجێكردنی.

یاسایە  ئەم  هەمواركردنەوەی  هەڵبژاردن:  4-یاسای 

بۆ  بكات  ژنان  زیاتری  بەشداری  دەستەبەری  كە  بەجۆرێك، 

ژنان  لەبارودۆخی  گۆڕانكاری  و  بڕیار  دەركردنی  پێگەی 

لەبواری ئابوریدا.

5-رێكەوتنامە نێودەوڵەتی و عەرەبیەكان: پشتڕاستكردنەوە 

و جێبەجێكردنی ئەو رێكەوتنامانە و دەستەبەركردنی بەندەكان 

بۆ  ئابورییەوە  ل��ەڕووی  پەیوەستە  كە  عیراقیدا،  لەیاساكانی 

ژمارە)5(ی  رێكەوتنامەی  بەتایبەتی  كرێكار  ژنانی  پارێزگاری 

ساڵی 1976، تایبەت بە ژنانی كرێكاری عەرەبی.
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6-تێكەڵكردنی چەمكی جۆری كۆمەاڵیەتی لە پالنەكانی 

گەشەپێدان و دیاریكردنی كااڵی پێویست بۆ هاوسەنگكردنی.

ژنانی  پارێزگاری  دەستەبەری  كە  یاسایەك  7-دەركردنی 

بەدواداچون  پاشان  و  كەرتەكەدا  لەهەرسێ  بكات  كرێكار 

مەسەلەی  بەتایبەتی  جێبەجێكردنی  چۆنیەتی  بۆ  بكرێت 

پیشەیی،  سەالمەتی  پاداشت،  راهێنان،  پلەبەرزكردنەوە، 

بە  هۆشیاركردنەوە  و  كاركردن  ژینگەی  و  تەندروستی 

نەهێشتنی جیاوازی بەهۆی رەگەزەوە.

بۆ  ك���ار  پشكنینی  رێ��وش��وێ��ن��ی  8-ب��ەه��ێ��زك��ردن��ی 

دەستەبەركردنی جێبەجێكردنی یاساكان.

دامەزراندن  و  بەكارخسنت  رێوشوێنی  9-بەدواداچوونی 

لەهەمو بوارەكاندا بۆ نەهێشتنی جیاوازی لەهەلی كاردا.

شوێنی  لەبارەگاكانی  سكااڵ  نوسینگەی  10-دامەزراندنی 

یاسایی  راوێ��ژی  پێشكەشكردنی  بۆ  تایبەت  لیژنەی  و  كار 

پێشكەشكردنی  و  پێشخسنت  مۆلەت،  كرێ،  لە  بەتایبەتی 

ئامۆژگاری و رێنامیی.

تایبەت بە ژنان بۆ كاركردن  11-دامەزراندنی مەڵبەندی 

لە لێكۆڵینەوەی ئابوری تایبەت بە ژنانی كرێكار، ئامادەكردنی 

ئامار و داتا و زانیاریی.

12-هەڵمەتی راگەیاندن بكرێت بۆ بردنەسەری هۆشیاری 

بە  ژنان  كاری  لە  كۆمەڵگە  رازیكردنی  و  پەسەندكردن  بۆ 

تایبەتی كاری ئازاد.

ئەو كۆسپانەی كە دێتە بەردەم پێشكەوتنی ژنانی عیراقی 

لەڕووی ئابورییەوە.

لە  بكەن  بەشداری  ناتوانن  كە  زۆرە،  گرفتییان  1-ژنان 

بازرگانی  كاروباری  و  كۆمپانیا  خاوەنی  ئابوری  گەشەپێدانی 

بەرهەمهێنەرەكان، هۆكاری سەرەكیش دەگەڕێتەوە  پرۆژە  و 

نابن  رازی  كە  كۆمەڵگە،  كولتوری  و  عورف  پاشاموەی  بۆ 
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 ،2003 لەدوای  كە  راستە  بن،  كۆمپانیا  یان  كار  خاوەن  ژنان 

پەرەسەندنی  بە  پێویستی  بەاڵم  هەیە،  بوونی  بزوتنەوەیەك 

زیاتر هەیە لە جۆرێك یاسا و رێكخراوەكان یان جێبەجێكردنی 

بەرنامەكان پێویستی بەوەیە ژنان تێدا بەشداربن.

و  بەرهەمهێنان  لەپرۆسەكانی  ناكەن  بەشداری  2-ژنان 

ئەگەریش بەشداربن ئەوە زۆر كەمە و ناچێتەخانەی پرۆسەی 

داهاتی نەتەوەیی، هەروەك هەندێك لە پرۆژەكان قۆرخكراوە 

كراوە  حەرام  كۆمەاڵیەتیەوە  لەڕووی  هەروەها  و  پیاوان  بۆ 

زیاتر  كۆمەاڵیەتییەكان  گرفتە  یاسایی،  لەڕووی  نەك  ژنان  بۆ 

كاریگەری هەیە لەسەر ژنان، چونكە بازاڕ لە الیەن پیاوانەوە 

قورخ كراوە لەم كۆمەڵگەیە و قورسە ژنان بتوانن بەشداربن 

تێیدا.

ئابوری  لەكەرتی  دوردەكەونەوە  ژنان  جار  3-زۆرب��ەی 

چونكە  بۆیان،  یاسایی  پارێزگاری  نەبوونی  هۆی  بە  تایبەت 

دام��ەزراوەی  و  دەبنەوە  سێكسی  دەستدرێژی  رووب��ەڕوی 

یاسایی الواز و بێتوانایە بەرامبەر پارێزگاری یاسایی، كە خۆی 

لە سزایەكدا بەرجەستە بكات لە حالەتی دەستدرێژی لەكاتی 

دەقێك  پێویستە  كە  كاركردنەوە،  هۆی  بە  یان  كاركردندا 

هۆی  بە  بكات  ئەژمار  تاوان  بە  دەستدرێژییە  ئەو  هەبێت 

كارەوە یان لەكاتی كاركردندا.

لە چوارچێوەی چەمكی كۆمەاڵیەتیدا بۆ چارەسەركردنی 

نایەكسانی نێوان هەردوو رەگەز.

پێشێلی  كە  یاسادانان،  بنەماكانی  بە  چاوخشاندنەوە 

ئ��ەوەی  بۆ  مافەكاندا  لە  دەك��ات  یەكسانی  پرەنسیپی 

پابەندبوونە  جێبەجێكردنی  و  دەستور  دەستەبەری  بتوانێت 

بەسەر  زاڵبوون  رێكەوتنامەی  وەكو  بكات  نێودەوڵەتییەكان 

باری  یاسای  لەنێویدا  ژن��ان،  دژی  جیاكاری  شێوازەكانی 
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كەسێتی و یاسای مەدەنی و یاسای سزادانی عیراقی و یاسای 

هەڵبژاردن... هتد.

یارمەتیدەر بۆ بەشداری ژنان  *دروستكردنی ژێرخانێكی 

لە بوارە گشتییەكاندا.

ئەو  بەتایبەتی  ب���ەردەوام،  خوێندنی  بە  *بایەخدان 

بوارانەی، كە شارەزایی و پیشەیی باش دەبەخشنە ژنان.

*چاككردنی یاساكان و رێكخستنەكانی كار بۆ چونییەكی 

بە  پشتبەسنت  و  ن��وێ  گەشەپێدانی  شێوازەكانی  لەگەڵ 

دروستكردنی كار و پیشە لە كەرتە تایبەتەكان.

*بانگەشەی یەكسانی لەنێوان هەردوو رەگەزدا پێویستی 

بە داخوازی  و  لەبوارە گشتییەكاندا  ژنان هەیە  بەشداری  بە 

گۆڕانكاری  بۆیە  هەر  هێزدا.  و  دەس��ەاڵت  لە  پشك  بوونی 

بنكە  ه��اوك��اری  بە  دەستپێبكات  لوتكەوە  لە  پێویستە 

جەماوەرییەكان. لێرەدا دەوڵەت رۆڵ دەگێڕێت بە هاوكاری 

ژنان  مافەكانی  و  یەكسانی  بانگەشەی  بزوتنەوانەی  ئەو 

دەكەن.

مەیدانی  لە  بن  چاالك  زیاتر  پێویستە  ژنان  *لەسەر 

سیاسیدا، لەبەر ئەوەی فراوانبوونی قەبارەی بەشداری سیاسی 

كلیلی دەسپێكی گۆڕانكارییە لە بارودۆخی ژنانی عیراقدا.

بە  داوە  یەكسانی  مافی  دەستور  كە  ئەوەی  *سەرەڕای 

ژنان بەوپێیەی هاواڵتییە و دەتوانن دەستنیشان بكەن یاخود 

كورتی  ژنان  بەشداریكردنی  ئێستا  تاكو  بەاڵم  هەڵبژێرن، 

هێناوە لە دەسەاڵتدا لەزۆر بوارەكاندا.

و  كۆمەڵ  تاكەكانی  لەنێوان  هۆشیاری  *باڵوكردنەوەی 

گەشەپێداندا  لە  بەشداریكردنیان  و  ژنان  كاری  بە  بایەخدان 

لەڕێگەی هۆیەكانی راگەیاندن.

بۆ بەدەستەێنانی ئەم مەبەستانەدەبێت
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هەمواركردن: )مۆلەتی دایكایەتی دەبێت نیوەبەنیو بێت 

لەنێوان هەردوو هاوسەردا بۆ سەملاندنی یەكسانی لە یاسادا، 

پشت  عیراقیدا  دەستوری  لە  هاتووە  لەسەری  بەدەق  كە 

جیاكاری  نەهێشتنی  بۆ  هەروەها   ،)14( ماددەی  بە  بەسنت 

لەنێوان ژن و پیاودا لەم ماددە یاساییەدا و لەپێناو بەهێزكردن 

و  هاوسەری  لەژیانی  بەكردەوە  بەشداری  سەملاندنی  و 

بەدەستهێنانی  لەپێناو  و  خێزان  ئەركەكانی  دابەشكردنی 

گەشەپێدانێكی بەردەوام و دەستەبەری پرەنسیپی چونییەكی 

هەلی كار و نەبوونی بااڵدەستی پیاو بەسەر ژناندا لە هەلی 

كار بۆ ئەوەی هەردوال بەهرەمەندبن لە مۆلەتی دایكایەتی 

و باوكایەتی.

هەروەها چەندین رێنامیی دامەزراوەیی ناوخۆیی هەیە، 

تر  بەجۆرێكی  و  پیاودا  و  ژن  لەنێوان  دەكات  جیاكاری  كە 

ئابورییەوە،  لەڕووی  ژنان  بەرەوپێشربدنی  لەبەردەم  كۆسپە 

و  پاسپۆرت  بەپێدانی  تایبەتە  رێنامییانەی  و  بڕیار  ئەو  وەك 

رەزامەندی لەسەر سەفەر لە الیەن هاوسەر و بەخێوكەرەوە.

هەروەها لە مەسەلەی باج و قەرز و چەندین شتی دیكە، 

كە رێگرە لەبەردەم دروستكردنی كەسایەتی ژناندا.

بە  م��ن��دااڵن  باخچەی  دەستەبەركردنی  ه��ەروەه��ا 

بكات،  ژن��ان  دارای���ی  ت��وان��ای  رەچ���اوی  و  ك��ەم  كرێیەكی 

كاركردن بۆ جێگیركردنی سرتاتیژی زاڵبوون بەسەر سرتاتیجی 

وۆرك  و  كۆبونەوە  و  كۆڕ  بە  بایەخدان  و  نەخوێندەواری 

ژنان  شارەزایی  گەشەپێدانی  بۆ  هەروەها  و  كولتوری  شۆپی 

لە پیشەكاندا.

وەكو  كاردا  هێزی  لە  بەشداری  كەمرتین  كات  زۆربەی 

ژناندا،  ئابوری  واقیعی  لە  بەكاردێت  گرنگ  ئاماژەیەكی 

لە  گەنج  ژنانی  كەمی  بەشێكی  كە  دەریدەخەن  ئامارەكان 
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دەرەوەی ماڵ كاردەكەن، ساڵی 2004 ژمارەی ژنان لەهێزی 

تەمەنی  كە  كەس،  ملیۆن   6,7 لەكۆی  ژن  ملیۆن   1,1 كاردا 

ژنان  هاوبەشی  رێژەی  واتە  كاردەكەن،  هەیە  كاركردنیان 

لەناوچە  رێژەیەش جەخت  ئەو  زۆربەی  ناكات،  تێپەڕ   13%

بێكاری  رێژەی  ترەوە  الیەكی  لە  دەكاتەوە.  الدێنشینەكان 

لەنێوان ژناندا زیاترە لەپیاوان %24 بەرامبەر بە,%2 ئەوەش 

كە  گەنج  ژنانی  لە  زۆر  ژمارەیەكی  كە  بێكاری،  بۆ  ئاماژەیە 

هەوڵی چونەناو هێزی كار دەدەن.

هەیە  گرفتییان  زۆرترین  الدێ  ژنانی  ترەوە،  لەالیەكی 

كە  ئ��ەوەی،  هۆی  بە  شانە  لەسەر  زیاتریان  قورسایی  و 

وەچەدەخەنەوە و چاالكی بەرهەمهێنانی بێكرێ و نەبوونی 

یەكسانی لە بەدەستەێنانی زەوی و داهات و بازاڕ.

پیاوانە،  بۆ  و موڵكنامە و خاوەندارێتی  تاپۆ  عیراقدا  لە 

كە ژنان كەمرت لە %5ی موڵكەكشتوكاڵیەكانیان بەناوەوەیە، 

ئەمە ئاماری ساڵی )2001(ە، بەاڵم لەگەڵ ئەوەشدا زۆربەی 

كرێكارانی كەرتی كشتوكاڵی زیاتر لەرەگەزی ژنانە.

ژنان  رۆڵی  بەهێزبوونی  كە  بنەمایانەی  ئەو  گرنگرتین 

چاالك دەكات وەكو هاوبەشێكی بنەرەتی لەگەشەپێداندا.

