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ڕەوشی ئافرەتان و میکانیزمی پێشخستنیان لە کۆمەڵگەی کوردی دا
ئەمانــەی خــوارەوە ئــەو هەشــت خاڵەنــە کــە لــە دوو دانیشــتنی ئەنســتیتۆی توێژینــەوە و گەشــەپێدان – کوردســتان لەگــەڵ
ژمارەیەکــی بەرچــاو لــە ئافرەتانــی ســەرکردە و پێگەیشــتوو لــە ناوخــۆ و دەرەوەی کوردســتان گفتوگــۆ کـرا ،هەندێــک لەوانــە لەســەر
بنەمــای توێژینــەوەی مەیدانــی و کارکــردن لــە بــواری رێکخراوەکانــی پشــتیوانی کردنــی ئافرەتانــن ،هەروەهــا لــە نەتیجــەی چاالکــی
مەدەنــی بــۆ پاراســتنی ئافــرەت گەیشــتوینەتە ئــەم نەتیجانــە.
یەکــەم :ئــەو یاســایانەی کــەوا لــە بەرژەوەنــدی ئافرەتــان کــە بــە درێژایــی  ٢٩ســاڵی ڕابــردوو دەرک ـراون پێویســتە جارێکــی تــر
پێداچوونەوەیــان پێــدا بکــرێ ،بــە مانایەکــی تــر یاســا مەدەنییەکانــی کــە مافــی ئافرەتــان دەگرێتــەوە جارێکــی تــر پێداچوونەوەیەکــی
پێــدا بکــرێ لــە ژێــر رۆشــنایی تەجرەبــەی  ٣٠ســاڵی ڕابــردوو.
ئێمــە بــەوە گەیشــتووین کــەوا ئــەو یاســایانە بــە تــەواوی وەاڵمــی خواســتەکانی ئافرەتــان ناداتــەوە و کۆتایــی بــە تونــد و تیــژی
ناهێنــێ ،چونکــە لــە داڕشــتنی یاســاکاندا کێشــە هەیــە.
دووەم :گرفتــی پۆلیــس و دادوەر ،لەگــەڵ دەســتکاری کردنــی یاســاکانی مەدەنــی پەیوەســت بــە ئافرەتــان پێویســتە رێوشــوێن
تەعلیامتــی نوێــش دەربچــێ کــە یەکێکیــان تایبــەت بــە پۆلیــس بــێ ،مەبەســتم ئــەو پۆلیســی  ١١٩یــە کــە لــە کاتــی پەیوەنــدی
کــردن بــە هێڵــی گەرمــدا بەهانــای ئافرەتــی لێقەومــاو دەگــەن ،ئەوانــە پۆلیســی ڕاهێنــدراوی ئەوتــۆ بــن کــە تێگەیشــتنب ئــەو ژنــەی
تەلەفــۆن دەکات لەژێــر هەڕەشــەدایە و پێویســتە بەپێــی یاســا بەرگــری لێبکــرێ و بەهانایــەوە بچــن و جــاری یەکــەم بیپارێــزن و
دوایــی بــە پێــی ئــەو رێوشــوێنانەی کــە بۆیــان دانــدراوە بــە ئەرکــی خۆیــان هەڵبســن.
ئــەوەی تــا ئێســتا وەکــو تەجرەبــە لــە دوو دانیشــتنی ئەنســتیتۆدا دیراســە کـراوە ئەوەیــە کــە ئــەو پۆلیســانە بۆخۆیــان بڕوایــان بــە
مافــی ئافرەتــان نییــە ،باوەڕیــان بــە یاســاکە نییــە ،زۆرجــار درەنــگ دەچــن بــە هانایانــەوە ،کاتێکیــش دەچــن بــە قســەی تەقلیــدی
وەک ئــەوەی لــە بەینــی خۆتــان پێکــوەرن و دەســتی بــە دەســتیان پێدەکــەن و تــا ئێســتا حاڵەتێکــی ئەوتــۆ نەبــووە کــەوا شــانازی
پێــوە بکــرێ کــە پۆلیــس خێـرا بــە هانــای ئافرەتانــەوە گەیشــتبێ ،بۆیــە خەریکــە ئــەم هێڵــێ گــەرم و دەوری پۆلیــس و یاســاکان الی
ئافرەتــان وایلێــدێ کــەوا قیمەتێکــی ئەوتــۆی نابێــت و هانــای بــۆ نەبــات.