بۆ  ژنان  مافەكانی  سەملاندنی  و  بایەخدان  لەڕوانگەی 

بەردەوام  كاری  پێویستە  گەشەپێدان،  بەرەورەوی  برەودان 

بكرێت بۆ پارێزگاری ئەو مافانە و چاالككردنیان و پێویستە 

هەمو  بڕیارو  دروستكەرانی  لە  دەوڵەت  دەزگاكانی  هەمو 

الیەنی  و  جێبەجێكردن  و  یاسایی  و  یاسادانان  دەزگاكانی 

باو بۆ هاوكاریكردن، چاودێری خێزان، ژنان، رێكخراوەكانی 

ناحكومی  و  حكومی  دامودەزگاكانی  مەدەنی،  كۆمەڵگەی 

هەماهەنگی  و  هاوكاری  بە  كاربكەن  هەمویان  تایبەت،  و 
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بە  دیاریكراو  ئاشكراو  دامەزراوەیەكی  بەگوێرەی  تەواو  و 

تەواوی  ئامانج، كە ئەوەش دەستەبەركردنی  ئاڕاستەی یەك 

مافەكانیان.

دەستەبەركردنی  بۆ  كاریگەر  بەدەستهێنانی  باشرتین 

ئەویش  هەبێت  بەرهەمی  كە  ژن��ان،  مافەكانی  پاراستنی 

و  بڕیارەسیاسیەكان  دروستكەرانی  سوربوونی  لەڕێگەی 

)پەرلەمان(  یاساییەكان  نیشتامنییە  ئەنجومەنە  و  یاساناسان 

و  الی��ەن��ەك��ان  لەنێوان  جێبەجێكردنی  و  حكومەت  و 

مەدەنی  كۆمەڵگەی  رێكخراوەكانی  و  دامەزراوەفەرمیەكان 

پابەندبوون  بەهێزكردنی   � بۆ:  بكەن  كار  كە  پەیوەندیدار، 

لۆكاڵی،  نیشتیامنی،  نێودەوڵەتی،  ئاستی  لەسەر  كاركردن  و 

بەرەو بەهێزكردنی مافەكانی ژنان.

بۆ  یاسایی  چوارچێوەیەكی  دانانی  لەسەر  -سوربوون 

و  لێپرسینەوە  دەستەبەری  و  ژنان  مافەكانی  پارێزگاریكردنی 

نەبوونی سزا. 

دژی  توندوتیژی  جۆرەكانی  هەموو  -قەدەغەكردنی 

دژیان.  توندوتیژی  لە  رەگەزی  رەهەندی  لە  رێگرتن  و  ژنان 

ئاستی  بەرزكردنەوەی  و  ناتوندوتیژی  بەهای  بەهێزكردنی 

پارێزگاری  و  ژنان  بایەخپێدانی  بە  كۆمەڵگەدا  لە  هۆشیاری 

مافەكانیان.

بۆئەوەی  راگەیاندن  خزمەتگوزاری  و  سیستم  -دانانی 

بتوانرێت چاودێری بەرژەوەندییەكانی ژنان بكرێت.

بە  پەیوەندی  كە  بكرێت،  ژنان  بەشداری  -دەستەبەری 

بڕیار و سرتاتیژییەكانەوە هەیە.

میتۆدیەكان  پالنە  جێبەجێكردنی  و  -ئ��ام��ادەك��ردن 

و  ئامارەكان  ئامادەكردنی  و  دەرخستە  كۆكردنەوەی  بۆ 

بۆ  نیشتیامنی  ئاستی  لەسەر  لێكۆڵینەوە  جێبەجێكردنی 
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هەڵسەنگاندنی بارودۆخی ژنان و لێكۆڵینەوە لەحالەتەكەیان 

لەبەردەم  رێگر  دەبنە  كە  كۆسپەكان،  بەڕووی  وەستانەوە  و 

تواناكانی ژنان لە بواری گەشەپێدانە جیاجیاكان دا.

بۆ  پێویست  نیشتیامنی  سرتاتیژی  بەرنامەی  -دانانی 

پارێزگاری مافەكانی ژنان و دەستەبەری بەشداری كاریگەری 

بەپێداچونەوەی  بوارەكاندا،  لەهەمو  تواناكان  و  ئ��ەوان 

بەردەوام، هەڵسەنگاندن، نوێكردنەوە و پەرەپێدانی.

تەندروستی،  چاككردنی  تواناكان:  دیاریكردنی  یەكەم: 

بەكارهێنانی  چۆنییەتی  و  ئامادەسازی  لێهاتویی،  زانیاریی، 

تاكەكانی بۆ ئەو توانایانەی، كە بەدەستی هێناوە.

كولتوریو  و  كۆمەاڵیەتی  چاالكی  بەرهەمهێنان،  دووەم: 

ئاماژەكانی  كاتەكان،  لە  ژینگەیی و سود وەرگرتن  و  سیاسی 

بەتەمەنی  بەپشتبەسنت  پێوانەكردن  و  مرۆیی  گەشەپێدانی 

گەورە  فێركردنی  ئاستی  دایكبوونەوە،  لە  پێشبینیكراوی 

بۆ  گشتی  تێكڕای  سێیەكی  نەخوێندەواری(  )نەهێشتنی 

هەموو ئاستەكانی فێركردن.

پێوانەدەكرێت  ئ��ەم��ەش  ب��ژێ��وی:  ئاستی  سێیەم: 

بۆ  بەگوێرەی  و  گشتی  نەتەوەیی  بەرهەمی  بە  بەپشتبەسنت 

گەشەپێدانی  ئاماژەی  ئەوەش  كە  لەدانیشتوان،  هەریەكە 

مرۆیی لەخۆدەگرێت لەسەر هاوكێشەی ژمێرە بۆ كۆی هەر 

سێ رەگەز )تەندروستی و فێركردن و ئاستی بژێوی(.

سمیرە الجبوری 

الحوار املتمدن-العدد: 3859 - 2012 / 9 / 23 - 19:35 

املحور: حقوق املراة ومساواتها الكاملە فی كافة املجاالت 
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مافەكانی ژن
لە دەستورە یەك لەدوای 

یەكەكانی عیراق
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2005-1925

عیراق،  یەكەكانی  لەدوای  یەك  دەستورە  بۆ  خوێندنەوە 

مرۆڤ  مافی  سەرچاوەكانی  بە  ببەسرتێت  پشت  پێویستە 

پەیوەست  لەئاستی  چ  جا  فراوانیەكەی،  و  جیهانی  بەشێوە 

مرۆڤ  گشتییەكانی  مافە  نێودەوڵەتییەكانی  بەدۆكیۆمێنتە 

هەردو  یان  م��رۆڤ،  مافەكانی  جیهانی  جاڕنامەی  وەك��و 

ئابوری،  سیاسی،  مافە  بە  تایبەت  نێودەوڵەتی  پەیامننامەی 

پەیامننامە  ی��اخ��ود  فەرهەنگییەكان،  و  كۆمەاڵیەتی 

هەموویانەوە  لەسەرو  ژنان،  بە  تایبەت  نێودەوڵەتیەكان 

رێكەوتننامەی زاڵبوون بەسەر هەمو شێوەكانی جیاكاری دژی 

ژنان، كە تێیدا باس لەیەكسانی مافەكانی ژن و پیاو دەكات و 

پێیەی  زاڵبوون بەسەر تەواوی جیاكارییەكان دژی ژنان. بەو 

پێنج  پێویستە  هەربۆیە  واڵتە،  یاسای  بااڵترین  دەستور  كە 

مافەكەی مرۆڤ بە بێ جیاوازی لەخۆبگرێت، ئەو دەقانەش 

دیاریكراو  بەشێوازێكی  پیاو  و  ژن  مافەكانی  یەكسانی 

و  منداڵ  دایكایەتی،  خێزان،  بەژنان،  سەبارەت  لەخۆبگرێت 

هەردو  لە  دەقانەی  ئەو  ه��ەروەك  لێكردنی.  پارێزگاری 

لە  ه��ات��ووە  مافەكەدا  پێنج  نێودەوڵەتی  پەیامننامەی 

دەستەبەركردنی یەكسانی نێوان نێر و مێ لەبەهرەمەندبوون، 

مافی  هەروەها  هاتووە،  دەقەكەدا  لە  كە  مافانەی  لەو 

ئایا دەستورەكانی  پاراستنی خێزانو دایكایەتی منداڵ... بەاڵم 

ژنو  نێوان  یەكسانی  دەربارەی  تێدایە  دەقانەی  لەو  عیراق 

پیاو؟ ئەركی ئەم لێكۆڵینەوەیە ئەوەیە، كە باس لەو گرفتانە 

لەدەستورەكانی  كە  مادانەی  بڕگەو  بەو  ئاماژەدان  بە  بكات، 

هاتووە.  یەكەكاندا  ل���ەدوای  ی��ەك  حكومەتە  و  عیراق 
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ژنان  مافەكانی  دەرب���ارەی  یەكەمدا  باسی  لەناونیشانی 

تەنها  و  ع��ی��راق  یەكەكانی  ل���ەدوای  ی��ەك  ل��ەدەس��ت��ورە 

بەدەق  كە  بڕگە دەستورییەكان،  و  مادەكان  بەبیرهێنانەوەی 

لەسەر مافەكانی ژن لە دەستورەكاندا هاتووە، بەبێ گەڕانەوە 

بۆ سەرچاوەكانی مافەكانی مرۆڤ، لەجاڕنامە و بەڵگەنامە و 

بۆ  یاسایەوە  بەم  پابەندبوون  نێودەوڵەتییەكان،  رێكەوتننامە 

یاسای  تەمومژی  لە  خۆنەدان  پرسەكەو  لە  دوورنەكەوتنەوە 

بەراوردكاری. دەستوری )یاسای بنەرەتی عیراق( ساڵی 1925، 

بەیەكێك لە دەستورە گەشەكردووەكان دادەنرێت لەبەرئەوەی 

بنەرەتییەكانو  ئازادییە  و  مرۆڤ  مافەكانی  لەسەر  جەختی 

پێشەكییەك و )10(  لە  پێكەاتووە  پاراستنیانی كردۆتەوە، كە 

گەل(  )مافەكانی  باسی  یەكەمدا  ل��ەدەروازەی  كە  دەروازە، 

بەرەگەزی  پەیوەستە  و  یاساییە  دەقێكی  چەند  و  دەكات 

دەكات  عیراقییەكان  لەیەكسانی  باس  هەروەها  عیراقییەوە، 

و  ئاینی  و  نەتەوەیی  لەڕووی  ئەگەرچی  یاسادا  لەبەردەم 

زمانەوە جیاوازیش بن، هەروەها ئازادی تاكەكەس بۆ هەموان 

پارێزراوە لە مافی خاوەندارێتیو مافە بنەرەتییەكانی تر، ئەم 

بۆ گەلی عیراق. دەستوری عیراقی  دەستورە لەخۆی گرتووە 

و  )مەلیك  لە  باس  دووەم��دا  دەروازەی  لە   1925 ساڵی 

)دەسەاڵتی  باسی  سێیەمدا  لەدەروازەی  دەكات،  مافەكانی( 

نەتەوەو  ئەنجومەنی  بە  پەیوەستە  كە  دەكات،  یاسادانان( 

ئەنجومەنی  لە  پێكدێت  نەتەوە  ئەنجومەنی  كە  مەلیكەوە، 

دانانی  مافی  یاسادانانیش  دەسەاڵتی  نوێنەران،  و  ئەعیان 

رەتكردنەوەشی.  هەمواركردنەوەو  هەروەها  هەیەو  یاسای 

هەروەها دەستوری عیراقی ساڵی 1925 لەدەروازەی چوارەمدا 

دەوڵەت  وەزیرەكانی  ژمارەی  وەزارەتەكانو  پێكەێنانی  باسی 

لەسەر  ك��ە  وەزی���ران  ئەنجومەنی  ه��ەروەه��ا  دەك���ات، 

ل��ەدەروازەی  وەستاوە.  دەوڵ��ەت  كاروباری  بەڕێوەبردنی 
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پێنجەمدا دەستوری عیراقی 1925 باسی )دەسەاڵتی دادوەری( 

و دابەشكردنی دادگاكانو چۆنیەتی دیاریكردن و دامەزراندنی 

دادگاكان دەكاتو پاشان ئەو شوێنەی، كە تێیدا دادگا دەگیرێت 

و پلە و بەش و تایبەمتەندییەكان و چۆنیەتی چاودێریكردنیانو 

هەمو  پێویستە  كە  باسكراوە،  فەرمانەكانیان  جێبەجێكردنی 

لەسەر  بەڕێوەبچن.  ئاشكرا  بەشێوەی  دادگ��ای��ی��ەك��ان 

بەڕێوەبردنی هەرێمی عیراق، دەستور عیراقی دابەشكردووە 

بۆ چەند ناوچەیەكی ئیداریو دیاریكردنی ناوچەكان و ناو و 

جۆری چۆنیەتی دروست بوونیان و دەسەاڵتەكانی فەرمانبەران 

لە دەروازەی هەشتەم،  بەاڵم  یاسا،  بەپێی  ناونیشانەكانیان  و 

یاساو  پشتیوانی  باسی  دەس��ت��ورە  ئ��ەم  دەی��ەم��دا  نۆیەم، 

مادە  و  بنەرەتی  یاسای  ئەحكامی  ئاڵوگۆڕی  و  ئەحكامەكان 

گشتییەكانی پەیوەست بەم دەستورە دەكات. لەخوێندنەوەمان 

بۆ ئەم دەستورە كە بە )یاسای بنەرەتی ساڵی 1925( ناودەبرا، 

نییە  تێدا  )ژن(ی  وشەی  شێوەیەك  بهەیچ  كە  دەبینین  ئەوە 

كە  ئاساییەكان،  مافە  بۆ  ئاماژەكراوە  هەندێك  لەوەی  جگە 

بێ  بە  باسكراوە  دەستورەدا  لەم  شەرمنانە  بەشێوازێكی 

لەمادەی حەوتەمدا  لەدەقێكدا. هەروەك  بۆ ژن  ئاماژەكردن 

دانیشتوانی  هەمو  بۆ  پارێزراوە  تاكەكەسی  ئازادی  هاتووە: 

كەس  نابێت  و  دەستێوەردان  و  دەستدرێژی  لە  عیراق 

بوونی  نیشتەجێ  شوێنی  ناچاربكرێت  و  دەستگیربكرێت 

هێزە  لەناو  بكات  خزمەت  كە  ناچاربكرێت،  یان  بگۆڕێت، 

چەكدارەكاندا تاكو بەپێی یاسا نەبێتو ئازاردانو دوورخستنەوەی 

عیراقییەكان بۆ دەرەوەی واڵت بەهەمو شێوەیەك قەدەغەیە. 

هەروەها لەمادەی دوانزەدا هاتووە: عیراقییەكان بۆیان هەیە 

و  كۆڕ  و  بكەنەوە  باڵوی  و  دەرببڕن  رای خۆیان  ئازادانە  بە 

كۆبونەوە و كۆمەڵەی جیاجیای خۆیان دامبەزرێنن و پێوەی 

ئەژمار  وا  ئ��ەوەش  یاسادا.  چوارچێوەی  لە  بنب  پەیوەست 
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پیاو. لەسەر  بۆ ژن و  دەكرێت، كە مافی دەربڕین یەكسانە 

مافەكانی ژنانو پیاوان وەكو یەكن لەبەردەم دادگادا. لەمادەی 

عیراقییەكان  هاتووە:  دەستوردا  لەهەمان  هەژدەیەمدا 

یەكسانن لە بەهرەمەندبوون بە مافەكانیان و جێبەجێكردنی 

ئەركەكانیان و بۆیان هەیە لە ئەركەكانی حكومەت بەشداربن 

بە بێ جیاوازی، هەركەسە و بەپێی توانا و شیاوی خۆی، بۆ 

بەكاربربێت  ئەركی حكومەت  لە  نییە  ناعیراقی  كەسی  هیچ 

بیانییانە  ئەو  ئەمەش  و  نەبێت  تایبەت  بەیاسایەكی  تاكو 

كۆمپانیاكانەوە  لەڕێی  و  گرێبەست  پێی  بە  كە  ناگرێتەوە، 

هاتوون. لە یاسای هەمواركراوی دووەم بۆ دەستوری عیراقی 

لە مادەی هەشتەم كە مادەی هەژدەهەمی دەستور   ،1925

بەمشێوەیە هاتووە: عیراقییەكان یەكسانن لە بەهرەمەندبوون 

و  ئ��ەرك  ه���ەروەك  سیاسییەكان،  و  م��ەدەن��ی  مافە  ب��ە 

فەرمانەگشتییەكان، جیاكاری ناكرێت بە هیچ كەس بە هۆی 

و  مەدەنییەكان  لەفەرمانەگشتییە  ئایین،  زم��ان،  بنەچە، 

سەربازییەكاندا ئەم ئەركە خەڵكانی بیانی ناگرێتەوە، مەگەر 

مادەیە  ئەو  كەمی  س��ەرەڕای  نەبێت.  تایبەتدا  حاڵەتی  لە 

لەڕووی ناوهێنانی ژنەوە بەو مانا فراوانەی نێر و مێ و وەك 

لەهەمواركردنی  یاسادا.  لەبەردەم  یەكسانبوونی  لە  براكەی 

لە/1958/5دا   1925 ساڵی  عیراقی  بنەرەتی  یاسای  سێیەمی 

تێدا  و  پێكراوە  ئاماژەی  دووەمدا  لەبڕگەی  كە  مادەكاتییە، 

ئەم  دەرچوونی  دوای  ساڵێكدا  لەماوەی  دەبێت  هاتووە: 

تێیدا مافی سیاسی ببەخرشێت  یاسایە و جێبەجێكردنی، كە 

بەژنی خوێندەوار، ئەگەر هەردو ئەنجومەنەكە رەزامەندییان 

لەسەر ئەو هەمواركردنەنیشاندا، بە پێی بڕگەی پێشو، پاشان 

بێ  بە  واژۆكردنی  رەزامەندیو  بۆ  مەلیك  ب��ەردەم  بخرێتە 

گەڕانەوە بۆ ئەنجومەنی نوێنەران. كەواتە ئەو مادەیە مافی 

)بنەما  یەكەمی  بەشی  لە  خوێندەوار.  ژنانی  ئەداتە  سیاسی 
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لە   ،1958/3/29 عەرەبی  یەكێتی  دەستوری  لە  گشتییەكان( 

مادەی هەشتەمدا هاتووە: هاواڵتیانی واڵتانی یەكێتی عەرەبی 

بە بێ جیاوازی رەگەز و ئایین و بەگوێرەی یاسا رەچاوكراوەكان 

لە  كە  ئ��ەوەی  ئازادییەكان،  و  ماف  لە  دەبن  بەهرەمەند 

تاكێك  بۆ هەر  مرۆڤدا هاتووە،  مافەكانی  جاڕنامەی جیهانی 

هەیە، كە مافی ئازادی خاوەندارێتی و گواستنەوەی هەبێت 

لە هەر شوێنێكی یەكێتییەكە و ئازادی نیشتەجێ بوونی هەیە 

و ئازادە لە دیاریكردنی پیشە و كاركردن و بازرگانی... هتد. 

خاوەنداری،  ئ��ازادی  لە  پیاوان  و  ژنان  بە  بەخشیوە  مافی 

پەیوەست  و  بازرگانی  كار،  پیشە،  هەڵبژاردنی  گواستنەوە، 

بوون بە هەر پەیامنێكی فێركردنەوە. دوای هەڵگیرسانی 14ی 

بنەرەتی عیراقی  یاسای  راگەیەندرا كە  تەموزی ساڵی 1958، 

ساڵی 1925، شكستی هێناوە بە هەمو هەمواركردنەكانییەوە، 

هەروەها دەستوری كاتی ساڵی 1958 جێبەجێ دەكرێت بۆ 

ئەوەی بنەماكانی حوكمڕانی و رێكخستنی ماف و ئەركەكان 

ئاماژەی  كاتییە  دەستورە  ئەو  بگرێتەوە،  هاواڵتییان  هەمو 

ماوەی  لە  بكرێت  جێبەجێ  پێویستە  كە  ك��ردەوە،  ب��ەوە 

دادەن��رێ��ت.  هەمیشە  دەستورێكی  تاكو  گواستنەوەدا 

لە  رێزگرتن  بۆ  ئاماژەكراوە   ،1958 ساڵی  كاتی  لەدەستوری 

ئاماژە  لێیان، هەروەها  پارێزگاریكردن  مافەكانی هاواڵتیان و 

لەم  واڵت���ەداو  ل��ەم  ك��راوە  ع��ەرەب  و  ك��ورد  هاوبەشی  بە 

چوارچێوەی  لە  نەتەوەییان  بەمافی  دان��رناوە  دەستورەدا 

بیروباوەڕو  ئازادی  سەر  جەختكراوەتە  هەروەك  عیراقدا، 

ئازادییە كەسییەكان و پیرۆزی شوێنی نیشتەجێبوونو ئازادی 

ئایینەكانو رادەستكردنەوەی بیانییەكان قەدەغەكراو، هەروەك 

بەدەقی دەستوری هاتووە كە سەرۆكایەتی كۆمار سەرپەرشتی 

ئەنجومەنی سەروەری دەكات، كە پێكدێت لە سەرۆكو دوو 

سەرپەرشتی  وەزی���ران  ئەنجومەنی  ه��ەروەه��ا  ئ��ەن��دام، 
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دەسەاڵتی  بەرەزامەندی  دەك��ات  وەزی��ران  ئەنجومەنی 

جەختی  دەستورە  ئەم  هەروەك  بااڵ،  ئەنجومەنی  یاسادانانو 

بەسەریدا زاڵ  لەسەر سەربەخۆیی دادگا و كەس  دەكردەوە 

نییە لە زاڵبوون بەسەر یاسادا، هیچ دەسەاڵت و كەسێك بۆی 

لەكاروبارەكانی  دادگا  سەربەخۆیی  وەردات��ە  دەست  نییە 

دەستور  و  رێكدەخات  دادگ��ەری  دەزگای  یاسا  عەدالەتدا، 

)دەروازەی  ئەمانەن:  كە  دەروازە  چوار  بۆ  كردووە  دابەشی 

سەرچاوەی  دووەم:  دەروازەی  عیراق،  كۆماری  یەكەم: 

دەسەاڵتەكانو مافەكان و ئەركەگشتییەكان، دەروازەی سێیەم: 

ئەحكامە  چ���وارەم:  دەروازەی  فەرمانرەوایە،  سیستمی 

دووەم  دەروازەی  هاتووە:  نۆیەمدا  مادەی  لە  راگوزەرەكان. 

)سەرچاوەی دەسەاڵتەكان و ماف و ئەركەگشتییەكان(ی ئەم 

و  ماف  لە  یاسادا  لەبەردەم  یەكسانن  هاواڵتیان  دەقەیە: 

ئەركەگشتییەكاندا جیاواز نییە لەوەی، كە لە دەستوری ساڵی 

بۆ  ئاماژەكردن  بە  و  یاسا هەمواركراوەكانیدا هاتووە  1925و 

پیاو لە ئەركو مافەكاندا لەبەردەم یاسادا بە  یەكسانی ژن و 

)نابێت جیاكاری  و دەڵێت:  ئەو دەربڕینەی كە هاتووە  پێی 

لەنێوانیاندا بكرێت بە هۆكاری بنەچەو رەگەز....( دەربڕینێكی 

ئاشكرایە لەسەر یەكسانی ژنو پیاو بەو پێیەی، كە باسی رەگەز 

لەڕێكەوتننامەی  پێداوە.  ئاماژەمان  پێشرت  هەروەك  و  كراوە 

سێقۆڵی نێوان عیراق و میرس و سوریا )القاهرة( 1963/4/17 

دەبینییەوە.  دەق��ە  ئ��ەم  بنەرەتییەكاندا  پێكەاتە  ل��ە 

ئازادییەگشتییەكان بەسرتاوە بە سنورە یاساییەكانەوە، كۆماری 

عەرەبی یەكگرتو بەرپرسە لە هەمو هاواڵتییان بەبێ جیاوازی 

)ئازادی رادەربڕین و ئازادی رەخنە، رەخنەلەخۆگرتن، ئازادی 

رۆژنامەگەری، ئازادی كۆبونەوە و پێكهێنانی كۆمەڵە، ئازادی 

ئازادی  ئااڵ،  ئازادی  هەرەوەزییەكان،  سەندیكا  پێكهێنانی 

بیروباوەڕ و پەرسنت و كەشەئاینییەكان و ئازادییەگشتییەكانی 
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تر(. ئەو رێكەوتننامەیە ماف دەدات بەژن و پیاو وەك و یەك 

باسكران هەر لەو رێكەوتننامەدا بڕگەی  ئازادییانەی كە  ئەو 

بەردەم  لە  یەكسانن  هاواڵتییان  دەڵێت:  كە  هەیە  دووەم 

یاسادا لە ئەرك و مافەكاندا نابێت جیاوازی بكرێت بە هۆی 

بنەچە، رەگەز، زمان و بیروباوەرەوە. »هەروەك دەبێت ژنان 

پۆزەتیڤانە  لەبەشداریكردنی  بن  یەكسان  پیاوان  لەگەڵ 

لەدروستكردنی ژیاندا«. لەم بڕگەیەدا بەڕاشكاوی ئاماژەكراوە 

بۆ مافی ژنان جارێك، كە بەشداری لەگەڵ پیاودا لەمافەكاندا 

دەقەكەدا  لە  كە  بەجیا،  تریش  جارێكی  و  یاسادا  لەبەردەم 

هاتووە: دەستوری كاتی ساڵی 1963، چەندین دەقی یاسایی 

گەالنی  مافەكانی  لە  زۆرێك  بە  دەبەخشێت  ماف  كە  هەیە 

عیراق، بە تایبەتی لەدەروازەی دووەمدا )بنەما سەرەكییەكان 

پێویستە فرسەتی یەكسان  بۆ كۆمەڵگە( كە لەسەر دەوڵەت 

دروستبكات بۆ هەموو عیراقییەكان و گەشەپێدانی ئابوری و 

لەم  ه��ەروەك  بكات.  دەستەبەر  كۆمەاڵیەتی  عەدالەتی 

دەستورەدا بە دەق هاتووە، كە ئازادی خاوەندارێتی تایبەتی 

ئەم  سێیەمی  دەروازەی  لە  زانیاری  بۆ  هەر  پ��ارێ��زراوە. 

دەڵێت:  دەقەكە  گشتییەكان(  ئەركە  )مافو  دەس��ت��ورەدا 

عیراقییەكان  و  دەك��ات  دی��اری  یاسا  عیراقی  رەگەزنامەی 

بنەچە،  رەگەز،  ئەركەكانیشدا،  لەمافو  و  لەیاسادا  یەكسانن 

و  ناكرێت  دەستگیر  كەس  ناكاتەوە،  جیایان  ئایین  زم��ان، 

بێتاوانە  تۆمەتبار  و  نەبێت  یاسا  پێی  بە  ناكرێت  زیندانی 

ئایینەكان  ئ��ازادی  دەبێتەوە.  ساغ  تاوانەكەی  تائەوكاتەی 

بە  باڵوكردنەوە  و  چاپ  و  رۆژنامەگەری  ئازادی  و  پارێزراوە 

مامەلەیەكی  دەستەبەری  دەوڵ��ەت  رێكخراوە.  یاسا  پێی 

دادپەروەرییانەدەكات بۆ عیراقییەكان و چاودێری تەندروستی 

ئاشكرای  مافێكی  هەڵبژاردن  و  عیراقییەكانە  هەمو  مافی 

لەو  لێكۆڵینەوەدا  لەمیانەی  یاسادا.  لە  عیراقیەكانە  هەمو 
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كە  دەبینین  شەرمە  ئەو  لەسەرەتاوە  هاتوون،  كە  دێڕانەی 

وشەی ژن خاڵییە لەو دەقانەدا و تەنها باس لەجیاكاری رەگەز، 

پیاو  باسی یەكسانی ژن و  ئایین و... هتد هاتووە و  بنەچە، 

نەهاتووە. لە مادەی پێنجەمی هەمان دەستوردا ئاشكراكراوە 

بناغەی  )خێزان  و هاتووە:  یاساییەوە  لەڕووی  پێگەی خێزان 

لەو  نیشتامنییە(.  و  ئەخالق  ئایین،  بنەمای  كۆمەڵگەیە، 

لەسەر  پیاوان  و  ژنان  بە  دراوە  كاركردن  مافی  دەستورەدا 

بنەمای رەخساندنی و فرسەتی وەكو یەك، هەروەك لە مادەی 

یەكسان  هەلی  دەستەبەری  )دەوڵەت  هاتووە:  شەشەمیدا 

دەكات بۆ عیراقییەكان(، لەنێویدا مافەكانی ژنان و هەروەها 

پارێزگاری دایكایەتی و منداڵ و پشتگیری یاسا بۆ خێزان، كە 

یاسا  بەپێی  دەوڵەت  هاتووە:  پانزەهەمدا  مادەی  لەدەقی 

ئەستۆ  لە  منداڵ  و  دایكایەتی  پاراستنی  و  خێزان  هاوكاری 

هەیە  شانزەهەم  م��ادەی  ئ��ەودا  ب��ەدوای  هەر  دەگرێت. 