ئــەو هێڵــی گــەرم و بەشــێک لــەو پۆلیســانەی بــە هانــای ئافرەتــەوە دەچــن ،ئەمانــە پێویســتە وا پــەروەردە بکرێــن کــە لــە کاتــی
رووداوی تونــد و تیــژی پیــاوان دژی هــەر ئافرەتێــک جــاری یەکــەم پیاوەکــە دەســت بەســەر بکرێــت ،هیــچ ئەرکــی پۆلیــس نییــە
کــەوا ئامــۆژکاری بــکات یــان ژنەکــە وا لێبــکات کــەوا لــە بەینــی خۆیــان پێــک بێنــەوە ،یــان هــەر قســەیەکی دیکــەی پابەنــد و رێــک
لەگــەڵ ڕێوشــوێنی تەقلیــدی کــە بــە هیــچ شــێوەیەک بەرژەوەنــدی بەرابــەری ئافرەتــی تێــدا نییــە و کێشەکانیشــی وەک خــۆی بــە
خەراپــی دەهێڵێتــەوە .بۆیــە ئــەو بریارانــەی کــەوا دەدرێتــە پۆلیــس پێویســتە گرتنــی پیــاوی تێدابــێ ،جــا ئــەو گرتنــە بــا بــۆ چەنــد
ســەعاتێکیش بێــت ،بــە پێــی یاســا دوایــی ئــازاد بکــرێ یــان لێپێچینــەوەی لەگەڵــدا بکــرێ.
ســێیەم :دووەمیــن گــرووپ لــە نــاو دەزگای حکوومەتــدا دادوەرەکانــن ،دادوەرەکان کاتێــک کێســی ئافرەتانــی لێقەومــاو و ئەوانــەی
کــە کەوتوونەتــە ژێــر تونــد و تیــژی بۆیــان دەچــێ ،خــودی دادوەرەکانیــش بۆخۆیــان پێنەگەیشــتوون ،باوەڕیــان بــە مافــی ئافــرەت
نییــە ،باوەڕیــان بــە یاســاکان نییــە ،بۆیــە لــە ئەنجامــی کۆتاییــدا بریارێــک دەدەن کــە بــە هیــچ شــێوەیەک لــە بەرژەوەنــدی ئافرەتــدا
نەبــێ ،ئــەو دوو هــۆکارە هەردووکیــان وادەکــەن کــە خشــونەت بەرانبــەر بــە ئافرەتــان بــەردەوام بــێ و متامنــەی ئافرەتــان بەرانیــەر
بــەو یاســایانە کەمبێتــەوە.
پێویســتە بــە پێــی تەجرەبــەی واڵتانــی دیکــە و بــە لەبەرچاوگرتنــی تایبەمتەندییەکانــی کوردســتانیش دادوەرەکان ئەوانــەی کــەوا
کەیســی ئافرەتیــان لــە نەتیجــەی تونــد و تیــژی دەچێتــە ال دادوەری تایبەتــی بــن ،کــە ئەوانیــش راهێندرابــن و پــەروەردە کرابــن
بــۆ ئــەوەی کەســانێک بــن بڕوایــان بــە یاســاکان و بەرابــەری ژن و پیــاو هەبــێ .ئــەوە بابەتێکــی زۆر گرنگــە و لــە کاتــی لێقەومانــدا
خەتــەرە ،هەروەهــا بــۆ دابینکردنــی ئاسایشــی ئافرەتــان زەرورە بۆیــە پێویســتە بیــری لــێ بکرێتــەوە.