لەهەمان دەستوردا، كە ئەو مافە دەبەخشێت بە عیراقییەكان 

و ژنان و پیاوان سەبارەت بە مافی دەستەبەری كۆمەاڵیەتی و 

یارمەتیدانیان لە حالەتی نەخۆشی و پیریی و پەككەوتەیی و 

بێكاری، هەروەك لە دەقەكەدا هاتووە: دەوڵەت خزمەتگوزاری 

عیراقییەكان  دەگرێت،  لەئەستۆ  كۆمەاڵیەتی  دەستەبەری 

و  پیری  و  نەخۆشی  حالەتی  هەیەلە  یارمەتیدانیان  مافی 

مافی  لەسەر  نۆزدەهەمدا  لەمادەی  بێكاریدا،  و  پەككەوتن 

ژنان و پیاوان لە ئەركو مافەكاندا دەقەكە ئاوایە: )عیراقییەكان 

یەكسانن لە ماف و ئەركە گشتییەكاندا و جیاكاریی لەنێوانیان 

هەر  و  ئایین  زم��ان،  بنەچە،  رەگ��ەزو  هۆی  بە  ناكرێت( 

هۆكارێكی دیكە، هەر ئەم مادە دەستورییە مافەكانی گەلی 

لەچوارچێوەی  عیراقدا  گەالنی  لەناو  كردووە  جێگیر  كوردی 

برایەتی یەكێتی نیشتامنی دا. هەروەك باسامنكرد ئەم مادەیە 

ئەركەگشتییەكاندا  مافو  لە  پیاوان  و  بەژنان  داوە  مافی 
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لەسەر  ژنان  مافانەی  لەو  جیاوازی.  بێ  بە  یاسادا  لەبەردەم 

كە  ئەوەی  سەرەڕای  تەندروستی،  چاودێری  وەكو  دەوڵەت 

دەڵێت  چونكە  شەشدا.  و  سی  مادەی  لە  نەبراوە  ژن  ناوی 

دەقەكە:  وەك  دەگرێتەوە  پیاویش  و  ژن  عیراقییەكان  هەمو 

لەسەر  و  عیراقییەكانە  هەمو  مافی  تەندروستی  چاودێری 

تەندروستی  دەزگای  و  جیاجیا  نەخۆشخانەی  كە  دەوڵەتە، 

كەهات  تەموز،  )17(ی  شۆڕشی  هەروەك  بكاتەوە.  فراوان 

خەڵك،  چەواشەكاریانەی  بریقەداری  دروشمی  بەچەندین 

هەروەك دەستوری كاتی 1968 هەوڵیدا كۆپی چەند مادەیەك 

هەوڵی  س��ەرەڕای  و  عیراق  پێشوی  لەدەستورەكانی  بكات 

خەڵكو  م��اف��ەك��ان��ی  بێبەشكردنی  ب��ۆ  بەعسییەكان 

)ج(  بڕگەی  هەروەك  سامانیان.  و  لەماف  دورخستنەوەیان 

یەكەمی  م���اددەی  بەگوێرەی  حەڤدەهەمدا  ل��ەم��ادەی 

دەقی  لە/1969/5،  كاتی  دەستوری  دووەمی  هەمواركردنی 

بۆ  سیخوڕی  تۆمەتی  كە  كەسانەی  )ئەو  لەسەر  هەمواركراو 

بێگانە بەسەریاندا ساغ دەبێتەوە لەدادگایەكی تایبەمتەندا یان 

پیالن دەگێڕن بۆ دەستگرتن بەسەر پێشكەوتنی سۆسیالیزم و 

موڵكیان  ماڵو  دەبێت  كۆمەاڵیەتی،  و  ئابوری  بنەماكانی 

رژێمی  كە  دەقەبوو  ئەو  بگیردرێت(. هەر  بەسەردا  دەستی 

حوكمڕان بۆ كوشتنی نەیارەكانی بەكاری دەهێنا و تۆمەتباری 

دەكردن بە كرێگرتە و سیخوڕ، ئەو دادگا تایبەمتەندەش هیچ 

ناشەرعی. دەستوری  و  دادگایەكی رووكەشی  لە  نەبوو جگە 

كاتی ساڵی 1968، ئاماژە بەكۆمەڵێك ماف دەكات، كە تایبەتە 

مافی  و  منداڵ  دایكایەتی،  پاراستنی  خێزان،  لەوانە  ژنان  بە 

یەكسانی  و  كاركردن  مافی  و  كۆمەاڵیەتی  دەستەبەری 

مادەی  دەقی  مافەگشتییەكاندا.  و  لەئەرك  یاسادا  لەبەردەم 

بناغەی  خێزان  ه��ات��وە،  ن��اوب��راو  ل��ەدەس��ت��وری  هەشتەم 

كۆمەڵگەیەو بەمشێوەیە: )خێزان بناغەی كۆمەڵگەیە، بنەمای 
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ئایین و ئاكارو نیشتامنپەروەرییە( دوای ئەو بڕگەی )أ( دێت 

لە مادەی نۆ، كەمافی بەخشیوە بە ژن لەئاسایش و پاراستندا 

دەقەكەی  كە  خێزانەكەی،  و  مندالەكانی  و  خ��ۆی  بۆ 

و  منداڵ  پاراستنی  و  خێزان  )یارمەتیدانی  بەمشێوەیەیە: 

لەسەر  ئەستۆ(.  دەیگرێتە  دەوڵەت  یاسا  بەپێی  دایكایەتی 

مافی ژنان لە دەستەبەری كۆمەاڵیەتی و یەكسانییان لەگەڵ 

پیاواندا كە لە بڕگەی )ب( و هەمان مادەی نۆیەمدا هاتووە 

دەربارەی دەستەبەری كۆمەاڵیەتی: دەوڵەت خزمەتگوزارییە 

كۆمەاڵیەتییەكان لە ئەستۆ دەگرێت و بۆ هەمو عیراقییەكان 

نەخۆشی،  )پیریی،  لەحالەتی  هەیە  یارمەتیدانیان  مافی 

لەم  پێشو  ئەوانەی  ه��ەروەك  بێكارییدا(  و  پەككەوتەیی 

مافی  بە  بێت  تایبەت  كە  نەهاتووە،  لەسەر  دەقی  بڕگەیەدا 

دەربڕینی  دەقەكەبە  ژن��ان،  بۆ  كۆمەاڵیەتی  دەستەبەری 

كۆمەاڵیەتی  لەدەستەبەری  نەهێناوە  ژنانی  ناوی  راشكاو، 

تەنها تێدەگەین، كە وشەی عیراقییەكان بەمانای ژنان و پیاوان 

هەلی  دەوڵەت  هاتووە:  دەیەمدا  لەمادەی  پێكەوە.  دێت 

یەكسان دەرەخسێنێت بۆ هەمو عیراقییەكان مافی هەریەكە 

كاركردن  هەلی  كە  هەیە،  دەوڵ��ەت  لەسەر  پیاو  و  ژن  لە 

رەگەزەكە.  هەردو  بۆ  لێهاتویی  بنەمای  لەسەر  برەخسێنێت 

بەدور لەكار و دوبارەكردنەوەی. هەمان دەقی هاتو لە مادەی 

ئەمەش  و  دوب��ارەب��ۆت��ەوە  مادەیە  ئ��ەم  دیسان  پ��ان��زدەدا 

ئەركە  لەمافو  یەكسانن  عیراقییەكان  دەق��ەك��ەی��ەت��ی: 

جیاوازی  هیچ  و  یاسادا  لەبەردەم  یەكسانن  گشتییەكانداو 

هەمویان  زمان....  و  ئایین  رەگەز،  بنەچە،  هۆی  بە  ناكرێت 

هاوكارن بۆ پاراستنی قەوارەی نیشتامن بەكورد و عەرەبەوە، 

لەچوارچێوەی  كراوە  جێگیر  مافەكانیان  دەستوردا  لە  كە 

یەكێتی عیراقیدا. لەم مادەیەدا ژنان هەمان مافی پیاوانییان 

كاتی  لەدەستوری  ئەوەی  سەرەڕایی  دادگادا.  هەیەلەبەردەم 
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ساڵی 1968، بەڵێن بە گەالنی عیراق درابوو، كە دەستورێكی 

لە  هەمواركردنەوە  جار  لەچوار  جگە  دابرنێت،  هەمیشەیی 

دیسان   1970 ساڵی  لە  شۆڕشەوە.  بەناو  ئەنجومەنی  الیەن 

دەستورێكی كاتی دەركرد. لە مادەی یەكەمی ئەو دەستورەدا 

بە  )دەوڵەتێكی عەرەبی  كە  ئامانجییەتی  عیراق  كە  هاتووە، 

سیستمی سۆسیالیستی دامبەزرێنێت(. لە دەروازەی سێیەمی 

ئەركە  )مافو  لەسەر  هاتووە  دەق  بە  دەس��ت��ورەدا  ئ��ەم 

بنەرەتییەكان( كە وەها دانراوە )هاواڵتیان یەكسانن لەبەردەم 

و  و...هتد(  رەگەز  و  ئایین  هۆی  بە  جیاكاری  بێ  بە  یاسادا 

دەستەبەرەلەسنوری  بۆ هەمو هاواڵتیان  فرسەت  )چونیەكی 

یاسادا( و )تۆمەتبار بێتاوانە تاكو تاوانەكەی دەسەملێرنێت( و 

)مافی بەرگری پیرۆزە لە هەمو قۆناغەكانی لێكۆڵینەوەدا( و 

ئەشكەنجەیەكی  جۆرە  هەر  پارێزراوە،  مرۆڤ  )كەرامەتی 

نیشتەجێبوون  قەدەغەیە( و )شوێنی  جەستەیی و دەروونی 

پیرۆزی خۆی هەیە و بە بێ رەچاوكردنی یاسا نابێت پشكنین 

بكرێت( و )نابێت رێگری بكرێت لە سەفەركردنی هاواڵتی بۆ 

دەرەوەی واڵت( و )ئازادی ئایینیو بیروباوەرەكان و پیادەكردنی 

و  راوب��ۆچ��ون  ئ��ازادی  دەس��ت��ورە  )ئ��ەم  و  ئایینی(  كەشی 

و  خۆپیشاندان  ئ��ازادی  و  دەگرێت  ئەستۆ  لە  باڵوكردنەوە 

هەرەوەزییەكان(.  سەندیكاو  و  سیاسی  حزبی  دامەزراندنی 

هەوڵیداوە  حوكمڕان  دەسەاڵتی  بنەرەتیانە  مافە  ئەم  هەمو 

شێوەیەك  هەمو  بە  عیراقدا،  گەلی  لەبەردەم  رێگربێت 

چاالكییەكی  هەرجۆرە  هەروەها  سەپاندبوو،  خۆی  زاڵبوونی 

لەگەڵ  ئەگەر  قەدەغەكردبوو،  ئابوری  و  سیاسی  و  حزبی 

بەبیانوی  نەگونجایە  فەرمانرەوادا  دەسەاڵتی  بەرژەوەندی 

)36(ی  لەمادەی  هەروەك  گەل  ئامانجەكانی  دژایەتیكردنی 

ئەوە  )أ(  نۆزدەهەمدا  لەمادەی  هاتووە.  دەستورەدا  ئەم 

بە  یاسادا،  لەبەردەم  یەكسانن  هاواڵتییان  دەخوێننەوە: 
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بێجیاكاریی رەگەز، بنەچە، ئایین، زمان، پێگەی كۆمەاڵیەتی و 

ماف بەخرشاوە بە ژنان، كە یەكسانن لەگەڵ پیاوان لەبەردەم 

یاسادا. لەبڕگەی )ب( هەمان مادەدا هاتووە: )چونیەكی هەل 

بەمەش  یاسادا(.  لەسنوری  دابینكراوە  هاواڵتیان  هەمو  بۆ 

پیاواندا.  لەگەڵ  لەكاركردن  دراوە  ژن��ان  یەكسانی  مافی 

هەروەها لەمادەی حەڤدەهەمدا هاتووە بڕگەی )أ(: دەوڵەت 

فێركردن  مافی  و  نەخوێندەواری  قەاڵچۆكردنی  لە  بەرپرسە 

و  دواناوەندی  و  سەرەتایی  قۆناغەكانی  لەهەمو  بەخۆڕایی 

زانكۆ بۆ هەموو هاواڵتیان. )ژنان ئەو مافەیان پێبەخرشاوە بە 

یەكسانی لەگەڵ پیاوان لەفێركردندا. هەروەها لەمادەی سی 

ئەركە  لەگرتنەدەستی  )یەكسانی  هاتووە:  )ب(  بڕگەی 

گشتییەكان كە یاسا دەیگرێتەئەستۆ(. ئەو مافە دراوە بە ژنان 

كە لەگەڵ پیاوان یەكساننب لە فەرمانەگشتییەكاندا. لەبڕگەی 

)د( هاتووە لە هەمان دەق: )دەوڵەت فراوانرتین دەستەبەری 

كۆمەاڵیەتی دەگرێتە ئەستۆی خۆی بۆ هەموو هاواڵتیان لە 

كە  بێكاریدا(،  و  پیری  و  پەككەوتەیی  و  نەخۆشی  حالەتی 

وەك  كە  ژنان،  بە  دراوە  كۆمەاڵیەتیش  دەستەبەری  مافی 

كە   ،1991 ساڵی  راپەڕینی  ل��ەدوای  بن.  یەكسان  پیاوان 

بوو،  حوكمڕان  رژێمی  رەتكردنەوەی  گشتی  دەربڕینێكی 

دەستوری  )پرۆژەی  بەناوی  دەقێك  بەنوسینی  دەستیانكرد 

وەكو  تەنها  پێنەكراو،  ك��اری  دوات��ر  كە  عیراق(،  كۆماری 

رژێمی  رووخساری  جوانكردنی  بۆ  بوو  پروپاگەندەیەك 

م��ادەی  حەفتاونۆ  س��ەدو  دەس��ت��ورەش  ئ��ەم  دیكتاتۆری. 

دەروازەدا  هەشت  بەسەر  بووبوو  دابەش  كە  لەخۆدەگرت، 

دەروازەی  عیراق،  كۆماری  یەكەم:  )دەروازەی  بەمشێوەیە: 

دووەم: بنەما یاسایی و كۆمەاڵیەتیی و ئابورییەكانی كۆماری 

و  ئ��ازادی��ی��ەك��ان  و  م��اف  س��ێ��ی��ەم:  دەروازەی  ع��ی��راق، 

دەستەبەرییەكانی، دەروازەی چوارەم: دامودەزگاكانی كۆماری 
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عیراق، دەروازەی پێنجەم: پەیامننامەو رێكەوتننامەنێودەوڵەت

ییەكان،دەروازەی شەشەم: هەمواركردنی دەستور، دەروازەی 

دەروازەی  )انتقالیە(،  ئەحكامەراگوزەرییەكان  حەوتەم: 

هەشتەم ئەحكامەكانی كۆتایی. لە دەروازەی سێیەم ئەوەمان 

بەرچاو دەكەوێت لەبەشی یەكەمی مافو ئازادییەگشتییەكاندا، 

چییە:  دەقەكەی  دەستەبەرییەكانی  و  ئازادییەكان  مافو 

)هاواڵتیان یەكسانن لەمافو ئەركدا لەبەردەم یاسا و هەمویان 

ژنان  مافەشدا  ل��ەم  بێجیاوازی:  بە  بەهرەمەندن  لێی 

پیاواندا(.  لەگەڵ  یاسادا  لەبەردەم  یەكسانن  و  بەهرەمەندن 

لەهەمان مادە لەبڕگەی )2( دەقەكەی ئاوایە )هەلی یەكسان 

دەستەبەركراوە بۆ هەمو هاواڵتیان لەسنوری یاسادا(. بەپێی 

بنەمای  لەسەر  هەیە  مافەیان  ئەو  ژنانیش  بڕگەیە  ئەم 

رەخساندنی هەلی یەكسان لە براكانیان. مادەی چل و نۆ ئەو 

مافەی داوە بەژنانو پیاوان، كە ئەركەكانی دەوڵەت لەئەستۆ 

دەقی  كە  یەكسانی،  بنەمای  لەسەر  یاسا  بەگوێرەی  بگرن 

گرتنەدەستی  لە  یەكسانن  )هاواڵتییان  هاتووە:  لەسەر 

لەسەر  یاسا(.  ئەحكامەكانی  بەگوێرەی  دەوڵەت  ئەركەكانی 

مافی ژنانو پیاوان لەدەستەبەری كۆمەاڵیەتیدا لەدەقی مادەی 

رەخساندنی  )دەوڵ��ەت  بەمشێوازە:  هاتووە  یەكدا  پەنجاو 

دەستەبەری چاودێری كۆمەاڵیەتی بۆ هاواڵتیان دەگرێتەئەستۆ 

بەگوێرەی  پەككەوتەیی  پیریو  نەخۆشیو  لەحالەتی 

ئەحكامەكانی یاسا(. لەمادەی شەست و سێدا مافی هاوبەشی 

بەگوێرەی  راپرسیدا  و  لەهەڵبژاردن  پیاوان  و  ژن��ان  بۆ 

)مافی  مادەكەیە:  دەقی  ئەمەش  دەستور،  ئەحكامەكانی 

هەمو هاواڵتیەكە كە خۆی كاندید و بەشداری بكات لەڕاپرسی 

و  دەستور  ئەم  حوكمەكانی  بەگوێرەی  گشتییدا،  لەژیانی 

و  ژنان  هاوبەشی  مافی  پێنج  و  شەست  لەمادەی  یاسایە(. 

پیاوانە لە فێربوون، كە ئیجبارییە و دەبێت جێبەجێ بكرێت 
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هاواڵتییان  بۆ  فێركردن  مافی  )دەوڵەت  دەقە:  ئەم  پێی  بە 

لەقۆناغی  كەم  الی  بێت  ئیجباری  دەبێت  ئەستۆ،  دەگرێتە 

قەاڵچۆ  نەخوێندەواری  هەوڵدەدات  دەوڵەت  و  سەرەتاییدا 

بكات و یاسا جێبەجێ بكات. یاسای ئیدارەی دەوڵەتی كاتی 

لەناخی گەلی عیراق  عیراق لەو دەستورانەیە، كە گوزارشت 

رژێمی  رووخانی  و  ئ��ازادی  تامی  چێشتنی  دوای  دەك��ات، 

واڵتە  ئەم  خەڵكی  بینەقاقای  نابووە  دەستی  كە  دیكتاتۆری، 

هاتووە:  ئاوا  یاسایە  ئەم  دیباجەی  ساڵ.  بەدرێژایی چەندین 

)گەلی عیراق هەوڵدەدات بۆ گێڕانەوەی ئازادی، كە رژێمی 

داپڵۆسێنەری پێش و زەوتی كردبوو، ئەم گەلە رق و توندوتیژی 

رەتدەكاتەوە، بەهەمو شێوازەكانی، بەدیاریكراوی بەكارهێنانی 

لەبەڕێوەبردنی حوكمڕانیدا، گەل بڕیاریداوە، سەربەخۆبێت و 

عیراقی  دەوڵەتی  بەڕێوەبردنی  یاسای  بكات(.  حوكم  یاسا 

قۆناغێكی راگوزەری گرتەوە تاوەكو ساڵی 2004، كە شەست و 

بەمشێوەیە:  دەروازەدا  نۆ  بەسەر  دابەشكرابوو  مادەبوو  دو 

دووەم:  دەروازەی  پرەنسیپەگشتییەكان،  یەكەم:  )دەروازەی 

راگوزەری  حكومەتی  سێیەم:  دەروازەی  مافەبنەرەتییەكان، 

دەروازەی  یاسادان،  دەسەاڵتی  چوارەم:  دەروازەی  عیراقی، 

شەشەم:  دەروازەی  جێبەجێكردن،  دەسەاڵتی  پێنجەم: 

دەسەاڵتی دادوەری، دەروازەی حەوتەم: دادگا تایبەمتەندەكان 

و  هەرێمەكان  هەشتەم:  دەروازەی  دەستەنیشتامنیەكان، 

نۆیەم:  دەروازەی  لیژنەناوچەییەكان،  شارەوانی  و  پارێزگاكان 

قۆناغی دوای راگوزەری(. بەمادەی دوانزە دەست پێدەكەین 

لەیاسای ناوبراو لەو دەقە دەخوێنینەوە: )هەمو عیراقییەكان 

یەكسانن لەمافەكانیان بەدەر لەرەگەز، راوبۆچوون، بیروباوەڕ، 

یەكسانن  یاسادا  لەبەردەم  بنەچە،  مەزەەب،  ئایین،  نەتەوە، 

عیراقی  هاواڵتیانی  لەدژی  قەدەغەیە  جیاكارییەك  هەمو 

لەسەر بنەمای رەگەز، ئایین، نەتەوە و بنەچە. مافی ئاسایشی 
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بكرێت  بێبەش  نابێت  و  ئازادیدا  لەژیان،  هەیە  كەسێتییان 

لەژیان و ئازادیدا تاكو بەگوێرەی لێپێچینەوەی یاسایی نەبێت، 

چونكە هەموان یەكسانن لەبەردەم یاسادا(. ئەم مادەیە مافی 

یاسادا،  لەبەردەم  یەكسانیان  لە  پیاوان  و  بەژنان  بەخشیووە 

پیاودا  ژنو  لەنێوان  ك��راوە  رەگەزیی  جیاكاریی  هەروەها 

)جیاكاریی قەدەغەیە دژی هاواڵتیانی عیراقی لەسەر بنەمای 

رستەیەش  لەو  مەبەست  بنەچە(  و  ئایین  نەتەوە،  رەگەز، 

جیاكارییە دژی ژنان هەرچەندە بەڕستەیەكی ئاشكرا نەهاتووە 

هەروەك مافی ئاسایش و ژیانێكی ئازاد. مادەی چواردەهەم 

فێربوون،  ئاسایش،  مافی  )تاك  دەكات:  ئاماژە  لەدەقەكەدا 

هەیە،  كۆمەاڵیەتی  دەستەبەری  و  تەندروستی  چاودێری 

هەرێم،  لەنێویاندا  حكومەت  یەكەكانی  و  دەوڵەت  لەسەر 

پارێزگاكان، شارەوانی و ئیدارە ناوچەییەكان، لەسنوری داهاتی 

دیكە  ژیانی  پێداویستییەكانی  بەلەبەرچاوگرتنی  خۆیانو 

بدات  كاركردن  هەلی  و  خۆشگوزەرانی  دابینكردنی  هەوڵی 

بەڕاشكاوی  پیاو هەروەك  بۆ ژنو  بۆگەل(. مافێكی هاوبەشە 

لەدەقەكەدا هاتووە: )ئاسایشو فێركردنو چاودێری تەندروستی 

بیست  مادەی  )ب(  لەبڕگەی  كۆمەاڵیەتی(.  دەستەبەری  و 

عیراقییەك  هەر  لەدژی  جیاكاری  )نابێت  هاتووە:  بەدەق 

لەسەر  هەڵبژاردنەكاندا  لە  دەنگدانو  بەمەبەستی  بكرێت 

بنەمای رەگەز و ئایین و مەزەەب یان بنەچە، بیروباوەڕ، زمان، 

سامان، زانیاری نوسین و خوێندنەوە(، ئەمەش مافی هاوبەشی 

بەخشیووە بە ژن و پیاو لەدەنگدانی هەڵبژاردندا. لەرەشنوسی 

دەستور  بەباشرتین  كە   ،2005 ساڵی  عیراقی  دەستوری 

دادەنرێت بە بەراورد بەدەستورەكانی پێشوی خۆی، چونكە 

ئاماژەیەكی ئاشكرای تێدا بۆ مافەكانی ژنان و ئازادییەكان، كە 

شەش  بەسەر  دابەشكراوە  و  دەگرێت  لەخۆ  مادە   )134(

پرەنسیپە  یەكەم:  )دەروازەی  بەمشێوەیە:  دەروازەدا 



عادل عەلی 84

بنەرەتییەكان، دەروازەی دووەم: مافو ئازادییەكان، دەروازەی 

چ��وارەم:  دەروازەی  فیدراڵی،  دەسەاڵتەكانی  سێیەم: 

پێنجەم:  دەروازەی  فیدراڵی،  دەسەاڵتی  تایبەمتەندیيەكانی 

دەسەاڵتی هەرێمەكان، دەروازەی شەشەم: ئەحكامی كۆتایی 

دوای  دەبینین  دەستورەكەدا  لەدیباچەی  راگوزەرییەكان(.  و 

لە   )2005 )دەستوری  دەستورەدا  لەم  دەخوێنینەوە  تێڕامان 

ئاماژەی  و  مادەكانیدا  و  لەبڕگە  هاتووە  ئازادییەكاندا  مافو 

و  جارێك  پیاوان  و  ژنان  هاوبەشی  مافی  بۆ  دەكات  ئاشكرا 

مافی ژنان وەكو قەوارەیەكی سەربەخۆ جارێكی تر. ئەمەش 

بەمشێوەیە  كە  دەكەین،  تێبینی  چواردەهەمدا  لەمادەی 

هاتووە: )عیراقییەكان لەبەردەم یاسادا یەكسانن بەبێجیاكاری 

رەگەز، بنەچە، نەتەوە و ئایین، یان رەنگ، مەزەەب، بیروباوەڕ 

ئەم  كۆمەاڵیەتی(.  و  ئابوری  بارودۆخی  یان  راوبۆچوون  و 

مادەیە مافی یەكسانی بەخشیوە بە ژنان لەبەردەم دادگادا، 

ژنان  بە  داوە  مافی  دێت  پازدەهەم  م��ادەی  بەدوایدا  كە 

لەئاسایش و ئازادی، كە لە دەقەكەدا هاتووە: )هەمو تاكێك 

مافی ژیان و ئازادی و ئاسایشی هەیەو نابێت بێبەش بكرێت 

یاسا  بەپێی  جگەلەوەی  بكرێت  كۆتوبەند  یان  مافانە  لەم 

تایبەمتەندەوە  دادوەری  الیەنێكی  لە  بڕیارەكەش  و  نەبێت 

نەبێت(. لەم دەستورەدا مافی كاركردنی ژن و پیاوی فەرامۆش 

هاتووە:  دا  شانزدەهەم  م��اددەی  دەق��ی  لە  و  نەكردووە 

)رەخساندنی هەلی چونیەكی مافێكە بۆ هەمو عیراقییەكان 

دەستەبەر كراوە، لەسەر دەوڵەتە كە رێگا و شوێنی پێویست 

تاك  ئازادی  چۆن  هەروەك  جێبەجێكردنی(.  بۆ  بگرێتەبەر 

مافێكە لە مافەكان، كە لەزۆربەی واڵتانی پێشكەوتوی جیهان 

لە  نییە  دودڵ  هیچ  نوێیە  دەستورە  ئەم  و  جێبەجێكراوە 

چەسپاندنی ئەو مادە و بڕگانەی لە مادەی حەڤدەهەم بڕگەی 

مافی  تاكێك  )هەمو  دەقەكەیەتی:  ئەمەش  و  هاتووە  )أ(دا 
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تایبەمتەندی كەسایەتی خۆی هەیە بەجۆرێك مافی كەسانی 

تر پێشیل نەكات لەئادابی گشتیدا(. ئەوەش مافێكی هاوبەشی 

پێگەی سیاسی  عیراقی  یاسادانەرانی  پێكەوە.  پیاوانە  و  ژنان 

ژنو  مێژووی  بۆ  خوێندنەوەیان  لەمیانەی  دەزان��ن  ژن 

تێكۆشانەكەی، كە چ رۆڵێكی چاالكانەی بینیووە هەربۆیە لەم 

دەستورە نوێیەدا ئاماژەی راشكاوانەكراوە لەمادەی بیستەمدا: 

)هاواڵتیان بە)ژن و پیاو( مافی بەشدارییان هەیە لەكاروباری 

مافی  لەنێویدا  سیاسی  لەمافی  بەهرەمەندبوون  و  گشتیدا 

و  خێزان  لەپێگەی  خۆكاندیدكردن(.  هەڵبژاردنو  دەنگدانو 

دایكایەتی و منداڵلەمادەی بیستو نۆدا بڕگەی )أ( دەبینین كە: 

)خێزان بناغەی كۆمەڵگەیە، دەوڵەت پارێزەری قەوارەو بەها 

)ب(  بڕگەی  ئەودا  بەدوای  نیشتامنیەكانە(.  ئەخالقیو  ئایینیو 

لەبڕگەی  ژنان  ئەداتە  ئاسایش  مادەكەمافی  لەهەمان  دێت 

)ب. یەكەم( هاتووە: )دەوڵەت پاراستنی دایكایەتی و منداڵ 

دەكات،  الوان  پێگەیشتنی  دەگرێتەئەستۆ، چاودێری  پیری  و 

بۆ گەشەپێدانی  بۆ دەستەبەر دەكات  بارودۆخی گونجاویان 

تواناكانیان(. لەمافەكانی ژنان لەسەر رۆلەكانیان و رێزگرتن و 

چاودێری دەستوری عیراقی ئەوەی بەخشیوە بە ژنان و پیاوان 

بیستونۆدا  م��ادەی  دووی  لەبڕگەی  یەكسانی،  بە  پێكەوە 

هەیە  باوكانەوە  و  دایكان  بەسەر  مافیان  )رۆلەكان  هاتووە: 