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چــوارەم :پڕوپاگەنــدەی دژی ژنــان لەنــاو کۆمەڵــگا ،لــە راگەیانــدن و شــوێنە گشــتییەکان قەدەغــە بکــرێ ،بــۆ ئــەوەش پێشــینەی
مێژوویــی لــە واڵتانــی دیکــە هەیــە .بــۆ منونــە بیــرو یاوەڕێکــی تونــدی کــە مافــی بەشــێک لــە کۆمەڵــگا دەخاتــە خەتــەرەوە ئــەو بیــر
و بــاوەڕە بــۆی نییــە پڕوپاگەنــدە بۆخــۆی بــکات ،بــۆی نییــە کــۆڕ و کۆبوونــەوە بــکات ،بەپێــی یاســا بــەدوای دەکــەون .ئــەوە چ لــە
دژی ژنــان بێــت یــان لــە دژی رەشــەکان بێــت لــە هەنــدێ واڵتــان کــە خەڵکــی رەشپێســتی لێیــە ،یــان لــە دژی دینــەکان بێــت کــە لــەو
واڵتانــەی دینــی جیاجیــا هەنــە ،یــان لــە دژی میللەتــان بێــت کــە لــە دەوڵەتانــی نەتــوەی جیــاواز هەنــە.
لــە واڵتــی ئێمــەدا کێشــەی مەالکانــی مزگــەوت کێشــەیەکی گــەورەن ،چونکــە خەڵکــی زۆر گوێیــان بــۆ دەگــرن و هەمــوو مەالکانیــش
سۆســیال میدیــا بەکاردەهێنــن ،هەروەهــا هەمــوو پڕوپاگەنــدە و تەفسیرەکانیشــان لــە دژی ئافرەتــە ،ئــەوەش وادەکان کــە هەمیشــە
کۆمەڵــگا لــە پاشــکەوتندا بهێڵنــەوە و ئــەو ئامادەییــە بکــوژن یــان الوازی بکــەن کــە لــە نێــو کۆمەڵگــەدا لــە نەتیجــەی رۆشــنگەری
یاســا مەدەنییەکانــدا دروســت دەکــرێ الی پیــاوان تــا مافــی بەرابــەری لەگــەڵ ژنــان قەبــوڵ بکــەن .کــەواە دەبــێ بــە یاســایەک و بــە
لێکتێگەیشــتنی روون هەمــوو پڕوپاگەندەیەکــی دژی ژنــان لــە مزگــەوت و لــە ناوەندەکانــی کۆمەاڵیەتــی و لــە سۆســیال میدیــا و لــە
دەزگاکانــی راگەیانــد و لــە شــێوەکانی کــە کاری کۆمەاڵیەتــی بــە کۆمــەڵ دەکــەن قەدەغــە بکــرێ.
پێنجــەم :مەســەلەی کۆتــا و ڕێگــەدان بــە ئافرەتــی لێهاتــوو و ســەرکردەی لــە کۆمەڵــگادا ،کۆتــا دیاردەیەکــی ئیجابییــە و لــە دوای
٢٠٠٣وە ژنانــی هێنایــە پێشــەوە ،بــەاڵم ئەمــە ئەگــەر لــە هەنــگاوی یەکەمــدا ئیجابیانــی هەبــووە لــە پرۆســەکەدا خەریکــە وردە
وردە نەرێنییەکانیشــی دەردەکــەون ،نەرینییەکانــی ئــەوەی بــە پێــی مەزاجــی ئــەو پیاوانــەی کــەوا باوەڕیــان بــە بەرابــەری ژن و پیــاو
نییــە لەبــەر قانونەکــە ژنــان بــۆ کۆتــا دادەنێــن ،بــەاڵم ئەمانــە ژنانــی لێهاتــوو نیــن ،ژتانــی پێگەیشــتوو نیــن و ســەرکردەی باشــی تێــو
کۆمەڵــگا بــۆ بەرابــەری کردنــی ژن و پیــاو نیــن ،لەوەیانــدا دەبــێ لەبیرمــان بــێ کــە حیزبێــک کاتێــک نوێنەرەکانــی خــۆی لــە کۆتــا
دادەنــێ ئــەوا ئــازادە کــێ دادەنــێ ،بــەاڵم هەروەکــوو چــۆن بــە یاســا بــۆ دیاریکـراوە کــە دەبــێ رێژەیەکــی بــاش بــۆ ژنــان هەبــێ،
دەکــرێ ئــەو یاســایە دەســتکاری بکــرێ کــە دەبــێ مواســەفاتی ئــەو ژنــەی کــە دێتــە کۆتــا بــە الیەنــی هــەرە کەمــەوە دیــاری بکــرێ
تاوەکــوو هەنگاوێکــی نــوێ لــە بەرەوپێشــچوونی کێشــەی ئافرەتــان بــێ ،ئــەو ئافرەتانــەی کــەوا لــە پەرلەمــان و حکوومەتــدا دێنــە
پێشــەوە بــۆ ئــەوەی هەنگاوێکــی نوێــی نەوعــی بــێ کــە یارمەتــی باشــر بوونــی بارودۆخــی کۆمەاڵیەتــی بــدات لــە بەرژەوەنــدی
ئافرەتــان.