باوك و دایكیش  لەپەروەردە و فێركردن و چاودێری كردندا، 

رێزگرتنەوە،  لەچاودێری  هەیە  رۆلەكانیانەوە  بەسەر  مافیان 

بێتواناییدا(.  پیریو  پەككەوتنو  لەحالەتەكانی  بەتایبەتی 

كۆمەاڵیەتییان  دەستەبەركردنی  مافی  ژناندا  لەمافەكانی 

هەیە، دەقی مادەی سی لەبڕگەی یەكەم لەسەر ئەو مافە ئاوا 

منداڵ  ژنو  بەتایبەتی  خێزان  تاكو  بۆ  )دەوڵ��ەت  هاتووە: 

دەستەبەری كۆمەاڵیەتی و تەندروستی دەگرێتەئەستۆ، پایە و 

بۆ  گونجاویان  داهاتێكی  و  سەربەرزانە  ژیانێكی  بنەماكانی 
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دابین دەكات لەشوێنی نیشتەجێ بوونی شیاو(. لەمافەكانی 

ژن، ژیانێكی سەربەرزانەیە بە مەبەستی فەراهەمكردنی ئەو 

)كاری  دا:  سێیەم  بڕگەی  سیوپێنج  مادەی  دەقی  بۆیان  مافە 

بەزۆر قەدەغەو حەرامكراوە، هەروەها كۆمەاڵیەتیو بازرگانی 

كۆیالیەتی بەهەمانشێوە، هەروەك بازرگانی بەژنو مندالەوە 

قەدەغەكراوە(. لەمادەی چل و هەشتەمدا هاتووە لەبڕگەی 

لەناو  سیاسیدا  لەنوێنەرایەتی  هەیە  مافیان  ژنان  چ��وار، 

پەرلەمانو ئەمەش دەقەكەیەتی: )یاسای هەڵبژاردن ئامانجی 

كە  ژنان،  نوێنەرایەتی  بۆ  بچەسپێنێت  رێژەیەك  كە  ئەوەیە، 

نابێت لەچارەكی ئەندامانی پەرلەمان كەمرت بێت(. ئاماژەمان 

عیراقدا  لەدەستورەكانی  ئەوەی  كرد،  مافەكان  بەگرنگرتین 

دامەزراندنی  لەسەرەتای  ساڵ  هەشتا  بەدرێژایی  هاتووە 

دەوڵەتی عیراقییەوە لەساڵی 1920، تاكو ساڵی 2005، بەدەر 

دەستورییەكان  مادە  كە  الوەكییانەی،  یاساییە  دەقە  لەو 

خانەی  دەچنە  كە  یاساییەكان  مادە  وەكو  شیدەكاتەوە، 

ئەم  لەپرسی  دورە  ئ��ەوەش  یاساناسانەوە،  لێكۆڵینەوەی 

لێكۆڵینەوەیەی ئێستامان.

وعد العسكری

الحوار املتمدن
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وەزیری ژمارە یەك
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خولیای  كە  عیراقییەی،  پزیشكە  ئەو  دلێمی  نەزیهە 

سیاسەتكردن بوو... لەساڵی 1959 بەشداری لە حكومەتەكەی 

عەبدولكەریم قاسمدا كرد و دواجار لەواڵتی ئەڵامنیا لەتاراوگە 

چاوەكانی بۆ هەمیشەلێكنا.

زۆر لەمێژە چارەنوسی عیراقییەكان وابووە، كە بەكۆمەڵ 

مبرن، ئەوەشی كە لەو مەرگەسات و نەهامەتیەش قوتاربێت، 

ئیدی  غەریبی  تااڵوی  چەشتنی  دوای  و  بەتەنهایی  دواجار 

لەخەونی  ئومێدەكانیان  پڕ  چاوە  دەكەنو  هەمیشەكۆچ  بۆ 

ساڵێك  چەند  بەداخەوە  لێكدەن�ێن.  نیشتامن  بۆ  گەڕانەوە 

لەمەوبەر، بەهەمان رێچكەی ژیان )نەزیهە دلێمی( پزیشك و 

تاراوگەنشینی لەبیركراو لەئەڵامنیا كۆچی دو ایی كرد. لەنێوان 

قاسم  عەبدولكەریم  كە  شەرمنەی  ئەسمەرە  پزیشكە  ئەو 

بانگەێشتی دەكات بۆ وەزارەتی بەرگری و بڕیاری دانانی بە 

ژنە  ئەو  1959و  لەساڵی  پ�ێرادەگەیەنێت  شارەوانی  وەزیری 

نەخۆشەی كە لە زستانی 2004 س�ێ رۆژ میوانی بووم لەشاری 

پۆتسدامی ئەڵامنیا، پێنج دەیەی پڕ لە ئاڵوگۆڕ لەعیراقدا، كە 

ئەو كاتەی  بیسەملێن�ێت.  ئاسانی  بە  نەتوان�ێت  رەنگە عەقڵ 

لەڕێگەی  بەغدا.  گەرمی  هاوینێكی  لە  پێوەكرد  پەیوەندییان 

لە  ل�ێدەكەن  داوای  عەبدولكەریم  یاریدەدەرانی  لە  یەكێك 

وەزارەتی بەرگری ئامادەبێت، ئەو پزیشكە كۆمۆنیستەی، كە 

پارەی تاكسی پ�ێنەبوو، لەبەر ئەوەی لە عیادەكەیدا بەخۆڕایی 

سەرگەرمی  هەمانكاتدا  لە  و  دەكرد  هەژارانی  چارەسەری 

كاری سیاسی بوو. هەربۆیە ئەوكات بە ناچاری سواری پاسی 

وەزارەتی  كە  بابوملوعەزەم،  بگاتە  ئەوەی  بۆ  بوو  ژمارە)4( 

بەرگری عیراقی لەوێ بوو، كە دابەزی ماوەیەكی باش لەژێر 

گەیشتە  تا  رێیكرد  بەپێ  بەغدا  سوتێنەری  خۆری  تیشكی 

ئاگادار  قاسم  نوسینگەی  و  شوێنە  ئەو  دەرەوەی  دەروازەی 

بكەنەوە، لەو كاتەدا پرسی كە بۆچی بانگیان كردووە بۆ ئێرە، 
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چونكە هەرگیز لەبیركردنەوەی ئەودا نەبوو كاتێك زەعیم پێی 

قاسم  دەداتێت، عەبدولكەریم  ئاوای  پۆستێكی  كە  راگەیاند، 

شارەوانییەكان  بۆ  نوێ  وەزارەتێكی  دروستكردنی  دەربارەی 

خۆشی  و  بكات  بۆ  پەیكەرێكی  پێشنیاری  ل�ێكرد  داوای  و 

كرد  زەعیمی  تەماشای  سەرسوڕمانەوە  بە  وەزیرەكەی،  ببێتە 

شتێك  هیچ  پزیشكم  و  سادەم  هاواڵتییەكی  )من  پێیوت:  و 

دەربارەی وەزارەتەكان نازانم(. بەاڵم قاسم پێكەنی و هانیدا 

زۆریش متامنەی پ�ێی هەبوو. بەتایبەتی بۆ تواناكانی ژنان لە 

بەشداریكردن و بنیادنانی واڵتدا.

نەزیهەدلێمی بوو بەوەزیر، لەهەمانكاتدا بوو بەیەكەمین 

واڵتانی  لەسەرجەم  بەڵكو  لەعیراقدا  ن��ەك  ژن  وەزی��ری 

بەوەزیری،  بوون  هەواڵی  راگەیاندنی  لەگەڵ  عەرەبیدا. 

هاوڕێ شیوعیەكانی رژانە سەرشەقامەكان و هوتافیان بەناوی 

ئەوەوە دەكێشا، كە لەزەینی نەوەكانی داهاتوی عیراقییەكاندا 

ماوەتەوە، )نەزیهە بوو بەدەسەاڵت با بەعسییەكان مبرن( ئەمە 

ئەو دروشمەبوو، كە هاوڕێكانی بەدەنگی بەرز دەیانوتەوە.

چوم بۆ پۆتسدام الی بەمەبەستی فیلمێكی بەڵگەنامەیی 

لەسەر ژیانی، كەبینیم ژنێك تاراوگە هیالكی كردووە، بەاڵم بب�ێ 

بووبێتەوە،  كەم  زیرەكی  و  نیانی  نەرم،  لەسۆز،  ئەوەی هیچ 

بوو،  تێكۆشان  ئامادەی  بوو  خۆبەخشێك  ئەوكاتە  تا  بەڵكو 

تا  وەردەگ��رت.  بەهەند  گەلەكەشی  چارەنوسی  هەروەها 

بزان�ێت،  جیهان  رووداوەكانی  هەمو  هەوڵدەدات  هەنووكە 

لەگەڵ ئەوەشدا باوەڕی بەوە نەدەكرد، كە سوپای ئەمەریكا 

چوبێتە بەغداو حزبی شیوعیش، كە ئەوكات خۆی سەركردە 

و كادرێكی چاالك بوو بەشداری ئەو حوكمەتە بكات لەژێر 

سایەی ئەمەریكادا.

كردبوو،  تێپەڕی  ساڵ  هەشتا  لە  تەمەنی  لەبەرئەوەی 

لەجێگا خستبوویو  دابوو  ل�ێی  هەروەها جەڵتەی دەماغیش 
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پەرستارێكی ئەڵامنی لەوێ بوو بۆ چاودێری و ئامادەكردنی 

خواردن بۆی، لەڕۆژێكدا دووجار سەردانی دەكرد، هەروەها 

پاكردنەوەی شوقەكەشی لەئەستۆ گرتبوو. لەدڵی خۆمدا زۆر 

سوپاسم كرد، ئەڵامن لەڕوانگەی ئەو رێزە زۆرە ئینسانییە، كە 

دەینوێنن عەرەب نەیتوانیوە ئەوە بكات، بەب�ێ ئەو پەرستارە 

كەس نەبوو تەنانەت بەیانی باشێكیشی ل�ێبكات و كەسیش 

نەیدەزانی ك�ێ دراوسێیەتی، لەو بینا بەرزە، كە ئەو پیرەژنە 

لەقاتی یانزەدا تێیدا دەژیا زەمانێك ئەو وەزیر بووە لەواڵتی 

خۆیدا و تێكۆشەرێكی بزوتنەوەی ژنان بووە و بەشی زۆری 

ئەو برگە و یاسایانەی باری كەسێتی كەمافەكانی ژنان لەخۆ 

دەگرێت بەرهەمی تێكۆشانی ئەو بووە.

دكتۆرە نەزیهە چیرۆكی خۆی لەگەڵ حزبی شیوعی ئاوا 

بچوكدا  چێشتخانەیەكی  لە  داپیرەیەك  وەك  دەگێڕێتەوە: 

دانیشتبوو، كە زەمان هیچ یارمەتیەكی نادا نە بە مێرد نە بە 

منداڵ نە بە وەچەكانی.

لەقۆناغی سەرەتایدا نەزیهە وەك منداڵێكی وریا دەكەوێتە 

ژێر كاریگەری مامۆستایەكی بەناوی سەعدیە سەلیم، كە دوایی 

دامەزرێنەری  پێكدەهێن�ێت،  خێزان  رەحال  حسین  لەگەڵ 

رۆژنامەی  خاوەنی  هەروەها  بوو،  ماركسییەكان  ئەڵقەی 

دواناوەندی  خوێندنگای  دەچێتە  كە  كاتێك  بوو،  )الصحیفە( 

زیاتر بەردەوام دەبێت لەبەدواداچوونی رووداوەكانی واڵت و 

زۆر شلێگرانەش گەشەدەكات، هەرچەندە ئەو لەناوەندێكی 

دەركردبوو،  سەری  خێلەكییەوە  و  نەخوێندەوار  كۆمەاڵیەتی 

لە عەشیرەتی دلێم لەگوندی مەحمودیە بوو، بەاڵم رسوشت 

بەشداری  كە  بەجۆرێك  بوو،  پێبەخشی  باشی  زیرەكییەكی 

رای  و  دەكرد  بەغدادییەكان  خێزانە  ژنانی  لەنێوەندەكانی 

سەعید  نوری  حكومەتی  سیاسەتەكانی  بڕیارو  لەسەر  خۆی 

دەردەبڕی، كە دیارترین سەرۆك وەزیرەكانی عیراق بووە.
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بوو،  سیاسییەكاندا  رووداوە  لەگەرمەی  واڵت  ئەوكات 

بزوتنەوەی رەشید عالی گەیالنی بەرپا ببوو، پێش هەفتەیەك 

لە  هەڵهاتبوو  )وصی(  دواناوەندی،  قۆناغی  تەواوكردنی  لە 

پێشبینی  وا  خەڵك  پایتەخت،  شاهانەی  دەسەاڵتی  تەختی 

رۆژگ��ارەدا  لەو  ئینگلیزە.  نفوزی  كۆتایی  ئەمە  كە  دەك��رد، 

لەدژی  و  خوێندنگا  گۆرەپانی  دێتە  خوێندكار  نەزیهەی 

ئیستیعامر دروشم بەرز دەكاتەوە. بەاڵم بەڕێوەبەرەكەی بانگ 

دووركەوێتەوە،  سیاسەت  كاری  لە  كە  دەكات،  ئامۆژگاری  و 

ئەو  چونكە  دەڵ�ێت،  چی  دەیزانی  هاشمی  یاسین  سەبیحە 

كچی سەرۆكوەزیران بوو لە ڕابوردودا كوژرابوو، بەاڵم ئەو كچە 

خوێندكارە لە وشەی سیاسەت ت�ێنەدەگەیشت و نەیدەزانی، 

كە دروشمدان دژی ئینگلیز سیاسەتە. لە سانەوی بەمنرەیەكی 

بەرز دەرچوو، كە ئەمەش دەرگای بۆ وااڵكرد بچێتە كۆلیژی 

پزیشكی، كە پێش ئەوە قبوڵ نەكرابوو، پێش ئەو سالە تەنها 

مندااڵنی پزیشك و خێزانە پلە بەرزەكان قبوڵكرابوون. نەزیهە 

ناسی  فاشیزم(ی  و  )زایۆنیزم  دژی  ژنانی  كۆمەڵەی  كۆلیژ  لە 

بەناوی  هاوڕێیەكی  داوای  لەسەر  پێوەكردن،  پەیوەندی  و 

جیهانی  جەنگی  لەدوای  كۆمەڵەیە  ئەو  نوعامن.  ڤیكتۆریا 

دووەمەوە ناوەكەی گۆڕا بۆ پەیوەندی ژنانی عیراقی.

لەكاتی خوێندنی پزیشكیدا بەشداری گفتوگۆ سیاسیەكانی 

لێی  نەزیهە  كۆلیژەی  ئەو  خوێندكارەكاندا،  لەنێوان  دەكرد 

بزوتنەوەی  لەنێوان  ملمالنێ  ناوەندی  ببووە  دەخوێند، 

نیشتامنی لەواڵت و هەوادارانی دەسەاڵت.

بچێتەناو  كرد  تەواو  خوێندنی  كە  بڕیاریدابوو  نەزیهەوا 

حزبی )التحرر(، ئەو حزبەی لەناو خوێندكاراندا هەوادارانی 

لەو  بووە  كۆبوونەوە  یەك  ئامادەی  وتی  خۆی  وەك  زۆربوو 

حزبەدا.
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نەزیهەدلێمی لەكۆتایی چلەكاندا دەبێتە ئەندامی حزبی 

شیوعی، ئەو حزبەی هەمو ژیانی پ�ێبەخشی و دواجار پۆستی 

ئەندامی كۆمیتەی ناوەندی وەرگرت و دواتر پۆستی وەزیری 

و پاشان سااڵنێكی دوورودرێژ لەتاراوگە ژیانی بەسەر برد. ئەو 

زەمانە هیچ یەكێك لە خێزانەكەی بەچاالكییەكانی نەدەزانی، 

تا كاتێك یەكێك لە هاوڕێكانی دەستگیر دەكرێت بەكۆمەڵێك 

بەڵگەنامەوە، كە ناوی هەڵسوڕاوانی حزبی شیوعی تێدابوو، 

عەتیە(  )بەهجەت  ب��ەردەم  بۆ  دەكرێت  بانگ  نەزیهە 

لەبەردەم  رێگایەكی  هیچ  ئیرت  ئەوكاتە،  ئەمنی  بەڕێوەبەری 

دەڵ�ێت  بكردایەتەوە.  ئاگادار  باوكی  دەبوایە  نەمایەوە، 

بخوێنمەوە،  ترس  باوكمدا  دەموچاوی  لە  بوو  یەكەمجار 

هەربۆیە ناچار بوو لەگەڵمدا بێت بۆ دائیرەی ئەمن )لەبەر 

ئەوەی كچ لەهیچ خێزانێكدا بەتەنها نەئەچونە ئەو شوێنانە(.

چونكە  ژنەپیرە،  ك��ردم  شۆكی  توشی  و  سوڕما  س��ەرم 

چاوپێكەوتنەی  ئەو  بەڵگەنامەكانی  هەمو  پێشوەخت 

)مەبەستی  ك��ەچ��وم��ەالی  پ��ی��اوەی  ئ��ەو  ئ��ام��ادەك��ردب��وو. 

بەڕێوەبەری ئەمنە( بەپ�ێی وەسفی ئەو تێكۆشەرە شیوعییە 

هەبوو.  خۆشی(  )هیوایەتێكی  بوو  رووناكبیر  پیاوێكی 

ئەو  كە  وتم،  پ�ێی  باوكانە  بەسۆزی  كردم  لەگەڵ  گفتوگۆی 

خزمەتی  دەتوان�ێت  و  خۆی  كارەكەی  پێویستە  لەخێزانێكە 

پ�ێی  نەزیهە  ئینجا  پزیشكییەوە.  لەڕێگای  بكات  واڵتەكەی 

سیاسییەوە  چاالكی  بە  پەیوەندییەكی  هیچ  ئەو  كە  وتووە، 

كراوە  ب�ێبەش  و  دەدرێت  سزا  بانگكردنە  ئەو  لەدوای  نییە. 

لەڕاهێنان و گوازراوەتەوە بۆ نەخۆشخانەی كەرخ و ئینجا بۆ 

حزبی  لەكاری  كە  ئەوەی  بۆ  كەربەال  بۆ  پاشان  و  سلێامنی 

دووری بخەنەوە.

دەكات  تەرخان  خۆی  ئەوە  لەدوای  پزیشك  نەزیهەی 

پەنجاكان  یەكەمی  نیوەی  بەدرێژایی  و  پزیشكی  پیشەی  بۆ 
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بەردەوام هەولەكانی دەخاتە گەڕ بۆ قەاڵچۆكردنی نەخۆشییە 

دوورەدەستەكان  لەگوندە  كارەكەی  الدێكاندا.  لە  درمەكان 

لەبارودۆخی  بۆ رەخساند، كە  ئەوەی  بواری  و زۆنگاوەكاندا 

ناوچانە  ئەو  دەڵێت خەڵكی  بێت.  شارەزا  كێشەكانیان  ژنانو 

س��ەرۆك  ئەگەر  پزیشكییەكان،  تیمە  الی  بۆ  نەدەهاتن 

لەبەرئەوە  نەبوایە،  مەبەستی  ناوچەكەیان  عەشیرەتی 

دەیان  كە  كوخدا  یەكەم  لە  دروستكرد،  دەرمامنان  سندوقی 

جوتیار بەمەبەستی داواكردنی چارەسەر روویان تێدەكرد.

نەزیهە  هەڵگیرسا   1958 تەموزی  14ی  شۆڕشی  كاتێك 

مەغریب  لەشەقامی  مالەكەیان  لەسەربانی  بوو،  لەبەغدا 

هاویندا  لەمانگەكانی  كە  بەغدا  خێزانەكانی  هەموو  وەكو 

لەتاو گەرما ئەچوونە سەربان و لەوێ دەخەوتن. لەوێ گوێی 

لەیەكێك  دەخوێنێتەوە  بەیان  كە  دەبێت،  رادیۆ  لەدەنگی 

لە  دەبینێت  خۆپیشاندان  پاشان  و  دراوسێكانیەوە  لەمالە 

هەندێكیان  و  دەڕۆن  ئەملعەزەم(  )باب  بەرەو  ئەعزەمییەوە 

كۆمەڵێكدا  لەناو  هەڵگرتبوو.  عەبدولنارسیان  جەمال  وێنەی 

سكرتێری حزبی شیوعیم بینی )سەالم عادل( یەكەم جاربوو 

پۆستەی  لەدایرەی  كە  پێیوتم  و  بیبینم  خۆشاردنەوە  بەبێ 

حزبی  پشتیوانی  بەیانی  ئەوەی  دوای  هاتووە  ئەعزەمییەوە 

ئەو  ناوەندییەوە.  كۆمیتەی  بەناوی  ش��ۆڕش  بۆ  ن��اردووە 

بروسكەش نیشانەی ئەوەبوو كە حزب ئیدی قۆناغی نەهێنی 

بەجێدێڵێت و خۆی ئاشكرا دەكات و بروسكەكەش ئاماژەیەك 

بوو بۆ هەڵوێستی حزب بۆ الیەنەكانی دەرەوە.

ژنانی  پەیوەندی  رێكخراوی  ئەوەشەوە  ل��ەدوای  ئیرت 

عیراقی خۆی ئاشكراكرد، كە چل هەزار ئەندامی ژن و كچی 

لەدوای  بەست  خۆی  كۆنگرەی  یەكەمین  پاشان  هەبوو، 

بەهاری یەكەمی شۆڕش و نەزیهەدلێمی بوو بەسەرۆكی ئەو 

رێكخراوە. باوك و داپیرەی ئەو مەراسیمەیان نەبینی، چونكە 
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لەژیاندا نەمابوون، بەاڵم دایكی بەشداری كۆنگرەكەی كرد كە 

بەعەبایەكەوە لەنێو ریزی ئامادەبووان بەدڵخۆشی دانیشتبوو.

لەتەمەنی سیو پێنج ساڵیدا نەزیهە دلێمی بەڕێوەبەرێتی 

گشتی شارەوانییەكانی وەرگرت بۆ ئەوەی بیكاتە وەزارەت و 

سەرجەم دامەزراوە تایبەتییەكانی لە خزمەتگوزاری شارەوانی 

پەیوەست بوون پێیەوە. ئەوەش كارێكی هەروا ئاسان نەبوو، 

سەرۆكی  لەگەڵ  كۆبوونەوەی  چەندین  وەزی��ر  نەزیهەی 

یاسایی  دەستەیەكی  ه��ەروەك  ئەنجامدا،  شارەوانییەكان 

كە  بكەن،  ئامادە  بۆ  یاسایەكی  رەشنوسی  بۆئەوەی  پێكهێنا 

هەڵبژاردنی ئەندامانی ئەنجومەنی شارەوانی بۆ رێكبخات و 

بەوجۆرەی سەربەخۆ بێت لەحكومەت، بەاڵم عەبدولكەریم 

لەسەر  نیشاندا  رەزامەندی  نەدا،  پرۆژە  بەو  رێگەی  قاسم 

پێشكەشیان  عیراقی  ژنانی  پەیوەندی  كە  تر  پرۆژەیەكی 

لێی  ئامانج  كە  كەسێتی،  باری  نوێی  یاسایەكی  بۆ  كردبوو 

ئایین و  بوو لەهەمو  یاسایەكی مەدەنی یەكگرتو  دەركردنی 

مەزهەبەكان، كە مەسەلەی تەاڵق و هاوسەرگیری و نەفەقە 

و میراتی...هتد لەخۆگرتبوو.

قسەكەرەكەم لە گێڕانەوەی بیرەوەرییەكانی ماندوو بوو، 

هەربۆیە پێشنیاری كرد، كە خواردنی برنج و فاسۆلیا بۆ ئێوارە 

سازبكەین، لەبەرئەوەی بێزارببوو لە خواردنی بێتامی ئەڵامنی، 

لەناو سەالجەكەدا شیش كەبابی ئامادە هەبوو، كچی براكەی 

كەلە بەرلین دەژیا و لەدواین سەردانیدا بۆالی بۆی هێنابوو. 

لەدوای چا خواردنەوە هەستاین بخەوین بەو ئومێدەی، كە 

شەهرەزادێكی  هەروەك  بكەین.  تەواو  بەیانی  قسەكامنان 

قۆناغێكداو  چەند  بەسەر  دابەشكرد  چیرۆكەكانی  هاوچەرخ 

بەردەوام بوو لەقسەكردن.

رێكخراوی پەیوەندی ژنانی عیراق لەگەرەكەكانی بەغدا 

و شارەكانی تر لیژنەیان دانا، بۆ لێكۆڵینەوە لەكێشەكانی ژنان 
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و وەرگرتنی راو سەرنجەكانیان بۆ یاسای پێشنیار كراو. )رۆز 

دوو  پێش  كە  دەكرد،  پرۆژەیەی  ئەو  سەرپەرشتی  قەدوری( 

لەژنانی  بەشێك  و  دواییكرد  بەغدا كۆچی  لە  لەمەوبەر  ساڵ 

گەورەساڵ  خامنێكی  چەند  و  پزیشك  یاسایی،  پەروەردەیی، 

لەدابونەریتی  كە  ژنانەی  ئەو  لەگەڵیدا،  كرد  بەشداریان 

و  بكرێت  شیاوە  شتێك  چ  كە  ش��ارەزاب��وون،  كۆمەاڵیەتیدا 

تێبینییانەیان  و  سەرنج  ئەو  هەمو  دەزانن.  بەپەسەند  چی 

كە  یاساكە،  داڕشتنی  راسپێردراوی  لیژنەی  بۆ  دەگواستەوە 

نوێنەری  و  ئاینی  پیاوانی  و  یاسادانەران  لە  پێكەاتبوون 

وەزارەتەكان.

دەرچ��و،   1959 ساڵی  ژم��ارەی  یاسای  بەوشێوەیە  ئا 

و  لێكرد  باشیان  پێشوازییەكی  رووناكبیرییەكان  كەناوەندە 

لەهەمانكاتدا هەندێكیش هێرشیان كردەسەری لە بەرئەوەی 

لە مەسەلەی میراتی نێر و مێدا یەكسانی تێدابوو.

»ئەوانەی  دەڵێت  قوربانی،  قۆچی  ببووە  دلێمی  نەزیهە 

و  سیاسی  ن��ەی��اری  كە  ل��ەوان��ەب��وون،  دەك��رد  دژای��ەت��ی��ان 

بوو،  هۆ  دوو  لەبەر  ئەمەش  ب��وون«،  لەكۆنەپەرستەكان 

لەبەرئەوەی ژن  بوو، دووەمیش  لەبەرئەوەی شیوعی  یەكەم 

وەزارەتەكەی  قاسم  عەبدولكەریم  زەعیم  لەدواییدا  تا  بوو، 

لێوەرگرتەوەو كردیە وەزیری بێ وەزارەت تا ساڵی 1960.

هەر ئەو هەڵمەتی هێرشكردنە كە لەدژی كرا، كاریگەری 

خێزانەكەی  و  بەتایبەتی  براكەی  و  دایكی  لەسەر  هەبوو 

بەگشتی، هەربۆیە حزب داوای لێكرد كە عیراق بەجێبهێڵێت، 

كودەتای  كاتی  تا  مۆسكۆ  رویكردە  نەزیهە  لەناچاریدا  ئیرت 

قاسمدا  عەبدولكەریم  بەسەر   1963 لەساڵی  بەعسییەكان 

بەشداربوو  ل��ەوێ  و  پ��راگ  بۆ  چوو  پاشان  مایەوە،  ل��ەوێ 

لەگەڵ  عیراق،  لەگەلی  بەرگری  بزوتنەوەی  لەپێكهێنانی 

جەواهیری شاعیر و د. فەیسەڵ سامر و شاكر خەسباك. ئەو 
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بزوتنەوەیە بروسكەیەكی نارد بۆ سەرۆك جەمال عەبدولنارس، 

لەڕاگرتنی  بەكاربەێنێت  دەسەاڵتی خۆی  لێكرابوو  داوای  كە 

ئەو بارودۆخەی لەعیراقدا دەگوزەرێت دەربارەی پاكتاوكردنی 

جەستەیی، سەرۆكی ناوبراویش بەڵێنێكی باشیدا.