شەشــەم :کێشــەی ئافرەتــە ئێزیدییەکانــە ئەوانــەی کــەوا داعــش رفاندبوونــی و بــە کۆیلەیــی منداڵــی لــێ پەیداکــردوون ،ئــەوەی کــە
لــە دینــی ئیســامدا پێــی دەگوتــرێ ســەبییە ،ئەوانــە ژمارەیەکــی زۆریــان منداڵیــان هەنــە ،لــە هەمــوو حاڵەتیکــی جیــاوازی مرۆیــی
زۆر تاڵــە ،ئەمــە لــە الیــەک منداڵەکــە لــە ســکی خۆیــان هاتۆتــە دونیــاوە ،لــە الیەکــەی تــرەوە باوکیــان دیــار نییــە یــان دیــارە بــەاڵم
تاوانبــار و تیرۆریســتە ،ئەمانــە یــان منداڵەکانــی خۆیــان بەجێهێشــتوە و ژمارەیــەک لەوانــە لــە پێنــاو منداڵەکانیــان پەیوەنــدی بــە
داعشــەکانەوە دەکــەن و جارێکــی دیکــە دەگەڕێنــەوە الیــان .ئــەم حاڵەتــە لــە زاخــۆ و دهــۆک زۆر بینــدراوە ،ئــەوەی کــە بــۆ ئێمــە
باســکراوە زیاتــر لــە  ٣٠ژن بــە دزی گەڕاونەتــەوە نــاو داعــش ،ســەرباری ئــەوەی کــەوا ئێزیدیــن ،هــەم وازیــان لــە دینــی خۆیــان
هێنــاوە هەمیــش وازیــان لــە حەقــی خۆیــان هێنــاوە و لەبــەر خاتــری منداڵەکانیــان بــەدوای تاوانبارێکــی داعــش دەکــەون .ئەمــە
جیاوازییەکــی (تناقــض) ێکــی یەکجــار گەورەیــە کــە دەبــێ بــە یاســا چارەســەر بکــرێ .ئەویــش ئەوەیــە کــە جــارێ ئــەو ژنانــە بتوانــن
منداڵەکانیــان بەنــاوی خۆیــان بکــەن ،یارمەنــی بدرێــن کــە بتوانــن منداڵەکانیــان بێننــەوە بــۆ الی خۆیــان ،ئەوجــار هــەر کەســێک
ناســنامە بەنــاوی خــۆی دەکات دەچێتــە ســەر ناســنامەی ئــەو نەتــەوە و ئــەو ئایینــەی کــە هەیەتــی ،بــۆ منوونــە ناســنامەی منداڵــی
ژنــی ئێزیــدی دەچێتــە ســەر ئێزیــدی ،دایــک لــە چ پێکهاتەیــەک بێــت منــداڵ دەبێتــە ئــەو پێکهاتــە.
حەوتــەم :ئــەو کێشــەی لــە ئافرەتەکانــی ئێزیدییــەوە دەبــێ قانونەکــە شــمولی تــر و گشــتگیر تــر بــێ ،بۆیــە دەبــێ هەنگاوێکــی
بــەوەج بــەرەو پێشــەوە بێیــن بــەرەو بەرابــەری مەدەنــی لــە ژیانــی ژن و پیــاو دابیــن بــکات ئەویــش ئەوەیــە نــەک هــەر ئافرەتانــی
ئێزیــدی تێک ـڕای ئافرەتــان لــە هەرێمــی کوردســتاندا لەگــەڵ پیــاو بەرابــەر بــن و بــۆی هەبــێ منــداڵ بەنــاوی خــۆی بــکات.
جیــا لــە ئافرەتانــی ئێزیــدی ژمارەیەکــی زۆری کــوردی ئــاوارە هــەن لــە نەتیجــەی تێکۆشــاندا لــە دەرەوەی کوردســتان ژیــاون و
مێردیــان کــردووە بــە پیاوانــی بیانــی ،ئێســتا کــە دەگەڕێنــەوە کوردســتان ناتوانــن منداڵەکانیــان بەنــاوی خۆیــان بکــەن ،ئــەو کێشــەیە
تاکــوو ئێســتاکەش هــەر ماوەتــەوە .لــە الیەکــی تــر ژمارەیەکــی زۆر کێشــەی ناوخۆیــی لەنــاو هەرێمــی کوردســتاندا هەیــە کــە
زۆرجــار پیــاوی خەشــن و نــا بەرپــرس منداڵەکانــی بەســەر ژنەکــەدا بەجــێ دەهێڵێــت و هیــچ بەرپرســیاریەتییەک قەبــوڵ نــاکات،
هەروەهــا منداڵــەکان بــەکار دەهێنــێ بــۆ دژایەتــی کردنــی ئافرەتەکــە و منداڵەکانیــش ،لــەم حاڵەتــەدا ئەگــەر یاســا بەرابــەری پشــتی
ئافــرەت بگــرێ و ئافرەتەکــە بــۆی هەبــێ منداڵــەکان بــە یاســا بەنــاوی خــۆی بــکات بــە مامەڵــەی یاســایی جێــی باوکیــش بگرێتــەوە.
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لــەو حاڵەتــە زۆر کێشــەی کۆمەاڵیەتــی چارەســەر دەکــرێ و بەشــێکی زۆریــش لــە پیــاوان ئەگــەر خەراپــە بکــەن ئــەوا خەراپەکەیــان
بــە ئامانــج نــاگات ،لەوانەشــە لــە روویەکــی دیکــەوە وابــکات کــە بەشــێکی زۆر لــە پیــاوان پەنــا بــۆ خەراپــە نەبــەن ،چونکــە دەزانــن
یاســا رێگــە بــە ئافرەتەکــە دەدات جێــی ئــەو بگرێتــەوە.
هەشــتەم :بــە پێــی ئامــاری  2018 UNFPAڕێــژەی بەشــداری ئافــرەت لــە بــازاری کاری کوردســتاندا  %١٥کــە ئاســتێکی زۆر نزمــە.
ئەمــەش دەتوانیــت چەنــد هۆیەکــی هەبیــت وەکــو هێنــدەک داب و نەریتــی دەســت و پــێ گیــر لــە بــەردەم پێشــکەوتنی ئافرەتــان
و بەشــداری ڕاســتەقینەیان .بۆیــە پێشــنیار دەکەیــن کــە لــە س ـراتیژی حکومەتــدا ڕەچــاوی ئــەم کێشــەیە بکرێــت و کار بکرێــت
بــۆ البردنــی هێنــدەک لــەو داب و نەریتانــە و بەشــداری زیاتــر و کاراتــری ژنــان تــا بتوانــن گەشــە بــە تواناکانــی خۆیــان بــدەن و
هەروەهــا ســەربەخۆیی ئابــووری بــە دەســت بینــن.
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