هەرلەوكاتەدا بوو كە جەواهیری قەسیدە نەمرەكەی )یا 

دجلە الخیر(ی نوسی. هەروەك ئەو بزوتنەوەیە هانی هاوڕێ 

میانگیری  بۆ  بكات  بەغدا  بۆ  بروسكەیەك  كە  دا،  خرۆشۆفی 

حوكمی  كە  شیوعیەی،  ژنە  سێ  ئەو  سزای  سوككردنی  لە 

حافیز،  جەمیل  )سافیرە  ئەوانیش  درابوو،  لەسێدارەدانیان 

زەكیە شاكر، لەیال رۆمی( بوون، ژیانیان رزگار كرا.

لەناوەڕاستی شەستەكانی سەدەی رابردو، دوای كودەتای 

شیوعی  حزبی  بەعسیەكاندا،  بەسەر  عارف  عەبدولسەالم 

دەستیكرد بەگێڕانەوەی كادرەكانی كە لەدەرەی واڵت بوونو 

ناوی نەزیهە دلێمیش لەكۆتایی لیستەكەدا بوو، بەشێوەیەكی 

گەڕانەوەكەی  گەڕایەوە،   1968 ساڵی  لەسەرەتای  نەهێنی 

كە  خێزانەكەیدا،  پرسەی  مەراسیمی  لەگەڵ  بوو  هاوكات 

منداڵی  سێ  مردبوو،  دل��ەوە  نەخۆشی  هۆی  بە  برایەكی 

عیراق  ئەوەی  پێش  نەزیهە  بەجێهێشتبوو،  خۆی  ل��ەدوای 

كردبوو.  نیشانەكردنەكەی  مەراسیمی  بەشداری  بەجێبهێڵێت 

عیراقی  ژنانی  پەیوەندی  چاالكی  كە حزب  ئەوەی  سەرەڕای 

بهەۆی  بەاڵم  گەڕاندبووەوە،  كادرەكانی  و  دەستپێكردبۆوە 

ئەو  چاالكییەكانی  لەڕیزەكانیدا،  جیابوونەوە  لێكرتازانو 

دلێمی  نەزیهە  وەستاندبووی.  یان  الوازكردبوو  رێكخراوەی 

لەبەرئەوەی  نەكرد  شوی  ئەو  مایەوە.  لەنیشتامن  دەساڵ 

هاوڕێ چاكەكانی لەزینداندا بوون و بەگوێرەی قسەی خۆی 

ساڵی  بووە،  ئەو  ژیانی  شتی  جوانرتین  تێكۆشان  و  خەبات 

تاراوگە  لە  ناگەڕێتەوە.  ئیرت  و  جێدەهێڵێت  نیشتامن   1977

و  واڵتەكەی  مێژوی  دەربارەی  دەبێت  لێكۆڵینەوە  خەریكی 
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قۆناغە جیاجیاكان و بزوتنەوەی نیشتامنی، بەئومێدی ئەوەی 

لەڕوانگەیەكی  بنوسێت  مەسەلەیە  ئەو  لەسەر  كتێبێك  كە 

رەخنەگرانەوە بۆ ئەو بزوتنەوانە. 

هەبووە  بەدواداچوونی  بەردەوامی  بە  دلێمی  نەزیهە 

بەشداریكردن  و  تەلەڤزیۆن  تەماشاكردنی  و  لەخوێندنەوە 

نەخۆشی  توشی  كە  ئەوەی  پێش  كۆبوونەوەكان  و  لەكۆڕ 

ببێتو لەپێ بكەوێت. لەسەر مێزێكی بچوك نزیك لەسیسەمی 

نوستنەكەی قورئانێك و كتێبێك لەسەر ژیانی لینینم بینی، كە 

ئەوەم بینی الم سەیربوو، وتی پێت سەیر نەبێت لەنێوان ئەم 

دوانەدا، نەزیهە وتی )هیچ دژایەتییەك لەنێوان ئەم دوانەدا 

نییەو لینینیش خێری مرۆڤایەتی ویستووە(.

پزیشكی  كاری  بوو، كە خەریكی  پەشیامن  لەشتێك زۆر 

زۆر  پیشەیەی  ئەو  چونكە  بەتەواوی،  لەژیانیدا  نەبووە 

)چۆن  خۆشدەویست  زیاتر  نیشتامنی  بەاڵم  خۆشویستووە، 

دەستی  لەژێر  نیشتامنەكەم  و  بم  پزیشكی  كاری  خەریكی 

داگیركەر دابێت(.

نەزیهە دلێمی یەكەمین وەزیری ژن لەعیراق و واڵتانی 

عەرەب 85 ساڵ ژیا و پاشان كۆچی دوایی كرد.

سەرچاوە: الرشق االوسط
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ساڵی چاپوەرگێڕ      نوسەرناوی بەرهەمژ

2014رێباز مستەفائاشنابوون بە ئەفالتوون1

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە سپینۆزا2

2014شۆرش مستەفائاشنابوون بە كیرگە گۆر3

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە شۆپنهاوەر4

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە كارل پۆپەر5

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ئاالن تۆرین6

2014لوقامن رووفئاشنابوون بە سوقرات7

2014رێباز مستەفائاشنابوون بە ئەرستۆ8

2014سەرهەنگ عەبدولرەحامنئاشنابوون بە قەشە ئاگۆستین9

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە  جان جاك رۆسۆ10

2014مستەفا زاهیدیئاشنابوون بە دیڤد هیوم11

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە نیچە12

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە فرۆید13

2014عەتا جەمالیئاشنابوون بە جۆن لۆك14

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە لینین15

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ئەریك فرۆم16

17
ئاشنابوون بە قوتابخانەی    

فرانكفۆرت
2014عوسامن حەمە رەشید

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە بزوتنەوەی فیمینیزم18

2014بازگربلیمەتی و  شێتی 19

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە كریشنا مۆرتی20

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە سكیۆالریزم21

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە سیمۆن دیبۆڤوار22

بەرهەمە چاپكراوەكانی دەزگای ئایدیا
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2014لوقامت رووفئاشنابوون بە ڤێرجینیا وۆلف23

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە یۆرگن هابرمانس24

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە درێدا25

2013ماجد خەلیلمەكری ئیسالمییەكانی كوردستان 26

كتێبی سور 27
ماو تسی 

تۆنگ

فازل حسێن مەال 

رەحیم
2014

2014سرتان عەبدوڵاڵسەیران بۆ سەرێكانی28

2014سابیر عەبدوڵاڵ كەریمگەندەڵی 29

یوتۆپیا 30
كۆمەڵێك 

نوسەر
2015پێشەوا فەتاح

2015ئەنوەر حسێن  شۆڕش مستەفالە قەندیلەوە بۆ كۆبانێ31

2015ئەنوەر حسێن )بازگر(پریسرتۆیكای بەهاری عەرەبی32

2015رێكەوت ئیسامعیلبریتا بولەرگەشتە بێ ئاكامەكانی سەركردەیەك33

2015كۆمەڵێك نوسەرداعش و داعشناسی34

35
گروپی قەیرانی چارەسەری پرۆسەی 

ئاشتی نێوان توركیا و پەكەكە
2015ماجید خەلیل

36

گۆڕینی رژێم و شۆڕشەكان ئەو 

روداوانەی سیستمی سەدەیەكیان 

سڕییەوە

سەجعان 

میالد ئەلقزی

سابیر عەبدوڵاڵ 

كەریم
2015

2015ئەرسەالن حەسەنئاشنابوون بە بێركلی37

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە باشالر38

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە دیكارت39

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە هایدگەر40

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە جیل دۆڵۆز 411
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2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە جیل دۆڵۆز 422

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە هانا ئارێنت43

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە هیگڵ44

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە سارتەر45

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە نیچە46

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ڤۆڵتێر47

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە سالڤۆی ژیژەك48

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ماركس 491

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ماركس 502

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ماركس 513

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ماركس 524

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ماركس 535

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ماركس 546

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ماركس 557

2015جەالل حەمیدئاشنابوون بە ماركس 568

2015پێشڕەو محەمەدتێری ئیگڵتۆنبۆچی ماركس لە سەرحەق بوو؟57

2015ئەرسەالن حەسەنرۆبێرت بایەرخەوتن لەگەڵ شەیتان58

2015كۆمەڵێك نوسەر  ئاشنابوون بە فیورباخ59

2015 وریا غەفووریئاشنابوون بە تۆماس مۆر60

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە شۆپنهاوەر61

2015ئەرسەالن حەسەنئاشنابوون بە گرامشی 621

2015ئومێد عوسامنئاشنابوون بە گرامشی 632

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ئەرستۆ64

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە دیموكراسی65

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ئەلبێر كامۆ 661
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2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ئەلبێر كامۆ 672

2015مستەفا زاهیدیئاشنابوون بە ئەلبێر كامۆ 683

2015د.نەوزاد ئەحمەد ئەسوەدئاشنابوون بە ئەرکون69

2015جەبار ئەحمەدئاشنابوون بە فۆكۆ70

2015ماجید خەلیلئاشنابوون بە ئەکیونی71

2015ئارۆ هەورامیئاشنابوون بە ئەنگڵس72

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە جۆن ستیوارت میل 731

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە جۆن ستیوارت میل 742

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە جۆن ستیوارت میل 753

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە جاك الكان76

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە الیبنتز77

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە میكاڤیلی78

مارکس کێ بوو؟79
د. عبدلعلی 

مقبل

مارابی   مەجید 

جەواد حەیدەری
2015

َور َعبُداللهَحركة الَحداثة يف الِشعر الُكردي80 2015د. َسْ

هشام جعیطفیتنە81
 سابیر عەبدوڵاڵ 

كەریم
2016

2016ئەنوەر حسێنداعش و ميليشيياكان82

2016كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە پۆڵ ریكۆر83
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2016كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ئاڵتۆسێر84

2016سەرهەنگ عەبدولرەحامنئاشنابوون بە سپینۆزا85

2016كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە پۆپەر86

2016ئارام مەحمود - دانا لەتیف جەاللئاشنابوون بە دۆرکهایم87

2016ئارام مەحمودئاشنابوون بە دریدا88

2016ماجد خەلیلئاشنابوون بە لیوتار89

2016كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە لینین901

2016كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە لینین912

2016پێشڕەو محەمەدئاشنابوون بە ترۆتسكی92

2016كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە بێرتراند راسڵ93

2016ب- لیڤائاشنابوون بە پۆپۆلیزم941

2016ب- لیڤائاشنابوون بە پۆپۆلیزم952

2016كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ئەفالتوون96

2016ئاكام بەسیمئاشنابوون بە رۆزا لۆكسۆمبۆرگ97

2016كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە رۆزا لۆكسۆمبۆرگ98

2016شاسوار كەمالئاشنابوون بە كریشنا مۆرتی99

2016ئەرسەالن حەسەنئاشنابوون بە تۆتالیتاریزم1001

2016ئەرسەالن حەسەنئاشنابوون بە تۆتالیتاریزم1012

2016موصڵح شێخ ئیسالمیئاشنابوون بە مانیفێستی حزبی كۆمۆنیست102

2016سابیر عەبدوڵاڵ کەریمسێگۆشەی گڕگرتوو103

2016هەڵگورد جەاللدەروازەیەك بۆ ناسینی جەنگ104
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105
گەشتی دوورودرێژی ئەتۆمی 

ئێران تێوون و مەترسییەكان
2016سۆران عەلی

106

دەرهاویشتە ئەمنییەكانی 

چەتەكانی دەریا لە باشوری 

خۆرهەاڵتی ئاسیا

2016هەڵگورد جەالل

107

خەبات لە پێناو فرەییدا

دوای شۆڕشەكانی باكوری 

ئەفریقیا
2016سۆران عەلی

108

جواڵنەوەی ئەمازیغی و 

دینامیكیای ژیانی سیاسی 

لیبیا

2016سابیر عەبدوڵاڵ كەریم

109

نەوت و گازی شیلی 

ئەمەریكا و ئاكامە 

جیۆپۆلەتیكەكانی

2016ئەرسەالن حەسەن

2016سابیر عەبدوڵاڵ كەریمكۆچ لە جیهانێكی بێئۆقرەدا110

111
چین و سیسته می

بازرگانیی جیهانی
2016بابان ئه نوه ر

112
چەتەكانی دەریا لە باشوری 

خۆرهەاڵتی
2016 هەڵگورد جەالل

2016سەرهەنگ عەبدولڕەحامنئومێدی خۆرەتاوی من113

114
ئەرسەالن حەسەنئازدی و خیانەت لە ئازادی

206

115
فاكتەرەكانی سەرهەڵدانی

رەوتە ئیسالمییەكان

فوئاد مەجید میرسی
2016

116
نەوزاد جەمالكوردو ئیسالم لە یەكرتبڕدا

2016

2016بابان ئەنوەركارڵ ماركس و لیۆن ترۆتسكی117
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118
بژار سەردارماركسیزم لە هەزارەی سێیەمدا

2016

119
چوار سندوق 

2016 مەریوان هەڵەبجەیی

120
گفتوگۆ

2016 مەریوان هەڵەبجەیی

121
سەڵتەکان

2016 مەریوان هەڵەبجەیی

122
چیرۆكی ورچەكانی پاندا

2016مەریوان هەڵەبجەیی

2016مەریوان هەڵەبجەییوردەتاوانەکاىن ژیانی هاوسەرێتیی123

124
كوردو مێژووی جەژنی نەورۆز

2016د. كەیوان ئازاد ئەنوەر
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ساراڵ فەهمی شەریف، هێمن تاهیرئەو شتانەی لێیان بێدەنگ بووم

2016

126
چۆن ئیسالمی میانڕەو دەبێتە 

كارگەی بەرهەمهێنانی تیرۆر؟

سۆران سێوكانی 
2016

2016یاسین محەمەد عەلی - هێمن تاهیرئومێد بە زیندویی بهێڵەرەوە 127

2016سۆران عەلیباوەڕدارە تیرۆریستەکە128

2016پێشڕەو محەمەد و هێرۆ خوسەویپێغەمبەر و پرۆلیتاریا129

2016بابان ئه نوه رمارکسیزم چۆن کار دەکات130

2016شاسوار کەمالئامانجی  فەلسەفە131

2016عادل عەلیپرسی ژن132

2016ئەکرەم  میهردادچەپی نوێ133

2016فەرشید شەریفینامیلکەی لێبوردەیی134

2016سرتان عەبدوڵاڵیاداشتەکانی جەنگ135


